
Mezővárosok a Homokháton

A Földrajztanárok Egylete 2013. október 19-i tanulmányútja

2013  október  19-én  szombaton  reggel  6:53-kor  22  fős  csapat  indult  Bp.  Nyugati
pályaudvarról Kuba Gábor elnök vezetésével  Kecskemétre.

Az  egynapos  túrát  Nyíri  Zsolt  az  Egylet  szegedi  tagja  szervezte  és  vezette.  A
résztvevők előtt  82 km-es  út  állt  a  Kecskemét  – Jakabszállás  –  Bugac –  Pálosszentkút  -
Kiskunfélegyháza útvonalon.

A vasútállomáson emléktábla fogad, itt született 1882. december 16-án Kodály Zoltán
zeneszerző,  aki  a  magyar  népdalt  az  egész  világ  által  csodált  kincsünkké  tette,  és
munkásságával az egyetemes emberi kultúrát gazdagította - emlékeztet a felirat a város nagy
szülöttére.

Városnéző programunk itt a Katona József parkban kezdődött, ahol a hírös város neves
szülötteinek kőbe faragott szobrai sorakoznak.

Sétánkat  a  Rákóczi  úton,  a  vasútállomást  a  főtérrel  összekötő  520  méter  hosszú
sugárúton folytattuk, melyet árnyas sétaút oszt ketté, és két városképi jelentőségű épület zár
le, a Szecessziós Cifrapalota 1902 és a romantikus Tudomány Háza /volt Zsinagóga (1871).

Következő állomásunk a Kodály Intézet volt, ahol Kéri Laura igazgatónő nagyszerű
előadást tartott a Kodály koncepcióról, melynek lényege, hogy a zenetanulás és tanítás alapja
mindenkinek a saját énekhangja.

Ezután  belvárosi  séta  következett,  ahol  a  három  egymásba  nyíló  tér  nagyszerű
műemlék  együttesét  tekintettük  meg  itt.  Meghatározó  a  Városháza  magyaros  szecesszió
jegyeit viselő épülete, a csodálatos harangjátékkal.

Autóbusszal folytattuk utunkat Jakabszállásra, a Kert Magyarország megtekintésére.
A  buszon  Nyíri  Zsolt  kiselőadás  formájában  ismertette  a  mezővárosok  történeti

fejlődési folyamatának négy alföldi alapvető típusát:
1.  Kecskeméti  út:  a  Duna-Tisza  közi  belterjes  homoki  gazdálkodás  (Cegléd,

Nagykőrös, Kecskemét, 1368 óta mezőváros, Kiskunfélegyháza).
2. Békés - Csongrádi út: Dél-Tiszántúli gabonatermelő, sertéstenyésztő forma (Békés,

Orosháza, Szentes, Makó).
3.  Debreceni  út:  a  Tiszántúl  északi  részén  sokáig  fennmaradt  a  hagyományos

állattartás (Nagykunság, Hortobágy).
4. Nyírségi út: a másik jelentős homoki kultúra. (burgonya, dohány, napraforgó).
Ezután  következett  programunk  Kecskemét  melletti  másik  kiemelkedő  állomása:

Bács-Kiskun megye jelképe,  az  1975-ben létesült  Kiskunsági  Nemzeti  Park  Bugacpusztai
része, melynek különleges értékei: a homokhátságok, szikes puszták, holtágak, és a jellegzetes
növény és állatvilág.

Hamisítatlanul  tárult  elénk  a  puszta  romantikája  a  Pásztormúzeum  felé  tartó
kocsikázásban.  A múzeumban  a  magyar  puszta,  a  pásztor  élet  múltja  elevenedett  meg
előttünk. A rögtönzött 8-as lovas bemutató nagyon látványosra sikerült. A magyar fajták: a
szürke marha, a racka juh és a mangalica jelezték, hogy nélkülük elképzelhetetlen a Bugac.

Pálosszentkút következett, ahol a kegyhely történetével ismerkedtünk meg a szép őszi
délutánon Csaba testvér előadásában.

Tanulmányutunk  utolsó  állomása  Kiskunfélegyháza  volt,  ahol  a  Kiskun  múzeum
Börtön részlegének, és a várostörténet  színvonalas ismertetését  hallottuk Tóth Csaba fiatal
félegyházi kollegánk előadásában.

A  kellemesen  szép  idő  is  hozzájárult,  hogy  élményekben  is  gazdag  szép  napot
tölthettünk a Dél-Alföldön.

Nyíri Zsolt


