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KARCAGI HÉTKÖZNAPOK 
Dr.Oroszi Sándor

Az Erdészettörténeti Közlemények II.számában a karcagi "paraszt puskások"kap- 
csán idéztem Nagy Péter "földmivés" naplójának vadászati bejegyzéseit.Azóta 
többen is érdeklődtek a napló egyéb,nem vadászati vonatkozású részéről,és én 
magam is sokat lapozgattam,töprengtem a vadászaton kivüli témák feldolgozásán. 
Nagy Péter,"Nimród egyleti"tag feljegyzéseiből századunk első évtizedei bonta
koznak ki,amely évtizedek felé most egyre nagyobb érdeklődéssel tekintünk.Ezért 
is gondoltam a leirt napok részletes áttanulmányozására,a naplóban szereplő ese
mények ,történések csoportositására,közlésére.
Napjainkban már elég sokat tudunk a karcagi társadalom életéről.^A lakosok meg-

2határozó részét képező redemptusutódok hétköznapjai azonban csaknem teljesen 
feldolgozatlanok.Ezért is becses Nagy Péter5 19o8-tól 1914 végéig részletes,az 
194o évek közepéig pedig vázlatos naplója.Nagy Péter karcagi társadalomban be
töltött helyét egyértelműen meghatározta a birtokolt föld nagysága,amelyet 1912- 
ben igy jegyzett fel:"Van összesen 58 kát.hold és 96o négyszögöl földünk,és a 
bucsai közlegelóbe/n/12 nagyjószágjárás".Tehát a napló vezetője a karcagi birto
kosság szám szerinti legnagyobb /51,4 %-ot kitevő/csoportjának,a lo-loo kh közöt
ti földdel rendelkező tagja volt.^Azoké a kisbirtokosoké,akik -ŐRSI Julianna 
vizsgálódásai szerint^-Karcag kultúrájának,sajátosságainak legfőbb letéteményesei 
voltak.Ráadásul az 19o8-tól vezetett részletes feljegyzések az 1873-ban született 
Nagy Péter férfikora delén készültek,tehát igy alkalmasak a munkára,életvitelre 
vonatkozó bizonyos fokú általános következések levonására is.
A városi-falusi naplóirók,visszaemlékezők munkáit a szakirodalomban eddig főleg 
tartalmi összefoglalásként közölték,illetve az adatokat egy-egy tárgyra vonatko
zóan gyűjtötték ki.Síi itt megkíséreljük a naplóban szereplő valamennyi témát 
csoportokba helyezni,és lehetőség szerinti mértékben értékelni.
"19o8.jan.l.Egész nap igen mindég esett a havas eső,alkonyaikor meg sürün eset/t/ 
a hó,de hideg nem volt,reggel voltam a kaszinóban,on/n/ét elmentem a Fábri boltba 
vettem három kiló srétett,s kaptam újévi ajándékot,hazajövet megebédeltünk,nyul- 
hust,azután megint el a kaszinóba,estig ott voltam,ak/k/or elmentem Décseiék,hár
man kártyáztunk máriást,közbe/n/ bort it/t/unk, nyolcz órakor jöt/t/em haza.
2.reggel jókor kimentünk vadászni Décseivel,de vis/s/zajöttünk,nagyon hideg szél 
fujt,hor/d/ta a havat,két nyulat lát/t/unk,megfogni nem sikerült,csak egy kis 
vércsét lőtt a czimbora,estig fújt a szél,igen hideg volt, a szolga délután 
jött haza uj esztendőből, ak/k/or egy zsák derát csináltat/t/unk, aztán elment 
kifele, a végrehajtó másod Ízben is megjelent a fegyveradóért, csak
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elment üres marék/k/al, asztán jött a vacsora.
3. reggel felmentem a végrehajtóhoz a fegyveradó miatt, elmentem három hiva
talba is, de el nem igazodott, aztán kivettem a városi takarékból száz koro
nát, előfizet/t/em a *Nagykunság«-ra egy negyedévre két kor., ek/k/or/r/a 
dél lett, délután kimentünk a kertbe vadászni, hárman voltunk, én, Décsei, 
Ökrös, és lőt/t/em egy nyulat, ők nem tanáltak, hazafele jövet a lóvásárnál 
lelőt/t/em egy vércsét, en/n/yi lett a zsákmány, délig szál/l/ingált a hó, 
délután kisütött a nap, a szél megál/l/t, jó idő lett."

így, ilyen békésen kezdődik az 19o8-as esztendő, igy indul Nagy Péter napló
ja. A későbbiekben az egyes napokról készitett beszámolók némileg rövidülnek. 
Ez természetesen függ az évszaktól, az elvégzett munkától is. Hiszen télen, az 
ünnepek körül több ideje, lehetősége volt a történéseket leirni, mig például 
aratáskor csak a legszükségesebb tényeket rögzítette.

Időjárás
A napló alapvető tartalmát adják az időjárással kapcsolatos megfigyelések. 
Nincsen olyan napi bejegyzés, amely mellett ne lenne ott az időre vonatkozó 
utalás. A szokványos időjárási adatok ezek:
1908. I. 8 : "reggel borult, de tiz órakor kisütött a nap, szép gyenge idő lett 

egész nap."
IV.19. "Husvét első napja, egész nap csepergett az eső, de kevés lett,az 
eresz nem csep/p/ent meg, ünnepeltünk..."

1909.XII.6. "olyan jó idő, hogy Györfiék disznót öltek, mig felbontot/t/am, 
megiz/z/adtam."

1912. I. 17. "2o fokos h ideg, egy hizó malaczot megöltem, nagyon hideg volt, 
mikor tisztítottuk, ráfagyot/t/ a viz a kaparó késre, a lábáról meleg 
viz/z/el kel/l/ett letisztítani a jegett."

Az időjárás jellemzése közvetlenül kapcsolódott a napi tevékenységhez, de ami
kor nem tudott dolgozni - mondjuk, betegség miatt -, akkor is feljegyezte az 
időjárást. Például igy, összefoglalóan:
19o9. II. "13, 14, 15, 16, 18, 19, 2o, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mindég 

hideg, rendes havazás, sürü fergeteg"
Sokszor kapcsolja az időjárási jellemzőket más természeti jelenségekhez, il
letve azok munkavégzésre gyakorolt különleges hatásait is kiemeli:
19o8. IV. 6. "borult idő délig, kevés eső is esett, azután jó idő... először 
lát/t/unk fecskéket délután".
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1911. I. 9. "Nagy Gáspárék jó három disznót öltünk, elmúlt este lo-kor, ami
dőn a disznót bontottam, egy pók ereszkedett a szalon/n/ára, mint 
ős/s/zel lehet látni".

1913. VIII. 3o. "első nyári idő ez évben, délben nehezen ment az ökör a me
legségtől" .

1913. IX. 17. "nyári meleg idő, először lihegett az ökör munka közbe/n/ a 
nyáron".

A különleges és évszaktól eltérő időjárási jelenségek természetesen szintén 
megjelennek a napló lapjain:
1911. 1.7. "napfeljöttkor szivárvány volt látható".
1913. III.23. "Husvét első napján olyan jó idő, mint Pünkösdkor szokott len/n/i'
1914. IV. 23. "jó idő, egy ingben szántott a földmivelő".

VIII. 17. "hűvösebb idő de este nyolcz óra után nagy villámlás, fel
támad/t/ egy kegyetlen vihar, egy félóráig is eset/t/ a tojás, mogyoró 
nagyságú jég, elvert mindent, eső is borzasztó sok eset/t/, nem maradt a 
fákon levél, a szőlőbe/n/ csak a kopasz karó, a házak ablakait beverte 
a jég, a falról a meszet tapas/s/zal együt/t/ leverte, az utczákon a jár
dán szárközépig ért a viz, egyik faltól a másikig sik viz volt, reggel, 
másnap iszonyú látvány volt minden".

Itt kell megemlítenünk a Halley-üstökös feltűnésével kapcsolatos bejegyzést is:
191o. 1.7. "Lát/t/uk a Halley üstököst esthajnalon, látható volt egy órahos/z/ 

száig napnyugaton".
Nagy Péter az időjárás hatásait gyakran havonként és évente összefoglalta.Pél- 
dául az 19o9-es esztendő értékelése áprilisben, juniusban és decemberben a kö
vetkező volt:

IV.3o. "az egész április sován/y/, száraz, hideg, szeles, szegén/y/ ter
més mutatkozik, a föld fejül kemény, érczes, a tavaszi szántást kifújta 
a szél, az meg száraz por, vége egy szegény időjárású hónapnak".
VI.6 . "A szántóföldeken siralmas ál/l/apot van, a búza ritka, meg lehet
ne kapálni, apró, szárközépig ér, a fejét, kalászát dugná, de nem képes, 
nagyobb része a telkes földeken már lesült, az alján levő porcsin/n/al 
együtt a tengerik is elkezdik kilencz órakor a furulyálást, sován/y/min- 
den".
XII.31."vége egy rosszul sikerült évnek, a Tél sokáig tartott, késő let
tek jó idők, a tavaszi hideg száraz, a márcziusi eső úgy elrontotta a 
földet, hogy egészen kisoványodot/t/, hijába lett a májusi eső, nem fej
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lődött sem/m/i, a búza a jó földeken is a magját se adta meg, vagy leg- 
inkáb/b/ két magot adott, anyaszéna igen kevés lett a hereföldeken, a 
sarju már rendesnek mondható, meg a bükön/y/széna, de ezekre, mikor 
renden volta/k/, rájött egy-vagy két - hetes eső, men/n/yiségre is fe- 
lényi lett, minőségre meg ép/p/en csak takarmán/y/ lett, a tengeri né
hol kielégitő lett, de több helyt adós maradt, egyszóva/1/, az időjá
rás mindég elkésett, de ötödik sarju heréket mindszentkor szárogat/t/uk, 
pedig jó térdig érő is volt, mert az ősz szeptembertől kezdve különösen 
kedvező lett mindenre, takarmányrépa lett sok, akar a legboldogabb 
időbe/n/, pedig csak az ősz nevelte meg, a szántásra, vetésre páratlanul 
járt, októberbe/n/ egy ros/s/z idő nem volt, lehetett /a/ munkával halad
ni, a vetés hiba nélkül kikőtt, a legkésőbbi is, fagy uj évig csekély 
volt, az is két-három napig tartott, ak/k/or eső, jó idő, egyszóval, 
ros/s/zul kezdődött, de jól végződött év volt".

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a napló alapvető, időjárással kapcsola
tos bejegyzései közvetlenül kötődtek a munkavégzéshez. Miközben a napi munka 
függvénye volt az éppen ható időjárási tényezőknek, a napló irója hosszabb tá
von is értékelte az időjárásnak a termelésre, gazdálkodásra vonatkozó hatását. 
Hiszen a legfontosabb a gazdaság kérdése volt.
Gazdálkodás
A naplóban a legnagyobb teret a gazdasági tevékenység rögzítése kapja. A leír
tak egy része a tényleges munkát tartalmazza. Például télen:
1912. II. 26. "kasitást kötöttem", 27."3 kasitát kötöttem". Azután nyáron szin
te előttünk van egy aratás teljes lefolyása:
1912. VI.3o. "nem nagy kedv/v/el fogtunk az aratáshoz, 3 negyede a búzának a 

földön fekszik, de úgy, mint amit nehéz henger/r/el lenyomatnak".
VII.9. "nagy melegség, az aratók unták a borzasztó, száraz, göndör,dúlt 
gaszt aratni, még olyat nem látott a mostani ember", 
lo. "túlságos meleg idő, lassan halad az aratás, fűkaszáló gép/p/el 
nyúztam lefele az Isten verte dőlt gazt, úgy szedték ös/s/ze az aratók 
kákóval, unalmas munka volt".
2o. "le lett aratva nagy keservesen magyarkán fröstőkre, agyongyötörtük 
jószágot, magunkat". /Magyarka határrész neve, ahol Nagy Péter egyik 
birtoka volt, a másik pedig a "Rét"-en./



Vagy a kertben végzett munka:
19o8.I.7. "reggel kimentem a kertbe, a csemetéket megvédtem a nyúlrágástól". 
1911.IX.26. "it/t/hon a szürethe/z/ készülődtünk".

27. "a birkát megnyúztuk, a hordókat elkészitettem".
28. "leszedtük a szőlőt, volt tizennégy szedő, délután 4 órára vég
bement a szüret".
29. "kisajtoltuk a bort, 8oo liter lett, ami bizonyos, 6 fehér, 2 
piros".

Legtöbbször azonban a különböző munkák egymásba folynak. A feljegyzésekben 
pedig a végzett munkával, sőt a kiadásokkal együtt szerepelnek. Például 19o8- 
ban:

III.5."őret/t/ünk 166 kiló búzát tiszta lisztnek, 48 kiló derát a tanyá
ra, a fekete disznó megrühetett, adtam Bazsónak 35 kr./át/ marhasóra". 
V.ll. "éj/j/el megel/l/ett a Gyergyás tehén, bikaborjut".

12. "kimentem egy fijas lovon a tanyára, a méheket megnéztem, feleresz- 
tet/t/em a méztérbe".
13. "három birkát megnyuztam, a répát kapáltuk".

A napló irója kiemelten nagy teret szentelt az állatokkal kapcsolatos kérdé
seknek . Ezek érthetően fontosak voltak, hiszen a fedezési, ellési időt, a sza
porulat számát, egészségi állapotát rendszerint még azok is feljegyezték,akik 
külön naplót nem vezettek. Lássunk ezekből néhányat!
19o8.I.13. "megvasaltat/t/uk a két lónak az első lábát a régi vas/s/al, még 

igen jó erős volt".
14. "a bikát, a *Salamont< tenyésztésre alkalmasnak találék, fedesz- 
tetési dij három korona".

IV.5. "a Salamon bikát elhajtották Ferenczék a bugyogóba tehén fedeztetni". 
/A Bugyogó határrész neve./

19o9.II.12. "délután volt az apaállat-vizitáczió, ott voltunk a bikával".
1911.III.28. "délután megfedeztet/t/em Derest a % szürke Tisza Derz/z/sel^ fe- 

deztetési dij 6 kor." Majd 11 hónappal később:
1912.11.23. "este 8kor megellett az öreg deres ló, kanczacsikó, apja 

tfiszaderzs* , áll/ami/ mén".
V.29. "a csikót kiheréltettük az állatorvos/s/al öt koronáért".

19o8.V.6. "délután 3 órakor megel/l/ett a *Csinos« ló, csődör lett a csikó, 
lámpás fejű, két hátsó lába kesely, 12 nap/p/al vitte tovább, mint a 
deres, mert egyszer/r/e volt ugratva".

V.8. "a Csinos ló fija beteg lett, nem tud ganézni".
lo. "megjavult a kiscsikó".

39
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Az állattenyésztéssel kapcsolatban fontos kérdés volt tavasszal a legelővál
tás:
19o8.III.l. "Három legelőt váltottam a gyarmati föl/d/ön/, darabja 2o kor., 

felét ma megfizet/t/em, 3o koronát".
19o9.III.31. "jó tavaszi idő, elmentünk legelőkeresni a nádudvari földre,biz

tost nem kaptunk".
A legelő kérdése akkor oldódott meg, amikor - a bevezetőben emlitett - 12 
"nagyjószágjárást" Nagy Péter megvette a bucsai közlegelőn. Ezt követően min
dig odahajtotta a saját, sőt a testvérei jószágát is. Időnként pedig elment 
megnézni a legelőn lévő állatokat:
1911.V.l. "kivertük a bucsai legelőre a jószágot, 6 ökröt, 2 tinóborjut,egy 

hasas tehenet, egy rugot/t/ üszőborjut, Ferencznek egy fijas lovat, 
Laczinak két rugot/t/ csikót, összesen lo marha, 4 ló".
V.23. "elmentem a bucsai legelőre szélyelnézni, szépek a jószágok, jó me
ző van, a havaseső a csikóskunyhóhoz szoritott".

Ezek a látogatások természetesen ajándékokkal is jártak. A gazda ilyenkor a 
gulyásnak vitt egy üveg pálinkát, egy demizson bort, vágott szüzdohányt és 
egy nagy kalácsot. A bojtárok pedig kalácsducot kaptak.
A családi emlékezet szerint Nagy Péter nem nagyon rajongott a lovakért. Inkább 
az ökreire volt büszke, azok beszerzésére, betanítására fordított nagy gondot.

Fontosnak tartotta a méhészkedést is. Szakelőadásokra járt, mülépet, "uj rend
szerű kaptárt" készített és készíttetett. Idézzünk most néhány méhészettel kap
csolatos bejegyzését!
1911. VI.22. "délután hazajöttem, méhészeti előadás volt Vida Lászlónál,sokan 

megjelentünk".
VIII.7. "kimentünk magyarkára mézpergetni, még ma hoz/z/ákészültünk".
8 . "jó idő volt, egy bádog, vagy 5o kiló mézet pergettünk, délután haza
hoztuk a mézpergetőt".

1914.1.7. "egy uj rendszerű kaptárt készíttettem Vida kaptárkészitóvel, 18 ko
rona 5o fillér az ára".
V.16. "18o mülépet gyártottunk, még maradt viaszk".
19. "sovány, szeles idő, az akáczok virágzására nincs jó idő".
VI.17. "az első raj száma lett az idén".

Ugyancsak nagy gondot fordított a galambokra is. Mind a tanyán, mind a város
ban sok galambot tartottak. Itt csak egy bejegyzést idézünk:
1914.VI.4. "lo pár galambot hoztam Magyarkáról".
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A baromfiállományra ritkán tér ki, bár az asszonyok "kappan-csinálását" fel
jegyezte. Érdekes viszont, hogy Nagy Péter áldozott az uj, hagyományos faj
tákat felváltó, nagyobb teljesítményű baromfi vásárlására, tenyésztésbe ál
lítására:
191o.I.12. "vettem egy emdeni gúnarat 12 kr-ért".
Feltűnő, hogy a - feltehetően két - tanyással, illetve az egy szolgával ösz- 
szefüggő bejegyzések nagyon gyérek.^ Ugyancsak nem rögzíti az aratókkal, 
szüretelőkkel kapcsolatos számokat sem, bár a költségek olykor mégis szere
pelnek. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a béreket és egyéb megálla
podásokat külön szerződésben rögzítették. Tehát feleslegesnek tartotta ezt 
még a naplóba is leírni. Mindezek ellenére azért találunk egy-két ilyen be
jegyzést:
191o.I.3. "szolgagyereket fogadtam, 62 kor, 3 mm búza, malacz, szalma,szap/p/an 

a bére".
Megállapíthatjuk, hogy a napló alapvető célja ugyan a vezetőjével kapcsolatos 
"történések" rögzítése volt, benne mégis uralkodóvá a gazdasági természetű 
feljegyzések váltak. Következett ez abból, hogy mint gazdálkodónak a magánéle
tét át- és átszőtték a birtok, a gazdaság ügyei, tehát azok rögzítése egyben 
az életével összefüggő történések leírását is jelentette.

Vásár, pénzforgalom
Miként az évszakok a mezei munkát, a heti- és országos vásárok az árucserét,a 
vásárlást, eladást határozták meg. Karcagon századunk elején a hetivásárt pén-g
teken tartották, mig kisebb piac hétfőn volt. A nagy dologidőkön kivül a 
napló írója sem mulasztotta el, hogy "széjjel ne nézzen a piacon". Idézzünk 
itt három napot 19o8 elejéről:
19o8.I.lo. /péntek/ "széj/j/elnéztem a belső, külső vásárba/n/ délelőtt".

1.13. /hétfő/ "reggel fel a piaczra, vettem egy kötés nyirágot seprőnek... 
a nyirágból sep/r/őt csináltam".
III.6 . /péntek/ "hetivásár lévén, eladtam 7, hét malaczot 66 koronáért".

A hetivásárnál, vagy ahogyan a karcagiak nevezték, a "heti"-nél is sokkal fon
tosabbak voltak az országos vásárok. A városban öt országos vásárt tartottak, 
a Mátyás napit, a pünkösdit /Margit napit/, a nyárit, a Mihály napit és az And-9rás napit. Természetesen ezek a sokadalmak nem múlhattak úgy el, hogy a város 
apraja-nagyja ott ne legyen. Nagy Péter is pontosan rögzítette az eseményeket.
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Lássuk például az 1913. évi vásárokat!
1913.11.23. "állott a Mátyás napi vásár, nagy uj kereket vettem Lakatos ke

rékgyártótól 4o koronáért".
V.4. "Pünkösdi vásár, délig borongós, délután záporeső lett, eladtam a 
gyapjút 45 koronáért, 1 kor.2o f. kilója".
VII.13. "nyári vásár, majdnem egész nap szakadt az eső, nagy sár volt, 
eladtam egy tinót 27o koronáért, egy med/d/ő tehenet 24o ért, amelyiket 
az őszön vettem 21o ért".
IX.20. "jó idő, Szent Mihály napi vásár, csendes volt, vettem magamnak 
egy pár csizmát, Takács tanyásnak előre a bércsizmát, egy párt ün/n/ep- 
lőnek, szintén előre, 22 koronáért".
XI.3o. "András napi vásár, komor, hűvös idő, a réti tanyásnak megvettem 
a csizmát".

Olykor a vásárok nem a gazdát cserélt portékáról váltak emlékezetessé, hanem 
az időjárásról, állatbetegségekről és egyebekről. Például:
1911.VII.0. "nagy szél, por a nyári vásár/r/a, csak lovat volt szabad árulni, 

zárlat volt száj- és körömfájás miatt Földrengés volt észlelhető, 
másfelé sok kár lett".

1912.IX.29. "Szent Mihály napi vásár, nem jó idő, télikabátba/n/ jártak az em
berek, nem kelt el semmi".

1914.V.24. "Pünkösdi vásár, sovány, száraz idő, eladtam egy hibás ökröt az 
ál/l/atkertnek, 6o korona".

Érdekes, hogy a komolyabb jószágvásárlások, -eladások nem a karcagi, hanem in
kább a szomszédos településeken tartott vásárokhoz kötődnek. így sürün jártak 
például Kisújszállásra:
191o.III.13. "elmentünk egy ökör/r/el Kisujszál/l/ásra a vásár/r/a, hideg szél 

fújt, ember, jószág reszketett a vásárba/n/, eladtuk az ökrött 324 koro
náért".

1912.III.17. "odavoltunk a Kisujszál/l/ási vásáro/n/, nem kelt el a csikó".
1912.XII.0. "oda voltam a Kisujszál/l/ási vásáro/n/, vettem egy fejős riska 

tehenet 22o koronáért, harmadfél liter tejet ad naponként még most".
1913.III.16. "egy meddő tehén/n/el oda voltunk Kisujszál/l/ási vásár/r/a, nem 

kelt el".
XII.7. "ködös, zúzos idő, a Kisújszállási vásáron két ökröt eladtam lo4o 
koronáért".

Kisebb gyakorisággal jártak Füzesgyarmatra, ahol - érdekes módon - csaknem min-
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den alkalommal borjut vettek:
1913.XII.17. "éjfél után két órakor a rétről elindultunk kocsival F.Gyarmatra 

borjút venni, reggel hat órakor már ott voltunk, meg is vásároltunk dél
re, elhajtat/t/ukJianem magunk fél háromkor indultunk, olyan setét lett, 
alig tudtunk a réti tanyára rátalálni, köd volt, a borjupárt vettük 26o 
korona, darabja 13o kor/o/na volt, 7 korona csenzár hajtópénz".

1914.XI.6. "hajnalba/n/ két órakor elindultunk F.Gyarmatra borjút ven/n/i,ne
hezen akadtunk két bornyúra, ott kellett hálni".
7. "este lett mire hazaértünk a bornyúk/k/al, magyarkára mentünk".

Egyszer emliti, hogy kunmadarasi vásárban is volt:
1911.X.22. "elmentem a madarasi vásár/r/a, vettem egy társatlan tinót 4oo kor. 

ért".

Egy bucsai vásár kapcsán végigkísérhetjük,. hogy miként készültek fel arra,il
letve a szerencsés értékesítés után a pénzt betették a bankba:
1912.VII.3. "a vásár/r/a paksust irat/t/am".

6. "elmentünk bucsára a vásár/r/a, a marhát hajtottuk, egy fijas tehenet 
egy társatlan tinó/t/".
7. "csendes, jó idő, a vásár is csendes, a jószág ára lefele megy, elkelt 
4 darab marha 17o9 koronáért".
8. "a takarékba bevittem 115o koronát".

Az állatforgalmazásnak különleges alkalma volt az állami felvásárlás,amelynek 
eseményeit a napló Írója szintén rögzítette:
1911.V.17. "a csődörcsikó vásáron töltöttük az egész délutánt, a Varga Péterék 

udvarokon volt vagy húsz csikó, egy se lett alkalmas".
1914.X.2o. "katonaló-osztályozás volt a szelesnél, job/b/an a heréit lovakat 

vet/t/ék, legfelső ár 9oo korona". /A "Szeles" csárda volt a karcagi Vá
sártéren.10/

Ha a vásárokon való részvételét a kiadás-bevétel alapján is megvizsgáljuk,ak
kor arra jutunk, hogy a tavaszi, pünkösdi vásárban főleg állatokat adott el, 
ősszel pedig - aratás, betakarítás után - iparcikkeket vásárolt. Ez mindenkép
pen összefüggésbe hozható azzal, hogy a tavasszal, nyár elején szükséges kész
pénzt csak állatok eladásából tudta előteremteni, mig a gabona és egyéb növé
nyi eredetű termékek értékesítéséből általában ősszel folyt be a pénz.Ráadásul 
akkor kellett az alkalmazottak természetbeni járandóságát is kiadni, amelynek 
része volt például a lábbeli is. Lássuk tehát a bejegyzéseket!
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19o9.V.23. "Pünkösdi vásár... eladtam négy marhát, 800 korona".
1912.V.19. "pünkösdi vásár, eladtam egy csikót, 2 éves heréltett, 43o koro/na/, 

8 héthetes malaczot 74 koronáért".
1911.V.28. "Pünkösdi vásár... egy éves csikót árultunk, nem kelt el, Ferencz 

testvértől kértem 4oo koronát kölcsön két hónapra".
19o8.XI.29. "András napi vásár lévén, vettem 1 talicskát, 4 kor.,egy szőrcsiz

ma 19, 1 pár csizma 16, egy kabát 4o kor., jószágot nem árultunk".
1912.XI.24. "András napi vásár, vettem egy bundát 76 koronáért, vedret magyar- 

kára 3 kor., a két tanyásnak 35 koronáért".

Ez utóbbi vásárlást az tette lehetővé, hogy ilyenkorra általában már elvitték, 
kifizették a búzát. Mint ahogyan ebben az évben is:
1912.XI.12. "elvittek 12o zsák búzát 21 kor. mm árban, Adler buzakereskedő".

Ugyancsak ősszel, a termés betakarítása után történtek a földvásárlások,-eladá
sok is:
19o9.IX.8. "Szabó Imrénétől megvettem 4 öl magyarkai földet 600, azaz hatszáz 

koronáért, foglalót adtam loo, egyszáz kor., a takarékból kihoztam 16o ko
ronát" .

1913.IX.25. "Eladtuk a kenderesi útnál levő 13 öl földet Horváth Gábornak ölen
ként 26o koronáért, foglalóul felvettünk kettőszáz koronát".

Időnkénti kiadást jelentettek a munkaeszköz-javítások, vásárlások:
19o8.II.ll. "a kerékgyártónak adtam 1 frt. foglalót két boronafáért".
1911.IX.6. "becseréltem a vetógépet egy 14 soros Rekord drillért, toldani kel

lett 3oo koronával".
19o8-tól rendszeres kiadást jelentett a tűzifa beszerzése, ugyanis az uj ház
ban nem kemencével, hanem fatüzeléses cserépkályhával fütöttek. Többen össze
fogva, közelebbről meg nem nevezett helyről, vagonnal rendelték meg a tűzifát: 
1911.VIII.9. "megrendeltünk két vagon tűzifát Tóth Lajosék/k/al, lo korona 

előleget adtam".
25. "a tűzifa is megjött egy vagon/n/al. Nagy Gáspár/r/al kétfele mértük".

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az árucserének, a pénzforgalomnak is 
a mezőgazdasági termelés ciklikussága adott keretet. A h etipiacnapok, a vásá
rok igazi események voltak a gazda életében. Pénzkezelést a bankra bizta, de 
kölcsönt - legalábbis az általunk vizsgált időszakban - csak a testvérétől vett 
fel.
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Építkezés
Az előbbiekben már utaltunk az uj ház építésére. Ez 19o8-ban történt. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy később is voltak - főleg a magyarkai és réti tanyán - 
kisebb-nagyobb építkezések. Mi most mégis ezt a "Vásártér, 3o99. házszám"alatt 
emelt uj épülettel kapcsolatos bejegyzéseket vizsgáljuk meg. Előbb azonban 
utalunk rá, hogy Nagy Péterék házasságkötésükkor a feleség örökségét képező 
házba költöztek. Az egyik ős, Sánta István a porta megölésekor épitett ide egy 
nádfedeles, szabadkéményes, kétablakos parasztházat. Ebben laktak 19o8 tava
száig, amikor elkezdték a lebontását. Bejegyzés nincs róla, de az "öreg házból" 
feltehetően ideiglenesen a sütőházba költöztek. Lássuk azonban a munka előké
szítését !
19o8.II.27. "voltam az építőmesternél délután, beadtam a rajzot a főkapitányi 

hivatalnak, mind a kettőt, fizet/t/em érte lo koronát".
III.6 . "megrendeltem két vasgerendát a pinczéhe/z/".
16. "kimentünk a vasúthoz két vasgerendáért, mentemben a városi taka
rékból kikértem 5oo koronát, a gerendáért 683 kor.kell".

Végre megjelentek a mesterek, akiknek tevékenységét, a nekik kifizetett pénzt 
és egyéb járandóságokat Nagy Péter gondosan feljegyzett. Itt csak egy bő hét 
eseményeit, a munka elkezdésével kapcsolatos bejegyzéseket idézzük:
19o8.11.17. "reggel eljött az épitőmesternek két embere, bontották az ócska há

zat, aznap lejött a tető mindenestől", lapszélen: "1 napszám 1 kor.2o fill. 
koszt nélkül".
18. "bontotta a házat 9 ember, lejött a padlás, el lett a/z/ első fal,meg 
a vége, a padlásról is sok nád lejött, eladtam belőle 8ovan kévét 25,5o 
kor, fill".
19. "az épitőnek 8 embere dolgozot/t/... egy napszám 6o krajczár".
20. "8 ember dolgozot/t/...pi/n/czeásás kilett délre, azután a hátsó ala
pot is ásták".
22. "eladtunk 4oo száz kéve nádat 19 forintjával, lo frt foglaló van meg
fizetve".
23. "elhordtuk a nádat Kun Sándor komámnál, ő lett a vevő, nyolczszor ment 
el, hoztak a mesterek 24 mázsa meszet, 15 mázsát mingyár megoltot/t/ak, 5 
embere dolgozot/t/, a visz/szatömést megkez/d/ték hátul".
24. "a mesternek 8 embere dolgozot/t/, alapot is ástak, tömtek, meszet ol
tottak, négy szekér homokot hozatott, egy szekér homok belekerült 5 kor.
2o fill".
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Nagy Péter a következő hónapban napról-napra felirta a ház készültségi fokát, 
ugyanakkor tovább folyt az anyagbeszerzés is:
19o8.IV.4. "elkészült a ház alapja teljesen, kőlábak alapja is, fel lett 

föld/d/el töltve, 15 ember dolgozott".
6 . "a fakereskedő is hozott két szekér fát, szarufát, 51 drb más fát 13 
drb, gerendát 1 drb".

Április végén került sor a mesterek megvendégelésére, ekkor fejeződött be 
ugyanis a ház külső felépítése:
19o8.IV.18. "a háznak elkészült a fala, a kőlábak is félig, 7 kőműves, lo nap

számos dolgozot/t/, 4 kőművesnek 2-2 két forint egy napszám, 3 háromnak 
1-1 forint, a napszámosoknak 8o krajczár".
IV.25. "reggel vizet hordtunk a tóból a padlássár/ra, 2 hor/dóval hor/d/- 
tuk, lepadlásoltuk a házat, lemaradt a sárból, jól tartottunk 22 embert, 
elfogyott egy birka, meg egy fél kenyér, meg 11 liter bor, literje 36 
krajczár".
3o. "A ház tettő alá került, lapos cserép/p/el be lett cserepezve, 4 kő- 
/nüves/, 8 napszámos dolgozott, kiosztottuk a kendőt köztök". /A kendőket, 
szám szerint 25 darabot 3o koronáért vették 23-án./

A ház elkészülte után, májusban a "kisólat" is felépítették. Azután kaput,il
letve egyéb melléképületeket /disznóólát stb./ készítettek. Majd a ház építé
sével kapcsolatos utolsó bejegyzés:
19o8.X.5. /kiemelt betüvel/"az uj Házba beköltöztünk, benne hált először az 

egész család, szépen aludtunk".

Az elkészült /egyébként ma is álló/ ház abba a típusba tartozott, amelyeket 
BELLON Tibor a karcagi legelő feltörése utáni építkezési hullám jellegzetessé
gének tart.11 A neoreneszánsz homlokzat, festett előszobái .mennyezet, redőny, 
téglából épített nagy oszlopok /ezek egyikén megörökítették az építés évét is: 
"19o8"/ és pince. Sajnos nem tudjuk az építés végösszegét, mert ha azt Nagy 
Péter fel is jegyezte, valószínű, hogy a hiányzó, juniustól augusztusig ter
jedő lapok valamelyikén lehetett. Mégis látjuk, hogy egy építkezés mennyi 
gonddal járt. Az uj ház elkészülte viszont joggal számított nagy családi ese
ménynek .
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A családtagok

Feltűnő, hogy Nagy Péter a naplóban sem a saját maga érzéseit, indulatait, 
esetlegesen elszenvedett sérelmeit, sem pedig a családtagokkal kapcsolatos 
történéseket nem vezette rendszeresen. Ritkán e jt  szót feleségéről, gyerme
keiről és a tágabb családról. Igaz, a rendkívülinek számitó események azért 
bekerültek a naplóba.

Legelőször néhány saját sérülését, betegségét idézzük azzal, hogy a naplóban 
rögzített 7 év a la tt több ilyen bejegyzés nem is  nagyon található.
1909.11.12. "hazafelejövett egy kandisz/n/ó hátulról megsebesítette a bal lá 

bamat an/n/yira, hogy alig  birtam hazajönni, a Doktor var/r/ta ös/s/ze a 
sebet, nagyon fá jt " .

1911.1.12. "lábfájás miatt maródi voltam".
1912.I I I . 28. "torokfájás/s/al szenvedtem".
1913.II.2o . "influenzás lettem".

Ritkán e jt  szót a feleségéről, annak egészségi állapotáról, munkájáról.Felesé
ge Györfi Sára /1878-1968/ vo lt, akivel 1896-ban kötött házasságot. Három gyer
mekük érte meg a felnőtt kort: Juliánná /1897-1985/, Róza /19o6-1982/ és Fe
renc /19o7-1982/.

Lássunk azonban néhány feleségére vonatkozó bejegyzést!
1911.V.13. "a feleségem meg mindég beteges".
1913.I I I . 21. "Nagy Péntek lévén este nagyon ros/s/zul le t t  a feleségem,két dok

tort is  lehit/t/unk".
2 2 . "k ics it jobban le t t  a feleségem, é j/ j/e l aludt egy keveset".

A napló szerint nagyon ritkán fordult elő, hogy a gyerekek az apjukkal ta rto t
tak volna, ezért ezeket az alkalmakat külön kiemelte:
19o8.IV.15. "voltam a bugyogóba/n/ is  szélyelnézni, Julcsa ján/y/ odaki/nn/ma- 

radt".
1912.11.25. "kimentünk a Ferencz fiúva l megnézni a csikót".

A gyerekek tanulásával kapcsolatos hirek is  helyet kaptak a naplóban, bár az 
apa meglehetősen szűkszavúan emlékezik meg errő l is . Estenként azonban még a 
költségkihatásokat is  részletezi:
19o9.VI.21. "Julcsáék vizsgájok vo lt".
19o9.IX:l. "Julcsa lányt feladtuk a városi polgári leányiskolába,
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beiratási d ij 4 kor
születési bizonyítvány 2
isko lai bizonyítvány 4
könyvtári d ij 1
öthavi tandíj előre 3o
könyvekért 15,94"

1913.V I.19. "délelőtt a Róza lány vizsgája vo lt, meg is  hal/l/gat/t/am, jó l 
s ikerü lt".

Az apa naplójából nyomon követhetjük egy betegség k ivá lto tta döbbenetet és a 
fáradságot, pénzt nem kimélő szülői gondoskodást:
1911.IV .18. "a Ferencz fiú  e lrekett".

20. "a fiúhoz orvost ke l/ l/ett h in i, nehezen lélegzik".
21. "Ferencz fiu/t/ be k e lle tt ótani. Este hatórai gyorsvonat/t/al el 
k e lle tt vinni a Stefánia Gyermekkórházba Buda Pestre, de nem tudtunk csak 
másnap bemen/n/i a kórházba".
22. "keservesen vir/r/adtunk fe l a Nemzeti Szál/l/óba/n/, Budapesten, a 
gyermekkórházba nyolcz órára bent voltunk, kilenczkor megvizsgálta az or
vos, torokbajt á l/ l/ap ito tt meg, fe l k e lle tt vétettni a betegek közé,nagy 
keservesen e l ke l/ l/ett tőle vá ln i, este hét órára hazajöttünk szomoru- 
ság/g/al, reménység/g/el te lje s  sziv/v/el".
24. "a feleségem elment a kisfijuhoz Budapestre az é jfé l i vonat/t/al, a 
komaas/s/zony elk ísérte , lo óra után izent táv ira t utján, javulás utján 
van a gyerek".
V.3. "Mi Budapesten voltunk délig, sürün esett az eső, hazahoztuk nagy 
öröm/m/el a Ferencz f iú t , a betegségből meggyógyult, csak még hangja nem 
vo lt, este hét órára jöttünk haza".

Nagy Péter szüleiről nagyon keveset ir .  Testvéreivel, Ferenccel és Lászlóval 
kapcsolatban viszont a naplóban több bejegyzés is  található. A Lászlóval esett 
dolgok részben már városi eseménynek is  minősíthetők, mert:
"László öcsémet megválasztot/t/ák tanítónak szótöbbség/g/el" /19o9.VIII.22./.

Édesapjuk, Nagy G. Ferenc /1838-19o8/ haláláról igy emlékezik meg: 
"/19o8/.Szept. lsején szomorú napra vir/r/adtunk nagyon, édesapám, Nagy Ferencz 
e lha lt rövid, de kinos szenvedés után 7o éves korában, másodikán helyeztük örök 
nyugalomra nagy részvét m ellett".
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Hogy testvéreivel, főleg Ferenccel nem mindenben - feltehetően az örökségben 
sem - egyeztek, arra egy apró bejegyzés uta l:
191o.II.ll. "este kiütött a krak a testvér/r/el és anyám/m/al".

összefoglalásul újból azt emelhetjük k i, hogy Nagy Péter naplója sokkal inkább 
gazdasági feljegyzésnek minősithető, mint a családi eseményeket rögzitő doku
mentumnak. A viszonylag gyér családi bejegyzésekből nem akarjuk természetesen 
azt a következtetést levonni, hogy az életének kevésbé fontos része vo lt az 
otthona. Inkább csak azt hangsúlyozzuk, hogy sokkal jelentősebbnek Íté lte  a 
munkával, a gazdálkodással összefüggő kérdések rögzítését, mint akár a sa ját, 
akár a családja "személyes" gondját-baját.

Ez utóbbival kapcsolatban még érdemes megjegyeznünk, hogy általában az asszo
nyok munkájával sem sokat törődött. Csak a napló vezetésének kezdetén, 19o8- 
ban jegyezte fe l, hogy:

I.7 . "az as/s/zonyok kenyeret sütöttek, h e te t... este túrós b ib liá t va- 
csoráltunk". /Ez utóbbi étel hajtogatott ke lt tészta./
II.24 . "nyolcz kenyeret, egy czipót sütöttek".

Utazás

A családi élethez közvetlenül kapcsolódott az esetleges, olykor a családdal 
együtt történt utazás. Mivel a parasztember életében igazán rendkívüli ese
ménynek számított egy utrakelés, nem csodálkozhatunk azon, hogy a napló író ja  
mindig kiemelten í r  ezekről.

Az utazás cé lja  gyakran rokonlátogatás, segítségadás, i l le tv e  ügyintézés vo lt. 
Például:
19o8.XII.16. "a déli egyórás/s/al elmentünk Esztárra László öcsémhez disznóöl

n i, megérkeztünk este 1/2 7 óra".
18. "odaviziteltünk Esztáron, voltunk Kamutiék és a kis Halászék, igen 
savanyu bort it/t/unk".
19. "borult /idő/, fagy k ic s i, hazajöt/t/ünk Esztárból locsos időbe/n/".

1913.X.6. "jó  idő, elkísértem Győrfi Péter/t/ a honvédhuszárokhoz Váczra".
7. "reggel csepergett az eső, é j je l hazajöttem".

1912.V I I I . 29. "Nagyváradon voltam váltórendezni, délután haza is  jöttem".
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Az utazások másik részét ma úgy neveznénk, hogy nyaralások. Nyár végén, ara
tás után a gazdaság lehetőséget adott egy kisebb pihenőre. Ilyenkor általában 
az asszonyok - barátnőstől - körülbelül két hétre valamelyik fürdőhelyre men
tek e l. A gazda legfeljebb néhány napra utazott utánuk, hiszen őt az itthoni 
munkák várták, izgatták. Lássunk most néhány nyaralással kapcsolatos bejegy
zést !
19o9.VIII.21. "elmentek anyokék a váradi fürdőbe Nagy Zsuzsikával, é j/j/e l 11 

órakor".
19o26. "elmentem a váradi Püspök fürdőbe délutáni vonat/t/al, Julcsa lányom- 

/m/al, megérkeztünk estefelé békével".
27. "csendes, meleg idő, jó l mulatunk a fürdóbe/n/".
28. "csendes, meleg idő, é lje l hazajöt/t/em a fürdőből, temérdek nép uta
zott" .
3o. "a fürdőből hazajöttek".

1911.V III.2 o . "Elment a feleségem Sánta Erzsébet/t/el a Parádi fürdőbe".
1912.V I.6-12. "elmentem a váradi püspökfürdőbe, ott voltam 6 hat nap egy

formán meleg".
1912.V I I I . 25. "Anyok elment e fürdőbe Parádra, maga, egyedül".

X IX .9. "a feleségem hazajött a Parádi fürdőből".
1913.V I.14. "hűvös reggel. Elindultunk reggel hét órakor Iglófüred felé a für

dőbe, egész nap mentünk, este fé l nyolcz órakor odaértünk".
15. "Iglófüreden márcziusi hideg vo lt, csipte az ember arczát".
16. "sőt nagyon hideg, a felvidéken fagyott is , a lfö ld i embernek nagyszerű 
vidék az a szepesi erdőség".
17. "elindultam hazafelé a fürdőből, a feleségem ottmaradt, ott még min
dig hideg vo lt, reggel kilencz órakor /indultam/ Ig lóró l, haz/a/értem 
é j/ j/e l 12 órakor, kevés eső csepergett".
V I I .13. "Iglófüredre elküldtünk 16o koronát".
20. "jó  idő, elutaztam Iglóra a Feleségemhe/z/".
2 1 . "szárazabb idő, ott esett az eső".
22. "enyhébb idő, hazautaztunk Iglófüredröl é j/ j/e l tizenkét órára".

/Néhány bejegyzés helyhatározójából kiderül, hogy a naplót nem v itte  magával, 
hanem utólag ir ta  azt meg./

Ez utóbbi "nagy nyaralás" vo lt a háború e lő tt az utolsó, mert 1914-ben már 
Nagy Péter is  államipénzzel utazgatott a katonaság ügyében, majd a katonaság
gal. Láthatjuk azonban, hogy a gazdaság jövedelme megengedett egy szerény csa-
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ládi nyaralást. Ez főleg az asszonyok /és gyerekek?/ mulatsága vo lt, a gazda 
tényleg csak ki-kirándult.

Lakodalom, keresztelő, temetés

A családdal, de a tágabb közösséggel kapcsolatban is  fontos események voltak 
ezek. A saját és más családok örömei, bánatai részvételt, közreműködést k í
vántak. Nagy Péter feljegyezte ezeket, igy sokszor saját meglátása is  ctt buj
kál a párszavas utalások között.

Lássuk először a lakodalmakat! Mindenekelőtt természetesen a család rokonsá
gának lakodalmába mentek e l, vettek részt az előkészületekben. Például Nagy 
Lőrincében, aki unokaöccs volt:
1908.11.2. "Nagy Lőrincz lagzijára ma hivogat/t/ak".

4. "elmentem Lajos bátyámék, kászálódtunk a lakadalomra estig ".
5. "elmentem ismét birkanyúzni megnyúztunk ö tött".
6 . "Nagy Lőrincz mege/s/küdött Kis Máriával, szépen elmúlt másnap kilencz 
órakor a lakadalom".

Azután a szomszédok nagy családi eseményein is  ott voltak. A szomszédokkal á l
talában erős "komaságban" éltek, igy még a vidéki lakodalomba is  meghívták őket: 
1913.11.27. "kézfogó, vagy eljegyzési ün/n/epély volt a szomszédban, Kovács Pé

ter Erzsébet lánya ment fér/j/hez udvariba László Lajoshoz".
I I I . 5. "e lv itték  a szomszéd lányát. Kovács Erzsébetet Udvariba, kilen/c/ 
órakor, délelőtt volt az esküvő"
6 . "délután érkeztünk haza Udvariból".

Az alkalmazottakkal, jelen esetben a tanyásokkal kapcsolatos, a szakirodalom
ban már többször kimutatott, hivatkozott patriarchális viszonyt15 bizonyítja, 
hogy Nagy Péterék természetesen elmentek a tanyások lakodalmába - mégha azt a 
Cigányvároson tartották is .
1908.11.3. "Délbe/n/ elmentünk a Fodor Imre lakodalmába, a czigán/y/városra". 
1912.I I . 6. "délután volt Bazsó Sándor lakodalma".
Ugyanígy ott voltak a keresztelőn is :
19o9.I.5. "a ré ti tanyás f iá t  hoztuk keresztelni".

Látjuk, a lakodalmakat általában télen tartották. Ennek oka vo lt, hogy rend
szerint ilyenkor jobban ráértek az emberek, nem vo lt annyi munka. Azt is  tud
nunk ke ll azonban, hogy az ételek előkészítésére, eltartására is  a hideg idő
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volt az alkalmas.

Az 1911-es évből van i t t  egy furcsa lakodalom, amely már átvezet minket a má
sik nagy családi eseményhez is . /Előrebocsájtjuk, hogy Györfi Rebeka Györfi 
Sára unokahuga vo lt./
1911.VI. "E lvit/t/ék  Györfi Rebekát mint menyas/s/zonyt orvos Nagy Istvánhoz 

férjhez".
8 . "elmúlt a lagzi 12 órakor a gazda vőlegény elaludt, hérisz maga 
maradt, ótán szégyel/l/etbe/n/ hazajött".

Majd augusztusban Nagy Péter már ezt rögziti a szerencsétlen vőlegényről:
1911.V III.3 o . "eltemettük Orvos Nagy Istvánt, a Györfi Rebeka fé r jé t egy hó

napi betegség után".

Nagy Péter temetésre évente lo-15 alkalommal is  ment, mert a rokonok, szom
szédok, munkatársak tisz te le te , a halál k ivá lto tta részvét kifejezése elemi 
kötelességnek számitott. Feltűnően sok a gyermekhalál, még a családban is :
191o.11.25. "Reggel két órakor meghalt Ferencz testvérék Margit /nevű/,3 és 

fé l éves kiss lányok".
26. "eltemet/t/ük Nagy Margitott".

191o.III.7 . "László öcsém kiss lányát eltemet/t/ük".

A napló nagyobb gyermekek haláláról is  tudósit:
1908.V.14. "délelőtt eltemet/t/ük a Nátházi József lo éves Józsi f iá t ,  én ko

csiva l a kántort vit/t/em le " .
19o9.I.8. "eltemet/t/ük Koczog István/t/, 78 éves, délután a ré t i tanyás gye- 

rek it temet/t/ük, este kivit/t/em a gyerek bérbúzáját".

A következő családnak egész drámája kibontakozik a napló temetési krónikáiból:
1909.VI.29. "Nagy Lajos négyhónapos kislányát eltemet/t/ük".
191o.III.4 . "Eltemet/t/ük Nagy Lajos 9 éves Lajos f iá t ,  sokáig volt beteg".
1911.1.12. "Nagy Lajos kislányát eltemet/t/ék" /Nagy Péter erre a temetésre

nem tudott elmenni, mert ekkor érte az a bizonyos baleset a kandisznóval./ 
1911.IX .11. "temetésen voltunk, Nagy Lajos 3 hetes kisfiának".
1914.V.19. "Nagy Lajosnét, szül. Szarka Máriát eltemet/t/ük, 4 árva maradt, az 

anyjok 33 évesig é lt " .

A temetésre természetesen az idősebb családtagok, rokonok, szomszédok esetében 
is  e ljártak . A napló iró ja  szinte mindig rögzítette az elhunyt korát. Gyakran
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pedig külön sajnálatát is  k ifejezte:
1911.I I I . 29. "délután eltemet/t/ük özv. Nagy Gáspárnét, szül. Mihály Zsuzsán- 

na édesnénit, Nagy Gáspár édesany/j/át, 63 éves vo lt".
19o8.I.13. "délután temetésre mentem, Sánta Imre ga/z/da meghalt 53 éves ko

rában" .
IV .25. "eltemet/t/ék a f ia ta l L. Sánta Imre urat, nagy kár vo lt érte". 

1911.V.25. "eltemet/t/ük délután Tolnai Sándor szomszéd munkásembert".

Vissza ke ll még térnünk a gyermekhalál kérdéséhez. Az egy évszázaddal korábbi 
erdélyi viszonyokat taglalva DANKANITS Ádám arra a következtetésre ju to tt, 
hogy a "hagyományos világ" emberét nem renditette meg a gyermekhalál.^ Ez 
azonban a XIX-XX. század fordulójára bizonyára változott. Nem renditette vol
na meg Nagy Péter a testvérei, unokatestvérei, vagy éppen a tanyások, szomszé
dok gyermekeinek halála, amikor néhány évvel korábban ők is átélték ezeket a 
tragédiákat? Nagy Péter és Györfi Sára házasságából ugyanis összesen öt gyer
mek született, akik közül Péter /1898-19oo/ és - első - Róza /19oo-19o5/ 
gyermekként halt meg. A századfordulón még mindig eléggé gyakori gyermekhalál 
elfogadása, szülői "feldolgozása" bizonyára még további kutatásokra ad ösz
tönzéseket. Egy biztos: a születés, lakodalom és h a lá l Nagy Péter naplójában 
beleilleszkedik a gazdálkodás, az időjárás, a vásárok és utazások rendjébe - 
az élet rendjébe, minden különösebb megkülönböztetés és kiemelés nélkül.

Versek, nóták, példabeszédek

Az érzelmeket, é le tte l kapcsolatos bensőbb megnyilvánulásokat az emberek év
századok óta a dalok, nóták utján fejezték k i. A szakirodalomból több parasz
t i  kéziratos nótáskönyvet, feljegyzést ismerünk.15 Nagy Péter érdekes módon 
külön könyvet nem vezetett errő l, hanem naplójegyzetei közé, egy-egy üresen 
maradt oldalra, fé lo ldalra , esetleg a lap szélére i r t  ilyeneket. A nóták,ver
sek kapcsolódtak mind a társasági élethez, mind az olvasmányélményekhez. Most 
röviden tekintsük át, hogy a napló Író ja  milyen költeményeket, dalszövegeket 
ta lá lt érdemesnek arra, hogy feljegyezze.

A versek, versrészletek között találunk Petőfi-költeményt is , de hangsúlyosan 
szerepel Tompa Mihály verse /"A gólyához"/, főleg pedig Szabolcska Mihályé.Ez 
utóbbiak között a "Húsvét"-ot, az "Egy kék szalagos uj ruháról" cimüt és "Ha
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visszatekintek" kezdetűt egészen lemásolta a naplójába. Szerepel még benne 
egy megjelöletlen szerzőjú költemény, továbbá egy-egy Kadocsa /Lippich/
Elek, Endródi sándor és egy Lampérth Géza á lta l i r t  költemény is .

A nóták között ta lá ljuk  a "Krasznahorka büszke várá"-t, a "Volt nekem két 
ökröm" és az "Alkonyat száll a pusztára, kegyetlenül kemény a té l"  kezde
tűt. Nem a napló lap ja in , hanem a könyvben ta rto tt, de különálló lapon szin - 
tén található kézzel lejegyzett, i l le tv e  /kiszakított?/ nyomtatott mű is . 
Ilyen például a "Tele van a város akáczfavirággal", amelynek "Szövege Sza- 
bolcska Mihály-tól" és "Zenéjét szerzé Lányi Ernő".

A napló belső boritóján is  szerepel néhány nóta és nótatöredék. Hogy ide a 
napló betelte, il le tv e  abbahagyása után is  i r t ,  arra bizonyság az a nótatö
redék, amely a "Tisza menti öreg gulyás"-ról szól, aki a zsupánhoz megy: "A 
faluban más gulyásról tessen gondoskodni,/ Az Isten tud a marháknak csehül 
káromkodni".

A naplóba becsusztatott lapon "Példabeszédek" is^találhatók, amelyek forrá
sát nem ismerjük. Valószínű azonban, hogy kalendáriumokból, esetleg tan
könyvekből másolta k i. Több helyen szerepel azonban a napok mellett is  pél
dabeszéd, vagy példabeszédszerü bejegyzés. Például 19o8. március 1-jénél:
"A fiú , k it  az apa ver, mig megjavul a vásott siheder, utóbb mikor már czél- 
hoz érkezett, hálával csókol apjának kezet".

A naplónak érdekes sz ín fo ltja  a "Mesék Fái Andrástól" cimü bejegyzés. Benne 
több rövid történetet le i r t  és egy-két tömör igazságot is  megörökített. Pél
dául ezt: "Aki egyben nagy, ne vágyjon mindenben annak ta rta tn i, s ne légyen 
hiú e lh ite tn i magával, hogy gyenge oldalai nincsenek".

Láthatjuk, hogy a napló Írójának érdeklődése bizonyára nagyobb, alaposabb 
vo lt, mint a birtokostársaié. Verseket, nótákat, példabeszédeket rögzített 
a naplóban, amiket feltehetően ismételten elo lvasott, megtanult. Élete ezek 
á lta l is  gazdagodott.
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Társasági élet

A mindennapokban ünnepet jelentettek a tanyázások, komázások, névesték 
és kaszinói élmények. Az élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik a munka 
utáni oldódás, vélemények cseréje és a közösségi eseményekben való részvé
tel.

íme egy csokor az 1911. évből a névnapokon, névestéken való részvételre 
vonatkozó bejegyzésekből:
1911.1.12. "Györfiék disznót öltünk, este 11-ig ta rto tt, ak/kor/ elmentem 

Ernő napra Kiss Ernő jó komát köszönteni, 2 óráig ott maradtam".
1.18. "Sára esté ly ire  4 nyulat nyúztunk meg, elmúlt 3 órakor, szépen 
mulat/t/unk".
11.16. "este Juliánná estére voltunk /hivatalosak/ Kunék".
11.18. "este elmentünk orvos Nagy nászék Zsuzsán/n/a estélyre".
V I.26. "László esté ly ire  kettő birkát nyúztam meg a nagyvinkerti sző- 
lőbe/n/, László ecsém és Varga László tanitó tartották".

A kaszinózások, tanyázások, nagyobb látogatások természetesen jobbára a t é l i  
időszakhoz kötődtek, mert az emberek ilyenkor értek rá:
19o8.I.6. "naplementkor elmentem kaszinózni 6 óráig, este eljöt/t/ek Györ

fiék tanyázni".
11.17. "délután vendégünk vo lt. Cs. Tóth Ferencz honvédhuszár, estig 
mulat/t/unk, 2 /kr/ bor/ra/való".

191o.II.3. "Kun Sándor komáméknál tanyáztunk este é lj fé lig " .

Egyetlen egy bejegyzés utal arra, hogy bizony az esti mulatság a másnapi mun
ka rovására ment:
191o.II.16. "Julián/n/a estéjén voltunk Kunék, reggel négy óráig ta rto tt".

17. "délután ros/s/zul lettem a lumpolás után".

A városi rendezvényeken, banketteken is  részt vettek néha:
1908.11.9. "délután voltam a gimnáziumba/n/ a felolvasáson".
1913.11.9. "este a Polgári körbe/n/ birkahúsos bankett vo lt" .

V I.5. "délelőtt három birkát nyúztam meg, délután megfőztem, a gyerme
keknek volt játszójuk, este vacsora vo lt".

1914.I I I . 14. "este a szécsényi körbe/n/ megfőztem egy b irkát".
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Összességében a társasági é let tükrözte azokat a kapcsolatokat, amelyek 
a munka, a gazdálkodás során kialakultak. Kiemelendő, hogy a városi egyesü
letekben, körökben16 való részvétel is  hozzátartozott egy kisgazda életé
hez.

Egyházi, városi események

A napló iró ja  a gazdasági és társasági ügyek mellett több-kevesebb rendsze
rességgel megemlékezett az egyházi és városi eseményekről is . Természetesen 
általában csak olyan mértékig, ahogyan az őt érintette, il le tv e  amennyire 
érdekesnek ta rto tta . Lássuk először az egyházi eseményeket!

Eleinte még az adakozás mértékét, c é ljá t is  feljegyezte:
19o8.11.22. "fe lv idék i templomra adtam 2o f i l l é r t " .

Később már csak a lelkészválasztás számított eseménynek:
19o8.III.8 . "elbucsuzot/t/ Joó Andráss lelkész, elment Pálfára papi h ivata l

ra".
IV .12. "S a lla i Lajos segédlelkész ma bucsuzkodott el a h íve itő l, elment 
pappságba Pereczre, Szilágy m-be, bemutatkozik husvétkor o tt".

19o9.VI.14. "Nagy nap volt ez karczagon, lelkészválasztás vo lt, 28 pályázó 
vo lt, de pártja csak hétnek vo lt, első szavazáskor a legtöbbet kapot/t/ 
kettő, újraválasztás alá ment az egyik Török Vincze Tisza Eszlári pap,a 
másik Joó András Pá lfa i pap, kettő közül az első 54o szavazatot kapott, 
a második 438-at, igy aztán lo2 szótöbbség/g/el Török Vincze le t t  a pap", 
V I I I . 15. "nagytiszteletü Török Vincze lelkész urat ma igtat/t/ák a hiva
talába, a beköszöntő beszéde mindenkinek teczett".

Mivel a ház a Vásártérre nézett, Nagy Péter figyelmét nem kerülte el a vásár
té r i vasúti megálló környékének, il le tv e  magának a Vásártérnek a forgalma 
sem:
19o8.V.5. "Jöt/t/enek az urak a vasut/t/ól az egyházmegyei gyűlésre, most 

i t t  tartot/t/ák meg 19o8 máj. 6/-án/".
V.2. "a Kisújszállásiak kecskésre hajtot/t/ák a marhát".

Ez utóbbi bejegyzéshez tudnunk k e ll, hogy a k isú jszállás i redemptus közösség 
a karcagi Vásártér érintésével hajtotta a Tiszacsege határában lévő Kecskés- 
pusztára á l la t a i t .17 Ez a ki-, i l le tv e  behajtás azmég az 196o-as években is
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nevezetes eseménynek számított a Deák körúton lakók számára.

A városiakhoz sorolható események egy része természetesen a gazdálkodás
hoz kapcsolódott:
1912.I I I . l o .  "a zugkertbe/n/ csőszfogadás vo lt, titkos szavazás/s/al, 14 

ellen 15 /t/el meg le t t  /választva/ a régi csősz".
1914.V.26. "az iskolai földeket haszonbérbe adták árverésen".

Fontos, de szomorú eseményt jelentettek a városban, szomszédságban történt 
tüzesetek:
19o8.III.19. "délelőtt tűz is  vó lt, megégett egy lakóház, a Szücs Imréé". 
19o9.I.3o. "reggelre leégett a kék gőzmalom".

Ez utóbbi malom helyén a Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt. uj őrlőmalmot ép ít
tetett. Nagy Péter naplóbejegyzése szerint azonban a részvényeseknek eleinte 
nem sok örömük volt a részvényben:
1911.I I I . 26. "a hungária malomba/n/ közgyűlés vo lt, sem/m/it se adtak a 

részvényre".

A naplóban még egy malommal kapcsolatos bejegyzést találunk:
1911.1.17. "a Rónai féle uj gőzmalom, a szélmalom helyett, amelyik készült, 

ma kezdte meg üzemét, füstö lt a kémény kevélyen".

Ehhez tudnunk k e ll, hogy az uj gőzmalom a Vásártér mellett vo lt, igy Nagy
18Péterék közvetlenül megfigyelhették a "kevélyen"füstölő kéményeket . 

Ugyancsak a házból, az udvarból szemlélhették a városi közvilágitás megin
dulását is :
19o9.VI.14. "a vil/l/anylámpa az utczán ma délután 2 órakor gyul/l/adt ki 

először próbára, este hatkor ela ludt". /A Siemens-Schucker Müvek V illa 
mossági Rt. 19o9. ju liu s 1-jén kezdte meg a rendszeres áramszolgálta- 
tá s t.19/

Mindezeknél természetesen nagyobb esemény vo lt az uj városháza felavatása, 
ille tve  a főispáni látogatás:
1912.IX .22. "az uj városházát ma avat/t/ák fe l" .  /A szecessziós s t ilu s i vá-
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rosházát20 az egykori nagykun kerületi székház helyén épitették 
f e l . 21/

19o8.X II.l. "A főispán le jö tt  látogatóba, bandérium/m/al me/n/tek elébe, a 
piaczon kevés é ljent kapott".

Közvetlenül a városra utal a következő bejegyzés is :
1913.I I I . 13. "jártunk házról házra szavazatszedni /az/ 1912. évi 58. tör- 

vényczik/k/ sérelmes volta miat/t/, vagy változtas/s/ék ra jta az or
szággyűlés, vagy leszünk nagyköség".
14. "jártuk a várost házsorjába/n/".

Az em litett törvénnyel kapcsolatban tudnunk k e ll. hogy az "a városok fe j
lesztéséről" intézkedett. A városi tisztviselők fizetési- és nyugdijügyeit 
lényegesen befolyásolta, úgyhogy feltehetően a következő egyébként koráb
bi - naplóbejegyzés is  ezzel az üggyel kapcsolatos:
1913.11.16. "gyűlés volt a fi/ú/iskola udvarán, a Városi tisztviselők fize 

tésemelés ügyében".

A társasági, de a városi eseményekhez is  tartozott az olvasókörökben és egyéb 
társaságokban való részvétel:
19o8.XII.28. "a Polgári körbe a tagsági d ija t befizet/t/em 19o9-re".
1909.1.7. "befizet/t/em a tagsági d ija t a szabacság körbe".

I I I . 22. "megnéztük a ♦Nemzeti Szalon* képkiál/l/itást ket/t/en, 
anyok/k/al, 1 k r".

Olykor országos rendezvényeken is  részt vettek:
19o8.IV.2o. /húsvéthétfő/ "a Kisbirtokosok országos kongressusára Kisujszál- 

/1/ásra elmentünk, sokan voltunk".

Legfőképpen pedig az országos események, igy az 1911. évi népszámlálás őket 
is  e lérte :
1911.1.8. "a népszámlálóbiztos ma vo lt i t t  nálunk".

Ez utóbbi esemény talán jelképnek is  felfogható. Mutatja ugyanis, hogy bár
mennyire helyhez kötött is  egy karcagi "földmivés" élete, az ország, a világ 
zaja onnan nem rekeszthető k i. Erre a napló következő témája különösen lá t 
ványos bizonyiték.
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Hadsereg és háború

Nagy Péter naplójában 1914-ig a katonaság emlitése egyetlen egyszer fordul 
elő, ráadásul úgy, hogy a napi munkamenetéből egyáltalán nem zökkentette k i. 
íme:
19o8.X.26. "jó  idő egész nap, népfelkelő szemle délig ta rto tt, délután búzát 

csáváztunk vetni".

Annál nagyobb riadalmat ke lte tt 1914 nyarán a közeledő háború. Érdemes a sors
döntő napokat teljesen idézni:
1914.V I I .26. "közepes, meleg idő, délután eső, kevés, Nagy riadalom le t t  a vá- 

rosba/n/, falragaszokon kihirdették a mozgósitást, 21 évestől 42 éves ko
rig 48 óra a la tt be ke ll vonulni".
27. "kevés szél/l/el jó idő, bizony magam is  készülök Jászberénybe, mint 
népfelkelőnek be kel/l/ ruk/k/olni, kegyetlen dolgok folynak".
28. "Jász Berénybe/n/ vir/r/adtunk fe l,  jelentkeztünk a bizot/t/ság e lő tt, 
felgyűlt oda 2o-25 ezer ember, harmadik nap került ránk a sor, ak/k/or ha
zajöttünk" .
29. "Jász Berénybe/n/ az utczákon töltöt/t/ük az időtt".
30. "délután jöttünk hazafelé, este a hatórás gyors/s/al haza is  érkeztünk".
31. "kimentünk a rétre, csépelni akartu/n/k, ma nem érkezett a gép, este 
megint kidobolták az általános mozgósitást".
V I I I . 2. "én megint készültem bevonulni, este a vasut/t/ól azonban vis/s/za- 
küldtek továb/b/i parancsig, a 37 évesen fe lü lieke t".

Láthatjuk, a "kegyetlen dolgok folyása" idején nincsen semmi lelkesedés a napló
ban, az emberben. Csak a kötelességérzet. De folytassuk a bejegyzések áttekinté
sét!
1914.IX .lo . "egy hét óta a vasúton nem közlekedik más, csak katonavonat,minden 

félórában jön Pest fe lő l, visz i ladány fe lé ".
2 2 . "k ijö tt megint az ujonczoknak és a rövidszabadságos népfelkelőknek a 
behivó parancs, sor/r/enbe/n/kell menni, 38 éveseknek 24, 33 /éveseknek/
25, 4o évesek/nek/ 26, 41 éveseknek, hová én is  tartozok, 27dikén reggel 
nyolcz órára Jász Berénybe/n/ ke ll lenni".
27. "ismét el k e lle tt Jász Berénybe men/n/i, jelen/t/kezés után e l lettünk 
szabadságolva".

Ez a szabadságolás azonban nem ta rto tt a végtelenségig, mert Nagy Pétert - fe l 
tehetően a következő évben - behivták, majd k ikerült a frontra is . így természe-
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tesen az itthon vezetett naplójegyzetei megszakadtak. Fennmaradt viszont az 
1916-ban /?/ nyirfakérgére i r t ,  orosz frontról küldött levele, amelyet "Nagy 
Péterné Juliánná Lányának" cimzett. Legnagyobb gyermekének az "M.Kir.13/1. 
Népfl. Hadt. z l j .  I I .  század, tábori P. 2o3." feladóju levelében azt ir ta  
/égette bele a nyirfakéregbe/, hogy "Azt kivánom, olyan jó egészséged legyen, 
olyan erős legyél, az é let nehézségeire is  ember, a milyen rós, egészséges 
most én vagyok, szerető Apád, csókol Nagy Péter".

A nagykunsági népfelkelő Galiciában a trénnél sz o lgált. A háború után gyakran
emlegett e a "muszkákat", akikkel a lövészárokban együtt ünnepelték a karácsonyt,
Élete végéig szóba hozta azt is , hogy bezzeg testvérét, Lászlót vitézzé avatták.
Bizony egyféle "ú ri huncutságot" gyanitott abban, hogy a "nadrágos" testvért a

22"já rás i v itéz i hadnagyok" sorában tartották számon, amihez 5o kh vitéz i te
lek is  já r t . Ezek a kérdések azonban már tulvezetnek a naplón. Csak érzékeltet
ni kivántuk, hogy a nehezen fogadott, aggodalommal vett háborúban kényszerűség
ből harcoló ember kötelességtudásával, bátorságával azért megállta a helyét.

A napló egyéb bejegyzései

Nagy Péter naplójában jó néhány, naphoz, dátumhoz nem kötődő, témában is elütő 
bejegyzést találunk. Ilyenek például: "egy Hektár föld 278o a  kodrát ö l", vagy: 
"Budapest/t/ől Brassó 731 kilométer távolságra fekszik". Egy helyen pedig Jász- 
Nagykun-Szolnok vármegye választókerületeinek beosztását ir ta  fe l.

A napló mintegy kiegészítését képezik a belső boritokon lévő bejegyzések. Érde
kes módon csak egy része a rendszeres naplóirás e lő t t i,  tehát az 19o8-at meg
előző éveket tartalmazza. I t t  egy-egy évről összefoglalót ad. Nem tudjuk,hogy 
ezeket emlékezetből irta-e fe l, de valószinübb, hogy más feljegyzésekből /ka
lendáriumlapokról?/ vezette át. Az 19ol. év összefoglalójában például ezt o l
vashatjuk :
"rendes t é l i ,  a tavasz sokáig hideg, szeles vo lt, elég soványan indult, a/z/ 
őszi vetésre egy k ic s it  késet/t/ az eső, hanem szénagyüjtés után megindult, azu
tán le t t  mindég mikor csak k e lle tt, k ivá lt csépléskor an/n/yi, hogy sáron-vizen 
hordtuk a búzát, sarju, mező sok, tengeri meg özönsok, hoz/z/á a takarításra 
pompás idő, szél nem fú jt , eső nem eset/t/, csak mindég jó idő, az őszi munkára 
is  jó idő, a vetések kikeltek, a legutolsó is  hibátlanul, jó l sikerült esztendő 
vo lt, Csődörös zsidó gépjén csépeltünk, a réten a pizes Nagy Mihályén".
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Tehát a napló nem előzmények nélküli, ugyanakkor háború utáni Írásokat is  
találunk benne. Először 1921-ben jegyzett fe l baromfiakra vonatkozó adato
kat, majd évről évre a pásztorbéreket ir ta  fe l. Egyetlen egyszer fordul elő 
hosszabb szöveg, mégpedig különleges időjárási eseménnyel kapcsolatban:
"193o. évben Február 5 dikén naplemente után nyári zivatar, záporeső, égzen
gés, vil/l/ámlás csat/t/anás/s/al, mintha Juniusba/n/ imánk, olyan időjárás 
van". A napló legutolsó bejegyzése 1947. junius 12-én ke lt, amikor "két tehén 
után e lv it t  a csordás 13 forintot, 1 k iló  szalon/n/át".

Közben azonban nagyot változott a világ ! Nagy Péterék lányaikat k itan ittatták , 
polgári iskolába adták, majd azok vidékre /Püspökladányba és Kiskunhalasra/ 
mentek férjhez. Fia, Ferenc orvos le t t .  Tehát senki nem maradt, aki a gazdasá
got továbbvitte volna.

Nagy Péter karcagi "földmivés" 196o-ban halt meg az á lta la  ép itte tett házban, 
és vitték ki a Szivos-temetőbe.

Összefoglalás

A Nagykunsággal kapcsolatban többször kiemelt, hangsúlyozott fe j le t t  irásbe-
23liség egyik jellegzetes bizonyitékai az évekig, évtizedekig vezetett nap

lók. Nagy Péter /aki az elemi iskola után néhány gimnáziumi osztályt is  e l 
végzett/ naplójával kapcsolatban csak egyetlen kérdést emelnénk k i.

Ez pedig a hagyományos paraszti világ felbomlásának, átalakulásának a problé
mája . Mennyire és mennyiben polgárosodott a karcagi társadalom meghatározó 
eleme, a kisbirtokos parasztság? / I t t  természetesen a "polgárosodás" igazi 
meghatározása nagyon is  hiányzik. Ki merné például azt á l l i ta n i,  hogy a feu
dális viszonyokat jellemző nemesség olyan képviselői, mint például gróf Szé

chenyi István ne le t t  volna polgár?/

Nagy Péter naplója mutatja, hogy a polgárosodás külső je le i /korszerű lakóház, 
rendszeres nyaralások stb./ mellett a belső, szellemi igény is  jelentkezett. 
Tehát századunk első két évtizedében a hagyományosan zárt, konzervatívnak is 
mert és mondott világban is  elkezdődött az átalakulás. Az olvasókörök, kaszi
nók, képkiállitások látogatása, a gyermekek iskoláztatása, a várost érintő 
kérdésekben való részvétel, véleménynyilvánitás lehetnek mindennek a bizonyi
tékai. A napló iró ja  ennek az átalakulásnak vo lt a részese. A Nemzeti Szálló-
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bán megszálló, fiá é rt aggódó vidéki gazdálkodó - és a jászberényi utcán háló 
népfelkelő; a Tátrát csodáló nyaraló - és a Karcag-Vásártéren sárt dagasztó 
paraszt; a nóták, versek szövegét másoló, naplót vezető Nagy Péter - és a min
dennapi időjárásnak k ite tt , megfeszitetten dolgozó "földmivés". Az a Nagy Pé
ter, aki az évszázados paraszti lé t kiszolgáltatottságával, belenyugvásával 
fogadja az é letet jelentő, akár gyenge termést is : "bizony hal/l/atlan kevés 
búza le t t  - ir ja  19o9-ben -, 11 kát. hold buzavetésből 22 mázsa le t t ,  nagyon
kevés, de azért észt is  öröm/m/el ves/s/zük, ha töb/b/et nem érdemeltünk, hála

t 24 Isten, van mit enni. Ámen."
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