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Ha a néprajzkutatók körében Őrsi Julianna vagy bizalmasabban Őrsi Piri neve elhang-
zik, mindenkiben legalább három fogalom jelenik meg: az egyik a Nagykunság, a másik a
társadalom, a harmadik a kismúzeumok. A 60 éves Őrsi Julianna munkássága és egész
élete ugyanis erősen kötődik a Nagykunsághoz, ezen belül Karcaghoz és Túrkevéhez. De
ez a táj, ezek a városok Alfölddé válnak, terebélyesednek munkásságában, majd kitöltik az
egész Kárpát-medencét. A társadalom, mint kutatási téma és speciális szemléletet és mód-
szert igénylő néprajzi kutatási terület tudományközivé válik és magába olvasztja a törté-
nelem, szociológia, demográfia, földrajztudomány, kulturális antropológia módszereit és
eredményeit. Ha pedig a neve által felidézett harmadik fogalomra, a kismúzeumokra gon-
dolunk, akkor megjelenik előttünk a Nagykunság, mint vidék, a kisváros, mint létező
múltja iránt érdeklődő és ebből erőt merítő élő, eleven társadalmi közeg. És megjelenik
előttünk az a néhány elhivatott muzeológus is, aki képes arra, hogy egy kis intézményt lel-
kesen megszervezzen, rendkívüli erőfeszítéssel szűkös anyagi viszonyok között, sokszor
érdektelen, kisszerű hatalmi csoportokkal küzdve sikeresen működtessen. Őrsi Julianna
tipikus és egyben rendkívüli, óriási munkabírású harcosa, képviselője e múzeumi irány-
nak, muzeológusi magatartásnak, amely éppen úgy igényli a magas szintű tudományos fel-
készültséget, mint az élő emberi kapcsolatok ápolását, a személyes jelenlétet a nehézsé-
gekre, a körülményekre való tekintet nélkül. Az eredmény: a szakma, a tudomány, a köz-
élet, a helyi és egyetemes kultúra maradandó értékekkel, írásokkal, múzeumi gyűjteményi
anyaggal való gyarapítása, környezete életminőségének javítása, elismertség a szűkebb
szakmájában, néhány kitüntetés, sokak szeretete és megbecsülése, a szülőföld elismerése.

1950. október 21-én született Karcagon. Karcag, mint a Debreceni Református Kollé-
gium előretolt nagykunsági bástyája olyan szellemi nagyságokat bocsátott útjára, mint
Németh Gyula, Györffy István, Gaál László és sokan mások. 1969 őszén a KLTE történelem-
néprajz szakára iratkozott be, így az ő útjukat követte. 1982-ben doktorált a debreceni
Néprajz Tanszéken, majd 1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Első publikációja
1974-ben még egyetemi hallgató korában az Ethnographiában látott napvilágot. Karcag
társadalmáról szóló kandidátusi értekezését az Akadémiai Kiadó jelentette meg. Feltűnést
keltett a rokon szakmákban is, főként a szociológusok körében, hogy a kötet gerincét egy
utcaközösség életének változásvizsgálata adja, s ehhez a mikrovizsgálathoz saját önálló
módszert dolgozott ki. Ettől kezdve szívesen látott és keresett tagja lett különböző szocio-
lógiai, komplex vizsgálatokat végző földrajzi, történeti és demográfiai kutatócsoportok-
nak. Szinte életformájává vált az ország különböző részein szervezett munkaközösségek-
ben való hosszas kutatás. „Magyarország szinte minden régiójában végeztem már kutatást,
de a legtöbb általam megvizsgált kutatópont az Alföldön található. Kutatásaim középpont-
jában mindig az ember és az őt körülvevő közösség áll, legyen az múlt- vagy jelenvizs-
gálat." Jelzésszerűen érdemes a fontosabb táji kutatásokat megemlíteni, melyekben részt
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vett, s melyek kiterjedtek az Alföldre (Csépa, Kecel, Tápió mente, Békéscsaba, Kiskun-
halas, Mesterszállás, Homokmégy, a nagykunsági bácskai kirajzások, a magyar-román
interetnikus kutatások a Fekete-Körös völgyében, magyar-szlovák vizsgálatok a felvidéki
falvakban). Észak-Magyarországon résztvevője volt a több megyét érintő palóc-kutatásnak, de
a Dunántúlon (Baranya, Győr-Sopron, Tolna megyék) is végzett néprajzi gyűjtéseket.

Annak ellenére, hogy szerte az országban, a magyar népterületen sok helyen megfor-
dult, több mint 15 nemzetközi konferencián tartott előadást, és számos hazai folyóiratban
publikált, szülőföldjét a Nagykunságot soha nem hagyta el. Munkáltatója kezdettől fogva
a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) Megyei Muzeumok Igazgatósága volt, először 1974-82-ig
a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum muzeológusa, 1982-től nyugdíjazásáig a túr-
kevei Finta Múzeum igazgatója. Mellette a mezőtúri, a szolnoki és a békéscsabai főisko-
lákon tanított társadalomtörténetet, néprajzot. 2000-től címzetes főiskolai tanár. 2004-ben
a debreceni egyetemen habilitált néprajz és kulturális antropológia szakterületen (A társa-
dalom kihívásai - a mikroközösségek válaszai című értekezése 2004-ben megjelent).

Munkaközösségi és egyéb kutatásainak középpontjában a család, a vérségi kapcsolatok,
a mikroközösségek működése, kapcsolatrendszerei és változásai állnak. Jellemzője, hogy
a vizsgálatok igen erősen jelen irányultságúak, de mindig legalább 150-200 évet fognak át.
Ezeket a kutatásokat elsősorban szülőföldjén, a Nagykunságban végezte, de sok tanulmá-
nyában foglalkozott a Kárpát-medence más falusi és mezővárosi közösségeinek a műkö-
désével, azok elemzésével is. Kutatásai során több tudományos intézettel került kapcso-
latba (Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, ELTE Szociológiai Tanszék, KSH Népes-
ségtudomány Intézet, MTA Néprajzi Kutató Intézet, Alföldi Regionális Kutatási Központ
stb.) Több alkalommal nyert OTKA pályázatot és szervezett a Nagykunságot, az Alföldet
átfogó kutatásokat, amelyek a társadalom egy-egy jelentős kérdéskörét vizsgálták meg (A
Nagykunság társadalomszervezete a 18-20. században; Házassági kapcsolatrendszerek a
Kárpát-medencében). Nemzetiségi (szlovák, román, német, horvát, cigány) és kisebbségi
vizsgálatokat is végez a Kárpát-medencében. A közelmúltban eredményes munkaközös-
ségi kutatását szervezte meg „Lokális közösségek, vérségi csoportok és az egyén helye,
szerepe a változó társadalomban " címmel 2001-2004 között, majd a „Nemzedékek kuta-
tóúton ... témában 2006-2008-ban. A kutatási eredmények öt kötetben jelentek meg Őrsi
Julianna szerkesztésében (Kulcsemberek; Családok, famíliák, nemzetségek; Nagykunsági
közösségek, Múzeumi tükörkép, Nemzedékek kutatóúton). Tudományos munkásságának
summázata: több mint 100 publikáció, ebből 9 önálló kötet, 30 szerkesztés.

Megadta neki a sors, hogy a nagykunsági kisvárosból, Túrkevéről bejárhatta a fél vilá-
got. 1990 óta számos nemzetközi konferencián számolt be kutatási eredményeiről (Auszt-
ria, Észtország, Hollandia, India, Izrael, Norvégia, Románia, Szerbia.)

Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja (Magyar Néprajzi Társasság, Ma-
gyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, Pulszky Társaság, International Society for
Ethnlogy and Folklóré, International Society for Folk Narratív Research stb.) Az MTA (DAB)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei testületének tagja, majd elnöke, folyóiratának, a Jászkun-
ságnak szerkesztőbizottsági tagja, majd főszerkesztője (2005-2009 között). A Túrkeve c.
önkormányzati lapot is szerkesztette. (1996-2002-ig), majd a Múzeumpont-ot. A városi lap
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jelzi, hogy benne él a helyi közéletben, annak egyik irányítója. Az Észak-Alföldi Múzeum-
turisztikai lap tükrözi, hogy mindent igyekszik megtenni a múzeumok népszerűsítéséért.
A városban és a Nagykunságban számos konferenciát szervezett, amelynek résztvevői a
különböző szakterületek rangos képviselői.

Múzeumi munkásságát elsősorban az jellemzi, hogy egy tudományosan is kutatott témát
kiállításokon, a témához frissen összegyűjtött anyaggal, főleg dokumentumokkal, fotók-
kal, rajzokkal, statisztikai táblázatokkal jelenítenek meg. Túrkevei évei alatt 160 kiállítást
szervezett, rendezett. A gyűjteménygyarapítás, a tudományos kutatás és a közművelődés,
ismeretterjesztés összekapcsolódik és egymást szolgálja munkásságában. A kiállításokhoz
kapcsolódó szaktudományi konferenciák a témával összefüggő tudományos publikációk,
a helyi közösség tagjainak résztvevő, segítőkész bevonása, a kiállítások helyi fórumokon
való népszerűsítése, a választott téma többnyire aktuális volta miatt a Finta Múzeum élő
és ható társadalmi intézménnyé vált működése alatt.

Őrsi Julianna laudációja Túrkevén 200/'-ben
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