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(folytatás a 17. oldalról)
Tyukodi Lászlóné gyöngyfűző (Kar-
cag), Tyukodi László fafaragó (Karcag), 
Vígh Mihályné házi sütemény készítő 
(Túrkeve).

A Túrkevei Kulturális Egyesület to-
vábbi sikeres pályázatok reményében 
folytatja a kapott épület felújítását, és 
fiataloknak kézügyességi foglalkozáso-
kat tart az alkotók bevonásával a követ-
kező tanévben. E programban szakmai 
együttműködő partnerek a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Népművészeti 
Egyesület (Szolnok), a Nagykunsági 
Népművészek Egyesülete (Karcag), a 
Kézműves Örökség Egyesület (Török-
szentmiklós), a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tudományos Egyesület (Szol-
nok) és a helyi állami, egyházi iskolák. 
További érdeklődők esetében más kor-
osztály részére is sor kerül tanfolyam 
indítására. A helyi kiadású könyvkíná-
lat is újabbakkal gyarapodik.

Az Egyesület a kiállítóhely állandó 
nyitva tartásához a munkaügyi központ 
támogatásával egy fiatalt alkalmaz. 
A információ-szolgáltatás minden-
nap 8-12, 14-18 óra között működik. 
Ugyanezen időben a Nagykunsági ér-
tékek című kiállítás is megtekinthető 
szeptember 30-ig. Érdeklődni lehet: 
Széchenyi u. 3. sz alatt előzetes tele-
fonegyeztetéssel: 06-30/938-3777.

A kezdeményezés folytatását 7 tele-
pülés (Berekfürdő, Karcag, Kisújszál-
lás, Kunhegyes, Kunmadaras, Kun-
szentmárton, Túrkeve) polgármestere 
és a Nagykun Hagyományőrző Tár-
sulás támogatásával biztatta, valamint 

együttműködési megállapodás kötte-
tett 9 intézménnyel (iskolák, művelő-
dési intézmények, református egyház, 
gyógyfürdő) és civil szervezettel.

Végezetül álljon itt azon segítők sora, 
akik anyagilag vagy önkéntes munká-
val támogatták a KUNIKUM ‒ Nagy-
kunsági Kulturális Információs Pont 
létesítését, megnyitását:

Túrkeve Város Önkormányzata, Ba-
kos Viktor, Bartha József, Bartha Sán-
dor, Bán Andrea Ph.D-hallgató, Crow-

Security Kft, Eperjesi István, Háztartási 
bolt, Herczegh József, Hopka Lajosné, 
Kántor Lajos képviselő, dr. S. Kovács 
Ilona néprajzkutató, Kurilla Tibor, Luka 
Lajos, Luka Lajosné, Muka Ilona, Nagy 
Adorján, Nagy Istvánné, Nagy Sándor-
né, Nagykun Hagyományőrző Társulás, 
Nemzeti Együttműködési Alap, dr. Örsi 
Julianna néprajzkutató, Pápai Károly, 
Simon József, Szabó László, ifj. Szabó 
László, Szabó Lászlóné, Szabó Petra, 
Szám-Ügy Kft, Talamasz Csaba, dr. 
Thodory Zsolt képviselő, Tűzoltó Egye-
sület, WAVE COM.

A mostani kezdeményezés ennek a 
küldetésnek a felvállalását jelenti. A 
KUNIKUM hívó szó a Nagykunságon 
és környékén élők számára. Mutassuk 
be térségi értékeinket, legyenek azok 
népművészeti, művészeti, gasztronómi-
ai, hagyományőrző vagy éppen hagyo-
mányteremtő tevékenységek. Őrizzük és 
folytassuk azokat!

Dr. habil. Örsi Julianna
néprajzkutató, a Túrkevei

Kulturális Egyesület elnöke

 Túrkevei értékek a kiallításban Fotó: Forgács Éva

EMLÉKEINK
SUBLÓTJÁBÓL

Guinness Rekordok
Könyvébe illő

memóriaképesség

Élt egyszer egy Bak Sándor (1811–
1866) nevezetű takács Kiskunlacházán, 
aki nem is a mesterségével foglakozott 
leginkább, hanem a Bibliát bújta állan-
dóan, aminek aztán az lett az eredmé-
nye, hogy betéve tudta a teljes Ó- és 
Újszövetséget. Olyannyira, hogy ha 
megjelöltek bárhol egy szót vagy mon-
datot, képes volt folytatni a Szentírás 
szövegét.

Minderről Vörös János (1811–1865) 
nagytiszteletes számolt be utódjának, 
Könyves Tóth Kálmánnak (1837–
1924), amikor átadta a szolgálatát az 
újonnan megválasztott lelkésznek 
1866-ban. Panaszosan szólt a kivételes 
adottságú mesteremberről, mert akár-
hányszor csak találkozott vele, Bak 
Sándor mindig a Szentírásból idézett, s 
kérlelte a lelkészt, hogy ezt meg azt a 
tételt magyarázza meg neki.

Könyves Tóth Kálmán, hogy meg-
bizonyosodjék e képességről, egyszer 
magához hívatta a takácsot, és vagy 
harminc kijegyzetelt szövegrészre kér-
dezett rá. S ez az egyszerű ember a har-
minc helyből nem tévesztett el egyetlen 
egyet sem. Egyszer azonban nem a kér-
dezett verset folytatta, s ekkor a lelkész 
azt hitte, hogy most sikerült megfog-
nia. De csalatkoznia kellett, mert Bak 
Sándor így válaszolt: „Mindjárt, kérem 
alássan, előre kezdtem két verssel, mert 
az is hozzá tartozik.”

Mindezekről Könyves Tóth Kálmán 
számolt be a Vasárnapi Újság 1872/26. 
számában hozzátéve, hogy távol áll tő-
lem minden nagyítás, s állításomat egy 
egész város lakossága igazolhatná.

Bak Sándor egyébként 1811. decem-
ber 19-én született Kiskunlacházán, és 
hunyt el 1866. szeptember 27-én. 1833. 
november 20-án vette feleségül Bakó 
Erzsébetet (1813–1849), akitől hét 
gyermeke született. A gyerekek közül 
csak négyen érték meg a felnőttkort, 
akikről nem szól a fáma, hogy örököl-
ték volna-e apjuk szellemi képességét.

Dr. Babós Lajos
helytörténeti kutató


