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„Nemzetünk hősi halottainak
kegyelemteljes tiszteletét megfe-
lelő módon kifejezésre kell jut-
tatni, és az utókor számára meg
kell örökíteni“ - mondták ki
1917-ben, majd a hősök em-
lékének ünnepét kiterjesztet-
ték az 1938 után elesettekre
is. A rendszerváltás után a
történelmi igazságtevés része-
ként a budapesti Ludovika
Akadémia épülete előtt újból
felállították a hősök emlék-
művét, és ismét fejet hajtanak
a világháborúk hősi halottai-
nak, katonai és polgári áldo-
zatainak emléke előtt május
utolsó vasárnapján, a hősök
napján.

A halasi műemlékek között
kétségtelenül az egyik legis-
mertebb alkotás a református
templom melletti Hősök
szobra. 

A korabeli fényképek és le-
írások alapján több százan
vettek részt az ünnepségen,
amelyen Horthy Miklós kor-
mányzó is jelen volt. A mész-
kőből készült emlékművet le-
leplezte dr. Thuróczy Dezső
polgármester, ünnepi beszé-
det mondott báró Prónay
György nemzetgyűlési képvi-
selő, de a kormányzó kísére-
tében volt Pesthy Pál igazság-
ügyi miniszter, és Habsburg
József főherceg is.

Az emlékművet Hikisch
Rezső építész tervezte, a mész-
kő szobrokat Szentgyörgyi
István szobrászművész faragta
(és a Szilády Áron mellszob-
rot és a kiskőrösi Petőfi szob-
rot is megalkotta). A talapzat
piramisszerűen felépítve 4x4
méteres földszinti alapról

emelkedik két és fél méteres
magasra, rajta két allegorikus
alak. A lehajtott fejű gyászfá-
tyollal borított nő az özvegyek
és fiaikat sirató anyák, a mez-
telen fiú az elesett áldozatok,
és árván maradt gyermekeit
szimbolizálják. Kezükben a

hősök tiszteletére babérko-
szorút tartanak. A talapzaton
a felirat: A hazáért elesett
hőseink emlékére 1914-
1918. „Az nem lehet, hogy
annyi szív hiába onta vért”…

A talapzat másik három ol-
dalán elhelyezett márvány-
táblán, és a kétoldalt felállí-
tott műkő obeliszken az áldo-
zatok nevei vannak bevésve.
Az alsó szinten keresztbe ra-
kott fegyverek és hadizászlók
hevernek. Az obeliszkeket
láncból és műkő oszlopokból
szerkesztett kerítés köti össze.

Említésre méltó még
Hikisch Rezső tervező építész-
ről, hogy ő tervezte a város-
házát, a színházat és a szállo-
dát is. Érdekessége, hogy a
jobboldali obeliszk déli lapján
„az elrabolt országrészek vissza-
szerzésénél hősi halált haltak
1939 évben…” két nevet,
majd 1940 évben további öt
nevet utólag véstek fel. 

1945 után felmerült, hogy a

szovjet emlékművet a helyére
állítják fel, de végül a Bethlen
Gábor (akkor Lenin) térre
került a vöröscsillagos épít-
mény.

Ismert tény, hogy a nagy
háborúba közel 2000 katona
vonult be Halasról és további

600 népfelkelő ment el hadi
munkára a kb. 25000 fős vá-
rosból. Nagy Czirok László
adatgyűjtése alapján 1003 fő
a halasi veszteség, ebből 758
név szerepel a Hősök emlék-
művén. (Szakál Aurél: Az el-
ső világháború kiskunhalasi
áldozatai. Halasi Múzeum 3.,
kiadvány 2009.) Lásd. 12.old.

A Szerk.

A MAGYAR HŐSÖK
EMLÉKNAPJA 

Az 1917. évi VII. törvény-
cikk elrendelte, hogy minden
község, város anyagi erejének
megfelelően táblán, emlékmű-
vön örökítse meg azok nevét,
akik a Hazáért életüket áldoz-
ták. Már az első világháború
alatt megkezdték a hősi emlék-
művek felállítását, amelyek – ha
nem lettek lerombolva – még
ma is láthatók az országban.

Az 1917-es törvényt kibővít-
ve, az új törvényre hivatkozó,
1925. május 1-jén megjelent
honvédelmi miniszteri rendelet
május utolsó vasárnapját nem-
zeti ünnepé nyilvánította. Ettől
kezdve rendszeresen megemlé-
keztek a Hősök Napján a hazá-
ért elesettekről. A második vi-
lágháború hősi halottai és kato-
nai áldozatainak emlékének
megőrzését a belügyminiszter
1942. április 17-én, valamint a
honvédelmi miniszter április 25-
én kiadott rendelete szolgálta.
Ebben elrendelték a nevek bevé-
sését az első világháborús em-
lékművekbe.

A magyar hősök emléknapja

A Hősök szobra az avatás után (1926. június 13.)

2014. április 6.2014. április 6.
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Apolgári értékek közötti
választást mindenki-
nek minden szituáció-

ban önmagában kell elvégez-
nie, ugyanis nem uniformi-
zálható, mert a közösségi ér-
tékek bonyolult hálójában a
konzervatív mentalitást a
kultúra örökíti át egyik gene-
rációról a másikra. Ezért
tartjuk az egyik legfontosabb
feladatunknak, hogy a mű-
velt polgári életmódra irá-
nyuljon minden tevékenysé-
günk, ami az egyén és a kö-
zösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a kö-
zösségi értékek, a közerkölcs
rombolásával szemben.

Az ELNÖK, ALELNÖK
együttes hatásköre:

- A Nádor Klub munkatervé-
nek és napirendjének előkészíté-
se. 

- Együttesen döntenek a
Nádor Klub szervezési, műkö-
dési feltételeinek kialakításáról. 

- A munkájukat segítő függet-
len tanácsadók, szakértők felké-
réséről. 

- Sajtótevékenységről, a kép-
viseletre jogosult szóvivő beje-
lentéséről.

- Az ügymenetnek s a szak-

mai munkatervnek megfelelő
kapcsolatok, szervezések kezde-
ményezéséről. 

- Döntenek a fontosabb szak-
mai kérdésekben és ellenőrzik a
döntések végrehajtását. 

- Személyi kérdésekben javas-
latot tehetnek, felkérhetnek
egyes szakmai feladatok elvég-
zésére szakértőket és társadalmi
szervezeteket egyaránt.

- Az Elnök, az Alelnök közö-
sen látja el az ügyvitellel kap-
csolatos tennivalókat, a befoga-
dó szervezettel együttműködve.

(folytatás: 3. oldalon)

A nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg A MAgyArT! – kölcSey ferenc

A nádor klub céljai
Az Alsó-Kiskunság, Kiskun-
halas és vidékének önkor-
mányzati, országgyűlési kép-
viselői, valamint közéleti ér-
deklődésű polgárai szabad el-
határozásból, felelősségtelje-
sen ellátott és választott tiszt-
ségre való tekintettel, 2009-
ben megalakították a nádor
Klubot, melynek működési
szabályzatát a nádor Klub
alapító tagjai az alábbiak sze-
rint határozták meg:

I. 

1) – A nádor Klub célja és
alapfeladata: az Alsó-Kiskun-
ság, Kiskunhalas és vidéké-
nek közéleti, társadalmi ta-
nácsadó testületeként legfőbb
teendője a közérdekű, integ-
rált terület- és vidékfejleszté-
si, környezet-gazdálkodási
programok és intézkedések

összehangolása, illetve meg-
valósítása az alsó-kiskunsági
térségben. Kiemelt célunk, a
helyi kulturális és védett érté-
kek megőrzése, a hungariku-
mok számbavétele és patroná-
lása, a konzervatív közösségi
értékek megbecsülése. To-
vábbi célunk az egyéb idősze-
rű közéleti kérdések, illetve
problémák megvitatása, to-
vábbá állásfoglalások és közle-
mények megfogalmazása. 

1.1) A nádor Klub legyen a
jászkun történelmi tradíciók
képviselője, a demokratikus
érdekegyeztetés szabad fóru-
ma, a keresztény, nemzetstra-
tégiai értékvállalás közössége,
a közjó szószólója.

2) – A nádor Klub alapító
tagjai az Alsó-Kiskunság tele-
püléseiről meghívott ország-

gyűlési és az önkormányzati
választások során megválasz-
tott képviselők, továbbá a
Elnök által külön meghívott
közéleti érdeklődésű polgá-
rok.

(3) A nádor Klub véleményt
mond és javaslatokat fogal-
maz meg a célokat és felada-
tokat érintő költségvetési,
szervezeti és szervezési kérdé-
sekben. 

(4) A nádor Klub hatáskö-
re: problémafelvetés, javasla-
tainak nyilvánosságra hozata-
la, a korábban tárgyalt témák
ismételt megvitatása, a válto-
zások megállapítása, egy-egy
téma vizsgálatára munkacso-
port alakítása, megadott ha-
táridővel és témavezetővel;
valamint egy-egy téma tudo-
mányos felmérése, előadóval.
Közösségi rendezvények, ese-
mények szervezése.

[működési szabályzat - kivonat, 
2010. november 25.]
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A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

1) - Az önkormányzatok kép-
viselőivel, a polgármesteri hiva-
talok tisztviselőivel, az ország-
gyűlési képviselőkkel a szükség
szerinti konzultációkra, meg-
hallgatásokra, az illetékes ható-
ságok számára teendő javasla-
tok megfogalmazására igényt
tart.

2) - A közérdekű településfej-
lesztések érdekében – képviselő-
je útján – helyben és magasabb
szinten is eljárhat.

3) - Fenntartja a jogot, hogy
a helyi társadalom igényeinek, a
társadalmi párbeszéd felmérésé-
re vonatkozó kutatási, értékelési
segítséget és nyilvánosságot kér-
jen.

4) - A (3) pontban megfogal-
mazott módon igényt tart a kö-
zéleti érdekérvényesítés gyakor-
lati megvalósulása érdekében a
magyar és nemzetközi törvé-
nyek, emberjogi dokumentu-
mok, szakmai ajánlások alapján
szakértői, ha szükséges jogor-
voslati segítségre.

MUNKATERV

i. Közélet, közösség

- HALASI TéKA, érték- és mér-
téktartó előadássorozatunk foly-
tatása.

- HONISMERETI HATÁRJÁRÁS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- PRO PATRIA HUNGARIA

(Halasi 48-as Kör) Ifjúsági,

családi utak, rendezvények (jó-
tékonysági estek, hazafias ese-
mények)

ii. Vidékfejlesztés

- HALASI NORMA 2020 – terü-
letfejlesztési munkaprogram el-
készítésének ütemezése, párbe-
széd és fórum. (Stratégiai mun-
kacsoport megalakítása – Látó-
határ 2020)

iii. K-unikum (hungarikum)

- Védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. érték védjegy prog-
ramjában való részvétel. Halasi
Csipke (kiemelt értékmentés).

- Regiszter (kiállítás és kiadvány
szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről, pl. Kiffer körte)

- Jeles napok (kalendárium,
mesterek, mesterségek tára)

- Ars poetika, jeles személyisé-
gek önéletrajzainak szerkesztése
és kiadása.

iV. Díjak, pályázatok

Redemptio emlékérem (Nádor-
díj) kiadása (május 6. – telepü-
lések, egyének kiemelkedő ha-
gyományőrző tevékenysége, je-
lölés alapján az alsó-kiskunság-
ból.)
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Idén, április 25-május 11 kö-
zött rendezik meg városunk-
ban a „A HAJNALPÍR OR-
SZÁGA„ címmel a Xv.
nemzetközi Csipkefesztivált
és koreai selyemhímzés kiállí-
tást. A rendezvény díszven-
dége a Koreai Köztársaság
lesz.

A rendezvény társszervező-
je a Magyar-Korea Társaság,
akinek köszönhetően külön-
leges élményben lesz része an-
nak, aki megtekinti Park Phil
Soon asszony, selyemhímző
művésznő alkotásainak kiállí-
tását, amelyen a hagyomá-
nyos kézzel hímzett ruhák
mellett csodálatos faliképeket
és koreai használati tárgyakat
is megcsodálhatnak látogató-
ink, illetve a szombati bemu-
tató alkalmával a művésznő
műhelytitkaiba is betekinthe-
tünk.

MEGNYitó: 

2014. április 25-én,
pénteken 17 órakor

Csipketechnikai bemutató:
április 26-án, szombaton 

10-17 óráig.

Idén január közepén, hat új
elemmel bővítette a Magyar
Értéktárba sorolt és további
néggyel a Hungarikumok
Gyűjteményébe tartozó nem-
zeti értékek körét a Hungari-
kum Bizottság. 

A Hungarikumok Gyűjte-
ménye további négy új elem-
mel gyarapodott: a halasi
csipke, a Kürt Adatmentés, a
kalocsai fűszerpaprika-őrle-
mény és a kalocsai népművé-
szet, ezen belül az írás, a hím-
zés és a pingálás. 

A bizottság mindemellett
jóváhagyta a nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésé-
nek, népszerűsítésének, meg-
ismertetésének, megőrzésé-
nek és gondozásának támoga-
tására kiírt pályázatot is. Erre
a célra 144 millió forintot
szán a kormány.

http://www.mnhsz.com

Xv. nemzetközi csipkefesztivál

barth károly-Mózer Ilona: csipkevarró (1994)
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bugacpuszta buckái között
A Duna-Tisza közi Hátság
közepén terül el a nemzeti
park legnagyobb területe,
Bugac (11 488 ha). Felszín-
alaktanilag nagyon hasonlít a
fülöpházi és az orgoványi buc-
kákhoz. Egymást váltják a
szélbarázdák és az éles gerin-
cű meredek homokbuckák. 

Bugac a legismertebb ma-
gyar puszták egyike, a
Kiskunsági nemzeti Park leg-
nagyobb területe, máig az ős-
honos magyar házi állattartás
egyik központi területe. Már
az 1930-as években is kedvelt
idegenforgalmi célpont volt.

Az idő múlásával, a ho-
mokbuckákkal, erdőkkel, szi-
kes területekkel és kaszálók-
kal szabdalt sokszínű táj meg-
őrizte eredeti szépségét. A
természet védelme olyan ku-
riózumokat örökített át a
múltból, mint az ősborókás, a
sík területek vadvirágokkal
díszített legelői, a régi pászto-
réletet idéző építmények.

Pásztormúzeum

1975-ben épült meg Kerényi
József - a szárazmalmokat idé-
ző - terve alapján a Bugaci
Pásztormúzeum, mely azóta is
a nemzeti Park leglátogatot-
tabb kiállító egysége. A no-
mád pásztorélet hagyományos
eszközeit a kiskunfélegyházi
Kiskun Múzeum kölcsönözte.
A kör alakú bemutató tér kö-
zepén álló címerfa a legelőte-
rület jelzésére szolgált.
Mellette az egyetlen épen
maradt eleséges taliga látha-
tó. A tárlókban fából, csont-
ból, bőrből, illetve fémből ké-
szült használati tárgyak, népi
hangszerek láthatók. A kon-
tyos kunyhó köré félkörívben
elhelyezett enteriőr a pásztor-
szállások hangulatát idézi. A
diorámákban a bugaci puszta
és a homoki erdők élővilága
elevenedik meg. A múzeum
anyagából kitekintve a pusz-
tai táj panorámája tárul

elénk, természetes hátteret
adva a kiállítás anyagának.

PUSzTAI HÁzIrenD

A védett területek a termé-
szet múzeumai. A táj, a növé-
nyek és az állatok nélkülünk,
emberek nélkül is jól érzi ma-
gát. A nemzeti parkok, ter-
mészetvédelmi területek, táj-
védelmi körzetek elődleges
rendeltetése a természeti ér-
tékek védelme. Természete-
sen nem zárhatók ki innen az
emberek sem.

Tervezzen gondosan!

A védett területekre tervezett
kirándulásaikat gondosan
tervezze meg! vegye figye-
lembe az időjárást, a terepvi-
szonyokat, az út hosszát. ne
feledkezzen meg arról, hogy
sokszor magánterületen jár-
hat. A védett területeknek
vannak fokozottan védett ré-
szei is, amire tábla figyelmez-
teti az arra járókat. Ezek a te-
rületek kiemelt természeti ér-
tékeket őriznek, ezért belépni
csak a nemzeti park írásos en-
gedélyével, szakvezetővel le-
het! Kérjük, hogy a védett te-
rületeken fokozottan figyel-
jen a következőkre:

közlekedési szabályok

Csak a kijelölt, már meglevő
utakat használja! A védett te-
rületeken a turista utak, ta-
nösvények a kirándulók érde-
kében lettek kijelölve.

A gyalogosok taposása, a
lovak patái, a kerékpárok ke-
rekei újabb ösvényeket ala-
kíthatnak ki. Felszaggatják a
növénytakarót, ami elősegíti
a gyomnövények terjedését.
A gyepeken sok földön fész-
kelő madár, talajlakó állat
biztonságát is veszélyeztethe-
tik.

eszünk, iszunk,
pihenünk!

Kirándulásaira vigyen magá-
val könnyen emészthető, ma-
gas energiatartalmú ételt, kel-
lő mennyiségű folyadékot. A
legjobb a víz, mert ezzel mo-
sakodni is tud, ha szükséges.

A túrák során elfogyasztott
ételek, italok csomagolóanya-
gait soha ne dobja el! Az el-
dobott papír, vagy műanyag
hulladék esztétikailag nem
szép, lassan, vagy egyáltalán
nem bomlik le, szennyezi a
környezetet, veszélyt jelent-
het az állatoknak is.

A túra során keletkezett
hulladékot vigye magával, és
a kijelölt hulladékgyűjtőbe
dobja ki a túra végén!

A vadon termő gyümöl-
csökből mindenki szedhet.
Gondoljon arra, hogy mások
is szívesen megkóstolnák!
vigyázzon arra, hogy csak
olyan bogyókat kóstoljon,
amit ismer. Sok termés mér-
gezést okozhat.

Emberi szükségleteit, ha er-
re nincs kijelölt hely, a túrau-
taktól távolabb végezze el.
Készítsen kisebb lyukat a ta-
lajba, amit használat után te-
messen be. Az ürülék, a hasz-
nált papír nem szép látvány,
és fertőzést is okozhat.

óvatosan a tűzzel!

Tüzet rakni csak a kijelölt he-
lyeken lehet! Csak akkora tü-
zet rakjon, amekkora feltétle-
nül szükséges. A tűzrakáshoz
lehullott, száraz ágakat gyűjt-
sön. Mielőtt elhagyja a tűzra-
kó helyet, győződjön meg ar-
ról, hogy teljesen eloltotta a
tüzet. odafigyeléssel nagy
pusztításokat előzhet meg.
Tűzgyújtáskor mindig vegye
figyelembe a tűzgyújtás szabá-
lyait! ne használjon nyílt lán-
got, ne rakjon tüzet, ha erre
tilalom van! nagy szárazság

esetén, erős szélben soha ne
gyújtson tüzet!

emlékek otthonra is…

Kirándulásain ne szedjen vi-
rágokat, ne gyűjtsön állat-
okat! A csokorba szedett vad-
virágok gyorsan elhervadnak.
Jobban díszítenek a termé-
szetben, mint a vázában.
Azzal, hogy a legszebb példá-
nyokat leszedi, egy-egy faj ge-
netikai leromlását idézheti
elő. Sok vadvirág mérgező,
bőrkiütést, vagy más kelle-
metlenséget okozhat.

Az erdőkben, réteken esők
után sok gombát lehet találni.
vannak közöttük fogyasztás-
ra alkalmatlanok és mérgezők
is. Ha gombát gyűjt, tartsa be
a szabályokat. Mindig vizsgál-
tassa meg szakértővel a gom-
bát, mielőtt ételt készítene
belőle.ne tapossa szét a gom-
bákat, hiszen ezeknek fontos
szerepük van a természetben!

A legjobb, ha a kirándulá-
son szerzett élményeit fényké-
peken örökíti meg. Fotóit úgy
készítse el, hogy minél kevés-
bé zavarja a természetet. ne
tépje le a növényeket egy-egy
jobb kompozíció érdekében!
Madarakat – ha lehet – ne a
fészek közelében fotózzon, hi-
szen jelenlétünk zavarja élet-
üket. A fiókák csak rövid ide-
ig maradnak életben a szülők
gondoskodása nélkül! 

Soha ne feledje!

A nemzeti parki kirándulá-
sain is gondoljon arra, hogy a
védett területek fenntartása
sok pénzbe és fáradságba ke-
rül. ne rongálja a turistajelzé-
seket, az információs táblá-
kat, a padokat, pihenőhelye-
ket. Ezek a kirándulók tájé-
kozódását, kényelmét szolgál-
ják.

http://knp.nemzetipark.gov.huFelhívás a 12. oldalon!
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Isten és a tanárok különös ke-
gyelméből eljuték vala az
érettséginek nevezett diák-
nyúzó akármire. Az érettségi
biztos dr. ványik, a budapesti
református Lónyai Gimnázi-
um egyetemi magántanár
igazgatója volt. valami nagy
tudással bírt, de amilyen nagy
tudású ember, olyan rossz  pe-
dagógusalkat volt. Jóvoltából
fele osztály pótérettségire
utaltatott. 

Aki nem hiszi, nézzen utá-
na a halasi református
Szilády Áron Gimnázium ide-
vágó annálesének. Hogy mi-
ért alakult ki ez a kétségbeej-
tő helyzet? A jóindulatból
kedves olvasó, ismétlem: a jó-
indulatból! A jelesekkel meg
az elégségesekkel nem volt
baj. A jelesek fújták az anya-
got, egyesek még cifrázták is,
az elégségesek meg szerény
botladozások közepette átbil-
lentek az érettek oldalára. Baj
a jórendűekkel volt. Ha ezek
közül valaki megakadt,
ványik úr rögtön a segítségé-
re sietett. Akkora jó szándék-
kal, mint a zengő a Mecsek-
ben, de olyan magas szinten,
hogy a szerencsétlen érni aka-
ró úgy összezavarodott, mint
a pocsolya, ha valaki beletop-
pan.

Folydogált szépen az érett-
ségi a tornateremből kialakí-
tott vesztőhelyen, és uram,
láss csodát, eljutnak a T bö-
tűhöz. Számot vetettem ma-
gammal mint „elégséges”,
hogy hogy is állunk az Úr szí-
ne előtt. németből megszigo-
rítottak, mert az írásbelim
nem sikerült, hát majdcsak
megkönyörül rajtam a szakta-
nár, és olyan tételt ad – akko-
riban nem húztuk a tételeket,
hanem az érettségiztető tanár
adta – makogok annyit, hogy
átmenjek. Latinból a nagybá-
tyám húga, Sütő rega felké-
szített az elégségesre. olyan
jól sikerült a felkészítés
Ciceróból, hogy majdnem je-

les eredményt érdemeltem ki
csodálatos fordításomért.
Számtanból, fizikából nem le-
het probléma, mert Jónás
Marci bácsi ismerte „zseniá-
lis” képességemet és tudáso-
mat a két tárgyból, meg szere-
tett is, tudja milyen tételt kell
adni. Magyarból nem lehet
baj. ugyanis a halasi oskolá-
ban volt egy íratlan törvény.
Az érettségin a legjobb fiú ta-
nuló Madách és az Az ember
tragédiáját, a legjobb leányta-
nuló vörösmartyt és a Szép
Ilonkát, az önképző kör elnö-
ke meg a Bánk bánt „kell”,
hogy kapja. Én voltam az ön-
képzőkör elnöke, tehát vilá-
gos, hogy az amúgy is kedven-
cem, a Bánk bán lesz a ma-
gyar tételem. Erősítendő ezen
reményemet, örömmel nyug-
táztam, hogy Tallér Gyula, az
iskola eminense megkapta Az
ember tragédiáját, Ernszt
Anci – mint legjobb lányta-
nuló – megkapta vörös-
martyt meg a Szépilust, tehát
az enyém a Bánk bán, a na-
gyúr!

Elérkezett a pillanat, és tal-
pig gyászban, a halódók imá-
ját hörögve beléptem har-
madmagammal az inquisito-
rok elé, hogy számot adjak
igen szerény tudásomról. Hát
egyikünk sem volt az a ki-
mondott zseni vagy eminens!
odajárultunk az asztalhoz a
tételekért. Belenéztem, és
igen-igen meg voltam eléged-
ve… a magyart meg se néz-
tem. Minek? Hát úgyis a
Bánk bán az enyém! Már ké-
szültem a nagymonológra: „Ő
csordaszámra tartja gyülevész
szolgáit” etc. etc. Úgy elérzé-
kenyedtem a nagyfene átélés-
től, hogy majdnem könnyekre
fakadtam. nagyon át tudtam
élni Tiborc meg a többi nyo-
morult magyar sorsát. De va-
lami azért mégis piszkált,
hogy ha másért nem, a tisztes-
ség kedvéért nézzek bele a
magyartételt rejtő papiruszba.

Belenéztem! Azt hittem, ösz-
szedől a tornaterem, vagy leg-
alább is megrepednek a falak.
Lerepülnek a fecskefarkú cse-
repek a rémült sóhajtástól,
ami bensőmből kiszakadt... a
papíron feketén fehéren ez
állt: Csokonai vitéz Mihály
élete és munkássága. Most
pislantsál, uram Krisztus!
Mert ez lehet, hogy a jó öreg
Csokonai ismert engem, de
hogy én csak hallottam róla,

az hétszent. Ahogy összeszed-
tem rombadőlt magamat rá-
jöttem, hogy itt csak a szem-
telen vagányság segít! így is
lőn. Mikor sorra kerültem,
ványik kripta hangon meg-
kérdezte: - no, készen van
„fijam”? Mire én határozott
igennel feleltem: - Méltósá-
gos uram, igen! – Mi is a ma-
gyar tétele?: - Méltóságos
uram, Csokonai vitéz Mihály
élete és munkássága. – na,
rendben van akkor kezdje „fi-
jam”! A latin érettségiztető
nagybátyám Sütő Józsi bácsi
amikor meghallotta a tételt,
egyre lejjebb kezdett csúszni a
székén. A felszólításra tisztán
csengő, ékes tenorban a kö-
vetkező kéréssel fordultam
dr. ványikhoz: Méltóságos
uram! Szíves engedelmével,
egy Csokonai verssel szeret-
ném kezdeni a feleletemet, és
erre a versre építeném fel a
mondandómat. Halálos
csend támadt a teremben. A
bátyám, már mint Sütő tanár
úr, ebben a pillanatban csú-

szott az asztal alá. A többiek
is összehúzták magukat. Bár
ismertek, de rémálmukban
sem jött elő, hogy ilyen szem-
telen merek lenni. várnyik
csodálkozó, kerekre nyílt
szemmel meredt rám, mint az
a bizonyos az újkapura, és
megszólalt. – Jól van, „fijam”,
kezdje a verset! 

vettem egy mély lélegzetet,
testemet-lelkemet az Úrnak
ajánlva elkezdtem: A Re-
ményhez, Csokonai Vitéz
Mihály verse. A mai napig
sokszor elmondtam ezt a ver-
set. Hallottam nagyon nagy
előadóktól, de még olyan szé-
pen, olyan érzéssel ez a vers
nem szólt, mint akkor.
végéhez érve magabiztosan
mondám: - Méltóságos uram,
akkor szíves engedelmével el-
kezdeném az életmű elemzé-
sét. Megszólalt ványik sírásba
csukló hangon. – Köszönöm
„fijam” ezt a gyönyörű vers-
mondást! Magyarból jelesen
érett! nohát, így kell ezt csi-
nálni.

A bátyám úgy bukkant fel
az asztal alól, mint szárcsa a
haragos tóból, kihúzott derék-
kal nézett körül, lássa min-
denki, hogy ez a csodagyerek,
ez az irodalmi zseni az ő vér-
szerinti rokona, az unokaöcs-
cse. Én megint, mint egy sze-
rény kis ibolya, bekaszíroztam
merészségem gyümölcseit.

Az eredményhirdetés után
az első utam a postára veze-
tett, megtáviratoztam a nagy-
szüleimnek, hogy „érett” let-
tem. Két óra múlva megjött a
válasz, amely így szólt: „De
csak papíron! Csókol nagy-
apád.”

TEGZES MIKLóS

EGyKORI öREGDIÁK

(1923-2011)

Áldott emlékű Tegzes Miklósra,
egykori Sziládys öregdiákra saját írá-
sával emlékezünk az idén érettségi-
zőkre való tekintettel! A Szerk.

Tegzes Miklós: érett lettem

csokonai vitéz Mihály
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nAGy CzIroK LÁSzLó (1883-1970)

A halasi református oskoláról
Mélyen tisztelt ünneplő közön-
ség, és Tanári Kar! Kedves régi
diáktársak és ifjabb diákok!

Mint ősi iskolánk egyik legö-
regebb, volt halasi diákja szó-
lok most néhány, szót az isko-
la múltjáról, szelleméről és a
benne lezajlott régi diákélet-
ről.

Kezdem először is az iskola
múltjával: adataim jórészét
régi sárguló papírosokról, más
részét saját tapasztalásaimból
és régi tanáraim elbeszélésé-
ből merítettem. Adataimat az
iskola régi és a későbbi taná-
rai iránt érzett hálámból és
szeretetből szedegettem össze
az utánunk következő, bizo-
nyára már boldogabb nemze-
dék számára.

Mialatt a XvII. század első
évtizedeiben az alsó-baranyai,
laskói dombon még Sztáray
Mihály, a nagy reformátor
énekelgetett, romboló hadai-
val rájuk zúdult a török s a
veresmarti iskola tanárai és
növendékei is menekülésre
kényszerültek. De hogy is be-
szélnek erről a sárguló papí-
rok?

Abafy Dániel rector-pro-
fesszor, a corrector úr s maga
a preceptor urak 1632-ben el-
határozták, hogy elvándorol-
nak. Át is jöttek a növendé-
kekkel a Dunán s Halasig ju-
tottak a sokféle nemzetiség
között az első színmagyar vá-
rosig s itt kértek és kaptak en-
gedélyt a megtelepedésre. A
bírák és senátor uraimék
Dencs Mihály magvaszakadt
ember telkét és épületeit je-
lölték ki az iskola és növendé-
kei számára, a ref.templom
mellett. A férőhelyek azon-
ban kevésnek bizonyultak s
mintegy fele formán Kecske-
métre telepedtek át és meg-
vetették alapját a legutóbbi
időkig is virágzó kecskeméti
ref. kollégiumnak.

A kezdő évtizedekről nem

beszélnek ugyan az írások, de
az iskola fennállása – az írásos
bizonyítékok szerint – 1664-
től folyamatosan fennállónak
tekinthető. így tehát ez évben
éppen 300 esztendős.

1867/68 tanévben az addigi
6 osztályú algimnáziumban 8
osztályúvá lett, s ugyanez év-
ben volt az első érettségi is.
Mint az iskola mestergeren-
dáján sokáig olvasható volt,
az első érettségiző diákok eme
hexameteres sorokat jegyez-
ték fel rá:

Papp Lajos és Silling Ede,
Paprika imre, Karancsi,
tóth Sándor, Fridrich  
jártanak itt valaha.

Az iskola fenntartó testüle-
te a legutóbbi időkig a halasi
ref.egyház volt, melynek tör-
vényeit az a nemes tradíció
hatotta át, hogy nem nézte a
vallási és nemzeti különbsé-
geket, hanem szeretettel ölel-
te magához az iskola minden
tanulóját. Tolna, Baranya,
Bácska sok ifjú nemzedéke,
mint a Hettesheimerek, Lin-
densmidtek, a Gombárovi-
csok, vuicsok, vrabliczák,
Mednyánszkiak itt törték,
majd tanulták meg a szép és
gyökeres magyar nyelvet.

nevesebb, országos vi-
szonylatban is kiemelkedő ta-
nárai voltak az iskolának idő-
rendben, - hogy csak néhá-
nyat említsünk: Földy János
és Balogh Pál tudós igazgatók,
Baksay Sándor püspök, író,
Bulcsú Károly költő, Biczó

Géza festőművész, Thúry
József turkulógus, akadémi-
kus, Korda Imre író, Dekáni
Árpád rajztanár, a halasi csip-
ke atyamestere, Bernáth
Lajos író, Halasy nagy József
dr. történész, filozófus, nyug.
egyetemi rektor.

Az iskola halasi származású
növendékei közül országos
hírnévre emelkedtek: Péter
Ferenc cs. és kir. udvarnok:
Gózon László kerületi fő-
ügyész, a halasi ref. egyház el-

ső történetírója, Gózon Lajos
1848/49-i honvéd alezredes, a
schvecháti, ácsi, és felsőzsol-
cai hős, Szilády László halasi
lelkész, országos hírű hitszó-
nok, a nagy révész Imre deb-
receni lelkész, Szilády Áron
az országos nevű nagy nyelv-
tudós, irodalomtörténészt és
hitszónok, akadémiai tag,
Gyárfás István táblabíró, a
Jászkunok történetírója, aka-
démikus, Péter Dénes humo-
rista író, zseny József várm.
főjegyző, számos nemzeti irá-
nyú társadalmi egyesület szer-
vezője és elnöke, Toóth
Károly és Lajos ikertestvérek,
egyetemi tanárok, neves jog-
tudósok, Józsa Antal tanfel-
ügyelő, közíró, Szalai László
író, Lakó György akadémikus,
Garbai Sándor a Tanácsköz-
társaság első elnöke, Murgács
Kálmán dalköltő, Medvecky
Károly  közgazdasági közíró,
nagy Kálmán szobrászmű-
vész, nagy Szeder István, a
város egyik történetírója,
Thorma János festőművész.

Ősi városunkban a régi diá-
kéletről röviden ezeket
mondhatjuk: itt a diákság
már századokkal ezelőtt is
összeforrt a vezető értelmiség-
gel, sőt a néppel is. Felismerte
a népünknek a környező
helységek polgáraival szembe-
ni, könnyen észrevehető fölé-
nyes elsőbbségét. Kiváltságos
szabad városunkban a pa-
rasztság is jobb módban és
jobban élt, mint a volt job-
bágyhelyeken. Emellett itt
igen sok családban felsőbb is-
kolákat is végeztettek a szü-
lők, legalább egy gyermekük-
kel, kiknek jó része később is
megmaradt az ekeszárnyánál.
városunkban tehát a legtöbb
családi ünnepélyen és más al-
kalmakkor együtt társalogha-
tott és vigadhatott a paraszt-
ság a tanult emberekkel, atya-
fiakkal, ami a halasi paraszt-
ság ízlésének és értelmi szín-
vonalának további emelkedé-
séhez vezetett. 

Ha csak 60-80 esztendővel
igazítjuk is vissza az idő nagy-
mutatóját, a családi ünnepé-
lyeken, lakomákon majd min-
denütt ott van a diákság: ver-
sel, szaval, táncol, énekel,
mulat vagy udvarol, úgy
amint kívántatik, mert az
ilyen alkalmakra a helybeli
származású diák-barátok ré-
vén más diákok is sűrűn kap-
tak meghívást. Még a gazdák
is örültek, ha diákokat láthat-
tak vendégül.

Szép példáját örökítette
meg verses leírásokban egy
ilyen előkelő társaságban
megjelent diák – vendégek
mikénti szórakozásának
Csicsvai Vasas András bara-
nyai lelkész, az 1823 évi janu-
ár 25-én, Kármán Pál kiskun
kapitány halasi úr házánál, a
Pál nap alkalmából rendezett
ünnepség alkalmából, ahol a
diákok is sarkantyús csizmák-
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ban táncoltak a szép magyar
öltözékekben  jelenlévő leá-
nyokkal. Az eredeti kéziratot
az országos néprajzi Múzeum
Adattárában helyeztem el.

De sokszor hivatalosak vol-
tak a halasi diákok kereszte-
lői, névnapi, lakodalmi, disz-
nótori alkalmatosságokra is.
A régi híres diák-majálisokat,
– melyeket a Sóstó kiránduló-
helyen rendeztek –, máig is
emlegeti népünk, mely alkal-
makra az ételekhez valókat
sőt az italokat is a jobb módú
polgárság régebben ajándék-
ban küldözgette. Ilyenkor
csónakázhatott is a diákság.
Egyik jeles tanárom beszélte
el, hogy ő egy ilyen sóstói ma-
jálison detronizálta is a
Habsburgokat.

Csónakázni a városkörüli
nádasokhoz s a közeli tanyák-
ra is el-el járogattak a diákok,
s a hívatlan vendégeket is sok
helyen megvendégelték a gaz-
dák. De nem feledkeztek el
diákjaink a szőlő, gyümölcs
érés idejéről sem. Megrázo-
gathatták a gyümölcsfákat s
ehettek eleget a legtöbb he-
lyen. A dinnyeérés idejéről
sem feledkeztek el. volt rá
eset, hogy egyik-másik közeli
tanyán – mint éppen édes-
apáménál is -, hálából egy-egy
favilla vagy kapa kézbelisé-
gekkel a tanya körüli mezei
munkákban is segédkeztek,
díjtalanul. De a városi házak-
nál sem riadtak vissza attól,
hogy pl. egy banyakemence
elromlása alkalmából egy-egy
kis agyagféle pár km-ről beta-
licskázásában, aztán a tapasz-
tási munkákban is segédkez-
zenek, kivált ha a háziasszo-
nyé vagy valamelyik szomszé-
dé pusztult el, vagy a kemen-
ce behorpadása körüli tény-
kedésben ők voltak a luda-
sok. 

Szőlőérés idején több diák
– csoport kereste fel az Öreg-
szőlőket, ahol a vén budárko-
dó emberek jóvoltából válo-
gathattak a fürtökben. vol-

tak, akik még a táskájukat is
megpakolhatták.

A múlt század elejéről már
számos kis füzet tanúskodik a
diákok verselő készségéről és
tehetségéről, melyekben Háló
Kovács József és Gyárfás Pál
akkori halasi prédikátorokat
köszöntik fel névnapjuk al-
kalmából. E füzetek jórésze a
háborús cselekmények foly-
tán elkallódott, kisebb részét
a helyi múzeumban átmentet-
tem. 

A diák szolidaritásunk szá-
mos szép példáját láttuk, de e
körül tréfás esetek is akadtak:

– algebra órán egyszer a III-
ikos betyárok közül senki sem
készült. Szurkoltunk, hogy
öreg tanárunknál – zámbónál
most bevargázunk. Amíg az
emeleti folyosón tanakod-
tunk, egy szomszéd terembeli
III-ikos diák így szólt: –
Mögmentelek én bennőtö-
ket! De hogy, hogyan gondol-
tak arra már nem került sor,
mert zámbó közeledett.
Alighogy a tanári aztalnál le-
ült, nagy sebbel-lobbal ránk-
nyit arra pár harmadikos su-
hanc, s így kiált be a terembe:

– Gyerökök ég Vadkert!

Erre kitódultunk a folyo-
són, majd az udvaron is el-
mélkedtünk, úgy, hogy  2 pe-
dagógus sem tudott bennün-
ket összeszedni, egyik-mási-
kunk a kerítéseken kukucs-
kált ki.

Tanáraink sok szép példá-
ját adták, a diákság iránti jó
akaratnak. Mikor egyszer

Héczey Ervin meg Árki zsizsi
barátaim Dobónál az orvos-
tanárunk házánál felpiócáz-
zon, felkötött állal, bekötött
nyakkal jelentek meg s pana-
szolták, hogy a világon min-
denféle bajuk van, a jólelkű
tanár, bár tudta, hogy hon-
nan fú a szél, 3-3 nap szabad-
ságot engedélyezett a számuk-
ra.

Én meg mivel a német írás-
belin a kapott puskát alig tud-
tam olvasni s Lesitz helyett
lezicczel írtam. Mikor Dobó
mellém érkezve a bajt kiszem-
üvegezte, káromkodott egyet,

halkan, de a Leziccet ott
nyomban kijavította Besiccre.

Gaál Imre igazgatónk meg a
negyedik osztályos vizsgán a
mellettem ülő felé közeledve
(háttal a vizsgabiztosnak) s
négy újját kinyújtva kérdezte
tőle: – Hányadik Béla alatt
volt a tatárjárás? Egy másiktól
ugyanily módon: – Hányadik
Bélát vakították meg?

A múlt század 70-80-as
éveiben már politikai tényező
is volt a halasi diák. A követ-
választási mozgalmakban
mindig a 48-as párt javára
korteskedtek. Megjelentek a
szabadelvű párt-körben is,
csapatosan, s fehér, kortes
tollakat kértek, de nem ám,
hogy a kalapjuk mellé tűzzék,
hanem, hogy minél többek
szemeláttára letapodhassák.

Érdekes diák-típusok vol-
tak Halason a temetődiákok,
templomi számrakók, kik az

óramulasztásokban lettek leg-
járatosabbak, mint szerénysé-
gem is, meg a harangozások-
ban, mely alkalommal a to-
ronyőrök magasról messzelátó
szobájába is betekintettünk s
a számukra leveles dohányt
vágtunk, náluk tanultunk
meg pipázni is. Pipáinkat egy-
egy avas pipatartón tartottuk,
s ha a harangozók pipái nem
szeleltek, vagy kötözködtek,
őkelmük a miéinket rángat-
ták elő. A toronyban az órák
és negyedórák ütése után a
toronyőrök ablakából sokszor
mi bődítettünk a tülkeikbe,
ezzel jelezvén hogy a tűzvé-
szek őrangyali, a toronyőrök
ébren vannak. Temetések al-
kalmával, ha a kántor akadá-
lyozva volt s a halottas me-
nettel egy-egy patikához ér-
tünk, néha bizony így énekel-
gettünk:

Halál ellen nincs orvosság,
Ezt tudja egész világ…

Tavasz féllel a diákság a
szabad időkben szárcsa, vad-
kacsa és gém tojásokat szede-
getett a város körüli nádasok-
ban, élelmezésük feljavításá-
ra.

A mendikáns diákokat is
sokáig emlegették az öregebb
diákok. Ezek az öregebbek ci-
pőit takarították s olykor le-
gátus kísérők is lettek.

végül a cuclibiztosokat em-
líthetem – mint régi diáktípu-
sokat, kiknek felügyeleti ha-
táskörük volt. Legszebb nap-
jaik, szerepeik a sóstói diák-
majálisok alkalmával voltak.
Ilyenkor még csapos is közü-
lük került a hordók körül.

Mi tagadás, a régi diákok
bizony még a csárdákban is
megtilódtak. Ennek emlékét
őrzik az alábbi dalsorok, a 90-
es évek elejéről:

Sarkon van a Karcsi bácsi kocsmá-
ja, / Diákoknak van az oda csinál-
va./ Diákoknak, meg annak a híres
sej, haj, Lakosnak, / Meg annak a
tizenhárom tanárnak… (Lakos t.i.
pedellus volt.)



STÁDIUM - PolgÁrI Hírlevél - 2014. ÁPrIlIS8 ne bÁnTSD A MAgyArT! – zrínyI MIklóS

A nagy szabadság – mit a
régi halasi diákok élvezhettek
–, nem is volt kárukra.
Idejében kitombolhatták ma-
gukat, majd később békén
láthattak az építő munkához s
a családi fészekrakáshoz.

Ezzel zárom is a régi halasi
iskoláról és diákéletről szóló
rövid megemlékezésemet.

Mivel pedig „a másodperc
alatt tűnő egyetlen mosoly is
milliószor többet ér a naphosz-
szat tartó sírásnál”, a régmúlt
idők diákemlékeiből is jól
esett elmondanom néhány
tréfás esetet és anekdotát!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

NAGy CZIROK LÁSZLó

1964-ben 300 éves a halasi refor-
mátus iskola. Megjelent a Szilády
Áron Társaság évkönyvében, 2001-
ben. Képek: a gimnázium főépülete,
1900 és 1950 körül.

nagy czirok lászló 

(Kiskunhalas, 1883. augusz-
tus 4. – Kiskunhalas, 1970.
április 6.) hivatalnok, nép-
rajzkutató, múzeum igazgató.

Kiskunhalasi református
gazdálkodó- és pásztorcsalá-
dokból származott. A kiskun-
halasi gimnáziumban érettsé-
gizett 1901-ben. Jegyzői okle-
velet szerzett. nyugdíjazásáig,

1949-ig, több, de elsősorban
Kiskunhalas városban volt
köztisztviselő, anyakönyvve-
zető. A kiskunhalasi Thorma
János Múzeum igazgatója volt
1951 és 1954 között, majd ké-
sőbb munkatársa. Sírja a kis-
kunhalasi régi református te-
metőben található.

Már gyerekkorában meg
volt benne az érdeklődés a
pusztai-, a paraszti- és a pász-
torélet iránt. Kiskunhalas
helytörténete, életmódtörté-
nete foglalkoztatta a legin-
kább. Többek között foglal-
koztatta a céhek, tanyák,
malmok, népi természetisme-
ret, hiedelmek, népszokások,
népdalok. Több könyve meg-
kerülhetetlen alapvető szak-
irodalom a mai napi a néprajz
bizonyos területein. Kézirat-
ban maradt munkáit a kis-
kunhalasi múzeum illetve a
néprajzi Múzeum őrzik.

Információk: wikipedia.hu

MunKÁI

• régi népdalok Kiskunhalasról.
(vargyas Lajossal együttműködve)
Budapest, 1952. • Pásztortörvények
és szabályok ún. regulák a
Kiskunságban In: néprajzi Értesítő,
1954, 1955. • Leánykérés Halason
In: Kiskunság, 1955. • Házásók. In:
néprajzi Közlemények, 1956. •
Pásztorélet a Kiskunságon. Budapest,
1959. • Száraz-és szélmolnárok élete.
Budapest, 1962. • A ráday kora a
szegedi vár titkai. 1962. •
Budártüzek mellett. Kiskunsági
anekdoták és alakok. Budapest,
1963. • Betyárélet a Kiskunságon.
Budapest, 1965. • A lótenyésztés
múltja és jelene a Kiskunságon In:
néprajzi Közlemények, 1965. 1-2. sz.
• régi halasi vásárok. In: Kiskunha-
las helytörténeti monográfia I.
Kiskunhalas, 1965. • Az utolsó hala-
si verbuválások. In: Kiskunhalas
helytörténeti monográfia I. Kiskun-
halas, 1965. • nagyjaink. (vorák
József társszerző) In: Kiskunhalas
helytörténeti monográfia I. Kiskun-
halas, 1965. • Csokonai és Petőfi-
emlékek a Kiskunságban In: Forrás,
1973. 4-5. sz. • Az 1935-1938. év
eseményei Kiskunhalason. In: Halasi
Múzeumi Évkönyv (Kiskunhalas,
1999. • Kiskunhalasi krónika. 1966-
os kézirat - kiadva Kiskunhalas,2002.

jubileumi rendezvények
2014. április 11-12. egész nap
• református Középiskolák
országos  Kémia versenye.
Május 10., szombat 10 órakor
• Kopjafa-állítás: az öregdiá-
kok az iskolaparkban kopjafát
állítanak. vendégünk: dr.
Tőkéczki László történész, a
KrE Dunamelléki Kerületé-
nek főgondnoka. Május 19-
23 egész nap • „Fundamen-
tum - az iskolaalapítás kora” -
történelmi projekt a tizedik
évfolyam részvételével. Júni-
us 2-6 egész nap • „Járjuk be
újra! – szekerezés az 1600-as
évek stílusában Debrecenből
Halasra. Augusztus 30. 10 óra
• Jubileumi kiadvány megje-
lenése és bemutatása.
Augusztus 31. 16 óra • Ünne-
pi tanévnyitó a ref. templom-
ban, majd ünnepi laborátadás
a gimnáziumban. Szeptember
30. 16 óra • Kis kutatók ver-
senye – természettudomá-
nyos csapatverseny meghir-
detése.  Szeptember 30. 16
óra • Szilády Áron emlékver-

seny meghirdetése.
Szeptember 30. 16 óra •
népművészeti Ki Mit Tud
meghirdetése. október 15. 9
óra 35 perc • A gimnázium fi-
zika szertárának anyagából
rendezett kiállítás megnyitó-
ja. Tudományos diákelőadás
ebből az alkalomból és témá-
ból a gimnáziumban. no-
vember 6. 17 óra • A gimná-
zium történetét bemutató ki-
állítás megnyitója és előadás
ebből az alkalomból. novem-
ber 10-14 egész nap • „A
Sziládyak kora – a Gimnázi-
um mai épületének megszüle-
tése „történelmi projekt.
December  5-6  egész nap •
református Iskolák Sakk- és
asztalitenisz versenye. De-
cember 9. 9 óra 35 •
Képzőművészeti kiállítás szi-
ládys öregdiákok munkáiból.
December 11. 17 óra • zenei
előadás, záró hangverseny a
gimnázium dísztermében.

szilady.net
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Az első világháborút lezáró
békeszerződést, melyet „béke-
parancsnak” kell szervezni
1920. június 4-én írták alá a
magyar kormány nevében –
Bernárd Ágoston, Drasche
Lázár Alfréd – a Párizs mellet-
ti versailles francia királyi pa-
lota parkjában álló Trianon
palotában, amit XIv. Lajos
szeretőjének Dubarry asz-
szonynak építtetett. Hogy
ilyen épületben kellett aláírni
a szerződést, már önmagában
is megalázó.

A békediktátum Magyaror-
szág 282,870 km2-t, és a
18,264533 főnyi lakosságából
pedig 7,625,117 főt hagyott
meg. A Magyarországgal
szembeni gyűlölet – melyet
Ausztria szított évszázadokon
át a hazai nemzetiségekben –
és a rosszindulat bizonyságá-
ul, a területváltoztatásokkal
kapcsolatban a versaillesi bé-
keszerződés sehol sem alkal-
mazta a népszavazást!

(nem úgy, mint németor-
szágban, ahol 1955-ben nép-
szavazással térhetett vissza
Schleswig, Felsőszilózra, és a
Saar-vidék népe az anyaor-
szágához.)

Az emlékezetes „soproni
népszavazást” a lakosság ha-
zafias magatartása, és a sza-
badcsapataink hősies küzdel-
me miatt rendelte el az 1921.
október 13-i velencei egyez-
mény.

Az elvett területek nem
megműveletlen sivatagok, ki-
etlen pusztaságok, hanem az
ország természeti kincsekben,
történelmi emlékekben, civi-
lizációs, és kulturális létesít-
ményekben leggazdagabb ré-
szei voltak. 

Magyarország tömérdek

pénzt, munkát fektetett be
ezekbe az országrészekbe.
virágzó ipart, kereskedelmet,
gyönyörű épületeket létesí-
tett. vasúthálózatot, hidakat,
kikötőket épített. Hány alsó-
közép- és felsőfokú intéz-
ményt?!

Gondoljunk ezekre is, mi-
kor megpillantjuk Marosvá-
sárhely hajdani főterét, a kas-
sai dómot, ahol rákóczi ham-
vai pihennek, a munkácsi, zó-
lyomi – hadd ne soroljam –
ősi várainkat.

veszteségünket akkor érez-
zük ma is, amikor az energia
előteremtéséről kell gondos-
kodnunk. Egykori legjelentő-
sebb vízerőtelepeinket emlí-
tem, amelyek az utóállamok-
ban napjainkban működőké-
pesek, Ikesvár, Kolozsvár,
resica, nagyszeben, Garam-
szentbenedek, Temesvár tér-
ségeiben. (A természetes
energiaforrásoké volt és lesz a
jövő…)

Alig maradt meg kiépített
közút hálózatunk egyharma-
da, elvettek 27,155 km-t,
1918-ban üzemben álló
22,704 km hosszú vasutunk-
ból  13,911 km-t. 5152 közúti
hídjaink negyedrésze maradt
meg. Elvették minden sóbá-
nyánkat, nemesfém, és szén-
bányáinkat, elzárták orszá-
gunkat a tengertől!

Még a nevét is elfelejtjük
Fiumének, amit rijekának
kereszteltek át, amikor elko-
bozták 124 óceánjáró hajón-
kat, 14 hadihajónkat, s az eu-
rópai hírű M. Kir. Tengeré-
szeti Akadémiánkat, ahol ki-
váló tiszteket képeztek nem
csak hazánknak. A kikötőt a
magyar állam költségén épí-
tették 1872-1914 közötti

években 60 millió aranykoro-
na ráfordítással.

nem sorolom tovább ha-
zánk kirablását, megcsonkítá-
sát – újságok, könyvek, sta-
tisztika próbálja felsorolni. 

Tudnunk kell, az Egyesült
Államok egyáltalán nem rati-
fikálta a trianoni szerződést.

Az akkori miniszterelnök,
és külügyminiszter a kihirde-
tés napján kijelentette: „a
magyar határ bizonyos fokig ön-
kényesen van megvarrva. Elég
ha a térképet megnézzük, és
azon követjük a határvonalat,
amely egyébként nem feltétlenül
végleges, s amely tudjuk mind-
járt, nem feltétlenül szentesíti az
igazságot. A határ érdekeket
sért, és ezért bizonyos kiigazítá-
sokra lesz szükség!”

Franciaország 1920. július
24-én hat héttel a kihirdetés
után Fouchet budapesti fő-
megbízottjaival a következő
felajánlást teszi a magyar kor-
mánynak: „Az utódállamok
között kész olyan tárgyalások-
nak közvetítésére amelyeknek
céljuk, hogy egyrészt orvosolja-
nak bizonyos gazdasági és nép-
rajzi igazságtalanságokat, más-
részt, kiegészítsék a kisebbségek
védelmének biztosítására már
létesített határozmányokat!”

McDonald liverpooli kép-
viselő az angol parlamentben
a következőket jelenti ki:
„Olyan béke az, amely kihatá-
sában rosszabb, mint egy hábo-
rú.” Robert Lansing Wilson
kormányának külügyi államtit-
kára mondja: „e békeszerződés
új háború forrása, ez olyan biz-
tos mint ahogy az éjszaka után
nappal következik!”

A jóslások beteljesedtek.
Kitört a második világháború.
Milliók pusztultak el.

Párizsban 1947. február 10-én
aláírt békeszerződés visszaállí-
totta 1938 előtti határokat,
300 millió uSA dollár jóváté-
tele fizetésre kötelezte a har-
cok során többszörösen kira-
bolt országunkat. 

Jaltában ránk szabadította
a szovjeteket. A mérhetetlen
szenvedést a békeszerződés
még azzal is súlyosbította,
hogy a „kollektív felelősség
elvét” érvényesítette a
csehszlovákiai magyarokra.
Egy részüket – cselédnek – a
Szudéta-vidékre internálták,
százezreket „lakosságcsere”
ürügyén napok alatt Magyar-
országra telepítették át,
ugyanezen elvek alapján a né-
metnyelvű lakosságot német-
országba szállították.

Új időket élünk. Birodal-
mak, országok bomlanak szét.
Ha igaz, csak a változás örök!
így e törvényszerűség csak
ránk ne lenne érvényes?!

Még 1936-ban elemista ko-
romban szavaltam június 4-
én Vályi Nagy Géza három
szakaszos versét:

Három könny…

Három könny van a szempillámon,
Nehéz, forró mind a három!
Lelkem legmélyéből jöttek,
Szemembe a drága könnyek.

Az első könny, mely úgy éget,
Siratja a Felvidéket!
A második – a legdrágább –
Téged gyászol, Bácska, Bánát.

A harmadik – legnehezebb – 
Erdélyország érted pereg!
érted pereg – vagy tán másért.
Egész nagy Magyarországért!

F. NAGy JóZSEF

Első megjelenés: 
Humanissime, 

2001 augusztus

Grafika: korabeli  kiadványból

1920. június 4. Trianon



Az országgyűlés 2014. febru-
ár 4-én elfogadta a jászkun
önmegváltás emléknapjáról
szóló határozatot, amely an-
nak állít emléket, hogy Mária
Terézia 1745-ben aláírta a
jászkunok 1702-ben elveszí-
tett kiváltságainak visszaadá-
sáról szóló okmányt. 

Május 6-át, a Jászkun
Hármas Kerület önmegváltá-
sát, a redemptiot lehetővé
tevő diploma Mária Terézia
általi aláírásának napját 277
egyhangú szavazattal jászkun
emléknappá nyilvánította a
magyar országgyűlés. 

A határozat „tisztelettel adó-
zik azon jászkun polgárok előtt,
akik – a magyar történelemben
példátlan módon – szabadságu-
kat 580 000 rhenes aranyforin-
tért vásárolták vissza.” A
Parlament azt is kinyilvání-
totta, hogy támogatja olyan
megemlékezések szervezését,
amelyek a jászok és kunok ősi
szülőföldszeretetével, szabad-
ságszeretetével és öntudatá-
val kapcsolatosak. Az előter-
jesztők nevében az expozét
Lukács László kiskunhalasi or-
szággyűlési képviselő, a nádor
Klub elnöke mondta el.

Selmeczi László régész írása
szerint I. Lipót császár 1702.
március 22-én kelt adomány-
levelével és a német Lovag-
renddel kötött adásvételi
szerződésével a Jászkun Ke-
rületeket gyakorlatilag job-
bágysorba taszította. A közös
sors, az azonos jobbágyi aláve-
tettség tudata, a régi kiváltsá-
gok és szabadságjogok vissza-
szerzésének reménye érdek-
közösséget alakított ki és el-
vezetett a redemptiohoz,
azaz az önmegváltáshoz.

Hosszas diplomáciai előké-
szítés után Mária Terézia
1745. május 6-án Bécsben ki-
adott oklevele engedélyezte a
jászkunok számára a
redemptiot. Ennek fejében a
Jászság, a nagykunság és a

Kiskunság kötelezte magát az
eladás összegének, valamint a
földesúr által a Jászkunságban
végzett építkezések és javítá-
sok költségeinek megtérítésé-
re, vállalták ezer lovas katona
kiállítását és felszerelését, a
későbbiekben pedig a hadia-
dó fizetését. Cserében vissza-
kapták korábbi kiváltságai-
kat, megszűnt földesúri aláve-
tettségük. Az 580 000 rhenes
aranyforintot, a visszaváltás
összegét a jászok és a kunok
csak nagy erőfeszítés árán
tudták kifizetni. Mindez
rendkívüli erejű közösségala-
kító tényező volt, mely meg-
erősítette a jászkunokat kez-
dettől fogva jellemző öntuda-
tot.

A jász és kun kapitányok-
ból, feleségeikből, a Jászság
polgármestereiből és tisztség-
viselőiből álló delegáció vise-
letben, kifogástalan eleganci-
ával képviselte a Parlament-
ben az ünnepélyes eseményen
a jászokat és a kunokat. A ha-
tározat elfogadását követően
a karzaton elhelyezkedő kül-
döttséget tapssal köszöntötte
a Ház.

egy kis pénztörténet 
a jászkun önmegváltás

ürügyén

Aligha van a helyi újsággal
rendelkező nagyobb jász és a
kun települések között olyan,
ahol a közelmúltban, a
Redemptio emléknapjához kap-
csolódva, ne emlékeztek vol-
na meg arról az egyedülálló
módról, ahogy az ősök hatal-
mas áldozatok árán visszavál-
tották évszázados jogaikat.

(...) Többen akadnak, akik-
ben a fentieket olvasva felme-
rül két kérdés: 1.,Miért éppen
rajnai forint (vagy ha úgy tet-
szik rénes, rényes, rénus, rhe-
nes, rénusi, rhénusi, esetleg
német, kamarai vagy császár-

forint, merthogy ez mind
ugyanazt jelentette)?  2.,
Mekkora summa lehet ez a
közel 600 000 rhénes forint
mai pénzben? 1., A rhénes
aranyforint 1386-tól létező fi-
zetőeszköz, érme volt, amely
kezdetben beleillett az euró-
pai dukátok sorába (firenzei
fiorino, velencei zecchino,
spanyol escudo, és persze az
évszázadokig értékálló ma-
gyar aranyforint, a „körmöci
arany”), de már kezdetektől
kisebb finomságú, 958 ezrelé-
kes, és kisebb nyers tömegű
volt, mint a többiek. (...)
Kétszáz évvel később, a
redemptio idején az arány
4,25-re változott, de ezt nem
pénzromlás, hanem az arany
– ezüst paritás eltolódása
okozta. Mária Terézia diplo-
májában olvashatjuk: „…a
jászkunok…nádori tiszteletdíj-
képpen, melyet most Királyi
Kincstárunk fizet, évenként és
kellő időben, ide, Királyi 

Kamarai Kincstárunkhoz
12600 rénes forintot érő 3000
aranyat fizetni ígérnek.” Szóval
a rénes forint elszámoló pénz
volt, a forgalomhoz tetszőle-
ges érméket használhattak.

2., A második kérdés több-
féle módon is megközelíthető,
de előre kell bocsájtanom,
hogy ezek egyike sem holmi
tudományos okfejtés.  a.,
Először megnézhetjük, mi
lenne, ha tőzsdei áron, ne-
mesfémben fizetnénk? A
redemptio idején III. Károly
pénzrendelete értelmében 1
dukát 3,44 g színaranynak, 1
tallér 25,18 g színezüstnek fe-
lelt meg, a féltallér (12,59 g)
volt a rajnai ezüstforint. A
600 000 rénes forint az ezüst
mai, 153 Ft/g tőzsdei árfolya-
ma mellett 1,156 Mrd forin-
tot érne. Ha azonban körmö-
ci aranyban fizetnénk, a 4,25
: 1 korabeli átváltást, és a
9600Ft/g mai tőzsdei árat fi-
gyelembe véve 4,608 Mrd Ft-
ot kellene leperkálnunk. Már
ez is mutatja, hogy az ilyen
kérdéseknek, hogy : „Mennyi
lenne mai pénzben?” nem biz-
tos, hogy van értelme.

b., De azért játsszunk to-
vább, ha már elkezdtük!
Ludas Matyi azt mondta a vá-
sárban Döbröginek, hogy 3
márjás a liba párja.  1 márjás
egy XvII krajcáros érme, 3
márjás 1 vonás forint, vagyis
51 krajcár, ami 0,85 rénes fo-
rint. Egy pár libát ma vehe-
tünk 8000 Ft-ért, akkor 1 ré-
nes forint  9410 Ft-tal egyen-
lő. A teljes redemptiós sum-
ma így számolva 5,647 Mrd
Ft.  Akkortájt lehetett vásá-
rolni egy jó tehenet 8 vonás-
forintért (6,8 rénes forint ér-
tékben). Ha ma egy jó tejelő
tehénért 250 000 Ft-ot szá-
molunk, a redemptio költsé-
ge 22,059 Mrd Ft-ra rúg.  

WIRTH LAJOS

- részlet- berenycafe.hu
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NáDoR KLub
DÍSZKöZGyűLéS

2014. május 6-án, 
kedden 16 órától
a Thorma János 

Múzeumban

VENDéGüNK: 
Kapus Krisztián 

polgármester,
a „Kun összefogás” 
Konzorcium elnöke 
Kiskunfélegyháza

Házigazda: Lukács László 
a Nádor Klub elnöke

A Nádor-díj átadása.

Közreműködnek a 
zeneiskola növendékei.

jászkun emléknap



Kiskunhalas város Önkor-
mányzata és számos szakmai,
valamint egyéb támogató se-
gítségével, 2007–2013 között
nagy sikerrel rendeztük meg a
„Halasi Borudvar” rendez-
vényt a Hősök ligetében (to-
vábbá 2009-től a Szüreti
Borudvart a Bethlen Gábor
téren). Kezdeményezésünk
három-négy napon keresztül
színvonalas kulturális és
gasztronómiai programként
bővítette Kiskunhalas város
napjához kapcsolódó esemé-
nyeket.

2014. május 1–4. között
folytatjuk hagyományteremtő
programunkat, és kiemelt
szerepet szánunk a magyar
borkultúra és egyéb hungari-

kumok képviselőinek bemu-
tatkozására, az igényes és a
helyi értékekre is építő kultu-
rális kínálat mellett.

A rendezvényt május 2-án,
pénteken 17 órakor megnyitja:
Bányai Gábor, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke, vala-
mint ifj. Fülöp Róbert alpolgár-
mester. A rendezvény prog-
ramjából kiemelnénk a vivat
Bacchus! Énekegyüttest, vala-
mint a helyi művészek előadá-
sait. Fellépnek többek között a
Szilaj Citerazenekar,  a Kiskun
és Halas Táncegyüttesek...
várjuk Önt is, minden nap,
reggeltől estig! 

részletes program a hirdetmények-
ben, továbbá a halasiborudvar.hu

honlapon. Info: 20/357-989
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Halasi borudvar 2014

„Egy malomban őr lünk!”

Lokálpatrióta klubestekLokálpatrióta klubestek
tisztelettel meghívjuk Önt

2014. április 15-én, kedden 18 órára 
a Végh-kúriába (bajcsy-Zsilinszky Endre u. 5.)

ii. VENDÉGÜNK: 
Pajor Kálmán villamosmérnök,

önkormányzati képviselő, 
az ’56-os Emlékbizottság elnöke

Vendégünk kívánsága szerint, 
kedvenc itala, étele is terítékre kerülhet!

HáZiGAZDA: 
Lukács László elnök (Nádor Klub)

A belépés díjtalan!

A nádor Klub és a Szilády Áron Társaság új közösségi progra-
mot hirdetett meg, elsősorban azok számára, akik szeretnék
megismerni és megtisztelni Halason és vidékén élő jeles polgá-
rait, szakmai értékeit, eredményeit, terveit, világlátását és ked-
venc elfoglaltságait. Mindenkinek teljesítjük egy kívánságát,
amivel meglepjük a résztvevőket! Klubestjeinket általában
minden hónap idusán tartjuk meg!

Információk: www.vashatos.hu
E-mail-1: nadorklub@mailbox.hu
E-mail-2: vashatos@mailbox.hu

Telefon: 20/465-2300

A következő klubestünket várhatóan A következő klubestünket várhatóan 
2014. május 15-én, csütörtökön 18 órakor 2014. május 15-én, csütörtökön 18 órakor 

rendezzük meg a Végh-kúriában!rendezzük meg a Végh-kúriában!



A Halasi nemes Tanács
2014. április 22-én, ked-
den 17 órától tartja meg
soronkövetkező ülését a
végh-kúriában (Halasi
Civil Ház, Bajcsy-zsi-
linszky E. u. 5.). vendég:
Kamarás István szocioló-
gus, egyetemi tanár.

*

A Halasi Szépmíves céh
és Halasi 48-as kör csa-
ládi programot rendez
Badacsonyban, 2014. jú-
nius 7-9 között. A pün-
kösdi találkozás során a
Balaton-felvidék termé-
szeti, történelmi és társa-
dalmi kötődéseit is sorra
veszik.

*
A KDnP halasi csoportja
a „Hősök napján“ meg-
emlékezést rendez 2014.
május 25-én, vasárnap
11:15 órakor az I. világ-
háborús hősök szobránál.

*
A Szilády Áron Társaság
2014. június 5-én, csütör-
tökön 16 órakor a Szilády
Áron református Gim-
názium dísztermében adja
át a Pro Iuventute-díja-
kat.

*
A STÁDIUM – polgári hírlevél
következő (17. szám) megjele-
nése: 2014. augusztus 1. A
programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk! Az időszerű ünnepi
programokról külön értesítése-
ket küldünk! Terjesztési infor-
mációk: 20/465-2300
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A városháza az északi oldalról, Kiskunhalas 1910 körül

SzEnTMIHÁLyI SzABó PÉTEr

PolITIkAI Abc
SS z e g é n y S é gz e g é n y S é g

Jólehet a szegénység inkább gazdasági, mint politikai foga-
lom, értelmezésének és kezelésének meghatározó jellegű

politikai kérdés. az anyagi javakban szűkölködés fogalma
természetsen viszonylagos, azaz térben és időben állandóan
változó. (...) Mi nyilvánvalóan a saját, magyar szegénysé-
günk fogalmából indulunk ki, saját „gazdagjainkhoz“ és a
nálunk fejlettebb országok polgárainak életszínvonalához
egyaránt viszonyítva azt.

A szegények száma és helyzete egy adott társadalom talán
legfontosabb mutatója. A szegények ugyanis rövidebb ideig
élnek, töbet betegeskednek, több személyes válságot élnek
meg, nem részesülnek a művelődés és kultúra előnyeiből,
mindenféle veszélynek, kockázati tényezőnek jobban ki
vannak téve. A legtöbb országban a vidéke ember szegé-
nyebb, mint a városi, a fizikai munkás szegényebb, mint az
értelmiségi, az öregek szegényebbek, mint a munkaképes
korúak, a sokgyermekes családok szegényebbek, mint mint
a kis családok, az alacsonyabb végzettségűek szegényebbek,
mint a diplomások, a nemzetiségi vagy faji kisebbségek sze-
gényebbek, mint a többség és így tovább. Ha egyes csopor-
toknál ezek az ismérvek halmozódnak, az egész társadalom
stabilitása veszélybe kerül. (...)

A rendszerváltás utáni magyar társadalom növekvő elsze-
gényedése mindenkit készületlenül ért, a beígért szociális
piacgazdaság helyett lepusztult „KGST-piac“ szomorú lát-
ványával ismerkedtünk, s egy minden eddiginél erkölcstele-
nebb komprádor-burzsuáziával, mely a magyar szegényeket
kiteszi otthonukból, megvonja gyógyszereit, lassú éhalálra
ítéli, a banktőke gépies könyörtelenségével és az uzsorások
cinizmusával. A magyar nemzeti és a keresztény szolidaritás
nem békélhet meg a szegénységgel. A kereszténydemokrá-
cia válasza nem késlekedhet ebben a csődhelyzetben.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

nÁDor klUb
Az AlSó-kISkUnSÁg érTék- 
éS MérTékTArTó közöSSége.

kérjük, Hogy TÁMogASSA ADo-
MÁnyokkAl célkITűzéSeInkeT!

AAKiKi MAGYARMAGYAR, , VELÜNKVELÜNK tARttARt!!

nadorklub@mailbox.hu

támogassa Ön is céljainkat!

Honismereti határjárás XiV.Honismereti határjárás XiV.
Rendhagyó ismerkedés a Kiskunsági Nemzeti Park

(bugacpuszta) természeti értékeivel.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2014. május 30-án, pénteken 16 órától.

utazásunk kisbusszal történik. indulás 16 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: tejfölös, mangalica pörcös kenyérlángossal és egy pohár
ágyas pálinkával, majd lovas kocsikázás, pásztormúzeum, őshonos állatok
és az istálló megtekintése. Vacsora a Gavallér tanyában: szabadmerítéses

bográcsgulyás és bugaci lángoló palacsinta. ital fogyasztás a’la carte.

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
Részvételi hozzájárulás: 6000 Ft/fő. 

Jelentkezés 2014. május 15-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

AlMA AlMA 
MATerMATer
Kopjafa-avatás

egykori tanáraink
és diákjaink
emlékére!

A Szilády áron Gimnázium
Öregdiákjainak baráti Köre 

– éves taggyűlésének 
alkalmából – kopjafát avat 
fel a Szilády-s tanárok és 

diákok emlékére 2014. május
10-én, szombaton 10 órától 

a gimnázium belső udvarában.

DíSZVENDÉGÜNK: 

dr. tőkéczki László 
történész, tanszékvezető, 

habilitált egyetemi docens,
a Dunamelléki Egyházkerület

főgondnoka.

Közreműködnek a gimnázium 
diákjai, valamint a Lorántffy

Zsuzsanna Kamarakórus.


