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Hej, regö rejtem ...
A regölés a legények és házas-
emberek termékenység-, bő-
ség- és párokat összevarázsló,
házról házra járó köszöntő
szokása, a téli napforduló po-
gánykori emléke. 

A regölés a magyarság
egyik legarchaikusabb nép-
szokása, fő időpontja decem-
ber 26. Néhol újévig is jártak
a legények, elsősorban a lá-
nyos házakhoz, illetve
Erdélyben az újdonsült háza-
sokhoz. A regölés hagyomá-
nya, szövege és dallama legto-
vább a Nyugat-Dunántúlon
és a Székelyföldön maradt
fent.

István napjától, december
26-tól újévig jártak a regõsök
házról házra, köszöntve a há-
zak gazdáit, bőséget kívánva
nekik. Ez a szokás eredetileg
bőségvarázsló, párokat össze-
bűvölő, adománygyűjtő célza-
tú szokás volt.

A regõsök õsi varázserejű
jókívánságokat mondtak a
háziaknak. Eredetileg nem
közönséges köszöntõk voltak
ők, hanem táltosok, akiknek
hatalmukban állt a szavakkal
kifejezett jókívánságok való-
sággá idézése.

A „reg“ szó hevületet is je-
lent – a táltos extázisára, rej-
tekezésére is utalhat a kifeje-
zés. A zajütés és a „regö rej-
tem“-féle szavak ritmikus is-
métlése utal a szokásnak a té-
li napfordulat õsi ünnepével
való kapcsolatára.

Az Erdélyben és a
Dunántúlon fennmaradt re-

gölési szokás fõ részei:
- bevezetõ
- szarvas-ének (téli égbolt csil-
lagképe)
- gazda-ének (bõséget varázsol
a gazdának)
- összeregölés (leányt, legényt
név szerint összeénekelve)
- záradék (adományra felhí-
vás vagy elvonulás)

Férfiak, legények „kifordí-
tott bundában, kucsmában, ke-
zükben láncos vagy csörgõs bot-
tal, köcsögdudával, furulyával
léptek be a házba, és énekelték a
regõsénekeket. Bevezetõjükben
megnyugtatták a családot, hogy
nem rablók, hanem Szent
István szolgái. A csodaszarvas-
ról, tiszta forrásról, pázsitról da-

loltak, majd termékenységet va-
rázsló jókívánságokat mondtak
a gazdának és háza népének.
Ahol eladó lány volt, ott legény-
nyel regölték össze, hogy
mielõbb bekössék a fejét.
Befejezésül az õsi refrént éne-
kelték: hej regõ rejtem.“
(Timaffy L.)

Hej, regö rejtem,
Adjon az Úristen
több véka búzát,
kenyeret, vajat,
éhes magyaroknak
biztató szavakat!

Hej, regö rejtem, 
Adjon az Úristen
több fényt és meleget,
fázós alkonyokon
éltető lelkeket!

Hej, regö rejtem, 
Adjon az Úristen
tépázott lelkünknek
isteni sugarat,
a tűz őrzői által
biztató szavakat!

Hej, regö rejtem, 
Adjon az Úristen
magányos lelkeknek

ölelő kezeket,
lelkük fényének
őrző szemeket!

Hej, regö rejtem....

*

Kelj fel, gazda, kelj fel!  
(Regős ének)

Kelj fel gazda
száll az Isten házadra
sereged magával
terített asztalával
tele poharával
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!

Nem vagyunk mi rablók
Szent István szolgái
most jöttünk hideg kútrólg
hideg mezejéről
elfagyott kinek keze kinek lába
kinek egye-mása
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!

Amott kerekedik
egy fekete felhő
abba legelészett
csodatévő szarvas
csodatévő szarvasnak
ezer ága-boga
száz misegyertya
gyújtatlan gyulladjék
ojtatlan aludjék
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!

boldog ünnepeket kívánunk!

Kép: Regösök a Zala megyei
Garaboncon, 1900. Grafika: 

Korondi tányér, Pál Antal munkája
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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. november 6-án indult el,
majd még egy előkészítő ülés
után, 2009. szeptember 17-én

alakult meg az alsó-kiskunsági
polgári együttműködés közössé-
geként. Első tisztségviselőnek
Dóka Józsefet választottuk meg 1
évre. 2010. november 25-én ki-
bővítettük a vezetést – és két-
évente a tisztújító taggyűléseken
– a Nádor Klub elmúlt 6 évét
Lukács László vezeti, Dóka József
alelnökkel 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-XvIII.)– 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
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Kalandozás a kalendáriumban 
A halottak hónapja 

A november a kilencedik hónap
volt a rómaiaknál („novem” =
kilenc). A „novem” a görög „en-
nea”, „enneva” származéka, ez
viszont a „neosz-neá”-ból eredt, s
ez azt jelenti, hogy „új, félig fel-
nőtt, tapasztalatlan” – eléggé
plauzibilis megjelölése a jobb kéz
gyűrűsujjának.

November első két-három
napja a halottak kultuszát szol-
gálja, de nem római hagyaték-
képpen, hanem kelta befolyás
alatt. Ezt bizonyítja, hogy úgy a
november elsején megtartott
Mindenszentek napját, mint a
másodikán (vagy ha ez vasárnap-
ra esik, akkor harmadikán) meg-
ült Halottak napját csak a 9. és
10. század óta ünnepli meg az
egyház, holott Angliában, kelta
területen már a 8. században is
közünnep volt. November 1. volt
ugyanis a kelta év kezdete, ami-
kor halotti áldozatokat hoztak az
elhunytak tiszteletére. Amikor
aztán a kelta elem a francia egy-
házban is megerősödött, akkor a
maguk ősi ünnepét – persze átka-
tolizálva – áthozták a katolikus
egyházi évbe is. 

A november elsejei mind-
szentet Kr. u. 835 óta, a másodi-

kán tartott halottak napját pe-
dig 998 óta tartja meg az egyház.
Az utóbbi ünnep főként a chili-
asmus hatása alatt született meg:
a Krisztus utáni 1000-ik évre
várt világvége szorongásos han-
gulatában, amikor is a halandók
iparkodtak az elhunytak szelle-
meivel jó barátságba kerülni. 

Sírjaikon gyertyákat gyújtot-
tak fel, hogy a szegény fázós lel-
kek ezek fényénél melengethes-
sék magukat. A gyertyát azért is
kellett a sírokon meggyújtani,
hogy az ezen a napon sírjaikból
kiszabadult lelkecskék újra visz-
szataláljanak a sötétben a maguk
sírjába, s ne nyugtalanítsák aztán
tovább az élőket. Ilyenkor persze
illett a sírokat is rendbe hozni,
hogy az elhunytak szívesen ma-
radjanak otthonukban. Sőt né-
mely – főként szláv – vidékeken
élelmet is helyeztek a sírokra, ne-
hogy a lelkek bármiben is hiányt
szenvedjenek és „hazajárjanak”. 

Ezen a napon hosszan szólnak
a harangok, hogy a harangszóval
elfeledjék a szellemek siránkozá-
sát. Szóval itt szólal meg igazá-
ban az emberiségnek egész ha-
lálfélelme, amely a mágikus ko-
roknak egyik leghatalmasabb
szellemi mozgatóereje volt.

Az idő újjászületik 

December a tizedik hónap volt
(„decem” = tíz) a régi római
naptár szerint. Említsük meg,
hogy a „decem” szó a görög „de-
ka” származéka, ez a görög szó
pedig a „dekomai” ige egyik alak-
ja, amelynek jelentése: „markol-
ni”. Tehát a „deka” a „két ma-
rokra valót” jelenti: az ujjakkal
való számolásnál ugyanis a „tíz”-
et a két marok (tíz ujj) felmuta-
tásával jelezték.

Decemberre esett az év legje-
lentősebb napja: az esztendő leg-
rövidebb napja, amelyen a Nap
meghal, hogy huszonnégy óra
múlva új életre támadjon, újra-
szülessék. A gergely-féle időszá-
mítás előtt ez a nap december
13-ára, Szent Lucia napjára
esett, minélfogva ennek a szent-
nek, magyarul Lucának a napja
mindenféle babonás szokások
forrásává lett. Nálunk, magyar-
országon például ezen a napon
nem engedtek idegent a házba –
hiszen Luca napján különösen
mozgalmasak a szellemek és a
boszorkányok, s nem lehessen
tudni, az idegen képmásában
nem valamilyen gonosz lélek set-
tenkedik-e be a házba, s aztán el-
viszi magával a házbeliek szeren-
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- lokálpatrióta klubestek I-IX.
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-
XvIII.) folytatása, kiszélesítése a
Kiskunságban.

- Magyar lakomák (I-v. folyta-
tása) Eddig: Gárdonyi Géza,
Krúdy Gyula, Nyirő József, Zrínyi
Miklós, Jókai Mór. (A Mikes
Kelen-est 2015. szeptemberében és
2016. októberében is elmaradt!)

- Pro Patria hungaria - Ifjúsági,
családi utak országszerte, hazafias es-
tek, megemlékezések.

- 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 (november 6. – telepü-
lések, egyének kiemelkedő hagyo-
mányőrző tevékenysége, jelölés
alapján az alsó-kiskunságból.)
2013-tól nem adjuk ki. Javasoljuk
majd városi díjként kiadni!

v. StádIuM (1-26.) 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 lesz a Szilády Áron
Társaság (Nádor Klub). 

Lásd. 9. oldal!
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cséjét. Somogyban csak az ide-
gen asszonynépet nem engedték
be (ezek voltak a boszorkánygya-
núsak). Komáromban pedig ép-
penséggel úgy vélték, hogy ide-
gen férfi látogatása szerencsét
hoz. Luca napján – lehetőleg lo-
pott holmi segítségével – min-
denféle varázslatot kell művelni,
hogy a tyúkok jól tojjanak. Ezen
a napon minden egyes családtag
számára külön kalácsot sütnek, s
ebbe tollut dugnak; ha a tollu
elég a kemencében, akkor az ille-
tő családtag a rákövetkező esz-
tendőben meg fog halni. A Luca
napja különösen alkalmas arra,
hogy a lányok kitudakolják jö-
vendőbelijük nevét vagy leg-
alábbis foglalkozását. Erre a célra
szolgál a különböző fafélékből
ötágú csillag alakúra mestersége-
sen faragott Luca-szék: aki erre a
székre ráül, az meglátja jövendő-
belijét. Luca napja éjjelén a szel-
lemek csöndes, remegő fényké-
vék formájában suhannak el a fa-
lusi házak fölött, de ezt a fényt
csak bizonyos, arra alkalmas em-
berek láthatják meg, akiknek a
Luca-fénye megmutatja, hol
vannak kincsek a föld méhébe
rejtve.

December második felében ül-
te meg Itália népe a legnépsze-
rűbb óitáliai istenségnek, Satur-
nusnak az ünnepét. Saturnus ne-
ve a „sero” igéből eredt, amely-
nek jelentése ez volt: „magot
vetni”. Szóval Saturnus a vetések

istene volt, s ünnepe az elvárosi-
asodott római népnek a régi ag-
rárállapotok után való visszavá-
gyódását jelentette. Ez az ősvá-
gyódás a békés földmívelőkor
után, amely még rousseau lelké-
ben is eleven erővel élt („reto-
urnos a la nature!” [Térjünk
vissza a természethez!]), egyér-
telmű volt az emberi szabadság és
egyenlőség után való kiolthatat-
lan vágyakozással, s a római kirá-
lyok, majd még inkább a császá-
rok a saturnusi ünnepek engedé-
lyezésével biztosító szelepet nyi-
tottak e vágyak számára oly ko-
rokban, amikor már kevés nyo-
ma volt az emberegyenlőségnek. 

A királyok korában háromig,
Caligula idején már öt napig, ké-
sőbb pedig egész hétig tartottak a
„saturnaliák”. Ezeken a napokon
teljes törvénykezési szünet volt,
nehogy bárkit is el kelljen ítélni,
szóval hogy a polgárok ezeken a
napokon minél kevesebbet érez-
zenek az államhatalom nyomasz-
tó mivoltából. Az adóbehajtást is
felfüggesztették ezeken a napo-
kon. Az emberegyenlőség jelké-
pes hangsúlyozására a saturnali-
ák idején a rabszolgák is ideigle-
nesen felszabadultak, sőt uraik
megjátszották velük a komédiát,
hogy ők szolgálták ki a saját rab-
szolgáikat. Ezeket viszont felöl-
töztették úri ruhákba, valóságos
maskarát járattak velük. Ennek
az általános szeretetünnepnek
jegyében az emberek megajándé-

kozták egymást: viaszból és
agyagból készült gyerekjátékocs-
kákat adtak át egymásnak, a vi-
aszfigurákat, meg is gyújtották.
Saturnus istenhez utóbb olyan
legenda fűződött, hogy ő volt
Latium legrégibb királya, akinek
uralma idején – vagyis a földmí-
velés korszakában – uralkodott
az Aranykor: az emberi boldog-
ság netovábbja.

Amikor aztán Itáliában mind
erősebb lett a görög kultúra befo-
lyása, Saturnus szerepét aprán-
ként átvette a görög Aranykor
királya, Kronosz, aki görög föl-
dön ugyancsak agráristen volt,
mégpedig az aratás istensége.
Eredetileg nyilván föníciai-sémi
területről származott át a görö-
gökhöz. Az egyébfajta hozzáfűző-
dő mondák ugyanis nyilván föní-
ciai befolyást tüntetnek fel.
Elsősorban az, hogy a saját nővé-
rét, rheát vette feleségül (ennél
a pontnál ugorhatott át könnyen
a római legendába, akiknek
ősanyja, romulus és remus any-
ja, szintén egy rhea volt.
Tudnunk kell, hogy a „rhea” szó
„forrás”-t jelent. romulus anyja
pedig rhea Silvia, vagyis „erdei
forrás” volt). bármennyire joviá-
lis istenség volt is az öreg
Kronosz, s bármennyire is az ő
nevéhez fűzték a görög Arany-
korszak fogalmát, a saját szemé-
lyében mégis meglehetősen ke-
délytelen úr lehetett, aki elsősor-
ban úgy került uralomra, hogy a

saját édesapját, uranoszt férfiat-
lanította és trónusáról letaszítot-
ta, azután pedig a rheától szüle-
tett ennen gyermekeit sorra fel-
falta. Csupán egyet sikerült
rheának megmentenie, zeuszt,
éspedig úgy, hogy helyette vala-
mi kemény követ tett a pólyába,
s Kronosz ezt a követ zabálta be
zeusz helyett. A kő annyira meg-
feküdte a gyomrát, hogy utána az
előző gyermekeit is kiadta gyom-
rából, úgyhogy ezek is újraszület-
tek.

A jelkép érthető volt: Kro-
nosz-Saturnus isten maga az Idő,
amely letaszítja trónusáról az
elődjét, az előző évet, s aztán sor-
ra felfalja a saját gyermekeit, a
hónapokat, hogy utóbb újra ki-
adja őket magából: az év újjászü-
letik. Kronosz-Saturnus maga is
elveszti uralmát, az Idő fölött
győzedelmeskedik a diadalmas is-
ten, zeusz-Juppiter.

Közelfekvő, hogy amikor a ke-
resztény egyház uralomra került,
akkor ezt az ősi görög-római le-
gendát is adaptálta: a téli solstiti-
umkor megszülető megváltó-
Isten diadalmaskodik az Idő föl-
ött, Jézus úrrá lesz Kronosz-
Saturnus fölött. A Saturnáliák
ünnepe pedig a bethlehemi
Megváltó örömünnepévé ma-
gasztosul, aki újra elhozta az em-
beregyenlőségnek, az embersze-
retetnek ősi evangéliumát…

ÍRTA: SuPKA GéZA (1942)
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lokálpatrióták: nádor klub
az elmúlt két évben szemé-
lyesen többször találkoztunk
a nÁDor klUb különféle
rendezvényein, továbbá
egyéb ünnepi programokon.

Az alapításunk óta, 2009-
től kifejtett erőfeszítéseink bi-
zonyára nem maradtak hatás-
talanul, és a nemzeti, cívis
együttműködés körében szá-
mos tanulság levonására nyílt
alkalom, az Alsó-kiskunság-
ban élőkkel folyamatosan
fenntartott párbeszéd során.
Óriási jelentősége van annak,
hogy a polgári összefogásban
példátlan választási eredmény
született 2014-ben az önkor-
mányzati választáson, és a ha-
lasi, mind a vidéki eredmé-
nyek alátámasztják az elkez-
dett polgári, nemzeti együtt-
működés fontosságát és cél-
szerűségét.

A folytatásról azonban a
közgyűlésnek kell döntenie,
az elmúlt 1+2+2+2 év törté-
néseit figyelembevéve, véle-
ményezve az elvégzett közös-
ségfejlesztő törekvéseinket.

A Nádor Klub azonban
nem jogi személy. Közremű-
ködő (gesztor) szervezetek: a
vAShAToS Kulturális
Szolgáltató és Tanácsadó
Kft., valamint a Szilády áron
Társaság és a magyar gara-
bonciás Szövetség országos
közhasznú civil szervezet. 

A Nádor Klub állandó tagja-
inak száma: 34 fő, továbbá 70
fő pártoló tag. Azért nem jogi
személy, mert a közéleti tevé-
kenység kizáró okként merült
fel közhasznú besorolású civil
szervezetek esetében.

– A Magyar lakomák 5.
estje 2015. február 20-án volt
és Jókai Mórra emlékeztünk.
Terveztük a redemptiós es-
tünket, de időpontegyezteté-
sek miatt elmaradt, de meg-
hirdettük a mikes-estünket, a

magyar Lakomákat 6. alkalom-
mal, de ezt az estet a rendezés
előtt le kellett mondanunk! 

Jól sikerültek a honismere-
ti határjárásaink (Kélesha-
lom, 2015. május 15.; Csó-
lyospálos október 16., 2016.
március 8. mórahalom, októ-
ber 28., Kecel-Imrehegy).
Folytattuk a halasi Téka elő-
adássorozatunkat, immár
XvII. alkalommal, Gutai
István író volt a vendégünk.

A Pro Patria hungaria csa-
ládi útiprogramokat szervez-
tük meg Lillafüredre és ősszel
orfű környezetében (2015)
valamint Parádfürdőre és a
göcsejbe (2016).

A halasi Pódium kezde-
ményezésünk 2015 januárjá-
ban indult el, majd egy ráa-
dással folytatódott, de a je-
lentős veszteségek miatt újra
kell gondolnunk a folytatását. 

már 9. alkalommal szervez-
tük meg a lokálpartióták
klubestünket, amelyek jól si-
kerültek, számos új ismeretet
szereztünk és kapcsolat erősö-
dött meg.

1. 2014. február 15. 
* dr. Nagy András főorvos
2. 2014. április 15. 
* Pajor Kálmán villamosmérnök
3. 2014. május 15. 
* Dóka József építész

4. 2014. szeptember 15. 
* Gáspár Endre földmérő
5. 2014. október 15. 
* Máté Lajos villamosmérnök
6. 2015. február 15. 
* Jerémiás Béláné ny. pedagógus
7. 2015. április 15. 
* F. Nagy József ny. tanár,
díszpolgár
8. 2015. május 15. 
* Keszthelyi Tibor agrárvállalkozó
9. 2016. április 15. 
* Bödecs Pál lelkész-főigazgató

- működési költségeinket
különféle civil és gazdasági
szervezetek, magánszemélyek
adták össze a Nádor Klub tag-
jaival közösen, átlag cca. 500
eFt értékben (2015-ben 400
eFt, 2016-ban 300 eFt). A
magyar lakomák esetében
Kövér László házelnök is tá-
mogatott bennünket.

helyi érték bizottság (ön-
kormányzat) – úgy látszik az
elmúlt két év után, hogy csak
akkor tud partner lenni, ha
egyesületi keretek között mű-
ködünk. 

A halasi nemes Tanács
keretén belül minden elkez-

dett tevékenységünk folytat-
ható lehetne, pl. a Nádor
Klub, az 56-os Emlékbizottság,
civil vezetők fóruma stb. Ehhez
támogatókat is meg lehet
győzni és tárgyalóképesek le-
hetünk. 

vannak és voltak ezzel
kapcsolataban ellenérzéseim,
pl. rivalizálás, kiszorítósdi, pe-
dig a polgári együttműködés,
közakarat és közjó által leírt
lokálpatriótizmus lehetne a fő
célkitűzésünk. 

Ebben a formában a HNT
4.0 már nem a szociográfusok
által meghívott véleményem-
berek (1979), vagy a 1991-
ben elindított civil fórum,
vagy a 2007-ben ismét elindí-
tott delegációs részvételi ta-
nácsadás (100-ak tanácsa)
célkitűzése érvényesülne a
demokratikus vélemény-pár-
beszéd fenntartása mellett,
hanem a cívis, parasztpolgári
értékrend képviselése és ér-
dekérvényesítése. 

Ehhez bevonnám a hala-
son élő díszpolgárokat, pro
urbe-díjasokat is, az aktív ci-
vil vezetőket, egyházi vezető-
ket és a meghívott mértékadó
személyeket. 

A lokálpatrióta polgári
együttműködés erősítése ér-
dekében a Szilády áron
Társasággal közösen szerepet
vállalunk a polgári önazonos-
ság, a cívis kultúra ápolásá-
ban, az 1863-ban hivatalosan
megalakult Halasi Polgári
Olvasókör szellemi jogutódja-
ként.

A NáDor KLub a térség
polgárai részére szervezett, a
cívis kultúra képviselésével,
új közösségformáló program-
jainkkal, tevékenységünkkel
hozzá szeretnénk járulni a kis-
kunsági cívis értékrend meg-
újításához.

Lukács László elnök
Nádor Klub

nádor klub
T a g g y ű l é S IT a g g y ű l é S I

M e g h í v óM e g h í v ó
2016. november 26-án, szombaton 16 órakor 

a Közösségek Házában. A klubtagoknak meghívót
küldünk. Szeretettel várjuk tagjainkat!

Dóka József alelnök / Lukács László elnök
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őSeInk aSzTalÁnÁl 

a honvédsereg élelmezése 1848-49-ben
állítólag Napóleon mondta
valamikor: „A katona lehet ha-
lott, de jóllakottnak kell lennie”.
Nem szorul bővebb magyará-
zatra e mondás helyessége; a
harcoló, életét kockára tevő
katona teljesítménye nagy-
mértékben függött és függ az
élelmezéstől. 

A szervezett ellátás volta-
képpen egyidős a hadsereggel,
és számos hadseregben a leg-
kisebb szervezeti egység nagy-
ságát a főzőedény mérete ha-
tározta meg, az a körülmény,
hogy hány embert tudtak el-
látni egy üstből vagy bogrács-
ból. A szabadságharcban ele-
inte, 1848 őszén, a századok-
nál 12 emberből álló „főzési
osztály”-okat hoztak létre, vá-
lasztott szakáccsal.

minden katonának járt na-
ponta térítés nélkül két font
(1 font = 0,56 kg) kenyér; a
közhonvédeknek 15 krajcár,
a tizedeseknek 20, az őrmes-
tereknek és zászlótartóknak
30 krajcár zsold. Ebből a
pénzből ötnaponként min-
denki 20 krajcárt adott a sza-
kácsnak, aki a 12 embernek
naponta négy font húst főzött
meg, emellé „tápláló vastag
étel”-t (főzeléket) vagy tész-
tát.

Az osztályszakácsok a fő-
zéshez szükséges nyersanya-
got a lakosságtól vásárolták,
készpénz ellenében. Egy-egy
század vagy zászlóalj ilyen
módon való ellátása, különö-
sen az első időben, nem jelen-
tett problémát; amikor azon-
ban már több ezer vagy több
tízezer katonáról kellett gon-
doskodni, nehézségek támad-
tak.

Az országos honvédelmi
bizottmány már 1848. októ-
ber 3-án három képviselőt
nevezett ki élelmezési biztosul
a bécs felé menekülő
Jellasicsot követő fősereghez.
Arra is gondja volt, hogy a
szükséges élelmet a sereg ne

rekvirálja vagy nyugtákkal fi-
zesse ki, ezért Csányi László
országos biztos rendeletet ka-
pott „az élelmiszereknek kész-
pénzeli kifizetésére”. Novem-
berben és a következő hóna-

pokban maga Kossuth is is-
mételten személyesen intéz-
kedett a dunántúli gabonafe-
leslegnek a hadsereg részére
történő felvásárlásáról, gabo-
naraktárak létesítéséről, s
nem utolsó sorban ezért uta-
sította november 10-én a
pénzügyminisztériumot, hogy
naponta 2500 db százas bank-
jegyet készítsenek a pénzsaj-
tókon.

A szabadságharc politikai
és katonai vezetőinek nem
volt tapasztalata sem sereg-

szervezésben, sem a katona-
ság élelmezésében. Sok terü-
leten, így az élelmezésben is
rögtönözni kellett – de a he-
tek, hónapok múlásával sike-
rült fokozatosan kialakítani a

megfelelő szervezeti kerete-
ket. Csányi javaslatára az or-
szág nyugati határán álló had-
testnél tábori biztosságot állí-
tottak fel, ennek élére a
honvédelmi bizottmány in-
tendánsul Danielis Jánost ne-
vezte ki, ezredesi rangban.

Az 1843 őszén–telén létre-
hozott szervezettel sikerült
biztosítani az egyre növekvő
számú honvédség élelmezé-
sét. 1849 januárjában a
Tiszántúl, a Felső-Tiszavidék,
a Duna–Tisza közének déli

része és Erdély egy része ma-
radt a további ellenállás bázi-
sa, s jóllehet, e területen a
több tízezres létszámú honvéd
hadtesteken kívül nagyszámú
menekült is tartózkodott, éle-
lemhiány sehol sem lépett fel.
Időnként, elsősorban vissza-
vonuló honvédalakulatoknál
jelentkeztek átmeneti ellátási
nehézségek, melyek a rossz,
gondatlan szervezésből, a
szállítóeszközök hiányából
adódtak.

A katonaság ilyenkor aztán
úgy segített magán, ahogyan
tudott. A honvédelmi bizott-
mány ismételt szigorú rende-
letekben utasította a polgári
és a katonai hatóságokat a
kenyér, a hús, és más, a kato-
naságnak kiszolgáltatott élel-
miszerek, takarmány és fuvar
díjának készpénzben való
megfizetésére, hangsúlyozva:
„Nekünk a nép sympathiája
még akkor is szükséges, ha az
csak szavakban mutatkozik,
ne hagyjuk tehát, hogy az tet-
tekben mutatkozó antipathi-
ává változzék át.”

visszaélés és hanyagság ter-
mészetesen előfordult, a leg-
szigorúbb rendeletek ellenére
is. A tiszaroffiak 1849. április
elején panaszkodtak, hogy a
március 6-án és 13-án a tisza-
füredi raktárba küldött több
szekér kenyér árát még nem
kapták meg, noha „a nép a
maga szájától elvonva adta a
katonaságnak a kenyeret”.

még súlyosabb problémát
jelentett, hogy a kereslet nö-
vekedése az árak emelkedését
vonta maga után. Amíg 1848
szeptemberében Pest, Pilis és
Solt megyében egy font mar-
hahús 5 3/5 krajcárba került,
novemberben már országszer-
te 13–14. márciusban pedig
16 krajcár volt az ára. Egyes
megyék az árakat szabályoz-
ták; akik ennél többet kérnek
vagy „hamis mértékkel mér-
nek, rögtön a vétség fokoza-
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tához képest meg kell büntet-
ni”. Az árak emelkedése rész-
ben a lakosságot terhelte,
részben pedig az államháztar-
tást. Az 1848 őszi élelmezési
rendszer tudniillik időközben
úgy módosult, hogy a honvé-
dek naponta a két font ke-
nyéren kívül 10 krajcár zsol-
dot és fél font húst kaptak.
Ezt a csapatoknál kialakult
gyakorlatot a honvédelmi
bizottmány 1849. február 6-
án elfogadta és általánossá
tette. 

Emellett a hadra kelt sereg-
nek ingyen dohány és bor is
járt. A lakossághoz beszállá-
solt katonák az ingyen do-
hányban és borban nem ré-
szesültek, viszont szállásadó-
juk főzött rájuk. Ennek elle-
nében a főzésért, valamint a
só és a főzelék árának téríté-
séül minden katona után na-
ponta 3 krajcárt kaptak, a
szállásdíjon kívül, az állam
pénztárából.

Az ellátási szervezet műkö-
désének és a járandóságok-
nak legrészletesebb leírását
vetter Antal altábornagy,
hadsereg-főparancsnok 1849.
március 21-én, Törökszent-
miklóson kiadott parancsa
tartalmazza. Eszerint a hadse-
reg élelmezését a főhadbiztos-
ság, személy szerint baudis
József őrnagy vezeti. A főin-
tendatúra halassy Kázmér
kormánybiztoshoz tartozik, ő
gondoskodik a természetbeni
járandóságok beszerzéséről.
mindegyik hadosztálynál ön-
álló intendatúrát kell szervez-
ni, saját mozgó anyagraktár-
ral, és húsüzemmel.

„A természetbeni járandó-
ság kimérete: Egy embernek
naponkint egy adag kenyér,
fél font hús (tiszteknek egy
font), hat lat (kb. 10 dkg) sza-
lonna, egy itce (0,848 l) bor,
vagy egynyolcad itce pálinka.
Lovanként egy napra egy
adag zab, vagy árpa (csak a
szekerészlovak kapnak másfél
adag zabot), egy adag széna,
egy lat gyertya.

Szalonna, bor, vagy pálinka
csupán az előőrsön levő, vagy

táborozó csapatoknak, só
azonban csak a táborozóknak
osztatik ki.”

Az ellátás rendje a szabad-
ságharc folyamán többé már
nem változott. A honvédse-
reg létszáma egyre gyarapo-
dott, a készletek viszont fogy-
tak, ezért folytatódott az árak
emelkedése, növekedtek a
nehézségek. mind gyakoribbá
vált, hogy a kormánybiztosok
egymás elől vásárolták fel a
gabonát és a vágóállatokat,
felemelt árakon. Ez aztán

nemcsak azt eredményezte,
hogy végeredményben egyik
állami kiküldött vagy szerv
ígért rá a másikra, hanem azt
is, hogy az élelem nem mindig
oda jutott, ahol legjobban
kellett volna. 1849 áprilisá-
ban például a zemplén me-
gyei nagymihályi vásáron
Danielis ezredes azért nem

tudott vágómarhát venni,
„mert megjelentek ott a
Debreczenből magukat kor-
mányi biztosoknak nevező
vevők, felverték az árt, s több
száz darabot összevásároltak
Debreczen számára…”

Az ilyen természetű, az ál-
lamnak felesleges kiadásokat
okozó visszaélések elkövetői
ellen természetesen eljárást
indítottak. Arra is jócskán
akadt példa, hogy az élelme-
zési tisztek hanyagsága vagy
éppen hűtlensége miatt a ka-
tonák hiányt szenvedtek, és
erőszakkal, rablással szereztek
maguknak élelmet és fuvart.
1849. július 16-án Kossuth
ezért szigorú rendeletben uta-
sította a hadsereg-főparancs-
nokokat az élelmezésnél és a

fuvarozásnál előfordult visz-
szaélések megszüntetésére. A
rablásokért a zászlóaljpa-
rancsnokokat személyesen
tette felelőssé a kormányzó.

1849 nyarán a tiszai hadse-
regnél úgy szabályozták az
élelmezést, hogy két napi ke-
nyeret szekereken szállítottak
az ellenség elé vonuló csapa-

tok után, a tüzérségi tartalék-
lőszert vivő kocsik mögött. A
vágóállatokat a tábor szom-
szédságában korán reggel kel-
lett levágni, majd a húst pon-
tosan kiszolgáltatni. Perczel
mór tábornok, hadsereg-fő-

parancsnok Abonyban július
22-én ekként szabályozta az
élelmezést: „1-ször minden
dandárnok és z.alji parancs-
nok oda utasíttatik, miszerint
dandársága v.. z.alja részére
egy élelmezési tisztet nevez-
zen, ki az egész élelmiszereket
a fő élelmező hivataltól által
vevén, kisebb részletekben ki-
osztandja, azokról szoros ki-
mutatást viend...

3-szor A legkeményebb, sőt
halálos büntetéssel sújtatik
mindaz, aki az élelmezés bár-
minemű tárgyait úton útfélen
letartóztatni merészeli, vagy
abban hivatalos megbízás nél-
kül bármi szín és ürügy alatt
avatkozik.”

1849 nyarán a honvédse-
regnek nem csak két európai
nagyhatalom túlerejű táma-
dásával kellett megküzdenie,
hanem a mindinkább súlyos-
bodó élelemhiánnyal is. Az
előző évi termés már elfo-
gyott, az újnak a betakarításá-
ra pedig nem volt elegendő
munkáskéz, de lehetőség is
kevés, mivel egyik országrész
a másik után vált hadszíntér-
ré. A honvédek és tisztjeik
éheztek, sokszor örültek, ha
éretlen gyümölcshöz vagy
uborkához juthattak, esetleg
kukoricát süthettek. Ez vi-
szont különféle betegségeket
idézett elő, elsősorban a mind
vészesebben terjedő kolerát.

A lakosság inkább a honvé-
deknek adta amije volt, va-
gyis az egyszerű emberek még
nem tekintették elveszettnek
a nemzeti küzdelem ügyét. 

BORuS JóZSEF

(HISTóRIA 1981/2)
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egy magyar ember egy napja
A magyar ember látott egy
reklámfilmet hazájáról, és
ezért elhatározta, hogy a mai
napon csupa olyan dolgot
vesz a kezébe, amit magyar
feltalálóknak köszönhet az
emberiség.

Kezdetnek fogott egy go-
lyóstollat (bíró László, 1931),
felírta, hogy Találékony ma-
gyarok, majd egy mágnessel
feltette a hűtőgépre (Szilárd
Leó 1929), utána  öngyújtó-
val (írinyi János 1836) rágyúj-
tott egy cigarettára, közben
cD-t hallgatott, nézegette a
hologramos matricát a borí-
tón (gábor Dénes, 1947),
majd beszedett egy c-vita-
mint (Szentgyörgyi 1931). 

Eszébe jutott egy barátja,
telefonált egyet a vezetékes
telefonjáról (Puskás Tivadar
1878). még volt egy kis ideje,
ezért játszott egy kicsit a
komputerén (Neumann
János 1944), elmélázott, hogy
mely rendszert használja, vé-
gül a basic computer mel-
lett döntött (Kemény János
1964), és excel táblázatba
rendezte tennivalóit (Simo-
nyi Károly  1974). 

megnézett (volna) egy 3D-
s filmet, de ezt még  egy  3D-

s szemüveggel (rátai Dániel
2010) sem tudta megoldani.
A kudarc után  feltett egy ba-
kelitlemezt a hagyományos
lemezjátszójára (goldmark
Károly 1948), és  bekapcsolta
a tv-t is (mihály Dénes,
1919). Látva, hogy éppen
New Yorkot mutatják be,
megörült, hogy színes tv-je
van (goldmark Károly,
1948). Nagyon tetszett neki a
város, elsősorban a centrál
Park (Asbóth Sándor, ő ké-
szítette  a város rendezési ter-
vét is). 

még megnézett egy tudo-
mányos filmet az űrkutatás-
ról, ismét elcsodálkozott a
holdautón (Pávlics Ferenc
kb. 1960), majd még indulás
előtt megpróbálta kirakni a
rubik kockát (rubik Ernő
1976).

már  semmi nem kötötte le,
így elindult sétálni, és mivel a

közeljövőben autót kívánt
vásárolni, autókat nézegetett.
Ezért magához vette automa-
ta fényképezőgépét (mihályi
József 1938),  dilemmázott ki-
csit, hogy a régebbi típusú
kontaktlencséjét (Dallos
József 1928) vagy  lágy anya-
gú kontaktlencséjét (györffy
István 1959). használja-e? 

Az első kocsi, ami megtet-
szett, egy ford T-modell volt
(galamb József 1908,) aztán
talált egy dízelmotoros
bMW-t (Ansits Ferenc
1983), és megnézett magának
egy Chevroletet is, amelynek
automata sebesség váltója
volt (biró László 1932). 

még felmerült egy vW bo-
gár is a speciális dizájnja mi-
att (barényi béla, 1925).  Ez
annyira tetszett neki, hogy
ennek még a karburátorát is
megvizsgálta (Csonka János
1893). De hamar rájött, hogy
marad neki a bicikli, haza-
menve  meg is nézte a pincé-
ben, hogy rendben van-e, fő-
leg a dinamója (Jedlik ányos
1861), majd ámultan nézte a
szomszéd ház tetejére leszálló
helikoptert (Asbóth oszkár
1928). 

Ezt a tényt azon melegében
elmesélte Pulitzer díjas
(Pulitzer József 1917)  újságí-
ró barátjának, akivel egy mú-
zeumban találkozott, ahol ép-

pen bemutatták a fényáte-
resztő üvegbeton feltalálás-
nak fázisait (Losonczi áron,
2001) – magát a betont nem
tudták megnézni, mivel an-
nak jogi hercehurcáit 13 év
alatt nem sikerült befejezni.

mikor végre hazaért, már
sötét volt, felkapcsolta,  régi-
módi lévén, még kriptontöl-
tésű lámpáját (bródy Imre
1930), megivott egy pohár
szódát (Jedlik ányos 1940),
és mivel megfájdult a feje, ke-
resett egy gyógyszert is, meg is
találta a legutóbb bécsben
vásárolt kalmopyrin (rich-
ter gedeon 1912). 

Az egész nap fáradozásait
kipihenendő visszatért a ba-
kelit lemezhez, és feltette a
kodály-módszer vívmányait
világszerte elterjesztő (Kodály
zoltán 1929) Psalmus Hun-
garicusát.

FORRÁS: INTERNET
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halasi nemes Tanács
A HNt 2016. évi újraszer-
vezésével, már nem a szociog-
ráfusok által meghívott véle-
ményemberek (1979), vagy
az 1991-ben elindított civil
fórum, vagy a 2007-ben is-
mét elindított delegációs rész-
vételi tanácsadás (100-ak ta-
nácsa) célkitűzése érvénye-
sülne a demokratikus véle-
mény-párbeszéd fenntartása
mellett, hanem a cívis, pa-
rasztpolgári értékrend képvi-
selése és érdek-érvényesítése.

Az elmúlt negyedszázad
alatt megtapasztalt magyaror-
szági demokratikus átalakulás
számos tanulság levonására,
összevetésére késztette a kö-
zéleti szereplőket. 

világossá vált néhány idea
tarthatatlansága és kitisztul-
tak azok a társadalmi erővo-
nalak, amelyek az alapvető
szabadságjogokra épülve, vég-
ső soron erőteljes érdekérvé-
nyesítésre képesek. 

A közéleti támogatottság
célja, hogy a közös ügyek mel-
lett mozgósítani tudja a helyi
társadalom tagolt értékrendű,
de fontos, stratégiai és szak-
mai ügyekben összetartani is
képes erőforrásait. Tény az is,
hogy az állandósult politikai
játszmák miatt elidegenültek
a közvetlenségen, a személyes
tekintélyen alapuló kapcso-
lattartástól mindazok, akik-
ről, akikért a demokratikus
alapjogok alkotmányos kere-
tei létrejöttek. 

A húsvéti Alaptörvény
(2012) megalkotása és hasz-
nálata persze sok mindent
tisztázott.

A parasztpolgári tradíció-
kon alapuló helyi közéletnek
mindenképpen törekedni kell
arra, hogy a lokálpatrióta
szemlélet és tetterő minden-
kor a szűkebb és tágabb kör-
nyezetünk javáért tudjon ér-
vényesülni.

Újrafogalmazott célunk: a
Halasi Nemes tanács legyen
a helyi nyilvánosság szabad
fóruma és a parasztpolgári
értékrend érdek-egyeztetője!

résztvevői: választást kö-
vető delegálás, illetve meghí-
vás alapján. (polgármester, al-
polgármesterek, önkormányzati
képviselők, díszpolgárok és Pro
urbe-díjasok, intézményfenn-
tartók: járási hivatal vezetője,
KLIK vezető; igazgatók, vállal-
kozói szervezetek képviselői 3-3
fő, helyi egyházközségek képvi-
selői, aktív civil vezetők, vala-
mint a HNT által többségi ha-
tározattal meghívottak.

Döntéshozás: a megjelen-
tek 50% + 1 fő esetén hatá-
rozatképesek. helyszíne: Kö-
zösségek háza. Időszaka: félé-
vente, illetve időszerűen.
résztvevői: a jelenléti ív sze-
rint. A beszélgetésekről hang-
felvétel készül. Az ülés veze-
tője: a témavezető, mely soro-
san változik. 

A beszélgetések menete:
bevezető tájékoztatás, melyet

a levezető (egyúttal lehet a
témavezető is) tart (szavazás),
majd előre meghirdetett
program következik, a beszél-
getési témához kapcsolódva.
A felmerülő kérdések tisztá-
zása, majd állásfoglalás, illet-
ve javaslatok. A döntést a le-
vezető elnök, valamint a je-
lenlévők közül választott 2 fő
hitelesítő aláírásukkal igazol-
ják. 

A halasi Nemes Tanács
hatásköre: problémafelvetés,
javaslatainak nyilvánosságra
hozatala, a korábban tárgyalt
témák ismételt megvitatása, a
változások megállapítása,
egy-egy téma vizsgálatára
munkacsoport alakítása,
megadott határidővel és té-
mavezetővel; valamint egy-
egy téma tudományos felmé-
rése, előadóval. 

A hNT szóvivőjét megvá-
lasztják. A hNT üléseit írás-
ban, valamint a helyi sajtó út-
ják hívja össze (az ülés előtt
legalább 15 nappal), vagy a
tanács tagjainak 30%-a kez-
deményezésére. A delegált ta-
gok mandátuma a delegáló

szervek által meghatározott
időpontig tart, a delegáltak
visszahívhatók. A polgármes-
ter, alpolgármester, önkor-
mányzati képviselők, pártve-
zetők nem választhatóak meg
szóvivőnek.

A halasi Nemes Tanács
működése: a költségeket a
befogadó intézmény, vala-
mint a résztvevők és a támo-
gatók felajánlásai fedezik.
Házigazdája és fő szervezője a
Szilády Áron Társaság (Nádor
Klub).

*

Az újraalakulás újra és újra visz-
szatalál hozzám az elmúlt 25 év
alatt, nyilvánvalóan a személyes el-
kötelezettségem okán, mert 1979-
ben meghatározó élmény volt a szá-
momra a nyitott és őszinte párbe-
széd, amit a szociográfusok elkezd-
tek Halason.

A mai napig megőriztem azt a
Forrás folyóiratot, amiben megje-
lent Kamarás István, Varga Csaba
és A. Gergely András  írása a ha-
lasi társadalomról. A cikkekhez ce-
ruzával írtam megjegyéseket a la-
pok szélén. Közéleti érdelődésem,
rácsodálkozásom a világra, a kriti-
kával megélt mindennapokra, talán
innen indult el, kb. 16 évesen.

Azóta is vallom, hogy a józan ész
és a műveltség, a kezdeményzések
őszinte személyiségeket, közössége-
ket segített megkapaszkodni a gyor-
suló és számtalan területen elna-
gyolt társadalmi viszonyainkban.

Köszönet illeti a Városi Ifjúsági
Műhely kulturális egyesületet
1991-ben és a Városi Könyvtár ak-
kori vezetőjét Varga-Sabján Gyu-
lát, hogy házigazdája volt a civil fó-
rumnak, majd 2007-ben újra neki-
lendültem, mint alpolgármester,
hogy a város hasznos erőit össztart-
sam a város fejlődése érdekében,
amit Varga Judit és Végső István
vezettek éveken át. (lásd: www.ne-
mestanacs.halas.hu

Most azért hívom össze a Halasi
Nemes Tanácsot 25 év után újra,
mert szerintem nem hagyhatjuk el-
veszni a párbeszéd reményét.
Sohasem.

LuKÁCS LÁSZLó
Szarvasos csipkeszegély 
(Dékáni Árpád, 1903)

Újraalakulás!
A Szilády Áron Társaság (Nádor Klub) elnöksége
kezdeményezi, hogy a Nemes Tanács 1979-es
létrejöttének, majd az 1991-es és a 2007-es 

újraalakulások sorstörténeti szerepét megerősítve,
2016. november 26-án, szombaton 17 órakor
a Közösségek Házában alakuljon meg újból a

HAlASi NemeS TANÁcS.

Lukács László
a Halasi Nemes Tanács újraalapítója
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varjú Péter, a tanyai tanító
már ősz óta töprengett azon,
hogy karácsonykor milyen
ajándékkal lepje meg a húgát.

Ezek budapesten laktak.
Egyre több szívességet tettek
neki, s ő az ajándékkal ki
akarta fejezni, mennyire sze-
reti őket, milyen nagyra tartja
rokoni kedvességüket.

Két évvel ezelőtt vitt nekik
egy söröskészletet – kancsót
és poharakat –, tavaly meg
egy kínaezüst cigarettatárcát,
melynek födelén egy ló ágas-
kodott.

mit vásároljon az idén?
Nehéz volt ezt eldönteni.

voltaképp kevés dologgal
lehet meglepni az embereket.
Arra gondolt, hogy majd vesz
még egy söröskészletet vagy
még egy cigarettatárcát, végre
kettő is elfér a háznál, de er-
ről a tervről letett.

Az ünnepek előtt pár nap-
pal fölutazott budapestre.
Sorra járta az üzleteket, kere-
sett valami megfelelő ajándé-
kot, de nem talált. A kereske-
dők telebeszélték a fejét, ide-
oda ráncigálták, körülhízeleg-
ték és lemosolyogták, ő azon-
ban csak állt a sok holmi kö-
zött, soványan, mint a piszka-
fa, garádicsosan nyírt, fölfelé
fésült hajával, tűnődött, nem
tudott választani, bocsánatot
kért, és egy másik üzletbe nyi-
tott. így csetlett-botlott, ha-
tározatlanul.

A karácsony előtti napon
délután, amint a rákóczi
úton kóválygott, a kirakato-
kat bámulva, egy izmos, tag-
baszakadt „behúzó”, aki téli-
kabátban leste künn az utcán
a vevőket, észrevette ezt a
cingár, tétova, vidéki ember-
két, s szelíd erőszakkal betusz-
kolta a boltba.

ott egy gipszangyalt mutat-
tak neki.

– gyönyörű! – kiáltotta a
tanító, az önkéntelen elra-
gadtatás hangján.

Aztán föltette csíptetőjét,
és úgy nézegette a gipszan-

gyalt. A gipszangyal nagy
volt, akkora, mint egy tízéves
leányka, kezeit imára kulcsol-
ta, szemét az égre fordította,
és mosolygott, oly édesen mo-
solygott, mintha nem is gipsz-
ből, hanem süvegcukorból fa-
ragták volna ki.

A tanító a szűk homlokát
ráncolgatva visszamosolygott
rá. A kereskedő és a segédek
is mosolyogtak, hogy a gipsz-
angyal, mely már régóta a
nyakukon porosodott, s a ta-
nító ily szerencsésen egymás-
ra talált. huszonöt pengőre
tartották.

– Nem lesz drága? – kérdez-
te. A kereskedő és a segédek
viharosan tiltakoztak.

máris csomagolták, hogy
hazaküldjék. A tanító sietve
fizetett – szeretett hamarosan
túlesni a kellemetlen dolgo-
kon –, de minthogy nem bí-
zott a pesti emberekben, in-
kább maga vitte haza.
Kebléhez ölelte a gipszan-
gyalt, és úgy botladozott vele
a népes utcákon, közben pe-
dig állandóan reszketett, hát-
ha összetörik a szobor. De
nem történt semmi baja.
Szállójában kicsomagolta, le-
tette a padlóra, és hosszan bá-
multa a homályos villany-
fényben.

A gipszangyal most is mo-
solygott, szirupédesen és éme-
lyítően, de a mosolyával
együtt valami nagy-nagy szo-
morúságot is árasztott, mint
az ízléstelen gyári holmik,
melyek a művészetet akarják

utánozni. A tanító elszomo-
rodott. Félt, hogy túlfizette,
és becsapták. Félt, hogy sógo-
rának meg a húgának nem
fog tetszeni. 

Félt, hogy nem tudják majd
hova tenni, hiszen lakásuk te-
lis-tele van csecsebecsékkel,
tavaly egy szobrot is vettek,
igaz, hogy az csak egy öreg
szakácsnét ábrázol, és sokkal
kisebb, mint ez.

Egyelőre a gipszangyalt le-
takarta az ágyterítővel, hogy
ne is lássa.

Ez volt az ő rendszere. Nem
szeretett arra gondolni, ami
kellemetlen. magára se igen
gondolt, csak fölkelt és lefe-
küdt, dolgozott és pihent, élt.
Nyáron valami mérges bibir-
csók nőtt az állán. Akkor he-
tekig nem nézett a tükörbe,
mindaddig, míg a bibircsók le
nem száradt, s szentül meg
volt győződve, hogy a bibir-
csók azért múlt el, mert figye-
lemre se méltatta.

A gipszangyal azonban
nyugtalanította. hol levette
róla az ágyterítőt, hol megint
ráborította. Egyszer tetszett
neki, másszor nem tetszett.
még éjszaka álmából is föl-
kelt, hogy megtekintse.
Akkor megint nem tetszett
neki. reggel azonban kisütött
a nap. Akkor megint tetszett
neki.

„Ha nem mosolyogna – mon-
dogatta magában –, akkor nem
érne ennyit. De mosolyog.
Olyan édesen mosolyog.”

Ebbe aztán meg is nyugo-
dott.

Karácsony estéjén maga
vitte rokonaihoz titokban,
anélkül, hogy látták volna
előzőleg, a karácsonyfa alá ál-
lította.

Amint sógora meg a húga
megpillantotta az ajándékot,
kissé elmosolyodott, de kissé
meg is döbbent.

– milyen kedves vagy -
mondogatták. – Köszönjük,
nagyon köszönjük. De miért
vered magad ilyen költségbe.

– Tetszik? – kérdezte a taní-
tó.

– Nagyon szép – biztatgat-
ták, de nem néztek a gipszan-
gyalra, mely a maga gyári íz-
léstelenségével, mintha elsö-
tétítette volna a karácsonyi
gyertyák vidám lobogását.

– Az a szép rajta – szólt a ta-
nító zavartan –, hogy olyan
édesen mosolyog. gyászos
hangulatban vacsorázott. A
villanyok szikráztak körötte, a
fánk párája összeölelkezett a
fenyőfa s a csepegő viaszgyer-
tyák szagával, a poharakban
topázszínű és rubinvörös bo-
rok csöpögtek, de ő csak hall-
gatott, gondolkozott és ivott,
egyre többet ivott. Nézegette
a sógora nyakkendőjét, s az
jutott eszébe, hogy ő sohase
tudna ilyet kiválasztani. Amit
magára vesz, az nem áll jól
neki. bútoraik is milyen fur-
csák, és mégis finomak, fogal-
ma sincsen, hogy miért.

éjfél felé, mikor asztalt
bontottak, és átmentek a má-
sik szobába, oda, ahol a kará-
csonyfa alatt a gipszangyal
állt, a bortól egyszerre megol-
dódott a nyelve.

– Nézd, sógor – mondotta
kötekedve. – én szeretem az
egyenes embereket. miért
nem vagy hozzám őszinte. ér-
zem, hogy te lenézel engem.
Igenis megvetsz engem, te is,
a húgom is.

Sógora tiltakozni próbált,
de ő nem engedte.

– hallgass! – folytatta emel-
tebb hangon. – vacsoráztunk.
Jól van. A vacsora pompás
volt. megöleltél, amikor ide-
jöttem, szívesek vagytok
mind a ketten, tenyereteken
hordoztok. A vacsoránál sört
ittunk. hol a söröskészletem?
Lásd, már nem is emlékszel
rá. Két évvel ezelőtt hoztam
nektek egy söröskészletet, po-
harakat meg egy kancsót,
arany betűkkel volt ráírva:
Emlék. hova tettétek? Az
üvegszekrényben se látom.
Kidobtátok a szemétre.

kosztolányi Dezső: a gipszangyal

„A puha hóban, csillagokban, 
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz, 
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony. ”

Szilágyi Domokos
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megkínáltál cigarettával is. A
cigarettatárcámat, azt a szép
cigarettatárcát se hordod.
Szégyelled. valld be, hogy
szégyelled.

– részeg vagy – mondta a
sógor.

– Nem vagyok részeg – kia-
bált a tanító. – én már napok
óta nem tudok aludni, mert
érzem, hogy ti gyűlöltök en-
gem, igenis, gyűlöltök engem,
csak azt nem tudom, hogy mi-
ért. mit vétettem én nektek?
miért nem jók az én ajándé-
kaim? Ezen is mosolyogtatok.
Ne tagadd, mosolyogtatok
rajta. Legjobban szeretném
összetörni az öklömmel ezt az
angyalt, ezt a szegény, szép,
fehér angyalkát, mely azt
mondja nektek, hogy szeret-
lek benneteket...

Föl is kelt, és karjait föl-
emelte, a karácsonyfa felé
tántorgott, hogy összezúzza a
gipszangyalt. Csak a húga tar-
tóztatta föl.

– részeg vagy – ismételget-
te a sógora. – részeg.

– Nem vagyok részeg – riká-
csolt a tanító, és sírva fakadt.
– Csak fáj, nagyon fáj, itt – és
a szívére mutatott. – ráta-
postatok.

vizet, feketét itattak vele,
lassan ki is józanodott és el-
csitult. Akkor egy kocsiba
rakták, hazavitték szállójába,
ott lefektették. megígérte ne-
kik, hogy másnap meglátogat-
ja majd őket, de a hajnali vo-
nattal hazautazott, a tanyára.

Pár nap múlva levelet kap-
tak tőle, abban bocsánatot
kért, mentegette magát a „ka-
rácsonyi botrány” miatt, azt
írta, hogy nagyon ideges.

otthon, a szünidő alatt,
komoran járkált föl-alá kis
szobájában. Abbahagyta a pi-
pázást is. Elővette hegedűjét,
próbált valamit játszani, két-
ségbeesetten tette vissza tok-
jába. Nem tudott jól hegedül-
ni. Izgalmát mégis legjobban
csillapította a bor. részegen
feküdt le, és reggelenként sá-
padtan, borostás állal ébredt.

Januárban valami gazdához

volt híva disznótorra. Akkor
is sokat ivott. Egyedül balla-
gott haza a végtelen pusztán. 

Sűrű hó esett. A hóra vé-
kony jégkéreg fagyott. ment-
mendegélt a fehér éjszaká-
ban, lógatva sovány fejét.
gémeskutakat látott, beha-
vazott boglyákat, kukoricagó-
rékat, pajtákat és istállókat.
Közben elfáradt. Leült egy fa-
törzsre. Akkor egyszerre vala-
mi elérzékenyülés fogta el, és
sírni kezdett. Könnye lecsor-
gott, és azonnal megfagyott.
De jólesett sírnia. Szürcsölte
az édes szomorúságot. Eszébe
jutott a söröskészlet, a kan-
csó, melyre aranybetűkkel
van ráírva: Emlék, a kínae-
züst cigarettatárca az ágasko-
dó lóval s a gipszangyal is,
mely oly édesen mosolygott. 

Az is eszébe jutott, hogy va-
laha a képzőben tanult
michelangelóról, aki haragos
és gyönyörű, erős és bajnoki
angyalokat faragott, és hogy
vannak dalok is, melyek telje-
sen el tudják mondani, hogy

mi fáj a szívünk mélyén.
Siratta életét és kicsiségét.
megsiratta a szűk homlokát,
garádicsosan nyírt haját, ki-
térdelt nadrágját, szemét,
mely eddig vak volt és nem
látta a titkos szépséget, s meg-
siratta a gipszangyalt is, az ol-
csó és ízléstelen gipszangyalt,
mely oly szomorú és igényte-
len volt, mint ő. édes zsib-
badtság bizsergette tagjait, és
lassan elálmosodott. 

álmában a gipszangyalt lát-
ta, aki fehéren mint a hó, fe-
léje mosolygott, és egyre kö-
zeledett, egyre nőtt, eleinte
csak akkora volt, mint egy
ember, később azonban akko-
ra lett, mint egy ház és egy
hegység. 

A gipszangyal szelíden kar-
jaiba fogta, és ő boldogan ha-
nyatlott oda, engedte, hogy
magához szorítsa, fölemelje a
fatörzsről, és vigye-vigye, föl-
felé.

(1913) 
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SzILáDY ároN TárSASág

aktuális ügyeink

A SZILÁDY ÁRON
TÁRSASÁG tisztújító közgyű-
lését 2014. január 11-én tartot-
ta meg, amit több kiegészítő
döntéssel együtt, a Kecskeméti
Törvényszék részéről kiadott
végzése után, 2016. május 6-án
átvezette nyilvántartásában, az
Alapszabályunk módosítását,
egyúttal az új elnökséget is beje-
gyezte. A végzés hatályba kerü-
lése 2016. szeptember 6-án
megtörtént. 

Az elnökség tagjai: Lukács
László elnök, továbbá dr.
Bognárné Nagy éva, Dóka
József, Szakál Aurél, Palásti
Károly alelnökök, elnökségi ta-
gok. 

A megküldött tagsági adatla-
pot, amelyet adatváltozás esetén
kitöltve, kérem, hogy az őszi
konferencia napján vagy legké-
sőbb 2017. január 7-én, a köz-
gyűlésünk során adjon át a
Társaság elnökségi tagjainak, il-
letve juttassa el a székhelyünk-
re! 

A későbbiekben a személyes
kapcsolattartást telefonon, e-
mailben, valamint a honlapun-
kon keresztül is kezdeményezni
szeretnénk Önnel. 

Felhívom a figyelmét, hogy
nem változott meg a tagsági jog-
viszonnyal kapcsolatos szabá-
lyozásunk. Minden évben az el-
nökség által elfogadott belépési
nyilatkozat megléte és évente

március 31-ig, 1000 Ft tagdíj
befizetésével együttesen gyako-
rolható a tagsági jogviszony. 

Ebből az következik, hogy a
székhelyünkön átvehető csekken
vagy személyesen befizetett tag-
díj csak március 31-ig vehető fi-
gyelembe, a határidőn túli befi-
zetéseket adományként kell el-
könyvelnünk, amit egyébként
bármikor szívesen fogadunk.

A SzILáDY ároN
TárSASág elnöksége
egyúttal tisztelettel meghívja
Önt Társaságunk XXIII.
Közgyűlésére, 2017. január 7-
én, szombaton 10 órára a
Szilády áron református
gimnázium dísztermébe!

A KÖzgYŰLéS
NAPIrENDJE:

1) Köszöntések, a határo-
zatképesség megállapítása.
(határozatképtelenség
esetén a közgyűlést változat-
lan napirenddel, 2017. janu-
ár 7-én, szombaton 11 órától
tartjuk meg!)

2) A 2016. évi beszámoló
megvitatása. Előadó: Lukács
László elnök

3) A 2017. évi programter-
vünk. határozathozatalok.

A közgyűlésre külön postai
levelet már nem küldünk ki,
e-mailt viszont azoknak fo-
gunk csak elindítani, akik azt
megadták, de közös ügyeink
fontosságára tekintettel ké-
rem, hogy részvételével segít-
se elő napirendünk teljesíté-
sét! várjuk észrevételeit és
további javaslatait! 

LuKÁCS LÁSZLó ELNÖK

17 óra 
Közösségek Háza

“Áldalak búval, 
vigalommal...”

HHáázziiggaazzddaa::
aa LLyyrraa EEggyyüütttteess

ééss vveennddééggeeiikk

2016. november 2.
SZERDA

halasi költõk, írók, 
mûvészek találkozója

Vendéglátás

VVII.. PPrrootteessttáánnss MMûûvvéésszzeettii ééss TTuuddoommáánnyyooss NNaappookk

KKiisskkuunnhhaallaassii RReeffoorrmmááttuuss EEggyyhháázzkköözzsséégg
SSzziillááddyy ÁÁrroonn TTáárrssaassáágg -- PPéétteerr DDéénneess NNééppffõõiisskkoollaa
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A Szilády áron Társaság
évkönyvet ad ki az elmúlt
15 év civil tevékenységé-
nek összefoglalása céljá-
ból. Előjegyzésre nyílik le-
hetőség 2000 Ft/db áron,
amit a Lelkészi hivatalban
(munkanapokon: 7:30 -
12:00, 15:00 - 17:00 óráig.
Telefon: 77/421-123) le-
het előfizetni.

*
családos óévbúcsú Né-
metkéren a halasi Szép-
míves céh tagjai részvéte-
lével 2016. december 30 –
2017. január 1. között.

*
„orbán Balázs erdélyi
vándorút“ elnevezés alatt
hon- és népismereti prog-
ramot szervez a halasi
Szépmíves céh 2017. jú-
lius 1-9. között. További
információk, érdeklődés:
Lukács Lászlótól.

*
aktuális kiskunhalasi
programok: www.halasi-
kultura.hu

*
A STÁDIuM – polgári hírlevél
27. számának várható megjele-
nése: 2017. február. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntart-
juk! Az időszerű ünnepi prog-
ramokról külön értesítéseket
küldünk! 

Az 1-26. számok letölthetők
a www.vashatos.hu honlapról.
További információk: 20/465-
2300. E-mail: nadorklub
@mailbox.hu

Kiskunhalas; damkó józsef: Búsuló kuruc (1904)

kiskunsági történetek
írta: Nagy czirok László

HALASI tRéfAMEStEREK

Egy zúzos hideg téli reggel e szókkal állított be hozzám
Józsa gábor tréfamester:
– Elhiszi-e „kegyelmes sógorom“, hogy engöm most kitön-
nének a fagyra, hát nem fagynék mög? mert hét bör van
rajtam!
– hogy-hogy? – kérdezem, barackpálinkás pohárral a ke-
zemben, amit mindjárt nyújtok is át neki.

Az öreg leereszti a pélinkát, s „mögöl, ha több nem lösz“
szokásos szavai után így válaszolt:
– hát nízze, kegyelmes sógorom! A kabátom lóbőr, a gal-
lér kutyabőr, a belseje báránybőr, a kismádlim kecskebőr,
a belseje öreg birkabőr. még magamon is van egy bőr!
Amely magyar így öltözik, az né följön a haláltul, se Szent
mihály lovátul!

*

Igen büszke és rátarti ember volt a múlt század vége felé
Kúti Szabó Imre. mezőrendőrködött is sokáig, el is nevez-
ték „szűcske pásztornak“. Ő se fogadta el mások köszöné-
sét, csak ha gorombasággal fűszerezték.

Egyszer egy mindenre kantáros fiatalembert bürhöltek
fel ellene, ki napszámmunkára szerződött Kútihoz. A fia-
talember már korán reggel megjelent a Kúti portán egy
ásóval, hogy majd a kertet megásózza. beköszönése ilyen
formában kanyarodott ki:
– Jó röggel! De korán fölérzött! Fene azt a nem jó alvó szö-
meit szöggye ki keennek! Az ördögök hágjanak a kend
porcogóira, aztán ropogtassák mög keennek azt a vén rossz
csontjait!
– Jó röggelt, fiam! No, ideértél? – fogadta a köszönést Kúti
derűs ábrázattal.

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

nÁDor klUb
az alSó-kISkUnSÁg érTék- 
éS MérTékTarTó közöSSége.

MAgyARtMAgyARt AA MAgyARNAKMAgyARNAK!!

Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét,
hitet adjon, jószerencsét!
Garai László

áldott és szerencsés új esztendőt 
kívánunk a Nádor Klub tagjainak 
és pártolóinknak! Aki magyar, 
velünk tart!

dóka józsef alelnök / Lukács László elnök

hhalaSIalaSI TTékaéka
XvIII. éRtéK- éS MéRtéKtARtó

ELőAdáS KISKuNHALASoN.

tisztelettel meghívom 
önt és családtagjait

2017. I. negyedévében
(külön hirdetjük meg a
helyszínt, időpontot!)

Kiskunhalas
népdalai
címmel népzenei 

előadóestre kerül sor.

vendégeink: 

Bakó Katalin, 
dr. vladár Károly,
Székely tibor és 

népzenész növendékei

Házigazda: Lukács László elnök
Szilády Áron Társaság, Nádor Klub

Eddigi előadóink voltak:

dr. Lánczi András egyetemi tanár, 
dr. Kakuszi Péter irodalomtörténész,
Czakó Gábor író, dr. Hidán Csaba 

történész, dr. Bogár László közgazdász, 
dr. Margittai Gábor irodalomtörténész,

Jankovics Marcell filmrendező, Perkovátz
Tamás közgazdász - a helyi pénz kiadója, dr.
Szakály Sándor történész, Jakóts Ádám vasúti

szakértő, Szentesi Zöldi László író, újságíró
(Magyar Hírlap), Zombori Ottó csillagász,

Gy. Szabó Béláról emlékeztünk meg a szanki
képtár vezetőivel (Sz. Mikor Márta és Falk

Miklósné), Huth Gergely újágíró (Pesti
Srácok, Polgár Portál), Irimiás Balázs építész
(Csoma Alapítvány), Horváth Sándor költő

(ungvár), Gutai István író (Paks).


