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Egy monumentális elképzelés:
a Turulháza körvonalai

Két, alig húszéves fiatalembert hall-
gatok. Bevallom, kissé „irigykedek"
rájuk. Persze, nem is annyira irigység
ez; inkább a fiatalos lendület, az ambí-
ció, a céltudatosság, a helyenként né-
hol picit romantikusnak tűnő, monu-
mentális tervezgetés csodálata.

A két fiatalember, Kun Péter és
Lezsák Levente, egy nagyszabású vál-
lalkozásnak, a Turulházának a körvon-
alairól beszél. Csodálatomba kevere-
dik némi szkepszis is. Bár, ha ezeknek
a terveknek csak afelé is megvalósul
az eredetileg elképzelt formában, már
az is nagy dolog lesz. És hát, miért ne
valósulna meg - kérdezem inkább csak
magamtól. Hiszen egy nagyon logiku-
san átgondolt elképzelésről van szó,
egy olyan vállalkozásról, amelyben a
közösségi és az egyéni érdekek köl-
csönösen és harmonikusan fölerősítik
egymást.

A Turulháza ötlete már másfél év-
vel ezelőtt kipattant Kun Péter 19 éves
debreceni fiatalember fejéből: kellene
valahol egy olyan helyet, területet ta-
lálni, ahol a maga természetességében
feleleveníthető lenne a magyar nép ősi
gazdálkodási és kulturális hagyomá-
nyainak egy része. Maga az ötlet nem
új, hiszen a hatvanas évek közepén már
megindult a népi kultúra egy-egy terü-
letének az eredeti öntörvényűség min-
táin alapuló feltámasztása. (Gondol-
junk a táncház mozgalomra, Sebőre,
Halmosra, vagy az egyes népi kismes-
terségek közösségi műhelyekben törté-
nő művelésére.)

Az újdonság ennek az ötletnek a
kibontása, „görgetése" és a szintetizá-
lás igénye.

K. P.: Édesapám ősei Tiszaroffon
éltek és élnek. Gyerekkoromban egész
nyarakat ott töltöttem. Ebben a falusi
közegben szerettem meg az állatokat
és a természetet. De nem csak apai
ágon ilyen a származásom, anyai nagy-
szüleim is falusiak, nyírábrányiak. Sok
elődöm volt juhász és pásztor.

Nagy hatással volt rám a debreceni
Gábor Zoltán író, apám barátja. Tőle
hallottam először részletesen a honfog-
laló magyarokról. Ezután kezdtem
módszeresen olvasni az erről a korról
szóló könyveket. De nemcsak a törté-
nelem érdekelt, hanem a néprajz, a
népzene és a néptánc is. Lehet, hogy
nem igazán szerencsés a szerteágazó
érdeklődésem - egy-egy szakterületen
lehetne igazán mélyen leásni -, de
igazán a komplexitásában és az egysé-
gében van lenyűgöző varázsa a népi
kultúrának. És amikor ezekről gondol-
kodtam, akkor jött a Turulháza ötlete.
Megkerestem régi barátomat, Leven-
tét, és szerencsém volt, hogy az édes-
apja a Lakitelek Alapítvány elnöke,
akinek szintén megtetszett az ötlet. Ez-
után már közösen tervezgettünk és ke-
restük a további támogatókat.

Az, hogy éppen egy Karcag melletti
területet választottunk ki, véletlen - de
azért van benne némi tudatosság is.
Mindenképpen egy olyan tájegységre
gondoltunk, amelynek komoly pusztai
hagyományai vannak. így a Nagykun-
ság, Szűcs Sándor és Györffy István
munkáiból ismerve, szinte adott volt.
Ezután pedig jöttek a praktikus szem-
pontok, hogy közel legyen a főútvonal-
hoz, legyen a közelben víz, villany - de
ott legyen a rideg puszta is.

Sajnos, a fiatalság nagy részének
nincs hagyománytisztelete, és ezáltal
értéktisztelete sem. Erre az előző évti-

zedek nevelési intézményei nem he-
lyeztek nagy hangsúlyt. Éppenhogy
csak érintették a dolgokat. Turulházán
ezt is megpróbáljuk pótolni valamikép-
pen.

L. L.: Én nem a nevelésben látom
elsősorban a problémát, és az a véle-
ményem, hogy a hagyománytiszteletet
nem „beleneveíni" kell a fiatalokba.
Mert bármily enyhe erőszak is ellenér-
zéseket válthat ki. Illetve egészen bizo-
nyos, hogy azt is vált ki. Ehelyett olyan
élményhelyzeteket kell teremteni,
amelyben az illető fiatal már tud bizo-
nyos dolgokat hová kapcsolni. Például
ha lovagol egy íjjal a kezében, és így
próbálja meg a nyílvesszőt célba juttat-
ni, sokkal könnyebben tud kapcsolódni
ahhoz a korhoz, amelyet esetleg csak a
tanulmányaiból ismer. Jobban megért-
heti Attila hunjait. Vagy ha bemegy
majd a jurtába, és magára veszi, a
honfoglaló magyarok öltözeteit, egé-
szen más lesz a viszonya a történelem-
hez.

K. P.: A hunokról legtöbben csak
annyit tudnak, hogy kb. mikor éltek.
Esetleg azt, hogy mikor volt a catalau-
numi csata, vagy azt, Attila hun király
a nászéjszakáján halt meg, valószínű-
leg agyvérzésben. Itt többet is megtud-
hatnak ezekről. Arról, hogy voltakép-
pen honnan származunk, amelyre vég-
ső soron büszkék is lehetünk.

L. L.: Persze nem csak egysíkú,
hanem többrétegű élményeket szeret-
nénk nyújtani. A tábortüzek esti
együttlététől kezdve a népi kismester-
ségekkel való megismerkedéssel bezá-
rólag, sok mindent. Szörényi Levente
javasolta például, hogy hozzunk létre
egy „sámán ligetet". Amolyan „lélek-
partot", ahol a mesemondástól kezdve
megidéznénk a magyar mondák vilá-
gából az akkori nagy alakokat.

Az élményszerűségről elmondanám
saját esetemet. Én például eddig nem
sokat tudtam a lovakról, sem a lovag-
lásról. Csak mint egy olyan átlagos



érdeklődésű fiatal, aki könyveket olvas
és filmeket néz. Láttam a filmeken a
lovas jeleneteket, volt egyfajta elkép-
zelésem a lovaglásról, de ez egészen
átalakult, amikor egy valóságos lóra
ültem rá. Akkor kezdtem el igazán
tisztelni a régi, lovakkal foglalkozó
magyarokat, és kezdtem átérezni, hogy
milyen fontos szerepük volt a történe-
lemben. Úgy gondolom, a hagyomány-
tisztelet olyan vulgáris dolgoknál kez-
dődik, hogy oda kell állni a ló farához.

K. P.: A lovaglás ott kezdődik,
amikor az ember felül a ló hátára, és
teljes biztonsággal tudja irányítani.
Nemcsak testközelbe, hanem lélekkö-
zelbe is kerül az állattal. El meri enged-
ni a kantárt, le tud nyúlni a nyeregből,
és ha kell, szőrén is megül.

L. L.: Amikor valami versenyszám-
má válik — és most nem csak a hagyo-
mányos lóversenyekre gondolok -, úgy
érzem, hogy éppen a lényeg veszik el.
Elveszíti az igazi varázsát. Valahogy
rákerül a technicizált világkép lenyo-
mata. A lóval versenyzők nagy része,
azt hiszem, hogy a lovat olyan eszköz-
nek tekinti, mint pl. az autóversenyző
az autót.

K. P.: Létre fogunk hozni egy lovas
egyesületet, egy lovas klubot, ahol a
karcagiak ingyen vagy nagyon olcsón
lovagolhatnak majd. Nyilvánvalóan
nagyon sokba kerül a lótartás, kezdve a
takarmányozástól egészen az állator-
vosi és a biztosítási költségekig. Éppen
ezért kétsíkú lesz a dolog: a turistáknak
meg kell fizetni rendesen a terep- és
túralovaglásokat, hogy a nyaranta több
turnusban szerveződő táborok lakói in-
gyen tudjanak lovagolni.

A Turulháza Alapítvány minden
nyáron több turnusban kíván kéthetes
táborokat szervezni, kb. 80-90 fő rész-
vételével. Ennek majd kialakítjuk a

jelentkezési rendjét. Szeretnénk, ha
ezekben a táborokban a határainkon
túli magyar fiatalok is részt tudnának
venni. Fölvettük a kapcsolatot a Törté-
nelmi Lovas Egyesülettel is, amelynek
az elnöke Fülöp Tibor. Ő is megígérte
a segítségét.

Egyelőre hat magyar fakó lovat vet-
tünk meg. Szeretnénk még vagy egy
tucatot, és ezeket tenyésztenénk is.
Van egy jó karcagi csikósunk, Bak
János, aki ért a lovakhoz. Már van egy
65 darabból álló rackaállományunk is,
de beszerzünk majd jónéhányat a ma-
gyar szürke marhákból is. Egyrészt az
ősi magyar állattartást fogjuk rekonst-
ruálni - másrészt tervezünk egy csár-
dát és vendégfogadót, aminek a kony-
hájára kell hús is.

L. L.: Ehhez elég nagy terület szük-
séges. Mi kb. 6-700 hektárnyi területre
gondolunk, amelynek egy részét már
megvettük a HM-től, a másik részét
pedig a karcagi önkormányzattól bérel-
jük, és később esetleg megvesszük.
Nem egy hagyományos értelemben
vett skanzent szeretnénk létrehozni,
mert úgy gondolom, akkor épp a lé-
nyeg veszne el. Persze skanzenekre is
szükség van, de a Turulháza több kíván
lenni. Egy olyan hagyományőrző tele-
pülésnek a magját hozzuk létre, ahol a
történelemnek, a kultúrának és a ter-
mészetnek kialakulhat egy egészséges
harmóniája. Ez olyan egységet alkotna
ember és történelem, ember és termé-
szet között, amely már elveszett, de
mégis mindig visszavágyott.

Az egész terület három „stratégiai
részre" lesz bontható. Az egyik a falu-
rész, a másik a rideg puszta, ahol a
szürke marhák, a rackák és a lovak
lennének az ősi magyar állattartás ke-
retei között. A harmadik rész pedig egy
természetvédelmi terület lenne, amely-
nek egy részét vissza kívánjuk mocsa-
rasítani. Györffy István leírásából tud-
juk, hogy a múlt század közepén a

karcagiak pl. a füzesgyarmati vásárba
is ún. sárhajóval mentek. Végig mocsa-
ras volt ez a terület, és a csikaszok,
pákászok birodalma. Van néhány csa-
torna, ezekből át lehet emelni a vizet.
Szeretnénk kialakítani majd egy na-
gyobb csatornát is, ahol egyrészt itatni
lehet, másrészt halat is lehet telepíteni,
és fürdésre is jó lesz. Egy mesterséges
kurgánt, kunhalmot is szeretnénk létre-
hozni, amelynek a tetején egy kopjafát
állítanánk a nemrég elhunyt Mándoky
Kongur Istvánnak.

K. P.: Ennek azért alaposabban utá-
nanézünk, mert lehet, hogy ide nem is
kopjafa kell, hanem valamilyen csóna-
kos fejfa. Manapság nagyon divatba
jöttek a kopjafaállítások olyan helye-
ken is, ahol ennek nem is volt hagyo-
mánya valójában.

L. L.: Tervezünk egy olyan kopja-
faparkot is, ahol egyszerű emléket kí-
vánunk állítani az összes, egykor Ma-
gyarország területén élőt, de már az
idők folyamán kipusztult állatfajnak.
Egy ehhez hasonló már létezik a Dráva
melletti Maty-Keselyű pusztán. Ott a
kihalt magyar madárfajoknak van egy
emlékparkja.

A turulháza falurészében pedig sze-
retnénk kialakítani néhány olyan helyi-
séget, ahol a kihalófélben lévő népi
kismesterségeket tanítanák a különféle
szakmák mesterei. Ezt is fokozatosan
bővítenénk ki. Először a lótartáshoz is
fontos kovácsműhelyt alakítjuk ki. De
tervezünk szíjgyártó, bőrdíszműves
műhelyt is.

Összességében úgy gondoljuk, szá-
mos élményhelyzetet tudunk itt terem-
teni az érdeklődő fiatalok - de az idő-
sebb korosztályok számára is. Az ide-
látogatók pedig majd visszatérve lak-
helyeikre egészen máshogy fognak vi-
szonyulni a környezetükhöz. Úgy az
emberekhez, mint a természethez.

E számunk megjelentetését
a Lakitelek Alapítvány támogatta.


