
Dr. Szűrös Mátyás:

Nagykunsági köszöntő*
Szeretettel köszöntöm Szolnok megye és a nagyközség jelenlévő vezetőit, Kun-
hegyes lakóit, bensőséges ünnepségünk valamennyi résztvevőjét. Köszöntöm
Május l-jét, a dolgozó ember, a munka nemzetközi ünnepét.

gondolom, hogy kétszeresen is jeles nap ez a mai a 700 esztendős Kun-
hegyes életében. Először azért, mert évről-évre május elsején ünnepeljük a ter-
mészet örökös újjászületését és az emberi munka teremtő erejét. Másodszor
pedig: lehet-e méltóbb alkalom, mint éppen május elseje, hogy a település közös-
sége, s egyben a tágabb tájegység, a Nagykunság is emlékművel tisztelje meg
önmagát? E vidékhez és népéhez fűződő személyes kötődésem miatt is örömmel
vállaltam a felkérést, hogy az ünnep és a Kun Emlékmű felavatása alkalmából
szóljak Önökhöz.

A Kun Emlékmű önmagáért beszél_ külön méltatásra nem szorul. Talán
nem szükségtelen azonban hangsúlyozni, hogy ez az emlékmű egyedülálló a
maga nemében, egy jellegzetes történelmi magyar tájegység egykoron volt, s
bennünk tovább élő népességének állít maradandó emléket. A kunhalom, melyet
a szobor talapzata jelképez, az emlékezet szerint a vezér számára távolbatekin-
tést, vigyázást nyújtó sátorhelyül szolgált.

Az emlékmű fő alakja, a lován hátrafelé íjazó vitéz azoknak a kun harco-
soknak emlékét örökíti meg, akik mindig készek voltak vérüket és életüket ál-
dozni, ha választott hazájuk érdeke úgy kívánta. Középkori királyaink idején
az erős, központosított Magyarországért küzdöttek: Rákóczi, Kossuth, a Tanács-
köztársaság hívó szavára pedig a magyar függetlenségért és felszabadulásért.
A térben lebegő, szinte repülő főalak, az összeforrt lovas és lova emlékezetünkbe
idézi a végtelen időt, a közösen megtett és a még ránk váró évszázadokat is.

A világ dolgai között vannak olyanok, amit csak mi magyarok tudunk hoz-
záadni az egyetemes emberi kultúra gazdagításához. Itt most ilyesmi születhe-
tett.

Nem csak az illendőség kívánja meg, hogy szóljak a művészről, az emlékmű
alkotójáról is. Az innen toronyiránt alig 35 km-re fekvő Püspökladányban élő
Győrfi Lajos szobrász maga is a Nagykunság szülötte, karcagi földműves család
gyermeke. Ma is e — tágabb értelemben vett — vidék szellemiségéből merít
ihletet, az emlékmű kun lovasának arca és alakja is hűen idézi fel e vidék lakó-
inak szikár, szívós vonásait.

Ez az emlékmű a magyarságba beolvadt kunok és leszármazottai előtt rója
le a Nagykunság és az egész nemzet kegyeletét. Szándékosan használom a szót:
önkéntes beolvadás és nem durva, kikényszerített beolvasztás történt. Ilyesfajta
törekvés gyanújának árnyéka sem vetődhet elődeinkre, hiszen a szó ami értel-
mében vett nemzetfelfogás, abban a korban nem is létezett. A történelmi körül-
mények azonban elkerülhetetlenné tették a kunok elvegyülését.
•Elhangzott május elsején Kunhegyesen, a Kun Emlékmű felavatásán



Gondolok elsőként a szerencsétlen történelmi események sorozatára, melyek
az itteni nép nagy pusztulását, ki- és visszatelepülését, s eközben a magyarokkal
való szükségszerű keveredését eredményezte. Ilyen esemény volt a török hódolt-
ság alatti dúlás és elnéptelenedés, a Rákóczi-szabadságharc idején a rácok táma-
dása, a pestis járvány okozta emberveszteségek. Egyedül a Bácskába költözés
az akkori lakosság körülbelül egyötödének elvesztését jelentette.

A beolvadást siettette a kunok életmódváltásának korparancsa. Betelepülé-
sük után új hazájukban hiányoznak a nomád életforma folytatásához nélkülöz-
hetetlen kiterjedt, lakatlan térségek. A megújulás kényszere akkor azt jelentet-
te, hogy a nemzetiségi társadalom nomád életvitelének a kalandozó életformá-
nak, a pogány hitvilágnak fenntartása Európa e részén ugyanúgy a fizikai pusz-
tulás veszélyét idézte fel, mint a honfoglalás idején a magyarság számára. A
kunoknak ezért le kellett telepedniük és fel kellett venniük a keresztény hitet.

A kun és a magyar egybeolvadást minden bizonnyal elősegítették a két
nép közötti rokon vonások, és az egymásra utaltság tudata. A magyarság emlé-
kezetében még felsejlettek saját nomád múltjának képei. Közös volt a külső
ellenség: a tatár, a török. A rokoni érzület kölcsönösségét jelzi, hogy a kunok
befogadták és közülük valónak ismerték el a hányattatások idején hozzájuk
betelepedett magyarokat.

A két nép egymásba oldódása történelmünk azon korszakának sajátos és
megismételhetetlen jelensége volt. A kun nép akkor egy fejlettebb társadalmi,
gazdasági környezetbe, kultúrkörbe tagozódott be. Ezt azért tartom szükséges-
nek hangsúlyozni, mert ma, közel 700 év elteltével földrészünk e tájékán a be-
olvadás már nem korparancs, ellenkezőleg: a nemzeti önazonosság megőrzése az
igazi szükséglet. Ma már nem az lenne a kérdés, hogy valaki kun, vagy magyar,
ellenkezőleg: a kun és magyar kettős kötődés szolgálná e kevert népességű
Kárpát-medencében a szűkebb és a tágabb közösség igazi boldogulását. Az erő-
szakos beolvasztásra törekvés az emberi jogok durva megsértése, a sokszínűség-
ből ötvöződő egyetemesség elleni megbocsáthatatlan bűn.

A kun beolvadásnak van egy másik, máig érvényes tanúsága is. E nép sor-
sának alakulása is igazolja Illyés Gyula gondolatát, hogy magyarnak lenni nem
annyira vérségi kapcsolat, mint inkább a sorsközösség vállalása. Az örmény
arcú költő Ady, a horvát Zrínyi, a szlovákos Petőfi, a félkun József Attila és
mások példáját említve vonja le a következtetést: ,,— Belül épp ettől oly más
s pompás a gyuromány, mit kelt örök kovászod, páratlan Tekenő!"

A kunok vállalt magyarságának meggyőző erejét mi sem példázza szemlé-
letesebben, mint az, hogy az általános közfelfogás épp a kunságiakat tekinti a
magyarság jellegzetes típusának. Semmi okunk, hogy ezt az azonosítást ne vál-
laljuk.

A beolvadás, pontosabban: az egybeolvadás koránt sem jelenti azts hogy a
kun ősök értékes tulajdonságai kivesztek volna. Túlélve századok megpróbálta-
tásait, gazdagították népünk egészének kultúráját, erkölcsiségét. E tulajdonsá-
gokra bízvást büszke lehet a nagykunsági nép, s mint eleven hagyományokra
napjainkban is építkezhet rájuk a helyi és az országos politika.



Nem udvariasságból, hanem nemzeti értékeink felidézésének igényével en-
gedtessék meg, szólnom e kun hagyományok némelyikéről, melyek máig hatóan
beépültek magatartásunkba, erkölcsi értékeink közé.

Elsőként is a nagykunsági nép mélységes hazaszeretetéről, becsületes helyt-
állásáról szólnék. Szorosan összefügg e tulajdonság a szűkebb haza, a Nagykun-
ság iránti hűséggel, melyet az állandó visszatérések és újranépesítések sorozata
példáz.

Szerencsére itt nincs helye a hazafiságban nacionalizmust gyanító óvatos-
kodó sandaságnak. Itt tiszta forrás buzog. Általánosíthatóan igaz, hogy a jól
felismert és kezelt nemzeti sajátosságok szinte éltetik az internacionalizmus
szellemét, a népek barátságának ügyét.

Nem maradhat említés nélkül a napjainkban annyira megfogyatkozott kö-
zösségi összetartás, egymásra utaltság szelleme sem. Ennek gyökerei az egymás
segítésén alapuló kun katonai szervezettségig nyúlhatnak vissza. E szellem to-
vábbélését jelezte a tizedekre, „hadakra" való osztódás, mely kifejezés még a
közelmúlt szóhasználatában is élt. A hagyomány másik gyökere nyílván ott ke-
resendő, hogy a középkor századaiban a kunok mindvégig szervezett közösség-
ként álltak szemben a hűbéri törekvésekkel.

Megragadó e táj népének konok ragaszkodása a szabadságához. A feudális
alávetettség idején sem mondtak le soha a jászkun jogok visszaváltásáról, s ezt
a hatalomnak végül tudomásul kellett vennie: Mária Terézia elismerte a kunok
önkormányzatát. Ma sem tudatosult bennünk eléggé, hogy a kunok kollektív
szabadságának megerősítésére a redemptió egy évszázaddal megelőzte a job-
bágyfelszabadítást.

A kunsági nép szabadságszeretetének ikertestvére volt a történelmileg ki-
alakult és hosszú időn át jól működő belső autonómia, a demokratikus paraszt-
polgári önkormányzat. Ezt a vidéket hagyományosan erős városi tanácsok kor-
mányozták, s az sem véletlen, hogy a felszabadulás után e tájon nyomban meg-
indult az önszerveződés: az ügyek irányítását itt, Kunhegyesen az 1945. január
26-án megalakult Nemzeti Bizottság vette kézbe.

Szembetűnő nagykunsági tulajdonság a becsületes munka tisztelete. Ezt a
népet kezdetben a szilaj pásztorkodás zord életformája, később a nem túl bő-
kezű földön túlsúlyba jutó mezőgazdaság kemény próbatétele edzette szívósan
kitartóvá. Minden bizonnyal összefügg ezzel a nagykunsági emberek másik tisz-
teletreméltó jellemvonása: a hagyományos nagykun közönségek sejtjeit alkotó
családokon belüli erős kötődés, a családi kapcsolatok megbecsülése.

Nemzeti kultúránk egészének büszkesége, hogy a műveltséget _ az írásbeli-
séget, majd a műszaki haladást hagyományosan nagy becsben tartották ezen a
tájon. Egy-egy család nemzedékről-nemzedékre örökített iratanyaga akár ládá-
nyit is kitett. Kunhegyesen a reformáció óta folyamatosan van iskola és nyom-
da is működött itt. Az országban kevesen tudják, hogy a Nagykunsági Villa-
mossági Szövetkezet megalakítása révén Kunhegyesen már 1928-ban bevezették
a villanyt.



A ránk hagyományozott kun értékekből ma a legösztönzőbb mégis az emelt
fő, a másokat sem kirekesztő önbecsülés, mely a népek és nemzetek erős tartá-
sának, biztos fennmaradásának fontos záloga. Ebben a Nagykunság népe példa
mindannyiunk számára.

A kemény időkben érlelődött, élő hagyománnyá nemesedett értékekre ma,
szaporodó gondjaink közepette égető szüksége van nemcsak a Nagykunságnak,
nemcsak Szolnok megyének, hanem az egész magyar népnek. Olyan erények
ezek, amelyek segíthetik országunk helyzetének jobbra fordítását, megszilárdí-
tását, egy későbbi fellendülés megalapozását.

Nem ünneprontásként, hanem a józan belátásra és a cselekvő akaratra ala-
pozva szólok arról, hogy hazánk ma szigorodó feltételek között keresi a meg-
újulás felé vezető kiutat ellentmondásos, feszültségekkel teli helyzetünkből.
Nem szabad e feladatot lebecsülni: hogy ezt az utat valóban megtaláljuk és
végigjárjuk, gyökeres szemléleti változásra és határozott intézkedésekre van
szükség.

Szűrös Mátyás Györfi Lajossal beszélget a művész alkotásainak megtekintése közben
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Györfi Lajos kiállításának megnyitója

Ma az a kor parancsa, hogy tétovázás nélkül folytassuk a reformokat:
egészségessé tegyük gazdaságunk működését, kiváltképp a termelés szerkezeté-
nek átalakítása révén. Tökéletesítsük politikai intézményeinket, szélesítsük és
mélyítsük a demokráciát. Ösztönözzük az önszerveződést, a helyi kezdeménye-
zéseket. Társadalmi méretű párbeszédet alakítsunk ki, megújítsuk és megszilár-
dítsuk a nemzeti közmegegyezést, a több és korszerűbb szocializmus érdekében,
hazánk javára. Ma időszerű az egészséges nemzettudat ápolása, a magyarság
sorsával való törődés is, miközben megengedhetetlen mindenféle nemzeti kor-
látoltság, szűklátókörűség. A tisztességes dolgozó emberek országszerte erkölcsi
megújulást, a jól végzett munka becsületének helyreállítását várják.

Minden tisztességgel gondolkodó magyar ember tudatában van annak,
hogy ez történelmünk újabb sorsfordító vállalkozása, ami e vidék népe előtt is
oly ismeretes szívós erőfeszítést, és kitartó munkát igényel. Gondjaink súlyo-
sak, de voltunk már nehezebb helyzetben és azzal is megbirkóztunk. A külső
feltételek nem kedvezőtlenek. Hazánk ma nemzetközileg elismert, tekintélynek
örvendő állam, a szocialista világban egyre erőteljesebben bontakozik ki a mi-
enkével rokon reformfolyamat. Magyarországnak van megújulásra kész, prog-
ramalkotásra képes vezető ereje. Az emberek tisztában vannak azzal, hogy sok
a megőrizni és veszíteni valónk. Támaszkodhatunk szocialista vívmányainkra,
számíthatunk népünk áldozatvállalására, erős hazaszeretetére és olyan hagyo-
mányos erényeire, mint amilyen a nagykunsági szorgalom, kitartás, találékony-
ság, méltóságtudat és a jó értelemben vett nyakasság és konokság.

E gondolatok jegyében kívánok mindnyájuknak erőt, egészséget, egyéni és
közös boldogulást. Köszöntöm Önökkel együtt a májusi ünnepet, és jelképesen
átadom Kunhegyes közösségének, az egész Nagykunságnak a Kun Emlékművet,
valamennyiük épülésére és okulására.


