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Tárgyi örökségünk a Nagykunságon

Ha napjainkban készítenénk egy leltárt bármely család által birtokolt, használt tárgyak-
ról, bizonyára a gyári, boltban árult, lehet, hogy nem is magyar eredetű tárgyak kerülnének
a listára. Ilyen uniformizált a kultúránk? Szerencsére azért lehet találni egy-egy családi em-
léket a fiókban, a kamra rejtett zugában vagy a padláson. Ezek felfedezése az új generáció-
nak örömöt, sokszor meglepetést okoz. Egyesek féltik, megbecsülik ezeket a tárgyakat, má-
sok kidobják, jobb esetben felajánlják a helyi múzeumnak, tájháznak. Tény, hogy a családi
portákon ma már alig van ilyen tárgy. Az 1970-es években még nagy becsben tartották ko-
rábban a paraszti gazdaságban használt eszközöket. Nem is adták a múzeumnak a szekeret,
az ekekapát stb., „hátha még szükség lesz rájuk" -jelszóval. Azután néhányan tényleg elő-
vették azokat a rendszerváltás első éveiben az újonnan kapott (vásárolt) föld megműve-
léséhez. Az 1970-es években a díszes paraszti tárgyak gyűjtése is divatban volt. Különösen
a kerámiát gyűjtötték és használták a lakás (előszoba, szoba) díszítésére. Ugyancsak ekkor
volt divatban a népi motívumokkal díszített ruha országszerte. Nem volt ez másképp a
Nagykunságon se. Kunhímzés került a blúzra, de még a jutalmul adott úttörő nyakkendőre
is. Felvirágoztak a népművészeti szövetkezetek, szakkörök alakultak a művelődési házak-
ban. Aztán a 20. század végére a szövetkezetek megszűntek, az alkotóműhelyek is a kereslet
hiányára panaszkodtak. A szülőtől már egyre kevesebben tanulták meg a „szakma csinját-
binját", azaz vették át az ismereteket. Mesterségek haltak ki, elveszett a paraszti tudás. Sze-
rencsére nem teljes egészében. De hol is kereshetjük az évszázadok alatt felgyülemlett
népi tudást, örökséget? Hát a múzeumokban, tájházakban, gyűjteményekben.

Az 1950-es évek elején sorra alakultak országszerte a vidéki múzeumok. Ezek közé
tartozott a karcagi, a túrkevei múzeum is. Ahol idáig nem jutottak, ott helytörténeti-, iskola-
vagy magángyűjtemény jött létre az 1970-es években egy-egy lelkes gyűjtő, vagy az ekkor-
tájt megalakuló honismereti szakkör lelkes kollektívája révén a megyebeli muzeológusok
biztatásával, szakmai segítségével. Ez lett a csirája a kisújszállási, a kunszentmártoni, a me-
zőtúri és a törökszentmiklósi „múzeumnak". A megyei múzeumszervezetbe való betagoló-
dás egyeseknek (Mezőtúr, Kunszentmárton) sikerült, másoknak nem. (Ehhez elsősorban
politikai támogatás, döntés kellett.) A megyei múzeumi hálózatba való bekerülés a szakmai-
ság megerősítését jelentette. Ezen intézmények élére szakemberek kerültek. A többi gyűjte-
mény sorsa elsősorban a gyűjteményt létrehozó lelkes tanár, műgyűjtőtől függött. Ha ehhez
még hozzájárult a település pozitív hozzáállása is, akkor sikerült a gyűjteményt megőrizni
napjainkig, máskor felszámolásra került (különösen iskolagyűjtemények esetében). Az 1980-
as években újabb objektumokkal gyarapodtak a települések. Ekkor nyilvánították egy-egy
jellegzetes parasztházat tájházzá. így jött létre Karcagon a Nagykun tájház és a Kántor Sán-
dor - fazekasház. A gyűjtemények - amelyek főleg önkéntes adományokból jöttek létre — tulaj-
donjoga elég vegyes képet mutat. Az épületek legtöbbször települési önkormányzati tulaj-
donban vannak (kivétel a túrkevei múzeum központi épülete, amely a megyéé lett). A
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múzeumban lévő tárgyakat 1963-ban az állam átadta a megyéknek. Az 1990-es évek elején
lezajlott tulajdon-rendezés során csak kevés önkormányzat élt azzal a lehetőséggel (azok
sem teljes körűen), hogy visszaszármaztassák a városoknak ezeket a vagyontárgyakat. így
került például ismét városi tulajdonba a Finta-hagyaték, de a megyénél maradt a múzeum
többi tárgyegyüttese. Sajnos Karcag város tulajdonába is csak a múzeum épülete került, jól-
lehet az oda begyűjtött tárgyak nagy többségét lelkes lokálpatrióták adományozták a helyi
múzeumnak. Napjainkban e gyűjtemények sorsa égető probléma és felelősségteljes megol-
dást igényel mind a kormányzattól, mind a városok vezetőitől. A gyűjtemények megőrzése,
szakszerű kezelése, feldolgozása, bemutatása, gyarapítása, azaz kulturális kincsünkről való
gondoskodás mindannyiunk érdeke, de leginkább a településeké. Ne hagyjuk elkallódni,
elveszni az elődeink által össze-gyűjtött értékeinket! Bízzuk azok kezelését szakemberekre!

Nézzük melyek ezek az értékek!
A karcagi Nagykun Múzeum alap gyűjteményét Szűcs Sándor 1952-1963 között hozta

létre, a túrkeveit Dankó Imre alapozta meg 1951-1954 között. A két világháború között
elpusztult értékes néprajzi anyag helyébe elsősorban paraszti használati tárgyakat gyűjtött
be Szűcs Sándor. Szűcs Sándort a szakma elsősorban folkloristaként tartja számon, jóllehet
legalább ekkora értéket teremtett a tárgyi néprajzban a karcagi múzeumba begyűjtött 1500
db tárggyal. Az adattárat saját folklór gyűjtéseivel, levéltári adatok kijegyzésével alapozta
meg. Túrkevén Györffy Lajos kiterjedt kapcsolatrendszere eredményeként főleg a Finta-
hagyaték megszerzése útján képzőművészeti anyaggal gazdagította az alapvetően néprajzi
gyűjteményt. A néprajzi tárgyegyüttesekből legjelentősebbek a butellák, kerámiák, a ková-
csoltvas házoromdíszek és a mángorlók. A Nagykunság népművészetének reprezáns darab-
jai ezek. Györffy Lajos korábbi jegyzői tapasztalatából eredendően folyamatosan nagy
hangsúlyt fektetett a történeti dokumentumok gyűjtésére is. Szerencsére Túrkeve város ve-
zetői mindig szem előtt tartották a történelmi dokumentumok gondos megőrzését, így azok
eredetiben elsősorban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban mind a mai napig ta-
nulmányozhatók. A túrkevei múzeum fotógyűjteménye is igen értékes. Sok régi fényképet
tartalmaz a 19. század második feléből, de gazdag anyagot találunk az 1950-es évekből is.
A Györffy István Nagykun Múzeumban valóban a Nagykunság tárgyi kultúrájának teljes
reprezentációját teremtette meg Bellon Tibor több mint három évtizedes ottani működése
alatt. A fiatal muzeológus elődje, Szűcs Sándor nyomán haladva igyekezett a paraszti kul-
túra tárgyait összegyűjteni, de már nemcsak Karcagról, hanem a többi nagykun település-
ről is. A gyűjtést legteljesebben a paraszti gazdálkodás és a népművészet területén valósí-
totta meg. Ez utóbbira jellemző, hogy a 20. század második felében létrehozott tárgyak min-
tapéldányait is összegyűjtötte (fazekas termékek). Ugyancsak az ő érdemei közé sorolhat-
juk a szakszerű tárgyleírások mellett a tárgyak használatáról szóló népi ismeretek lejegy-
zését. A múzeum anyagának rendszerezése, szakszerű nyilvántartása mintaként szolgált a
fiatal muzeológusok számára. Az összegyűjtött anyagból 1973-ban megrendezte a
„Nagykunsági krónika" című állandó kiállítást, amely túlélte létrehozóját. Bellon Tibor köny-
veiben, egyéb írásaiban közreadott néprajzi ismeretei - a levéltári kutatásai mellett- első-
sorban a tárgyak tulajdonosaitól, a nagykunsági gazdáktól és maguknak a tárgyaknak a
tanulmányozásából eredtek. A múzeumba begyűjtött tárgyakból történt válogatásból ren-
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dezte meg időszaki kiállításait. Emellett a népi iparművészek menedzselésért, a Nagykun-
ság népművészeti arculatának ismertté tételéért is sokat tett. Bellon Tibor igazgatói műkö-
dése alatt több ezer dokumentummal gyarapodott az Adattár is. A tárgyi anyag összegyűj-
tése mellett talán másik legjelentősebb a fotótár létrehozása, melynek legnagyobb részét a
saját maga által készített felvételek alkotják. Ezek a fotók nemcsak az építészeti emléke-
ket, a lakáskultúrát és a tárgyak használatát, munkafolyamatokat örökítenek meg, de jelen-
tős a városi rendezvények, jelentősebb emberek vizuális képének rögzítése is. Felvételei
elsősorban dokumentum jellegűek és munkafotók.

Mindkét múzeum történetéhez házzá tartozik az én tevékenységem is. Ne vegyék sze-
rénytelenségnek, ha néhány szót a karcagi múzeumban eltöltött egy évtizedes és a túrkevei
múzeumban végzett negyed százados szakmai gyakorlatomról szólok. Indíttatásomat alap-
vetően meghatározta a Bellon Tibortól átvett módszer mind a tárgygyűjtés, mind a kiállí-
tásrendezés terén. Igyekeztem mindenkor és mindenhol jelen lenni. Célom a helyi társada-
lom működésének megfigyelése, dokumentálása volt. Módszereim közzé tartozott a megfi-
gyelés, fotózás, hangfelvétel készítése, a tematikus gyűjtés, lejegyzés. A gyűjtéseket igye-
keztem társadalmi réteghez, családhoz, egyénekhez kötni. Ez tovább színesítette a tárgyi
világot, hiszen a tárgyalkotó ember, a tárgyat használó közösség is megjelent az általam írt
vagy szerkesztett könyvekben csakúgy, mint szakcikkeimben. Nekem az nem adatott meg,
hogy a Nagykun Múzeumban állandó kiállítás formájában összegezzem a Nagykunságról
begyűjtött ismereteimet, de kisebb szeleteket bemutathattam időszaki tárlatok, vándorki-
állítások formájában és felhasználtam a túrkevei állandó kiállítás megvalósításában.

A kisújszállási gyűjtemény elsősorban Zsoldos István gyűjtőmunkájának köszönhető. A
gyűjteményben igen szép és ritkaságszámba menő tárgyak vannak. Az anyag szakszerű
nyilvántartásba vételében közreműködött Bellon Tibor is, majd fiatal néprajzosok vették
át a stafétabotot Zsoldos Istvántól. A jelenlegi állandó kiállítás ez utóbbiakon kívül Bartha
Júlia segítségével valósult meg. A gyűjtemény tudományos feldolgozása azonban még várat
magára. A gyűjteményben rejlő lehetőségeket éppen az állandó szakember hiánya miatt
eddig nem sikerült a városnak kellően kihasználnia. E hátrány még az 1980-as évekre ve-
zethető vissza, amikor is a megyei múzeumszervezet nem fogadta tagjai sorába a kisúj-
szállásit. Kisújszálláson jelentős hagyományőrző tevékenység bontakozott ki, amelyet az
önkormányzat is támogat. Az 1990-es években megvettek egy hagyományos stílusú paraszt-
házat tájháznak.

A kunszentmártoni kezdeményezés több sikerrel járt, bár itt sem valósult meg az eredeti
teljes terv (főleg az épületet illetően). Itt a kezdeményezés az 1970-es években folyó tisza-
zugi kutatásokhoz, Bama Gábor néprajzkutató kezdeményezéséhez és Smuta Kálmánné
kulturális referenshez fűződik. A gyűjtemény erőssége, hogy a kisiparra koncentrált és a mes-
terségek tárgyaira specializálódott. A múzeum kiállító tevékenysége is ez irányban telje-
sedett ki a későbbiekben.

Kunhegyesen Oláh Lajos műgyűjtő nagy lelkesedéssel gyűjtötte a pásztortárgyakat, a há-
borús emlékeket. Magángyűjteménye méltón lett országosan is ismert. Lelkesedése nyo-
mán egyéb gyűjtemények és létrejöttek. A nagykun házban vannak kiállítva. Párdy Mihály
hagyatéka ugyancsak jelentős (kőzet, cimke stb.).
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A Nagykunság környékén ugyancsak kialakultak muzeális intézmények. Mezőtúron lel-
kes kerámiagyűjtők, a helyi városvezetés és a megyei múzeumszervezet összefogásával
valósult meg egy fazekas múzeum az 1980-as években, amely betagozódott a megye mú-
zeumszervezetbe. A helytörténet-kutatók külön csoportba tömörülve a művelődési köz-
pont keretein belül végzik értékmentő tevékenységüket. A törökszentmiklósi gyűjtemény
a könyvtár kebelein belül találta meg a helyét és fejti ki tevékenységét.

Végezetül, de nem utolsó sorban a szolnoki Damjanich János Múzeumot kell említenem.
Mint megyei múzeumi központ a megyei múzeumszervezet megalakulásától kezdve joga
volt Szolnok megye egész területén tárgyakat gyűjteni, régészeti ásatásokat irányítani.
Ebből következően jelentős nagykunsági anyag van ebben a múzeumban is. Itt találhatók
az összes régészeti emlékek, de vannak történeti dokumentumok, tárgyak is. A néprajzi
anyagból most csak egy tárgyi együttesre utalok: a túrkevei Dani-Szabó család anyagára,
amely egy paraszti gazdaság több száz munka- és háztartási eszközét, bútorát, viseletét
reprezentálja. A muzeológusok - a néprajzos Szabó László és a történész Szabó István - a
tárgyakkal, dokumentumokkal együtt begyűjtötték a tárgyak népi megnevezését, a haszná-
latra vonatkozó ismereteket. Mindezt magnószalagra rögzítették, majd lejegyezték. A gyűj-
tés 1970-ben történt. Ebből az anyagból 1974-ben egy országos konferenciához kapcsoló-
dóan kiállítás is volt a Szolnoki Galériában. Ekkorra megjelent egy kiállításvezető is, majd
egy tanulmány is Szabó László tollából A túrkevei Dani-Szabó család birtokának alakulása
1745-1918 között címmel.

Természetesen legtöbbet minden tárgy használója, minden fotó készítője, minden ese-
mény résztvevője, az adott téma kutatója tud átadni, leghitelesebben közvetíteni a követ-
kező nemzedéknek, így nem elhanyagolható a kutatók, a muzeológusok szerepe a több év-
százados mezővárosi kultúra értékeinek közvetítésében. Az előzőekben emlegetett néprajz-
kutatókban közös az is, hogy mindannyian elkötelezettjei voltak a nemzeti, a magyar, a
paraszti kultúra értékeinek. Ők még maguk is éltek ebben a kultúrában. A következő, mai
aktív generáció már nincs ebben a szerencsés helyzetben. Beleszülettek egy új kultúrába,
de ha szerencséjük van, akkor még elődeiktől tanulhattak, átvehették azok ismereteit és
munkaszeretetét, a paraszt ember tiszteletét.

Anélkül, hogy a múzeumi gyűjtemények statisztikáit felsorolnám, hangsúlyozom, hogy
az elmúlt évtizedekben a vidéki muzeológusok olyan értékmentő munkát végeztek, ame-
lyeket talán eddig még nem is ismert teljes egészében a nagyközönség. Olyan tárgyi emlé-
keket mentettek meg a jövő nemzedék számára, amelyek ma már nem gyűjthetők, a hasz-
nálatból teljesen kiestek. A népi kultúra ezen emlékei - minél távolabb kerülünk tőlük,
időben, annál inkább -felértékelődnek. A múzeumok nélkül maholnap már alig értelmez-
hetők az iskolások számára a 19. századi költők, írók művei. A múzeumokban felhalmozott
tárgyak és szellemi (audovizuális, autoscript és egyéb módon rögzített) anyagok erősítik a
nemzeti kultúra iránti tiszteletet, elődeink emlékének ápolását, erőt és hiteles forrást nyújta-
nak hagyományok felelevenítéséhez, a lokális közösségek megerősítéséhez, végső soron egy
egészséges identitás tudat kialakulásához. Fogadják hát a múzeumok kínálta ajánlatokat,
éljenek a lehetőségekkel! A kölcsönösség jegyében pedig érezzék magukénak a muzeális
intézményeket és támogassák a működésüket!
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