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1. Bevezetés 

Az Alföld rendkívül szegény makroformákban, de nagy számban találunk területén 

néhány méter magas halomszerű formákat, amelyeket a köznyelv és a földtudományi 

szakirodalom egyaránt kunhalmoknak nevez. Eredetükről a geográfusok és az archeológusok 

régóta vitatkoznak. A Nagykunságban Karcag közigazgatási területe a leggazdagabb 

kunhalmokban, szülővárosom a kunhalmok városa. A karcagi kunhalmokkal először 

Cholnoky Jenő, majd Györffy István foglalkozott, előbb földrajzi, majd néprajzi szempontból 

vizsgálták őket, mint a régi Tisza-medrek irányjelölőit. Az általuk kitaposott útra két évvel 

ezelőtt léptem és kezdtem el foglalkozni kunhalmok kutatásával, számomra ezek a térformák 

a város történelmi indexei és „tanúhegyei” is egyben.  

Pályamunkámban ismertetem az egykori Só-út mentén található Zádor-híd és az 

általam vizsgált kunhalmok neveinek eredetét, közlöm a hozzájuk kapcsolódó, a karcagiak 

emlékezetében örökre megőrzött legendákat, de részletesen bemutatom a híd megépítésének 

történetét is. Kutatómunkám során felhasználtam a Karcagi Györffy István Nagykun Múzeum 

Adattárában és Orientalisztikai Gyűjteményében fellelhető dokumentumokat, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár anyagait, továbbá betekintést nyertem Mándoky Kongur 

István, Körmendi Lajos, Gáll Imre, Bellon Tibor és Bartha Júlia munkáiba. A 

legizgalmasabbnak mégis a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában végzett 

kutatásaim ígérkeztek számomra, ahol rendkívül értékes anyagokhoz és információkhoz 

jutottam a kutatását illetően. A szakirodalom tanulmányozása után terepbejárás alkalmával 

vizsgáltam és mértem fel a híd és a kunhalmok paramétereit, amely kutatómunkám során 

alapul szolgált a múlt és a jelen összekapcsolásához, annak megértéséhez. Az általam 

felkutatott dokumentumok, illetve a saját készítésű filmkockák segítségével próbálom 

bemutatni és még érdekesebbé tenni a Karcag határában fellelhető desztinációkat. A többszöri 

terepbejárás, GPS mérés, feltérképezés, állapotrögzítés és a fényképek készítése során 

összesen öt karcagi kunhalom földrajzi és kultúrtörténeti kataszterezését végeztem el, 

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

Nyissuk ki a régmúlt archívumait és pörgessük vissza az időt. A régi, Pest és Debrecen 

közötti országúton igyekszünk Karcagról kelet felé Nádudvar irányába. (1. ábra) 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. A partra vetett Zádor-híd 

Hazánkban ritka az olyan különleges építmények előfordulása, mint szülővárosom, 

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.
1
 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.
2
 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. Bátran ki merem jelenteni, hogy a Zádor-híd gyermekkorom mítosza, 

motivációm így indokolt a témaválasztást illetően. (2. ábra) 

 

2.1 A híd nevének eredete 

Az MTA Könyvtárában találtam rá Kimnach Ödön 1903-as írására, 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”.
3
 (3. ábra) 

Pesty Frigyes kéziratos 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 

                                                           
1
Dr. Bartha Júlia: A Zádor-híd 1833. évi tervezett felújításának terv- és költségvetése, Kézirat, Györffy István 

Nagykun Múzeum Adattára, Karcag, No. 2838-98. 
2
Körmendi Lajos (2006): Az álom fonákja, Válogatott írások, Barbaricum Könyvműhely, Karcag (175-178.)  

3
Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, MTA Könyvtára, Ethongraphia XIV. 

évfolyam, Budapest, a Magyar Néprajzi Társaság Kiadása (58-60.) 
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itattatván, melylyel ő urát elveszteni akarta, azon hely hol eltemettetett máig is Bengersegnek 

neveztetik”.
4
 

Mándoky Kongur István kun törzs- vagy nemzetségnévi eredetűnek tartja a 

Nagykunságban fellelhető helynevek közül a következőket: a karcagi Szálgor (ma Zádor), 

Tokszaba, Kongrulu, a kunmadarasi Zsalajir, a Kisújszállás határában levő Bajandor és 

Pecsene határrésznevek, továbbá a kiskunsági Törtel, Tázlár, Bodoglár helynevek. Az Ulas 

nevet mind a történelmi források, mind pedig az eredetmondák és hősi eposzok együtt említik 

a Szalgur vagy Szalur névvel. Szalur nevű faluból Kis-Ázsiában tizenhetet számolt meg 

Mándoky: hármat Antalja, kettőt-kettőt Konja, Manisza és Tokat, egyet-egyet meg Bolu, 

Iszparta, Csorum, Kajszeri, Csankiri, Szamszun, Jozgat és Erzindzsán tartományokban. 

Szerinte megvan e név a türkmeneknél is, akiknek Szalor nevű törzse egyike a 

legnagyobbaknak, többek között gyönyörű szőnyegeikről, de elsősorban kiváló, pompás 

lovairól híres. A krími tatárok egyik törzsét vagy nemzetségét is Szalgurnak hívták, erről a 

Krím-félsziget helynevei tanúskodnak. A Szalgur és Szalur vagy Szalor ugyanannak a névnek 

az egyes török nyelvjárások szerinti változata. Mándoky véleménye szerint Szalgur 

törzsbeliek a kunok között is voltak, s azok az Ulasokhoz hasonlóan szintén a mai 

Nagykunság területén telepedtek meg: „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 egymáshoz a mai Nagykunság területén.”
5
 A 2013. év 

aktualitása, hogy felmerült a karcagi Mándoky Kongur ház rendbetétele, egyben kazah 

házként való működtetése. Az 1992-ben elhunyt, Almatyban eltemetett, Kazahsztánt bejárt és 

jól ismerő magyar turkológus-nyelvész rendkívül sokat tett a két ország közti kapcsolatok 

ápolásáért, emlékének megőrzése mindkét országnak kiemelten fontos. A jelenleg elhanyagolt 

épület felújításáért a város mindent meg kíván tenni, ehhez ajánlotta fel segítségét Timur 

Kulibajev is, a kazahsztáni "Samurk Kazina" Nemzeti Jóléti Alap elnöke. (4-5. ábra) 

 Mándoky nem adta meg a Zádor szó jelentését, erre Kovács Előd tett elsőként 

kísérletet: ágat, elágazást, eret jelent. Dr. Bartha Júliának, karcagi néprajzkutatónak írott 

levelében kifejti, hogy a Szálgor név megtalálható a török kultúrkörben mind földrajzi, mind 

pedig népnévként (Szalgir-Salgi’r, szalar-salar). Valamennyi szó egy sal- ’lehelyez, enged, 

dob, épít’ igetőből, valamint egy ar-gar, i’r–gi’r affixumból áll.  Amennyiben ez nem 

                                                           
4
Pesty 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.) 
5
Mándoky Kongur István (2012): Kunok és Magyarok, Török-magyar Könyvtár, Molnár Kiadó, Budapest (219-

227.) 
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tévedés, Mándoky feltételezése ezen az alapon nyugszik. Nem derül fény viszont arra, hogy a 

Szálgorban az első magánhangzó miért á és miért nem a, valamint hasonlóképpen nincs 

magyarázat arra, hogy a második magánhangzó miért ajakkerekítéses. A végződések 

labializálódására a kipcsak nyelvekben számos példa van, de jelen szó esetében ezt semmi 

sem indokolja.
6
 A Szalgir egy folyó neve, a Krím-félsziget legnagyobb, 181 km hosszú 

folyója Tauria orosz kormányzóságban, amely Jaila-hegységben a Csatir-dag lábánál ered és a 

Szivasba torkollik. 

 

2.2 A híd története 

A híd mindmáig megőrizte „kétszáz év magányát”, évtizedek kun arculatát és konokságát, 

nincs rajta burkolat, esős időben járhatatlan, sáros-poros földút. Elsőként 1783-ban említik a 

hidat a Jászkun kerületek gyűlési jegyzőkönyvében: „Contractuates Stephani Góc fabri 

legnarii super accorda Pontis in Fluvio Zador noviter struendi”, azaz a Zádor vízfolyáson 

Góc István ácsmester újjáépítette a hidat.
7
 A Bécsi Hadilevéltárban őrzött, II. József 

uralkodása idején készült haditérképen, a Karcag és Nádudvar közötti mocsaras, vizes 

területen három híd van jelölve, köztük a Zádor-híd elődje is. Az országút azonban gyakran 

járhatatlan volt, a kis fahíd árvizek idején nem tudta teljesíteni rendeltetését, ebből kifolyólag 

1804-ben több panasz is beérkezett, miszerint a Zádor gátján egyetlen híd van, amely alatt a 

víz nem képes elfolyni, meghágja a töltést és lehetetlenné teszi a biztonságos közlekedést. 

Illési János Nagykun kerületi kapitány jelentése szerint „a rendkívül nagy árvizek az ország 

útján való járást annyira elzárták, hogy Kardszagrul Nádudvarra a postát sem lehetett 

küldeni”.
8
 (6-8. ábra) 

Nem volt mit tenni, a panaszokat orvosolni kellett, ezért Illési Jánost és Dóka Márton 

esküdtet a Districtualis Földmérővel együtt javaslattételre szólították fel és kiküldték őket a 

helyszínre. A földmérői hivatal részéről Bedekovics Lőrinc feladata volt javaslatot tenni az 

árvíz által okozott bajok végleges elhárítására, majd megérkezett a nádori engedély: „A 

Felséges Herczeg a Kardszagi határban a Zádoron építendő kőhídra a Nagy-Kun Parti 

Xassából 3486 F és 33 és fél kr kölcséget az ide vissza zárt és az Aedilis Directio által 

megállapított projectum szerint megengedni méltóztatik”.
9
 1804. június 14-én Illési János a 

királyi kamarához fordul, kérvényezi, hogy a híd megépítéséhez szükséges köveket ne 

                                                           
6
Kovács Előd (2000): A Szálgor (Zádor) névről, Kézirat, Györffy István Nagykun Múzeum Orientalisztikai 

gyűjteménye, Karcag, No. 80-98. 
7
Dr. Gáll Imre (1970): Régi Magyar Hidak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (187-194.) 

8
Dr. Gáll Imre (1970): Régi Magyar Hidak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (187-194.) 

9
Dr. Gáll Imre: Régi Magyar Hidak című könyvéből, Györffy István Nagykun Múzeum Adattára, Karcag, No. 

CSH 2170/2-1986 
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szekereken szállítsák a helyszínre, mert ez szinte lehetetlen. 2000 szál fenyőt igényel, hogy 

azokból tutajt építve Tokajtól Abádig le tudják úsztatni a köveket. A készlet csekély voltára 

hivatkozva a kamara azonban megtagadja a 2000 szálfa kiadását, hajót javasol a kövek 

Karcagra történő szállításához. A híd építéséért felelős Varró János esküdt nehéz helyzetbe 

kerül, ugyanis abban az időben a tiszai hajózás még nem vállalkozhatott ilyen feladatra. 

Ideiglenes megoldásként egy átmeneti fahíd megépítését javasolják, amely 1805-ben épül 

meg a német származású Tunkel Ferenc ácsmester irányításával.  

Az 1806-os esztendő mérföldkő a kőhíd megépítésének életében. Illési János kerületi 

kapitány valamint Laczka Ferenc komisszárius tárgyalásokat folytatnak Magurányi József 

egri kőművesmesterrel. A szerződést május 13-án meg is kötötték, amelyben Magurányi 

kötelezettséget vállalt arra, hogy egri bányáiban kifaragtatja a megépítendő híd köveit, 

irányítja a helyszínen a munkálatokat, s azokat 1807 őszéig be is fejezi. Illési felterjesztéssel a 

Palatinushoz fordult a költségek engedélyezése végett. Levelére a válasz július 13-án meg is 

érkezett: „Ő Királyi Herczegsége a Zádor folyón építendő kőhídnak az újonnan beadott 

költségek feltétele szerint való felállítását és az e végre megkívántató 8489 ft-okat a Nagy Kun 

Particularis Cassából leendő kiadásait jóváhagyni méltóztatik”.
10

 A háborús időszak 

egyébként is megkövetelte a biztonságos utakat, a szállítmányok, küldemények, ide-oda 

vonuló csapatok minél gyorsabb célba jutását. Ez volt a következő karcagi nagy 

beruházásnak, a Zádoron átívelő kőhíd megépítésének az indoka. A Nagykun Kerület 

pénztárából finanszírozott munka 1806. október 2-án, ünnepélyes alapkőletétellel vette 

kezdetét: „a Helynek színére ki menvén az első fundamentom követ tulajdon kezek által le 

tették ezen napon munkára meg jelent Túr Kevi Deputátus és számos oda való szekeres és 

gyalogszolgálatú Lakosok jelenlétekben”.
11

 A munkálatok valóban megindultak, 

hozzákezdtek a pillérek alapjainak földmunkáihoz, megkezdődött az egri fejtőben bányászott 

kövek átszállítása a tiszai réveken. Érdekes, hogy az építéssel kapcsolatos nehézségekről 

egyetlen feljegyzés sem emlékezik meg, csupán Illési jelentése 1808 februárjában: „a Zádor 

vizén építendő kőhíd lábai már a földből mind fölvitettek, bolthajtás már négy készen vagyon 

és reménységek szerint a jövő esztendőben azon egész híd tökéletességre is fog vitetni”.
12

 A 

következő évben, 1809-ben, valóban be is fejeződött a híd építése. A kilenc boltívre épült híd 

költségei közel 10 ezer forintra rúgtak. Laczka Ferenc komisszárus költségelszámolásában ki 

is derül, hogy az eredeti 8489 forint előirányzattal szemben a híd 1316 forinttal és 58 

                                                           
10

Dr. Gáll Imre (1970): Régi Magyar Hidak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (187-194.) 
11

Dr. Bellon Tibor (1980): A Karcagi Zádor-híd, Élet és Tudomány, 1980. I. 18. (95.) 
12

Dr. Gáll Imre (1970): Régi Magyar Hidak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (187-194.) 
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krajcárral került többe. A többletköltségek kifizetését a nádor engedélyezte a Nagykun 

Particularis Cassából. Summa summarum, 1809-ben végre állt Magyarország legnagyobb 

kőhídja, a 40 öl hosszú, kilencnyílású, kőalapzatú, téglaboltozatú Zádor-híd, 20 évvel 

megelőzve a hortobágyi híd megépítését. Ellenállva a vizek ostromának, több mint két 

évtizeden át, minden említésre méltó zavar nélkül szolgálta célját a híd, hordozta az egykori 

Só-út, a Pest-Szolnok-Debrecen országos és kereskedői út forgalmát. 

1829-et írunk, Karcag lakossága már mintegy 13.000 lélek. Ez az év azonban súlyos 

időszak nyitánya lett. Július 1-jén kisebb földrengés rázta meg a várost, kárt nem okozott 

ugyan, de sokáig emlékezetben maradt. November 16-án leesett az első hó, karácsonytól 

fogva pedig „mindég esett valamennyi”, vagyis naponta újabb havazás hízlalta a hótakarót. 

Sajnos így volt ez az egész keleti országrészben mindenütt, úgyhogy áprilisban az olvadáskor 

„a’ Felsőbb részeken lévő Hegyek közzül a’ víz mennyisége olly nagyságban indult meg, hogy 

a’ sokkal nagyobb árvizet okozott az eddig valónál”. A Tisza egész árterületén gátak 

szakadtak, emberek haltak, állatok, növények, házak pusztultak. Az eddiginél jóval nagyobb 

mennyiségű víz öntötte el a még szabályozatlan árterületeket, az árapasztóként működő 

folyók és erek, köztük a Zádor-ér is, nagyon megduzzadtak, vízállásuk megemelkedett. 

Karcag határára 1830. április 25-én tört be a víz, és igen gyorsan elborította a keleti határ 

legnagyobb részét. Az ár olyan erővel zúdult alá a sík vidéken, hogy a karcag-nádudvari 

„útban esett Gátakat, Kő s fa hidakat elszaggatta”, egy éjszaka alatt a város alá ért.
13

 A vis 

maior időjárási helyzetnek a Zádor-híd sem tudott ellenállni, a jeges víztömeg ugyanis két-két 

szélső boltívét elszakította, a szélső nyílások összeomlottak. A hatalmas árvíz következménye 

az ötboltozatúvá csonkult karcagi híd. Az árvíz pusztítása komoly veszteségeket okozott, 

határok és gátak sem tudtak ellenállni, s minek utána sérült a Zádor-híd is, megszűnt rajta az 

országúti közlekedés. A kőhíd rekonstrukciójára még csak gondolni sem lehetett, maradt a 

legkisebb költséggel járó, rövid idő alatt felépíthető fahíd terve. A munkával Szvitek Ignác 

szolnoki ácsmestert bízták meg, 24 nap alatt el is készült, a híd építése 714 forintba került. Az 

elsodort pilléreket ideiglenesen úgy pótolták, hogy a két csonkhoz kétoldalt fából ún. lábbó 

hidat csináltak, amely a víz járását követve hol felemelkedett, hol lesüllyedt. Ez azonban nem 

látszott biztonságosnak, mert a nyári szárazságkor belesüllyedt az iszapba, s az új áradás már 

nem bírta felemelni. Elhatározták hát, hogy az öt lyukat meghagyják, s melléjük támpilléreket 

és új, erős töltést csinálnak.
14

 Ilyen állapotban láthatjuk ma is a hidat. 
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1833-ban a híd helyreállításának ügyét Bozóky András nádori táblabíró vette kezébe, 

minek utána Újjfalussy Sándor földmérő tervet és költségvetést nyújtott be az eredeti 

dokumentumon is feltüntetett Szent Iván havában, júniusban. A korabeli árfolyamokhoz 

mérve tetemesnek tűnt a felújítás költsége, ami kőművesmunkát és anyagárakat számolva 

1436 forint 22 krajcárt számlált, nem számítva bele a fuvarozás költségeit.
15

 Ennélfogva 

elvetették, a végleges költségvetést Dobrova Fábián abonyi kőművesmester állította össze, s 

minden valószínűség szerint ő végezte el a helyreállítási munkálatokat. A két-két szélső, 

megrongálódott nyílást lebontották, a szárnyfalakat pedig a megmaradt pillérekhez helyezték 

át. 1833 őszén a Zádor-híd helyreállítása befejeződött, így a hídon megindulhatott a 

forgalom.
16

 (9-10. ábra) 

A Zádor-híd életében a következő változást „a Széchenyi-gát” megépítése hozta. A 

Tiszadobtól Polgárig megépült töltésszakasz elzárta azt a 11 km-es rést, amelyen át a Tisza 

árvizei eddig kitörtek a Hortobágyra, növelve ezzel a Berettyó és a Körös víztömegét. Az 

1846-ban megépült töltés mentesítette a Hortobágyot a tiszai árvizektől, a Tisza szabályozása 

pedig teljesen megváltoztatta az Alföld vízgazdálkodási rendszerét. Az eddigi vízfolyások 

kiapadtak, vízállásuk lecsökkent, vagy helyettük csatornák épültek, elsőként lecsapolási, 

később öntözési célzattal. A Zádor-ér így örökre kiapadt, elveszítette forrását, a Tiszát, a 

helyette épített csatorna nem követte a Zádor vizének irányát, elkerülte a Zádor-hidat.
17

 A híd 

így végérvényesen partra vetődött, így született meg „A partra vetett Zádor-híd”. A végső 

csapást a hídra az mérte, hogy a Debrecenbe vezető utat tőle délre építették ki, így az átkelőn 

a forgalom teljesen megszűnt. 

Karcag határában, a Hortobágy peremén ma méltóságteljesen terpeszkedik a Zádor-híd, a 

sokaktól ismert hortobágyi kilenclyukú hídnak a testvére. Számomra vitathatatlan, hogy ez a 

régi műemlék több ezer titkot rejt magában. Karcag Város Örökségvédelmi Hatástanulmányát 

áttekintve jelenleg tíz épület, illetve ipari emlék áll a településen műemléki védelem alatt, 

köztük a 2392/3 hrsz.-ú, a várostól 3 km-re található Zádor-híd. Terepbejárásaim során 

többször meggyőződtem arról, hogy a híd állapota jelenleg kielégítőnek, elfogadhatónak 

mondható, egyedül azt nem értem csupán, hogy miért csak helyi, s miért nem országos 

jelentőségű művi értékvédelmet vívott ki magának. Pedig igazán rászolgálna erre. Nyílásainak 

száma 5, a legnagyobb hídnyílás 3˚3’, az áthidalt össznyílás 17˚3’. Eredetileg 76 méter hosszú 

                                                           
15

Dr. Bartha Júlia: A Zádor-híd 1833. évi tervezet felújításának terv-és költségvetése, Kézirat, Györffy István 

Nagykun Múzeum Adattára, Karcag, No. 2838-98. 
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volt, az 1830-ban elsodort pillérek miatt ma már csak 40 méter, néhai Magurányi József egri 

kőművesmester remekműve. Öt félköríves nyílású, a hídfőn kiszélesedő, falazott mellvédű, 

kőből és téglából falazott híd. Hogy híre megfakult, sőt kiesett az emlékezetből, az azért van, 

mert e híd már régen nem teljesíti a rábízott feladatot. Nem folyik már alatta víz, s a nagy 

forgalmú utak is messze elkerülik. Györffy István így ír a Nagykunsági Krónikában: „Csak 

két emberöltő telt még el, mióta a mérnökök vérét vették a Sárrétjének, mégis úgy 

megváltozott ez a vidék, mintha századok múltak volna el”.
18

 A magyar néprajztudomány 

legnagyobb hatású, karcagi születésű egyéniségének szavai méltán helytállóak a híd tragikus 

történetében, amely minden eredeti funkcióját elveszítve ma már műemlék, jelentős 

kultúrtörténeti érték. A hidat a környező szikes pusztával együtt 1976-ban védetté 

nyilvánították, és a 71,5 hektáron elterülő Zádor-híd és Környéke Természetvédelmi Terület 

részét képezik. 

 

2.3 Záró gondolatok a hídról 

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.
19

 A 207 éves híd különös és mély gondolatokat ébreszt 

mindenkiben, így bennem is. Csonkahíd, hiszen az egykori kilenc ívéből négy odaveszett. 

Céltalan, hiszen 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. 

Bár a híd oldalán egy tábla hirdeti – mellette békésen megfér a kövek repedéseibe 

beköltözött vadméh család - annak műemlék rendeltetését, ugyanakkor a város is nagy gondot 

fordít a híd megőrzésére, eredeti állapotban való fenntartására, ezt a tényt sokan sajnos 

figyelmen kívül hagyják. Az ide tévedt emberek mit sem törődnek ezzel, ráhajtanak motorral 

vagy személygépkocsival a hídra, a piknikezők maguk után hagynak szemetet, 

cigarettacsikket, műanyag palackot, konzerves- és sörös dobozokat, a legprimitívebb módon 

belevésik nevüket a híd falába. (11. ábra) Az elméleti és gyakorlati műemlékvédelem 

időnként sajnos elkerüli egymást. Úgy vélem, hogy tizenévesként a híd környezetének 
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 Györffy István (1955): Nagykunsági Krónika, „A  rétes emberek”, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest (44-

68)  
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megóvása érdekében tehetek a legtöbbet, s ennek megfelelően fogok eljárni a közeljövőben az 

illetékeseknél. A Zádor-hídhoz látogatóknak nem szabad megfeledkezniük arról, hogy 

szülővárosom 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. Gyermekkorom mítosza így életre kel: megállok a híd egyik oldalán, 

átnézek rajta, mögöttem a múlt, előttem a jövő, a távolban látszik egy lehetőség, csak át kell 

menni a hídon. 

 

3. Zádor-halom 

A földrajzi nevek közül a Zádor nevezetűek a legismertebbek a karcagi határszéleken, 

kunhalom, híd, kiszáradt ér, erdő, utca és iskola is viseli a nevet. 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.  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.
20

  

 „A honfoglalás (895-907) után Árpád vezér és utódai hamar ráébredtek, hogy ezt a 

Kárpátok övezte területet egyedül a magyarság nem képes megőrizni, megtartani. Döngették a 

„kapukat” a népvándorlástól, annak csatározásaitól űzött népek, melyek egyre nyugatabbra 

szorultak. Ráadásul az új haza addig itt élt, leigázott szláv törzsei sem nyugodtak bele 

egykönnyen a legyőzöttség állapotába. Lázadozások, villongások nehezítették az egyre inkább 

új életformára kényszerülő magyarság helyzetét. Mindezeken túl a belső nézeteltérések sem 

kedveztek egy európai állam kialakulásának. Szent István királyunk bölcsessége, útmutatásai 

szerencsére példát adtak utódai számára. Ilyen utódoknak bizonyultak Szent László és IV. 

Béla, akik többször is befogadták az országba a menekülő kunok egy részét, akik ellenségből 

hamarosan támaszaik lettek az 1100-1400-as években, sőt a későbbiek folyamán is. Ez a nép 

az Alföldön letelepedve alkalmazkodni tudott az új körülményekhez, s hamarosan a 

magyarság szerves részévé lett. Ebből az időből maradt az utókorra egy kunsági história, ami 
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két kun fiatal, Ágota és Zádor szerelméről szól. A fiatal, daliás termetű és becsületes Zádor 

Keve vezér törzséből származott. Vitézségével jó nevet szerzett a kunoknak és Túrkevének, 

ahol lakott, birtokai voltak. A gőgösséget nem ismerte. Szerette az életet, ő is híve volt a 

vendégeskedésnek, mulatozásoknak, vadászatoknak, na és a szebbik nem szeretetének, de 

mindig készséges volt, ha a hazát védeni kellett, sok csatának hőse lett. Nincs mit csodálkozni, 

ha egy ilyen férfi igencsak tetszett a lányoknak, s jó partinak számított szüleik megítélése 

szerint is. Ő azonban sokáig nem gondolt a házasságra, pedig erre sok biztatást kapott 

minden irányból. Szent László királyunk újra hadba szólította a nemzetet, köztük a kunokat, s 

szokása és elkötelezettsége szerint Zádornak is mennie kellett a szentföldi hadjáratba. Előtte 

nagy vendégsereget hívott meg túrkevei udvarházába búcsúvigasságra. Volt nagy készülődés 

Kunságszerte, cicomázták magukat a hajadonok is. A vendégek közt ott volt egy magyar-barát 

tót vezér fia, Turgony. Apja, a derék ember már nem élt. A kis Turgony nem ütött az ősére. 

Lusta, élveteg, testileg-lelkileg torz ember volt. Ő bezzeg nem készült a hadba. Közben 

kiderült, hogy szinte mindenki megjelent a meghívottak közül, csak Asszonyszállás 

nagyasszonya és szépséges leánya, Ágota nem érkeztek meg. 

Ez igencsak kedvét szegte házigazda hősünknek, Zádornak. No, hát mégis van egy 

leány, akit megkülönböztetetten kezel az ifjú vitéz? Igen. Néhai Ohat Márton leánya, a 

férfinép bálványa volt az, aki a Hortobágy szélén, egy szép halmon épített kastélyban élt 

anyjával. A nagyasszony igen megbetegedett, lánya meg otthon maradt ápolni. Követet 

küldtek, akivel megüzenték távolmaradásuk okát, egyben meghívták Zádort, ha teheti, 

látogassa meg őket és irtsa a gazdaságukat veszélyeztető vaddisznókat. Zádor az üzenettől 

megvidámodva mindent megígért. Nem tetszett ez a lányoknak és szüleiknek, akik még 

reménykedtek Zádor megnyerésében, de különösen rossz néven vette Turgony, akinek nagyon 

tetszett a gyönyörű Ágota. A vendégség, mulatozás után Zádor összeszedte hadra fogható 

embereit és elindult Váradra, ahol a királyi serege gyülekezőhelye volt. Mi sem 

természetesebb, hogy útba ejtette Asszonyszállást, illetve annak vidékét. Mielőtt a kastélyba 

betért volna, alapos vadirtást rendezett. Töméntelen zsákmánnyal érkezett meg egy halom és 

folyóvíz mellől. (Azóta ezek nevei Zádor-halom, Zádor-ér, s a sokkal később ráépített átjáró a 

Zádor-híd.) Az anya és a szépnél szebb leánya örömmel és illendően fogadták a vendéget. E 

rövid látogatás ideje alatt a fiatalok szerelme kiteljesedett, el is jegyezték egymást. Zádor 

fájdalmas szívvel búcsúzva elindult kis hadával Nagyváradra. Elváláskor elmondta Ágotának, 

hogy hűséges embere, Kara János lesz az összekötő közöttük. Ez az ember tudta egyedül a 

viszonyukat. Ezt követően az édesanya, Bátor Margit ismét ágynak esett és hamarosan 

jobblétre szenderült. Ágota a gyász miatt levette jegygyűrűjét és pártaövét gondosan 
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ládikájába zárta. Kisvártatva tapasztalta, hogy azok onnan eltűntek. El bizony, mert Turgony 

biztatására Kara azokat ellopta. Vívódott ugyan, hogy vállalja-e az áruló szerepet, de az 

italnak meg Turgony arannyal teli erszényének nem tudott ellenállni. Ezután Váradra ment, s 

ahogyan felbújtójával megbeszélték, Ágota hűtlenségét bizonygatta Zádornak. Bizonyítékul 

felmutatta a pártaövet és a jegygyűrűt. Még ádázabb feladata is volt: megmérgezni Zádort. 

Ezt önkezűleg nem merte megcselekedni. Bérgyilkost fogadott, majd hazament abban a 

reményben, hogy minden a tervük szerint fog alakulni. Ágota gyászolta anyját. Az egyik napon 

éppen sírja mellett térdepelt, mikor kocsi állt meg mellette, minek terhe egy koporsó volt. A 

gyászvitézek közölték vele, hogy abban Zádor teteme van, aki öngyilkos lett. Viszik Túrkevére. 

Ágota elalélt a tragikus hír hallatán. Több napba telt, míg úgy-ahogy magához tért. Ezek után 

Turgony már azt szorgalmazta, hogy rabolják el a lányt. Kara viszont ódzkodott a dologtól, 

ugyanis néhány este vagy éjjel látta Zádort a környéken ólálkodni. Bár úgy vélte, az a megölt 

ember lelke, mégsem mert cselekedni. Turgony kinevette, leitatta, újabb pénzösszeget ígért 

neki. Így végül beleegyezett az éjszakai lányrablási akcióba. Éjfélkor találkoztak, maskarát 

húztak a fejükre és nyitni kezdték az ajtót. Ekkor kemény beszéd állította meg őket: Megállj, 

Turgony! Itt a határ! Zádor nyakon ragadta, erősen megrázta és a közeli tóba hajította, ahol 

nyomban meg is fulladt. Kara János rémülten ugrott fel Turgony árván maradt lovára és 

elvágtatott Turgonyfalva irányába. Nem volt szerencséje, mert a ló mocsárba futott, s a lovas 

és ló örökre elmerült benne. Ezt a lápos vidéket azóta is Kara-mocsárnak nevezik. 

De térjünk vissza Asszonyszállásra. Másnap terjedni kezdett a hír a két ármánykodó 

haláláról. Ágota Kevibe készült Zádor temetésére. Szinte végig sírt a szekéren. Ekkor mellé 

léptetett egy kocsit kísérő lovas, aki vigasztalta és felvilágosította a történtekről. Ez a 

mindenről tudó vitéz megbízatást teljesített. Tőle tudta meg a lány, hogy Váradon leleplezték a 

gyilkos szándékot, a mérget maga az ölni akaró Bengecseg itta meg, persze nem önszántából. 

A koporsóban – amit Ágota látott - nem Zádor feküdt, csupán föld volt benne. Kisasszony! – 

szólt a lovas. Nem halotti torra, nem temetésre megyünk. A lány alig tudta elhinni a 

hallottakat. – Királyunk meghalt, - folytatta a katona. A hadjárat elmaradt. Zádor úr 

visszatérhetett és vigyázhatott rád. Ekkor a szekér már a túrkevei határban járt. Szemben 

velük lovasok, kocsik jöttek, zászlók lobogtak, muzsikaszó, lármás kacaj hallatszott. Egy 

lakodalmi menet közeledett. Közülük Zádor vitéz lépett ki, s már ölelte is magához Ágotát, akit 

még aznap oltár elé vezetett.”
21
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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."
22

  

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. 

Állapota ép, a mezőgazdasági művelés, a talajerózió és a csapadék leöblítő hatásán kívül 

egyéb antropogén eredetű hatás nem változtatta meg alakját, a jellegüket még őrző, de 

jelenleg részben szántott halmok kategóriájába sorolható. Felszíne erősen kultúr jellegű, a 

felszántásból a meredekebb, kb. 11 méter sugarú halomlejtő, a tetején lévő geodéziai 

magassági jegy, valamint a halom K-i oldalán álló villanyoszlop maradt ki, amely 6 méter 

távolságra található a halom csúcsától. 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. Tőszomszédságában csatorna, út, szántó, műtárgy, jelen 

esetben beton villanyoszlop található. Feltáratlan, felszínén minimális mennyiségű 

csontmaradványt találtam. Feltétlenül kikerülendő, köralapú kúpszerű képződmény, KÖH 

azonosító száma 32789.
23

 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.
24

 (12-14. ábra) 
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Dr. H. Tóth Imre (1956): Új Péter, a Nagykunság poétája, In: Jászkunság, 1956. III. évf. Szolnok (121-125.)  
23

Dr. Csányi Marietta (2005): Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya, Szolnok (3-45.) 
24

Dr. Tóth Albert (1985): A Nagykunság vidék keleti peremének halmai (állapotrögzítés), Kézirat, Kisújszállás 
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4. Lőzér-halom 

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

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

feletti magassága 87 m, bár minden hivatkozott dokumentumban hibás a tengerszint feletti 

magassági adat, a helyes 90,3 méter. Földrajzi koordinátái x=797120, y=225870, egyedülálló, 

szimmetrikus halom. Megállapítottam, hogy állapota ép, a halomtestet a természetes erózión 

és a szántáson kívül semmi nem változtatta meg, a jellegüket még őrző, de jelenleg is a 

teljesen szántott halmok kategóriájába sorolható. A talajroncsolás kismértékű, a mélyebben 

lévő kultúrréteg érintetlen. Erősen kultúrjellegű, tetején geodéziai magassági jegy van, amely 

még nem rontja a természetes képet. Az utóbbi időben egy fából készült madárülőkét 

állítottak fel a tetején az ornitológusok. Környezetében csatorna, szántóföld, sziki legelő, 

kaszáló, helyenként intenzíven művelt gyep található, amelyek az egykori mocsár-fertők 

kiszáradt reliktumai.  

Felszínén csont- és cseréptörmeléket nem találtam.  Feltétlenül kikerülendő lelőhely, 

KÖH azonosító száma 32773, kurgán, rézkori temetkezés helye.
25

 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.
26

 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 a 

következőt 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”.
27

 A népmonda tárcaszerű feldolgozásban 1906-

ban jelent meg a Nagy-Kunság Társadalmi, Ismeretterjesztő és Szépirodalmi Hetilapban, a 

dokumentum fellelhető mikrofilmen a Karcagi Csokonai Könyvtárban. (15-16. ábra) 
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Dr. Csányi Marietta (2005): Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya, Szolnok (3-45.) 
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Tóth Albert (1998): Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai, Szolnok Megyei Levéltár évkönyve, 
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5. Bengecseg-halom 

Neve feltehetően kun eredetű személynévből származik. A halom nevét Kimnach 

Ödön "törökösnek" vélte, s feltevését a nyelvészeti vizsgálatok igazolták is. Írására az MTA 

Könyvtárában találtam rá, a századunk elején lejegyzett variáns így őrizte meg a halom 

mondáját: "Zádornak egy Bengecseg nevű vezére volt, ki táborát rendesen Zádorétól távolabb 

szokta felütni, s mindig ugyanazon a helyen, ezért nevezik ma is ezen környéket Bengecsegnek, 

Bengecseg-halmának. Tíbucz, Kara János, Bengecseg, vagy Bengecsek helynevek előttem 

törökösnek tetszenek."
28

 A helynév más magyarázata szerint Bengecseg Zádor vitéz 

fegyvernöke volt, akit ura iránti hűtlensége miatt megmérgeztek, s "azzon hely, ahol 

eltemettetett máig is Bengecsegnek neveztetik."
29

 

A név jelentésének megfejtése Németh Gyula nevéhez köthető. Véleménye szerint az 

őstörök szókezdő b- hang egy figyelemre méltó képviselője mutatkozik a Bengecseg névben, 

amely egy halom és egy laponyag neve a karcagi határban, eredeti jelentése, ’Örököcske’. A 

név alapszava egy kun bäηgü vagy bäηgi ’örök’ szó, melynek a török nyelvjárások jó 

részében m- kezdetű alak felel meg: türk bäηgü, bäηkü, mäηgü ’örök’, ujgur mäηgü, mäηgi, 

csagatáj mäηgi, möηgü, kazáni mäηgə, altáji möηkü, mongol möngke. A mäηgü szó gyakorta 

előfordul személynévként a törökben. Kicsinyített alakja a Mäηgüdži(ä)k szintén használatos, 

mint személynév. Ez a neve például egy erzindzsáni dinasztiának, így hívnak egy kétségkívül 

személynévből keletkezett helynevet Anatóliában, s ennek a Mäηgüdžik-nek megfelelője a 

Bäηgičik>Bengecseg.
30

 Baski Imre török és magyar névtani tanulmánya szerint a Bengecseg 

személynévi eredetű helynév, határrész és domb neve Karcag határában, jelentése ’kis 

hosszúéletű’, szeldzsuk párhuzama a Meŋgüčik személynév.
31

 

Dr. Tóth Albert 1985-ös kéziratában, amelyben a Nagykunság keleti peremén lévő 

kunhalmok állapotrögzítő felmérését írja le, a Bengecseg-halom nem szerepel. 

Terepbejárásom során hosszasan keresgéltem, mire rátaláltam a halom eredeti helyére, a 

rizstelepek kialakítása során elhordták, a terepet meliorálták. Ma határrész és egy út őrzi a 

Bengecseg nevet. A halom Karcagtól ÉK-re, a hasonló nevű dűlőben a Kunlaposnál található. 

EOV térképlap száma 68-434, tengerszint feletti magassága 89 m. Földrajzi koordinátái 

x=798440, y=225470. Egyedülálló halom, antropogén aszimmetriát mutat, állapotát tekintve a 

halomhely kategóriába sorolható. A felmérés során megtapasztaltam, hogy az emberi 
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Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, MTA Könyvtára, Ethongraphia XIV. 
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Németh Gyula (1990): Törökök és magyarok I., Budapest, MTA Könyvtára (438-455.) 
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pusztítás végzetes lehet a halomtest szempontjából, helyén egy negatív forma, egy 

mesterségesen kialakított csatorna halad keresztül, s ma már alig utal valami is egykori 

meglétére.  

A halom teljesen elhordott, közvetlen környékén szántóföld, legelő, csatorna és 

öntözést szolgáló műtárgyak találhatóak. Feltáratlan, régészeti leletanyagot a helyszínen nem 

találtam, kevésbé informatív jellegű. Feltétlenül kikerülendő lelőhely, KÖH azonosító száma 

32761.
32

 Egykori sírhalom, kurgán, nagy valószínűséggel őskori, rézkori temetkezés helye, a 

felső kultúrrétegek a halom elhordása következtében örökre eltűntek.  Botanikai értéke nincs, 

tájképi értékkel sem rendelkezik. Néprajzi vonatkozásai viszont annál gazdagabbak. Először 

egy 1720 körüli asszonyszállási határperben említik, hogy Bengecseg egy halom és egy 

laponyag neve a Taskond halom közelében. Még a múlt században is náddal benőtt mocsár 

volt, a halom mellett folyt el a Hortobágy folyócska. A határ jó legelőjéért és nádtermő 

rétjeiért, gulyák, ménesek számára jó gázlójáért hosszú pereskedés folyt a két szomszédos 

város, Karcag és Püspökladány között. A pásztorok és rétes emberek csak "Isten földjének" 

emlegették. Ha legeltetés közben találkoztak, kapták-fogták az ólmosbotot, és amelyik 

gyengébb volt, annak "sebét nyalta fel a kutya" - ahogy mondani szokás.
33

 A halomhoz 

fűződő történeti monda egyik változatát Szűcs Sándor jegyezte fel 1959-ben az akkor 76 éves 

Demeter István juhásztól. A kéziratot, amelybe sikerült betekintenem, a Györffy István 

Nagykun Múzeum őrzi. Körmendi Lajosnak is van egy Bengecseg című irodalmi adaptációja, 

ebben folytonosan kísérletezik, játszik a históriákkal, s mivel azok sokfélék, szinte mindet 

másfajta köntösbe öltözteti. Az időben legmesszebbről hagyományozódott törökkori 

legendában a cselekmény helyszíneinek földrajzi, kultúrtörténeti leírását is megadja, 

tipográfiailag különböztetve meg magától a mesétől. Hemzsegnek benne a kunsági tájszavak, 

olyannyira, hogy a szerző lapalji jegyzetekben kénytelen elmagyarázni jelentésüket, ám ezt 

látható élvezettel teszi, lubickol a szavak hangulatában, hangzásvilágában.
34

 (17. ábra) 
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Dr. Csányi Marietta (2005): Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya, Szolnok (3-45.) 
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Szűcs Sándor (1959): Kézirat, A Bengecsek-halma mondája, Györffy István Nagykun Múzeum Adattára, 

Karcag, No. 330. 
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6. 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 

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.” 
35

 

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

jobb oldali töltésén kívül. A város közigazgatási határának ÉK-i csücskénél áll, csatornákkal 

közrezárt területen, nagyrészt Hajdú-Bihar megyébe nyúlva. Az 1985-ös állapotrögzítő 

felmérés igen részletesen emlékezik meg róla. 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. Nagykiterjedésű, de a többszöri földmunkák miatt eredeti formáját elveszítette, 

így antropogén aszimmetriát mutat. A halomtest állapota megbontott, bolygatott, 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.  

Az általam vizsgált öt kunhalom közül ez a halom szorul leginkább védelemre és 

megóvásra, jelenlegi állapota teljes mértékben ellentmond a kunhalmok védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdésével, 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.   
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Siralmas látvány fogadott, amikor a terepi bejárás alkalmával kiértem az Ágota-

halomhoz. Felszíne tele van tájidegen elemmel, 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.  Ez utóbbi tartozékai az istálló, karám, széna- és szalmaboglyák, trágyadomb. A 

gátőrház katonai objektumként működik, a gátőrt, Fazekas Istvánt pedig bizonyos területekre 

vonatkozólag titoktartás kötelezi. A vele készített interjú során annyit elmondhatott nekem, 

hogy 2010 óta feleségével, Eszterrel, valamint a nagymamával élnek a szórványban. Előtte 

Toldi Antal látta el a gátőri teendőket, aki ma a karcagi tanyavilágban él és gazdálkodik. 

Feladatai közé tartozik a vízmércék napi kétszeri leolvasása, a gát, a zsilipek és műtárgyak 

karbantartása, felügyelete, kezelése. Alapvetően árvízvédelmi feladatokat lát el. 

A halom kiemelt régészeti értékkel rendelkezik, kurgán, rézkori temetkezés helye, 

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

téglatöredék, amely innen a Szolnoki Damjanich Múzeumba került.
36

 A kápolnát a reformáció 

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

cserép- és téglatörmeléket, valamint emberi csontok maradványait találtam. Ez utóbbi a halom 

Ny-i oldalán a legjellemzőbb, megállapítottam, hogy a csontokat az állati tiprás és a 

csapadékerózió hozta a felszínre. Erről egyértelműen tanúskodik a halomtesten fellelhető 

juhtrágya és a nyáj patáinak nyomai. Egy 1976-os feljegyzésben Vasas Mihály (Karcag, 

Lenin utca 36.) szavai igazolják az általam 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.” 
37

 

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

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

elgyomosodott gyep borítja.
38

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

maradványok találhatóak: 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 
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következtében a kultúrréteg erősen károsodott, a halom tulajdonképpen elveszítette jellegét, 

tájképileg is teljesen megváltozott. Megítélésem szerint a közepesen értékes halmok 

kategóriájába sorolható. A terepi bejárás során a halom felszínén 82 szál kisebb és nagyobb 

akácfát és 3 szilvafát számoltam össze. Erősen kultúr jellegű, a halomtesten 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.
39

 (18-22. ábra) 

 

7. Ecse-halom 

A 2012/2013-as tanévben elvégeztem az Ecse-halom tudományos kataszterezését, 

melynek eredményeit már közöltem. A halmot érintő kutatómunkámban azonban tovább 

haladtam, elsősorban a gyakorlati munkára és a terepi felmérésre helyeztem a hangsúlyt ebben 

az évben. Az Ecse-halom tengerszint feletti magassága egységesen a kronstadti (Balti-tenger) 

szintre vonatkozólag 95,9 méter, a halom tetején geodéziai magasságjegy található. Ha a 

halmokat egymástól való távolságuk alapján osztályozzuk az Ecse-halomról egyértelműen 

megállapítható, hogy egyes, más néven egyedül álló halom. Ez a leggyakrabban előforduló 

típus, amikor a halmok néhány kilométerenként követik egymást. A halom abszolút és relatív 

magassági paraméterei, valamint a halom településének magassági viszonyai alapján, a halom 

vertikális elrendeződésében megállapítható az a törvényszerűség, miszerint a többi 

kunhalomhoz hasonlóan csak egy bizonyos abszolút magassági határ fölött fordulnak elő. A 

Hortobágyon és a Nagykunságban lévő kunhalmok esetében a 90 méteres tengerszint feletti 

magasság tekinthető a halmok településének leggyakoribb szintjének, ez az Ecse-halomra 

vonatkozólag is teljes mértékben igaz.  

A terepi felmérés során több mérést is elvégeztem a halommal kapcsolatban. A GPS 

mérési adatok feldolgozásához a Surfer11 nevű programot használtam. Maga a program a 

Golden Software Inc. által forgalmazott kereskedelmi szoftver, melyet Magyarországon 

számos kereskedő forgalmaz és használata is elterjedt a különböző térképi megjelenítésekkel 
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foglalkozó területeken. A szoftver egy 2,5 dimenziós felületszerkesztő program. A 2,5D 

térmodellező program annyit jelent, hogy a valódi 3D megjelenítés ugyan nem lehetséges, 

mégis a kétdimenziósnál „térbelibb” ábrázolásra nyújt lehetőséget.  A program alkalmazása 

során a különböző megjelenítési módok (izovonalas térképek, vektor térképek, 

háromdimenziós drótkeret és felülettérképek, árnyékolt domborzattérképek, stb.) 

elkészítéséhez a Surfer minden esetben egy ún. rácsot (Grid) használ. A rács elkészítéséhez 

szükség van egy olyan adatállományra, ami minimálisan három oszlopban tárolja a véletlen 

elhelyezkedésű X, Y és Z adatokat. Klasszikusan ilyen adat a térbeli helyzetet rögzítő és 

tetszőleges sűrűséggel felvett GDP felmérés adatállománya is. A felmért tereppontok EOV X 

és EOV Y koordinátáit, valamint a balti feletti magasságot ASCII szövegállományok (pl. 

TXT, CSV), vagy táblázatkezelő állományok (pl. MS Excel, MS Acces, stb.) tárolják. A 

programba beépített algoritmusok ennek az adatállománynak a felhasználásával hozzák létre 

különböző matematikai eljárások révén a szabályos térközű négyszögrácsot. A Grid állomány 

– kivételes esetektől eltekintve – nem tartalmazza az eredeti alappontoknak megfelelő 

értékeket, csak az azokból számolt „legvalószínűbb” interpolált vagy extrapolált értéket. A 

Grid állomány létrehozása után a program többféle lehetőséget kínál a térfelület 

megjelenítésére, sőt, akár matematikai műveletek is végrehajthatók rajta.  

A GPS felmérés eredményeit, melyet SOKKIA GSR2700 ISX műszerrel végeztem, 

TXT formátumban rögzítette a készülék. A halomtesten és annak közvetlen környezetében 

255 mérési pontban határoztam meg az EOV koordinátákat, valamint azok balti magassági 

értékeit. A felmérési pontok koordinátáit a dolgozat mellékletében közlöm. A térképi 

feldolgozáshoz ezt az adatállományt használtam fel.  

Az első térkép, amit készítettem egy 0,5 m-es szintköz sűrűséggel megrajzolt 

izovonalas térkép, a szoftver terminusát használva kontúrtérkép, amelyen feltüntettem a 

mérési pontokat, valamint a tájékozódásra szolgáló objektumokat: háromszögelési pont, az 

őrtorony rom alappontjai, valamint az út. A domborzat jobb kirajzolódása miatt a térképet 

színezéssel ellátva közlöm. Az ábrán jól kirajzolódik, hogy a halom a 95,9 mBf-i 

magasságával kiemelkedik a kb. 89 mBf átlagmagasságú környezetéből. 

A szintvonalas térképen kívül elkészítettem a halom térhatású 2,5D ábrázolását is. A 

nézetet kétszeres túlmagasítás mellett, DNy-i irányból, általános döntési szögben, fiktív 

nyugati irányú horizontális megvilágítás mellett („lenyugvó Nap”) szerkesztettem. Az 

ábrázolás előnye, hogy drámaian kirajzolódnak a kunhalmot jellemző morfológiai elemek, így 

a halmot kettészelő út, a nyugati irányban lévő terepmélyedés és az környezetéből közel 7 m 

szintkülönbséggel kimagasló északi magaslati pont. A halmon átmenő árkolt földút hossza 85 
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méter, szélessége 2,5 méter, emelkedése megközelítőleg 9° a nyugati, 5° a keleti irányból. Az 

út és a halom tetején lévő geodéziai magasságjegy távolsága 8 méter, relatív szintkülönbsége 

7 méter. A geodéziai pont és az egykori katonai őrtorony távolsága 18 méter. Az Ecse-halom 

esetében szükséges a tájrehabilitáció, a halmon átmenő földút elvezetése, továbbá felszínének 

megtisztítása az idegen eredetű elemektől, mivel nagyon komoly talajroncsolásnak és további 

degradációnak van kitéve. A halom megvédése és megóvása mindannyiunk közös érdeke és 

feladata (23-26. ábra) 

 

8. Befejezés, diszkusszió 

Kutatómunkám zárásaként bátran ki merem jelenteni, hogy meglehetősen turbulens 

időszakot élünk. Bízom abban, hogy az általam bemutatott Zádor-híd és kunhalmok esetében 

olyan természeti 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. 

A Zádor-híd végérvényesen partra vetődött, a Bengecseg-halmot már elhordták, bár 

néprajzi értékei megkérdőjelezhetetlenek. Az Ágota- és az Ecse-halom nagyobb védelemre 

szorul, mint sem gondolnánk, komolyabb odafigyelést igényel, hogy ne csak szomorú 

mementói maradjanak az utókor számára. A Lőzér- és Zádor halmokat teljes felszántás nem 

fenyegeti, a hozzájuk fűződő legendák örökre magukba zárják Karcag történelmét. 

Szülővárosom kultúrtörténeti értékei 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.  

  



23 
 

9. Mellékletek 

Bibliográfia 

 Barna Gábor (1994): Hősök és hőstípusok a magyar történeti mondákban, Néprajzi 

Konferencia, Szeged (73-82.) 

 Dr. Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Studia Folkloristica 

et Ethnographia 44, Debrecen (35-48.) 

 Dr. Bartha Júlia: A Zádor-híd 1833. évi tervezet felújításának terv-és költségvetése, 

Kézirat, Györffy István Nagykun Múzeum Adattára, Karcag, No. 2838-98. 

 Baski Imre (2007): Csagircsa, Török és magyar névtani tanulmányok 1981-2006, 

Karcag (250.) 
 Dr. Bellon Tibor (1980): A Karcagi Zádor-híd, Élet és Tudomány, 1980. I. 18. (95.) 

 Dr. Csányi Marietta (2005): Karcag város örökségvédelmi hatástanulmánya, Szolnok 

(3-45.) 

 Elek György (2008): Várostörténet ötvenkét tételben, Karcag város története 1506-

1950 között, Karcag (82-91.) 

 Dr. Gáll Imre: Régi Magyar Hidak című könyvéből, Györffy István Nagykun Múzeum 

Adattára, Karcag, No. CSH 2170/2-1986 

 Dr. Gáll Imre (1970): Régi Magyar Hidak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (187-194.) 

 Györffy István (1955): Nagykunsági Krónika, „A rétes emberek”, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Budapest (44-68)  

 Györffy István (1955): Nagykunsági Krónika, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 

(177-178) 

 Jenei Gy. (s.a.). Az újrateremtett múlt. Letöltés dátuma: 2013. október 08, forrás: 

http://www.forrasfolyoirat.hu/0505/jenei.html 

 Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, MTA 

Könyvtára, Ethongraphia XIV. évfolyam, Budapest, a Magyar Néprajzi Társaság 

Kiadása (58-60.) 

 Kovács Előd (2000): A Szálgor (Zádor) névről, Kézirat, Györffy István Nagykun 

Múzeum Orientalisztikai gyűjteménye, Karcag, No. 80-98. 

 Körmendi Lajos (2006): Az álom fonákja, Válogatott írások, Barbaricum 

Könyvműhely, Karcag (175-178.) 

 Mándoky Kongur István (2012): Kunok és Magyarok, Török-magyar Könyvtár, 

Molnár Kiadó, Budapest (219-227.) 

 Németh Gyula (1990): Törökök és magyarok I., Budapest, MTA Könyvtára (438-

455.) 

 Pesty 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.) 

 Szűcs Sándor (1959): Kézirat, A Bengecsek-halma mondája, Györffy István Nagykun 

Múzeum Adattára, Karcag, No. 330. 

 Tóth Albert (1998): Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai, Szolnok Megyei 

Levéltár évkönyve, Szerkesztette Botka János, Zounuk 3., ( 349-409.)  

 Dr. Tóth Albert (1985): A Nagykunság vidék keleti peremének halmai 

(állapotrögzítés), Kézirat, Kisújszállás (1-23.) 

 Tóth Albert (2002): Az Alföld piramisai, Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás 

(42-43.) 

 Dr. H. Tóth Imre (1956): Új Péter, a Nagykunság poétája, In: Jászkunság, 1956. III. 

évf. Szolnok (121-125.) 

http://www.forrasfolyoirat.hu/0505/jenei.html


24 
 

1. ábra 

 

 

 
Györffy István 1921-ben Karcag határában 63 kunhalomnak jelölte a helyét és nevét a térképen: 

pirossal kiemeltem a Só-út karcagi szakaszát, zölddel a Zádor-hidat és az általam vizsgált kunhalmok 

helyét. 

(Bartha 2002) 
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2. ábra 3. ábra 

  

Az ötlyukúvá csonkult Zádor-híd Kimnach Ödön 1903-as írása értékes 

információkat hordoz a Zádor névről 

 

 

4. ábra 5. ábra 

  

A Györffy István Nagykun Múzeum mögött 

található relief Mándoky Kongur Istvánról Györfi 

Sándor alkotása 

A Mándoky Kongur Ház jelenlegi állapotában 

Karcagon a Kazinczy utca 8. szám alatt 

 

6. ábra 7. ábra 

  

A Zádor nevet viselő karcagi utcatábla A Karcagi Zádor Úti Általános Iskola épülete 
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8. ábra 

 

Az első katonai felmérés térképén a Bereczfenék-mocsár az egyetlen megnevezett határrész a 

területen, a második katonai felmérés térképszelvényén már pontosabb rajzolatot kapunk a hajdani 

tájról (Pirossal kiemeltem a híd mai helyét) 

9. ábra 

           

A híd alóli Zádor-érből elfogyott a víz, a hídon átvezető út esős időben járhatatlan, sáros-poros földút 
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10. ábra 

 

A Zádor-híd 1833. évi tervezett felújításának terv- és költségvetése Újjfalussy Sándor nevéhez 

köthető 

 

11. ábra 

   

   

A híd falába belevésett nevek, dátumok, „Love” feliratok az emberi primitívségről tanúskodnak, 

az elméleti és gyakorlati műemlékvédelem időnként sajnos elkerüli egymást 
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12. ábra 

    
 

A Zádor-halom felszíne részben szántott, csúcsát elgyomosodott gyep borítja 

 

13. ábra 

     

A halom tetején lévő geodéziai magasságjegy (93,4 méter) 

 

 

14. ábra 

  
Bízom abban, hogy a halom fölött tornyosuló sötét zivatarfelhők nem a Zádor-halom sorsát 

jelképezik, mindenesetre Zádor és Ágota szerelmi története Új Péter tollából a leghíresebb Karcagon 

 

 

15. ábra 

   

A Lőzér-halom tetejéről zavartalan rálátás nyílik Karcag határrészeire, felszíne teljesen szántott 
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16. ábra 

 

 

 
A halomhoz fűződő népmonda 1906-ban jelent meg Györffy István írásában a Nagykunság című 

folyóiratban, később pedig a Nagykunsági Krónikában (Nagy-Kunság 1906) 

 

 

17. ábra 

   
A Bengecseg név jelentésének megfejtése Dr. Németh Gyula akadémikus, turkológus nevéhez 

köthető. A rizsföldek kialakítása során vágták ketté a halmot. 

 
 

 

18. ábra 

     

Bár az Ágota-hidat 1996-ban felújították, de a közlekedés mégsem veszélytelen rajta   
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19. ábra 

     

„Holdbéli táj” fogadott az Ágota-halmon 
 

 

20. ábra 

    

A halom tetején lévő geodéziai magasságjegy, 92,4 méteres kronstadti szintet jelöl 

 

21. ábra 

    

Az állati tiprás és a természetes erózió által felszínre került emberi csontok 

 

22. ábra 

   

A halom északi oldala fokozottan védett, kiemelt botanikai értéket hordoz 

 



31 
 

23. ábra 

 
Az Ecse-halom a Kunmadarasi-pusztában található 

 

 
 

24. ábra 

 
 

Az Ecse-halom GPS felmérésének adatai 
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25. ábra 

 
Az Ecse-halom szintvonalas térképe a mérési pontok feltüntetésével 

 

26. ábra 

 
Az Ecse-halom 2,5D térhatású ábrázolásban 

 


