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Őrsi Julianna

Hagyományőrzés, hagyományteremtés a Nagykunságban*

A Jászkunságot - benne a Nagykunságot - sajátos közjogi állapota - a területhez kötődő
kiváltságos helyzet - elkülönítette az ország más területeitől. A gazdasági előnyökkel járó
önállóság elvesztése a 18. század első felében mozgósította a helyi társadalmat az össze-
fogásra. Ez a négy évtizedes harc a települési és a kerületi önkormányzatok megerősödését
eredményezte. Eszmei hátteret pedig a saját történelem felelevenítése, megfogalmazása és
ennek belső visszacsatolása, valamint a külvilág felé történő demonstrálása adta. A közös-
ség nevében tárgyaló képviselők (deputánsok) a közjogi harcot igyekeztek kellő történelmi
ténnyel alátámasztani. Összeszedték, lemásolták, becsben őrizték a különböző okleveleket,
iratokat. Megszülettek az első történelemkönyvek.1 Lejegyezték a kun miatyánkot.: A kul-
turális elemeket szimbólumként használták. Az uralkodók fogadására és ünneplésére (Má-
ria Terézia, József nádor) a 18-19. században felvonultatták lovas bandériumukat. Az 1800-ban
megalakított nádor huszárezred ruhája lett később az ünnepi egyenruha. Ebben szerepeltek
a redempció 100 éves évfordulóján csakúgy, mint az 1896-ban a honfoglalás ezer évét ün-
neplő országos millenniumi felvonuláson. A huszárként harcoló jászkunok katonai szerepükre
büszkék voltak. Ennek jelképe a huszárruha, a kard és a ló.

Az önkifejezés másik módja a pásztorhagyományok bemutatása. József nádort 1805-ben
pásztorviseletbe öltözött lovasok karikással a kezükben fogadták a nagykun települések ha-
tárain és kisérték át a városukon.

A vendégfogadáshoz mindig hozzátartozott az ünnepi ételek felszolgálása is. Az étkek-
nél is igyekeztek a tájjelleget hangsúlyozni. Mária Teréziát és udvari hivatalnokait teknős-
békával, alföldi kenyérrel és mézeskaláccsal, pereccel igyekeztek lekenyerezni a karcagi
reformátusok, hogy a templomépítéshez az engedélyt megkapják.3 A nagykunsági kőrútján
tartózkodó nádort étellel kínálták. Egy évszázaddal később Erzsébet királyné látogatása-
kor Karcagon ugyancsak nagy fogadást tartottak. Az 1896-os millenniumi kiállításon a jász-
kun bandérium mellett a kunsági lakodalom elemeit is felhasználták az önkifejezésre.

Nézzük mi maradt mindebből a 20. századra, illetve milyen új elemekkel gazdagodott a
jászkunok ünneplési szokása!

* Elhangzott a Nagykunságért-díjasok III. találkozóján Túrkevén, 2010. szeptember 4-én
1 Horváth Péter: A jászkunok története, 1823.
2 A kun miatyánk kutatásának, lejegyzésének ugyancsak nagy szakirodalma van. A 20. században nyelvészek és néprajzosok

egyaránt foglalkoztak a kérdéskörrel. Lásd: Szentesi Tóth Kálmán: Elmélkedés a „kun miatyánkról". In.: Szentesi Tóth Kálmán:
Történelmi emlékek a Jászkunság és Karcag múltjából. Karcag, 1940. GyörfTy Lajos: A kun miatyánk I.: Őrsi Julianna (szerk.):
Túrkevei emlékkönyv 5. Túrkeve. 2001.!

3 Györffy István: Nagykunsági krónika. Karcag. 1984. 79-89.p.
4 Szilágyi Miklós: A nagykun öntudat. In.: Bellon Tibor - Őrsi Julianna (szerk.): A Jászkunság összefogása. Karcag, 1995.

- 114-



HAGYOMÁNYŐRZÉS. HAGYOMÁNYTERKMTKS A NAGYKUNSÁGBAN

I. A katonáskodás emléke

a.) bandériumok

Mind a hivatalos történelemkönyvek, mind a népi tudat első helyre sorolja a jászkunok
jellemzésénél, hogy a történelem során jelentős katonai szerepük volt.5 Különösen a redemp-
ciótól (az 1745-ös önmegváltakozástól) önálló egységekben szereplő huszárok emlékét őrzik
előszeretettel. Az 1800-ban alakult Nádor huszárezred tárgyi emlékei közül a 20. század
közepén is fellelhetők egyes tárgyak. Az 1896-os millenniumi felvonulásra készült huszár-
egyenruha utolsó példányai is ekkor kerültek múzeumba, csakúgy, mint a szereplők fény-
képei. A 19. század végén ugyanis a korábbi festett képet már egyre inkább felváltotta a fotó.
A nagyméretű fénykép a szoba falán ugyanolyan becsben volt, mint a leggazdagabbaknál
a festmény. A 20. század népi színjátékai kellékei között a huszárruhák gyakran ott voltak.
Még az 1950-60-as évek farsangi maszkái között is vannak huszárok. Az ünnepek közül
különösen március 15-e alkalmas arra, hogy a szereplők huszárruhát öltsenek magukra. A
redempció 250 éves ünneplésére készült el Túrkevén az első huszárruha (a millenniumi min-
tájára). A redempciós nyitó ünnepségen a kiskunok már egy jászkun huszár ruhában dí-
szelgő bandériummal állottak ki. 1998-ban hivatalosan felállott a jász bandérium is. 2001-ben
a jász bandérium mintájára megalakult a nagykun bandérium is Horváth György vezetésé-
vel, amely civil szervezetként működik.6 Az egykori Hármas Kerület közösségei, tehát nap-
jainkban meg tudják valósítani a múltban gyökerező azon szokásmódot, hogy lovas bandé-
rium felvonulása teszi ünnepélyessé a rendezvényeiket.

b.) kun verbunk

Ugyancsak a katonáskodás emlékei közé tartozik a „kun verbunk". Túrkevén Csíder vő-
félytől ugyancsak az 1950-es években vették fel a néptánckutatók ezt a táncot. Az Egres
Kiss Lajos néptánccsoport a redempciós ünnepségre ismét betanulta a kevi verbunkot és
állandó műsorszámként szerepeltette az elmúlt évtizedekben.7

II. A lokalitást kifejező jelképek

a.) zászlók

A jászkun településeken a zászlók alapszíne leggyakrabban a kunokhoz kötött kék lett.
A helyi rendezvények legfőbb szimbóluma a városi zászló.

1995-re Túrkevén (a helyi múzeumban őrzött másolataként) elkészült a jászkun zászló.
Azóta is nagy megbecsülésben részesül és a közösségek magukénak vallják, rendezvénye-

5 A jászkunok katonáskodásának történetét Botka János dolgozta fel legteljesebben. Lásd: Botka János: Kunok és jászok
katonáskodása és ünnepi bandériumai a betelepüléstől a kiegyezés koráig. H.n. 2000.!

6 A nagykun bandériumról részletesebben lásd Bartha Júlia: Egyéni szerepvállalás a nagykunsági lovas hagyományok feléle-
désében. In.: Őrsi Julianna (szer.(: Kulcsemberek. Túrkeve. 2002. 281-290. p.!

7 A tánc koreográfusa és betanítója Szegő Hedvig.
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ikre kölcsön kérik. A nagykun zászló elkészítésére még ugyanazon évben került sor és a
nagykunsági őszi rendezvénysorozaton avatták fel.8 Ennek a zászlónak a megalkotásában
az egyik oldalán a 19. századi nagykun zászlón szereplő oroszlános címer került megfogal-
mazásra. Környezetében a felirat mind a területi egységre (Nagykunság), mind a régi ha-
gyomány újraélesztésére utal (Redempció, 1745-1995). A zászló másik oldalán a mai ország-
címer látható jelezve ezzel azt, hogy a jelen társadalmában kíván ez a kistérség a hagyo-
mányok felvállalásával élni és működni. A zászlót egyéni adományok segítségével készít-
tették el. A zászlószegvásárló családok a túrkevei és a karcagi rendezvényen kaptak kiemelt
szerepet.9 A gondosan felépített ceremónia mindenütt nagy közönségi részvéttel, ünnepé-
lyes keretek között zajlott. Az ünnepi beszédek ugyancsak emlékeztettek a jászkunok tör-
ténelmi eseményeire. A zászlószegvásárlók emléklappal térhettek haza. Mind a jászkun mind
a nagykun emlékérmet elkészíttette a Túrkevei Kulturális Egyesület, amelyet a rendezvé-
nyen szereplők kaptak.10 A jászkun és a nagykun zászló a történelmi és ma is meglévő kis-
térségekhez tartozás szimbóluma. A helyi és térségi rendezvények jelképe, amelyet szinte
minden esetben a jászkun huszárruhába öltöztetett fiatalok tartanak, visznek. A redemp-
ciós rendezvénysorozat után ezeket a szimbólumokat ugyancsak szerepeltették az I. nagykun
bálon Túrkevén 1998-ban, az elszármazottak találkozóin, a kunkapitány-választáson Kisúj-
szálláson 2000-ben, Karcagon 2001-ben, Túrkevén 2002-ben. Túrkevén a 2000. augusztus
20-án megrendezett millenniumi ünnepségen az ország és a városzászló mellett a redemp-
ciós és a nagykun zászlót is fiatalok tartották az újonnan felavatott kun emlékmű körül.
2005-ben újabb zászlót készíttetett a Túrkevei Kulturális Egyesület. De ma már van nagy-
kun zászló Karcagon és Kisújszálláson is.

III. Közszereplők

A nagykunsági kistérség önmaga meghatározásához és a lokális szálak erősítésére, elő-
segítésére főleg kulturális téren működik együtt. Előzménye szintén a történelmi múltban
gyökerezik. Mivel az egykori Jászkun Kerület eleve a lokalitás elvén működött, így az
előképeket nem volt nehéz megtalálni. Az együttműködésre való hajlandóságot pedig elő-
segítette a 20. század első felében létező rendezvényforma, a „Nagykun sportviadal"."
Bármennyire is hihetetlen, de az 1960-as években még a nagykun városok úttörői együtt
táboroztak. Igaz, az élet más területén is rákényszerültek ekkor az együttműködésre, hiszen
ezek a települések lettek az '50-es évek elején az ország első termelőszövetkezeti városai.
A közös gondok és az útkeresés bizonyára erősítette az egyébként is meglévő kapcsolato-
kat. A nagykun települések közötti kapcsolat olyan történelmileg kialakult természetes
együttműködés, amelyet sikerült átmenteni máig. így lehetséges az, hogy a kulturális együtt-
működés, egyeztetés már az 1980-as években megindult.12 Ezt segítették elő a közös kuta-

8 A zászlókészítést a Túrkevei Kulturális Egyesület koordinálta. A nagykun zászlót a karcagi Csokai Diána festette. A zász-
lónyelet a karcagi Őrsi Sándor faragta.

9 A zászlószegvásárlók nevét lásd: Őrsi Julianna: A Jászkunság összefogása. Krónika a redempció 250. évfordulójának meg-
ünnepléséről. In.: Bellon Tibor - Őrsi Julianna: A Jászkunság összefogása. Karcag, 1995.

10 Ajászkun redempciós emlékérmet Györfi Sándor készítette, a nagykun Talamasz Lajos túrkevei szobrász alkotása.
11 Erről lásd: Porcsalmi Lajos: A Nagykun sportviadalok története. Szolnok, 1991.!
12 A kezdeményezője Veréb József karcagi művelődési osztályvezető és dr. Bellon Tibor múzeumigazgató volt.
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tások, Györffy István Nagykunsági krónikája újbóli megjelentetése, a Nagykunsági Fü-
zetek sorozat beindítása." 1985-től együttműködési megállapodás volt a nagykun telepü-
lések között. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy közös rendezvényekben is gondolkodjanak.
Pályázatok, kiállítások is segítették a térségi szemlélet erősítését.

A rendszerváltás után megalakult a Nagykun Együttműködési Társulás. A települések szer-
ződést kötöttek egymással és elfogadottak lettek az egyeztetések, az együttműködés. Az
ülések állandó résztvevői a városok vezetői (polgármesterek) lettek. Az eredmény számos
kistérségi rendezvény, közös támogatással megjelent könyv, köztéri alkotás, pályázat, ku-
tatás.14 Az együttműködés fő kezdeményezője Karcag volt. A nagykun jelző is hol itt, hol
ott bukkan fel. (Például a kisújszállásiak adnak ki nagykun kalendáriumot, vagy Karcagon
rendezik meg 1990 óta a Nagykunsági Kulturális Napokat.) A Nagykun Együttműködési Tár-
sulás székhelye mindig ott van, ahonnan a társulás elnökét választják. A kistérségek újra-
rendeződése után 2007-ben a Nagykun Hagyományőrző Társulás vette át a NET szerepét.

A nagykun települések 1989-ben létrehozták a „Nagykunságért díf'-at. Ezt eddig 22-en
kapták meg. Olyan személyek ők, akik az egész Nagykunságért dolgoznak.

Kisújszálláson 2000-ben civil kezdeményezésre elindítottak egy kistérségi rendezvény-
sorozatot, amelynek eredményeként egy jelképes tisztségviselő választására került sor. Ez
a kunkapitány.

E tisztség előzménye is a lokális történelemben létezett. A középkorban a vérségi alapon
szerveződött falvak fokozatosan területi közösségek lettek. Az egykori jász és kun nem-
zetségek által megszállt területek élén kapitányaik álltak. A kerületek működésében így a
legdöntőbb befolyással bíró személy a mindenkori nagykun-, kiskun- és jászkapitány volt.
Tevékenységét azonban a jászkun törvények, a jászkun kongregációs közgyűlés és a par-
tikuláris gyűlés határozta meg. Ezekben a közgyűlésekben a települések képviseltették
magukat. A Jászkun Kerületek megszüntetésével 1876-ban ezek a méltóságok is megszűn-
tek.

A Kisújszálláson méltóan ápolt Illéssy-hagyomány indította a javaslattevőket a
kunkapitány-választás felélesztésére. 2000-ben Kisújszálláson választották meg az első
újkori nagykun kapitányt. A ceremónia számos elemében kifejezi a történelmi kötődést
(kapitányi ruha, kulacs, kard stb. adományozása). A 2000-ben elindított új kistérségi ünnep-
ségsorozat és a régi-új tisztség méltán reprezentálja a Nagykunság népe lokális identitá-
sának kifejezését.

IV. Pásztorhagyományok

Különösen a Nagykunság legnagyobb pusztáján Ecsegen voltak rendszeresek az ünne-
pek. A „kiverés", azaz a tavaszi állatkihajtás még az 1980-as évek derekán is jeles napnak
számított. Különösen így volt ez a két világháború között. Napjainkban azonban a rend-
szerváltozással elhalt ez az ünnep. Ennek fő oka, hogy a legelőn ma alig van számosállat.

13 Bár a kutatásokat az egyes városok finanszírozták, de a kutatók a térségből kerültek ki. Mind a kutatások, mind a kiadványok
keresték a nagykunsági kultúra jellemzőit.

14 Kutatásunk is ilyen összefogással létrejött konzorcium keretében zajlott.
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így pásztorokra sem igen van szükség. Az 1950-es évek ecsegi pásztorünnepének forgató-
könyvét Dévaványán Bereczki Imre néprajzkutató írta és a szervezésbe is tevékenyen részt
vett.15

2009-2010-ben a Nimfea Természetvédelmi Egyesület újította fel az állat kihajtás ün-
nepét Túrkevén.

Sem a kiverés, sem a vásár, sem egyéb rendezvény nem múlhat el birkahús főzése nélkül.
Az 1950-70-es években még a budapesti nemzetközi vásárokra, tenyészállat-bemutatókra
is magukkal vittek egy-egy birkafőző embert a tsz-vezetők, akik a helyszínen bográcsban
főzték meg a birkapaprikást. A nagykunok fő ünnepi eledele a birkapörkölt maradt mind a
mai napig. Az 1998 óta Túrkevén megrendezett Országos Juhászfesztivál egyik fő prog-
ramja a birkafőző verseny. Karcagon ez az augusztusi Nagykunsági Kulturális Napokhoz
kapcsolódik. Az államszocialista korszakban a május 1-jei és augusztus 20-ai ünnepségek-
nek, a zárszámadásnak, pedagógusnapnak, lakodalomnak, névnapnak is része volt a birka-
főzés, bár nem versenyszerűen. Ma Túrkevén hétvégeken a kocsmákban főznek birkapör-
költet, amire mindig van vevő.

A pásztorhagyományok kinyilvánítását mutatják a pásztorviseletben való közszereplé-
sek. Az 1950-es, '60-as éveinek felvonulásainak, rendezvényeinek állandó szereplői voltak
a pásztorok (viseletük: bőgatya, ing, pásztorkalap, cifraszűr, suba, terelőeszközük: karikás
ostor, kampó). Megjelentek az álarcos bálon, a népi színjátékban (pl. betlehemesek között)
csakúgy, mint a május 1-jei, szüreti felvonuláson. A pásztortánc (kanásztánc vagy botos tánc)
a népi együttesek műsorában is szerepelt.

A felvonulásoknak napjainkig nagy népszerűsége van Karcagon. Az 1990-es években
újraéledő elsősorban lovas felvonulások egyéni és civil szervezetek nagy számú részvéte-
lével zajlanak. A lovasok paraszt-, pásztor és huszárviseletben pompáznak. A lovas felvo-
nulás mellett még jellemző a hintós és egyéb szekeres menet is. A történelmi előzmények
után legtovább a lakodalmas menetben szerepeltek hintók az 1960-as évek végéig.

V. Kunsági lakodalom

Az egyén, de környezete számára is nagy esemény a házasságkötés és a hozzá kötődő
lakodalom. A külső szemlélő számára különösen a lakodalmas menet számít látványos-
ságnak. Az 1990-es években néhány városban megpróbáltak visszatérni a lovasmenethez
(Karcag, Túrkeve), de ez nem vált általánossá.

Anélkül, hogy az egész lakodalom szokásrendszerét leírnánk, elemeznénk itt most csak
a hagyományos étrendre térünk ki. A 20. században a lakodalom étrendjében uralkodó
menü a tyúkhúsleves csigatésztával és a birkapörkölt. A birka feje a násznagyok elé került,
míg a birka farka az újpár elé - ezeknek szimbolikus jelentése van.

Az esküvő és a lakodalom napjainkban is a legnépesebb és legszínesebb családi rendez-
vény.

15 Bereczki Imre ez irányú tevékenységéről lásd e kötetben Őrsi Julianna írását: A vidéki értelmiség szerepvállalásáról szóló
írást! Őrsi Julianna: A kisvárosi értelmiség szerepvállalása a lokális közösségekben. In: Őrsi Julianna (szerk.):
Kulcsemberek. Túrkeve, 2002. 7-26. p.
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VI. Összegzés

A mai nagykunsági hagyományok szerves folytatásai a 18. századtól meglévőknek. A
napjainkban kialakított új szokások is beilleszkednek a történelmi alapokon nyugvó
szokásrendszerbe. A közösség éppen ezért igen hamar elfogadta az új hagyomány terem-
tésére irányuló törekvéseket a rendszerváltás után és beépítette a saját ünneplési rendjébe.
A régi és az új hagyományokra is jellemző, hogy erősen kötődnek a kun származás-
tudathoz és a katonáskodás emlékeihez. Ezek megnyilvánulnak szóbeli és írásos emlékek-
ben is, mind ebből merít a képzőművészet is. A külső jegyek közül a jászkun katonaviselet
és a zászló, mint szimbólum a leggyakrabban szereplő elem, míg a nyelvemlékek közül a
kun miatyánk idézése. A hagyományok másik vonulata a pásztorkodáshoz kötődik. Ez azon-
ban már nem annyira néprajzi csoport meghatározó, mint egy nagytáj, az alföldi kultúrá-
ban meglévő kultúrelemek itteni jelenlétére utal (pásztorviselet, ételek, ünnepek). Vannak
olyan szokáselemek is, amelyet igyekeztek lokális ünneppé alakítani (nagykunsági lako-
dalmak), de ezek a próbálkozás ellenére is megmaradtak családi (rokonsági) ünnepnek.
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