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Mező László

Túrkeve városképének változásai a 20. században*

A várost egy 1261-ben keletkezett oklevél említi először, ezért innen számítjuk léte-
zését, így 2006-ban ünnepelték fennállásának 745. évfordulóját. A régészeti leletek
azonban azt bizonyítják, hogy a bronzkor óta lakott ez a vidék és a fentebb említett oklevél
szövege is arra enged következtetni, hogy már Szent László uralkodása alatt is létezhetett.

A város neve két részből tevődik össze. A Túr a Berettyó folyó régi neve, a Kéve pedig
valószínűsíthetően ősi magyar személynév. A város belterülete vélhetően ma is azonos az
Árpád-kori Keveegyháza faluhellyel.

Túrkeve város Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti szélén (Kisújszállás és Mezőtúr
városok között, a Hortobágy-Berettyó jobb partján) helyezkedik el. Területe: 23.652 ha,
lakossága napjainkban kb. 10.000 fő. 1876-ban csatolták Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
hez, mint a Nagykun Kerület egyik városát, így történelme és hagyományai révén a
Nagykunság tájegységhez tartozik.

A város legfontosabb gazdasági adottsága a termőföld, mely löszös közepes vízbefogadó
képességű, erősen víztartó. A rendszerváltás előtt nagy területeken sikeres meliorációs
munkálatokat végeztek. Hasznosítható ásványi és bányakincsei a földgáz, termálvíz, agyag
és (kismértékben) homok. Vízkészletek a folyóvizekből vízkivétellel, továbbá a réteg- és
mélységi vizek vonatkozásában viszonylag bőségesen állnak rendelkezésre. Túrkeve orszá-
gunk egyik legmelegebb éghajlatú városa.

A város a 20. században rengeteg változáson esett át, melynek meghatározó mozgató-
rugója a történelem. A legnagyobb változás Túrkevén a Kossuth-utca és a Széchenyi-utca
városképén mutatkozik meg leginkább. A 19. század végén elindult a parasztpolgári fejlő-
dés útján. Az első és a második világháború lelasította a fejlődést. A zsidó, majd kulák-
üldözés nem múlt el nyomtalanul a város anyagi javainak megtermelésében és kereske-
delmében sem. így a település központjában jelentős lakosságcsere zajlott le. A kommu-
nista rendszer, majd 1989-90-es újabb rendszerváltás is rányomta bélyegét a város életére
és látképére is. így az építészet is folyamatos változáson esett át A magyar társadalom
mindig ahhoz alkalmazkodott, amihez lehetett, ugyan így Túrkeve város lakossága is.

1885-ben kiépült a Túrkeve-Mezőtúr vasútvonal, és ezzel párhozamosan megépült a
Kisújszállással összekötő kövesút. Ez lehetővé tette, hogy a város jobban integrálódjon az
országos vérkeringésbe. A jelzett időszakban (1898) felépül az új városháza klasszicista
stílusban a főtéren (akkor még piactér). A 20. század elején Polgári iskola és a nyomda is
működik a településen. Ezek az épületek a Kossuth tér végén találhatók. Az emeletes
Polgári Iskola épülete különösen reprezentatív, mely a kor vidéki szecessziós stílusának
méltó képviselője.

Témavezető: Kapás János Zsolt
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A korábbi építészeti ciklusoknál a táji egyenlőtlenségek folyamatos növekedését figyel-
hettük meg, a 20. században ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. A 19. század
közepén épült parasztházak még őrzik a nagykunsági jellegzetes típust. Két fő típus ma-
radt meg. Az egyik a lopott tornácú, három osztani ház (szoba, konyha, kamra beosztás-
sal), a másik már egy nagyobb anyagi hátteret tükröző népi klasszicista háztípus. Mérete-
iben, helységszámában is bővül a lakótér (szoba, konyha, szoba, kamra). A ház előtt az
épület feléig elhúzódó oszlopos tornác rangot jelez. Kerek vagy szegletes oszlopok tá-
masztják alá a szemöldökfát. Mindkét háztípusnál az épületet nyeregtető fedi, amely
csúcsán túrkevei sajátosságként sokszor kovácsolt vas oromdísz hirdeti tulajdonosa (és a
tárgyat készítő kovácsmester) esztétikumra való törekvését. A nádtető már csak helyenként
őrzi az ősi tetőfedési módot, míg a vályogfal megmaradt. E háztípusból még néhánnyal a
főutcákon is találkozunk, bár az utóbbi időben sokat átalakítottak, sőt lebontottak. Sajnos
a tűz áldozata lett az egyetlen bárok végű oromfal a Kossuth utcában az 1990-es évek
elején. A 19-20. század fordulóján épült parasztházak már magasabbak. A cseréptető alatt
ugyanis a padlásteret megnövelve gabonát tároltak. Ezek a házak a középparasztok élet-
tereitjelentették a 20. század első felében. A parasztházak átalakítása az 1960-as években
kezdődött a kemence kidobásával, az utcai ablak cseréjével és az utcai homlokzat kőporo-
zásával. Ez megváltoztatta a korábban egységes utcaképet (fehérre meszelt falú házak
sora). Megmaradtak az udvaron végignyúló fehér falú nagy gazdasági épületek, de foko-
zatosan funkciójukat vesztették.

A 19-20. század fordulóján ugyancsak találkozhatunk egy új építészeti stílus megjele-
nésével. Megjelennek - főleg a főutcákon - a nagy méretű polgári házak. Ezek rendszerint
magas alapra épített, kőfalazattal és cseréptetővel ellátott építmények. Vannak közöttük L
alakú alaprajzúak is. Több szoba, konyha, előszoba, kamra, gang és gazdasági épület tar-
tozik hozzájuk. Az eredeti tulajdonosok, építtetők nagygazdák, zsidó kereskedők voltak. A
második világháború után elsősorban ezeket államosították. Közintézményeket vagy új
lakókat helyeztek el bennük. Egy részük még ma is áll a két főutcán, bár új funkciójuk
miatt gyakran áttörték az utcai homlokzatot, így adva helyet boltoknak. Ilyen épületet
(református parókia) bontottak le például a Petőfi Sándor Iskola szomszédságában, hogy
helyt adjanak egy új tornateremnek. Szerencsére megmaradt a főtér sarkán az emiitett
iskola, a 18. századi alappal rendelkező református templom és a város legrégebbi épülete
a Kossuth u. 1. sz. alatt. Történelmi forrás utal rá, hogy az 1739-es pestis idején is állt a
mostani parókia (gyülekezeti terem). Ezzel harmonizálva építették meg az 1990-es
években a jelenlegi paplakot. Ugyanakkor a Széchenyi úton a római katolikus templom áll,
de az ugyancsak régi plébániát lebontották és napjainkban újat építettek helyette.

19. század utolsó évtizedeiben elkezdődik egy olyan fejlődési tendencia, amelyet nap-
jainkig meghatározó jellegű a falusi építészet erőteljes integrálódása, a táji eltérések gyors
csökkenése, szinte eltűnése jellemez.

1951-ben Magyarországon elsőként Túrkeve válik termelőszövetkezeti várossá. Ez a
szocializmus időszakában bizonyos szempontból kiemelt rangot jelentett, amely kihatott a
városkép változására. Megjelentek a típustervek, mely azt jelentette, hogy olyan házakat
építettek, amelyek nagyrészt megadott terv alapján épültek.
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A hatvanas évektől kezdve egyre szélesebb körben bontakozott ki a sátortetős kocka-
házak építése. Közben nagy teret kezdett hódítani, hogy a házak betonalapozásúak lettek,
általában jól szigeteltek, leginkább téglafalúak, de helyenként kohósalak blokkból épültek.
Néhol megtartották a vályogfalat is, de betonalapra emelve és szigetelve. A tetőt cseréppel
vagy palával fedték.

A lakosság bizonyos része máig nosztalgiával gondol a rendszerváltást megelőző idő-
szakra, amikor a városkép változása szinte napról-napra érzékelhető volt.

Az 1970—80-as évek belvizei sok parasztházat tönkretettek. Újabb típusterv jelent meg.
Ez az immár nyeregtetős, a tetőbeépítésre is alkalmas téglalap alapterületű ház. A falát
ennek is kőporozták. Mind a kockaházban, mind a nyeregtetős újabb háztípusban immár
kötele-zően megépült a fürdőszoba. Egyre általánosabbá vált a cserépkályha mellett a
központi fűtés. A város infrastruktúrájának fejlesztése (ivóvízhálózat, szennyvízelvezetés,
gázháló-zat, kövesút) kihatással volt a családi házak konfortfokozatának emelésére.

Az 1989/90-es rendszerváltás után az emberek megnyíltak, és akinek volt rávalója, az
használhatta a fantáziáját bizonyos kereteken belül. így megjelentek a posztmodern, táj-
idegen épületek. Jellemzővé válik a jó ízlés határait megközelítő, vagy átlépő sokszínűség.

Tehát a Kossuth utca és a Széchenyi utca igen jellemzi a város 20. század városképének
változásait.

Említésre méltó az a hagyományápoló törekvés, amely a régi, több-kevesebb művészi
értéket hordozó épületek felújítását, egyúttal modernizálását tűzte ki céljául. Mai napig
megvannak ezek a hagyományőrző törekvések, mely csak előnyére válik a városnak. Javít
a városkép kinézetén és a lakosok büszkék lehetnek, hogy még is mi van nekik, miben
élnek. Akik figyelemmel kísérik ezeket a törekvéseket, tudják milyen nagy feladat is ez.

A történelem igen sokrétű, kihatással van mindenre, így az emberek gondolkodására,
viselkedésére és cselekvésére is.

Különböző típusú házak a Petőfi utcán
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Széchenyi utca

Széchenyi utca
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Áruház a Széchenyi utcán

Korda Vince Művészeti Iskola a Széchenyi utcán
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Polgári ház a Kossuth utcában

Új épületek a Széchenyi utcán
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