
Amikor a kunok együtt ünnepeltek...

Elek György

Amikor a kunok együtt ünnepeltek
Kiskunok közt Félegyházán

A kiskunsági főváros igazából jászkun város, mert a települést - ahogy maguk is el-
mondják - kétszáznál több jászfényszarui család támasztotta fel halottaiból 1743-ban,
(ahogy itt minálunk is jászok lakták be a pusztán álló Kunszentmártont két és fél évtized-
del korábban). Az újjáéledt Félegyháza gazdái a redempciókor egész sor pusztát a nevükre
vettek, ami nagyon jót tett. A település erejét és tehetségét mutatja, hogy az 1750-es évek-
től a kerület központja (a Kiskun Kapitányság székháza ma múzeum), az 1774-ben kelt
privilegiális oklevél kihirdetésétől fogva pedig évi négy országos vásár tartására feljogo-
sított mezővárosa lett. (Tornyos-kapus címerében kevélyen feszít a kardos vitéz). A kemény
munkával megteremtett biztonság hozta azt, hogy a 219 városalapító család a következő
század derekára 17 ezer leiekre gyarapodott, s ez a gyarapodás az 1876. évi Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegyébe kebelezés után sem állt meg, - 1949-ben 31.470, 2001-ben pedig
32.600 volt az itt lakók száma. Amúgy Móra Ferenc városa, no és Petőfi Sándoré, aki
maga állította, hogy itt született a világra és a boldog új esztendőre, és hát az idevalósi
kiskunok is ezen a nézeten vannak. A városháza tanácstermében ott a költő domborműve
és kőbe vésve a születése helyének bizonyítéka. De ugyanezen teremben áll egy kopjafa
más jelesek - Móra Ferenc, Holló László és Szántó Piroska emlékére, s ugyanezen
tanácsterem faláról a díszpolgárrá választott Kossuth Lajos képe tekint a városatyákra
akárcsak nálunk, Karcagon. Az örökségre évenként több alkalommal is figyelmeztetnek,
hiszen a Kiskun Napok, a Városalapítók Napja rendezvényeinek helyszíne a város, de még
az arrafelé sok-sok embernek megélhetést adó szárnyas, a lúd is kiérdemelt egy fesztivált.
Az utóbbihoz most, szeptember közepén is szerencsénk volt, de rövid sétám során egy
szolidabb megemlékezést is felfedeztem: a híres Móra Ferenc Gimnázium a 200. szüle-
tésnapját ünnepelte. (Kicsit elnézelődtem a szépen felújított épülete előtt, s eltettem a ma-
gam szeptemberi emlékei közé.)

Összeszámolni is nehéz azt a temérdek hagyományőrző eseményt, bemutatkozást,
kiállítást, előadást, zenés-táncos, vagy éppen az evés-ivás körül forgó rendezvényt, amit a
Kunok I. Világtalálkozójára a két magyarországi Kunság és a másfelé sodródott rokon
atyafiak e két hét terített asztalára felkínáltak. Nem csoda, ha a kapcsolódó rendezvények-
ből a megjelölt időpontok elé és után is jutott bőven. Félegyházán már 2009. szeptember
9-én fotókiállítás nyílt e tárgyban a Városi Könyvtárban, ahol másnap Bánkiné dr. Molnár
Erzsébet: A kunok Magyarországon című könyvét mutatták be. A Félegyháza és Kecske-
mét között található Kunszállás községben történelmi kun szállás létesült. Jurták épültek
és harcosok, kézművesek, zenészek költöztek beléjük - szóval igazi kun tábort és harci
bemutatót láthattak ott az érdeklődők. Szeptember 11-én Félegyházán komondor bemu-
tató, kézműves foglalkozás, lovagoltatás, kiállítás, táncszínház és táncház várta a vendé-
geket, s csak mindezekre következett szeptember 12-én a XI. Libafesztivál és a kun íjász-

- 6 7 -



HAGYOMÁNYŐRZÉS

verseny köszöntését követően a Kunok I. Világtalálkozója ünnepélyes megnyitója. A világ-
találkozó megszervezésére 2008. szeptember 24-én Kecskeméten, a megyeházán mega-
lakult a Kun Összefogás Konzorcium. A konzorciumnak a 32 kiskunsági és a 9 nagykun-
sági település, a két érintett megye (Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok) önkormány-
zatai, ezen megyék múzeumi szervezetei, illetve olyan civil szerveződések lettek még a
tagjai, mint a Kunszövetség, a Kun Hagyományőrző Társulás, a Kiskun Önkormányzatok
Szövetsége, és a Kumánia Kun-Kipcsak Társaság. A szerveződés tevékenységét, a terve-
zett világtalálkozó előkészítését nagy érdeklődés kísérte, s a tagok sorába kérte magát fel-
venni az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Dunántúlról a kun előzmé-
nyekkel bíró Sárosd és Görgeteg községek, de eljutott a hír a Vajdaságba, a kun megülésű
Bácskossuthfalva, B ács feketehegy, Pacsér és Piros településekre is. A hivatalos megnyitó
szónokai - Karibzsanov Rimtaj, a Kazak Köztársaság magyarországi nagykövetségének
követtanácsosa, Mandur László, az Országgyűlés alelnöke, Rausch Sándor, a Bács-Kiskun
megyei és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnöke - tehát
több százezer ember képviselőit és küldötteit köszönthették a szombati megnyitón, amelyen
teraiészetesen a maguk világtalálkozóját és szövetségét már régebben megszervező jász
atyánkfiai is részt vettek. Ficsór József, Kiskunfélegyháza polgármestere, a konzorcium
elnöke hangsúlyozta, hogy az összefogás „ a kun identitás erősítését, a kun hagyományok
ápolását, a történelmi értékek megőrzését és ezek továbbadását" tűzte ki célul. Az elkép-
zelések, a megvalósítás komolyságát jól mutatja, hogy a rendező önkormányzatai gazdag

Ficsor József polgármester a Kiskunfélegyházi rendezvényen fogadja
dr. Fazekas Sándor karcagi polgármestert
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programot állítottak össze. Dr. Fazekas Sándor polgármester, a konzorcium alelnöke a kun
nép magyarrá válásáról szólt, amely nemcsak a nyelv, hanem a nemzeti érzés átvételét,
tiszta megélését is jelentette és jelenti. „Meggyőződésem, hogy kunnak lenni nagyon szép
dolog. Életérzés, amely a jelen kornak, a mindennapoknak is részévé kell, hogy váljon.
Kívánom, hogy ez inspiráljon bennünket a mostani rendezvényen, és ez adjon erőt a
következő, a későbbiekben megrendezendő világtalálkozókhoz."

A világtalálkozó, no és a XI. Libafesztivál eseményeihez kapcsolódva vásári sátrak se-
rege lepte el a „ligetes" Kossuth Lajos utca központi részét, kun vagy kunos öltözető íjász-
ból meg tán még hétszáz évvel ezelőtt se volt ennyi a városban. Kirakodtak a kismester-
ségek képviselői, a vásári alkalmak sütögetői, a libafesztivált erősítők és persze a kun tele-
püléseket bemutató standokból se volt hiány. A „kunok utcájának" nevezett utcarészen két
sorban álltak az önkormányzatok sátrai Ágasegyházától Túrkevéig. A karcagiak standján
könyvek, kerámiák, csipkék, hímzések hívták fel a figyelmet a nagykunok legnagyobb vá-
rosára. A Kossuth utcai színpadon a két Kunság néptáncegyüttesei és művészeti csoportjai
váltották egymást. A Pántlika (és a Pipás zenekar) - ahogy a nagy taps is jelezte - kiváló
táncosokhoz méltó, nagyszerű összeállítást mutatott be.

Azt lehet mondani, mindenki talált itt valami olyat, ami érdekelte, mert vagy leült és
nézte a műsorokat, vagy csak a sátrak között nézelődött, de észlelhette, hogy hamar eltelt
az idő. Magam a karcagi küldöttség tagjaként délután (17 órakor) indultam haza, de még
a múzeumi kiállítás megnyitását, a felvonulást, és az esti kun menyegzőt ott hagytuk.

A karcagi Pántlika Néptánccsoport műsora nagy sikert aratott a kiskun fővárosban.
Fotó: Elek György
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