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1. Bevezetés 

Szülővárosom, Karcag 2006-ban volt ötszáz éves. Az évforduló óta eltelt idő éppen 

arra szolgált, hogy megismerjem a város történetét és megfogalmazódjon bennem Karcag, 

illetve a város környéki szórvány- és határrészek földrajzi szempontú vizsgálata. Jelen 

pályamunkámban ismertetem a hazai ökoturizmus adottságait és jellemzőit, annak súlyát és 

szerepét Magyarországon, kiemelten a tanösvényeket. Ezen túlmenően a karcagi határrészen 

egy komplex tanösvényt terveztem meg, melynek „Kunhalom tanösvény az egykori Só-út 

karcagi szakaszán” elnevezést adtam. A tanösvény kialakítása során részletesen bemutatom a 

helyszín természeti és kulturális értékeit, valamint elkészítettem annak marketingstratégiáját, 

turisztikai attrakcióként történő hasznosítását, megterveztem a tanösvény útvonalát, ehhez 

ismertető táblákat és programfüzetet készítettem kiegészítve tanösvény feladatlappal és 

kérdőívvel.    

Az általam tervezett komplex tanösvény fókuszába nem véletlenül kerültek a 

kunhalmok. A Nagykunságban Karcag közigazgatási területe a leggazdagabb kunhalmokban, 

szülővárosom a kunhalmok városa. A karcagi kunhalmokkal először Cholnoky Jenő 

foglalkozott, földrajzi szempontból vizsgálta őket, mint a régi Tisza-medrek irányjelölőit. Az 

általa kitaposott útra két évvel ezelőtt léptem, és kezdtem el foglalkozni kunhalmok 

kutatásával, számomra ezek a térformák a város történelmi indexei és földrajzi „tanúhegyei” 

is egyben. Az elmúlt két évben több karcagi kunhalom kataszterezését végeztem el, 

elkészítettem azok tudományos analízisét, mint elméleti összegzés és saját kutatási eredmény, 

amelyet dolgozatomban beépítettem a tanösvény anyagába, de a Zádor-híd és Tilalmas 

szórványának ilyen szempontú feldolgozása ugyancsak saját kutatásom. A tanösvényben 

szereplő Ecse-halom esetében engedélyért a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordultam. A halom méretére és magasságára 

vonatkozó adatok felvételezését SOKKIA GSR2700 ISX műszerrel végeztem. A halomtesten 

és annak közvetlen környezetében 255 mérési pontban határoztam meg az EOV 

koordinátákat, valamint azok balti magassági értékeit, majd elkészítettem annak szintvonalas 

térképét és 2,5 D térhatású ábrázolását, amelyhez a Surfer 11 nevű programot használtam. 

Vizsgálati módszereim: kutatómunka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, a 

Györffy István Nagykun Múzeumban, terepbejárás, interjú anyagának összefoglalása, GPS 

mérés, feltérképezés, állapotrögzítés, fényképek készítése.  

A régi, Pest és Debrecen közötti országúton igyekszünk Karcagról kelet felé Nádudvar 

irányába. Valamivel a Zádor-híd előtt elfogy a betonút, az egykori híres Só-út karcagi 

szakaszán a kunhalmok füzérként követik egymást… 
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2. Az ökoturizmus fejlődése, szakaszai, kialakulásának folyamata 

A természet megismerésére irányuló emberi tevékenység olyan turisztikai termékeket 

hívott életre, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a természeti folyamatok megfigyelése a 

lelőhelyükön történjen. Ilyen például a természeti turizmus, a borturizmus, a falusi turizmus, 

az örökségturizmus, valamint az ökoturizmus. Az ökoturizmus már az ókorban megjelent, 

tömegeket azonban a XX. században kezdett el vonzani, melynek hátterében elsősorban az 

életszínvonal növekedése és a közlekedés vívmányainak megjelenése volt.
1
 

Az 1980-as években az ökoturizmus újdonságot hoz. A kifejezés Észak-Amerikából 

indul ekkor, melynek jelentése ebben az időben csupán a természettel kapcsolatos utazásra 

vonatkozott. A turizmus ekkorra már tömeges méreteket öltött, ami erősen környezetromboló 

hatást vont maga után, volt azonban néhány olyan utazó, aki a kényelemről hajlandó volt 

lemondani a természet megismerésének, felfedezésének érdekében. Ekkor ismerte fel a 

vállalkozói réteg a még idáig kielégítetlen igényt, s befektetéseit egzotikus tájakra helyezte ki, 

ahol ökoszállásokat hoztak létre. A helyi lakosok ekkor még nem tudtak sokat profitálni a 

turizmusból, mert nem voltak felkészülve a turisták fogadására, az infrastruktúra pedig 

fejletlen volt.  Az 1990-es évek eleje az ökoturizmus térhódításának időszaka. A vállalkozók a 

profit érdekében egyre messzebb utaztatták a turistákat, egyre távolabb épültek fel az 

ökoturisztikai központok. A kínálat előretörésével a kereslet is dinamikusan növekedni 

kezdett, egyre több család kívánt eljutni a még érintetlen területekre előtérbe helyezve az 

egészséges életmódot. Az 1990-es évek vége az ökoturizmus fejlődésében a kollektív 

együttműködés szükségességének felismerése: ekkor alakult ki ugyanis az a nézet, miszerint a 

helyi lakosoknak, a vállalkozóknak, a természetvédőknek és a turistáknak össze kell 

hangolniuk a tevékenységüket a legnagyobb profit és a természet megóvása érdekében.  

A XXI. századi ökoturizmus rendszerének alapvető törvénye, hogy kialakítása a 

természet megőrzése érdekében történik. Az ökoturisztikát érintő fejlesztések elsősorban arra 

összpontosítanak, hogy sértetlenül fennmaradhassanak az eredeti természeti értékek és 

kultúrák, kiemelten azokon a területeken ahol mindezek veszélyben vannak vagy 

potenciálisan veszélybe kerülhetnek. Egyre inkább szélesedik az ökoturisztikai lehetőségek 

köre, a nemzeti parkokon kívül a legtöbb ökotúra a helyi közösségek tulajdonában lévő 

területekre is kiterjed. A témába vágó hivatalos politikai állásfoglalások és nyilatkozatok 

közül szeretném kiemelni a WTO Közgyűlése által 1999-ben elfogadott Turizmus Globális 

Etikai Kódexet, ugyanis igazán hangsúlyosan itt jelent meg elsőként az ökoturizmus a 

                                                           
1Egyetem, P. (2008. n.a). Pannon Egyetem Turizmus Tanszék, Aquaprofit Zrt. Letöltés dátuma: 2014. 

01.29,forrás:http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/okoturizmus/okoturizmus_strategia_X.pdf 
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nemzetközi nyilatkozatok és akcióprogramok szintjén. A 2002-es évet az ENSZ az 

Ökoturizmus és a Hegyvidékek Nemzetközi Évének nyilvánította. A kanadai Québecben a 

köz- és magánszféra, valamint a civil társadalom képviseletében ökoturisztikai világtalálkozót 

hirdettek. Ennek apropóján olyan dokumentumot fogalmaztak meg és fogadtak el, melynek 

fókuszában az ökoturizmus és általában a fenntartható turizmus fejlesztésével kapcsolatos 

felelősségek és feladatok állnak, lebontva ezt részletesen az egyes szektorok szereplőire.
2
 

 

3. Az ökoturizmus mint terminus technikus 

Bár az ökoturizmus kifejezés már az 1980-as években megjelent, s több szakértő is 

megfogalmazta már, mindmáig nem született pontos meghatározása és definíciója ennek a 

fogalomnak. Magának az ökoturizmusnak az értelmezésével az sem tisztázott, hogy turisztikai 

terméknek vagy egy követendő alapelvnek kell-e tekinteni. Ezért szeretnék több 

meghatározást is megfogalmazni, majd azokat összegezni, hogy a definíciók segítségével 

teljes körű képet alkothassak magáról a fogalomról. 

Magyarországon az ökoturizmus fejlesztése terén meghatározó szerepet betöltő állami 

természetvédelmi intézményrendszer a Természetvédelmi Világszövetség definícióját fogadta 

el és terjesztette. Az IUCN Ökoturizmus Programjának megfogalmazása szerint „Az 

ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag 

zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális 

értékeinek élvezete és értékelése céljából úgy, hogy kíméli azokat a látogatás káros 

hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz 

juttatásával.”
3
 

A KVVM 2004-ben készült „A természetvédelem ökoturisztikai koncepciója” című 

tanulmány tartalmaz egy szélesebb körű meghatározást.  Ebben az „Ökoturizmus 

(természeti turizmus) a természet közeli területek, tájak, illetve élővilágának 

bemutatására irányuló különleges turizmus, amelynél a természetvédelem és a turizmus 

ötvözete folytán a látogatóknak a természet közeli állapotú területek legszebb, 

leglátványosabb részeit mutatják be, elsősorban látványként olyan módon, hogy 

valójában a kezelt területrészekre korlátozódjon a tartózkodásuk, biztosítva ezzel a 

természet közeli területek zavartalan fennmaradását. Az ökoturizmusból származó 

                                                           
2Pécsi Tudományegyetem Természettudományi kar, F. Á. (2009). Ökoturisztikai Klaszter Kialakítása A Belső-Somogy 

Ökológiai Hálózat Területén. Letöltés dátuma: 2014. 01 29, forrás: http://okoturizmus.hu/hu/node/367. 
3Egyetem,P.(n.a).PannonEgyetemTurizmusTanszék,AquaprofitZrt.Letöltésdátuma:2014.01.29,forrás:http://www.termeszetve

delem.hu/_user/downloads/okoturizmus/okoturizmus_strategia_X.pdf 
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bevételek jelentős részét a természeti-természetközeli területek megőrzésére, 

fenntartására kell fordítani.”
4
 

A 97/2005 (XII.25.) OGY határozatban található (Országos Területfejlesztő 

koncepció) definíció szerint: „Ökoturizmus: a környezetért felelősséget vállaló utazás és 

látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint 

jelen- és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából úgy, hogy kíméli 

azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népességet társadalmi, 

gazdasági előnyökhöz juttatja. Komplex megoldási lehetőséget kínál a védett természeti 

területek kezelői számára a természetvédelmi értékek fenntartásával, a turizmus és a 

helyi erőforrások megújításával, a vendégforgalom ellenőrzött keretek között tartásával. 

Főbb jellemzői a kiscsoportos jelleg, a helyi társadalomnál jelentkező haszon. Az 

ökoturizmus gyűjtőfogalom alá sorolható turizmustípusok a falusi, a vízi és a vízparti, az 

aktív egyes válfajai, valamint a természeti turizmus. Utóbbi a természeti környezetben 

található flóráról/faunáról, természetes és kultúrtájról szerezhető élmények összességét, 

informális tanulás lehetőségét a védett természeti és kulturális adottságok védelme 

mellett biztosítható sajátos turisztikai programok köreként értelmezhető.”
5
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium megfogalmazásában: „Az ökoturizmus komplex 

megoldási lehetőséget kínál a védett természeti területek kezelői számára a 

vendégforgalom ellenőrzött keretek között tartására úgy, hogy a fejlesztésekből 

származó előnyökből a természetvédelem szervezetei mellett a helyi közösségek is 

részesülhetnek a felek kölcsönös megelégedésére (…) az ökoturizmus egyaránt jelent egy 

gyűjtőfogalmat és egy szemléletet.”
6
 

Az ATEC Costa Ricai önkormányzati hivatal leírásában: „Az ökoturizmus 

együttműködés a nem vagyonos helyi közösségek és az őszinte, nyitott turisták között, 

aki jól akarja érezni magát.”
7
 Ugyanez a fogalom az USA-beli Ecotourism Society 

meghatározásában: „Természeti területekre történő céltudatos utazás a természeti és 

kulturális környezet megismerése érdekében, oly módon, amely nem változtatja meg a 

                                                           
4Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék, AquaprofitZrt. (2008): Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia, Veszprém-Budapest 

(13.) 
5Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék, AquaprofitZrt. (2008): Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia, Veszprém-Budapest 

(12.) 
6Internet, P. (2007). Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium. Letöltés dátuma: 2014.01.29, forrás: 

http://www.kvvm.gov.hu/index.php 

 
7ATEC. (2014). Support Solutions for Aerospace and Energy. Letöltés dátuma:2014.01.29,forrás: www.atec.com 
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desztináció ökoszisztémáját, és egyben biztosítja azt, hogy a helyi lakosság számára a 

természeti erőforrások megőrzése anyagilag is hasznos legyen.”
8
 

Egy másik megfogalmazás is környezettudatos módon közelít a fogalom 

meghatározásához. A NATUREXPO keretében (1996) a biológiai erőforrások fenntartható 

hasznosításáról szervezett nemzetközi konferencián elfogadott Budapesti Nyilatkozat a 

következőket tartalmazza: „Egy egészséges egyensúly megteremtése szükséges a 

természeti erőforrások hosszú távú felhasználásában, menedzsmentjében, fejlesztésében 

és megőrzésében. Ez akkor válik lehetővé, ha a szakemberek a helyi közösségek és a 

döntéshozók együtt működnek a környezetvédelmi politika, a regionális tervezés, a 

vízgazdálkodás, a megőrzés, a vad-, a hal- és az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és az 

ökoturizmus területén.” A Konferencia Ökoturizmus szekciójának jelentése szerint: „Az 

ökoturizmus egyaránt jelent egy gyűjtőfogalmat és egy szemléletet. Mint gyűjtőfogalom 

a turizmus olyan különböző formáit jelenti, amelyek a természeti biológiai erőforrások 

fenntartható használatán alapulnak, az adott ökoszisztéma teherbíró képességén belül. 

Az ökoturizmus egyúttal egy szemléletet is jelent, amely a turizmus valamennyi 

formájának fenntarthatóvá tételét célozza, hogy a turizmus járuljon hozzá az 

ökoszisztéma megőrzéséhez vagy helyreállításához, és ne járjon negatív hatásokkal a 

természeti erőforrásokra.”
9
 

Véleményem szerint az ökoturizmust érintő meghatározások attól függően térnek el 

egymástól, hogy az egyes definíciók megalkotóik melyik kontinensen, illetve melyik 

szektorban tevékenykednek, de a fogalmak közötti anomáliát eredményezheti az eltérő 

érdekek és elvárások az ökoturizmussal szemben. Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy a 

különböző meghatározásoknak sok közös vonása is van, melyek segítenek fundamentumot 

teremteni és közös nevezőre hozni a témával foglalkozó szakértőket. Ezen pontokban 

valamennyi szakember egyetért, mely szerint az ökoturizmus természeti területre irányul, 

hozzájárul a helyi értékek megőrzéséhez és megóvásához, minimalizálja a turizmus negatív 

hatásait és erősíti a pozitív hatásokat. Egy olyan komplex fogalom, amely sokkal több a 

természetjárásnál vagy a gyalogos turizmusnál. Mindazonáltal magába foglalja azokat a 

tevékenységeket, amelyek esetében a turistát a környezet megismerésének vágya, a 

tanulásvágy, illetve a környezet megőrzésére való törekvés motiválja. Ökoturizmusról 

gyakorlatilag nem beszélhetünk anélkül, hogy a fenntarthatóságról ne beszélnénk, ez az 

                                                           
8Zoltán, K. (2006. 12. 10). Ökoturizmus - Természet, kultúra, harmónia. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: Magosfa 

Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány: http://okoturizmus.hu/hu/node/367.  
9Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék, AquaprofitZrt. (2008): Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia, Veszprém-Budapest 

(12.) 
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elsődleges. Hiszen ennek a típusú turizmusnak kifejezett célja a természeti erőforrások 

megőrzése, valamint a biodiverzitás védelme. Ezen kívül fontos a kulturális kincsek 

megőrzése, vagy ha szükséges, azok feltárása, helyreállítása és a társadalmi, a gazdasági, a 

szociális fenntarthatóság is. 

 

4. Az ökoturizmus fejlődése és jelenléte Magyarországon 

 A nemzeti parkok létrehozásának ötletével jelent meg hazánkban az öko-szemléletű 

turizmus gondolata. 1879-ben a geológus Szontagh Tamás terjesztett be javaslatot a Magyar 

Orvosok és Természetvizsgálók nagygyűlésén „A természeti értékek óvása, gondozása, 

fenntartása érdekében, jelesen a somoskői bazaltoszlopkúpokra vonatkozóan”, majd 

ugyancsak az ő írásában olvashatunk 1913-ban a nemzeti parkok turizmusban betöltött 

fontosságáról: „Márpedig a jövedelmező idegen- és turistaforgalom nagy részben a 

természet szépségeitől és ritkaságaitól is függ.”
10

 

 A Magyar Tudományos Akadémia tagja, Déchy Mór, 1912-ben „A természet védelme 

és a nemzeti parkok” című tanulmányában így ír: „De nemcsak tudományos tekintetben 

kívánatos a Nemzeti Park létesítése. Közgazdasági jelentőséget is tulajdoníthatunk az 

intézetnek. A hely kijelölésében ugyanis szem előtt kell tartani, hogy a választás olyan 

természeti szépségekben gazdag vidékekre essen, amelyet eddig kevésbé vagy egyáltalán 

nem ismertek. Oly módon azután kétségtelenül sikerül eddig elhagyott és elhanyagolt 

vidéken nagy idegenforgalmat teremteni. Éppen ezért a parkot jó utakkal 

hozzáférhetővé kell tennünk, hogy a természet minden barátjának alkalma nyíljék 

belepillantani abba a sajátságos őseredeti világba, amelynek zavartalan fenntartásáról 

gondoskodni éppen a Nemzeti Park intézménye hivatott. Az ősi pompájú növényzet és a 

zavartalan életet élő állatvilág szemlélése és tanulmányozása szokatlan gyönyörűséget és 

sok-sok tanulságot fog nyújtani a nemzeti park látogatóinak.”
11

 Déchy Mór 1912-ben 

valóban kezdeményezte a nemzeti parkok magyarországi létrehozását, de az 1900-as évek 

történelmi eseményei nem kedveztek ennek a folyamatnak, 61 évet kellett várni, hogy 1973-

ban létrejöjjön Magyarországon az első, a Hortobágyi Nemzeti Park. 

                                                           
10Gábor, M. (2011). Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: 

http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-

anyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e1796 
11Csilla, H. P.-R. (n.a.). Ökoturizmus. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: Az ökoturizmus fogalma, története: 

http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-

anyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e1796 
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 Hazánkban a turizmus szervezett formában mintegy 130-140 éve van jelen, az 

ökoturizmus fejlesztése azonban csak az 1990-es évek elején indult el idehaza. Az általános és 

egyéb környezettudatos fejlesztések elsősorban a nemzeti parkokra és a civil szervezetekre 

hárultak. A turizmuson belül az ökoturizmusban három tényező játszik jelentős szerepet: a 

természeti értékek, a kultúrák, valamint a szabadon végzett mozgás. A természeti értékek 

tekintetében a helyesen értelmezett ökoturizmus nem merül ki az állat- és növényfajok 

megfigyelésében és meghatározásában, a kultúrák vonatkozásában pedig meg kell említeni a 

történelmi kultúrát, amely fogalmába beletartozik a legendáktól kezdve a több száz éves 

tárgyi, épített környezetig minden, valamint a népi kultúrát, melynek része a ma is ott élő kis 

létszámú népesség jelenléte. Mindenki számára érdekes lehet, hogy mások hogyan élnek és 

gazdálkodnak, mik a szokásaik.
12

 A hazai ökoturizmus kiépülésének gyorsaságát mutatja, 

hogy 1996-ban Budapesten tartották a nemzetközi NATUREXPO konferenciát, a biológiai 

erőforrások fenntartható hasznosításáról. Majd 1998 volt a mérföldkő az állami szervek 

tekintetében, ugyanis megalakult az ökoturizmus fejlesztésével foglalkozó szakmai csoport, 

amely a Környezetvédelmi és Tájfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának 

kezdeményezésére jött létre. Ennek a szakmai csoportnak éveken keresztül a 

Környezetgazdálkodási Intézet nyújtott segítséget. A Magyar Turisztikai Egyesület 

ökoturizmus tagozata 1999 óta létezik: a szervezet által tartott konferenciák, fórumok és 

bemutatók szervezésével pótolhatatlan szerepet töltött be az ökoturizmus szakmai hátterének 

erősítésében és a népszerűsítésében. Az ökoturizmus vonzerejének növekedésével sorra 

megalakultak hazánkban a nemzeti parkok, 2002-ben már tíz ilyen területe volt az országnak. 

A nemzeti parkoknál működő igazgatóságok folyamatos lépéseket tettek az ökoturizmus 

fejlesztése érdekében és az ökoturizmus formájának és lehetőségeinek jobb megismerésében. 

Könyvekkel, kiadványokkal, programajánlatokkal és szórólapokkal próbálták elérni a 

lakosságot. 2003-tól már együttműködnek a Sulinet programmal is, különféle ismeretterjesztő 

anyagokat tettek elérhetővé és jelentős anyagi segítséget nyújtanak a tanulók 

természetismereti és terepgyakorlati programjaihoz is.
13

 

Ugyancsak az 1990-es években indult meg az üzleti szektor fejlődése. Az utazási 

irodák ökotúrákat kezdek el szervezni, majd sorra alakultak olyan vállalkozások, amelyek 

ökoturisztikai szolgáltatásokat nyújtottak (túravezetés, kerékpárkölcsönzés stb.) Ugyanebben 

az időben a nemzeti parkok is jelentős lépést tettek az infrastruktúra fejlesztésében, 

                                                           
12Ferenc, S. (n.a.). LÉLEGZET. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: Ökoturizmus Magyarországon: 

http://www.lelegzet.hu/archivum/2000/06/2195.hpp.html 
13Zoltán, K. (2006. 12. 10). Ökoturizmus - Természet, kultúra, harmónia. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: Magosfa 

Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány: http://okoturizmus.hu/hu/node/367. 
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megnyíltak az első látogatóközpontok és bemutatóhelyek. Az új évezred azonban véget vetett 

a látványos fejlődésnek, ennek oka elsősorban az volt, hogy a fejlesztéseket nem erősítették 

meg rendeletekkel, bár voltak törvények, melyek védték a nemzeti parkokat, és rendeleteket is 

hoztak a természetvédelem érdekében, azonban az ökoturizmusra vonatkozó kézzel fogható, 

konkrét programok sorra elmaradtak. A megtorpanás után 2002-ig kellett várni, amikor a 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium előterjesztést készített az ökoturizmus fejlesztési 

programjáról, majd két évvel később, 2004-ben az Országos Idegenforgalmi Bizottság olyan 

állásfoglalást adott ki, amelyben javasolta, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához 

kapcsolódóan készüljön ökoturisztikai program, de sajnos mindkét kezdeményezés kudarcot 

vallott.
14

 A 2000-es évek végéig történtek azonban pozitív előrelépések is, hiszen valamennyi 

nemzeti park igazgatósága rendelkezik ma már képzett ökoturisztikai szakemberrel, 

kiadványokkal és széles körű szolgáltatással, de tovább segíthetik a fejlődést az Európai Unió 

által nyújtott támogatások is. (Itt érdemes kiemelni a ROP 1.1-es intézkedést, amelynél 

elsősorban ökoturisztikai, illetve az ökoturizmushoz köthető projektek nyertek.) Bár hazánk 

tíz nemzeti parkjában több milliárdos ökoturisztikai fejlesztéseket terveznek, s a nemzeti 

parkok megpróbálnak szorosan együttműködni a kis- és középvállalkozásokkal, így 

eredményeiket meg tudják többszörözni, mégis azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az 

ökoturizmus még igen fiatal, szinte gyerekcipőben jár, hiszen csak 15-20 éves múltra tekint 

vissza.  

Több kedvezőtlen fejlemény ellenére mégis mondhatjuk, hogy a lehetőségeket sikerül 

viszonylag jól kiaknázni, és az ország adottságai továbbra is az ökoturizmus fejlesztésére 

motiválnak.
15

 Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Magyarország 2004-ben, az 

Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba 

megfelelő igazításokkal beépíti. Ennélfogva hazánkban is érvényes a két direktíva, a 

Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelv is. Így az ország köteles volt közösségi jelentőségű 

természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, 

amelyek az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részévé váltak. Ezek 

elsősorban értékes természeti területek és élőhelyek, amelyek az eredeti európai élővilágot 

hivatottak védelmezni. Nagy százalékban mezőgazdasági területek, folyók, tavak, gyepek, 

amelyeken már évszázadok óta gazdálkodás folyik, így a gazdálkodóknak a fenntartható, 

hagyományos gazdálkodási módszerekkel kell gazdálkodniuk. Azaz a Natura 2000 hálózattal 

                                                           
14Internet, P. (2007). Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium. Letöltés dátuma: 2014.01.29, forrás: 

http://www.kvvm.gov.hu/index.php 
15Hivatala, A. K. (2005). Nemzeti Park Igazgatóságok. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: www.nemzetipark.gov.hu 
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a rezervátumszerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi 

értékek összehangolására alapozó megóvás került előtérbe.
16

 

 

5. Hazánk ökoturisztikai adottságai, formái, típusai, hazai vonzerők 

Az ökoturizmus fellendítése és megújítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium 

és a Magyar Turizmus Zrt. 2007 óta minden évben stratégiai megállapodást köt. A közös 

munka célja továbbra is a fenntartható turizmus (ökoturizmus) népszerűsítése, de kiemelt 

figyelmet fordítanak a nemzeti parkokra is, hogy minél szélesebb körben terjesszék és 

népszerűsítsék az ott jelen lévő turizmust. A nemzeti parkokban zajló beruházásoknak, a 

színes programoknak és folyamatos előkészítő munkáknak köszönhetően egyre népszerűbb a 

belföldi, és azon belül is az ökoturizmus. A belföldi turizmus népszerűségének növekedése 

pedig egyértelműen jelzi, hogy Magyarországon nagyon magas színvonalú szolgáltatást 

versenyképes árakon kínálnak a pihenni vágyóknak. A természetvédelemért felelős tárca és a 

nemzeti turisztikai marketingszervezet törekvése, hogy az ökoturisztikai programok 

kínálatába beemeljék a természeti és kulturális örökséggel bíró tájainkat, és védelmükre 

ráirányítsák a figyelmet. Ennek keretén belül továbbra is fontos a látogató- és családbarát 

szempontok érvényesítése, az ökoturisztikai létesítmények tervezése és kialakítása, valamint 

közös rendezvényeik megszervezése. A megállapodást kötő felek kiemelt közös programja az 

ugyancsak minden évben megrendezett Magyar Nemzeti Parkok Hete, amely belföldi 

vonatkozásban az egyik legfontosabb, ökoturizmust népszerűsítő rendezvénysorozat. Az 

ország nemzeti parkjai évente átlagosan 1950 vendéget fogadnak, ez a szokásos 

vendégforgalmat 80%-kal haladja meg. Szinte nincs olyan nemzeti park, ahol a látogatói 

forgalom nem haladta volna meg a szokásosat. A Magyar Turizmus Zrt. a turisztikai 

látogatóközpontok és a tanösvények látogatóbarát kialakításában ugyancsak fontos szerepet 

vállalt. Ennek érdekében jött létre 2010-ben az a pályázat, amelyet a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Turisztikai Főosztályával és a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és 

Természetvédelmi Helyettes Államtitkárságával közösen alakítottak ki „Az év ökoturisztikai 

létesítménye” címmel. Erre látogatóközpont vagy tanösvény kategóriákban nemzetipark-

                                                           
16Internet, P. (2007). Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium. Letöltés 

dátuma:2014.01.29,forrás:http://www.kvvm.gov.hu/index.php 
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igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas és magán 

vállalkozások, tehát az ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői pályázhatnak.
17

 

Az ökoturizmus hazai attrakciói alapvetően a természeti adottságokra épülnek. Itt 

azonban fontos hangsúlyozni, hogy a természeti értékek és adottságok önmagukban még nem 

minden esetben jelentenek egyben vonzerőt is. Ahhoz, hogy ezek valóban vonzerővé váljanak 

Magyarországon, a legtöbb esetben szükségesek azok az interpretációs eszközök és technikák, 

amelyekkel az adott természeti és kultúrtörténeti érték magas szinten és eredményesebben 

bemutathatók. Ez azt jelenti, hogy az ökoturisztikai szolgáltatásokkal nemcsak felejthetetlen 

élményt próbálunk adni a turistáknak, hanem el kell érnünk azt is, hogy a természeti, 

kulturális és társadalmi értékek megőrzése iránt még inkább elkötelezettebbé váljanak. Tehát 

az egyes ökoturisztikai termékek összeállításánál azt is figyelembe kell vennünk, hogy az 

általunk ismert ökoturizmus célkitűzései teljes mértékben összhangban legyenek a turisztikai 

kínálat egyes elemeivel. Többen kiemelik azt, hogy az ökoturisztikai termék sikere elsősorban 

abban rejlik, hogy helyi erőforrásokra épül, és a szolgáltatásokat is a helyi lakosság nyújtja, 

miközben az ökoturisták egyik legnagyobb élményforrását adja a helyiekkel való 

kapcsolatfelvétel, a helyiek hétköznapi életében való részvétel, a helyi kultúrák, szokások 

megismerése.
18

 

 Véleményem szerint az ökoturizmus hazai adottságai és lehetőségei megalapozottak, 

így permanens jelenléte vitathatatlan, komoly vonzerővel rendelkezik az ország. 

Magyarország azon Európai országok egyike, ahol jelentős számban és nagy területen 

maradtak fenn a természetes élőhelyek, természeti tájak, vadon élő növény- és állatfajok, 

szinte minden Európára jellemző élőhely típus megtalálható kisebb-nagyobb kiterjedésben. 

Az eurázsiai végtelen sztyeppék hangulatát idézi sajátos növény- és állatvilágával, szikes 

területeivel és jellegzetes pusztai gazdálkodásával a Hortobágy. Mészkő és dolomit 

hegységeink napsütötte, déli fekvésű lejtőin mediterrán növények virágoznak, az ország 

nyugati határán, a Sopron és Kőszeg környéki hegyvidékekre pedig az Alpok flórája és 

faunája jellemző. A növény- és állatvilágon kívül a kultúrtörténeti emlékek tovább 

gazdagítják az ökoturizmus látnivalóit, köztük a várak, várromok, földvárak, kunhalmok, a 

népi építészet fennmaradt, megőrzött emlékei, építészeti műemlékek, barlanglakások vagy a 

hagyományos gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, szerszámok és népi szokások. 

                                                           
17Zrt., C. 2. (2010). A legjobb, ami most történhet velem. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: http://neta.itthon.hu/szakmai-

oldalak/turisztikai-termekek/zoldturizmus 
18Csilla, H. P.-R. (n.a.). Ökoturizmus. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: Az ökoturizmus fogalma, 

története:http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-

anyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html#d6e1796 
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Turisztikai attrakciónak számít a hagyományos állattartás, mint például a szürkemarha, racka, 

hazai lófajták, bivaly, mangalica természetes környezetben való bemutatása. Arról sem szabad 

megfeledkeznünk, hogy hazánk kiemelten gazdag barlangokban, gyógy- és termálvizekben. A 

barlangok közül a legismertebbek azok, amelyek a barlangi turizmus számára már kiépültek. 

Gyógybarlangjaink leginkább a légzőszervi betegségben szenvedők számára adnak 

lehetőséget a gyógyulásra. Barlangjaik kivétel nélkül természetvédelmi oltalom alatt állnak, a 

barlangi turizmus számára megnyitottak is csak szakvezetővel látogathatók.
19

 

Hazánkban egyre több olyan természeti és kulturális érték van, amely elnyerte a 

Világörökség címet. 1972-ben hozta létre az UNESCO a világörökség-egyezményt, melynek 

alapvető célja az egyetemes értékek védelme, bemutatása, megőrzése, megóvása. Az 

egyezményben külön hangsúlyt fektetnek a kulturális, valamint a természeti örökségek 

fogalmának meghatározására. Nemcsak kulturális, de gazdasági szempontból is kiemelkedő, 

univerzális értékeknek számítanak a világörökség részébe tartozó helyszínek. 

Magyarországon jelenleg nyolc helyszín rendelkezik a világörökség címével: Budapesten a 

Duna-part és a Budai várnegyed (1987), valamint az Andrássy út és történelmi környezete 

(2002). Továbbá Hollókő (1987), az Aggteleki-karszt (1995), a Pannonhalmi Millenniumi 

Bencés Apátság (1996), a Hortobágyi Nemzeti Park (1999), a Pécsi ókeresztény sírkamrák 

(2000), a Fertő-tó és környéke (2001), az utolsó pedig a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

(2002). Ugyancsak európai szintű értékeket őriznek az ún. Európa Diplomás területeink, Kis- 

és Nagy-Szénás, az Ipolytarnóci őslábnyomos terület, Tihany, ezek ugyancsak látogatott 

turisztikai célpontok. A hazai tájak közül a legszebbek a kiemelt üdülőkörzeteink (Balaton, 

Velencei-tó, Vértes, Tisza-tó, Mátra, Bükk, Dunakanyar, Sopron, Kőszeg), melyek többsége 

egyben országos jelentőségű védett természeti terület is, nemzeti park vagy tájvédelmi körzet.  

Hazánk ökoturisztikai adottságokban kiemelten gazdag, ezek sokszínűbbé, gazdagabbá 

tehetik a turisták programjait. 10 nemzeti park, 38 tájvédelmi körzet, 168 természetvédelmi 

terület, 1 természeti emlék várja az érdeklődő, természetszerető turistákat, több mint 550 

ökoturisztikai létesítmény működik országszerte, látogatóközpontok és bemutatóhelyek, a 

150-160 tanösvény pedig az egyre inkább bővülő kínálat része. (1. sz. ábra) 

 

 

 

 

                                                           
19Duhay Gábor (2006): Ökoturizmus a védett természeti területeken Budapest, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Természetvédelmi Hivatal (5-8.) 
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6. Hazánk tanösvényeinek bemutatása 

Hazánk kiemelten gazdag természeti értékekben, hiszen számos helyen megmaradtak 

az ősi növény- és állatvilágot megőrző puszták, mocsarak, árterek, lápok, legelők, gyepek és 

erdők szinte érintetlen területei. Ezen területek országunk összterületének mintegy 10%-át, az 

Európai Unió Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelvei alapján kijelölt Natura 2000 területek 

pedig a 21%-át teszik ki.
20

 2007-ben a Zöldturizmus Éve kapcsán a Magyar Turizmus Zrt. egy 

felmérést végeztetett a magyar lakosság utazási szokásairól. A kutatás egyik témaköre a 

nemzeti parkok ismertsége és megítélése volt, benne az egyik kérdés a nemzeti parkok 

vonzerejére vonatkozott. Az ötfokozatú skálán a tanösvények 3,93-as pontszámot kaptak, 

vagyis a válaszadók szerint a nemzeti parkok fontos vonzerejét képezik.
21

 

De mi is az a tanösvény? „A tanösvény kiépített, információkkal ellátott útvonal 

egy bemutatandó területen. Erről ismerhetjük fel, de szerencsére ennél sokkal színesebb, 

sokoldalúbb egy ilyen bemutató útvonal. A tanösvény fogalma nem zárul le az egyszerű 

információs tábláknál. A legtöbb ösvény táblái rengeteg érdekességet, feladatot 

tartalmaznak, némelyik interaktív, vizsgálódásra, utánanézésre buzdít. Sokhoz készül 

vezetőfüzet, feladatlap, megoldásfüzet, erdei iskolai tananyag. Tehát a tanösvény 

komplex nevelési, szórakoztatási eszköz.”
22

 A tanösvények egyidejűleg hármas funkciót 

töltenek be, melyek a következők: oktatási-ismeretterjesztési funkció (információ- és 

ismeretátadás, érdeklődés felkeltése), értékvédelmi funkció (környezeti szemléletformálás, 

aktivizálás, a látogatók irányítása), élményadási funkció (kikapcsolódás, élményszerzés). 

A magyarországi tanösvények egy része követi a már létező túraútvonalak lineáris 

vezetését, vagy részben egyedi útvonalon vezetve a kiindulási ponthoz visszatérő kiránduló 

köröket képeznek. Itt a tanösvények változatos formában jelennek meg, legtöbb közülük az 

ún. „táblás” típusú tanösvény, de emellett találhatunk füzettel bejárható tanösvényt is vagy a 

kettő kombinációját. Az iskolások körében népszerűek a foglalkoztató tanösvények, de 

vannak már természeti élmény ösvények is, amelyek nemcsak a bemutatást és az 

ismeretterjesztést, de a szórakozást is szolgálják, ezek a későbbiekben lehetnek hatékony 

szemléletformáló és ismeretnövelő taneszközök. Tanösvényeket nemzetipark-igazgatóságok, 

natúrparkok, civil szervezetek, önkormányzatok és erdőgazdaságok hoztak létre eddig 

                                                           
20Zrt., C. 2. (2010). A legjobb, ami most történhet velem. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: http://neta.itthon.hu/szakmai-

oldalak/turisztikai-termekek/zoldturizmus 
212007, M. (n.a.). KÉPZÉSSEL a minőségi (pannon) falusi turizmusért. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: 

http://www.pannoniantourism.hu/htmls/tananyagok1.html?gID=198&ID=644 

 
222007, M. (n.a.). KÉPZÉSSEL a minőségi (pannon) falusi turizmusért. Letöltés dátuma: 2014. 01. 29, forrás: 

http://www.pannoniantourism.hu/htmls/tananyagok1.html?gID=198&ID=644 
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Magyarországon. Mindig valamilyen tematika alapján készülnek el, így megkülönböztetünk 

botanikai-, zoológiai-, geológiai-, erdészeti-erdőgazdálkodási, de egy-egy területet komplexen 

bemutató tanösvényt is. A hazai tanösvényekre általában az jellemző, hogy a hozzájuk kötődő 

információs rendszer, illetve a kezdő és végpontok kiépítettségének színvonala, a szolgáltató 

helyszínekhez való kapcsolódás mértéke területenként más és más, ökoturisztikai 

helyszínként eltérő. A továbbiakban megoldandó feladatnak minősül a tanösvények 

látogatóforgalmának kezelése, figyelemmel kísérése, ellenőrzése, valamint a tanösvények 

összekapcsolása olyan helyszínekkel, melyek kielégítik a látogatók alapvető igényeit (WC, 

vásárlás, vendéglátás). Számos tanösvényt hoztak már létre idehaza, de karbantartásuk idő- és 

forrásigényes, ami miatt időnként a mennyiség a minőség rovására is ment, illetve nagyon sok 

olyan tanösvény jött létre, amelyet semmilyen szakmai háttér nem felügyelt. Jelentős 

problémát idéz elő a gazdasági fenntarthatóság, ennél fogva erősíteni kell a bevételnövelő 

szolgáltatásokat, mint például a szakvezetést, fizetős túrákat, ajándékok és emléktárgyak 

eladását. A jövőben elsősorban a tanösvények minőségi fejlesztésére kell a hangsúlyt helyezni 

a mennyiségivel szemben.
23

 

 Egy biztos: a tanösvények igénybevételével, a természet szépségeivel, ritkaságaival, az 

élővilággal való találkozás esélye nagyobb. Használatukkal az élővilág zavarása minimálisra 

csökkenthető, és ami ugyanolyan fontos, hogy a járatlan terepen való eltévedés, illetve az 

esetleges balesetek is megelőzhetőek. Az utak menti tájékoztató táblák, pihenőhelyek, 

esőbeállók, hulladékgyűjtők, biztonsági létesítmények szolgálják a látogatók kényelmét, 

biztonságát. Ezért kötelező általában a tanösvények, túraútvonalak használata a védett 

természeti területeken, mert ezeket természetvédelmi őrök ellenőrizhetik. (1. sz. táblázat) 

 

7. Kunhalom tanösvény az egykori Só-út karcagi szakaszán 

7.1 A kunhalom tanösvény marketingstratégiája 

Az idegenforgalmi piac és termék sajátosságainak (szezonális jelleg, időjárástól való 

függés, a turista döntésének magas szabadságfoka) figyelembevételével alakítjuk ki 

marketingstratégiánkat. Marketingtervezéskor az alábbiakat kell elemeznünk. 

 

 

 

 

                                                           
23Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék, Aquaprofit Zrt. (2008): Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia, Veszprém-

Budapest (31-39.) 
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1) Helyzetelemzés 

a) Külső környezet elemzése 

 A jelenlegi gazdasági helyzet következménye, hogy a belföldi desztinációk iránti kereslet 

megnövekszik. A globalizálódó folyamatokban szívesen utaznak el hazánk egy-egy pontjára a 

lakosok, hogy a felgyorsult világban egy kicsit feltöltődjenek. A kimerülő források, a 

környezetvédelem, a természetvédelmi területek is egyre nagyobb figyelmet kapnak, 

megjelenik az ökoturista. 

b) Versenyelemzés 

 Egy piacra való belépés kockázata elég nagy, de e területen nem lenne jelentős 

konkurense termékünknek. 

c) SWOT analízis 

2) Előrejelzés 

Az általunk elkészített termék szegmentálása nem túl szűk körű, hisz várjuk azokat, 

akik szeretnék egy nap alatt megismerni a környék természeti értékeit, megkóstolni a terület 

jellegzetes ételeit, miközben nincsenek romboló hatással a környezetre. Családok, párok, 

általános és középiskolások, főiskolai és egyetemi hallgatók, nagymamák és unokák, de a 

nyugdíjas korosztály jelentkezését is várjuk, hisz a túra teljesíthető gyalogosan, kerékpárral, 

lóháton vagy akár lovas kocsin ülve is. 

3) Célképzés, politika, marketing stratégia megfogalmazása 

Célpiaci marketinget, résmarketinget és lokális marketinget kívánunk megvalósítani. 

A résmarketingre azért van szükség, mert a turisták és a kirándulók közül azokat kívánjuk 

megcélozni, akik az ökoturizmust kedvelik. Lokális marketingre is szükség van, hogy a helyi 

lakosok is részt vegyenek az általunk kínált programban azzal a céllal, hogy még jobban 

megismerjék közvetlen környezetüket. 

4) Marketing cselekvési program, akcióterv kidolgozása 

Ennél a pontnál kell a marketingmixről dönteni. A marketingmix négy elemből áll: 

árpolitika, termékpolitika, értékesítési politika és marketingkommunikációs politika.
24

 A 

HIPI-elvet minden idegenforgalmi termék esetében szem előtt kell tartanunk. Az elv szerint a 

turisztikai termék heterogén, nem tárolható, nem megfogható. 

a) Marketingkommunikáció 

Egy ilyen komplex új terméknél azt a megközelítést kell választanunk, hogy nem 

csupán a részelemekre koncentrálunk, hanem az egészet tartjuk szem előtt. A kommunikációs 

                                                           
24

 Kozma Boglárka (2000): Turizmus marketing, BGF - KVIFK, Budapest (30-35.) 
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eszközök harmonizálását, integrálását szeretnénk megvalósítani azzal a céllal, hogy 

érvényesüljön a szinergiahatás. 

b) Reklám 

 Fizetett, különböző médiában megjelentetett, nem személyes formájú marketing 

nagymértékben népszerűsítené turisztikai termékünket. Reklámjaink tájékoztatóak, 

meggyőzőek és emlékeztetőek is lennének. E marketing minden csoportját fel szeretnénk 

vonultatni: vizuális (szaksajtó: Turizmus Bulletin, helyi újság: Karcagi Hírmondó), auditív (a 

térségben hallgatható rádió), audiovizuális (helyi televízió: Karcag TV, Mediátor TV) és 

speciális média (internet, kiállítások, vásárok). Az utóbbinak kell kellőképpen hatásosnak 

lenni a mai világban. A turizmusonline-on kívánunk cikket megjelentetni a tanösvényről, és 

valamilyen kooperáció segítségével a minden évben megrendezésre kerülő Utazás kiállításon 

is szeretnénk termékünket reklámozni. Számítunk a karcagi székhelyű Kun-Mediátor Utazási 

Irodával való jó kapcsolatra. Saját szervezésű zárt csoportjaink számára különleges program 

lehet a kunhalmok, a növény- és állatvilág megismerése és felfedezése, egy birkapörkölt 

elfogyasztása (2013-ban hungarikum lett a karcagi birkapörkölt, ez az első ételrecept, amely 

bekerült a hungarikumok sorába). Szórólapjainkat a környék Tourinform irodáiba is 

eljuttatjuk.   

c) PR 

Az akciónk során igyekszünk a közvéleményben előnyös visszhangot kiváltani. Belső 

PR során a saját alkalmazottainkhoz fűződő viszonyt szeretnénk ápolni. Ennek alapja a jó 

partneri kapcsolat kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, a Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtárral, a Kunlovarda vezetőségével, a Kun-Mediátor Utazási Irodával 

és a helyi szállásnyújtókkal. Külső PR tevékenységünk során a külső környezettel kívánjuk 

kapcsolatainkat ápolni, ehhez eszközként az internetes megjelenést, a videofilmet és az 

interjút használjuk fel. Az értékesítési ösztönzés, a személyes eladás és a direkt marketing 

megfelelő hatékonysággal nem használható ennél a turisztikai terméknél. 

5) Realizálás, ellenőrzés 

A folyamatos monitoringról és az esetleges válságtervek készítéséről sem szabad 

megfeledkeznünk. Reméljük, utóbbira nem lesz szükségünk. Az általam tervezett tanösvény 

mentén az állandó épített elemek megfelelnek a minimális követelményeknek, ezekhez 

indítótábla, állomásjelző, tájékoztató táblák kihelyezése szükséges, valamint szemétgyűjtő 

elhelyezése is indokolt. A karcagi terepre jellemző hideg telek és az időnként kialakuló belvíz 

miatt szükséges a fent említett épített elemek eltávolítása, leszerelése az adott időszakban.   

Az útvonal bejárásának könnyítésére egyedi jelzésrendszert (turistajel, útjelző) terveztem 
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meg. Az utat táblák jelzik, amelyeken sárga alapon kék színű kunhalom stilizált képe látható, 

mindkét szín a területen évszázadok óta élő kunok szimbóluma.  

Mivel a tanösvény kevésbé balesetveszélyes terepen található, így nem tartottam 

indokoltnak a baleset-megelőzést szolgáló épített elemek alkalmazását a tanösvény mentén. 

Az önálló ismeretszerzést segítő tájékoztató táblák mellé kiadványt, vezetőfüzetet készítettem, 

amely részletesen bemutatja az adott desztináció ökoturisztikai értékeit. A programfüzet 

egyben saját kutatási eredményeim összefoglalása, benne a kunhalmok, a Zádor-híd és 

Tilalmas. Kiemelten fontosnak tartottam annak hangsúlyozását, hogy mit lehet tenni az 

örökségmegőrzés érdekében, s törekedtem arra, hogy a bemutatásra kerülő ismeretek ne 

egymástól függetlenek legyenek, hanem egy meghatározott vezérgondolatra legyenek 

felfűzve. Azt szeretném elérni, hogy az általam tervezett tanösvényhez pozitív tartalom 

kapcsolódjék, ne csak kötelezettséget, hanem szórakozást, élményt is sugalljon minden 

látogatónak: gyönyörködhessen a karcagi táj szépségében, megismerhesse a kunhalom-

tanösvény építészeti műemlékeit és kurgánjait, ez történhet gyalogos túrázás, kerékpározás, 

lovaglás keretében, de lovas kocsin ülve is. A tanösvényhez tartozó tájékoztató táblákon és 

programfüzeten túl tanösvény-feladatlapot és rövid kérdőívet is összeállítottam. A 

végigjárásra tervezett tanösvény vezetése hurokszerű, önmagába visszafutó, hét állomást 

tartalmazó útvonal. Hossza 31,5 km, ezt elsősorban azoknak az ökoturistáknak ajánljuk, akik 

a kerékpárt, a lovat vagy a lovas kocsit választják. A gyalogos turisták számára az indító 

állomástól az Ágota-hídig tartó szakaszt ajánljuk, ez olyan útvonalon fut, amely már meglévő 

útra épült. Ennek hossza 9 km, oda-vissza 18 km, 5 állomást tartalmaz. Az egyes állomások 

tájékoztató, ismertető tábláin feltüntettem a legfontosabb információkat, érdekességeket, 

néhányuk interaktív, feladatmegoldó, a terepen és a programfüzetben történő utánanézésre, 

vizsgálódásra buzdít. (2. sz. ábra)   

7.2 A kunhalom tanösvény (programfüzet)  

7.2.1 Bevezető 

Karcag, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik legnagyobb határú települése, 

Szolnok és Debrecen között félúton, Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti határán található. 

Vasúton a Budapest-Nyíregyháza vonalon, közúton a 4-es sz. főúton közelíthető meg a 

legegyszerűbben. A 4-es sz. főútvonalról – Debrecen irányába tartva – Karcagpusztánál a 

156+200, a MOL kútnál a 164 és a laktanyánál a 165-ös kilométernél térhetünk be a városba, 

a Tiszafüred irányából érkezők a Madarasi úton a 34-es sz. úton haladva Kunmadarasnál délre 

fordulva érik el a várost.  
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Szálláslehetőségek a városban: 

 1. Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping, 5300 Karcag, Fürdő utca 3. 

(Tel.: 59/312-035) 

2. Zádor Panzió, 5300 Karcag, Kacsóh u. 3. (E-mail: zadorpanzio@gmail.com 

Tel.: (30) 945-6026) 

3. Kaiser Panzió és Étterem, 5300 Karcag, Dózsa György út 3. (Tel.: (59) 313-791 

Mobil: 06 (30) 349-3210, E-mail: szucssandor58@freemail.hu) 

 Lovas turizmus (lovaglás, lovas-oktatás, gyógy-lovagoltatás, sétakocsikázás hintóval, 

vadász kocsival, télen lovas szánnal): Karcagi Kunlovarda, Mészáros Zsolt tulajdonos (5300 

Karcag, Méntelepi út 1., Tel: 06/59-703-303, Mobil: 06/20-924-25-33, E-

mail:kunlovarda@freemail.hu) 

Kerékpárkölcsönzés: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, 

5300 Karcag Dózsa György út 5-7. (Tel.: 59/503-224, 59/503-402, E-mail: 

deryne@derynekarcag.hu) 

 Györffy István így írt az 1920-as években a város határrészeiről a Nagykunsági 

krónikában: „Csak két emberöltő telt még el, mióta mérnökök vérét vették a Sárrétjének, 

mégis úgy megváltozott ez a vidék azóta, mintha századok múltak volna el.”
25

  A Nagykunság 

egykori hírhedtté vált képe a 19. századi folyószabályozások után jelentősen megváltozott. A 

szántóként hasznosítható területek aránya lényegesen nagyobb lett, de ez egyben a páratlan 

gazdaságú vízi világ pusztulását is jelentette. Az élőhelyek átalakulása az itt élő növény- és 

állatvilág jelentős változását vonta maga után, évtizedek elteltével a száraz szikes puszták és a 

szántóföldek váltak a táj meghatározó elemeivé. A vízjárta területeket gazdasági 

megfontolásból próbálták visszaszorítani, de a vízi világ havas telek után még egy-egy rövid 

időre ma is feltámad, és visszahódítja a régi erek megmaradt medreit. Karcag város 

közigazgatási területén három országos jelentőségű védett természeti terület (Hortobágyi 

Nemzeti Park, Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület, a Zádor-híd Természetvédelmi 

Terület), közel ötven védett kunhalom és egy szikes tó van. Ezenkívül számos védett és 

fokozottan védett növény- és állatfaj él a védett természeti területeken is. Az itt található 

természeti értékek felbecsülhetetlen kincsei a Nagykunságnak, védelmük közös érdekünk és 

kötelességünk.
26

 A kunhalmok kiemelt természetvédelmi oltalmáról a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése rendelkezik. A Tvt. a kunhalmokat a 

védett természeti területeken belül a természeti emlék kategóriába sorolja, „ex lege” védettek. 

                                                           
25Györffy István (1955): Nagykunsági Krónika, „A  rétes emberek”, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest (44-68) 
26Kapocsi István-Dede Géza (2002) Karcag és környéke természeti értékei (1-48.) 

mailto:szucssandor58@freemail.hu
mailto:deryne@derynekarcag.hu
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_522
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Ebből kifolyólag kutatásuk és vizsgálatuk engedélyhez kötött. Felhívjuk a tisztelt látogatók 

figyelmét arra, hogy a tanösvényen található négy kunhalom (Zádor-, Lőzér-Ágota- és Ecse-

halom) felszínére felmenni szigorúan tilos. A kunhalmok és közvetlen környezetük bármilyen 

nemű vizsgálata és megfigyelése csak a tanösvény útvonaláról engedélyezett, az utakról 

letérni tilos. 

7.2.2 A tanösvény 1. állomása, kiindulópont: Szélmalmi Fogadóház és Szélmalom 

Karcag központjából a Dózsa György úton elindulva, majd az út végén keletre 

fordulva, a Vágóhíd utca 22. szám alatt a Szélmalomhoz, átellenben pedig a Vágóhíd utca 1. 

szám alatt, a Szélmalmi Fogadóház bejáratához érünk, amely a Hortobágyi Nemzeti Park Déli 

Fogadókapuja. Aki vonattal vagy menetrend szerinti autóbusszal érkezik a városba, annak a 

Karcag-Tilalmasra közlekedő helyi járatra kell felszállnia, az autóbusz pontosan a tanösvény 

kiinduló helyén áll meg. Mindenképpen érdemes betérni a Szélmalmi Fogadóházba, ahol a 

védett természeti értékeket bemutató, „Természetvédelem a Nagykunságban” című kiállítást 

tekinthetjük meg. Nem véletlenül, hiszen továbbhaladva az egykori debreceni országúton, a 

Só-úton, a Hortobágyi Nemzeti Park felügyelete alá vont védett területeket érinthetjük 

műemlék híddal, kunhalmokkal és egyéb földrajzi, kultúrtörténeti értékekkel. A Fogadóház 

hétvégén tekinthető meg, szezonon kívül előzetes bejelentkezés szükséges (Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, Telefon: 59/503-224). Kellemes pihenőhely, egyben 

szabadtéri főzési lehetőséget is nyújt, nem utolsósorban pedig az általam megtervezett 

komplex kunhalom-tanösvény kiinduló pontja. (3. sz. ábra) 

A városban valamikor hatvan malom működött. Ezek közül 14 szélmalom volt. Mára 

csak ez az egy, az 1858-ban Gál Ferenc által épített népi stílusú felülhajtós szélmalom maradt 

fenn. Megyénk egyik legszebb és legértékesebb műemléke. Legfontosabb feladata a 

szélenergia felhasználása volt, a módszer a kínaiaktól, illetve az Alexandria környéki 

egyiptomiaktól származik. A karcagi szélmalom téglából épült, négyemeletes, hatszintes, 

forgó tetőrésszel és négy széllapáttal rendelkezik. A négyemeletes malom téglafalait 

ablakokkal áttörték. A malom berendezéseit és működését is bemutatjuk. Az őröltető nép 

szerette a szélmalmot, mivel a molnár a búzát csak egyszer öntötte fel és osztályozta 

hasábszitán lisztre és korpára. Ez a folyamat ugyan kevesebb, de annál jobb minőségű lisztet 

adott, mert a többszöri felöntéssel nem őrölte a korpát a lisztbe. A vemhes állatoknak 

javarészt kedvezett, hogy a korpa lisztesebb lett. A szélmalomnak nem volt gabonatisztító 

gépi berendezése, ezért amilyen tiszta vagy szennyezett búzát hozott, olyan lisztet kapott az 

őröltető, mert a gazdák búzáját a szélmolnár külön őrölte meg. Ha viszont a gazda homokos 

búzát hozott, neki ropogott a foga alatt a kenyér vagy a kalács, mert nem volt búzamosógép 
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sem. A szélirány beálltával, a tornyos szélmalom tetőzete vitorlával együtt fordult. 

Szélcsendes időben nemcsak a szélmolnár leste, hogy mikor erősödik a levegő, hanem az 

őröltető is az eget kémlelte. Számtalanszor előfordult, hogy éjszaka, ha bárki fölkelt a 

családban, első dolga volt megnézni, fúj-e a szél? Ha igen, akár az éjszaka kellős közepén is 

vitték a búzát vagy a darálnivalót a szélmalomba. A molnárt sohasem kellett ébreszteni, mert 

különös érzéssel azonnal felébredt a levegő mozgására.
27

  Az ipari műemlék történetét a 

malom mellett lakó gondnok részletesen elmeséli és elmagyarázza annak működését. A 

szélmalom hétköznap előzetes bejelentkezés után, szombaton 16.00-18.00, vasárnap 10.00-

12.00 között tekinthető meg (Telefon: 59/312-087, 20/956-3335). 

7.2.3 A tanösvény 2. állomása: Zádor-híd 

Hazánkban ritka az olyan különleges építmények előfordulása, mint Karcag keleti 

határában a legendákkal átszőtt Zádor-híd, amely a Nagykunság fővárosának legismertebb, 

legérdekesebb nevezetessége. A Tisza-szabályozás előtt erek, vízfolyások szabdalták át meg 

át ezt a területet, a stabilnak tűnő kőépítmény, amelyről a karcagi emlékezet úgy tarja, hogy 

madártojással oltották be a meszet a köveket összetartó habarcshoz, az 1830-as árvíz során 

úgy megrongálódott, hogy az eredetileg kilenclyukúnak épült híd két végén lévő pilléreit 

elsodorta az ár.
28

 Ha vidékről vagy külföldről érkeznek vendégek Karcagra, mindig büszkén 

mutatjuk meg nekik ezt a különleges műemléket, amolyan „kunkarcagi” büszkeséggel. A 

messziről jött idegenek azonban meglehetősen furcsának, sokszor érthetetlennek találják a 

szemük elé táruló látványt: valamivel a Zádor-híd előtt elfogy a betonút, a szántóföldek és a 

szikes puszta kellős közepén egy híd, egy roppant különös téglahíd árválkodik teljesen 

céltalanul a szárazon. Nem folyik alatta víz, csak vele párhuzamosan egy csatorna, folyót 

sehol sem lehet látni a közelben, nem vezet rajta át az út, hanem elhalad mellette.
29

 Ma már 

csak ötlyukú, de valamikor olyan volt, mint a hortobágyi, ráadásul építése két évtizeddel 

megelőzte azt, így mintául szolgált annak építéséhez, éppen a bátyja is lehetne. (4. sz. ábra) 

Az MTA Könyvtárában található Kimnach Ödön 1903-as írása, amely a helynevekhez 

fűződő mondákról szól Karcag vidékén: „Zádor-híd: közel a Zádor-halomhoz van egy még 

ma is meglévő kőhíd, melyet Zádorról neveztek el”. Itt történik említés az ugyanilyen nevet 

viselő erdőről és kunhalomról is: „Zádor-erdő: nevét a hasonló nevű lovagtól nyerte. Zádor-

halom: Zádor lovag tábora ezen halom körül szokott megtelepedni”.
30

 Pesty Frigyes kéziratos 

                                                           
27Kovács Pál (1997): A hatvan malom városa (22-25.) 
28Dr. Bartha Júlia: A Zádor-híd 1833. évi tervezett felújításának terv- és költségvetése, Kézirat, Györffy István Nagykun 

Múzeum Adattára, Karcag, No. 2838-98. 
29Körmendi Lajos (2006): Az álom fonákja, Válogatott írások, Barbaricum Könyvműhely, Karcag (175-178.)  
30Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, MTA Könyvtára, Ethongraphia XIV. évfolyam, 

Budapest, a Magyar Néprajzi Társaság Kiadása (58-60.) 
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helynévtárában a következőt olvashatjuk: „Kis és Nagy Zádor-ér, hajdani Zádor kunvezérről 

nyerte nevét, ki a rege szerint Ohat Mártonné Ágota leányát nőül venni akarván, Bengerseg 

nevű fegyvernökét küldi Ágotához, kinek nevéről egy határszélénni korcsma neveztetik. 

Bengerseg hűségtelensége következtében ura által azon méreggel itattatván, melylyel ő urát 

elveszteni akarta, azon hely, hol eltemettetett, máig is Bengersegnek neveztetik”.
31

 A földrajzi 

nevek közül a Zádor nevezetűek a legismertebbek a karcagi határszéleken, de utca és iskola is 

viseli nevét a városban. A Zádor-halom, a Zádor-erdő, és a Zádor-ér, ami valaha a tiszai 

áradásokat vezette a Sárrét mocsárrengetegébe, a Tisza szabályozását követően eltűnt, csak 

kiszáradt medre látható és szomorú mementóként a ma már csak ötlyukú Zádor-híd.
32

 

A néhai Zádor-eret átívelő, 1806-ban épült Zádor-híd alighanem az egyetlen az ország 

hídjai közül, amely alól elfogyott a víz. Szomorú mementóként áll a hajdani tiszai áradásokat 

idézve torzóként a pusztában.
33

 A több mint 200 éves híd különös és mély gondolatokat 

ébreszt mindenkiben. Csonka híd, hiszen az egykori kilenc ívéből négy odaveszett. Céltalan, 

hiszen olyan száraz területet hidal át, ahol nincs szükség hídra, ugyanakkor értelmetlen is, 

mert a rajta átvezető földúton már nincs számottevő forgalom. Minden korábbi funkcióját 

elveszítve ma már közlekedési műemlékként áll a puszta közepén, pedig hajdanán a Só-út 

részeként az ország egyik legforgalmasabb útvonala volt. A Zádor-hídhoz látogatóknak nem 

szabad megfeledkezniük arról, hogy a város mindig is kiemelten óvta a hidat, az egyre 

nehezedő anyagi körülmények között is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Zádor-híd 

fenntarthatósága és megújíthatósága biztosítva legyen. A gyermekkori mítosz így életre kel: 

megállunk a híd egyik oldalán, átnézünk rajta, mögöttünk a múlt, előttünk a jövő, a távolban 

látszik egy lehetőség, csak át kell menni a hídon. (1-4. sz. kép) 

7.2.4 A tanösvény 3. állomása: Zádor-halom 

Mándoky Kongur István kun törzs- vagy nemzetségnévi eredetűnek tartja a 

Nagykunságban fellelhető helynevek közül a karcagi Szálgor, ma Zádor határrészt. A Szalgur 

és Szalur vagy Szalor ugyanannak a névnek az egyes török nyelvjárások szerinti változata.
34

 

„Karcag határában levő Zádor neve ugyanis, amely korábban Zágor-nak, illetőleg Zálgor-

nak hangzott, egy régi kun Szalgur névből keletkezett. A kun törzsszövetségen belül az Ulas és 

a Szalgur törzseket erős szálak fűzték egymáshoz, valószínűleg ezért is telepedtek le közel 

                                                           
31Pesty Frigyes (1978): Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, I.: Jászkunság, Katona József Megyei Könyvtár és a 

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Kecskemét-Szolnok (150-155.) 
32Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Studia Folkloristica et Ethnographia 44, Debrecen (35-48.) 
33Dr. Bartha Júlia: A Zádor-híd 1833. évi tervezett felújításának terv-és költségvetése, Kézirat, Györffy István Nagykun 

Múzeum Adattára, Karcag, No. 2838-98. 
34Dr. Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Studia Folkloristica et Ethnographia 44, Debrecen (35-

48.) 
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egymáshoz a mai Nagykunság területén.”
35

 Mándoky nem adta meg a Zádor szó jelentését, 

erre Kovács Előd tett elsőként kísérletet: ágat, elágazást, eret jelent.
36

 

Az egykori debreceni országút D-i oldalán, a Zádor-híd szomszédságában található a 

halom. EOV térképlap száma 68-433, tengerszint feletti magassága 93,4 m, földrajzi 

koordinátái x=796800, y=225250. Egyedülálló halom, szabályos alakú, szimmetrikus, a 

jellegüket még őrző, ép, de jelenleg részben szántott halmok kategóriájába sorolható. Felszíne 

erősen kultúrjellegű, a felszántásból a halomlejtő, a tetején lévő geodéziai magassági jegy, 

valamint a halom K-i oldalán álló villanyoszlop maradt ki. Elgondolkodtató a villanyoszlop 

jelenléte, miért pont ide állították fel? Logikátlan, ésszerűtlen, emberi butaságra vall, aligha 

állta útját az egykori Só-utat övező villanyoszlopsornak a karcagi közvilágítás korszerűsítése 

idején. Sajnos ez is a szocialista éra szörnyszüleménye. Feltétlenül kikerülendő, köralapú, 

kúpszerű képződmény, KÖH azonosító száma 32789.
37

 Sírdomb, a rézkori alaptemetkezés 

után több népcsoport is beletemetkezett. A szántás a mélyebben lévő kultúrréteget nem 

sértette, teljes felszántás nem fenyegeti. Ősgyep-vegetációját teljesen elvesztette, botanikai 

értéket nem képvisel, tetejét gyomtársulás fedi.  Nagyméretű, magas, környezeti zavarástól 

mentes kurgán, kedvező tájképi környezetben. Egyedül a rajta lévő villanyoszlop rontja 

tájképi értékét, de még így is a kiemelten értékes halmok közé sorolható.
38

 (5. sz. ábra) 

A Zádor-halom emlékét idézi a névetimológiát megörökítő hagyomány, amely prózai és 

verses formában egyaránt ismert Kunság-szerte, de kiváltképp Karcagon. Zádor és Ágota 

szerelmi történetének több feldolgozása született, a legtöbb kiadást azonban Új Péter, egykori 

karcagi nótárius epikus éneke érte meg, s talán az ő munkája áll annak hátterében, hogy a 

történet napjainkig benne él a köztudatban. Sokan olvasták, könyv nélkül is idézték, szívesen 

hallgatták idősebb emberektől Zádor és Ágota történetét, amely aztán szájhagyomány útján 

terjedt.
39

 A Nagykunság poétájának munkásságát kutató H. Tóth Imre professzor, karcagi 

öregdiák a szöveg alapos elemzése után azt írja: "Új Péter tehát a történetét a vele egykorú 

határrész- és helységnevek felhasználásával írta, amelyek valószínűleg birtokosaikról kapták 

a nevüket. Feltehető, hogy a határrész-elnevezésekhez bizonyos szóbeli helytörténeti 

hagyományok kapcsolódtak, azaz minden egyes határrésznek megvan a maga eredetmondája, 

amit Új Péter ismerhetett és felhasználhatott."
40

 (5-8. sz. kép) 

                                                           
35Mándoky Kongur István (2012): Kunok és Magyarok, Török-magyar Könyvtár, Molnár Kiadó, Budapest (219-227.) 
36Kovács Előd (2000): A Szálgor (Zádor) névről, Kézirat, Györffy István Nagykun Múzeum Orientalisztikai gyűjteménye, 

Karcag, No. 80-98. 
37Dr. Csányi Marietta (2005): Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya, Szolnok (3-45.) 
38Dr. Tóth Albert (1985): A Nagykunság vidék keleti peremének halmai (állapotrögzítés), Kézirat, Kisújszállás (1-23.) 
39Dr. Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Studia Folkloristica et Ethnographia 44, Debrecen (35-

48.) 
40Dr. H. Tóth Imre (1956): Új Péter, a Nagykunság poétája, In: Jászkunság, 1956. III. évf. Szolnok (121-125.)  
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7.2.5 A tanösvény 4. állomása: Lőzér-halom 

Sokáig tévesen Lőtér-halomként is hívták, nevének eredete ismeretlen. A várostól ÉK-re, 

a Zádor-halom és az Ágota-halom között fekszik. EOV térképlap száma 68-433, tengerszint 

feletti magassága 90,3 méter, földrajzi koordinátái x=797120, y=225870. Egyedülálló, 

szimmetrikus halom, a jellegüket még őrző ép, de jelenleg is a teljesen szántott halmok 

kategóriájába sorolható. Tetején geodéziai magassági jegy van, amely még nem rontja a 

természetes képet. Környezetében csatorna, szántóföld, sziki legelő, kaszáló, helyenként 

intenzíven művelt gyep található, amelyek az egykori mocsárfertők kiszáradt reliktumai. (6. 

sz. ábra) 

Felszínén csont- és cseréptörmelék nincs.  Feltétlenül kikerülendő lelőhely, KÖH 

azonosító száma 32773, kurgán, rézkori temetkezés helye.
41

 Botanikai értéket nem hordoz, 

csúcsát elgyomosodott gyep borítja, viszont igen szép formájú halom, tájképi értéke kiemelten 

értékes, viszonylag magas, környezeti zavarástól mentes halom, amely távolról is jól láthatóan 

markáns eleme a tájnak. Tetejéről zavartalan kilátás nyílik Karcag keleti határrészeire.
42

 

Történelmi, hadtörténeti esemény egykori színtere. Érdekes a halomhoz fűződő népmonda, 

melyet Györffy István színes írásban örökít meg egy török adószedő megölése kapcsán 

kirobbant határperben. A népmondát még gyermekkorában halotta az öreg Bakó Bálint 

karcagi lakostól. Régebbi hagyományok azonban a Bengecsek halmához kapcsolják. Egy 

1735-ben datált határjárási tanúvallomásban Kiss Györi, udvari lakos azt mondja: „Hallotta 

azt is az édes anyjátúl a tanú, hogy midőn egy alkalmatossággal az nagyapja karczagi bíró 

lévén, ment volna Debreczenbe, az Bengecsek halmán túl, ahol járás volt az Hortubágyán, az 

török bé tapadoz belé ölte és az testit nem engedték bévitetni Karczag-Újszállásra, hanem 

Ladányra vitték, mivel oda való határ volt s úgy szakattak aztán Ladányra, s ott laktak”.
43

 A 

népmonda tárcaszerű feldolgozásban 1906-ban jelent meg a Nagy-Kunság Társadalmi, 

Ismeretterjesztő és Szépirodalmi Hetilapban, a dokumentum fellelhető mikrofilmen a Karcagi 

Csokonai Könyvtárban. (9-12. sz. kép) 

7.2.6 A tanösvény 5. állomása: Ágota-híd és Ágota-halom 

A hagyomány szerint itt a középkorban Szent Ágota tiszteletére kápolnát emeltek, 

innen ered a halom elnevezése. A halomtól D-re kb. 100 m-re áll a korábban roskatag, 1996-

ban viszont felújított fahíd, amely ugyancsak az Ágota nevet viseli. Fontos átkelőhely volt a 

                                                           
41Dr. Csányi Marietta (2005): Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya, Szolnok (3-45.) 
42Tóth Albert (1998): Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai, Szolnok Megyei Levéltár évkönyve, Szerkesztette 

Botka János, Zounuk 3. ( 349-409.)  

43Györffy István (1955): Nagykunsági Krónika, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest (177-178) 
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Hortobágy folyón, itt vezetett át Nádudvar irányába a debreceni országút, amely ugyancsak a 

Só-út része volt. Ezen az úton haladt Kossuth Lajos is, amikor a kormány 1849 tavaszán 

Debrecenbe költözött. Kimnach Ödön Kara Jánosról szóló feljegyzésében olvashatunk 

Ágotáról: „Egy ilyen nevű vitéz el akarta rabolni a Zádor-lovag szeretőjét, Ágotát. Éjnek 

idején lóra ült s csendesen megközelítette az Ágotai csárdát. Zádor ezt megtudta és 

meggátolta szándékában, de megfogni nem tudta. Űzőbe vette tehát s csak nagy fáradság 

árán, majd a kisújszállási határnál érte utol. Ekkor megölte, testét pedig egy közeli érbe 

tapostatta lovával.” Ugyanitt találunk utalást az egykori Ágotai csárdára is: „Zádornak a 

kedvese, Ágota lakott itt. A Nádudvarra vezető út mentén van éppen a határnál. Zádor lovag 

ide járt hozzá, míg a fegyveres népe távolabb a Zádor halma körül tanyázott.”
44

 (7. sz. ábra) 

A halom a Nagykunság legkeletibb részén fekszik, a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 

jobb oldali töltésén kívül. EOV térképlap száma 68-434, tengerszint feletti magassága 92,4 m, 

földrajzi koordinátái x=798910, y=227970. A halmok geomorfológiai típusai közül egyes, 

egyedülálló halom, köralapú, csonkolt kúpszerű képződmény. Nagy kiterjedésű, a többszöri 

földmunkák miatt eredeti formáját elveszítette, így antropogén aszimmetriát mutat, de a 

jelentős botanikai és régészeti értékkel rendelkező halmok csoportjába tartozik. Anyagából az 

idők folyamán valamennyit elhordtak, a károsodás mértéke kb. 20%. K-i részét az 

árvízvédelmi töltés építése során levágták, ennek helyén út vezet keresztül, de sajnos több ad 

hoc jelleggel kialakított csapás is vezet át rajta, amely potenciálisan növelheti a nagyságának 

degradációját. (13-16. sz. kép) 

Jelenlegi állapota teljes mértékben ellentmond a kunhalmok védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdésének, amely szerint a kunhalmokat a védett 

természeti területeken belül a természeti emlék kategóriába sorolja, és „ex lege” védettséget 

élveznek. A halom állapota jelenleg nem a megóvás, hanem a pusztulás indexe.  Siralmas 

látvány fogad bennünket, ha az Ágota-halomhoz érkezünk: felszíne tele van tájidegen 

elemekkel, a mai valóság és a halomhoz kapcsolódó meseszép legenda már réges-rég messze 

járnak egymástól. A törvénybe foglalt elméleti és az általam tapasztalt gyakorlati kunhalom-

védelem itt nem fedi egymást. A halom bolygatott, a talajroncsolás eredője az árkolás, a 

gátépítés és a halmon átmenő út. Közvetlen szomszédságában szántó, sziki legelő, kaszáló, 

telepített erdő, csatorna, út és gátőrház található.  A gátőrház katonai objektumként működik, 

a gátőrt, Fazekas Istvánt pedig bizonyos területekre vonatkozóan titoktartás kötelezi. 2010 óta 

feleségével, Eszterrel élnek a szórványban. Feladatai közé tartozik a vízmércék napi kétszeri 

                                                           
44Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, MTA Könyvtára, Ethongraphia XIV. évfolyam, 

Budapest, a Magyar Néprajzi Társaság Kiadása (58-60.) 
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leolvasása, a gát, a zsilipek és műtárgyak karbantartása, felügyelete, kezelése. Alapvetően 

árvízvédelmi feladatokat lát el. 

A halom kiemelt régészeti értékkel rendelkezik, kurgán, rézkori temetkezési hely, 

feltétlenül kikerülendő lelőhely. A középkorban kápolna állott rajta, ezt erősíti meg az a 

téglatöredék, amely innen a Szolnoki Damjanich Múzeumba került.
45

 A kápolnát a reformáció 

idején lebontották, tégláiból építették az 1950-es évekig működő csárdát. A halom felszínén 

cserép- és téglatörmeléket, valamint emberi csontok maradványait lehet felfedezni. A 

csontokat az állati tiprás és a csapadékerózió hozta a felszínre. Egy 1976-os feljegyzésben 

Vasas Mihály (Karcag, Lenin utca 36.) szavai igazolják a tapasztaltakat: „Az Ágota-halom ma 

is létezik. Rengeteg tatárt temettek el ezelőtt. Hét-nyolc esztendővel ezelőtt kezdtek földet 

hordani onnét. Annyi emberkoponyát hordtak ki onnét, hogy lett vóna egy gumikocsi derékkal 

is.”
46

 

Felszíne kisebb folton ősgyep borítású, degradáló löszgyep található rajta (Salvio-

Festucetum rupicoale, Agropyro-Kochietum Prostratae), nagyobb részben viszont 

elgyomosodott gyep borítja.
47

 Az É-i oldalon, a jelentős háborítás ellenére értékes löszgyep-

maradványok találhatók: ligeti zsálya (Salvia nemarosa), fehér pemetefű (Marrubium 

peregrinum), apácavirág (Nonea pulla), a legértékesebb pedig a macskahere (Phlomis 

tuberosa). A halom fásított, erdősített, tetejét K-i és D-i oldalát akácerdő fedi. A gyökérzet 

következtében a kultúrréteg erősen károsodott, a halom tulajdonképpen elveszítette jellegét, 

tájképileg is teljesen megváltozott, a közepesen értékes halmok kategóriájába sorolható. 

Tetején két, funkcióját vesztett villanyoszlop, számtalan kivágott farönk és csonk, csúcsán 

pedig egy geodéziai magassági jegy található. Kiemelt néprajzi értéket hordoz, a halomhoz 

fűződő néphagyomány elválaszthatatlan a Zádor-halom legendájától. Láthatjuk, halmok őrzik 

a két szerelmes nevét mindörökre. Sőt, egy harmadik halom is kapcsolódik e legendához, az 

Asszonyszállási-halom néhány kilométerre található innen, földje középkori temetőt és XV. 

századi templom alapjait rejti. A legenda szerint az itteni faluban lakott Ágota, akibe 

beleszeretett a Kevibe való kun vitéz, Zádor.
48

 

7.2.7 A tanövény 6. állomása: „Bombatér” és Ecse-halom 

Minden valószínűség szerint az ecs-öcs, „fiatalabb fivér” rejlik az Ecse-halom nevében. 

Pesty Frigyes Jászkunság I. című kéziratos helynévtárában a következő szerepel: „Ecse zug. 

                                                           
45Dr. Csányi Marietta (2005): Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya, Szolnok (3-45.) 
46Barna Gábor (1994): Hősök és hőstípusok a magyar történeti mondákban, Néprajzi Konferencia, Szeged (73-82.) 
47Dr. Tóth Albert (1985): A Nagykunság vidék keleti peremének halmai (állapotrögzítés), Kézirat, Kisújszállás (1-23.) 
48Körmendi Lajos (2006): Az álom fonákja, Válogatott írások, Barbaricum Könyvműhely, Karcag (175-178.) 
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Ecse nevű kunvezértől kapta a nevét.”
49

 A halomhoz néphagyomány, legenda is fűződik, 

amely a történeti mondák között a kincsmondák kategóriájába tartozik. Nem véletlenül 

nevezték a halmot Aranyos-halomnak is: 

„Kápolnás községben élt egy rendkívül zsugori ember, aki temérdek pénzt összeharácsolt 

a szegény emberektől. Egyszer a törökök (vagy tatárok) betörtek az országba, és ami értékes 

dolog volt, mind elhordták. A zsugori megijedt, és szegény testvérét, aki harangozó volt, 

rávette, hogy ássák el a kincset a torony fundamentumába. Mikor éjjel már a pénz lenn volt a 

gödör fenekében, fel akart jönni a harangozó, aki a pénzt levitte. De amint a gödör szélén volt 

már, zsugori öccse az ásóval fültövön vágta úgy, hogy az elszédült és a gödörbe esett. Öccse 

ráhányta a gödör földjét, azonban haza nem mert menni, mert félt, hogy addig valaki felássa 

a pénzét. Valami nyöszörgést hallott a föld alól efféle szavakkal: "Adja Isten, hogy soha innen 

el ne mehess, hanem mint valami macskának, éjjel-nappal nyitva legyen a szemed, úgy őrizd a 

kincsedet!" Azután csönd lett. Hajnalban nagyot nézett, mikor felébredt, mert macskává lett, 

próbált beszélni, de nem tudott. Reggelre megérkeztek a törökök (tatárok), a falut 

felgyújtották, a lakosokat leölték. A templomnak is csak a fala maradt meg. Tenger sok év 

eltelt, begyepesedett a falu helye, csak a templom omladozó falai maradtak fenn. Azonban a 

csikós, gulyás, kanász, juhász, nem mert közel menni se éjjel, se nappal a romhoz, mert 

akármerről akarta megközelíteni, két tüzes szem csillogott felé. Egyszer iszonyú zivatar lett. 

Egy juhász csacsin akart menni, de útközben utolérte a vihar. Behúzódott hát a kidőlt-bedőlt 

toronyba, a kalapját szemére húzta és lefeküdt. Éjjel volt már, mikor fölébredt, fölnéz, hát két 

tüzes szem nézi közvetlen közelről. Felugrott, botjával a két szem közé ütött, s ím, a macska 

borzasztó ordítására megnyílt a föld és elnyelte. Amint a résen benézett, a sok kincs fénye 

majd elvette szeme világát. Rögtön ásni kezdett, és nemsokára egy zsák pénzt ásott ki. Azután 

gondosan leföldelte a gödröt, a pénzt felrakta a csacsira és hajnalra haza is vitte. Tizenhárom 

éjszaka mindig vitte, amikor az utolsó zsákkal is hazavitte, a csacsit agyonverte, mert félt, 

hogy elárulja. Ettől az időtől fogva nem tudott nyugodni, mert félt, hogy ellopják a pénzét. 

Egyszer ismét a törökök elől menekült a falu. Ő is két cselédjével ládákba rakta a temérdek 

pénzt és az Aranyos-halom (mások szerint az Ecse-halom) oldalába egy mély gödröt ásatott, 

ahova a csolnakot leeresztették, azután bebuktatta a két embert a gödörbe és ráhányta a 

földet. Amint elsimította és letaposta a földet, a lába belesüppedt térdig a földbe, de ki nem 
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tudta húzni. Megbolondult, míg el nem halt, úgy maradt, mert ki nem lehetett ásni a földet, 

mivel az ásó nem ment bele semmi szín alatt.”
50

 (8-10. sz. ábra)  

Fekvése, elhelyezkedése szerint az Ecse-halom Karcag határában Ecsezugban, az országos 

jelentőségű és védett Kunmadarasi-pusztában, a Németéri-főcsatornától északra, körülbelül 

500 méterre található. Tengerszint feletti magassága 94,7 méter, a halom tetején geodéziai 

magasságjegy található.
51

 Relatív magassága 7 méter, már messziről is jól láthatóan 

kiemelkedik környezetéből. Nagysága 430 négyzetméter (0,043 ha), kerülete 200-205 méter. 

A halmon átmenő árkolt földút hossza 85 méter, szélessége 2,5 méter, emelkedése 

megközelítőleg 10°.  

A halom az ép, a megbontott, a ráhordott, a roncsolt, az elhordott és a halomhely 

kategóriák közül a roncsolt állapotot tükrözi jelen pillanatban.
52

 Az Ecse-halmon végzett 

súlyos roncsolás nem a helyi lakosság talaj- és anyagnyerő tevékenysége miatt jött létre, 

hanem elsősorban a közlekedés okozott jelentős károkat a halomtestben. A halmon áthaladó 

földút roncsoló hatása azonban még nem minden. Ecsezugot egyszerűen csak „Bombatérnek” 

hívják, nem véletlenül, mivel közvetlenül az egykori hortobágyi bombázótér szélén fekszik. A 

terület 1942 óta szolgált katonai célokat, akkor még békésebb formában, majd 1956-1986 

között szembesülni kellett a rémálommal, ugyanis az itt gyakorlatozó szovjet katonai csapatok 

okoztak jelentős környezeti pusztítást.
53

 A Varsói Szerződés által használt katonai objektum 

évekig károsította a halmot. Különösen roncsolt az egykori megfigyelő torony környéke, amit 

néhány évvel ezelőtt lebontottak, vasanyagát méhtelepre szállították.
54

 Ennek megfelelően 

egyértelműen igazolható az a tény, hogy a halmok állapotában károkat, roncsolást és 

csonkítást okozhatnak különféle katonai beavatkozások, esetleg a halmok lőtéri 

tereptárgyként való használata. Sajnos, ezt a sorsot szovjet „barátaink” itt állomásozása idején 

az Ecse-halom sem kerülhette el. Aki kinn járt az igazi „Bombatéren”, és valóban szembesült 

azzal a pusztítással, amit itt valamikor a szovjet alakulatok végeztek, csodálkozhat azon, hogy 

az Ecse-halmot nem tüntették el a helyéről a szovjet katonai bombák repeszei és szilánkjai. 

Még ha roncsolt állapotban is, de áll a halom, s nem jutott a legendás sziget, illetve kontinens, 

Atlantisz sorsára, mely természeti katasztrófa következtében eltűnt a Föld színéről, s elmerült 

az idők végezetéig az óceánban. Ez volt Zeusz parancsa és büntetése Atlantisszal szemben. 

Az egykori szovjet katonai gyakorlatok és a „Bombatérre” ledobott számtalan bomba, ha 

                                                           
50Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, Ethongraphia XIV (58-60.) 
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Az ökoturizmus jellemzői Magyarországon, kunhalom tanösvény az egykori Só-út karcagi szakaszán 

28 
 

eltüntette volna a Föld felszínéről Ecsezugot és az évszázadok titkait magában őrző Ecse-

halmot, vajon mit hagyott volna ránk, mit örökített volna át az utókorra. S a bombák 

felhőjében és sűrűjében elsüllyedt „karcagi Atlantisz” ugyan kinek a büntetése lett volna, amit 

itt ránk mértek egykor, szüleinkre és nagyszüleinkre. Az egykori szovjet érdekeket 

tiszteletben tartó magyar vezetésé vagy éppen Moszkváé, ki tudja már, hogy ez kinek a 

csapása és haragja lett volna. Mindenesetre nagyon elgondolkodtató és nyugtalanító ez a 

kérdés. 

Több olyan természetes és mesterséges eredetű tárgy található meg a halom felszínén, 

amely rontja a vizuális hatást: állati trágya, bagolyköpetek, vas- és betondarabok, vasszegek, 

drótfonatok, konzervdoboz-maradványok, alumíniumkanál, tégla- és cserépdarabok, tört 

üvegmaradványok, az egykori katonai őrtorony betonalapzata, földbe öntött 

betonmaradványok, a halom tetején pedig geodéziai magasságjegy található. A halom tövében 

Kerekes Sándor gazdálkodó tanyaépületei találhatók, továbbá birkahodály, szalma- és 

szénabálák, karámok, disznó- és csirkeólak, gémes kút, itató és géppark. Sanyi bácsi 

évtizedek óta él ezen a tanyán Erzsike nénivel, ez pedig ma már ritkaságnak számít az 

ecsezugi tanyavilágban, hiszen szinte teljesen elnéptelenedett ez a szórványrész. Oly annyira, 

hogy 2012 nyarán az Ecsezugi tanyaközpontból az utolsó család, Ökrös Antal családja is 

elköltözött, így a tanyaközpont az egykoron elnéptelenedett Baranya megyei Gyűrűfű sorsára 

jutott. Bátran ki lehet jelenteni, hogy Ecsezug Karcag Gyűrűfűje. 

A halom felszíne bolygatott, erősen leromlott, elgyomosodott gyep borítja. Domináns 

növényfajok a halom felszínén: fehér üröm (Artemisia absinthium), kövér porcsin (Portulaca 

oleracea), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), mezei cickafark (Achillea collina), útszéli bogáncs 

(Carduus acanthoides), mezei iringó, népies nyelven „ördögszekér” (Eryngium campestre).  

A Karcag környéki kun temetkezési szokások egyik kultikus növénye az ürömfű volt. 

A Kárpát-medencében előforduló négy fajtája közül itt, a Nyugat-Ázsiából származó fehér 

ürömre kell gondolnunk (Artemisia absinthium), ennélfogva a törökségi kultúrából származik 

felhasználása. A növényt elsősorban rontáselhárító célzattal tették a sírokba, ma is ilyen céllal 

használják még Kazahsztánban a kazakok és a Kaukázusban élő kumük. A misztikus világkép 

is felhasználja az ürmöt démonűzésre, ártó erők távoltartására. A középkorban elterjedt neve a 

boszorkányseprű, arra is utal, hogy e növény bizonyos módon alkalmazva, füst, főzet, olaj, 

alkohol, kenőcs formában egyik lehetséges röptető, ill. segédeszköze a dimenzióváltásnak, a 

látásmód megváltoztatásának. Ezt támasztja alá szélsőséges könnyítő és csiraölő hatása is. A 

középkori temetőből Selmeczi László Karcag-Asszonyszálláson végzett ásatási indexei az 

egyetlenek, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a XIV-XVI. századi kun temetkezési 
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szokásokban még nagy szerepet kapott a fehér üröm.
55

  

Tájképi értéke alapján az értékes halmok kategóriájába tartozik. Ez azt jelenti, hogy 

magas, illetve közepes magasságú a halom, 500 méteres sugarú körön belül némi zavarással: 

jelen esetben fasor, a Németéri-főcsatorna, tanyaépületek, hodályok, nádas, tehenészet, 

telepített erdő. A halomtest szimmetria viszonyai alapján történő osztályozás szerint 

megkülönböztetünk szimmetrikus és aszimmetrikus típusokat. A szimmetrikus palástú 

halmokat jelentősebb utólagos antropogén behatás még nem érte. Ha viszont a halomtestből 

valamilyen oknál fogva egy jelentős darab hiányzik, akkor azt aszimmetrikusnak kell 

minősíteni. Ilyen az Ecse-halom is, amelyben többek között a tetőn keresztül zajló 

közlekedés, a földút bevágódása okozott károkat, tehát antropogén aszimmetriát mutat, amely 

jelentős megbontást, roncsolást okozott a halomtesten. A halom környékén járművek által 

kitaposott nyomok és több „ad hoc” jelleggel kialakított földút fedezhető fel, helyenként 

tapasztalható a talaj szikesedésének folyamata, padkás-szikesek és vakszik kialakulása. A 

halom az ecsezugi tájnak sajátos látványa, kiemelkedésével tekintélyt és tiszteletet kölcsönöz 

magának. (17-20. sz. kép) 

7.2.8 A tanösvény 7. állomása: Tilalmas 

Az 1506-os határvitában említik először Tilalmast, Asszonyszállás határában 1745-

ben váltották meg 5 ezer forintért. Ez volt a redemptio, amelyben Mária Terézia megváltási 

összeg fejében a jászoknak és a kunoknak visszaadta területeiket, amelyeket korábban a 

Német Lovagrendnek adott el. Tilalmas, a megváltott földterület Karcag határában a legjobb 

minőségű föld volt.
56

 Legyező alakban terül el a város északi határában. A nagykun gazda 

(redemptus) itt kapta meg a birtokát az általa befizetett összeg arányában, és ehhez 

viszonyítva részesedett a többi, kevésbé jó minőségű földből is. Tilalmas lakói karcagi kun 

emberek voltak, erre az 1506-os feljegyzés utal. A 19. század végén, a 20. század elején a 

területen megindul a tanyásodás, mivel a földterület felosztása után magántulajdonba kerül. Itt 

jön létre akkor a legtöbb tanya.
57

 (11. sz. ábra) 

Karcagon szinte mindenki tudja, a még utolérhető emlékezet pedig beszél is róla, hogy 

az ötvenes évek végén rabgazdaság működött Tilalmason. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Levéltár iratai szerint a Tilalmasi Állami Gazdaság 1949-50-ben alakult, a legelső 

jegyzőkönyvek az 1950-es évekből valók, elsősorban termelési jelentések, jegyzőkönyvek, 

                                                           
55Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Studia Folkloristica et Ethnographia 44, Debrecen (35-48.) 
56Györffy István (1987): Alföldi népélet. A magyar néprajz klasszikusai. Gondolat, Budapest, (30-34.) 
57Vargha László (1940): A tilalmasi tanyák építkezése, adatok a nagykunsági népi építkezéshez, Budapest, Tilalmasi tanyák, (19-

46.) 
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beszámolók. A rabgazdaság minden bizonnyal 1957 őszén költözött ki Tilalmasra, a kádári 

börtönök megteltek politikai foglyokkal, a köztörvényeseket viszont munkatáborokba 

irányították. Így kerültek ők is többek között Tilalmasra: köztük tolvajok, zsebmetszők, 

korrupcióval vádolt ügyészek, politikai foglyok. Pontos létszámukat nem tudjuk megmondani. 

Többek között itt raboskodott Darvas Iván, színművész is. Az elítélteket hosszú 

fabarakkokban helyezték el. A terület köré szögesdrótot húztak, sarkaikra őrtornyokat 

állítottak fel. A rabokat mezőgazdasági munkára irányították: gyomlálták a rizsföldeket, a 

tehenészetben, a juhtelepen és a javítóműhelyekben dolgoztatták őket. A veszteséges 

gazdaságon azonban a rabok olcsó munkája sem tudott segíteni, mert a rabgazdaság nem volt 

kifizetődő, így 1960. december 31-én meg is szüntették azt. 

 Napjaink Tilalmasát illetően a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 103 embert írtak 

össze és 46 lakást regisztráltak a szórványban. A gyerekek Karcagra járnak óvodába, iskolába, 

iskolabusz hordja őket, és ingáznak napi 20 kilométert oda-vissza. Az emberek egy része 

elköltözik, ki Kunmadarasra, ki Nádudvarra, ki Karcagra. Nincs orvos, nincs megfelelő 

közlekedés, nincs élelmiszerbolt, többfelé is „zugkocsmák” működnek. Sok a 

leamortizálódott, lerombolt épület, lakóház, egykori sorház, amelyek sajnos utalnak a 

mélyszegénység jeleire is. A szórvány képviselője Kovácsné Kerekes Katalin. Amikor a 

terület képviselője lett, a legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt közvilágítás. A karcagi 

közvilágítás korszerűsítésekor oldódott meg a tilalmasiak ezen gondja is. Lakossági 

összefogással megvalósult az utcák aszfaltozása, valamint megépült a buszmegálló. 

Megoldást és kiutat jelenthet a tilalmasiak számára a Vidékfejlesztési Minisztérium által 

kidolgozott Darányi Ignác Terv, amely a vidéki élet minőségének javítását és a 

szórványtelepülések megújítását célozta meg. (21-24. sz. kép) 

 

8. Befejezés, diszkusszió 

Pályadolgozatom zárásaként bátran ki merem jelenteni, hogy meglehetősen turbulens 

időszakot élünk, amelyben nem feltétlenül a kulturális értékek az elsődlegesek. Bízom abban, 

hogy az általam megtervezett tanösvényen vizsgált és bemutatott kunhalmok, valamint 

építészeti műemlékek esetében olyan természeti és kulturális értékeket sikerült feltárnom és 

bemutatnom, amely felkelti mindenki érdeklődését a téma iránt.  A halmok feltérképezése 

során részletes elemzést készítettem az egyes kataszterezési szempontok alapján, azok 

komplex elemzése jelentette önálló kutatásom célkitűzését. Azért végeztem el a kutatási 

munkálatokat, hogy a halmokra vonatkozó szegényes állapotrögzítő adatokat saját kutatási 

eredményeimmel kiegészítsem. Láthatjuk azt is, hogy a hozzájuk fűződő legendák egyben 
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örökre magukba zárják Karcag történelmét, amihez a legértékesebb anyagokat a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtárában találtam, amelyet teljes egészében beépítettem a 

tanösvény leírását tartalmazó programfüzetbe. (2. sz. táblázat) 

A téma feldolgozása során sikerült betekintést nyernem és információkat szereznem az 

ökoturizmus kialakulásáról és fejlődéséről, annak magyarországi vonatkozásairól és 

adottságairól. Karcag határában, a Nagykunság fővárosából elérhető közelségben kialakított 

tanösvény szülővárosom gazdag természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatja be. Ezek a 

kultúrtörténeti értékek a lábunk alatt hevernek, csak le kell hajolnunk értük. Karcag kun 

emlékhelyekben és földrajzi értékekben az ország egyik leggazdagabb része, jöjjenek el Önök 

is, legyenek részesei ennek a múltbéli élménynek és misztikus időutazásnak. 
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10. Mellékletek (Képek, táblázatok és ábrák gyűjteménye) 

1. sz. ábra  

 
Magyarország Nemzeti Parkjai  

Forrás: archivum, H. (n.a). zold.itthon.hu. Letöltés dátuma: 2014.02.03.  
 

Nemzeti Park  1. sz. táblázat Hazánk tanösvényei (Duhay 2006) 

Aggteleki Nemzeti 

Park (1985) 

Baradla (7,5 km), Tohonya-Kuriszlán (9 km), Alsó-hegyi Zsombolyos (8,5 km), Borz (2,5 km), 

Szádvár (4,5 km), Fürkész tanösvény (2 km) 

Balaton-Felvidéki 

Nemzeti Park 

(1997) 

Lóczy gejzírösvény (18 km), Geológiai és botanikai (4 km), „Bazaltorgonák” (4 km), „Búbos 

vöcsök” (1 km), Boroszlán sétaút (7 km), Kitaibel (3 km), Pele apó tanösvénye (8,5 km) 

Bükki Nemzeti 

Park (1977) 

Szarvaskői geológiai (2,4 km), Rejteki Erdei Iskola (800 m), Rejtek-Répáshuta (9 km), Szalajka-

völgyi (4,2 km), Szilvásváradi Millenniumi (1,9 km), Olasz-kapu (7,2 km), Nagy-mező-Kis-kőháti-

zsomboly (3,3 km), Jávorkúti (3,2 km), Szinva (4 km), „Ördögtorony” (10 km), Felsőtárkányi (800 

m + 6,5 km + 10 km), Bél-kő (5 km), Szomolyai Kaptárkövek (4 km), Sár-hegyi (9 km), Parádfürdő, 

Ilona-völgyi (6,5 km), Salgó-Somoskő vára (3,5 km), Boszorkány-kő (0,4 km), Eresztvényi 

Kőbányák (2,5 km), Magyar-bányai kőpark (0,15 km), Szilvás-kői geológiai (3,5 km), Buda-hegyi 

geológiai (2 km), Szanda-Vár-hegyi geológiai tanösvény (3 km), Hollókői Vártúra Ösvény (4,5 km), 

Ipolytarnóci (6 km), „Malomkő” (12 km), Regéci (2,2 km) 

Hortobágyi 

Nemzeti Park 

(1973) 

Puszták a Hortobágyon–A Szálkahalmi bemutató terület és tanösvény (1,1km), Hortobágy-halastavi 

bemutató terület és tanösvény, halastavak és mocsarak a Hortobágyon (6 km), Egyek–Pusztakócsi 

mocsarak bemutató terület és tanösvény, Tisza-tavi bemutató terület, Tisza-tavi Vízisétány és 

Tanösvény (1,5 km), Jónásrészi, Hármas hegyaljai, Basahalmi Tanösvények, Diószegi Sámuel Erdei 

Művelődés Háza Regionális Környezet- és természetvédelmi Oktatóközpont, Hajdúböszörményi 

Ifjúsági Természetvédő Kör tanösvényei 

Duna-Dráva 

Nemzeti Park 

(1996) 

Jakab-hegyi (3 km), Abaligeti Denevér (5 km), Vár-völgyi Földtani (2,5 km), Vízfő (1,5 km), 

Óbányai „Pro Silva” (2 km), Kismély-völgyi „Pro Silva” (1 km), Tüskés-réti (27 km), Tettye 

Tanösvények (5 km), Villányi Templomhegyi (2 km), Nagyharsányi Kikerics (5 km), Kisréti (1,5 

km), Sikondai (1,5 km), Mókus (5 km), Sasréti (1,5 km), Csodabogyó (2,5 km), Rotary Tanösvények 

(3 km), Malomtelelő (1,5 km), Bárányfoki (2,1 km), Nyéki Holt-Duna (2,2 km), Pandúr-szigeti (2 

km), Fotóturisztikai tanösvény, Újmohácsi (3,1 km), Nagypartosi tanösvény (2,5 km), Zákány-

Belezna túraút és Őrtilos Vasút-oldal tanösvény (10 km), Darányi Borókás (2 km), Drávaszentesi 

(2,5 km), Mérus-erdő és Erzsébet-sziget (6 km), Csomoros-szigeti tanösvény (0,7 km), Vejti és 

drávasztárai vízitúra táborhely, Paksi ürgemező (4 km), Sötétvölgyi tanösvény (4,2 km) 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

(1997) 

Ártéri (0,5 km), Nőszirom tanösvény és Hajta túra (1,8 km + a túra 8,2 km), Nagy-Szénás (2,4 km), 

Jági (3,5 km), Fóti-Somlyó tanösvények (4 km), Sas-hegy (2,3 km), Selyem-réti (1,2 km), Haraszt-

hegyi (3,5 km), Strázsa-hegyi (1,2 km), Gánti földtani (2 km), Tanösvény a Turjánban (0,5 km), 

Bakanccsal a Vértesben tanösvény (18,2 km) 

Fertő-Hanság 

Nemzeti Park 

(1991) 

Sziki Őszirózsa (2 km) ,Vízi Rence (6 km), Gyöngyvirág (3,5 km), Kövi Benge (0,3 km) Hegykői 

Tanösvények (2 km), Ciklámen Tanösvény (8 km), Holt-Rába Természetvédelmi Bemutató Útvonal 

(6 km), Pannonhalmi Természetvédelmi Bemutató Útvonal (3 km), Ravazd-Sokorópátka 

Természetvédelmi Bemutató Terem (6 km + 15 km), Szigetközi Ökoturisztikai Bemutató Útvonal 

(20 km), Morotva tavi tanösvény (1,5 km) 

Körös-Maros 

Nemzeti Park 

(1997) 

Réhelyi (1,5 km), Kígyósi (5 km), Anna-ligeti (2 km), Kisvátyoni (8 km), Mágor-pusztai (1,5 km), 

Körös-ártéri Tanösvény (3,5 km) 

Őrségi Nemzeti 

Park (2002) 

Rezgőnyár (300 m), Sárgaliliom (6,2 km), „Eörségh” (10 km), Csillaghúr (3,5 km), Királyvölgyi 

Természetvédelmi Tanösvény (1,5 km), Ciklámen (10 km), Chernel-kert botanikai tanösvény, 

Geológiai, Töllös (2,8 km), Fürge cselle (3,2 km), Szomoróczi (3 km), Szala menti (3,8 km), 

Felsőszeri (1,7 km), Körtike tanösvény (6,2 km) 
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2. sz. ábra A Kunhalom tanösvény térképe az egykori Só-út karcagi szakaszán 

 
 

 

 
3. sz. ábra A Kunhalom tanösvény 1. állomásának ismertető táblája 
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4. sz. ábra A Kunhalom tanösvény 2. állomásának ismertető táblája 

 
 

1. sz. kép 2. sz. kép 3. sz. kép 4. sz. kép 

    
Az ötlyukúvá csonkult híd A Zádor-híd az egykori 

Só-út forgalmát segítette 

A híd 1833. évi 

felújításának terve 

Tábla hirdeti a híd 

műemlék jellegét 

 
5. sz. ábra A Kunhalom tanösvény 3. állomásának ismertető táblája 
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5. sz. kép 6. sz. kép 7. sz. kép 8. sz. kép 

    
Kimnach Ödön 1903-as 

értékes írása Zádorról  

A halom felszíne részben 

szántott 
A halom magassága 93,4 

méter 

A villanyoszlop rontja a 

tájképi értéket 
 

6. sz. ábra A Kunhalom tanösvény 4. állomásának ismertető táblája 

 
 

 
9. sz. kép 10. sz. kép 11. sz. kép 12. sz. kép 

    
A Lőzér-halom felszíne 

teljesen szántott 
Madárülőke és geodéziai 

jegy a halom tetején 

Búzaföldek közepén a 

halom 

Zavartalan kilátás a 

halom tetejéről 
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7. sz. ábra A Kunhalom tanösvény 5. állomásának ismertető táblája 

 
 

13. sz. kép 14. sz. kép 15. sz. kép 16. sz. kép 

    
Az Ágota-híd állapota 

2014-ben 
Út szeli ketté a halmot, 

tetején telepített akácerdő 
Felszínre került emberi 

csontok 
A halom kiemelt 

botanikai értéket hordoz 

 
8. sz. ábra A Kunhalom tanösvény 6. állomásának ismertető táblája 
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9. sz. ábra Az Ecse-halom szintvonalas térképe 10. sz. ábra Az Ecse-halom 2,5 D ábrázolásban 

  
 

17. sz. kép 18. sz. kép 19. sz. kép 20. sz. kép 

    
A halom egy 18. századi 

vázlaton (Tóth 2008) 

Pangó vizes területek 

télen a halomnál 

Kerekes Sándor tanyája, 

tipikus ecsezugi tájkép 

A szovjet gyakorlati 

bombázás nyomai 

 
11. sz. ábra A Kunhalom tanösvény 7. állomásának ismertető táblája 

 
 

21. sz. kép 22. sz. kép 23. sz. kép 24. sz. kép 

    
Az egykori rabgazdaság 

bejárata 

A rabgazdaság régi 

barakkjai 

Napjaink Tilalmasa Tehenészet a szórványban 
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2. sz. táblázat: Feladatlap és kérdőív a kunhalom tanösvényhez 

Kunhalom tanösvény az egykori Só-út karcagi szakaszán 

Feladatlap 

1. állomás (indító állomás, Szélmalmi Fogadóház, Szélmalom) 

a.) Miről kapta a nevét a tanösvény? Kunhalom 

b.) Melyik Nemzeti Park Déli Kapuja a Szélmalmi Fogadóház? Hortobágyi NP 

c.) Hány malom működött egykoron Karcagon? 60 

2. állomás (Zádor-híd) 

a.) Mivel oltották be a meszet a téglát összekötő habarcshoz? Madártojás 

b.) Számold meg hány lyukú most a Zádor-híd! 5 

c.) Van-e víz a híd alatt? Nincs 

3. állomás (Zádor-halom) 

a.) Ki volt Zádor kedvese? Ágota 

b.) A tanösvény úton állva, állapítsd meg, hogy milyen műtárgyak találhatóak a halom felszínén? 

Villanyoszlop, Geodéziai magasságjegy 

c.) Melyik városban élt Zádor? Túrkeve  

4. állomás (Lőzér-halom) 

a.) Melyik két város határát jelölte egykoron a halom? Püspökladány, Karcag 

b.) Ki írta meg a halom legendáját szépirodalmi köntösben? Györffy István 

c.) Melyik másik halommal szokták azonosítani a halom legendáját? Bengecsek 

5. állomás (Ágota-híd, Ágota-halom) 

a.) Milyen épület állt a halom tetején a középkorban? Kápolna 

b.) Botanikai szempontból melyik a legértékesebb növénye? Macskahere 

c.) Milyen érdekes leletek kerülnek időnként a felszínre az intenzív állati tiprás következtében? Csontok 

6. állomás („Bombatér” és Ecse-halom) 

a.) Mi Ecsezug hétköznapi neve? Bombatér 

b.) A legenda szerint milyen állat védi a halom kincseit? Macska 

c.) Melyik két város közigazgatási területéhez tartozik a halom? Kunmadaras, Karcag 

7. állomás (Tilalmas) 

a.) Milyen funkciót töltött be Tilalmas az 1950-es évek végén? Rabgazdaság 

b.) Melyik híres színész raboskodott itt? Darvas Iván 

c.) A Vidékfejlesztési Minisztérium melyik programja jelenthet kiutat a tilalmasiak számára? Darányi 

Ignác Terv 

 

KÉRDŐÍV 

Kunhalom tanösvény az egykori Só-út karcagi szakaszán 

 

1. Neme:  

2. Életkora:    

3. Lakóhelye:  

4. Foglalkozása:  

5. Legmagasabb iskolai végzettsége? 

6. Milyen rendszerességgel jár/kirándul a természetben? 

7. Járt már tanösvényen? 

8. Ha igen, hány tanösvényt látogatott eddig összesen? 

9. Honnan szerzett információt erről a tanösvényről?  

10. Hányszor volt ezen a helyen? 

11. Milyen jellegű ez a tanösvény?  

12. Milyen hosszú volt a teljes tanösvény?  

13. Visszatérne még a tanösvényhez? 

14. Mivel volt a legelégedetlenebb? 

15. Milyen állapotban volt a tanösvény az Ön látogatásakor? 

 

Tisztelt Válaszadó! 

Kérjük Önöket, hogy a tanösvény megtekintése után a kérdőívet szíveskedjenek leadni a kiinduló állomáson, a 

Szélmalmi Fogadóházban található gyűjtőládában. Köszönjük! 

 


