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Az áldott emlékezetű Csiha
Kálmán erdélyi püspök egyik
írásában arról beszél, hogy va-
sárnaponként az egész vilá-
gon milyen óriási tömegek in-
dulnak el a templomokba. 

Nem kötelező templomba
menni, semmi anyagi haszna
nincs abból senkinek, az em-
berek mégis elindulnak. 

Valami belső erő indítja
őket. A Szentlélek munkája
ez, aki gondoskodott arról,
hogy kétezer év alatt a ke-
resztyén egyház megmarad-
jon. Elmúltak és romba dől-
tek virágzó államalakulatok,
emberi szerveződések, de az
egyház a Szentlélek munkája
nyomán máig fennmaradt. 

Mi sokszor keveset látunk a
Lélek munkájából. A műkö-
dése Isten titka. Ahogyan
voltaképpen magunkat sem
ismerjük. Azt sem tudjuk,
honnan jönnek gondolataink.
Egy emberi lélek is alakíthat-
ja a másik ember életét.
Barátok, családtagok, ismerő-
sök hatnak egymásra. 

Megváltoztathatják egy-
mást, a másik ember életét
alakíthatják. 

Mennyivel inkább tud hat-
ni reánk Isten Szentlelke,
gondolatainkra, életünk tör-
ténéseire. Segít bennünket,
hogy jó gondolatokra jus-
sunk. Segít, hogy egy akarat-
tal együtt legyünk. 

Tizenhat nemzetiség érti a
maga nyelvén Isten szavát
Jeruzsálemben. A bábeli zűr-
zavart Isten Lelke egyetlen
hanggá, akarattá egyesíti.
Még mielőtt azt olvasnánk,
hogy megjelennek előttük

Krisztus keresztáldozata, va-
lamint megelevenítő Igéje ál-
tal. Most az első, Biblián kí-
vüli tanúságtételekre tekin-
tünk vissza. Sok és szép, mély
értelmű teológiai és költői
gondolatot lehet idézni a hal-
latlanul termékeny keresz-
tyén ókorból. 

Kezdjük visszapillantásun-
kat az egyik legnagyobb egy-
házatyánál, az észak-afrikai
Augustinusnál (354–430), aki
a katolikusoknak és protes-
tánsoknak egyaránt nagy tisz-
teletben álló gondolkodója,
vallomástevője. Benne érze-
lem és intellektus, ész és szív
csodálatos egyensúlyban volt.
Költői és intellektuális eleme-
ket ötvöző imájában így fo-
hászkodik:

LÉLEGEZZ BENNEM,
SZENTLÉLEK...

Lélegezz bennem, Szentlélek,
hogy arról gondolkodjam, ami
szent. / Irányíts engem,
Szentlélek, hogy azt cselekedjem,
ami szent. / Vezess engem,
Szentlélek, hogy azt szeressem,
ami szent. / Erősíts meg engem,
Szentlélek, hogy megóvjam, ami
szent, / és óvj meg engem,
Szentlélek, hogy sose veszítsem
el, ami szent.

A keleti és a nyugati egyház
kezdeteinek tanítói mellett,
akik a Szentlélek jelenlétében
élték meg hitvalló életüket,
sokszor elképesztő szenve-
dést, halált, mártíriumot is
vállaltak. Hűségük testamen-
tumának gyümölcseként is
Maurus Magnentius Hrabanus

(776–856) mainzi bencés
apát volt az, aki megírta máig
gyönyörű Lélekhívogató him-
nuszát, Veni, Creator Spiritus/
Teremtő Lélek, jöjj!címmel. 

Nem véletlenül kapta
Hrabanus a reformátor
Melanchthont jó fél évezreddel
megelőzve a Németország ta-
nítómestere titulust. A refor-
máció korára és főként Kálvin
Jánosnál letisztult az a fogal-
mi, nyelvi eszköztár, amellyel
kristálytiszta és tömör mon-
datokban vallott a Szentlé-
lekről. Ezért is nevezték őt a
későbbi idők teológusai a
Lélek teológusának. 

Egyszerűen és világosan írt
nagy művében, a Keresztyén
Vallás Rendszere (1536) c. ha-
talmas reformátori szellem-
katedrálisában arról, hogy a
Szentlélek az a kötelék, akivel

Krisztus hathatósan magához
köt minket. Itt a középkori
szemléletnek pontosan a for-
dítottja áll előttünk. 

Nem pusztán a Lélek kitöl-
téséről, hanem a Lélek általi
vonzásról, Istenhez kötésről
van szó, tehát kétirányú moz-
gásról. Kálvin tanítása révén
sok kortársa számára napnál
világosabb volt, hogy az igaz-
ságnak egyedüli forrása Isten
Lelke, s így minden igazság –
legyen az matematikai, filozó-
fiai, természettudományi, köl-
tői igazság – forrása a Szent-
lélek, hiszen Ő az igazság
Lelke. 

Kálvin egyenesen arról a
modern, nagyon sok ember-
ben megválaszolatlan, le nem
tisztult kérdésről elmélkedik
Genfi Kis Kátéjában, hogy mi
az értelme az emberi életnek.
Válasza rövid, lényegretörő:
Teremtőnknek a megismerése, s
önmagunk helyes önismeretre
juttatása. 

Az ilyen értelmű keresztyén
bölcseletnek is a kezdete, for-
rása, sőt célja a Szentlélek, il-
letve Isten maga. Istenről
nem lehet hit nélkül igazán
hitelesen szólni, mert külön-
ben a Szentháromságnak a
neve „csak puszta és üres név-
ként röpköd agyunkban igazi is-
tenismeret nélkül” (InstI. 13,2). 

Fábián TiboR

(Üzenet, 2015. május 15. 
XXVi. évf. 10. szám)

Grafika: Késő bronzkori urna kiterí-
tett palástja, Sopron-Várhely
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Apolgári értékek közötti
választást mindenkinek
minden szituációban ön-

magában kell elvégeznie, ugyan-
is nem uniformizálható, mert a
közösségi értékek bonyolult háló-
jában a konzervatív mentalitást
a kultúra örökíti át egyik generá-
cióról a másikra. Ezért tartjuk az
egyik legfontosabb feladatunk-
nak, hogy a művelt polgári élet-
módra irányuljon minden tevé-
kenységünk, ami az egyén és a
közösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a közössé-
gi értékek, a közerkölcs rombolá-
sával szemben.

A Nádor Klub szervezése
2009. május 6-án indult el, majd
még egy előkészítő ülés után,
2009. szeptember 17-én alakult

meg az alsó-kiskunsági polgári
együttműködés közösségeként.
Első tisztségviselőnek Dóka
Józsefet választottuk meg 1 évre.
2010. november 25-én kibővítet-
tük a vezetést – és kétévente a
tisztújító taggyűléseken - a
Nádor Klub elmúlt 6 évét Lukács
László vezeti, Dóka József alel-
nökkel közösen. A legutóbbi,
helyzetértékelő közgyűlésünket
2015. november 20-án tartottuk
meg a Közösségek Házában. 

Az elmúlt években kifejtett
erőfeszítéseink bizonyára nem
maradtak hatástalanul, és a
nemzeti, cívis együttműködés
körében számos tanulság levoná-
sára nyílt alkalom, az Alsó-kis-
kunságban élőkkel folyamatosan
fenntartott párbeszéd során. Óri-

ási jelentősége van annak, hogy a
halasi, mind a vidéki eredmé-
nyek alátámasztják az elkezdett
polgári, nemzeti együttműködés
fontosságát és célszerűségét.

MuNKATErV

I. PoLGárI EGyÜTTMűKödÉS

- halasi Téka (I-XVII.)– érték-
és mértéktartók előadássorozatának
folytatása.

- halasi Pódium (I-II.) – elszár-
mazott halasi előadóművészek
irodalmi és színházi estje, klasszikus
bárzenével és vendéglátással. (lásd.
eddig: Tallér Edina-Gerner Csaba,
ábrahám nóra) 

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey ferenc

csíziók és regulák
Az emberek évszázados megfi-
gyelési majd mérési tapasztala-
tok alapján az év hónapjaihoz és
napjaihoz különböző időjárási
szentenciákat, törvényszerűsé-
geket alkottak, amelyek minden
egyes parasztkalendárium ré-
szévé váltak.

Május, azaz
Pünkösd hava

Május havában van felada-
tuk a fagyosszenteknek. Pong-
rác (május 12-e), Szervác (má-
jus 13-a), bonifác (május 14-
e), orbán (május 25-e) fagy-
pont közeli lehűlést hoznak.
Természetesen ez nincs mindig
így. Valószínűleg a néhány év-
ben előforduló fagykár komoly
károkat okozott a fölművelők-
nek, ezért minden esztendőben
aggodalommal várták ezeket a
napokat.

További babonák szerint a
Pongrác napi eső kifejezetten jó
a mezőnek, de ártalmas a szőlő-
nek. A Pünkösd-napi (május
15-e) eső haszontalannak szá-
mít.

„Ha május hava nedves, akkor
a következőben szárazság lé-
szen.”

június, azaz Szent
Iván hava

A kalendárium szerint ha
Medárd napján esik, akkor
negyven napig el sem áll.

ilyenkor ugyanis „előjőnek a
nap Rákba menetelivel az esőt
hozó nedves csillagok.”

Ha azonban aznap tiszta, de-
rült az idő: „kellemetes, jó nyár
lészen.”

Június az egyik legcsapadéko-
sabb hónapunk, ezt tudták jól a
parasztemberek is. általában
ekkorra időzítették a nedvessé-

get szerető és jól tűrő növények
ültetését, ilyen volt a len, a retek
és a gyógynövények.

Margit napján, június 10-én
ha esik, tizennégy napig esik.

július, azaz Szent
jakab hava

A néphit úgy tartja, ha Sarlós
boldogasszony napján eső esik,
sokáig tart, vagy negyven napig.

Július Margitja „felhőtől fél,
égi háborút vél.”

Mária Magdolna napján, jú-
lius 22-én ha tiszta az idő „jó,
ha esős: ártalmas, mivel canicu-
la ekkoron áll bé.”

A sokévi mért adatok szerint
Július a legmelegebb, egyben a
legzivatarosabb hónapunk. A
párás, fülledt levegő igen megvi-
selte az emberi szervezetet,
ugyanakkor kedvezett a levél-
pusztító gombák elszaporodásá-
nak is, amely erősen rontotta a
jó dió- és mogyorótermés esé-
lyét. (kép: Drávaiványi ref. templom,

festett kazettája)

Forrás: meteoline.hu
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- lokálpatrióta klubestek I-VIII.
folytatása, bővítése + Ady utca 3.
A Halasi Polgári olvasókör 1863.
január 10-én mutatta be alapsza-
bályát. Az egyesület célja volt: a
város polgárai körében a művelő-
dés, szellemi fejlődés biztosítása tár-
sas élet formájában. Ezt segíti a fo-
lyóiratok, lapok, könyvek biztosítá-
sa és szabadelőadások, felolvasá-
sok, műkedvelő előadások tartása.

- honismereti határjárások (I-
XVII.) folytatása, kiszélesítése a
Kiskunságban.

- Magyar lakomák (I-V. folyta-
tása) Eddig: Gárdonyi Géza,
Krúdy Gyula, nyirő József, zrínyi
Miklós, Jókai Mór. 

- Pro Patria hungaria - ifjúsági,
családi utak országszerte, hazafias es-
tek (pl. Hősök-napi megemlékezés
az 1926-ban felavatott i. Világhábo-
rús hősi emlékmű 90. évvel ezelőtti

átadására tekintettel. Külön prog-
ramterv alapján.

- Időszaki kiállítások szervezése,
pl. Zórád Ernő képregényrajzoló,
festő, grafikus, illusztrátor, karika-
turista, a „Precíz bohém”. 2017-
ben a berki Galériában!

II. VároSfEjLESZTÉS

- HALASI LáTóHATár 2020 –
várospolitikai munkaprogram meg-
valósításának elősegítése.

III. K-uNIKuM (hungarikum)

- Védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. helyi érték védjegy
programjában való részvétel.
Halasi Csipke (kiemelt értékmen-
tés). - regiszter (kiállítás és kiad-
vány szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről, pl. Kiffer körte) -
jeles napok (kiskunsági kalendári-
um és legendárium, mesterek, mes-

terségek tára) - Ars poetika, jeles
személyiségek önéletrajzainak szer-
kesztése és kiadása. * f. Nagy
józsef életrajzi kötete, Nagy
Szeder István emlékkönyv kiadá-
sa + zelei Miklós szerkesztésében,
illetve támogatása. Az ’56-os
Emlékbizottsággal közösen: Nagy
Szeder Emlékház (Tábor utca) ki-
alakítása.

IV. díjAK, PáLyáZAToK

redemptio emlékérem (nádor-
díj) kiadása (május 6. – települé-
sek, egyének kiemelkedő hagyomá-
nyőrző tevékenysége, jelölés alapján
az alsó-kiskunságból.) 2013-tól
nem adjuk ki. Javasoljuk majd vá-
rosi díjként kiadni!

V. STádIuM (1-24.) polgári
hírlevél – negyedévente jelenik meg
a www.vashatos.hu honlapon, ezen
belül a Szilády áron Társaság
programjaival.

VI. HALASI NEMES TANácS

A HnT 2016. évi újraszervezé-
sével, már nem a szociográfusok ál-
tal meghívott véleményemberek
(1979), vagy az 1991-ben elindí-
tott civil fórum, vagy a 2007-ben
ismét elindított delegációs részvételi
tanácsadás (100-ak tanácsa) célki-
tűzése érvényesülne a demokratikus
vélemény-párbeszéd fenntartása
mellett, hanem a cívis, parasztpol-
gári értékrend képviselése és érdek-
érvényesítése, melynek házigazdája
és fő szervezője a Szilády áron
Társaság (nádor Klub).
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nádor emlékoszlop az Ősök terén
ÚJrA kezdeményezzük, hogy
Kiskunhalason jöjjön létre az
egykori nádor huszárok em-
lékműve (az egykori Alsó- és
Felső-Nádor utcák kereszte-
ződésében, az Ősök terén. Ez
az a pont, ami az Alsó-Tabánt
elválasztja a Felső-Tabántól,
Halas városának egyik legré-
gebben lakott területét, az
ősök földjét.).

Kiskunhalas város népe az
1745-ben megvalósult re-
demptio során, Jászberény
után a második legnagyobb
megváltási díjat vállalta ma-
gára, összesen 50900 rajnai
aranyforint értékben. Mind-
emellett a nádor éves juttatá-
sát és 1000 lovas katona kiál-
lítását is, akik a Nádor huszá-
rezred soraiban harcoltak az
uralkodóház és hazánk fenn-
maradásáért. 

Több tanulmány született
már arról, hogy a halasi (jász-
kunsági) huszárok hogyan áll-
tak helyt a különféle hadmű-
veletekben, külön kiemelve
az 1848/49-es forradalom és

szabadságharc időszakát. A
becslések szerint legalább ezer
halasi huszár vett részt a fran-
cia háborúkban, és a fele há-
borús veszteség. A szabadság-
harcban pedig mintegy 20
ezer jászkun huszár vesz részt. 

A nádor huszárezred (1802-
től a 12. számmal) mellett fel-
állították a 14. Lehel huszár-
ezredet is (elsősorban a jászok
és nagykunok besorozásával).
Lásd. Halasi Múzeum 3. kötet (2009) -
Kozicz János: Halasiak a magyar hu-
szárezredekben (1792-1815)

a hősi emlékmű
felállításával az őseink
áldozatos küzdelmére,
harcokban résztvevő
dicső huszárjainkra

emlékezünk.

Mintaként ajánlom az óno-
di országgyűlés 200 éves em-
lékére felállított puritán em-
lékoszlopot (1907). A Nádor
oszlop oldalain a Jászkun ke-
rületi címerekkel (3 oldal) és
Pálffy nádor címerével, to-
vábbá egy szép és méltó tábla-

szöveggel. A félgömb dísz le-
hetne korona is, de kun süveg
vagy huszár csákó zárókővel
is elképzelhető. Párhuzam-
ként figyelemre méltó a
Komáromban felállított há-
borús huszárlovak emlékmű-
ve is.

Hagyományteremtéssel, az
avatása verbunkkal, jászkun
találkozóval egybekötve nép-
szerű vonzerőt jelentene vá-
rosunknak. Verbunkos zene-
karok és néptáncosok talál-
kozója. részünkről: Kun ver-

bunk. Avatás időpontja: 2017.
május 6-án, szombaton (egyút-
tal a Halasról elszármazottak
találkozójával, háron napos
városnapi programokkal)

Az Ősök tere közepén egy
elhanyagolt vízvételi nyomó-
kút található jelenleg, de a tér
közepe alkalmas lehet, hogy a
nádor huszárok emlékosz-
lopa felépüljön. 

Esetleg lehetne ivókút is
egyúttal, az Ősök tisztelete
mellett, az ember- és lóitatás
emlékére is, esetleg körforga-
lommal és érintőlegesen gya-
logos átkelőhellyel (zebrával).
gondolkozzuk el rajta és vár-
juk a további javaslatokat, il-
letve az emlékoszlop megva-
lósításához kapcsolódó terve-
ket!

KiskunHalas, 2014. május 16. (meg-
jelent: STáDiuM 17. szám, 2014. má-
jus)

LuKáCS LáSzLó ELnöK

Kép: Az ónodi országgyűlés emlék-
oszlopa, 1907. Forrás: http://beszela-
marvany.lapunk.hu
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A Madarak és fák napjának
célja, hogy különböző meg-
emlékezésekkel, rendezvé-
nyekkel a társadalom, külö-
nösen az ifjúság természetvé-
delem iránti elkötelezettségét
kialakítsa, elmélyítse. Idő-
pontja a hatályos természet-
védelmi törvény szerint min-
den év május 10-e.

A hagyomány immáron
több mint száz éves. Meg-
szervezésének közvetlen előz-
ménye a hasznos madarak vé-
delme érdekében 1902-ben
kötött párizsi egyezmény,
mely után Chernel István or-
nitológus még ebben az évben
megszervezte az első madarak
és fák napját. 

Az esemény iskolai keretek
közé az Apponyi Albert vallá-
si- és közoktatásügyi minisz-
ter által 26.120/1906 számon
kiadott rendelet által került,

melynek értelmében az elemi
népiskolákban minden év
májusában vagy júniusában
kellett „természetvédő” és
„erkölcsnemesítő” szellemben
méltatni a Madarak és fák
napját.

Klebelsberg Kunó 1931-es,
időnként szinte irodalmi igé-
nyességgel fogalmazott rende-
letéből kiderül, hogy az intéz-
mény az amerikai Madarak
napja (Birds day) és a Fák
napja (Arbor day) alapján
született meg. Ezen a napon a
tanító hagyományosan „szép,
emelkedett és beható előadást
tart a madarak életéről, a ter-
mészet háztartásban való jelen-
tőségéről, az ember gazdaságai-
ban, de lelkületében játszott sze-
repéről is”. A fákkal kapcso-
latban az oktató „a fák jelentő-
ségét fejtegeti”, a lényeg azon-
ban az, hogy minden gyermek
ültessen egy fát, mely fa „az-

után magával a gyermekkel nö-
vekszik, és így a gyermek lényé-
hez fűződik”.

Az első világháború és az
azt követő évtized alatt veszí-
tett jelentőségéből „ez a szép,
a lelkület finomítására annyira
alkalmas, poétikus intézmény”.
Klebelsberg azonban Apponyi
Albert felé tanúsított tisztele-
tével indokolja a szokás felújí-
tását: „újból teljes érvényt
igyekszem szerezni annak a
fennkölt szellemből fakadó ren-
delkezésének, mellyel a magyar
erdők, mezők dalos madarainak
és a fáknak megvédelmezését kí-
vánta elérni akkor, amikor a fo-
gékony gyermeklelket a mada-
rak és fák szeretete felé igyeke-
zett gyöngéden hajlítani”. 

A miniszter rendeletében
visszajelzést is előír annak el-
lenőrzésére, hogy az iskolák-
ban megtartják-e a napot, mi-
lyen eredménnyel, ültetnek-e

fákat, az iskolák rendelkezé-
sére áll-e minden szükséges
segítség, illetve konkrétan
Herman ottó: Madarak hasz-
náról és káráról című munkája
a birtokukban van-e. Klebels-
berg meggyőződése szerint a
hagyomány újraélesztésével
„a fa és bokor szeretete elterjed
a nép között, mert annak meg-
óvásával és ápolásával együtt
önként föltámad és gyökeret ver
a nép szívében, értelmében
egyaránt a hasznos madarak
védelme is”.

A második világháború és
az államszocializmus évei
alatt ha feledésbe nem is me-
rült, de kisebb jelentőséggel
bírt ez a jeles nap (vélhetően
amerikai eredete és a dualiz-
musban, később a Horthy-
rendszerben történt meg-,
majd újjászületése miatt).

„...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében...“ Herman ottó

Madarak és fák napja
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„Mindhalálig leghívebb“ 

kováts Mihály, az első jenki huszár
Közismert tény, hogy az
Amerikai Egyesült államok
igazi soknemzetiségű ország.
Ez nem volt másképp a kez-
detekben sem, amikor még
hatalmas bölénycsordák és
indiántörzsek kergették egy-
mást a végtelen prériken,
amikor néhány lelkes bostoni
úgy határozott, hogy hatal-
mas teáscsészévé változtatja a
kikötőt, és amikor Benjamin
Franklin, John Adams és ba-
rátaik először vetették papírra
az azóta legendássá vált „We
the people“ kezdetű sorokat. 

Ekkoriban a keleti partot
uraló britek mellett franciák,
spanyolok, kisebb arányban
svédek, dánok, hollandok és
poroszok élték mindennapjai-
kat a mai uSA keleti és dél-
keleti területein. Külön érde-
kes volt az írek (és kisebb
mértékben a skótok) helyze-
te, akiknek egy része a brit
koronát támogatta, amíg má-
sok az első adandó alkalom-
mal a függetlenségi mozgalom
mellé álltak.

A Függetlenségi Nyilatko-
zat megjelenése előtt – 1775.
április 19-én – már kitört a
háború; a 13 gyarmat igen
kockázatos vállalkozásba kez-
dett, ugyanis az akkori világ
legerősebb hatalmának muta-
tott fügét, ami még úgy is me-
rész vállalkozás volt, hogy a
britek inkább a tengeren vol-
tak erősek, a szárazföldi had-
sereget a flotta amolyan "le-
kezelt kistestvérének" tekin-
tették. Bár gyalogságuk kis
létszámú volt, az a hétéves
háború amerikai változatában
komoly rutinra tett szert, va-
lamint több tízezer német (fő-
leg hesseni) zsoldost is szer-
ződtettek, akik nagyon hamar
rettegetté váltak az újszülött
uSA katonái és polgárai sze-
mében.

Bár ez első blikkre furcsá-
nak tűnhet, de ne feledjük, a
brit uralkodó ekkoriban a
Hannover-házból került ki,
így - nomen est omen - német
felmenőkkel és kapcsolatok-
kal is rendelkezett, valamint

pontosan tudta, hogy igazán
jó sajtért a dánokhoz, ke-
mény, harcedzett gyalogoso-
kért pedig a németekhez ér-
demes fordulni. Persze az
amerikaiak sem zárkóztak el a
külföldi segítségtől: a lassan

szerveződő Kontinentális
Hadsereg és a helyiekből álló
önkéntes milícia (lásd: Mel
gibson Hazafi című filmjét)
mellett több nemzet önkénte-
sei, így magyarok is - mint
mai posztunk főszereplője, az
amerikai lovasság atyja,
Fabriczi (Fabrici, Fabricy)
Kováts Mihály is - csatlakoz-
tak a jenkikhez, akiket a ké-
sőbbiekben Franciaország hi-
vatalosan is katonai támoga-
tásban részesített.

Persze nem csak németek
szegődtek el ilyen-olyan
zsoldba a 18. század folya-
mán; hasonló híre volt a ma-
gyar huszároknak is, akik
Európa összes fontosabb or-
szágában megfordultak. A po-
roszok, hollandok, oroszok,
majd később a britek is ma-
gyar mintára, magyar kikép-
zők segítségével állították fel
saját könnyűlovasságukat. A
csúcstartó Nagy Frigyes volt,
aki szabályosan egész ezrede-
ket lízingelt (illetve szervezett
politikai menekültekből), és a
porosz-osztrák háborúkban
időnként előfordult, hogy
magyar huszárok mindkét ol-
dalon részt vettek az összecsa-
pásokban. Külön érdekes volt
a franciák helyzete: a
rákóczi-szabadságharc után
rengeteg kuruc tiszt (sőt, ma-
ga a vezérlő fejedelem is)
Franciaországban talált me-
nedéket. Belőlük, illetve a fo-
lyamatosan érkező menekülő,
vagy csak szimplán kalandvá-
gyó ifjakból állt fel a
Bercsényi-huszárezred, amely
ma is létezik, és bár lovaikat
jó ideje ejtőernyőkre és felde-
rítő páncélosokra cserélték,
hírnevük ugyanolyan legen-
dás maradt. rajtuk kívül még
három magyar huszárezred
harcolt Bourbon-liliomos lo-
bogó alatt.

bercsényi-huszárezred 
jelvénye manapság
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Ez a helyzet nem csak az
emigránsoknak, hanem a ka-
landvágyó fiatal katonáknak
és tiszteknek is kedvezett; jó
példa erre kicsivel korábbról
Savoyai Jenő, aki azután állt
császári szolgálatba, hogy a
franciák elhajtották, mint al-
kalmatlant, vagy akár a blo-
gunkon már szereplő
benyovszky Móric, aki megfor-
dult a lengyel felkelők táborá-
ban és a francia hadseregben
is. Köztük volt Kováts Mi-
hály, akit a grófhoz hasonlóan
a kalandvágy és a szabadság-
szeretet hajtott Karcagtól
egészen Charlestonig.

Kováts Mihály 1724-ben
született Karcagon, közneme-
si családban. Eleinte a refor-
mátus gimnáziumban tanult,
majd 16 évesen felcsapott hu-
szárnak, cseppet sem zavar-
tatta magát attól, hogy ezt hi-
vatalosan 24 éves koráig nem
tehette volna meg, bár ebben
minden bizonnyal a mustra-
könyvet vezető altiszt cinkos-
sága is benne volt. Nem sok-
kal bevonulása után a Hávor-
huszárezredet bevetették az
osztrák örökösödési háború-
ban (1740-1748), először
Sziléziában, majd Prága kör-
nyékén. Kováts hamar kitűnt
bátorságával és ügyességével,
így rövidesen zászlóssá (kor-
nétássá) léptették elő. 1742-
ben Itáliában harcolt, egy há-
rom évvel későbbi irat szerint
viszont letartóztatták
Passauban és Budára küldték. 

Még Itáliában találkozott
először francia szolgálatban
álló Bercsényi-huszárokkal, és
részben az ő „rebellis eszmé-
ik“, részben pedig a kunok
hagyományos Habsburg-elle-
nessége miatt dezertálhatott,
és három évig a francia had-
seregben harcolt. Később, egy
amnesztiarendelet hatására
hazatért, ekkor vették őrizet-
be, mert felületesen olvashat-
ta el csak a rendeletet, és nem
felelt meg minden passzusá-
nak.

Ennek ellenére valahogy
mégis tisztázta magát, és a

második sziléziai háború már
a jász-kun huszárezredben ér-
te; miután a harcok itt 1746-
ban véget értek, és az ezredét
feloszlatták,  Kováts kényte-
len volt újabb hadszínteret
keresni magának. így került
ismét a Bercsényi-huszárok-
hoz, akikkel Németalföldön
harcolt, majd 1752-ben lét-
számcsökkentés miatt kény-
telen volt elhagyni a francia
hadsereget. Sok időt nem töl-

tött munkanélküliként,
ugyanis leszerződött az ekkor
porosz szolgálatban álló
Székely-huszárezredhez, ahol
eleinte kornétásként, 1757-
től másodhadnagyként, egy
évvel később pedig hadnagy-
ként szolgált.

Mai szemmel meglepőnek
tűnhet ez a váltás, a korban
azonban teljesen megszokott
volt, hogy akár a korábbi el-

lenséghez is átszegődjenek a
katonák. Kicsit hasonló volt a
helyzet, mint a mai PMC cé-
geknél, bár ők inkább lesze-
relt katonák közül toboroz-
nak. A magyar huszárok jó
híre miatt több európai ország
igyekezett vagy a harcok szü-
netében toborozni közülük,
vagy átcsábítani őket saját
szolgálatukba. Kováts az 1756
és 1763 között lezajlott hété-
ves háborút így porosz szolgá-

latban kezdte meg. 1759-re
már annyi magyar dezertált a
Habsburg hadseregből, hogy
megérte belőlük külön sza-
badcsapatot szervezni.
Hősünket 1760-ban 230 fős
csapatával együtt Szászor-
szágba vezényelték, ahol a ha-
disarcbehajtást és túszszedést
kapta feladatul, amelyet igye-
kezett emberséges módon in-
tézni, amivel kiváltotta felet-
tesei rosszallását. A harcte-

rektől távoli, katonához mél-
tatlan feladat amúgy sem volt
Kováts ínyére való, főleg,
hogy még a szőnyeg szélére is
állították miatta. Emiatt dön-
tött úgy, hogy Lengyelország-
ba megy (feletteseit persze el-
mulasztotta erről tájékoztat-
ni), majd 1761 májusában ha-
zatért. Mivel a bécsi udvar
kémei régóta figyelték, szinte
azonnal letartóztatták, de az
ellene felhozott vádakat nem
sikerült bizonyítani, így elen-
gedték, és vagyonát is vissza-
kapta. (kép: a Pulaski-légió
zászlója)

Kováts néhány évig vi-
szonylagos nyugalomban élt:
1763-ban megnősült, de
Szinyei Merse Franciskával
kötött házassága nem sike-
rült, felesége hamar visszaköl-
tözött szüleihez, fiuk pedig
három éves korában meghalt.
Közben továbbra is kapcso-
latban maradt lengyel ismerő-
seivel, köztük Kazimierz
Pulaski gróffal, akivel Ameri-
kában is együtt harcolnak
majd. A Bari Konföderáció (a
haláltusáját vívó lengyel ne-
mesi köztársaság oroszország
ellen harcoló része) csapatai-
nak egy részét Kassa és Bártfa
környékén képezték ki, ami-
ben Kováts kulcsszerepet ját-
szott, Pulaski többször meg-
említette, hogy milyen jó ér-
zéke volt a kiképzéshez. Ez
azonban keveset hozott a
konyhára, így az 1772 óta
anyagi gondokkal küszködő
volt őrnagy (ezt a rendfokoza-
tot még a poroszoknál szerez-
te) 1776 végén elhagyta
Magyarországot, és genova
érintésével Bordeaux-ba uta-
zott. (kép: a légió menetvo-
nala Charlestonig)

Ha korábban nem is, de itt
biztosan értesült az
Amerikában zajló háborúról,
és látatlanban is szimpatizálni
kezdett a jenkikkel. 1777. ja-
nuár 13-án aztán egy latin
nyelvű levelet küldött
Benjamin Franklinnek, aki
ekkor Párizsban szolgált nagy-
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követként, amiben felajánlot-
ta szolgálatait a világ (akkor)
legfiatalabb országának.  A
lentebb látható írás, amelyet
Vasváry Ödön, az ezredes
életének egyik legismertebb
kutatója 1939-ben talált meg,
több szempontból is érdekes.
Hősünk valószínűleg ösztönö-
sen érezett rá, hogy „motivá-
ciós levelében“ nem nemesei
címeket és hasonlókat kell
hangsúlyozzon, hanem in-
kább tapasztalatait, és azt,
hogy igazi self made man-
ként a közhuszárságból jutott
el az őrnagyi rendfokozatig,
ami minden vitán felül szép
teljesítmény. Bár Washington
végig bizalmatlan volt vele -
javarészt származása (általá-
ban osztráknak, jobb esetben
lengyelnek hitték) - miatt,
miután a gyakorlatban bizo-
nyított, elfogadták a magyar
tisztet.

A másik érdekesség – ter-
mészetesen a felajánláson kí-
vül – a „József kárára“ kitétel.
A célzás II. Józsefre vonatko-
zik, aki 1765-től társuralko-
dóként állt anyja, Mária
Terézia mellett; Kováts ért-
hető módon ellenezte mind
Lengyelország felosztását
(1772), mind pedig az abszo-
lutista politikát. Emellett II.
József több régi tisztjét, köz-
tük hősünket is reaktiváltatni
kívánta, amiben a nyugalma-
zott őrnagy semmiképp sem
akart részt venni.

Kováts a választ meg sem
várva hajóra szállt (így azt
sem tudhatta meg, hogy leve-
lét a címzett nem kapta meg,
mert az bekerült a politikus
elfekvő iratai közé), és szemé-
lyesen kereste fel george
Washingtont, a Kontinentá-
lis Hadsereg főparancsnokát,
aki azonban visszautasította
jelentkezését. Kováts, ha már
ott volt, beállt a pennsylva-
niai szabad német zászlóaljba
(németek, ahogy írek, skótok
és angolok is harcoltak mind-
két oldalon) toborzótisztnek,
és már ekkor lovas alakulatok
megszervezésével foglalatos-

kodott. Eleinte sem Washing-
ton, sem a többi brit iskolán
(nyílt gyalogos összecsapások
+ bozótharc) nevelkedett
tiszt nem tudta elképzelni,
hogy mekkora jelentőséggel
bír a reguláris lovasság, amely

ekkoriban felderítő és „geril-
la“ szerepe mellett még csata-
döntő jelentőséggel is bírha-
tott.

Pulaski gróf júliusban érke-
zett meg az Újvilágba;
Washingtonék szívesen fo-
gadták a tapasztalt szabadság-

harcost, és rá bízták az ameri-
kai lovasság megszervezését,
aki igyekezett a lovassági kér-
désekben sokkal jártasabb
Kovátsot is bevonni a mun-
kákba. Végül 1778. április 18-
án, a lengyel gróf sokadik

közbenjárása után Kovátsot
kinevezték a Kontinentális
Hadsereg ezredesévé, és be-
osztották a Pulaski-légió pa-
rancsnokhelyettesének. A lé-
gió ekkoriban mintegy 330
főből állt össze, és nem sokkal
később, nagyrészt Kováts ala-
pos, a magyar és porosz min-

tát ötvöző kiképzési módsze-
rének köszönhetően ez az ala-
kulat lett az amerikaiak legü-
tőképesebb lovas egysége. 

Ebben nagy szerepe volt a
menedzser-alkatú Pulaski-
nak, aki igyekezett minden
felszerelést és engedélyt kijár-
ni csapatának. Egyik első csa-
tájukra október 15-én Egg
Harbor mellett került sor; egy
dezertőr elárulta a briteknek
a légió táborhelyét, akik
azonnal támadásba kezdtek;
250 brit támadt a lázadók
mintegy 50 fős szakaszára,
amelyet le is mészároltak.
Végül Kováts lovasrohama
vetett véget az öldöklésnek;
az ezredes csapatával szétker-
gette a briteket. (kép: Kováts
ezredes lovasai élén utolsó roha-
mára indul)

Az új alakulatot indiánok
ellen is alkalmazták; ez bevett
módszernek számított. Egy-
részt az angolokkal szövetsé-
ges törzsek megrendszabályo-
zását előszeretettel bízták
még nem harcedzett egysé-
gekre, amelyek ilyen módon
össze is kovácsolódtak, és
harci tapasztalatokat szerez-
tek, másrészt az ingadozó ős-
lakosokat ilyen büntetőhad-
járatokkal igyekeztek meg-
győzni arról, hogy nem érde-
mes a britek mellé állni. A
függetlenségi háború során je-
lentős területekről üldözték
el az őslakosokat, ugyanis már
ekkor számítottak a későbbi
nyugati terjeszkedésre is.
Kováts ezredes különösebben
nem rajongott ezekért a mű-
veletekért, így örült, amikor
1779. február 2-án Charles-
tonhoz rendelték a légiót.
(kép: Kováts ezredes szobra
Charlestonban)

Charleston Dél-Karolina
egyik fontos kikötője volt már
akkor is, amelyet a britek
1778-as georgiai sikereik után
következő célpontnak néztek
ki maguknak. A választást az
is megkönnyítette, hogy a dé-
li hadszíntéren az amerikaiak
sokkal gyengébb csapatokkal
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rendelkeztek, amelyeket egy
bátor, de súlyos beteg tábor-
nok, bizonyos Benjamin
Lincoln vezetett. Bár a várost
védők sáncokat ástak, és a
külváros szép villáit is lerom-
bolták, hogy azok ne akadá-
lyozzák a védelmet.

A légióra mintegy 1200 ki-
lométeres menet várt, télen,
gyenge ellátmánnyal. Útköz-
ben pestisjárvány tört ki az
alakulatban, amelynek a 300
fő fele áldozatul esett. Egyes
források szerint kisszámú gya-
logság is Kovátsékkal tartott,
mintegy pár tucat fő. A kis
csapat maradéka, május 8-án
ért a britek által ostromolni
készült kikötőbe, el tudjuk
képzelni milyen állapotban. A
britek Charleston környékén
mintegy 2000 katonával ren-
delkeztek; a város vezetése és
az amerikai parancsnok,
Moultrie tábornok Pulaskiék
érkezése előtt már a város fel-
adásáról tárgyalt Prevost tá-
bornokkal, és a vöröskabáto-
sok gyakorlatilag azért nem
nyomultak be a városba, mert
azt hitték, csak napok kérdé-
se a megadás.

Pulaski és Kováts érkezése
viszont felzavarta az állóvizet:
kijelentették, hogy megadás-
ról szó sem lehet, és azonnal
ellentámadás tervezésébe
kezdtek. Tudták, csak akkor
van esélyük, ha sikerül meg-
lepniük a város közelébe az
otthagyott kompok segítségé-
vel érkezett 900 fős kontin-
genst. Ennek érdekében 11-
én kivezényelték a lovasságot
azzal a céllal, hogy a város
környéki sáncokban elrejtett
gyalogság és lövegek elé csal-
ják az angolokat.

A támadás eredetileg jól in-
dult, Kováts ezredes emberei
élén vetette magát a túlerő-
ben lévő angolokra, ám cse-
lük nem sikerült, a lelkesedés
ugyanis annyira átragadt a
gyalogosokra, akik elhagyva
sáncaikat, szintén rohamra
indultak, amivel viszont a lo-

vasság mozgását akadályoz-
ták. A britek hamar eszmél-
tek, és gyorsan visszakerget-
ték fedezékeikbe a gyalogoso-
kat (a légió gyalogságának
maradéka gyakorlatilag meg-
szűnt létezni), a lovasságot
pedig megtizedelték a sortü-
zeik. Egy lövedék halálosan
megsebesítette Kováts ezre-
dest, aki lefordult lováról; ké-
sőbb a britek temették el; sír-
ja felett ma a Huger Street
húzódik. Charlestonnál vált
valóra levelének záró sora,
vagyis „híven mindhalálig“.

Demmel József tanulmá-
nyában olvasható, hogy a ma-
gyar tisztről az ellenség is tisz-
telettel emlékezett meg; „A
charlestoni angol haderők köte-
lékébe tartozó Skelly őrnagy
másnap, május 12-én ezt írta
hadinaplójába: »Elesett a
Pułasky-légióból a tiszt, aki a
legkitűnőbb volt azok közt, akik
felett a lázadók egyáltalán ren-
delkeztek.«“

Bár Kováts ezredes életét
vesztette az összecsapásban,
és Pulaski is megsebesült,

vakmerő akciójuk sikerrel
járt; a briteket teljesen meg-
lepte Charleston védőinek
harci kedve, emellett pedig
olyan hírek kezdtek terjedni
táborukban, hogy Lincoln tá-
bornok 5000 katonájával épp
a félsziget lezárására készül,
így jobbnak látták visszavo-
nulni Savannah (georgia) ki-
kötőjébe. A maradék lovasság
és pár helyi egység azonnal ül-
dözőbe vette az angolokat,
akiknek ha nagy vesztesége-
ket nem is, sok kellemetlen-
séget okoztak visszavonulá-
suk során. Charleston védel-
me ekkor kulcsfontosságú
volt, ide várták ugyanis a
francia ellátmány és csapatok
jelentős részét, a kikötő el-
vesztése viszont borította vol-
na a terveket. 

Savannah sikertelen ostro-
ma után a britek ellentáma-
dásba mentek át, és 1780 má-
jusában végül elfoglalták
Charlestont, azonban a szó
szerint életmentő francia
utánpótlást ekkorra már kira-
kodták.

Pulaski kereken öt hónap-

pal élte túl barátját és helyet-
tesét; az időközben befutott
francia erőkkel szeptember-
ben kezdték meg Savannah
ostromát, amely során a tá-
bornok október 9-én kartács-
tól megsebesült, majd 11-én
elhunyt. 

Savannah ostroma volt a
légió utolsó hadművelete,
utána a néhány túlélő egyfaj-
ta „veterán-alakulatot“ képe-
zett, de sosem szervezték őket
újra. 

Pulaski és Kováts munkája
azonban maradandónak bizo-
nyult, az uSA Lovassága
(united States Cavalry) a
mai napig létezik, igaz ők is
átnyergeltek a helikopterekre
és a páncélosokra. Jelképük, a
két keresztbe tett kard több
híres vietnami háborús képen
és filmen feltűnt, de látható
volt a közelmúlt háborúiban
is. Az alapító atyák emlékét is
lelkesen őrzik, elsősorban a
tengerentúlon, ahol Pulaski-
ról három megyét (Arkansas,
Virginia és Indiana államok-
ban) és erődöt is elneveztek, 

Kováts nevét pedig a char-
lestoni katonai akadémia
egyik gyakorlótere (Michael
Kovats Field), szobor, és em-
lékérem is őrzi. Az ezredes fe-
lesége 1780-ban Szinyén ká-
polnát építtetett férje emlé-
kére, de az ő halála után
Kováts Mihály neve hosszú
időre feledésbe merült. 

A helyzet az 1920-as évek-
ben változott, ekkor kezdték
amerikai magyar történészek
kutatni az ezredes pályáját és
Kacagon is van emléktáblája.
(lásd. szoborlap.hu képen)

GyöRGy SánDoR bALázS

inDEX.Hu

*

A jászkun huszárok emlékét a
redemtio (május 6.) országos em-
léknapja alkalmából ismételten kez-
deményezni fogjuk a  nádor Klub
részéről. A huszár emlékoszlop ja-
valatunkat továbbra is fenntartjuk.
Lásd. Stádium 17. szám, 2014.
május, illetve lásd. a 3. oldalon!



A halasiak számára az első
világháborús áldozatok szám-
bavétele és az emléküknek fel-
állított emlékmű felállítását
1921-ben a Szilády áron
ref. Gimnázium aulájában
(előcsarnokában) megelőzte
Stepanek Ernő által tervezett
emléktábla. A 70 nevet tar-
talmazó gimnáziumi emlék-
tábla felállítása után felme-
rült az igény az összes ismert
áldozat emlékének megőrzé-
sére, mégpedig a jelenleg is-
mert  emlékmű elkészítésével.

Az emlékmű felállítás ideje:
1926. június 13. A korabeli
fényképek és leírások alapján
több százan vettek részt az
ünnepségen, Horthy Miklós
kormányzó is jelen volt. Az
emlékművet leleplezte dr.
Thuróczy Dezsõ polgármester,
ünnepi beszédet mondott bá-
ró Prónay György nemzetgyűlé-
si képviselő. (Forrás: Felső-
bácska 1926. jún. 18; Szakál
Aurél: Kiskunhalas anno 1994.
88. képrészlet)

Az emlékművet Hikisch
Rezső építész tervezte, a mész-

kő szobrokat Szentgyörgyi
istván szobrászművész faragta.
A talapzat piramisszerűen fel-
építve 4x4 méteres földszinti
alapról emelkedik két és fél
méteres magasra, rajta két al-
legorikus alak. A lehajtott fe-
jű gyászfátyollal borított nő az
özvegyek és fiaikat sirató
anyákat, a meztelen fiú az ele-
sett áldozatokat, és árván ma-
radt gyermekeiket szimboli-
zálják. Kezükben a hősök tisz-
teletére babérkoszorút tarta-
nak. 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.

A két világháború között
május utolsó vasárnapján em-
lékeztek meg az elesett hő-
sökről. 

A kompozíció hitelesen
mutatja be a háború tragikus
következményeit és vállalha-
tó módon állít emléket az ál-
dozatoknak. Más, puskatussal
hadonászó fenyegetőző har-

cosokat ábrázoló művekkel
ellentétben, itt a tisztelet és a
méltósággal viselt szomorú
hangulat uralja az alkotást.
Említésre méltó még Hikisch
Rezső tervező építészről, hogy
ő tervezte a városházát, a
színházat és a szállodát is.

Forrás: www.kozterkep.hu

Az 1926-ban felavatott I.
Világháborús hősi emlékmű 90
évvel ezelőtti átadására is tekin-
tettel, a felújított emlékműnél szer-
vezett Hősök-napi program 2016.
május 29-én, vasárnap 11:30
órakor kezdődik.

A Szerk.
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hőseink napja halason

Thúry józsef emléknap
Thúry józsef (Makád, 1861.
december 25. – Szabadka,
1906. május 22.) magyar nyel-
vész, turkológus, a Magyar
Tudományos Akadémia levele-
ző tagja.

Egyszerű, református, gaz-
dálkodó családból származott.
gimnáziumait Kunszentmik-
lóson és Budapesten végezte.
Leginkább a magyar őstörté-
net és a török nyelv érdekel-
te, ezért jelentkezett 1880-
ban és végül került a pesti
egyetemre. Vámbéry ármin
tanítványa volt a budapesti
egyetemen. Hozzá hasonlóan
a közeli türk-magyar népi és

nyelvi kapcsolat elméletének
szószólója volt. 1884-ben tö-
rökországi tanulmányúton
járt. 1884-ben a budapesti
Kereskedelmi Akadémián tö-
rök nyelvet tanított. 1887-

ben a nagykőrösi, 1888-tól a
kiskunhalasi református gim-
názium tanára. Magyar nyel-
vet és latint tanított. 1899-
1905 között az iskolai könyv-
tár könyvtárosa lett. 1903-tól
az MTA levelező tagja volt. 

A magyar-török nyelvro-
konság, a magyar őstörténet,
az oszmán-török történetírás,
az irodalomtörténet és a tö-
rök nyelvtörténet területén
kutatott. 1906-ban kinevez-
ték a budapesti egyetem taná-
rává. 

Sírja a kiskunhalasi régi re-
formátus temetőben található
meg. (forrás: wikipédia)

ProGrAM

A Thúry józsef Alapítvány
és a Szilády áron Társaság
megemlékezést tart 2016.
május 20-án, pénteken 10
órától a Szilády áron ref.
Gimnázium díszudvarában,
a Thúry-kopjafánál. A meg-
emlékezésen Édes árpád ku-
ratóriumi elnök, Lukács
László elnök (Szilády áron
Társaság) is emlékező beszé-
det mond. Közreműködnek
a gimnázium diákjai. Thúry
józsef 110 éve hunyt el. A
régi ref. temetőben koszorút
helyeznek el.
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nem volt vakmerő, kurucos lá-
zadó Mikes és nem is volt az a
dacos, kesernyés bujdosó, aki-
nek a XiX. század függetlenségi
pátosza beállította. Hűséges
szolgája volt fejedelmének, de a
Rákóczi-felkelés eszmei tartal-
ma nem foglalkoztatta. [...]
Szelíd volt Mikes, béketűrő,
„barátságos,” finom franciás
mosolya nem takart rosszindu-
latot, csak megbocsátó megérté-
sét az emberi gyengéknek.
(Szerb Antal)

MIKES KELEMEN 1690
(vélhetően) májusában szüle-
tett zágonban. A régi székely
Mikes család református köz-
nemesi ágából származott.
Atyja, Mikes Pál, anyja, árva
Torma éva.

Apját 1690-ben elfogják a
Havasalföldön, majd vélhető-
en a következő évben Fogaras
várában kivégzik. Mikes gyer-
mekéveit a zágoni, zabolai, fi-
átfalvai (udvarhely várme-
gye), abafáji (Maros-Torda
vármegye) nemesi udvarháza-
iban tölti.

1696-ban (vagy 97-ben)
anyja nőül megy kövesdi Boér
Ferenchez. 1700-ban mosto-
haatyja hatására katolikus
hitre tér. 1702-ben a kolozs-
vári jezsuita kollégiumban
parvistaként szerepel egy
Mátyás királyról szóló latin is-
koladrámában.

1707. április 26-án zabolai
Mikes Mihály gróf ajánlására
rákóczi fejedelem maga mel-
lé veszi belső inasnak. 1709-
ben udvari bejáró. Ez idő tájt
készül ismeretlen festőtől
származó színes olajportréja.

1711. február 21-én rá-
kóczival Lengyelországba in-
dul. Május 29-én Jaroslawból
Danckába (gdanskba) hajóz-
nak. 17l2. november 16-án
Mikes a francia diplomácia
segítségében bízó rákóczi kí-
séretében Franciaországba vi-
torlázik. A hosszú és életve-
szélyes utazást követően, az

17l3. január 13-i dieppe-i ki-
kötés után Mikes Párizsba és
Versailles-ba kíséri urát. 17l5.
május 28-tól a királyi udvar-
tól visszavonuló rákóczival a
kamalduliak kolostorában él
grosbois-ban (yerres).

17l7. január 1-jén az erdélyi
gubernium elfogadta az or-
szággyűlés végzését rákóczi,
Mikes és társaik fő- és jószág-
vesztéséről. Május 16-án ti-
tokban Marseille-be távoz-
nak; május 15-én Törökor-

szágba hajóznak, hogy az oszt-
rák-török háborús ellentétet
kihasználva hazatérjenek.
október 10-én kikötnek
gallipoliban. Ettől kezdve
Mikes levél formában naplót
vezet. 1720. április 24-én a
porta rodostóba (Tekirdag)
telepíti a bujdosókat. Május-
ban föltűnik Mikes életében a
„kis Susi”. 1723-ban szerelmi
bánatán ironizál, amikor
Kőszeghy zsuzsi a megözve-
gyült Bercsényi generális fele-
sége lesz. December 19-én
Mikes özvegy édesanyja haza-
hívó levelére írt imaszerű fo-
hásszal a gondviselésre bízta
sorsát. A húszas években a
rodostói könyvtárban olva-

sott művek fordításába kezd.
1726-ban egy darabig elkísér-
te zsuzsit, a megözvegyült
grófnét, aki marasztalása elle-
nére Jaroslawba települt át.

rákóczi halála (1735) után
a végrendeletében főkama-
rásnak nevezett Mikes temet-
tette el urát galatában; köz-
reműködött szívének és kéz-
iratainak grosbois-ba küldé-
sében. A rákóczi József
rodostóba érkezése (1736)
utáni komédiahadakozás éve-
iben (1737-38) Mikes vigasz-
talása, hogy Erdély „köpönye-
git” megláthatta; a fejedelem
fiának kényszerű kíséretében
bejárja a rodostó-Konstanti-
nápoly-Drinápoly Csernovo-
da-Vidin-rusze-Bukarest-
Focsani-Jászvásár-rodostó
útvonalat.

1740. június 21-től kezdő-
dik Mikes második rodostói
korszaka. 1741-ben hazatéré-
si kérelmét Mária Terézia el-
utasítja („ex Turcia nulla re-
demptio”). 1747-48-ban leve-
lezést folytat Jávorka ádám-
mal és Bercsényi Lászlóval.

1758. november 19-én
Mikes lett a bujdosók básbug-
ja (vezetője). 1759. január
elején az isztambuli császári
követ engedélyével levelezést
kezdett erdélyi atyafiságával,
egy kéziratát is hazaküldte.

1761. október 2-án pestis-
ben halt meg. Sírja ismeret-
len. Forrás: http://enciklopedia.fazekas.hu

„VAGyoK AKI
VoLTAM, ÉS LESZEK,

AKI VAGyoK”

A 326 éve született és 255
éve elhunyt „leghívebb lélek“,
Mikes Kelemen tiszteletére a
Szilády áron Társaság, a

Nádor Klub és a Magyar
garabonciás Szövetség, to-
vábbá a Vashatos Kft. gasztro-
nómiai utazást és borkostolót
rendez irodalmi és művészeti
programokkal a kuruc bujdo-
sók emlékére.

Közreműködnek: 
Gerner csaba színművész 

és Tallér Edina írónő,
valamint népzenészek és

versmondók.

SzereTeTTel
MeghívjUk önT 

2016. okTóber 1-jén,
SzoMbaTon eSTe 

19 órÁra a SóSTó
cSÁrDÁba!

Ez alkalomból Mikes Kelemen és a
kuruc bujdosók gasztronómiai él-
ményeinek hódolhatunk. Fogások:
Kiffer-körtepálinka - „A szépen írt
levél az elmének úgy tetszik, vala-
mint a számnak a kapros és tejfellel
béboríttatott káposzta, amely távol-
ról úgy tetszik, mint egy kis ezüstből
való hegyecske.”„Énnékem csak
azon kell törődnöm, hogy … mikor
ehetünk káposztát. Töltött káposz-
ta (Font ezerjó), rákóczi rosté-
lyos burgonyaropogóssal (Koch
Cabernet Saugvignon), fejedelmi
kürtöskalács faszénparázson át-
sütve. (Frittman félédes muskotály.

Ára: 3500,- ft/fő

asztalfoglalás: személyesen és elővé-
telben a 20/465-2300 telefonszámon
kérjük egyeztetni, de a Sóstó
Csárdában (tel.: 77/521-402) szep-
tember 25-ig is lehetséges, illetve a
hirdetményekben megadott címeken
is érdemes érdeklődni. A belépő olva-
sójegyek 500 Ft/db áron kerülnek ki-
bocsátásra, melyek sorszáma alapján
az est folyamán kisorsolunk  5-5 db
ajándék Mikes Kelemen-kötetet, va-
lamint halasi taxi-utalványt. A belé-
pő olvasójegyeket asztaltársaságok
részére ajánlott megvásárolni, és a
Sóstó Csárda XIX. századi nagyter-
mében helyreszólóan. Az érdeklődők
mielőbb igényeljék és foglalják a férő-
helyeket! A változtatás jogát fenn-
tartjuk!

ToVáBBI INForMáCIÓK: 
www.vashatos.hu

www.sziladyarontarsasag.hu
www.garabonciasok.hu

www.sostocsarda.hu

MAgyAr LAKoMáK 6. (CSAKAzérT IS!)

Mikes kelemen est a Sóstó csárdában
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A magyar borhagyományok
népszerűsítése érdekében − a
korábban elkezdett és támo-
gatott programok mellett −
meghirdetjük nemzeti bor-
mustráinkat.

Elszánt kiskunsági borhuszá-
rok (honfiak és honleányok
egyaránt) számára kínáljuk
csoportos, kb. 2-3 asztaltársa-
ságot alkotó vándorlásainkat
a Kárpát-medence történelmi
borvidékeire.

Jelképes, de a borvidéke-
inkhez tradicionálisan kap-
csolódó Miska-kancsónkat az
újra felfedezett régi magyar
őshonos szőlőfajtákból ké-
szült borokkal töltjük meg, pl.
góhér, furmint, hárslevelű, ba-
lafánt, bakator, kövérszőlő,
ezerjó, kövidinka, kéknyelű,
juhfark, feketeleányka, pozsonyi
fehér stb., de az új nemesíté-
sűekkel is megismerkednénk
a jeles magyarországi borásza-
tok pincéiben, pl. zenit, zefir,
karát, zeusz, vulcanus, rózsakő
etc.

A borvitéz-kancsónkról jó
tudni, hogy szinte páratlanul
gazdag ősi hagyományunk
egyik csodálatos tárgya a – ré-
gebbi időkben még öltöztetett
– Miska-kancsó, melynek az
újabb korban az öltözetét (is)
színes kerámiából készítik, el-
sősorban a Közép-Tisza vidé-
kén található fazekasközpon-
tokban, pl. Mezőcsáton.

A Miska-kancsó használata

mellett bornaplót is vezetünk
majd, mert a magyar borvidé-
keket járva − a szőlészet és bo-
rászaton túlmutatóan − az élő
borhagyományok tapasztalata-
it is szeretnénk lejegyezni.

Első borutunkat 2016. jú-
nius 18-án, szombaton ter-
vezzük a reformkori borkultú-
rát is gazdagon képviselő és
megtartó Balaton-felvidéken.

Miután itt három borvidék
is megtalálható egymás mel-
lett, majd többször is szeret-
nénk ide visszatérni, de ezút-
tal Magyarország csodálatos
tanúhegyeihez kapcsolódó
borászatokat keressük fel, a
Badacsonyi borvidékhez kap-
csolódva, pl. Szent Antal Pince
és Szatmári Pincészet (Szigli-
get), nyári ödön Pincéje
(Szent György-hegy, Kál-Vin
Pince (Révfülöp). 

*

Érdeklődni és jelentkezni 
legkésőbb június 5-ig lehet! 

E-mail: vashatos@mailbox.hu

Költségek: borkóstolók 
és vendéglátás (kisbusszal)

kb. 10 000 ft/fő. 

KárPáT-MEDENCE BorVIDéKEI (ÚJrA!)

hungarikum bor’mustra
SzILáDy ároN TárSASág

Pro Iuventute 2016

A SzILáDy ároN Tár-
SASág 1994-ben kezdemé-
nyezte a kiskunhalasi nevelé-
si-oktatási intézmények köré-
ben, hogy a végzős tanulóifjú-
ság a Nagy Szeder István által
kidolgozott és alkalmazott
„halasi norma” módszerrel
válassza meg, jelölje egy ked-
ves tanárát „az ifjúságért”
emlékdíjunkra.

Az elmúlt huszonkét éve
folyamatosan megvalósult ez
az ünnepi programunk, kö-
szönhetően mindazoknak,
akik kitartó szeretetükkel és
hitükkel segítették a halasi
diákközösségeket. Példát mu-
tattak emberségből, szakmai
hivatásukból.

Idén, június 2-án,
csütörtökön 16 órától 

a Szilády áron 
református Gimnázium 
dísztermében kerül sor 

a „Pro IuVENTuTE
2016” díjátadásra 

és ünnepi programunkra.

A díjak átadása ünnepélyes
keretek között valósul meg, ahol
a köszöntők után az első, majd a
második alkalommal díjazottak
vehetik át EMLéKérMÜKET. 

Hagyományaink alapján, a díj-
azottakról méltató gondolatokat,
laudációt az intézményvezetők
tartanak, mintegy 3-5 percben.
Az ünnepi programunkat közös
csoportkép, sajtószereplés és fo-
gadás zárja.

felhívás!

Az előzetes terveinknek
megfelelően, 2016. 

szeptember 3-án, szombaton
egész napos társasági 
legációt szervezünk 

a felső-Kiskunságba.

INDuLáS: reggel 8 órakor
autóbusszal a Szilády áron
református gimnázium mel-
lől (gimnázium utcai oldal-
ról). Célunk: a Felső-Kis-
kunság látnivalóinak és kö-
zösségi értékeinek megisme-
rése. 

Legációs utunk során közös
ebédet és borkóstolót is szer-
veztünk, de azért azt tanácso-
lom, hogy egy-két szendvics-
ről, innivalóról szíveskedjen
gondoskodni! Útvonal: Kis-
kunhalas – Kiskőrös – Szalk-
szentmárton – Kunszent-
miklós (ebéd) – Szabadszállás
– Izsák – Kiskunhalas.
Távolság: kb. 200 km. Haza-
érkezésünk: kb. 19 órára vár-
ható. 

KÖzÖS KÖLTSégEK:
4.000 forint, amely az autó-
busz és az ebéd költségeit is
tartalmazza. Buszvezető:
Vercz József. 

JELENTKEzéS: 2016. má-
jus 20-ig, előjegyzéssel Kissné
Erika tagtársunknál (20/465-
2300), vagy személyesen a
Lelkészi Hivatalban (munka-
napokon: 7:30 - 12:00, 15:00
- 17:00 óráig), a közös költség
egyidejű befizetésével. 

Házigazdáink lesznek a te-
lepülések egyházi és világi
elöljárói. 

LuKáCS LáSzLó ELnöK



STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2016. MÁjUS12 Magyarnak lennI éleTSTílUST jelenT... – karÁcSony SÁnDor

Kiskunhalas Város napja alkal-
mából sor kerül Szabadka és
kiskunhalas testvérvárosi
megállapodásának halasi alá-
írására 2016. május 7-én, szom-
baton 12:30 órakor a Hősök li-
getében.

*
A halasi Szépmíves céh tag-
jai családi országjáráson vesz-
nek részt 2016. május 13-16.
között Parádfürdőn. Az ünnepi
program a Mátravidék termé-
szeti és történelmi értékeinek
megismerését is szolgálja.

évadzáró céh-ünnepet tar-
tunk 2016. június 25-én, szom-
baton 16 órától a Végh-kúriá-
ban a Halasi Szépmíves Céh
tagjainak és vendégeinek.

*
A STáDiuM – polgári hírlevél 25. szá-
mának várható megjelenése: 2016.
augusztus. A programváltoztatás jo-
gát fenntartjuk! Az időszerű ünnepi
programokról külön értesítéseket kül-
dünk! Az 1-24. számok letölthetők a
vashatos.hu honlapról. További infor-
mációk: 20/465-2300. E-mail: na-
dorklub@mailbox.hu

Kiskunhalas; filmszínház 1964-ben (a városháza keleti oldala)
forrás: http://http://egykor.hu

kiskunsági történetek
írta: Nagy czirok László

rENdNEK MuSZáj LENNI

így gondolta ezt gaál gábor kapitány is. Ki is adta a pa-
rancsot, hogy az úton, sarkon álldogálni tilos. Egy este
gondolatba mélyedve ballag hazafelé. Mikor a háza sarká-
nál befordul, majdhogy össze nem ütközik az ott álldogálló
gyalai Sándorral, a  város egyik legerősebb emberével. A
találkozást így adta elő gyalai:

– Alig, hogy mellém ért a kapitány úr, se szó, se beszéd,
vág ám úgy pofon, hogy a léckerítést kidűtöttem!... Nem
láttam én se eget, se földet, a világ mögkeverödött velem,
s ahelyött, hogy elszaladtam volna, nekiszaladtam... Akkor
mög balrul! Mintha az Istennyila csapott volna le!... Még
akkor is a gál-kút tövében üldögéltem, mikor a kapitány
úr a vacsorához ült. Ennek már jó húszesztendje, de azóta
se álltam utcasarkon.

*

Ősi, hetes esőzés idején, szakadó esőben lépdel a reggeli
templomozáshoz Kupa László halasi egyházfi. Valaki rá-
szólt az utcán:

– Ejnye! Hát az egyházfinak ilyen esős időkkel is el köll
mönni hétköznap is a templomba?

– Elmék, hajja kend! Mert az isten nyakán tekergő vén
Izsai már ott jajgat! (T.i. előénekes volt Izsai, és ha hárman
jelentek is meg hétköznap a reggeli istentiszteleten, az
egyik bizonyosan ő volt. Számrakó diák koromban én is jól
ismertem.)

Forrás: Bereznai zsuzsanna - Nagy Czirok László: 
A hajdani halasi nép humora / Thorma János Múzeum, 2011

Honismereti Honismereti 
határjárás XVIII.határjárás XVIII.

Ismerkedés  Kece l  város  és  környéke
természe t i  é s  ép í te t t  örökségéve l .

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2016. május 27-én, pénteken 15 órától!

utazásunk kisbusszal történik
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

VENdÉGVáráS: 
Haszilló Zoltán polgármester (Kecel) 

és Béla Zoltán borász (Imrehegy)

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: kb. 3000 ft/fő. (utazás, borvacsora) 
jelentkezés 2016. május 23-ig! Ügyfél telefon: 20/465-2300


