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A Nagykunság történelme nyomában című dokumentumfilm elkészítésére a „Nemze-
dékek kutatóúton" projekt keretében került sor. A megvalósítása döntően 2007. július 16.
és 21. között történt, a Túrkevén rendezett nyári kutató tábor ideje alatt, de a forgatás a
kutatás miatt ezt megelőzően és ezt követően is zajlott. A film elkészítésével az volt a
célunk, hogy bővebb ismeretanyagot szerezzünk a kutatási területünk pontosabb feltá-
rásához, melynek témája: A nemzeti ünnepek és történelmi sorsfordulók recepciója, illetve
szerepe a helyi társadalom identitásának megőrzésében a kunszentmártoni és mezőtúri kis-
térségben. Ennek keretén belül kerül sor a kun identitás elemeinek vizsgálatára és az em-
lékművek, emlékhelyek, amatőr helytörténészek szerepének identitásra gyakorolt hatásai-
nak elemzésére. Mindezek kutatásához a vizuális dokumentáció készítése nélkülözhetet-
lennek bizonyult.

A Nagykunság a Tisza középső folyása és a Hortobágy melléke között elhelyezkedő
tájegység. Nevét a területén a tatárjárás után letelepített kunokról, illetve a hódoltság után
szervezett, Jászkun Hármas Kerület"-ről kapta. Kun népessége a 16. sz. elejéig rideg állat-
tartással foglalkozott majd, életmódot változtatott, földművessé lett és elmagyarosodott,
majd dél-magyarországi menekültekkel keveredve, és a 17. sz. második felében a török
elől ideiglenesen északra húzódva népessége átrétegződött. Az 1702. évi, a Német Lovag-
rendnek történő elzálogosítás megzavarta a terület népességi és gazdasági rekonstrukció-
ját, de a megváltakozás (jászkun redempció, 1745) után meggyorsult a mezővárosi fejlő-
dés. A török háborúkban elnéptelenedett környező falvak vízjárásos, mocsaras pusztáiból
nagyra nőtt határokon nagyarányú extenzív állattartás fejlődött ki. A 18. század elején a
református vallást követő Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve és a
Jászságból betelepült római katolikus Kunszentmárton alkották a Nagykunság helységeit.
Az 1876. évi területrendezés után a köztudatban az új Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe
került környező, hasonló kultúrájú és népességű, de eltérő történeti múltú helységekre
(Abádszalók, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Dévaványa stb.) is kiterjedt a Nagykunság fo-
galma. Az utolsó száz évben a Jászsággal, a Hajdúsággal és a Dél-Tiszántúllal sok tekin-
tetben rokon fejlett parasztpolgári kultúra jellemezte a Nagykunságot. A 19. században
megkezdett árvízmentesítések során a Nagykunság lápvidéke és mocsarai eltűntek ezzel
teret adva a nagyobb mértékű mezőgazdasági termelésnek, főként a búza- és kukorica-
termesztésnek, valamint lassan kifejlődő intenzív állattartásnak.

A dokumentumfilmben megpróbáltunk minél pontosabb képet adni a vizsgált telepü-
lésekről és épített örökségükről.

Témavezető: Kapás János Zsolt. Mivel a kutatás 2008-ben is folyt, igy jelen írás még nem tartalmazza a települések minden
történelmi értékének a feltérképezését.
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Forgatásunk első színhelye Kuncsorba volt. Kuncsorba, Törökszentmiklós dél-keleti-
határán, Túrkevével szomszédos határban helyezkedik el. A település neve összetett szó a
„csorba" elnevezés szláv eredetű jelentése foghíjas, a „kun" pedig arra utal, hogy a terüle-
tet IV. Béla 1240-ben a kunoknak adományozta. Mint települést 1395-ben említi először
az oklevél Csorba János szállása néven. 1702-ben mint pusztát vásárolta meg a Német
Lovagrend. A redemció idején Túrkeve és Kisújszállás váltotta magához és népesítette be.
A település 1897-ben szakadt el s vált önálló községgé, s a tiszai középjáráshoz csatolták.
A község hányattatott sorsa miatt kevés igazán régi műemlékjellegű építménnyel rendel-
kezik. Református templomát 1937-ben építették. Bejáratánál a II. világháborúban elesett
katonáknak állítanak emléket szobor formájában. A római katolikus templom 1939-ben
épült, szomszédságában pedig a történelmi emlékpark került kialakításra. A település lakói
aktív közreműködői a nagykun hagyományok ápolásának, mint például, a kunkapitány
választásnak. Emellett falunapot és szüreti bált is tartanak.

A képanyag rögzítését Karcagon folytattuk. A Qarsaq nemzetségnév először az 1330-as
években fordult elő, majd Karcagújszállás településnévként 1503-tól szerepel. A 16. szá-
zadban Kunhegyes (Kolbáz-szállás) helyett átvette a Nagykunságban a vezető szerepet -
neve is Karcagújszállás volt a 19. századig. A városnak jelentős a művészeti élete. Híres
a fazekassága. Itt élt és alkotott a Kossuth-díjas Kántor Sándor. A városban alkot Györfi
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész, akinek bronzba álmodott köztéri szobrai sok
helyen ékesítik a településeket.

A 4. sz. főút mellett a Kis-Hegyesbori halmon áll a Kun emlékhely, amely a kunok
betelepülésének állít emléket és egyúttal a Nagykunság szellemi összefogását is hirdeti.
Karcag a Hortobágyi Nemzeti Park déli fogadókapuja. Az alföldi puszta látványa, a
kunhalmok titkokat rejtő kúpjai, a szélmalom és a szárazon álló ötlyukú Zádor-híd
meglátogatása kellemes időtöltést jelent az ide érkezők számára.

A közel 400 méter hosszú Kossuth tér legnagyobb, egyben legrégibb épülete az 1793-
1797 között épült református nagytemplom. A klasszicista épület előtt áll az 1936-ban
épített majd 1996-ban ismét felállított országzászló, valamint a Kossuth kert fái között áll
Kossuth Lajos szobra, az I. és II. világháború áldozatainak emlékműve. A közelben kapott
helyet József nádor látogatásának új obeliszke. A Kossuth tér közepén áll az 1910—12-
között emelt Városháza. A Szőlős-halmon, 1850-185l-ben emelték a Kálvária stációit és
a Mária szobrot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére. 1993-ban
került felújításra. A kun nyelvi és kulturális hagyományokért sokat fáradozók emlékét
szobrok, reliefek őrzik (Györffy István, Németh Gyula, Mándoky-Kongur István, Szűcs
Sándor). A népi kulturális értékek megőrzője a Györffy István Nagykun Múzeum, ter-
jesztői pedig a különböző egyesületek, körök. A Nagykun Millenniumi Emlékművet 2001-
ben állították fel. A kétalakos lovas szobor IV. Béla király és az országhatárra érkező
Kötöny kán 1239. évi találkozását örökíti meg Györfi Sándor szobrászművész megfo-
galmazásában..

Az Északi temető különlegességét és érdekes látnivalóját a temetőcsősz 18. században
készült, földbe ásott háza jelenti, mely a középkori veremházak egyik utolsó származéka.

- 1 8 3 -



NEMZEDÉKEK KUTATÓ UTÓN

Az év folyamán a város több kulturális és idegenforgalmi rendezvénnyel is várja a
látogatókat. Ilyen május elsején a kézműves mesterségeket felvonultató, kirakodóvásárral
és néptánc gálával egybekötött Mesterségek Művészete Nap. A Karcagi Birkafőző Verseny
közel egy évtizede nőtt országosan elismert és népszerű gasztronómiai és szórakoztató
eseménnyé.

A kutatótábor Túrkevén került megrendezésre. Amellett hogy itt alakítottuk ki a bázist,
a forgatás egyik legfontosabb helyszíne is ez a település volt. Maga a város Jász-Nagykun-
Szolnok megye keleti szélén (Kisújszállás és Mezőtúr városok között, a Hortobágy-
Berettyó jobb partján) helyezkedik el. Területe közel 24.000 hektár, lakossága napjainkban
közel 10.000 főre tehető. 1876-ban csatolták Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez, mint a
nagykun kerület egyik városát, így történelme és hagyományai révén a Nagykunság
tájegységhez tartozik. A település története az okleveles források alapján a 13. századig
(Keveegyházát 1261-ben említik először okleveles források) vezethető vissza. A régészeti
leletek azonban azt bizonyítják, hogy a terület már korábban is lakott volt. A bronzkori
telepeken kívül, honfoglalás kori lelőhelyek is megtalálhatók a város közvetlen kötelében.
Erről tanúskodik a túrkevei tarsolylemez is, mely egyike annak a 27 ritka darabnak ami
előkerült az ország területén. A túrkeve határában található Tere-halom a legészakabbra
fekvő teli-telep, amit földrajzi elhelyezkedése tesz a világon egyedülállóvá. Nemzetközi
hírű ásatás során került feltárásra.

A Finta múzeum 1951-ben alakult, a legújabb állandó helytörténeti kiállítása 2000-től
várja látogatóit. Bemutatja a város történelmét, természeti környezetét és híres szülötteit.
Kevesen tudják hogy a 19. század végén a filmes Korda és a szobrász Finta testvérek
karrierje innen indult útnak.

A katonáskodás mind végig fontos szerepet töltött be a Jászkunság és Túrkeve lako-
sainak életében. A kunok betelepülésétől vállalt fegyveres szolgálatának emlékei a mai
napig fennmaradtak, hagyományőrző jelleggel. Ennek letéteményesei a városban található
köztéri szobrok, emlékművek, emlékhelyek, melyekhez hasonlók a Nagykunság többi
településén is hangsúlyosak. A kunok történelmének emlékoszlopa - melyet Ratkai Lajos
készített a millenniumra - e keleti népcsoportnak állít emléket és segíti a kun identitás
megőrzését. A város főterén első világháborús és második világháborús emlékművek őrzik
a hazáért harcoló katonák emlékét. Az '56-os emlékkő pedig figyelmezteti az utókort a
névtelen hősökre.

A kulturális és hagyományőrző rendezvények Túrkevén is fontos szerepet töltenek be a
közösség életében. A Kevi juhászfesztivál és a hozzá kapcsolódó eseménysorozat országos
hírűvé nőtte ki magát egy évtized alatt. A régi hagyományok felélesztésének, újak kreálá-
sának, a modern identitás kialakításának tipikus példája ez, melyhez hasonlóak ország-
szerte jelennek meg több, kevesebb sikerrel.

A digitális filmanyagok és a fotódokumentáció elkészítése során sok olyan ismerettel
lettem gazdagabb ami, segítséget nyújt a kutatási témám feldolgozása során, melynek
vizsgálatához nélkülözhetetlen az alapos vizuális dokumentáció elkészítése. Az elkészített
filmben igyekeztünk bemutatni a városok legjellegzetesebb identitás meghatározó műem-
lék épületeit, emlékműveit, és természeti környezetét.
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