
A karcagi múzeum műemléki épületének avatása és a Nagykunsági
Krónika című néprajzi kiállítás megnyitója *

Az a megtiszteltetés érte megyénket, hogy a mai naoon Szolnokon nyitotta
meg az Országos Múzeumi és Műemléki Hónapot Garamvölgyi Tózsef miniszter-
helyettes elvtárs. Űgy gondolom ez a megtiszteltetés azért is ért bennünket, mert
megyénk múzeumügye - a meglévő gondok melKett is - ielentős fejlődéi ért el.

Engedjék meg, hogy a mostani alkalmat is e fejlődés jelentős állomásai
közé soroljam még akkor is, ha nem egy új, korábban nem létező intézmény
átadására jöttünk össze.

Karcagon nagy múltja van a múzeumi tevékenységnek. Györffv István
útmutatásai alapján a századfordulón alakult a múzeum. Évtizedek során gazdag
és pótolhatatlan néprajzi, főleg viselbti anyagok és a pásztorélet eszközei halmo-
zódtak fel a múzeumban. E felbecsülhetetlen értékű anvagról — sainos — csak
az 1921-ben felvett részletes leltárból szerezhetünk ismeretet, mert 194.1-ben a
háború elpusztította a nagyértékű muzeális anyagot, de nem pusztíthatta el a ha-
zájukat, városukat mindig újiáteremteni kész embereket.

A háború után úiabb lelkes muzeológusok iöttek Karcagra a több évtizedes
hagyományt ánolni s folytatni a múzeumi gyűjtőmunkát.

Olyan kiváló néprajzi kutató teremtette meg újra a múzeum gyűjteményét,
mint dr. Szűcs Sándor, aki nemcsak nagyon jó ismerője a Nagykunságnak és a
bihari területeknek, hanem szerette is e tájat és az itt élő embereket.

Tisztelettel köszöntjük és köszöniük, hogy 70 évesen is eljött. Ezért is tudott
ő, tudós emberre jellemző, kitartó és hozzáértő munkával, a Nagykunság em-
bereinek segítségével a pótolhatatlant pótló muzeális anyagot összegyűjteni, meg-
teremtve ezzel a további munka alapjait.

Nem volt könnyű helyzetben, amikor 1952-ben átvette a múzeum vezetését.
A múzeum szűkös ellhelyezése, a működésre, gyűitésre fordítható költségek ala-
csony volta nehezítette a munkát. Múzeumi gyűjtemény gyarapodása már az
1950-es években felvetette a múzeum jobb elhelyezésének megoldását.

E gondolat csak akkor kezdett reálissá válni, amikor a város úi. modern
kórházat kapott és a kórház sebészeti osztálya kiköltözött a bogdi Pan-féle kúria
épületéből. Karcag Város Tanácsa a megüresedett klasszicista műemléki épületet
a Györffv István Nagvkun Múzeum rendelkezésére bocsátotta, ezzel is jelét adva
annak, hogy sajátjának is tekinti a múzeumot.

Az épület rendbehozása nem kevés gondot jelentett a me<rvei és a városi
szerveknek. Az összefogás azonban segített úrrá lenni a gondokon. A megyei és
a városi tanács közös erőfeszítéssel megteremtette az egy millió forintot meg-
haladó felújítási költséget.

• Elhangzott 1973. október 4-én Karcagon.

152



A Középülettervező Vállalat szakszerű tervei alapján a Karcagi Város-
gazdálkodási Vállalat becsülettel és szakszerűen elvégezte a felújítási munká-
latokat. A város vezetői, KISZ-fiatalok, honvédek társadalmi munkában segítet-
ték a környezet szebbé tételét.

Dr. Bellon Tibor múzeumigazgató elképzelése alapján a Művelődésügyi
Minisztérium támogatásával országos rangú kiállítást készített el a Múzeumi
Ismeretterjesztő Központ Kiállítástervező Csoportja. Ennek a példás összefogás-
nak köszönhető, hogy az intézményátadásra, kiállításra kerülhetett sor.

* * *

Népünk múltjának, haladó hagyományainak feltárása, megismerése mind-
annyiunk kötelessége. Ebben nagy segítségünkre vannak a múzeumok, közöttük
a karcagi múzeum is.

Azok a felbecsülhetetlen értékű szellemi és anyagi kincsek, amelyeket a mú-
zeumok összegyűjtenek és kiállításaikon elénk tárnak, a nép kiapadhit-atlan, mér-
hetetlen alkotóerejét, szellemét testesítik meg. Az itt megrendezett „Nagykunsági
Krónika" című állandó néprajzi kiállítás is azt példázza, hogy a nagykunsági néo
az évszázadok során, a természeti környezetet meghódítva, hihetetlen kitartással
és akaraterővel a néni kultúra szerves részét alkotó, sajátos és rendkívül gazdag
tárgyi, szellemi kultúrát teremtett a megélhetésért vívott küzdeliemben.

A kiállításon bemutatott tárgyak tanúskodnak arról, hogy az itt élő embe-
rek sondokkal, küzdelmekkel teli életük során, gazdag képzelőerővel, az alkotás
örömét jelentő munkával igyekeztek szebbé, jobbá tenni környezetüket, életüket.
A népnek a múzeumi tárgyakban megtestesült alkotóereje kiapadhatatlan, mer,'
nem szakítható, ösztönző és példa a ma és a holnap nemzedékei számára.

A ,.ma és holnap nemzedéke számára" ösztönző erő. A Nagykunság néoe
ma is ebben a természeti környezetben él, mint századok óta. A néo szorgalma
felszabadulás előtt nem teremtett neki gyümölcsöt. Másnak igen. Felszabadulás
után az úi élet építése igen sok nehézség legyőzésével volt lehetséges. Fbben a
városban is a termelőszövetkezeti mozgalom kibontakozása - ipari üzemek te'e-
pítese — a szocialista társadalom győzelme hozta meg a várt, remélt fordulafii:.
Ma is ebben a természeti környezetben, de hasonlíthatatlanul jobban élünk. A ki-
indulást mégis elődeink, apáink által szántott ugar vetette meg. A Nagykun
Múzeum ereje abban van, hogy ezt részletesen bemutatja. ,.íe,v küldöttünk, ezt
értük el." Mi tudjuk most, hogy küzdöttek és mit értek el. Érdemes erőnké*-
megfeszíteni, érdemes jobban dolgozni, mert gyümölcsét, eredményét a dolgozó
nép élvezi.

A néo tudósa, Györffy István elképzelését valósítiuk meg. mert itt Karcagon
azzal gyarapítjuk az európai művelődést, hogy mindennapi munkánkat jól1 - még
jobban eredményesebben végezzük.

Ez a múzeum - melynek története van - példázza a karcagiak városszere-
tetét. Erre a Megyei Tanács is tisztelettel tekint. Köszönjük a karcagiak szorgos-
kodását, ragaszkodását, - a sajátjuk érdekében tették.

Köszönjük Zagyi János első titkár elvtársnak és az elődje, Kovács István
elvtársnak, Kundra József tanácselnök lelkes, aktív támogatását, munkáját.

* * *

Kötelességünk, hogy a nép élni, alkotni akarásának, tudásának emlékeit
az emberek elé tárjuk azzal a céllal: ismerjék meg elődeik életét és merítsenek
belőle erőt saját életük szebbé, teljesebbé formálásához.
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A Nagykunság kultúráját, szocialista fejlődését figyelemmel kíséri az ország.
Nem véletlen, hogy a múzeum által nemrég Budapest-Zuglóban, Ózdon és Deb-
recenben megrendezett kamarakiállításokat több mint hatezren tekintették meg.
A Karcagróll elszármazottak rokonszenve mellett kíséri azok érdeklődése is, akik
a történelemből ismerik, vagy végigélték, hogy az első szövetkezeti városok, a
kun-városok voltak.

Kötelességünk azt az érdeklődést is kielégíteni, amely Karcagon kívül is
megnyilvánul a város kultúrája iránt. Karcag alkotó része Szolnok megyének,
kultúrája is szerves része a megye kultúrájának. Amikor értékei megőrzéséről
gondoskodunk, egyben megyénk értékeinek megőrzéséről is gondoskodunk.

E gondolatokkal adom át a Györffy István Nagykun Múzeum új épületét,
nyitom meg a múzeum kiállítását.

Mégcgyszer köszönetet mondok mindazoknak, akik hivatásból1, vagy társa-
dalmi kötelességérzetből hozzájárultak a múzeum épületének felújításához, a ki-
állítás megalkotásához.

Kérem, tekintsék meg a kiállítást, vigyék hírét másoknak is. Adjon ez is
erőt a szocialista hazánk érdekében végzett eredményesebb munkához.

Sipos Károly
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