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A cikk a Kossuth-rádíóban 1955. július 11-én elhangzott előadás
szövege. (Szerk.)

Az érlelő ínyári melegben Mezőtií ;ról
nekiindulva a Karcag felé vezető hcsszú
útnak, látóhatárunkat reszketővizű, csa-
lóka tavakkal árasztja el a délibáb. Visz-
szatükröződnek benne a tanyák, újonnan
épített szövetkezeti istállók, gémeskutak,
és fordítva ring a távoli tornyok képe. A
gyepre lépve lábunk előtt ezrével ugrál-
nak, pattognak a szöcskék. Köröskörül
zeng a mező a tücsökcirpeléstől.

A táj tükörsima. Az emberi építménye-
ken és fákon kívül csupán lapos, kerek,
vízhordta hátak — úgynevezett laponya-
gok —, meg kunhalmok emelkednek ki
az egyenletes síkságból. A kunhalmok
erre a vidékre különösen jellemzőek, bár
az Alföldön másutt is megtalálhatók. Ép-
pen ezért erről a területről, a Nagykun-
ságról nevezték is el kunhalmoknak a la-
pos kúp- vagy félgömbalakú kiemelkedé-
seket. Nem kell ám hegyre, sőt dombma-
gasságra sem gondolni, hiszen alig 3—6
méteresek ezek a halmoeskák. Az egykori
vízfolyások partjait kísérik. Legnagyobb
részük népvándorláskori temetkezű'iely, s
az ellenséget fürkészők számára ~ó kilá-
tókul, később a szomszédos községek közt
határdombokul szolgáltak. Mindenképpen
nevezetes helyek, amiket szárnyra kapott
a nóta, dalba foglalt a nép. Be sok emlé-
kezetes találkozás történhetett rajtuk ba-
rátok, ellenfelek, szerelmesek között!
Hogy milyen sok volt belőlük, különösen
régebben, arra jellemző, hogy Győrffy
István, a nagykunsági táj szülötte" és ala-
pos ismerője, egyedül a karcagi határban
száznál több kunhalmot számlált meg.
Babonás és kapzsi emberek összevissza
turkálták, kincs után kutatva bennük.
Soknak tartalmából a- vidék múzeumaiba
is bőven került, s így a régmúltat kutató
tudományt szolgálták. Ma azonban egyre
jobban belesimulnak lapos környezetükbe,
hiszen minden szántás, boronálás, sőt
minden eső is egyengeti, gömbölyíti fel-
színüket.

A Tiszától a Berettyóig, a Hármas Kö-
röstől a Hortobágyig terjed az Alföldnek
az a része, amit a térképek Nagykunság-
ként tüntetnek fel. De határtalanul nyú-
lik tovább is a síkság, hiszen a folyóknak

régente nem volt töltésekkel szegett fo-
lyása, szabályozott útja.

Tavasszal a megduzzádt vizek minden
mélyedést kitöltöttek, s összeért a Tisza,
Hortobágy folyó, Berettyó meg Körösök
vízzel_elcntött ártere. Amint aztán bekö-
szöntött az apadás, sorban szárazra ke-
rültek a magasabb részek, s a víz lassan
lefolyt. Minden csöppje a Tiszába jutott,
de ide csak végső útja vezetett. Roppant
csekély volt az esése, és emiatt .néha el-
lenkező irányú folyások is lábra kaptak,
így például a kunhegyes! régLyízJmalcm
a Kakát folyásán mindkét irányból iovő
víz hajtására egyaránt be volt rendezve.

A csillogó víztükör nyár elején meg-
vakult pocsolyává zsugorodott össze, sőt
hév nyárban teljesen szárazra kerültek
még a. tófenekek is. Ilyenkor aztán a
síró bíbicnek is el kellett költöznie, s az
egész vízjárt síkság óriási legelővé ala-
kult. A hosszú nyári szárazságban lesült
a szikesek törpe zöldje, és csak a legala-
csonyabb fekvésű rétségekben maradt
némi nedvesség a talajban. Az őszi esők
aztán ismét felüdítették a legelőket, majd
megjött a ködgubában járó november, s a
tél, a fagy, a hó. Kiéhezett ordasok ta-
nyájává vált a jeges szélben zizegő nád-
tenger, de tavasszal, mikor kinyíltak a
vizek, ismét megindult az élet körforgása.

Bizony nem a mai ember kényes ízlé-
sének való vidék volt még a jó 100 évvel
ezelőtti Nagykunság sem! A szikes puszta
a szemhatárig terjedt, vigasztalan, repe-
déses szürkéjét alig tarkították vízfolyá-
sok, mélyedések haragoszöld sásai-nád-
jai. S ha a vizek piócáitól nem is félt a
vándor, annál jobban megkínozták az
apró szúró rovarok, legyek, szúnyogok.
<i. perzselő napsütés vagy a süvöltő téli
szél.

A régi tájban merőben mások voltak
az életkörülmények is. A nép hajlékának
építésekor a víz elől fölmenekült ugyan
a magaslatokra, de megélhetése mégis a
vízjárt rétekhez, nádasokhoz, sőt a ka-
nyargós folyásokhoz fűzte. A vizek part-
ján voltak tehát a legalkalmasabb tele-
pülési helyek. Ma is itt találnánk vala-
mennyi nagykunsági várost és falut, ha
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a szahályozó mérnök meg kubikus nem
terelték volna a vizeket egyenes csator-
nákba, s jórészt messzire a folyások régi
helyétől. Bizony volt egy korszak a Nagy-
kunság életében, amikor szárazra került
halként fulladozott, s víz után epekedett
a hajdani vízvilág. A felszabadulás óta
eltelt évek hozzák be a tájba újból a vi-
zet, de most már okos renddel, emberi
akaratra szelídítve, hasznothajtóan!

A régi lakosság legfőbb megélhetési
forrása az állat volt. A halban-csíkban-
madárban bővelkedő mélyebb részek, és
a kövér legelőt nyújtó hátasabb helyek
egyaránt az állatvilágnak kedveztek. A
Kunságnak verséén emlegetett „száz
kövér gulyája" a szilaj állattenyésztést
jelentette. A csordapásztorok kongó kari-
kással terelték a pusztákon címeres
szarvú, ellenálló, szívós magyar fajta fe-
hér marháikat. Tüzes, könnyűtestű lovak
ezrei száguldtak a ménesekben, s a csikó-
sék gyermeke anyja szoknyáját elengedve
egyenest lóhátra került. Az alacsonyabb
helyeken, ahol végetért a legelő, és a ta-
laj szárazabb szikesbe csapott át, ott az
apró, sörteszerű füvet gomolygó juhnyá-
jak beretválták tövig. Ez a terület már
a juhászok birodalma volt. Szamáitfiáton
járták a sziket, és élescsaíiolású puliku-
tyáikkal terelték a gyapjas sokaságot.
Végül a vizek fölött az első szintben, ahol
süppedezett a láb, sötétzöld réten kanyar-
gott az út. Ez a kondások helye volt. Vö-
rcsszőrű, karcsútesitű réti sertés túrta itt
a sarat, és kereste legkedvesebb eledelét,
a gyékény lisztes gumóját, a gyékénybön-
dőt. Ezt különben a réti emberek is meg-
ették szükségből, ha elfogyott a kenye-
rük.

Állatok közt élve, hús meg tejnemű
akadt így bőven De hol termett a ke-
nyér magja? Furcsa a mai ember számá-
ra, mégis igaz, hogy a hajdani Nagykun-
ságon alig volt szántóföld. Csak annyi
búzát termesztettek, amennyire éppen
szükségük volt, sokszor még annyit sem.
Inkább cserével szerezték meg távolabbi
vidékről a gabonát, no meg a húsos éte-
lek mellé oly jól eső bort.

Gyűjtötték a madarak tollat, s főleg a
daru toll volt a legények ékessége. Még
a teknősbékát is összeszedték, sőt ez volt
a kunságiak ajándéka, mikor a hivatal-
nokok jóindulatát keresték. Télen a fér-
fiak nádat arattak, s messze földre szál-
lították ezt a magas, erős, szőlőkarónak
is alkalmas anyagot. Az asszonyok pedig
felszőtték a kertek aljában termelt s áz-
tatott kendert. Ebből készült az időálló,
erős alsó és felső ruha, amire csak hideg-
ben borítottak subát, vagy farkasbundát.
Csizmát mindenki hordott, fejrevalónak
pedig a férfiak a hegyes túri süveget

használták. Ez még manapság is feltűnik
egy-egy vásáron.

Kalandozásra, szilaj életre csábított a
régi kunsági táj! És ilyen életet kedvelő
nép került is ide:

Lenge sátor és faház
Alatt szilaj kun nép tanyáz —

írja Arany János a táj régi lakóiról.
Kik voltak, hogyan kerültek ide a

kunok?
A kun hadak Kötöny királyukkal a

mongolok elől menekültek, s kértek ha-
zánkba bebocsátást hétszáz évvel ezelőtt.
Ái-pádházi királyaink a borotvált fejű,
csimbókos üstökű, szakállas férfiakból,
meg bogárszemű, szép nőkből álló népet
legnagyobbrészt a mai Szolnok — egykori
Kemej — megye keleti részébe telepitet-
ték. Negyvenezren jöttek hazánkba, s
tiszántúli fő szállásuk a Kolbászszék —
— Móricz Zsigmond Kerek Ferkójának
szülőhelye — a mai Mezőtúr, Túrkeve,
Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes és Kun-
madaras területére esett. De a Nagykun-
sághoz számítjuk még Törökszentmiklóst.
Kuncsorbát, Kenderest, sőt Kungyalut
és Kunszentmártoni is.

Sokáig sátorban laktak, életük jórészét
lóháton töltötték, és szinte állandóan
harcos viszályokba bonyolódtak, vereked-
tek kunjaink. Kiütköztek a magyarság
közül nyelvükkel, viseletükkel, pusztai
erkölcseikkel egyaránt. Később elkevered-
tek, meg is szelídültek, és a török előtti
feljegyzések inkább már csak szabad
földjeikről, különleges jogállásukról szól-
nak. A törökkor idején aztán az egész
kun terület pusztasággá lett, pedig ko-
rábban sok-sok apró falut alkottak, hi-
szen csupáncsak Túrkeve határában is
16 kis falu állt.

Az elhagyott, árva nép saját egészséges
észjárása és demokrata hajlamai szerint
próbálkozott a török alatt is megélni.
Panaszt-vármegyéttí alkotott. Al megmaradt

•kun települések bírái időnkint összegyűl-
tek, és intézkedtek saját ügyeikben. Nem
voltak tisztviselőik, íródeákjaik, katonáik,
csak parasztokból állt az egész nép. A
meglett korú, tapasztalt emberek tanácsa
élőszóban rendelt végzést, igazságot. És
jellemző, hogy a törökmentes részek ne-
mesi hatóságai mennyire tiltották, elle-
nezték a paraszt-vármegyét!

Pedig csak ez segített rajtuk a vér és
vas századaiban. Hiszen amikor 1713-ban
összeszámlálták őket, alig ezren voltak...
így érthető az ,hogy a mai Nagykunság-
ban a régi kunok leszármazottai csak na-
gyon kis arányban élnek. Az ország min-
den vidékéről szállingóztak a törökkor
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után ide új telepesek, akik átvették a
kunok legfőbb tulajdonságát, a szabad-
ságszereteteit. Azonban hiába kelt szárny-
ra a hetyke dal:

Én vagyok a, én vagyak a kunsági fi,
Nékem nem parancsol senki!
Sem a Jászság, sem a Kunság,
Sem a karcagi bíróság —

bizony, sok idegen uraságot kellett Lipót
császár akaratából nyakukon cipelniök,
míg végre 1745-ben megválthatták magu-
kat: régi szabadságukat visszavásárolhat-
ták félmillió akkori értékű forinttal!

Nem bírták a Kunságban a szolgaságot!
Rákóczi harcai után 1735-ben a Péró-lele
felkelés parázslóit fel a tájban. Az utolsó
csapatokat a túrkevei malomnál verték le.
1753-ben újabb „kiskuruc'1 felkelés veze-
tőit fejezték le, négyeitek fel, börtönöz-
ték be. De a szabadság lángja mégsem
aludt ki. Még a szószékről is így fakadt
ki Polgárdi Mihály kevi prédikátor:
„Őfelsége ne bízza el magát, hogy a ko-
rona fején, a kormánypálca pedig a ke-
zében vagyon, mert könnyen találkozíha-
tik olyannal, aki a koronát a fejéről, a
kormánypálcát pedig a kezéből kivegye!"

Az újabb kor kulturális, gazdasági
élete sem a felsőbbség támogatásából, ha-
nem a nép áldozatkészségéből, munkás-
ságából fejlődött. A lakosság szaporodá-
sával kezdték a jobb legelőket feltörni.
Tért hódított a földmívelés, főleg az
aszályos időjárást legjobban tűrő búza-
termesztés. Kedvezett a napóleoni hábo-
rúk terménykereslete is. Mikor Csokonai
Vitéz Mihály visszatér dunántúli bolyon-
gásairól Karcagon át Debrecenbe, már így
ír:

. . . megláttam végre
Azt az áldott Kardszagot,
Hol a kum, a szép térségre
Halmoz sak száz asztagot. •

A legelők feltörése a 18. század végén
már megkezdődött. Egyre erősödő ütem-
ben folyt a napóleoni időkben, az egész
19. század folyamán, sőt még az első vi-
lágháborút követő években js_kerültek
újabb földek eke alá.

Legelőknek szántófölddé alakítása bi-
zonyos mértékig érthető, hiszen a népes-
ség száma erősen' emelkedett. A szántó-
földinek pedig nagyobb az "eltartó líépes-
séie, mint a legelőnék. Ezt a természetes
folyamatot azonban természetellenessé fo-
kozta fel a Habsburg-uralkodók magyar-
ellenes gazdasági politikája. Ők az iparo-
sodó Ausztria, Csehország, Morvaország
számára Magyarországban élelmezőt akar-
tak biztosítani. Arra törekedtek tehát.

hogy hazánkban meggátolják az iparfej-
lődést, de mindenképpen emeljék a ga-
gabonatermesztést. Jó segítséget kaptak
ehhez a földtulajdonosok profitéhségében.
A földesurak példáján a községek, sőt a
gazdagabb parasztok is csupán a pillanat-
nyi jövedelemtöbbletet látták, amit a le-
gelők feltörése nyújtott.

A kapitalista fejlődés útjára tért 19.
századi Magyarország földtulajdonosai
semmiféle mértéket nem tartottak a legel-
tetésről a búzatermesztésre történt átté-
résben. Sorra kerültek a szántóföldi mű-
velésre nerriV vagy alig-alig alkalmas szi-
kes területek is; olyan gyepeket is fel-
szántottak, amelyek néhány évi használat
után már a vetőmagot is alig adták vissza.
Ezeket a földeket természetesen később
már nem is volt érdemes bevetni. így
aztán parlagon maradtak, mint használ-
hatatlan szántóföldek és elromlott lege-
lők. A legelők csökkenésével és az egy-
oldalú szemtermelés növelésével hirtelen
megfogyott az állatállomány is. A földe-
ket tehát nem tudták kellőképpen trá-
gyázni. A kapitalista gazdálkodás profit-
éhsége így tette tönkre a korábbi kis ér-
tékű, de mégis használható legelőket.

Sok feltört és parlagon maradt szikest
örökölt a múlttól a felszabadulás utáni
kor! A Püspükladány—Füzesgyarmat—
Kisújszállás közti sok-sok ezer holdon
alig felerészben gyepes a talaj, a többi
kiégett, szikes kopársággá lett. A füvek
rajta oly értéktelenek, hogy a szúrós
veresnadrágcsenkesz már a jobbak közé
tartozik. Az elpusztult legelőket állítja
helyre napjainkban a Karcagi Kísérleti
Gazdaság. Talajjavítók és gyepesítők te-
szik ismét zölddé a nagykunsági mezőket,
hogy legyen mindig elegendő ljgelője
Márki Elek arany munkaérdemrenddel
kitüntetett pásztor juhainak, az újjáélesz-
tett juhtenyésztésnek!

De sok más módon is fokozzák a föld
termőerejét, teszik üdévé, szemet gyö-
nyörködtetővé azt a Nagykunságot, melyet
a vonat ablakából bizony csak sivárnak,
szegénynek lehetett régebben mondani.

Üjból megjelennek a vizek a tájban.
Nyílegyenes ön'tözőcsatonnák hozzák a
Tisza vizét a Nagykunség híressé vált új
növénye, a zsengezöld kalászú rizs szá-
mára. Egy évtizeddel ezelőtt 10 holdat
öntöztek Karcagon, — ma 7000 holdat.
És ezeknek nem is a legmagasabb termés-
hozamuk rizsből a 25—30 mázsa! Karca-
gon működik Közép-Európa legnagyobb
rizshántolója, vfm rizsszalmafeldolgoró
gyára is. Kisújszálláson is jó 5000 hold
az öntözéses föld. Ugyanezt találjuk Túr-
kevén, Mezőtúron, s ahol ma nincs még,
már megvan a terve. Régebben csodának
tartották volna, amit a teljesen termé-
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ketien kopolyaszikkei művelt ez az utoisó
évtized, a felszabadulás óta.

Itt is, ott is, mindenfelé fák, faso-
rok, erdőfoltok szakítják meg a síkot.
Karcagon kezd divatba jönni a határ li-
geteibe tett kirándulás, Kisújszálláson fa-
iskola létesült, és a város területén 150
holdat erdősílettek. Nemcsak árnyat és
szél védelmet nyújtanak a fák itt, hanem
a nagyon s.zükséges faanyagot is bizto-
sítják.

A termelőszövetkezetek úrrá lettek a
Nagykunságban. Túrkeve viseli az ország
első termelőszövetkezeti városának büsz-
ke címét, de ez ma már Karcag, Mezőtúr.
Kisújszállás is. Az állami gazdaságok
példamutatóan emelik a mezőgazdaság
egy-egy ágát. A kenderesszigeti állami
öntözéses gazdaságban például a rizs mel-
lett a tehenészetet fejlesztik kiváló fokra.
Minden egyes állatot természetének
megfelelően külön takarmányoznak. hogy
így tejhozamát emeljék. Máshol zöldséget
'honosítanak meg az egykori sziken, ta-
karmánytermesztésben mutatnak új utat,
fajbaromfit szaporítanak.

Ebből a változatossá vált termelésből
mégis kimagaslik mennyiségben és minő-
ségben egyaránt a nagykunsági acélos
búza. Az ízletes magyar kenyeret adó
pirosszemű mag sikértartalma 10 százalék
fölött van.

Székács Elemér és más növénynemesí-
tőnk munkája nyomán a Nagykunság
rónáin ma kitenyésztett, igen értékes
búzát termesztenek. A Bánkúti 1201 és
1205 jelzésű búzafajta a Föld egyik legki-
válóbb búzája, mely a szárazságot és
aszályt jo tűri, gabonarozsdának pedig
ellenáll. Legértékesebb két tulajdonsága
azonban a magas sikértartalom és az
acélosság. A sikérdússág magas tápérté-
ket és könnyű emészthetőséget, az acé-
losság pedig üveges törést, könnyű
őrlési lehetőséget jelent. A két tulaj-
donság összeolvad abbani hogy az
ilyen búzából készült liszt nagy vízfel-
vevőképességű, kitűnően nyújtható, tehát
belőle kiváló tésztákat lehet készíteni.

A folyton fejlődő agrotechnika azonban
további tökéletesítésekre törekszik. Egy
ilyen értékes termésgyarapító eljárás a
fejtrágyázás.

Karcag határában az idén is 3000 hol-

don végezték ezt el; traktorral szántanak,
kombájnnal aratnak, egyre kísérleteznek
a minőség emelése, az ágasbúza elterjesz-
tése érdekében. Nyáridőben hónapokon
át megállás nélkül búg errefelé a cséplő-
gép, hogy a malmon át kenyérré váltva
adhassa a népnek dús terméáét az az ért
kalászt lengető kunsági mező, melyről a
Himnusz is hálásan emlékezik meg.

Az általános iskolák százai mellett gim-
náziumok, jól felszerelt mezőgazdasági
technikumok, juhtenyésztési tanfolyamok,
múzeumok és sok más intézmény, alkalom
emeli a nép műveltségét abban a Nagy-
kunságban, ahol még egy emberöltővel
ezelőtt is magas volt az írástudatlanok
száma. Felelevenítették a híres kunsági
hími^sst. Mezőtúr fazekasműhelyeiből
csodálatos szépségű korsók, tányérok, tá-
lak kerülnek ki A történelmileg neveze-
tes épületeket műemlékként gondozzák,
hogy együtt építsen, hasson a jelen, a
jövő és a múlt!

A föld mélye is segít gazdaggá tenni a
mai Nagykunságot. Egymás után szökken-
nek fel a forrásvizes, gyógyító erejű for-
rások. A karcagi Berekfürdő egész kis
telep már, ahová a gyógyulást keresők
ezrei járnak. A vízzel együtt feltörő gáz
üveggyárat, csirkekeltetőüzemet lát el
energiával. Túrkeve hévforrása mellett
hajtatótelep létesült.

Hajdan Törökszentmiklóstól Karcagig
egésznapi utazással jutott csak el sáros
időben a posta négylovas kocsija, a szélső
helységeket pedig az év nagyrészében
egyáltalában nem lehetett elérni. A nagy-
kunsági réti talajok cuppogós latyakjáról
így írt Petőfi:

Minő az út! de vajon út ez?
Vagy fekete kovász talán?
Mely ha kisül, leszen belőle
Kenyér az ördög asztalán?

Ma sínek hálózzák be a területet, gyors-
motorvonat kattog, autóbusz szalad, mo-
torral járnak a termelőszövetkezetek le-
gényei, a magasban pedig repülőgép ber-
reg ...

Vájjon ráismernének-e Kötöny király
kunjai egykori széliárt pusztáikra a mai
öntözött, épülő, mosolygó Nagykunság-
ban?.. .

A. Nagy Miklós
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