
HAGYOMÁNYOK
Természetvédelmi emlékek
a Nagykunságból
Az egykori „Hatkunság" településeinek határában ma a Hortobágyi Nemzeti
Parkban és a hozzá kapcsolódó természetvédelmi területeken, az ecsegpusztai
védett területrészeken és a Körös-ártér védett részein folyik a tervszerű ter-
mészetvédelmi munka. Ha a Nagykunságban a tervezett tájvédelmi körzet1

egyelőre nem is valósult meg, a természeti értékek védelme az 1970-es évek-
ben már beépült az itteni gazdálkodásba, és annak részévé vált. A nagykun-
sági természetvédelmi munkálatok azonban nem előzmény nélküliek. Bár az
itteni természeti értékek védelme — ellentétben például a Magas-Tátra vagy a
Balaton-környék ügyével — soha nem keltett országos érdeklődést, mégis csak-
nem valamennyi hazai természetvédelmi kezdeményezés vidékünkön is vissz-
hangra talált.

A Nagykunság növény- és állatvilágának egyedenkénti és fajonkénti vál-
tozása, jórészt fogyása, közvetlenül kapcsolódott a lecsapolásokhoz, vízrende-
zésekhez, a szántóföldi művelés kiterjesztéséhez. Ez a folyamat az általunk
vizsgált Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes, Túrkeve és Kunszent-
márton területén előbb végbement, mint ahogyan a természetvédelem gondo-
lata országos szinten felvetődött volna.

Tudjuk például, hogy a tátorján Kisújszállás határában a XVIII. század
végén még nőtt,2 de csak egy évszázad múlva gondoltak az eltűnő állat- és
növényfajok védelmére, és csaknem egy újabb évszázad telt el a tátorján tény-
leges védelmének kimondásáig — amikor már csak a Dunántúlon van egyet-
len telepe. Győrffy István a Nagykunsági krónikában érzékletes képekkel írta
le a Nagykunság egykori növényeit és állatait — a XIX. századdal eltűnő vilá-
got. A hattyúk, gödények és darvak már csak a határ- és dűlőnevekben éltek
akkor, amikor védelmük ügyében az első felhívások elhangzottak. így a Nagy-
kunságban a természetvédelem lehetséges tárgyai jelentősen megfogyatkozva
érték meg az intézményes természetvédelem kiépítését célzó első kezdeménye-
zéseket.

Magyarországon — korábbi vadászati és madárvédelmi, illetve erdészeti
törvényeket követően — az első országos természetvédelmi rendelet 1909-ben
látott napvilágot. A földművelésügyi miniszter felhívta a törvényhatóságokat
(is), hogy a „történeti vonatkozású természeti emlékek"-et, és azokat a termé-
szeti emlékeket, „melyek gazdasági vagy természettudományi, esztétikai, vagy
egyéb jelentőségük révén becsesek", írják össze, hogy azok védelméről a ké-
sőbbiekben — már országos adatok birtokában — intézkedhessen.3 Az össze-
írási munkához nemcsak nyomtatványokat küldött, hanem Kaán Károly A ter-
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mészeti emlékek fenntartása című könyvét is, amely útbaigazítást adott az
egyes objektumok besorolásához, leírásához.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja a miniszteri rendeletet 1909
decemberében adta ki a városi polgármestereknek és községi elöljáróságoknak
azzal, hogy „az elöljáróság a bejelentett emlékek állapotáról minden év január
havában hozzám jelentést tegyen."'1 A megyében összeírt és a minisztériumba
1913-ban felterjesztett természeti emlékek — kettő kivételével — „az ország
ezredéves fennállásának emlékére ültetett fák" és a „dicsőült Erzsébet király-
nénk emlékére ültetett fák" kategóriájába tartoztak.5 Az általunk most vizsgált
települések közül Kunmadarasról, Kunhegyesről és Kunszentmártonból nem
érkezett bejelentés, illetve összeírási ív. „Túrkeve város határterületén termé-
szeti emlék nincsen" — írta a város polgármestere.6 Kisújszállásról is nemleges
volt a válasz, a karcagi polgármester pedig a földművesiskola összeírási ívének
a felterjesztése alkalmával ezt írta: „A helyi lapban közzétett kérelemre, ter-
mészeti emlékre vonatkozó bejelentést senki sem tett."7

Ludány Béla földművesiskolai igazgató „Erzsébet királyné emlékíái" meg-
nevezés alatt jelentett be megóvásra érdemes természeti objektumot.8 A nyom-
tatvány „A természeti emlék részletes ismertetése" rovatában olvashatjuk:
„Darányi Ignác földmívelésügyi m. kir. minister úrnak 1899. évben kiadott
rendelete következtében az igazgatóság boldogult Erzsébet királyné emlékére
a m. kir. földmíves iskola területéből a város felől eső részen 620 négyszögölet
parkírozott, s e területre még az 1899. év őszén a különféle díszcserjéken kívül
41 drb. vadgesztenye fát és 6 drb. lucfenyőt ültetett ki..." A természeti emlék
felkeresésére, megközelítésére vonatkozóan az összeírási íven többek között ez
áll:'„Karcag város vasútállomásától, valamint a város központjától számítva is
10—15 percnyi séta után elérhető. A körben ültetett hársak között «Erzsébet
királyné liget» felírással ellátott tábla van felállítva. A ligetet Karcag város
lakossága bármikor felkeresheti."

Ha meggondoljuk, hogy az ország különböző részeiből többezer hektáros
őserdők, nevezetes barlangok, hegyek, őslápok védelembe vételére érkeztek ja-
vaslatok, a nagykunsági jelentés meglehetősen szerény. Mégis az első lépés volt
vidékünkön arra, hogy bizonyos területet, az ott élő növényekkel együtt véde-
lem alá helyezzenek. Az első világháború kitörésével azonban a magyarországi
természetvédelem intézményes kiépítése megakadt, így a Karcagról javasolt
terület sem kapott védelmet.

A két világháború közötti időszakban, 1935-ig, a természetvédelmi törvény
meghozataláig, főleg a madárvédelmi kezdeményezések voltak eredményesek.
A gazdaságilag hasznosnak ítélt madarak (főleg énekesek) védelmére már a
múlt században születtek rendeletek. Századunkban pedig először 1912-ben hoz-
tak olyan rendeletet, amelyben már kimondottan „mint pusztulófélben lévő
természeti ritkaság" kapott — többek között — a nagy- és kiskócsag országos
védelmet. A Nagykunság, illetve a közvetlenül határos Sárrét kócsagtelepei
ekkorra már eltűntek,9 mégis az ornitológusok figyelme több ízben is a Nagy-
kunságra irányult.

Az 1920—30-as években — a korabeli sáska járásokhoz kapcsolódva — a
pásztormadár turkesztáni fészkelőtelepeiről az Alföldre több alkalommal is
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ellátogatott. A Hortobágy—Berettyó főcsatorna villogói gátőrházánál 1925-ben
az ország egyik legjelentősebb fészkelőtelepe alakult ki.10 (Az ott fészket rakó
madarak számát mintegy 1200—1500 párra becsülték.) A vízügyi hatóságok,
Kofranek Vendel igazgató rendeletére, illetve a nyugalmazott karcagi polgár-
mester, Szentesi Tóth Kálmán közreműködésére, a fészkelőtelep teljes védel-
méről intézkedtek. Az ornitológusok a pásztormadár tudományos megfigyelésé-
re lehetőséget kaptak, és tevékenységükre jellemző, hogy a karcagi telepen
mintegy 600 fiatal egyedet gyűrűztek meg. A Madártani Intézet véleménye
alapján a pásztormadár ügyében miniszteri rendelet is született: a madárnak
— a mezőgazdaságra való hasznossága miatt — az állandó megtelepedését kí-
vánták elősegíteni.

A pásztormadár hazánkban mégsem lett állandó fészkelő, továbbra is in-
váziószerűen jelent meg. Magyarországon 1933-ban csak egy helyen fészkelt,
Karcagon.11 A vasútállomással csaknem szemközt lévő téglagyár forgalmas
telepén mintegy 1000 pár rakott fészket. Bár a nyers téglákban jelentős káro-
kat okoztak, mégis a gyár vezetősége, Türinger József telepvezető szorgalma-
zására, teljesen védelmébe vette a madarakat. Az ornitológusoknak pedig nem-
csak közel 1500 fiatal egyed meggyűrűzésére volt lehetőségük, hanem a pász-
tormadár életmódjának alapos megfigyelésére is. „Amilyen észrevétlenül ér-
keztek, éppen olyan észrevétlenül távoztak is a karcagi pásztormadarak." —
írta Schenk Jakab beszámolójában.12 A rövid itt-tartózkodásuk jelentősen előbb-
re vitte a madárral kapcsolatos tudományos ismereteket, és példát adott arra
is, hogy a természetvédelmi érdekeket esetenként a (helyi) gazdasági érdekek-
nél is előbbre lehet, sőt kell helyezni.

A valós és vélt gazdasági érdek, a tulajdonosi jog háboríthatatlanságának
védelme a törvényes természetvédelem hazai megvalósítását, a természetvé-
delmi törvény elfogadtatását egészen 1935-ig lehetetlenné tette. A törvény lét-
rehozását megelőzően azonban már néhány város, magánbirtokos és birtok-
közösség saját hatáskörében intézkedett értékes növények és állatok, illetve
területük védelméről. A Nagykunságban is találunk erre példákat.

A közbirtokosság tulajdonában lévő kunmadarasi Nagylegelő „mocsárte-
rülete" főleg az ott fészkelő nyári lúd miatt kapott védelmet. A védelem szor-
galmazásában a vadászok — leginkább Nemeskéri Kiss Géza — jártak az élen,
és a terület 1930-tól fészkelési időszakban teljes védelmet élvezett.13

„A természetvédelem térhódításának örvendetes jeleként" írta le Schenk
Jakab az 1931/34. évi jelentésében, hogy „gróf Nemes Jánosné Kunhegyes vi-
dékén levő birtokán alföldi erdőkben védelem alá helyezte azokat a fákat, a
melyeken fészkel a holló. A holló tudvalevőleg az Alföldön ritka és pusztuló
fészkelő madár, s így ez az intézkedés hozzájárul ennek a veszélyeztetett faj-
nak az Alföldön való fönnmaradásához."14 A kunmadarasi és a Nemes-birtokon
lévő madárvédelmi területek lényegében a második világháborúig a védelem-
nek megfelelő kezelésben részesültek, bár a tényleges fészkelésekről adatok
nem állnak rendelkezésünkre.

Az 1935-ben hozott, az erdőkről és a természetvédelemről intézkedő IV.
törvénycikk országosan megélénkítette a természetvédelemmel való foglalko-
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zást. Az első természetvédelmi területeket 1939-ben hozták létre, és a kijelö-
lési munkálatok a háború éveiben is folytak. Sajnos a hat nagykunsági telepü-
lés ebből kimaradt. Törvényesen védelem alá helyezett terület csak a felszaba-
dulás utáni — a megváltozott, kedvezőbb helyzetbe került — természetvédelmi
munka során, a Hortobágyi Nemzeti Park megalakulásával jött létre.

A park feladatai között a néprajzi értékek védelme is szerepel. Ennek a
feladatnak az előzményeit keresve nem szabad elfeledkeznünk Győrffy István
1939-ben kifejtett gondolatáról, aki a természetvédelem — akkor még teljesen
újnak ható — kiterjesztését is szorgalmazta: „Ha a vadmadaraknak .. .mene-
dékhelyeket hagyunk (amit én is helyeslek), akkor a népi emlékeknek is me-
nedékhelyet kell csinálnunk, mert a vadmadár, a vízi flóra és más természeti
szépség vagy ritkaság nem állhat közelebb hozzánk, mint a magyar nép pusz-
tulásnak indult művészeti vagy tudományos értékű hagyománya."15
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