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Dacolva az előző este bejelentett rossz idő jóslatával, kiránduló társaságunk pontosan 6 órakor 

elindult hagyományos télutói kirándulására, hogy ismerkedjen Karcaggal a Nagykunság 

központjával. Permetezett az eső, de rövid időn belül magunk mögött hagytuk azt, és ahogy 

világosodott bizakodóak lettünk, hogy az időjárás ismét kegyeibe fogad bennünket és a 

télutónak megfelelő eső mentes napunk lesz. Amíg Sándor barátunk biztos kézzel vezette 

buszunkat, mi előlegeztük a sikeres kirándulást, koccintottunk erre és a kedves sorba kínálás 

eredményeként kedélyállapotunk kedvezően alakult. Igaz Pásztót elérve tapasztaltuk, hogy a 

Tiszántúlon az éjszaka esett az eső, mely a visszamaradt sár miatt farm látogatáskor nem lesz 

kellemes. 

A tervezett idő előtt elértünk Berekfürdőre és megálltunk a Dániel farm előtt. Várt 

bennünket Dániel Csaba és felesége Anikó, akik 2012-ben vásárolták meg az akkor még igen 

romos tanyát, hogy létrehozzák saját gazdaságukat, azzal a céllal, hogy a tartósítószereket 

elkerülve mindennap egészséges 

ételt tehessenek asztalukra.  

Két csoportra oszlottunk, az egyik a 

ház asszonyának beszámolóját 

hallgatta meg és kóstolta a saját 

készítésű sajtféleségeket, kolbászt, 

és a 100%-os almalét, és a vegyes 

cékla és almalét, Mind kettő pompás 

ital. Anikó asszony el mondotta: 

ahogy alakult kis birtokuk, nőttek 

céljaik, tervük az lett, hogy 

testközelbe hozzák a régi 

parasztudvarok állatvilágát, 

mindennapi életét egy kicsit 

modernebb – a mai kor emberének 

is befogadható – formába. Ahogy 

hallgattuk a beszámolót, és ahogy a gazda vezetésével néztük a jószágokat hallgattuk 

ismertetőjét az érzékeltem, hogy a két tenni akaró embernek krédója is lehet mindaz, amit 

láttunk és hallottunk.  

 A gazdálkodás mellett céljuk volt egy 

olyan élményfarm megteremtése mellyel 

másoknak is örömet és élményt tudnak 

nyújtani. Létrehoztak egy őshonos 

állatparkot állatsimogatással, ami 

gyermekcsoportokat vagy „csak” a város 

zajától elszakadni vágyókat vár kacsástól, 

disznóstul, lovastul, magyartarkástul, 

birkástul, szürke marhástul, 

megsimogatni való kisbárányostul. 

Céljuk, hogy a városi gyerek ne csak a 

csirke sült változatát ismerje. Mind az, 

amit itt leírtam vissza tükröződik a sok- 

sok felvételen. Úgy gondolom, hogy 

amikor sok sikert és további eredményes tevékenységet kívánva elköszöntünk 

vendéglátóinktól, két céltudatos, a kor igényét felismerő embertől búcsúztunk el. 
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Következő állomásunk a Győrffy István Nagykun Múzeum. Itt várt bennünket Kántor Éva 

történész régész, aki részletesen beszélt a múzeum alapításáról, a II. világháború okozta 

károkról, az újjáépítésről, szervezésről. Csak ezután 1973-ban nyílhatott meg az állandó 

kiállítás. 2000 augusztusa óta látogatható „A kunok évszázadai” című állandó kiállítás, mely a 

kunok és a Nagykunság történetét, életmódját, illetve annak változásait tekinti át. 

A múzeum gyűjteményei hat 

teremből álló kiállítótérben 

láthatók. Első termében: 

tablókon, térképeken, 

fényképeken keresztül 

ismerkedik meg a látogató a kun 

nép eredetével, vándorlásával 

Belső Ázsiától a Kárpát 

medencéig. A Kötöny vezette 

népcsoport IV: Béla uralkodása 

idején (1235-1270) jöttek be és 

telepedtek le ezen a vidéken. 

Beilleszkedésüket elősegítette 

IV. (kun) László által 1279-ben 

kiadott adománylevél, amit kun 

törvénynek is neveznek. Ez 

előírta a kunok 

megkeresztelkedését, a keresztény életmódot, a katonaállítási kötelezettséget. Ez a 

beilleszkedés hosszú folyamat eredménye volt. Mint érdekességként vetetőnk elmondta a város 

neve 1407-ben egy Karcag János nevű  kun főember nevében szerepelt. Németh Gyula kutatása 

szerint a szó „karcag – korszak” pusztai rókát jelent. A második teremben a Nagykunság, 

illetve a Jászság egykori területét, illetve a vízjárta nagykunsági terület arculatát mutatják be. 

Itt láthatók a kora haszonvételek a pákászat, illetve a réthasznosítás, rétgazdálkodás, valamint 

a réti halászat különböző eszközei. A 

tapogatók, a varsák, a különböző háló 

típusok, a vesszőből font, vagy deszkából 

összeállított csónak alakú haltartók. 

Dokumentumok segítségével 

megismerhettük a Jászkun kerületek és 

Karcag város fejlődésében igen 

fontos szerepet játszó redemptiót (szabadság 

megváltást) előidéző körülményt, illetve a 

folyamat hatását. Látható itt a földváltók 

névsorát tartalmazó Liber Fundi 

(Földkönyv) is. Röviden a 

redemptióról: I. Lipót császár (1657-1705) 

figyelmen kívül hagyta IV.(Kun) László és mások országos törvényének tiltását és 1702-ben a 

Jászkunságot a néppel együtt elzálogosította egy német lovagrendnek 500 ezer rénes (rajnai) 

forintért. Nagy jogtalanság volt ez, mert évszázadok óta féltett kiváltságuktól, szabadságuktól 

fosztotta meg a kis és nagykunokat, és jászokat. A XVIII. században mozgalom indulta a 

Jászkunság szabadság jogának visszaszerzéséért melyet Pálffy János is támogatott. Ennek 

eredményeként 1745.május 6-án Mária Terézia aláírta a kiváltságlevelet, melyben engedélyezte 

a szabadságuk megváltását (redemptiót). Ez hatalmas áldozatot követelt 577 ezer rajnai forint 

és katonai kötelezettség révén elnyert megváltás volt. A szabadság birtoklója mentesült a 

földesúri függőségtől, szabadparaszti jogot kapott. A harmadik teremben az állattartással 
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főleg a szilajtartással ismerkedhet meg a 

látogató. Az ide tartozó eszközökkel 

állatjelöléshez, illetve tereléshez használt 

eszközökkel, billyogzók, karikások, 

juhászkampók, különböző csengők, 

kolompok, buzogányok, a pásztorok 

főzéshez használt eszközei, bográcsaik 

folyadék tartó csobán, evőeszköz, és a szilaj 

pásztorok viseletei. A negyedik teremben a 

Nagykunságra jellemző tanyarendszert, 

annak alakulását fejlődését mutatják be. Az 

ősi nagykunsági tanya egy helységből álló 

pitar volt, amelyből a későbbi több helységes 

tanyák alakultak ki. Az ötödik terem tárlóit 

a földművelés különböző folyamatainak 

eszközei foglalják el. Nagykunság területén 

a legáltalánosabb foglalkozás és fő 

jövedelmi forrás elsősorban az 

állattenyésztés volt. A fölművelés kezdetben 

csak a házi szükséglet kielégítésére 

korlátozódott, mivel az árvizek miatt nem 

volt erre alkalmas összefüggő földterület. 

Később a Tisza szabályozása és a vasút 

megépítése után kapott nagyobb szerepet a 

szemtermelő gazdálkodás, de az újabb növényfajták megjelenése is erre az időszakra esik. A 

bemutatott anyagból a szántás, vetés, boronálás, hagyományos eszközei valamin az aratás és a 

szemnyerés módjai, a nyomtatás eszközei és a szem tárolásmódozatai ismerhetők meg. A 

hatodik teremben kaptak helyet 

Karcag város és a Nagykunság 

XVIII-XX. századi történetével 

kapcsolatos dokumentumok. Itt 

láthatóak az egykor jelentős 

karcagi kézművesség 

dokumentumai. 

Megcsodálhattuk Szűcs Imre, a 

népművészet mestere fazekas 

munkáinak tárlatát, a gyönyörű 

hímzéseket, és kivarrott 

párnahuzatokat, Talán 

elmondhatjuk büszkék 

történetükre őrzik 

hagyományaikat. 

 

A múzeumi ismerkedés után séta következett. Ez azonban meg viccelt bennünket, mert közben 

az időjárás igencsak hideg széllel lepett meg bennünket. Szerencsére nem kellett messzire 

menni, hogy felkeressük a kis görögkeleti ortodox, és a hatalmas református templomot. A 

görögkeleti vallásuk után „görögnek” nevezett balkáni (szerb, macedón, albán, bolgár) 

kereskedők a XVIII. században telepedtek meg a Nagykun kerület községeiben, ahol a 

kereskedés mellett boltok, kocsmák, vendégfogadók bérletével, a vidék terményeinek 
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kivitelével, és kölcsönügyek lebonyolításával is 

foglalkoztak. A helyi és környékbeli görögök 

1794 április 25-én kaptak engedélyt arra, hogy 

Karcagon a Nagykun kerület legnépesebb 

városában templomot építsenek, de csak az 

1781-ben kiadott Türelmi Rendelet által 

meghatározott módon: nem közútról nyíló 

bejárattal. A görög keleti egyházközség barokk 

stílusú Szent György tiszteletére felszentelt 

temploma 1798-ban épült fel. Az ikonosztázion 

képfala és a festmények 1811-ben készültek 

(Jankovicz Miklós munkája) A templom 

építésének kivitelezője Rabl Károly volt. A 

templomot a város görög kereskedői építtették. 

A templom térségében lévő, vagyis az utca két 

oldalát jelentő telkek a század közepétől már 

görög családok tulajdonában voltak, itt álltak 

lakóházaik, boltjaik. Emlékük olyan erősen élt, 

hogy az utcát, ahol a templom található 

„Görögök utcájának” kívánták elnevezni a XIX. 

század végén. A jellegzetes apró 

üzlethelyiségekkel tarkított utca utolsó épületeit az 1990-es évben befejezett városrendezési 

munka során bontották le. Nos mi most ezt a templomot megnézhettük. Lenyűgözött annak 

belső építési stílusa, berendezése, sajnálatos azonban, hogy nagyon elhanyagolt, olyan, mint 

aminek nincs gazdája, pedig lehetne Karcagnak egy kis gyöngyszeme. Kultúr(egyház) történeti 

épület, azonban az elhagyatottság jeleit jelzi a vakolat leválása, a berendezések elhagyatottsága. 

Igaz ma már nincsenek a görög kereskedőknek leszármazottjai. Nincs ortodox vallású lakosa a 

városnak, de a környékbeliek miatt még működő kis templom egy műkincs mely akár 

idegenforgalmi célt is szolgálhatna. 

 

 

A Református templom: A jelenlegi 

Kossuth tér területén valamikor a XVI. 

században vagy előtte már épülhetett 

templom, melyhez 1633-ban építettek egy 

tornyot. A sok vihart kiállt templom és 

torony szűknek bizonyult, de renoválását a 

Lovagrend magyar főintézője nem 

engedélyezte. A karcagiak kifundálták, hogy 

ők kegyúri joggal rendelkeznek és az 

építéshez nem kötelesek engedélyt kérni. 

Hozzá kezdtek egy nagy templom 

megtervezéséhez. 1738-ban már 100 ezer 

darab tégla készen volt. 1743-ban a régi 

torony mellé lerakták az új templom 

fundamentumát és elkezdték az építkezést.  
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Már az utolsó simításoknál 

voltak amikor a helytartó-

tanács felfüggesztette az 

építkezést. Ekkor Varró 

István jegyző és Sütő 

András főbíró Bécsbe ment 

112 mocsári teknősbékával 

(mely akkoriban 

ínyencségnek számított az 

asztaloknál), ezekkel 

valamint pénzzel 

vesztegetve az 

ügyintézőket, elérték hogy 

csak 500 aranyra 

bírságolják a karcagiakat, 

végül a kunok főbírájának 

közbejárásával ezt is 200 

aranyra mérsékelték. Így 

készült el a templom 1765-ben. 1793 – 97 között Rabl Károly tervei szerint és irányításával 

teljesen újjáépítettek – 200 éves régi tornyával együtt - mert szerkezetében gyengének 

bizonyult. Rendkívül szép a háromhajós templom egységes, késő barokk copf belső tere. 

Figyelemre méltó még az ugyancsak copf, fából készült szószéke.  Az új Nagytemplomot amely 

ma is szolgálja a hitéletet 1797 november 5-én szentelték fel nagy ünnepség keretében. Az 

orgona megépíttetése „fejedelmi ajándék” volt amikor is Takács Péter és neje Kerekes Mária 

1866-ban 26 ezer forintot adományozott a karcagi Református Egyházközségnek erre a célra. 

A 30 regiszteres orgona 2 manuálos, egy pedálos és pneumatikus. A toronyban 4 harang 

hívogatja az élőket és siratja az elhunytakat. 

Néhány szemelvény Karcag történetéből. bevallom félve nyúlok e témához hiszen igencsak 

csekély az ismeretem. Még sem lehet lezárni egy ismerkedést Karcaggal, hogy ne utaljunk 

múltjának történéseire. A város évszázadokon keresztül a Nagykunság központja. Eredeti lakói 

kunok, akik IV. Béla idején telepedtek le ezen a vidéken. A kunok történetét Győrffy István 

neves néprajzkutató részint régi írásokból, részint szájhagyományok, részint saját kutatásai 

alapján egybeszerkesztette és 1922-ben közkincsé tette. 

Amit én itt leírok csak néhány kiragadott történelmi 

pillanat, amit átélt és megszenvedett maga a város és 

Nagykunság. Szapolyai János halála után 

Martinuzzi Fráter György hatalma alá került ez a 

vidék, aki Váradi püspök, bíboros így a reformáció 

ellensége, aki adókkal és egyéb szolgáltatásokkal 

sanyargatta a Nagykunságot. Szolnok eleste után 

(1552) kezdetét vette a török hódoltság. A város az 

első tatárdúlást 1566-ban szenvedte el. A 15 éves 

háború (1591-1606) idején a mezőkeresztesi 

csatavesztés (1596.okt.26-28) következtében 

Karcag is elpusztult. Csak 1618-20 körül kezdett 

újjáépülni. A török hódoltság sok szenvedést hozott 

erre a vidékre is, mivel az ún. „hódoltsági sávba” 

esett. Lakói kétfelé adóztak: a török államnak és a 

földesúrnak, valamint a magyar(?) államnak. 1683 nyarán Murad Girai krimi tatár serege itt 
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vonult át Bécs ellen, majd a sikertelen ostrom után itt vonult vissza hazafelé. Ez a két tatárjárás 

teljesen felégette a Nagykunságot. A legszörnyűbb pusztítás azonban 1697-ben volt, amikoris 

a tatár „kb. 800 embert és sok marhát elvitt”. 1699-ben csak 70 család élt itt. A XVIII. szd-ban 

két csapás tizedelte a lakosságot: a pestisjárvány 1735-ben, amely 430, majd 1739-ben 1486 

embert vitt el. A másik esemény 1786-ban a Bácskába történő kitelepülés, amikor 334 család, 

mintegy 1000 ember költözött Ómaravicába. Olvasva Győrffy István írását arra a 

következtetésre jutottam, csoda, hogy nem pusztult ki a Nagykunság egész lakossága a viharos 

évszázadok alatt. 

A rövid séta után átfagyva és megéhezve 

érkeztünk a Diáktanyára, hogy 

átmelegedjünk és elfogyasszuk a 

(hungaricumot) a karcagi birka pörköltet. 

Várt bennünket a főzőmester Bartha László a 

Karcagi Birkafőzők Egyesületének alelnöke. 

Néhány szót az egyesület céljáról. Fő 

feladatuknak tekintik a szép kunsági hagyomány 

ápolását, az ízes karcagi birkapörkölt készítés 

tudásának életbe tartását, átörökítését a 

felnövekvő generációnak. Minden évben 

szorgosan közreműködnek a Karcagi Birkafőző 

Fesztivál hagyományőrző jellegének 

ápolásában, fenntartásában. 

Ezek után egy fontos feladatunk volt, 

megbizonyosodni arról, hogy finom és jó a 

birkapörkölt. Valóban ízlett mindenkinek. 

Elfogyasztottuk a felszolgált étket, a Ferdinánd 

süteményt, kihörpintettük borainkat, kicsit 

pihentünk és beszélgettünk, majd 

megköszönve a szíves vendéglátást, azzal 

köszöntünk el Bartha László barátunktól, hogy 

viszontlátásra a Birkafőző fesztiválon.  

Buszra szálltunk. Rábíztuk magunkat Sándor 

barátunkra, aki biztos kézzel hozott haza 

bennünket és 18.30-kor indulási helyünkre 

vissza érkeztünk. Köszönet Sándornak. 

Úgy gondolom, hogy megint egy jól sikerült 

kirándulásunk volt. Köszönöm, hogy Veletek lehettem, és készülhetünk egy következő 

utazásra. 

Gondolatait és olvasmányait összegezte Varga István. Szerkesztette és megjelentetésre 

alkalmassá tette Scharek Ferenc. Köszönet mindazoknak, akik felvételeiket közre adták ezzel 

gazdagítva a kiadványt. 

 Szemeretelep 2019. 02. 26. 


