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A Kunságtól a Bácskáig

Nagykunsági gondolatok a 2005. évi Ünnepi Könyvhéthez

A Nagykunságon, sőt az egész Jászkunságon a könyvet, az újságot, az írott forrásokat
mindig kiemelt figyelem, írót, kiadóit, nyomdáit tisztelet övezte. A legrégebben kiadott
nyomtatott termékek a jászkun jogrendet és közigazgatási rendet meghatározó jogsza-
bályok, a jászkun történelemmel, a kunok és jászok eredetével, nyelvével foglalkozó
könyvek. Nagyműveltségű, a kerületekben, településeken felelős pozíciót betöltő szemé-
lyek (Horváth Péter, Gyárfás István, Hild Viktor, Soós Adorján, Vadász Pál - hogy csak
néhányat említsünk közülük) vagy őseik, a szülőföld iránt elkötelezett tudósok (Györffy
István, Mándoky-Kongur István) voltak az alkotók. E könyvek iskolai tananyaggá,
mindennapos olvasmánnyá váltak és beépültek az ittlakók műveltségébe. A XIX. század
második felében (1868) útjára indították a Jászkunság című lapot, melyet követtek a
kerületi lapok (pl. Nagykunság) majd a századfordulótól a városi újságok. A kiegyezés
után vidékünkön is kinyitották kapuikat az olvasókörök, amelyek szinterei lettek az
olvasásnak, a véleménycserének, így a helyi politizálásnak. (Egymás után alakultak meg a
különböző pártok, ipartestület, más csoportosulás körei. Ezek a település foglalkozási és
társadalmi szerkezetét is tükrözték.) A második világháborút követő rendszerváltás sem a
helyi könyvkiadásnak, sem a köröknek nem kedvezett, sőt megszüntetésre ítélte azokat.
Az olvasókörök anyaga átkerült a helyi könyvtárak állományába.

A civil szervezeteket megszüntették, melynek aktívabb tagjai valamely intézmény (pl.
művelődési ház, múzeum) vagy a Hazafias Népfront védőszárnyai alatt tevékenykedhettek.
Szolnok megyében a Jászkunság című folyóirat (alapítója, első szerkesztője: Kaposvári
Gyula, melynek kiadója a TIT) és a megyei újság adott publicitást e tevékenységnek. Az
1970-1980-as években a településeken (elsősorban a városokban) felmerült az az igény,
hogy saját múltjukat, értékeiket megismerjék, megörökítsék, hirdessék. Ennek
kielégítésére felfigyeltek vidéken dolgozó (elsősorban múzeumokban és levéltárakban)
kutatók és kutatóteameket alkotva egymás után hozták létre városmonográfiákat,
faluköteteket. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett (Gunda Béla
tanítványai) néprajzos muzeológusai élen jártak mind a szervezésben, mind a csoportos
munkában.

Külön ki kell emelnünk a szolnoki Szabó Lászlót, aki a Tiszazug kutatást irányította, a
karcagi Bellon Tibort, a tiszafüredi származású Szilágyi Miklóst, vagy Füvessy Anikót,
akik tudásukat átadva egy újabb nemzedéket (Barna Gábor, Novak László, Őrsi Julianna,
Bathó Edit stb.) hoztak helyzeti előnybe. Az 1980-as években így születtek meg a városi
monográfiák, tanulmánykötetek, sorozatok (Tiszazugi Füzetek, Jászsági Füzetek,
Nagykunsági Füzetek, Kisújszállás és Túrkeve monográfiái - hogy csak néhányat
említsünk vidékünkről. Ugyancsak jelentős a karcagi Barbaricum könyvműhely kiadói
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tevékenysége (amely különösen Körmendi Lajoshoz kötődött, de hozzájárult Bartha Júlia
kutató, valamint több író, költő), amely elsősorban a Nagykunsághoz kötődő irodalmi
alkotásokat és a kunok testvérnépeihez kötődő műveket jelentet meg.

Az 1989-es rendszerváltás aztán szabad teret adott a civil kezdeményezéseknek. A civil
törvény hatálybalépése után önállósodhattak az egyesületek, és újabb közösségek, alapít-
ványok jöhettek létre. Mindebből következett, hogy a helyi kutatások és az ott született
eredmények kiadása elől is elgördültek az akadályok. 1988-tól egymás után jelentek meg
a helyi lapok. Mindez hozzájárult a jászkun települések imázsteremtéséhez. Az önálló arculat
megfogalmazása nemcsak kiadványokban, de köztéri alkotásokban, rendezvényekben is
megnyilvánult. A településszintű programokat nagykunsági, jászsági, kiskunsági és jász-
kunsági összefogáson alapuló rendezvények (redempciós ünnepség, jászkun konferencia
stb.) követték. Ezek generálásában nagy szerepe volt, van a múze-umoknak (Jászberény,
Túrkeve, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Karcag). Mindez aktivizálta a civil szervezeteket,
amely ugyancsak lecsapódott a civil szféra megerősödésében. Ma már valóságos könyv-
műhely kapcsolódik a jászberényi Jász Múzeumhoz, a túrkevei Finta Múzeumhoz és
kisebb mértékben a tiszafüredi múzeumhoz és hagyományőrző szervezeteikhez. A
jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület kiadásában 2005-ben jelent meg a Jászsági
Füzetek számaként Bathó Edit: Jász viselet című könyve. Tiszafüreden Füvessy Anikó a
Tariczky Alapítvány kiadványainak szerkesztője. Túrkevén az 1990-ben megalakult
Túrkevei Kulturális Egyesület vállalt fel kutatászervező és kiadványozási tevékenységet.
1996-2002-ig szerkesztette a Túrkeve című városi újságot, 2004-től megjelentet Múzeum-
pont címmel egy Észak-alföldi múzeumturisztikai regionális lapot. (Mindkét lapnál Őrsi
Julianna a főszerkesztő.) Az anyagi és a szellemi tőke létrehozásában együttműködik a
Finta Múzeum, a Túrkevei Kulturális Egyesület és a Finta Múzeumért Alapítvány. Az első
időkben önálló kötetekként jelentek meg Őrsi Julianna írásai (Földközelben, Emberszőtte
háló). A Finta Múzeum 10 évenként esedékes évkönyvei (Túrkevei emlékkönyv 4.; Túrke-
vei emlékkönyv 5.) mellett, a Finta Múzeum által szervezett tudományos kutató-közösség
munkái új könyvsorozatok indítására sarkallta a kiadókat. Az 1992-1996-2000-ben meg-
jelent Túrkeve földje és népe után egy országos támogatottságot nyert kutatási program
megvalósítása került sorra 2001-2004 között. E nagykunsági kutatás konzorciumban folyt
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok, Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági
Kara (Mezőtúr), Karcag Város Önkormányzata, Alföldkutatásért Alapítvány) a kutatók széles
körű összefogásával. Az Őrsi Julianna által megalkotott és irányításával megvalósult
kutatási projekt egy olyan tudományos innováció, amely hazai méretekben példaértékű és
nemzetközileg is figyelembe veendő. A programban több olyan pont van, amely az európai
kutatásfejlesztési trendeknek megfelel: a.) a felvállalt kutatási program olyan alapkutatás,
amelynek eredményeinek társadalmi hasznosíthatósága prognosztizálható; b.) a létrehozott
konzorcium tudományos kutatóhely, oktatási intézmény, önkormányzat és civil szervezet
együttműködésén alapul, így a disszeminációja különböző szférákban hat; c.) a kutatók
(mind területi mind tudományágak közötti) integrációjával magasabb szintű szellemi érték
valósul meg; d.) a tudomány területén a néprajz és más tudományágak számára a jelen-
kutatásban való sikeres együttműködést példázza; e.) a vidéki múzeumok egyik fejlődési
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útjára (nemzetközi trend) az antropológiai múzeum megvalósítására egy példa a túrkevei. A
kutatás hozadéka az a gyűjtött anyag (interjúk, felmérések, kéziratok, dokumentumok, fotók,
kiállítás és kiadványok, amelyek a Finta Múzeumban kerültek elhelyezésre) közvetlen
tudományos eredményeit pedig a Nagykun Kistérségi Tanulmányok sorozat három kötetében
tették közzé. 1. kötet: Kulcsemberek. Az egyén helye és szerepe a változó társadalomban, 2.
kötet: Család - família - nemzetség. A vérségi kapcsolatok szerepe a változó társadalomban,
3. kötet: Nagykunsági közösségek. A lokális kapcsolatok szerepe a változó társadalomban. A
három kötet 51 tanulmányt tartalmaz. A kutatásban résztvevők és eredményeiket feldolgozók
közül kiemeljük Őrsi Juliannát, Szendrei Esztert, Füvessy Anikót, Vadász Istvánt, Bartha
Júliát, Hekliné Herbály Katalint, Krizsán Józsefet, Tóth Albertet, akik több tanulmányban is
megfogalmazták kutatási eredményeiket. Mindannyian olyan kérdésekre adtak választ,
amelyek segíthetnek a helyi közösségek (települések, kistérségek) jövőképének megalkotá-
sában, stratégiájuk felállításában vagy újragondolásában. A vidékfejlesztési koncepciók
megalkotói, a törvényalkotók számára pedig a kistérségek újragondolását javasolja e kutatási
program eredménye. A kutatás élesen felveti a Nagykunság területi egységének megőrzését,
a magyar kulturális örökség megmentését, az Európai Unióban és kiáll a globalizációs
folyamatban a nemzeti értékek megőrzése mellett. A kötetek szerkesztője Őrsi Julianna. E
három kötet most együtt megtalálható az ünnepi könyvhét kínálatában. További információk
olvashatók a Finta Múzeum honlapján (www.fintamuzeum.hu) valamint megrendelhetők,
megvásárolhatók a Túrkevei Kulturális Egyesületnél (5420. Túrkeve, Attila u. 1.)

A Finta Múzeumért Alapítvány, a Túrkevei Kulturális Egyesület és a Finta Múzeum másik
közös kiadvány sorozata az Alföldi könyvtéka, amely 2004-ben indult. Ebben a sorozatban
egy-egy alkotónak az Alföldhöz kapcsolható írásaiból állnak a kötetek. Az 1. kötet Őrsi
Julianna: A társadalom kihívásai - a mikroközösségek válaszai, a 2. kötet: Szűcs Sándor: A
puszta utolsó krónikása, 3. kötet: Pénovátz Antal: „Jajj de széles, jajj de hosszú ez az út . . . "

E legújabb kötet a Kunságból a Bácskába több mint két és fél évszázada kitelepültek
utódainak folklór anyagából ad ízelítőt. A közölt balladák népzenei és tájnyelvi adalékul is
szolgálnak, amelyeket hasznosíthatnak a népdalkörök, népzenei együttesek, hagyományőrző
csoportok és a kutatók is egyaránt. A Vajdaságban gyűjtött anyag nagykunsági kiadása a
két tájegység népeinek együttműködésére is szép példa. A kiadvány könyvheti
bemutatójára a Verseghy Könyvtár Irodalmi műhelyében Szolnokon, az Arany János
könyvtárban Kisújszálláson kerül sor. Szerbiában pedig Pacséron és Bácstopolyán
szerveznek könyvankétot a kötet megjelenése alkalmából. Az Alföldi könyvtéka sorozat
köteteit is a Túrkevei Kulturális Egyesület terjeszti.

Harmadik túrkevei könyvsorozat a Finta Múzeum katalógusai, amelyben a Finta
Múzeum állandó és időszaki kiállításvezetőin kívül a Nagykunság művészeti értékei is
megtalálhatók magyar és idegen nyelveken egyaránt.

Valamennyi kiadvány létrejöttében nagy segítséget jelentettek a pályázati támogatások
(NKFP, NKA, NCA, Mobilitás, Pro Renovanda ... stb.). A kiadványok technikai
kivitelezése, a sokszorosítás a Karcagi Nyomda munkáját dicséri.

A Jászkunság és azon belül a Nagykunság gazdag kínálattal várja - csak úgy, mint
minden évben - az idén is az ünnepi könyvhetet.
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