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A Nagykunság szellemi élete*

A magyar vidék, tehát a mi vidékünk is, gazdag tehetségekben. Az alig lakott pusztáról is
éppúgy emelkedtek ki tehetséges művészek, tudósok, színészek, közéletformáló egyénisé-
gek, mint a legkisebb faluból, vagy a nagyobbacska városokból.

Akit valamilyen téren tehetséggel áldott meg a sors, és segíti az önismerete, vállalja a küz-
dést, nem kiméli erejét, következetes és kitartó, ráadásul még a szerencse is mellé szegő-
dik, az országos hírnél is magasabbra emelkedhet. A fentieket bárki számos példával tudná
illusztrálni. A kevi embernek legelőször Balogh János akadémikus neve jut az eszébe, a Du-
nántúlon élő elsőként Illyés Gyulát említené. Az állatokat őrző Soós Imre, ha nem veszi fel
azt az újságdarabkát, amiből megtudta, hol és mikor lehet felvételizni a Színművészeti Főis-
kolán, évekkel később aligha kapta volna szárnyra az országos hír.

A hely szellemét is engedjük szóhoz jutni. Finta Sándor. Nem Budán, a Rózsadombon szü-
letett és nevelkedett, hanem Túrkevéről elindulva emelkedett ki és vált világhírű szobrász-
szá. Finta Sándor és Gergely, valamint az ifjú Finta Sándor szobrászművészek nélkül a város
szegényebb lenne egy értékfényforrással. Ez még akkor is lélekgazdagító, ha valaki nap,
mint nap nem gondol rá, de tud róla.

E rövid előadásban nem lehet célom a részletes kifejtés, dióhéjban hozom szóba a Nagy
Magyar Alföld, azon belül a Nagykunság szellemi életét.

A vidéken született tehetségek esetében evidens a diplomaszerzés. Egyetem, főiskola.
Ezek a felsőfokú intézmények zöme Budapesten van, vagy a nagyobb városokban. Évtize-
des, évszázados múltja van az elvándorlásnak. Tartja magát, de ma már nagyon ingatag mó-
don, hogy befutni csak Budapesten lehet. Az viszonyt tény és való, hogy Budapesten az egy
négyzetkilométerre eső művészek száma lélegzetelállítóan magas. Nem egy vagy két em-
ber állítja: ez egy vízfejű ország.

Az imént, szinte elszólásként, megemlítettem az ingatag módon szavakat. Jogosan.
Az elmúlt évtizedekben jó néhány neves alkotó fordított hátat Budapestnek, és tette át

lakhelyét nagyobb vidéki városba, nem kevés estben eldugott, madárcsicsergéses kicsiny-
ke faluba. A fenti jelenség a szellemi élet hangsúlyeltolódását jelzi. Ma már a legnagyobb
vidéki nagyvárosok szellemi élete, kivívott rangja nem sokkal, vagy egyáltalán nem marad
el a fővárositól. Minden jel arra mutat, a szellemi életnek ez a decentralizálódása tovább
fog folytatódni.

A pécsi Jelenkorban, A Debrecenben megjelenő Alföldben, a szegedi Tiszatájban, a Győr-
ben kiadott Műhelyben, a békéscsabai Bárkában majdnem több a prominens alkotó, mint
a fővárosi lapokban. És még valamit: olykor még a közepes lélekszám körüli városban is
szerkesztenek irodalmi lapot. Néhány év óta jelenik meg Egerben a könyvre emlékeztető
irodalmi kiadvány: az Agria. Ezekben a kiadványokban sem csak helyi szerzők kapnak he-
lyet. Igényt elégítenek ki, érdeklődést keltenek fel. A magasabb szellemi szintre emelkedés
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kulcsa a rendszeres olvasás. Most a tartalmas, az életet átfogóan bemutató művekre gon-
doltam, és nem a bulvárlapok, vagy a napi sajtó felületes átnézésére.

Mindenki előtt köztudott, az utóbbi évtizedekben, példanélkülien kiszélesedett a kultu-
rális választék. Amikor még nem volt televízió, nem volt Internet, mobiltelefon, a könyv
mellett a mozi is a monopolhelyzet élvezője volt. A könyv számára kihívást jelentett a ver-
senytársak megjelenése, de nem kell félteni, hogy népszerűsége csökken. A könyv, az olva-
sás annyira személyes, meghitt és intim, hogy nem fog veszíteni népszerűségéből. Az viszont
igaz, hogy az Interneten szocializálódott fiatal beállítódása a világhoz és önmagához me-
rőben más irányultságú.

A televízió kínálata nem veszélytelen. A tartalmas műsorok, a ritkaságszámba menő
értékeket közvetítő csatornák mellett vannak olyan műsorok, amelyek sok-sok gyanútlan
nézőt becsábítanak az üres szórakozás zsákutcájába. A könnyebbet és a kellemesebbet vá-
lasztás különben ősi emberi reflex. Az igényességről lemondás egyszerre a kezdet és a vég.
Hogy ki az, aki élni tud a meglévő lehetőségekkel, és ki az, aki nem is akarja áttörni a beha-
tárolódások korlátait: ez már egyéni adottság, valamint az akarat kérdésköre.

De hát hol van itt szó a kunsági ember megkülönböztető jegyeket tartalmazó identitás-
tudatáról?

Ha van, az csakis a hagyományok ápolásában gyökerezhet. Ha van, a múltba nézést ki-
tágító múltismeretben gyökerezhet. Ha van, az intézmények szellemiségének, cél és fela-
dat kitűzéseinek kell sugallnia. Hogy legyen, át kell másolni a jelenbe a múlt organikus
közösségekre alapozott cselekedeteit, tetteit, szokásvilágát.

Bárki kitalálhatja, miről beszélek, mire gondolok. Ma már minden kun településnek van
kunkapitánya. Jövőre lesz a kunok második világtalálkozója. A lovasversenyek és sportok
az egész országban, de kivált a Jászkunságban, évek óta elterjedőben van. Szaporodnak a
korábbi évszázadok, évtizedek ízléséből kinőtt öltözködési fonnák, szobrok, emlékművek.

A fenti kitérő, úgy gondolom, szervesen beleillik A Nagykunság szellemi élete címszó alá.
Visszatérek az elhagyott kerékvágásba.
Fentebb már szóltam róla, a tehetség olyan, mint a virág, a leggyengébb talajból is kisar-

jadhat. Ezen analógia alapján állítom, jó gondolatokra, helyes erkölcsi beállítódásra, tiszta
és természetes életszemléletre bárhol szert lehet tenni. Mi következik ebből? A legdöntőbb
az egyén szellemi befektetése önfejlődése érdekében.

A folklór, a népművészet, a néprajz megyénk legelhíresültebb területei. Ez sok tekin-
tetben Györffy István érdeme. Ő az Alfölddel és a Nagykunsággal kapcsolatban minden lé-
nyegeset és fontosat szavakba foglalt. Ragyogó elme volt, nagyhatású pedagógus. A népraj-
zosok hadát nevelte ki.

A néprajzhoz számos szállal kötődnek a helytörténeti kiadványok. Ezeknek a szerepe,
jelentősége ma még szinte felbecsülhetetlen. E tevékenység a legtöbb Alföldi városban -
ezt a kifejezést kell használnom: a szűkös anyagi viszonyok ellenére is - pezseg.

Az együttleges szellem kötetét Körmendi 2002-ben jelentette meg. Ebben minden karca-
gi tollforgatót szóba hoz, és mindazokat az írókat, akik Karcagon megfordultak. A könyv-
ben megközelítőleg 50 név szerepel: Csokonai Vitéz Mihálytól, Móricz Zsigmondon át,
Féja Gézáig, egészen a Sopronban élő Sarkady Sándor költőig.
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2006-ban jelent meg Dr. Kiss Kálmánné Kisúji harangszó című könyve.
Sorra veszi a városhoz kötődő írókat, költőket. Kiss Tamás (1912-2003) és Csukás István

(1936-) a város szülötte. Arany János, de főleg Móricz Zsigmond életében kiemelt szerep
jut Kisújszállásnak. A következő alkotók munkásságáról szól még értékelőleg a könyv: A
költő Nagy Imre (1817-1840), az író Sarkadi Imre (1921-1961), a lektor és irodalomtör-
ténész Czibor János (1922-1961), a költő és grafikusművész Szenti Ernő (1939—), az író
Szilágyi Andor (1955-).

1961-ben kerültem Kisújszállásra. Attól kezdve már érzékeltem a Jászkunság nevű ki-
advány kisugárzó hatását. Az irodalom csak albérletben volt jelen a lapban, a néprajzhoz
kapcsolódó írások, tanulmányok töltötték meg a kiadványt nagyobb részét. Később, a nevet
megtartva, a lap átállt az irodalom oldalára. Napjainkban inkább társadalomtudományi lap.

Alig több mint tíz éve kerül kiadásra Szolnokon az Eső című negyedévenként megje-
lenő irodalmi orgánum. A lap gondozója az Abádszalókon 1962-ben született Jené; Gyula.
A megyében alkotó kortárs, mai irodalmárok száma megközelíti a tizet. Zömük írószövet-
ségi tag. Ők az Esőn kívül, más, rangos országos lapokban is jelen vannak írásaikkal. Termé-
szetesen az Eső is szívesen fogad és közöl jó írásokat, éljen bárhol is a szerző.

A megyében működő képzőművészek száma meghaladja az irodalmárok számát. A
szolnoki a legpatinásabb művésztelepek egyike. Györfi Sándor és Lajos, nevét jól ismerik
a szobrászatban járatosak. Mezőtúr, Takács-tanya, művésztelep, vezetője Györfi Sándor.

E rendezvény - a Nagykunságért-díjasok III. találkozója - helye Túrkeve, a minimum,
hogy kiejtjük Füleki Gábor, Bácskai Bertalan, Horváth György festőművészek nevét.

Körmendi Lajos (1946-2005) Karcagon született. Költőként kezdte, írt elbeszéléseket,
regényt, szociográfiai ihletésű riportokat, tanulmányokat, cikkeket, karcolatokat. Messzire
bemerészkedett a múlt erdejébe, és a jelenébe is. Ő volt az, aki már 25 évvel ezelőtt is össze-
fogta a megyében írással és képzőművészettel foglalkozókat. Ennek az egyik impozáns do-
kumentuma az 1994-ben megjelentetett megyei antológia, amely A szelek útja címet kapta.

Évekig sikerrel foglalkozott könyvkiadással is.
Mérföldkőnek számít a berekfürdői írótábor. Az ötletgazda és a szervező neve: Körmen-

di Lajos. Az idei, szeptember 12-én kezdődő már a tizenegyedik lesz. A létszám húsz körül
mozog. Minden égtáj felől érkeztek, érkeznek alkotók. Kárpátaljáról éppen úgy, mint Er-
délyből. A szóvivőnk a rendszeresen visszatérő Jókai Anna. De jönnek nagy kisugárzással
bíró alkotók északról és a viharsarokból is. Körmendi élettel tudta megtölteni a hagyo-
mányt, és bele tudta ágyazni, illeszteni a jelenbe.

A művelt, széles látókörrel rendelkező értelmiségi, a legjobb szándék mellett is, a vélt
vagy valós igazához ragaszkodva, gyakran gerjeszt egymásnak feszüléseket. A szőnyeg alá
söpört probléma nem probléma. A valós ellentétek elvtelenséggel felvizezése, csak a dol-
gok elodázása. Körmendinek nem kellett messzire mennie, hogy benne legyen az élet sűrű-
jében. Hogy miként reflektált ezekre a szituációkra, őt kell megidéznem.

„Az ember valahogy nem tud haragudni szülővárosára: mellőzik, megbántják, belerúg-
nak, megismertetik vele a kivert kutya-sorsot, mégis szereti Karcagot. Nem a városra ha-
ragszik, inkább annak különféle érdekcsoportjaira, akiktől elszenvedte a méltánytalansá-
gokat. S ha esze van, még a rosszért is hálás, mivel annak is van haszna: erősíti a lelket,
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keményebbé teszi az embert. Amit a szülőváros nyújt, az nem steril módon csak jó. Akár
az élet, jó is, rossz is. Ám rossz nélkül a jót sem éreznénk igazán jónak."

Még csak annyit: aki minőségi gondolkodással vértezi fel magát, az a bajt nem bajjal, a
rosszat nem rosszabbal tetézi, hanem a helyes megoldás felé terelgeti a dolgot. Aki látás-
módjával esélyt teremt az élet számára, az a legnemesebb hagyományok szintjére emeli a
jelent. A gondolkodás, az értéket teremtő szellem nemzeti kincs. Ha ezek a fényes, csillogó
kincsek a Kunság területén kerültek a felszínre, érthető, ha némileg megemelkedik az itt
élők büszkesége, önérzete.

Befejezésül mi mást kívánhatnék: További eredményes szellemi, morális gyarapodást,
gazdagodást hazánk javára!

- 1 0 9 -


