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Hiszek Magyarországban!
Ma már keveset mond Papp-
Váryné Sziklay Szeréna neve,
de az idősebb nemzedék még
emlékszik egy kis versre,
amely a Trianonban meg-
csonkított ország lakóiban
tartotta a lelket: „Hiszek egy
Istenben, hiszek egy hazában,
hiszek egy isteni örök Igazság-
ban, hiszek Magyarország feltá-
madásában.” A költőnő Hit-
vallás című irredenta versé-
nek első szakasza a Horthy-
korszak „nemzeti imája” volt.
Szabados Béla zenésítette
meg.

Papváry Elemérné Sziklay
Szeréna születésének idén
(2006) április 18-án volt a
125. évfordulója. 1881-ben
Jánokon látta meg a napvilá-
got ifj. Sziklay Ede lányaként,
aki Gömör megye szolgabíró-
ja, majd Abaúj megye főis-
pánja és Kassa város díszpol-
gára volt. Szeréna a Rozsnyói
Leánynevelő Intézetben nö-
vendékeskedett, ennek emlé-
kére az épület falán 1939-ben
emléktáblát helyeztek el. A
tábla elhelyezésének ötleta-
dója és szervezője Vargáné
Scheffer Etelka írónő, „Rozs-
nyó Nagyasszonya” volt. Az
ünnepelt költőnő versét, a
„Magyar Hiszekegyet” az ün-
nepélyen is elszavalták.

Alig száradt meg a tinta a
trianoni békeokmányon, az
Urmánczy Nándor vezette
Védő Ligák Szövetsége pályá-
zatot írt ki olyan ima vagy fo-
hász, illetve jelmondat meg-
fogalmazására, amely alkal-
mas „a revans eszméjének éb-

rentartására”. A célokat te-
kintve tanulságos a pályázati
hirdetés, illetve a bírálók je-
lentésének szövege. 

Urmánczy Nándornak a fő-
ispánokhoz írt levele önma-
gában is igazolja, hogy a kor-
mányzat támogatta az akciót.
A Védő Ligák Szövetsége
aligha fordulhatott volna
ilyen kéréssel a kormány me-
gyei megbízottaihoz az őket
felügyelő belügyminiszter en-
gedélye nélkül. A pályázat

nyertese, „a Felvidék egy
elszakadt leánya”, Papp-Váry
Elemérné, született Sziklay
Szeréna, két leány anyja, régi

abaúji nemesi család sarja,
akinek férje honvéd ezredes.
Háborús visszhangok címmel
már korábban jelent meg „a
haza iránti rajongás, a családi
élet szeretetének melege és a hit”
által áthatott verseskötete.
Nevét azonban a pályadíj el-
nyerése tette ismertté.
Különösen radikális jobbol-

dali körökben érdeklődtek
iránta. A Gömbös Gyula által
szerkesztett MOVE című lap
1920. október 10-i száma ter-
jedelmes interjút közölt vele.
Ez a figyelem késztethette ar-
ra, hogy háromsoros, díjnyer-
tes fohászát tizenöt szakaszos
verssé formálja, melyet 1921-
ben közölt egy Irredenta cí-
mű, Heltai Jenő és Herczeg
Ferenc írásait is tartalmazó 24
oldalas kiadványban.

Művészi színvonalról aligha
beszélhetünk a vers kapcsán,
az ima és a jelszó azonban
kétségtelenül hatásos volt. A
siker titka éppen egyszerűsé-
gében rejlett. A Budapesti
Hírlap 1920. szeptember 12-i
kommentárja szerint: „Ehhez
nem kell kommentár. Ezt meg-
érti a gyermek, ettől megdobban
az aggastyán szíve.”

A két világháború között
alig volt olyan hivatalos ren-
dezvény, ahol el nem hang-
zott volna az ún. „Magyar
Hiszekegy”, sőt az iskolák egy
részében is naponta elmond-
ták közösen, a tanítás meg-
kezdése előtt, persze nem
mind a 15 szakaszt, hanem
csak az elsőt, ami egyben az
utolsó is: „Hiszek egy Istenben,
hiszek egy hazában / Hiszek egy
isteni örök igazságban, / Hiszek
Magyarország feltámadásá-
ban.” 

Forrás: http://ujszo.com
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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.

Az ELNÖK, ALELNÖK
együttes hatásköre:

- A Nádor Klub munkatervének

és napirendjének előkészítése. 

- Együttesen döntenek a Nádor
Klub szervezési, működési feltétele-
inek kialakításáról. 

- A munkájukat segítő független
tanácsadók, szakértők felkéréséről. 

- Sajtótevékenységről, a képvise-
letre jogosult szóvivő bejelentéséről.

- Az ügymenetnek s a szakmai
munkatervnek megfelelő kapcsola-
tok, szervezések kezdeményezésé-
ről. 

- Döntenek a fontosabb szakmai
kérdésekben és ellenőrzik a dönté-
sek végrehajtását. 

- Személyi kérdésekben javasla-

tot tehetnek, felkérhetnek egyes
szakmai feladatok elvégzésére szak-
értőket és társadalmi szervezeteket
egyaránt.

- Az Elnök, az Alelnök közösen
látja el az ügyvitellel kapcsolatos
tennivalókat, a befogadó szervezet-
tel együttműködve.

A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

1) - Az önkormányzatok képvi-
selőivel, a polgármesteri hivatalok
tisztviselőivel, az országgyűlési kép-
viselőkkel a szükség szerinti konzul-
tációkra, meghallgatásokra, az ille-
tékes hatóságok számára teendő ja-
vaslatok megfogalmazására igényt
tart.

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey ferenc

csíziók és regulák
Az emberiség évszázados megfigye-
lési majd mérési tapasztalatok alap-
ján az év hónapjaihoz és napjaihoz
különböző időjárási szentenciákat,
törvényszerűségeket alkottak, ame-
lyek minden egyes parasztkalendá-
rium részévé váltak.

Március, azaz a Böjtmás,
Tavaszelő hava

A március igencsak bővelkedik idő-
járási jóslatokban. Ha március 10-
én fagy, akkor még negyven napig
számíthatunk hidegre. Gergely,
március 12-én megolvasztja
Mátyás jegét. Március 18-án, 19-
én és 21-én Sándor, József,
Benedek hozza zsákban a meleget.

Tavaszelő havára egyre több
olyan hiedelem született, amely az
ültetéssel, a gabona- és gyümölcs-
terméssel, termesztéssel foglalkozik.

Gábor napja (március 24-e) a
káposztaültetés, 25-e pedig a gyü-
mölcsfák oltásának ideje.

„Virágvasárnapján ha szép az
idő, a gyümölcsfáknak hasznos, ha
rút pediglen, ártalmas. Nagypén-
teken ha eső esik, a földmívelőknek
igen jó; ha Húsvét napján esik,
minden vasárnapon Pünkösdig eső
fog esni, és változó időket várhatni.
Ebben a hónapban ha a gólya és
fecske jókor hazajönnek, jó szeren-
csés időt jelentenek.”

Április, azaz Szent György hava

Amennyiben április 6-án esős az
idő, akkor nagyon keserves, szűkös
esztendő várható.

„Ha Tiburtius (Tibor, április
14-e) napjára a rétek meg nem zöl-
dülnek, a parasztok nem reménylik
a föld termékenységét, ha viszont ez
a hónap nedves, bőséget várnak.

Ha április havában Szent Márk
napján a fülemüle hallgat, akkor
változó tavasz várható, ha énekel,
dalával csodás tavaszt hirdet.

A Szent György (április 24-e)
napi virág ha bőven terem, bőségre,
ha nem terem, drágaságra mutat.

Május, azaz Pünkösd hava

Május havában van feladatuk a fa-
gyosszenteknek. Pongrác (május
12-e), Szervác (Május 13-a),
Bonifác (május 14-e), Orbán (má-
jus 25-e) fagypont közeli lehűlést
hoznak. Természetesen ez nincs
mindig így. Valószínűleg a néhány
évben előforduló fagykár komoly
károkat okozott a fölművelőknek,
ezért minden esztendőben aggoda-
lommal várták ezeket a napokat.

További babonák szerint a
Pongrác napi eső kifejezetten jó a
mezőnek, de ártalmas a szőlőnek.
A Pünkösd napi eső haszontalan-
nak számít. „Ha május hava ned-

ves, akkor a következőben szára-
zság lészen.”

Június, azaz Szent Iván hava

A kalendáriom 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, derült
az idő: „kellemetes, jó nyár lészen.”

Június az egyik legcsapadékosabb
hónapunk, ezt tudták jól a paraszt-
emberek is. Általában ekkorra idő-
zítették a nedvességet szerető és jól
tűrő növények ültetését, ilyen volt a
len, a retek és a gyógynövények.

Július, azaz Szent Jakab hava

A néphit úgy tartja, ha Sarlós
Boldogasszony napján eső esik, so-
káig tart, vagy negyven napig.

Július Margitja „felhőtől fél, égi
háborút vél.”

Mária Magdolna napján, július
22-én ha tiszta az idő „jó, ha esős:
ártalmas, mivel canicula ekkoron
áll bé.”

A sokévi mért adatok szerint
Július a legmelegebb, egyben a legzi-
vatarosabb hónapunk. A párás,
fülledt levegő igen megviselte az em-
beri szervezetet.

Forrás: meteoline.hu
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készült a nádor klub 
tagjai részére. kereskedelmi 

forgalomba nem kerül. 
a megjelent lapszámok 
elérhetők a vashatos.hu 

honlapon.

* * *

a nÁDor klUb
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lukács lászló elnök
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Dóka józsef alelnök
hunepkerkft@gmail.com

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
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Ügyfél telefon:
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2) - A közérdekű településfejlesz-
tések érdekében – képviselője útján
– helyben és magasabb szinten is el-
járhat.

3) - Fenntartja a jogot, hogy a
helyi társadalom igényeinek, a tár-
sadalmi párbeszéd felmérésére vo-
natkozó kutatási, értékelési segítsé-
get és nyilvánosságot kérjen.

4) - A (3) pontban megfogalma-
zott módon igényt tart a közéleti ér-
dekérvényesítés gyakorlati megvaló-
sulása érdekében a magyar és nem-
zetközi törvények, emberjogi doku-
mentumok, szakmai ajánlások
alapján szakértői, ha szükséges jog-
orvoslati segítségre.

MUNKATERV

I. Polgári együttműködés

- HALASI TéKA, érték- és mér-

téktartó előadássorozatunk foly-
tatása.

- HALASI PóDIUM, irodalmi és
színházi estek, klasszikus bárze-
nével és vendéglátással.

- LOKÁLPATRIóTA KLUBESTEK

minden hónap közepén, immár
hatodik sikeres együttlét után..

- HONISMERETI HATÁRJÁRÁS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- MAGyAR LAKOMÁK. Sikeres
volt az első öt alkalom és a foly-
tatását tervezzük.

- PRO PATRIA HUNGARIA

Ifjúsági, családi utak, rendezvé-
nyek (jótékonysági estek, haza-
fias események)

II. Vidékfejlesztés

- HALASI LÁTóHATÁR 2020 –
területfejlesztési munkaprogram
megvalósításának ütemezése,
párbeszéd és fórum. 

III. K-unikum (hungarikum)

- Védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. helyi érték védjegy
programjában való részvétel.
Halasi Csipke (kiemelt érték-
mentés).

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

- Jeles napok (kiskunsági kalen-
dárium és legendárium, meste-
rek, mesterségek tára)

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

IV. Díjak, pályázatok

Redemptio emlékérem (Nádor-
díj) kiadása (május 6. – telepü-
lések, egyének kiemelkedő ha-
gyományőrző tevékenysége, je-
lölés alapján az alsó-kiskunság-
ból.) 2013-tól nem adjuk ki.
Javasoljuk majd városi díjként
kiadni!
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jászkun emlék- és ünnepnap
Egyhangúlag elfogadta az
Országgyűlés azt a határoza-
tot, amely május 6-át, a
Jászkun Hármas Kerület ön-
megváltását, a Redemptiot le-
hetővé tevő diploma Mária
Terézia általi aláírásának
napját emléknappá nyilvánít-
ja. 2014. február elején 277
szavazattal jászkun emlék-
nappá nyilvánította a magyar
Országgyűlés május 6-át. A
határozat „tisztelettel adózik
azon jászkun polgárok előtt,
akik – a magyar történelemben
példátlan módon – szabadságu-
kat 580 000 ezer rhenes arany-
forintért vásárolták vissza.” A
Parlament azt is kinyilvání-
totta, hogy támogatja olyan
megemlékezések szervezését,
amelyek a jászok és kunok ősi
szülőföldszeretetével, szabad-
ságszeretetével és öntudatá-
val kapcsolatosak.

Selmeczi László régész írása
szerint I. Lipót császár 1702.
március 22-én kelt adomány-
levelével és a Német Lovag-
renddel kötött adásvételi
szerződésével a Jászkun

Kerületeket gyakorlatilag job-
bágysorba taszította. A közös
sors, az azonos jobbágyi aláve-
tettség tudata, a régi kiváltsá-
gok és szabadságjogok vissza-
szerzésének reménye érdek-
közösséget alakított ki és el-
vezetett a Redemptiohoz,
azaz az önmegváltáshoz.

Hosszas diplomáciai előké-
szítés után Mária Terézia
1745. május 6-án Bécsben ki-
adott oklevele engedélyezte a
jászkunok számára a Re-
demptiot. Ennek fejében a
Jászság, a Nagykunság és a
Kiskunság kötelezte magát az

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

fogva jellemző öntudatot.
A jász és kun kapitányok-

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

Forrás: Jászsági Kistérségi Helyi
Közösség Egyesülete, berenycafe.hu 

* * *

270 éve valósult meg a Jászkun
Hármas Kerület több évtizeden át
képviselt akarata, a több évszáza-
don át fenntartott kulturális, gaz-
dasági és társadalmi önállóság, a
földesuraktól független jászkun kö-
zösség függetlensége. 

A Szilády Áron Társaság emlék-
konferenciáján, Bánkiné dr. Mol-
nár Erzsébet történész-levéltáros,
az MTA doktora (Kiskunfélegy-
háza) tart előadást a Redemptioról.
Lásd. 11. oldal.

jászkun emlékülésjászkun emlékülés
reDeMPTIoreDeMPTIo 270270

A Nádor Klub tisztelettel meghívja Önt
2015. május 6-án, szerdán 18 órakor

a Végh-kúriába az egykori Kiskun Kerület
hasonmás történelmi zászlójának felavatására.

A férőhely miatt, csak előzetes jelentkezéssel és meghívóval 
vehet részt a rendezvényünkön. Infó: 20/425-2300
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zseny józsef emlékezete
zseny József (Kiskunhalas,
1860. augusztus 12 - Buda-
pest, 1931. szeptember 1.) jo-
gász, Pest vármegye aljegyző-
je, az Országos Rákóczi
Szövetség egyik alapítója.
Kiskunhalasi református
nagybirtokos család sarja,
gimnáziumi tanár.

Aktív szervezője és részt
vevője volt a kiskunhalasi
kulturális és közéletnek.
Majd országos vezetője volt
több magyar kulturális moz-
galomnak, szervezetnek. A
régi magyar tánc-, öltözkö-
dés- és zenekultúra egyik kie-
melkedő képviselője volt. A
vármegyei bálok főszervezője
volt. A kuruc romantika el-
kötelezett híve volt. Dalokat
írt, és saját csárdást alkotott.

A halasi csipke egyik kez-
deményezője 1902-ben Déká-
ni árpád elhatározta, hogy
megteremti a magyar varrott
csipkét. Ebben az elhatározás-
ban szerepet játszott a család-
ja csipkegyűjteménye, vala-
mint egy halasi földbirtokos,
Zseny József aki hangsúlyozta:
a hunok királynéja „csipke-
varrással” foglalkozott. Ő a
kunokat a hunok leszárma-
zottainak tartotta, s Dékánit
a „kun csipke” megvalósításá-
ra buzdította.

A halasi csipke megszüle-
tése tehát Dékáni árpádnak
köszönhető, az „eredeti új
technika” azonban Markovits
Mária érdeme. A kun (halasi)
csipke ösztönzője azonban
zseny József volt, aki egy kró-
nikára hivatkozva úgy tudta,
hogy a kunok is varrtak ehhez
hasonló díszeket annak ide-
jén Attila hun király udvará-
ban.

Priscos Rhetor bizánci kró-
nikás Atilla király udvarában
tett látogatására hivatkozva
állította, hogy már a hunok
szolgái, a kunok is csipkét

varrtak. Elmélete valóságra
épül: „Másnap elmentem Atilla
udvarába és ajándékokat vittem
feleségének, akit Rékának hív-
tak. Az asszonyt puha szőnye-
gen fekve találtam.

Szolgák vették körül, s vele
szemben a földön is szolgáló
leányok ültek, akik színes fona-
lakkal lepleket hímeztek, ame-
lyeket  ruháik díszítésére készí-
tettek.”

Számos kuruc szobor felállí-
tását indítványozta, segítette.

A kuruckor és II. Rákóczi
Ferenc kultuszának ápolására
létrehozott Országos rákóczi
Szövetség egyik alapítója. A
Magyar Iparművészeti Tár-
sulat alapító tagja.

Talán a legelső, aki az ér-
zelmi kapcsolatok kiépítésén
lelkesen fáradozott, s azóta is
Magyarországon mindig az
amerikai magyarság szószólója
zseny József volt, aki 1902-
ben az akkor fennállott
Országos Nemzeti Szövetség
turulos nemzeti zászlaját ki-

vitte az amerikai magyarság-
hoz, résztvett a clevelandi
Kossuth-szobor leleplezésé-
ben és egyik előmozdítója
volt annak a tervnek, hogy az
amerikai magyarok adomá-
nyaiból Budapesten Amerika
és az egész világ nagy hősé-
nek, Washington Györgynek,
szobor állíttassék. 

A városligeti Washington-
szobor felállítását kezdemé-

nyezte az 1906-ban alapított
Amerikai Magyar Szövetség-
gel.

1931 késő nyarán nagykö-
rúti lakása előtt esett össze. A

Kerepesi temetőben az ország
és a főváros nagyjai és hatal-
mas tömeg búcsúztatta. A
kispesti tárogatósok Rákóczi
kesergőjét, a cigányzenészek
kedvenc nótáit játszották.
Díszvonat hozta szülőhelyére,
és másnap a zseny-házból a
kiskunhalasi református régi
temetőbe vitték koporsóját.

Temetéséről ezt írták:
„Tizenhat szónok, barátok, tisz-
telők mellett ott voltak például
ők is és kurucnótákat játszottak
Zseny Józsefnek, a szövetség
alapító elnökének 1931. au-
gusztus 31. temetésén, hogy mi-
előtt a kiskunhalasi családi krip-
tába vinnék az elhunyt alapító
díszelnök holttestét, a temetési
menettel együtt a Keleti pálya-
udvarig kísérjék. (Az életét és
munkásságát méltató nekroló-
gok hangsúlyozottan szóltak ar-
ról, hogy alapító elnökük, aki
több kevesebb sikerrel, a zene-
szerzéssel is megpróbálkozott,
mennyire szerette, és éjszakákon
át fáradhatatlanul hallgatta a
színmagyar zeneszerzők Fráter
Zoltán, Kacsóh Pongrácz,
Dankó Pista stb.) szerzeménye-
it, s hogy ő maga, aki mindig
magyar ruhában járt, valóságos
apostola volt a magyaros ruház-
kodásnak."

Sírja jelenleg (a régi teme-
tőből 1975-ben került át) a
kiskunhalasi új református te-
metőben található meg.

Kép: Kossuth-szobor,
Cleveland

Az OrSzÁGOS NEMzETI SzÖVETSéG Budapesten ala-
kult meg 1895 május 26-án Péchy Tamás elnöklete alatt a társa-
dalmi egység és rend ellenségeinek megbékítésére. Működési köre
a nemzetiségi és szocialista izgatás ellensúlyozására is kiterjed, és
egyesíteni törekszik minden eme célra alkalmas társadalmi erőt és
tevékenységet. (...) Az O. első alapítója maga a király volt 300
frt-os alapítványával. A szövetség elnöke még nincs betöltve, s az
ügyeket Bochkor Károly dr. egyetemi tanár elnöklete alatt a há-
rom ágazat (nemzetiségi, munkás és társadalmi) szerint tagolt
igazgatóság végzi.

Forrás: Pallas Nagylexikon (kislexikon)
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Szólásmondásaink között
gyakran találkozunk olyan ki-
fejezésekkel, amelyeket kap-
csolatba hozhatunk az ebben
az írásban ismertetett kunsági
küzdőjátékokkal. Olyan em-
berre szokás mondani, hogy
„nem jó vele ujjat húzni”, aki
erőszakos, kötekedő típus.
Nos, ebben a kifejezésben az
ujjhúzás elnevezésű játékunk-
ra találhatunk utalást, melyet
valamikor a csárdákban het-
venkedő szilaj legények (több-
nyire pásztorok, betyárok)
műveltek, mikor is a kecskelá-
bú asztal fölött átnyúlva, kö-
zépső ujjukat egymásba
akasztva igyekeztek egymást
áthúzni, átrántani az asztal
túloldaláról. Az ujjhúzással ro-
kon szkanderozást nálunk
csak jóval később, amikor
Amerikából hozzánk került,
akkor kezdték művelni. 

Ismeretes az a kifejezés
vagy szólásmondás is, hogy
„nem ér az egy hajítófát sem”.
Ennek eredetére hadd idéz-
zem Győrffy István A lőzér-
halmi eset című elbeszélésé-
ből azt a részt, amikor Izmail
bég elindul a török időkben
szokásos „harácsot” (adót)
behajtani a hátralékban lévő
debreceni magisztrátustól, és
egyik legényét előreküldi,
megvinni a „jó hírt” nemzetes
Uraiméknak: vagy rögvest ki-
fizetik az adóhátralékukat,
vagy a kegyelmes Izmail bég
száz botütést méret ki fejen-
ként a talpaikra. A sors azon-
ban másként rendelkezett,
mert a bég levele sohasem ér-
kezett meg Debrecenbe. 

„A lőzérhalma alatt agyonv-
ertek egy törököt. A letiport fű
arról tanúskodik, hogy a muzul-
mán nem egykönnyen adta élet-
ét. A hullától nem messze egy
véres hajítófa feküdt, mely két-
séget kizárólag bizonyítja, hogy
a tettet valami pásztor vitte vég-
hez.” 

Nos, mi is volt az a hajítófa
tulajdonképpen? Egy 60-80
cm hosszú, karnyi vastagságú,
kemény fából (akác, som, di-
ófa, bükk, stb) készített fegy-
ver, amellyel a török világ ko-
rabeli pásztoraink mesterien
tudtak bánni és halálos fegy-

verként alkalmazták.
Hogyan? Ezt is megtudhatjuk
Győrffy István leírásából. 

„A végzet ezúttal két karca-
gi gulyásbojtár volt. Közre-
kapták hamarosan a legényt,
és midőn az látta, hogy kari-
kással szemben nem védekez-
hetik: sarkantyúba kapta lo-
vát és el akart illanni.
Vesztére belebódorgott az in-
goványos rétbe. A pásztorok
meg elébe kerültek, s a
Lőzérhalmánál megcsípték.
Szegény török egy darabig ha-

donászott handzsárjával, de
egy hajítófa homlokon találta
és holtan bukott le a lováról.”
(Nagykunsági füzetek IV. szá-
ma, sajtó alá rendezte és az
utószót írta: Bellon Tibor,
Karcag, 1984) 

Ha más fegyver híján a tá-

madó a dobást elvétette a ha-
jítófájával, szedhette a nyúlci-
pőket, mert bizony az élete
„egy hajítófát sem ért”. Mai
küzdőjátékaink között is már
csak elvétve kerül elő a hají-
tófa, amit más változatban al-
kalmaznak, szelídebb, játéko-
sabb formában. (Lásd a feldo-
bott botot a levegőben, ame-
lyet el kell találni más feldo-
bott botokkal, vagy ilyen az
orosz nép „gorodki” nevű do-
bójátéka is.) 

Igen érdekes a „tuskólopás”
elnevezésű kunsági küzdőjá-
ték is, amelyről Nagy Czirok
László kiskunhalasi nótárius
(jegyző) és néprajzgyűjtőtől
hallottam érdekes magyaráza-
tot. Laci bácsi mesélte az
1960-as években Kiskunha-
lason egyik találkozásunkkor,
hogy a pásztor társadalom le-
galján foglalt helyet a „lakos”
(többnyire pásztorkodásra
már alkalmatlan, öreg, meg-
rokkant bojtár, aki a pásztor-
szállás – cserény – körül téb-
lábolt naphosszat), az ebéd el-
készítése volt a feladata. Ha
valami oknál fogva az ebédfő-

zés elhúzódott, a bojtárok
meg nagyon megéheztek, ak-
kor egy alkalmas pillanatban
kilopták alóla az ülőkét (ál-
latkoponyát, fatuskót), ezt a
cselekvést őrizte meg szimbo-
likus formában a tuskólopás
elnevezésű játékunk. Előfor-
dult az is, hogy az unatkozó
bojtárok egy fatönkért vagy
állatkoponyáért tusakodtak. 

Az „ölre birkózás”, amely
egyik alapját képezi az álta-
lam rendszerbe foglalt és or-
szágosan is elterjesztett
grundbirkózásnak, az ölünk
mint testrészünk kifejezésből
eredeztethető. Arany János
Fülemüle című versében így ír
a két perlekedő szomszédról:
Péterről és Pálról. 

„Ölre mennek, hajba kapnak,
örömére a szent napnak…” 

Vagyis a küzdő felek olda-
lukhoz szorított kézzel köze-
lednek egymás felé és igyekez-
nek egymást derekuknál
(ölüknél) átölelni, hogy az-
után egy emeléssel, egy csava-
rással a földhöz csaphassák el-
lenfelüket. 

„Viator” (alias gróf Eszter-
házy Miksa újságíró a
Herkules című sportlapban)
arról tudósít az 1800-as évek
végén, hogy Budapesten a
Hungária Ac próbaképpen
rendezett a Duna-parton egy
„ölre birkózó versenyt”, de az
érdeklődés hiányában csúfos
kudarcba fulladt. Az akkori
birkózást kedvelő nagyérde-
mű inkább a cirkuszokban be-
induló professzionalista,
olasz–francia stílust kedvelte,
amelynek a későbbi
(1920–1930-as években) leg-
kiválóbb hazai művelői a
czája testvérek voltak. János
és József Párizstól Szentpé-
tervárig számos világbajnok-
ságon vettek részt, s többszö-
rös világbajnokok voltak. Ők
és társaik terjesztették el
Magyarországon az úgyneve-
zett görög–római klasszikus
birkózást. A magyar Weigand

Pásztorbirkózás (kunszentmiklós, 1968)

kunsági küzdőjátékaink

kunsági rideg pásztor, 
XvIII. század
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János és a lengyel származású,
művésznevén czigányevics
zbysko, valamint a czája
testvérek voltak a hazai ama-
tőr birkózók első edzői is. Első
olimpiai birkózóbajnokunk,
az MTK kiváló versenyzője,
Weisz Richárd (London,
1908. kötöttfogás, nehézsúly)
is tőlük tanulta a birkózás fo-
gásait. 

Volt az úgynevezett ölre
vagy magyaros birkózásnak
egy olyan változata is, amikor
a küzdő felek egymással szem-
ben felállva keresztfogásban
(egyik kézzel a hónaljuk alatt,
másik kezükkel ellenoldalon
derék- vagy nyaktájékon egy-
mást kölcsönösen átölelve,
kezüket kapocsfogásba fogva)
kezdték el a küzdelmet. – No,
Jani, adjál fogást! – hallottam
többször is Sebők nagyapám
kovácsműhelyében, amikor
valamelyik erős parasztle-
génnyel virtusból „össze-
akasztották a tengelyt”. 

Igen nagy hasonlóságot
mutatnak a volt Szovjetunió
területén élő, észak-kaukázu-
si oszét rokonaink hagyomá-
nyai, akik tudományosan is
igazolhatóan hazánkban
(Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megyében) a tatárjárás után,
a XII. században IV. Béla ki-
rályunk által telepített po-
gány kunokkal együtt (befo-
gadott jászokkal) mutatnak
ősi, távoli rokonságot. A kö-
tet egyik szerzője, Vajda
Mária Mozgásos játékok
Hajdú-Bihar megyében című
dolgozatában leírja: „Régi tör-
ténelmi emlékeket idéz a fiúk
birkózásos erőjátéka, a várfog-
lalás is. Két egyforma létszámú
gyermekcsapat küzd valamilyen
kijelölt hely, például magasabb
partrész, szalmakazal elfoglalá-
sáért. Szabályai szerint lökni,
földre rántani, húzni lehet, csak
ütni nem. A játékból a két váll-
ra fektetettek, a foglyok esnek
ki, a hatalmas dulakodás, hem-
pergés, birkózás közben hango-
san kiabálták: »enyim a vár,
kutya tatár!«” (Bakonszeg,
DMNA 1934. 4.) 

A továbbiakban megemlíti

a bothúzást és a bot alatti át-
bújást mint ügyességi és erő-
játékot, valamint az „Adj, ki-
rály, katonát!” csoportos küz-
dőjátékot. 

„A legények megítélésében
régen fontos szerepet játszott
az erő, ügyesség. A legények
vezetőjét, a legénybírót min-
den évben újraválasztották. 

Néhol a választást Pün-

kösdkor tartották, amikor ló-
versenyben, máshol birkózás-
ban vagy bikafékezésben kel-
lett a többieket legyőznie és
rátermettségét bizonyítania.”
(Balassa–Ortutay: Magyar
Néprajz, Budapest, 1979.
578.) 

Hazánkban már a XVI. szá-
zadban általánosan ismert
volt a pünkösdi királyválasz-
tás, különböző versenyjáté-
kokkal. Valószínűsíthető,
hogy létezett egy régebbi ma-
gyar tavaszi legényünnep is.
A lótenyésztő keleti rokonné-

pek a mai napig is ismernek
versenyjátékokkal, főleg ló-
versennyel összekötött tavaszi
legényünnepeket.” (Sebes-
tyén Gyula: A pünkösdi ki-
rály és királyné, Etnográfia,
1906. 32–43.) 

Szabó István Oszét fiújáté-
kok című műve a jászokkal
(alán íjászok, perzsa népek
unokái) rokon, a Kaukázus-

ban, Grúzia határán élő oszét
fiúk (legények) erőt, ügyessé-
get, kitartást, bátorságot, lele-
ményességet igénylő küzdőjá-
tékaival rokonítja a mi jászsá-
gi, kunsági, hajdúsági küzdő-
játékainkat. 

„Nárt” elnevezésű eposzuk
kitűnő forrásként használha-
tó az oszét népélet valameny-
nyi területére vonatkozólag.
Ebben említés történik olyan
fizikai gyakorlatokról, mint a
nyíllal való célba lövés (ná-
lunk ezt parittyával csinálták
a pásztoraink, a korombeliek

meg csúzlival); futások (ló-
verseny, szamárfuttatás, gya-
logfutás) – akárcsak a koráb-
biakban általam ismertetett
alföldi pásztorünnepen, a
„Mérgesi majálison” –; hegy-
mászás (nálunk a májusfamá-
szás ennek a megfelelője), kő-
dobálás (ez esetben a pásztor-
bot, tuskó hajítása, magasba,
távolra vagy éppen célba); sú-
lyok cipelése, emelése – erre
is akad példánk Nagy czirok
László Pásztorélet a Kiskunsá-
gon című könyvében, amikor
említést tesz arról, hogy nagy-
bátyja, a híres pandúr had-
nagy, Nagy czirok Sándor a
halasi határban egy híres gu-
lyás számadóval mérte össze
erejét, úgy, hogy Halas egyik
magasan fekvő dombjára
(Kunhalomra) lóhámba köt-
ve háromszor is felfutott egy
növendék borjúval a hátán,
ezt ugyan a gulyás számadó is
megtette, de csak egyszer. 

A lóversenyzést és birkó-
zást már nem is említeném új-
ra – hiszen az mindkét népnél
nagyjából azonos módon
ment végbe. A lóval és a ló-
háton végzett különféle akro-
batikus mutatványok között
is találhatunk hasonlóságot.
Az oszét fiúk (legények) vág-
tában, a ló hátán ülve, nagy
ügyességgel képesek a földről
apró tárgyakat, például pénzt
felkapni. A mi, mai magyar,
bugaci csikósaink meg a
„pusztaötössel” (korábban
Koch-ötösnek hívták), sőt le-
gújabban a „pusztatízessel”,
akrobatikus mutatványaikkal
érnek el sikereket. (Kantár-
szárra fogott, öt pár ló utolsó
párjának farán állva vágtat a
csikós.) Ez sem akármilyen
mutatvány! 

Az oszét fiúk (legények)
gáncsvetéses övbirkózással és
olyan övbirkózással is birkóz-
nak, ahol az övet nem lehet
elereszteni, s ha a küzdelem
közben valamelyik fél keze
érinti a talajt, az veszít. Mi ezt
„kiskunsági derékhúzás” né-
ven ismerjük, és úgy csinál-

hordóemelés(kiskunfélegyháza, 1969)

MéTa - biztos célzást kívánó régi társasjáték. a pásztorkodó 
gyermekek íly módon a futó vagy repülő vadat is eltalálták.
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juk, hogy egy 4 méteres kör-
ben (grundbirkózásnál alkal-
mazott kör, homokos vagy fü-
ves réten) középen egymással
szemben felállva, egymás övé-
be (erős deréköv vagy villany-
szereléshez használatos biz-
tonsági mászó öv) kölcsönö-
sen megkapaszkodva egyik ke-
zünkkel, az ellenfelet másik
kezünkkel magunktól eltart-
va, a játékvezető jelzésére el-
kezdjük kirángatni ellenfelün-
ket a körből. Megegyezés alap-
ján játszhatunk meghatározott
eredményig vagy időre is. 

A kunhegyesi hagyomá-
nyőrzők ezt a játékot úgy is
játsszák, hogy egy kb. 1 vagy
1,5 méteres kötél végeire a
kutya nyakörvéhez hasonló

alkalmatosságokat szerelnek,
ezt a két küzdő fél a nyakába
veszi, és anélkül, hogy kezük-
kel egymást vagy a kötelet
érintenék – pusztán nyakiz-
maikkal és lábizmaikkal –,
igyekeznek egymást kihúzni
egy meghatározott méretű
körből (nálunk 7 méteres át-
mérőjű), ez a „kun-kobako-
lás”. 

„A versenyszellemnek az
erő, az ügyesség és az egyéb fi-
zikai adottságok összevetésé-
re legáltalánosabban egy régi
oszét szokás, a »ziu« (kollek-

tív segítség) szolgál példa-
ként. Egy-egy falu vagy »aul«
lakói oszét szokás szerint egy-
napos, ingyenes segítségadás-
ra szervezkednek az özvegyek,
betegek, nagy szükséget látó
szomszédaik érdekében beta-
karításkor, szénakaszálás,
házépítés, udvartakarítás ide-
jén” – írja Vajda Mária tanul-
mányában. 

A továbbiakban arról tudó-
sít, hogy „különösen érdeke-
sek voltak a szénakaszálási
versenyek”. Ennek leírásától
– idő és hely hiányában –

most tekintsünk el. Itt is az
analógia az érdekes. 

Nálunk, itt Bács-Kiskun
megyében, Kecelen honoso-
dott meg ez a népszokás –
aratóversenyeinken (nem a
segítségnyújtás az elsődleges,
de fontos a közös munka ösz-
szehangolása és annak örö-
me) – hasonló módon versen-
genek az aratók. („Sajnos” le-
ginkább az idei tavaszi tiszai
árvíz idején tapasztalhattunk
hasonló jelenséget a gátakon
dolgozó önkéntesek részéről,
akik méltán bizonyították:
„ahol a szükség, ott a segít-
ség”.) 

KOVÁcS SÁNDOr PÁL

(www.napkut.hu)

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,
milyen eredménnyel, ültet-
nek-e fákat, az iskolák ren-
delkezésére áll-e minden
szükséges segítség, illetve
konkrétan Herman Ottó:
Madarak hasznáról és káráról
című munkája a birtokukban
van-e. Klebelsberg meggyőző-
dése szerint a hagyomány új-
raélesztésével „a fa és bokor
szeretete elterjed a nép között,
mert annak megóvásával és
ápolásával együtt önként föltá-
mad és gyökeret ver a nép szívé-
ben, 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).

Madarak és fák napja

Madarak és fák napja
A Nádor Klub és a Halasi 48-as Kör 

családi kirándulást tervezett
2015. május 10-én, vasárnap 9 órától

a rekettyei Kakas-hegyre (143 mp)
Indulás: 9:30 órakor a kiskunhalasi buszállomásról. 

Visszaérkezés: 15:52 órakor ugyanoda. Ára: kb. 500 Ft. Felszerelés: általános
túraruházat – a változékony időjárásra is számítva – túrabakancs, iratok, 
elemózsia, zsebpénz stb. Egyéb tudnivalók: önellátó és önköltséges családi 

program. Gyalogos táv: kb. 6 km. Jelentkezés, legkésőbb május 6-ig! 
E-mail: lukacslaszlo@hdsnet.hu
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90 éves f. nagy józsef
A Szilády Áron Társaság ki-
bővített elnöksége (Bödecs
Pál tb. elnök, dr. Ván Lajos,
Lukács László mv. elnök,
Szakál Aurél, Dóka József,
Palásti Károly, Tyavoda
Julianna és dr. Bognárné Nagy
éva) 2015. február 13-án
felkereste f. nagy józsef ta-
nárurat és alapító társelnök-
ként tiszteletbeli tagnak fo-
gadtuk, amiről aláírásunkkal
hitelesített díszoklevelet ad-
tunk át nagyrabecsülésünk
részeként.

Kiskunhalas és Abaújszán-
tó díszpolgáraként sok-sok
közös élmény köt össze ben-
nünket. A születésnapi talál-
kozón felelevenítettük a múlt
és a jelen összetartozó élmé-
nyeit és derűs hangulatban
töltöttük el azokat az órákat,
ami mindannyiunknak fel-
emelő élményt nyújtottak.

Tanár úr által 2002-ben
megírt visszaemlékezéssel
tisztelgünk városunk megbe-
csült polgára előtt.

elMÚlT IDők

Vannak pillanatok, amikor a jó-
zan értelem csak úgy szárazon a
szív mérgező ereje nélkül – ér-
telmetlen. én is a szívemre hall-
gattam és lettem a „nemzet nap-
számosa”. Az Agrártudományi
Egyetem, tanárképző szakát az
1951/52. tanévben elvégeztem,
és nem kis csodálkozásomra –
több társammal ellentétben –
még a diplomát is kezembe ve-
hettem, bár a generális ideológia
„szerzeteseitől” a „narodnyik”
minősítés poklára ítéltettem.
Feltételesen a kisvárdai techni-
kumhoz nevezett ki a főhatóság.
Az iskola akkor rúgta az utolsó-
kat, azaz felszámolás alatt állt.
Így jól összejöttünk. Gyakorlat-
vezető lettem. Se begyakorló te-
rület, se tangazdaság. A negye-
dik évfolyamot érettségire kellett
felkészítenem. A közismereti
órákat általános iskolai, a szak-
ismeretieket összesen két gazda-

sági tanár tanította, amennyi-
ben a falitábla és a kréta e mű-
velet minőségét lehetővé tette.

A fordulat éve után a mező-
gazdaság a szocialista mennyor-
szág felé menetelt. A még éppen
vegetáló ingadozó középparasz-
tok pár holdas üzemeibe osztot-
tam be az állattenyésztő, nö-
vénytermesztő, kertész naposo-
kat, a gépállomás traktorosai-
hoz a gépkezelőket.

Biciklin homokban és hóban
rekkenő melegben és viharok-
ban jártam a határt s az udva-
rokat, s tanítottam a gyakorla-
tot, próbáltam bújában segíteni
a parasztot.

Sok éjszakát töltöttem pislá-
koló mécses fénye mellett vajúdó
állataikat segítve, hogy aztán a
napos beosztottakkal együtt bol-
dogan adhassunk neveket az új-
szülötteknek: Ara, Alapos,
Aranyos stb. De sok szombaton
és vasárnap húztuk-vontuk a
vetőgépet az udvarokban, mire
a csatlakozósorok, a magmeny-
nyiség beállítása a kívánatosra
sikeredett.

A tanulók szerettek, akartak
tanulni, mert reméltek egy jobb
hazát, sikert és demokráciát.
Segítették egymást, szerették a
földet és a hazát. A gyakorlati
érettségi vizsgán Bihari Lajos, a
törökszentmiklósi iskola igazga-
tója, a legendás huszárkapitány
elnökölt. A tanulók tudtak. Az
elnöki jelentés alapján a szakok-
tatási főigazgatóság még egy év
„próbaidőre” szigorú megfigye-
lés terhe mellett Abaújszántóra
helyezett. Itt már volt tangazda-
ság, s hogy az oktatás lehetősé-
gét bővítsem „agrokémiai és faj-
takísérleti állomást” létesítet-
tem. Telenként ezüstkalásztos
gazdasági tanfolyamokon nyúj-
tottam utolsó lelki vigaszt a kol-
lektivizálás felé kényszerített
gazdatársadalomnak. No meg
az iskolai énekkar, s a műkedve-
lő csoportok eljátszották az ak-
kor megengedett komédiákat.

énekelték: „Forr a világ bús
tengere óh magyar…” és jött

1956! A katedra mellől engem
is fölkapott a vihar, megismer-
hettem az igazi forradalmat.
Amikor a hullámok alulról föl-
felé áramlanak és valóban a víz
az Úr!

Amilyen gyorsan mennydö-
rögve, olyan hirtelen lett halálos
csend kinek-kinek mindörökre.
én is előfordultam a köznevel-
dék egyablakos helyiségében ta-
nulva a múltat és jelent. Öt év-
re eltiltottak a szerény szegény-
ségemet biztosító életpályámtól.
Voltam raktáros, traktoros, al-
kalmi munkás, mozigép kezelő
de még kultúrfelelős is.

Csak 1960 őszétől kerülhet-
tem tanulók közelébe Kiskun-
halason. Levelező tanár beosz-
tásban jártam vonattal, busszal
és gyalog a magántanulók után,
tanítottam őket mindenre, mint
az apostolok. Később a kihelye-
zett osztályokra jött föl a nyári
nap sugara, s jártam a falukat,
tanítottam elméletet és gyakor-
latot, voltam a hallgatók kikérő
násznagya, keresztapa, állator-
vos, vagy éppen békebírójuk a
családi perpatvarukban. Mun-
kám (munkánk) nyomán kiala-
kult az új, a falu testétől lelkétől
nem idegen mezőgazdasági
szakvezető réteg, akik képükre
próbálták átformálni a szovjet
kollektivizálást.

Egy idő után a hallgatók lét-
számának radikális csökkenése
miatt az iskola székhelyén tör-
tént a korrepetálás. A nappali
szakon is taníthattam gyakorla-
tot, géptant, s lettem jobbhíján
osztályfőnöke is egy olyan társa-

ságnak, amelyik évente fogyasz-
tott el efféle beosztásra ítéltetett
kollégákat.

31 fiú és egy lány.
Valamennyien karakterek, ami
roppant jó dolog, ha a diák és a
tanár szíve együtt dobog… Mi
összetalálkoztunk. Dolgoztak,
egymást segítve tanultak ezek az
imposztorok. Nem számított
sem idő, sem tér, csak megmu-
tathassák ők a mindenre képes
fiatalok…

Két nyári összefüggő gyakor-
laton közel 90 ezer forintot ke-
restek meg és kuporgattak össze,
ami az 1970-es években elegen-
dőnek bizonyult még érettségi
vizsgájuk előtt egy NDK-beli ki-
rándulás költségeinek fedezésé-
re. Megtapogathattuk a semmi-
be kígyózó berlini falakat, átkia-
báltunk keletről, nyugatra a
brandenburgi „kiskapun”. Fü-
rödtünk a Balti tenger hideg és
rengeteg sok vizében. Csodál-
kozva néztük a szépséges vára-
kat, amikre még annyira sem
volt szükség, hogy legalább egy
kicsit lerombolhassák.

Majdnem 43 szolgálati évet
ismert el a hatóság, amikor
nyugdíjba szálltam a testemmel.
Mert lelkemben ma is fiatalok
között vagyok.

F. NAGy JóZSEF

JEGYzET

F. Nagy József a Szilády Áron Társaság
alapító tagja és évek óta társelnöke.
Tagja a Városvédő Városszépítő egye-
sületnek. A Volt Politikai Foglyok
Országos Szövetségének.

1985-ben „Pedagógus Szolgálati
Emlékérem”
1991-ben „56-os elismerő oklevél”
1992-ben A „Hazáért érdemkereszt”
1988-ban „Pro Urbe”
1993-ban „A város Díszpolgára” elis-
merésekben részesült.



kiskun védjegy 

Mi a célja?

• segíti a Kiskunsági gaz-
dálkodók termékeinek piacra
jutását, hozzájárul a tájegység
gazdaságának élénkítéséhez

• a Kiskunsági termékeket,
élelmiszereket megkülönböz-
teti a Magyarországon keres-
kedelmi forgalomban lévő
élelmiszerektől

• hozzájárul a Kiskunsági
élelmiszerek fogyasztási kul-
túrájának fejlesztéséhez.

• a vásárlók tájékoztatásán
keresztül a fogyasztói dönté-
sek befolyásolja. 

Miért jó a termelőnek?

• megkülönböztetett jelzés-
sel ellátott terméke verseny-
képes, garantált minőségben
jelenik meg a piacon

• hozzájárul a Kiskunsági
élelmiszerek fogyasztási kul-
túrájának fejlesztéséhez

• a bizalmat erősíti termelő
és vásárló között

Miért jó a vásárlónak?

A Kiskunsági termék véd-
jegy garantálja a helyi termék
kitűnő minőségét!

• a termékek állandó ellen-
őrzés alatt állnak

• nyomon követhető a ter-
mékek előállítása

• a termékek alapanyaga
legalább 90%-ban a Kiskun-
ságban kerül megtermelésre

• egészségesebb, környezet-
barát élelmiszer kerül az asz-
talra

Mely területről csatlakozhat-
nak a védjegyhez a termelők?

Abony, Akasztó, Balota-
szállás, Bócsa, Bodoglár,
Bugac, csengele, csengőd,
csólyospálos, Fülöpjakab,
Fülöpszállás, Harkakötöny,
Izsák, Jakabszállás, Jászkara-
jenő, Jászszentlászló, Kas-

kantyú, Kecel, Kecskemét,
Kelebia, Kerekegyháza, Kis-
kőrös, Kiskundorozsma,
Kiskunfélegyháza, Kiskun-
halas, Kiskunlacháza, Kis-
kunmajsa, Kisszállás, Köm-
pöc, Kunadacs, Kunbaracs,
Kunbaja, Kunbábony, Kun-
fehértó, Kunszállás, Kun-
szentmiklós, Ladánybene,
Lajosmizse, Móricgát, Orgo-
vány, Pusztamérges, Szabad-
szállás, Szank, Tompa, Tör-
tel, Üllés, zsana települések
közigazgatási területe. 

Mely termék vonható 
a védjegy alá?

A védjegy az alábbi áruosz-
tályokra vonatkozik:

• Hús, hal-, baromfi- és vad-
hús; húskivonatok; tartósított,
fagyasztott, szárított és főzött
gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok;
tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

• Mezőgazdasági, kertészeti,
erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más
osztályokba; élő állatok; friss
gyümölcsök és zöldségek; vető-
magok, élő növények és virágok;
tápanyagok állatok számára;
maláta.

• Sörök; ásványvizek és szén-
savas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

http://www.felga.hu/
Szél István, Kunadacs

közös védjegyet 
hozott létre kelebia

és Tompa

A két település május 31-én
tartja a Bácskai Becses
Márka ünnepét, ahol bemu-
tatkozhatnak a helyi gazdák
védjegyes termékei.

A védjegyet a helyi lakosok
termékei kaphatják meg.
Feltétele, hogy helyben kell
termelni vagy előállítani az
élelmiszert. A termékre elő-
ször egy ingyenes védjegy-
használati kérelmet kell bead-
ni az önkormányzathoz, majd
arról a Bácskai Becses
Védjegybíráló Testület dönt. 

A közös márkától azt vár-
ják a kezdeményezők, hogy a
helyben termelt termékek
gyorsabban, hatékonyabban
jutnak el a fogyasztó asztaláig,
ráadásul a helyben tartott fo-
gyasztásra elkötött pénz a két
település gazdaságát erősíti. 

A közös védjeggyel ellátott
termékek nagyobb reklámfe-
lületet kapnak, könnyebb lesz
értékesíteni őket. Maczkó
József, Kelebia polgármestere
szerint a spárga lehet az egyik
olyan termék, ami elsőnek
kapja meg a védjegyet. 

Ez a különleges növény,
amely méltatlanul elfedett,
Kelebián terem a legjobb mi-
nőségben, ahol a homokos ta-
laj, és a sok napsütés teszi íz-
letessé. A spárgatermesztés és
értékesítés tekintetében egy,
a későbbiekben megvalósí-

tandó termelői és értékesítő
szövetkezet létrehozása is
tervbe került.

Maczkó József elmondta,
hogy a védjegy és védjegysza-
bályzat bevezetéssel azt sze-
retnék elérni, hogy a helyi
termelői piacon a helyi ter-
mékek, termények jelenjenek
meg elsősorban. A tanya, a
tanyás településrendszer és
gazdálkodási forma a magyar
nemzeti örökség része, amely-
nek fennmaradása, új életre
keltése és fejlesztése nemzeti
érdek. 

A Vidékfejlesztési Minisz-
térium által először 2011-ben
meghirdetett Tanyafejlesztési
Program már három alkalom-
mal indulhatott el. 2013-ban
az Alföldről 724 település
nyújtott be pályázatot. A két
település által megvalósított
program közel 100 millió fo-
rintból jött létre.

www.moosz.com
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kiskun védjegy és a bácskai becses

kIvÁló halaSI

TerMék

A helyi politikai vitákban
elvérzett Kiskunhalasi Város-
menedzser Kft. 2008/2009-
ben – számos hasznos marke-
ting programja közül – több-
ször adott ki díjakat a helyi
termékek számára, nagy si-
kerrel. Ezeket a szabadkai
vásáron is bemutatta és a
Csipkeházban is kiállította. A
folytatása nagyon időszerű
volna. (A Szerk.)
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hogyan mentették meg a jászsági hímzéskincset?
Magócs Mária még 1929-ben
javasolta, hogy a jászsági nők
pénzkeresethez jutásában
nagy szerepe volna a háziipari
munkának, a bedolgozásnak.
Meg kellene honosítani
Jászberényben is a kézimun-
kázást, a hímzést, ahogy te-
szik azt más vidékeken is.
Példaként említette a korabe-
li újságban, a Jászsági Katoli-
kus Tudósítóban megjelent
cikkében, hogy miként Kis-
kunhalason csipkeveréssel
(sic!) keresik kenyerüket az
asszonyok, vagy Mezőköves-
den a matyó hímzésben jeles-
kednek, úgy Berényben is van
olyan kincs, amellyel boldo-
gulni lehetne. A szép jász
hímzés hagyományát fel kel-
lene eleveníteni.

Bár a gondolat igen fontos
volt, nem talált visszhangra.
A jászsági szűcsök subákra,
ködmönökre varrt csodás
hímzéseire a feledés homálya
borult. A népi kultúra hivata-
los őrei nem ismertek semmi-
lyen jász hímzést, sőt az
1970–80-as években elutasí-
tották a jászsági asszonyok
kezdeményezését, a zsűrizésre
beadott, zöld fonallal kivarrt
mintákkal készített párnákat,
terítőket. Azt mondták a jász-
sági asszonyoknak, jász hím-
zés nem létezik.

Pedig ekkor többen is tud-
ták, hogy igenis létezik, és el-
kezdték alaposan felkutatni
őket. Jászapátin Szikszai
Gábor, a Vágó Pál Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője
és Fejér Mária, a jászberényi
tanítóképző tanára már az
1960-as években biztatta a
kézimunkázó asszonyokat,
hogy kutassák fel a régi szű-
csök hímzésmintáit. A kézi-
munkaszakkörök tagjai pedig
nekiláttak a munkának.

A Jászságban mindig jelen-
tős volt a juhtenyésztés. A 19.
század közepére a térség az
Alföld egyik legvirágzóbb
szűcsközpontjává vált. Jász-
berényben ebben a korban

300 is volt a szűcsmesterek
száma. Jászapátin és Jászárok-
szálláson többnyire férfisubá-
kat készítettek, Jászberény-
ben főként női subát és köd-
mönt. S bizony Móra Ferenc
kisködmöne is jászsági mintá-
val volt kivarrva, hiszen édes-
apja Berényben született, itt

tanulta a mesterséget, s a
vándoréve során került
Kiskunfélegyházára, ahol
megházasodott.

A 20. században is több ne-
ves mestert ismerhettünk,
például Magócs Mária nagy-
apját, Rendek Andrást is. S
talán a leghíresebb Dancsa
András, aki olyan subákat,
ködmönöket készített – jász-
sági mintával kivarrva –, hogy
1939-ben még a New York-i
világkiállításra is eljutott ve-
lük, ahol nagydíjat kapott.

A jászsági szűcsök a subá-
kat, ködmönöket, dohány-
zacskókat rendkívül gazdagon
és művészien hímezték ki.
Nagy szakmai tudást és apró-
lékos munkát igényelt a díszí-
tő motívumok előrajzolása, s
utána a kihímzése, amit há-
rom ember egy hétig is vége-
zett. A jászsági subák, köd-
mönök jellegzetes hímzésvilá-
gát a rendkívül változatos és
beszédes motívumok harmó-
niája alakította ki: csukott és
nyitott tulipánok, rozmarin-
gágak, forgórózsák, császár-
szakáll, gyorgyina, nefelejcs,
szegfű, kutyatök, büdösboga-

rak, saskörmök, vesevirágok.
A subákat és ködmönöket

a 19. század közepéig színes
hímzés (kétféle zöld és kék,
vörös, sárga, meggyszínű és
fekete) borította. Az 1880-as
évektől azonban az egyre ter-
jedő polgári ízlés hatására, fo-
kozatosan egyszínű zölddé

vált. Változás történt a hím-
zőfonalban is. A selyemfona-
lat felváltotta a könnyebb ke-
zelésű gyapjúfonál – mesélte
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász
Múzeum igazgatója.

A szűcsminták felkutatása
bizony nem volt egyszerű do-
log. A szűcsök csillaga már a
második világháború előtti
korszakban leáldozott. Az
1980-as években pedig azzal
kellett szembesülni, hogy
nem maradtak fenn mintaraj-
zok. így többen is hozzáláttak,
hogy egy-egy szép és épen ma-
radt subáról rajzolják le a
mintákat. Ez bizony óriási ki-
hívást jelentett azok számára,
akik ezt vállalták. Köztük volt
Misi éva, aki szintén a jászbe-
rényi Rendek András unoká-
ja, ahogy Magócs Mária is.
Misi éva az első jászberényi
kézimunkaszakkör vezetője-
ként is működött, s a rajzokat
azonnal ki is próbálták a szak-
körben.

A különböző minták textí-
liákra való áttétele számos
problémát vetett fel. A su-
bákra, ködmönökre varrt
minták főként a vállrészt dí-

szítették, mely nem sima felü-
let. Tehát a mintákat a terí-
tőkre, párnákra át kellett ter-
vezni. Misi éva azonban en-
nek is megtalálta a módját,
igaz, évek teltek el, mire a
legjobb mintázatot sikerült
összeállítani, például egy
négyzetes terítő díszítésére. A
régen csak bőrruhákon alkal-
mazott mintaegységeket meg-
bontva, saját tervezésű min-
tákat is készítettek, s így már
sikeresen alkalmazhatták
őket a mai textíliákon. (...)

A történet akkor vett nagy
fordulatot, amikor a Jász
Múzeum és néprajzos vezető-
je, Hortiné dr. Bathó Edit
melléjük állt. Ennek köszön-
hetően a rendkívül gazdag
jász mintakincset az egész or-
szág megismerhette. (...)

A közös munkának kö-
szönhetően a hímző asszo-
nyok egyre eredményesebben
dolgoznak, zsűrizett alkotása-
ik száma évről évre gyarap-
szik, s nagy sikerrel szerepel-
nek hazai és külföldi kiállítá-
sokon. A megmentett jász-
hímzés ismertségét és népsze-
rűségét mutatja, hogy ma már
nagyon sok jászsági lakásban
találunk jászhímzéssel díszí-
tett párnát, asztalterítőt, fu-
tót, függönyt, és több jászsági
katolikus és református temp-
lom oltárát is jászmintás ol-
tárterítők díszítik.

A jászhímzés megmentésé-
nek történetéről 2012-ben is
nyílt egy gazdag kiállítás a
Jász Múzeumban, mely 2013-
ban is látható. (...)

Jászberénynek az iráni Jazd
a testvérvárosa. A két telepü-
lés és a két ország kapcsolata-
inak erősítésében született
egy olyan bélyeg, amely a két
nép kultúrájának jellemzőit –
egy iráni és egy jászminta se-
gítségével – viszi szét a világ-
ban.

KISS ERIKA

www.magyarmuzeumok.hu 
Fotó: Bugyi Gábor
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„Egy malomban őr lünk!”

Lokálpatrióta klubestekLokálpatrióta klubestek
Tisztelettel meghívjuk Önt

2015. április 15-én, szerdán 18 órára 
a Végh-kúriába (Bajcsy-zsilinszky Endre u. 5.)

VII. VENDéGÜNK: 
F. Nagy József díszpolgár

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

HÁzIGAzDA: 
Lukács László elnök (Nádor Klub)

A belépés díjtalan!

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

Információk: www.sziladyarontarsasag.hu
E-mail: nadorklub@mailbox.hu

Telefon: 20/465-2300

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

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

SzIlÁDy Áron TÁrSaSÁg

emlékkonferencia
SzIlÁDy Áron

eMlékkonferencIa

2015. MÁrcIUS 21., 
SzoMbaTon 10 órÁTól

a SzIlÁDy Áron

reforMÁTUS gIMnÁzIUM

DíSzTerMében!

8:30 órakor a régi ref. te-
metőben elnökségi megemlé-
kezés és koszorúk elhelyezése
Szilády áron sírjánál. 

9:15 órától a kisdíszterem-
ben vendégvárás.

10 órától megnyitó, kö-
szöntések (Bödecs Pál tiszte-
letbeli elnök, Lukács László
elnök)

10:15 órától 1. előadás: 
a jászkun redempció
és következményei

kiskunhalason
(Megemlékezünk a 270 éve

megvalósult Jászkun önmegvál-
tásról) Előadó: Bánkiné dr.
Molnár erzsébet történész-
levéltáros, az MTA doktora

(Kiskunfélegyháza)

11:00 órától 2. előadás:
kelet népe és 

a rendszerváltás
(Elemző előadás a népi mozga-
lomtól a harmadik utas törek-

vésekig 1989-ig)
Előadó: dr. Bíró zoltán

főigazgató (Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet 
és Archívum, Budapest)

[10’ szünet] Kávé, süte-
mény, innivalók a kisdíszte-
remben

12:30 órától 3. előadás: 
emlékőrzés karsay

Sándorné Szabó rózsa
tanárnőről

Gondolatait megosztja a jelen-
lévőkkel leánya és növendéke:
dr. Karsay Nóra (Pomáz)

13 órától 4. előadás: 
Megemlékezés földi
jános (1755-1801) 

orvos, természettudós,
nyelvész, költő

életéről, egykori halasi
rektorról (1781-83) 
A megemlékezést megtartja:

Varga Judit
gimnáziumigazgató

Kb. 13:30 órakor záRSzÓ
és elköszönések (Lukács
László elnök)

Kb. 14 órakor DíSzEBéD a
Tormássy János Konviktus-
ban (Gimnázium utca 2.)

Az előzetesen bejelentke-
zők és a vendégeink számára
fenntartott alkalom!

Minden halasi polgárt 
szeretettel várunk!

* * *

2015. március 22., vasár-
nap kb. 11:15 órától az isten-
tisztelet után, megemlékezés
és koszorú elhelyezése lesz a
Szilády áron-szobornál!



A halasi Szépmíves céh
a Magyar Garabonciás
Szövetség támogatásával
családi pünkösdi progra-
mot tart Lillafüreden,
2015. május 23-26 között.

*
A STÁDIUM – polgári hírlevél
következő (21. szám, nyár)
megjelenése: 2015. augusztus.
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk! Az időszerű ünne-
pi programokról külön értesíté-
seket küldünk! Terjesztési in-
formációk: 20/465-2300
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nÁDor klUb
az alSó-kISkUnSÁg érTék- 
éS MérTékTarTó közöSSége.

kérjük, hogy TÁMogaSSa aDo-
MÁnyokkal célkITűzéSeInkeT!

MAGyArTMAGyArT AA MAGyArNAKMAGyArNAK!!

kiskunhalas városháza északi oldala az 1900-as évek elején
korabeli kőnyomat.

kiskunsági történetek
írta: Nagy czirok László

VÁry SzABó ISTVÁN LOVAGLÁSA

Az 1848/49-es szabadságharcunkban, mint honvéd hu-
szárszázados a vezérkarban szolgált Váry Szabó István.
Mint korának egyik legszebb, legdélcegebb férfiát messze
földön ismeték. Ő lett Halas város első polgármestere.
Atyja, aki Halas város chyrurgusa volt, a Nagykúnságból,
Túrkevéről került Halasra.

Amikor 1876-ban  híre szaladt, hogy Ferenc József király
a feleségével együtt meglátogatják a jászkun kerületet,
Váry összegyűjtötte a város legkülönb fiait, mint Endrész
Sándort és Jánost, kik hírneves pásztoremberek voltak.
Sebestyén Ferencet, az igen híres mészárosmetert, zseni
Móric, Váry Szabó Pál tanult gazdálkodókat, és a legnyal-
kább gazdaemberek soraiból is vagy negyven személyt, és
hetekig gyakoroltatta velük a lovaglást és a helyes maga-
tartást a vásártéren. Várynak volt egy aranysárga szőrű, 28
éves  vén gebélye, Balogh László muzsikostól vette, aki vá-
lyoghordásra használta. Mivel a szőre ritka szépségű volt,
Váry a lovat feljavította.

A tett napon aranysárga lován el is vezette a mintegy 50
főből álló bandériumot Félegyházára, ahol a nagy alkalom-
ból bált rendeztek. Váry a bálban pár lépést lejtett is
Erzsébet királynéval. A fényes bált egy távirat alaposan
megzavarta, mert abban az uralkodó párt arról értesítették,
hogy az egyik főhercegnő diftériában megbetegedett (3.
napra meg is halt.). Erre a királyi pár gyorsan vonatra ült.
Váry többedmagával egészen Kecskemétig a vonat ablaka
iránt lovagolt, de társai apránként és egyenként lemara-
doztak.

E kiváló szerepléséért s az uralkodó pár iránt mutatott
hűségért később „lovag“ címmel tüntették ki Váryt. (Cseri
Gábor nyomán) 

Forrás: Nagy czirok László: Kiskunhalasi krónika 
Thorma János Múzeum, 2002

Honismereti határjárás XV.Honismereti határjárás XV.
Ismerkedés Kéleshalma vidékével, a védett ősborókással.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2015. április 10-én, pénteken 15 órától!

Újratervezett utazásunk kisbusszal történik
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Keszthelyi Tibor 
agrárvállalkozó tagtársunk

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 1000 Ft/fő. 

Jelentkezés 2015. április 7-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

A HALASI SzéPMíVES céH

alapításának 19. évfordulója
alkalmából céh-vacsorát 

tartunk 2015. június 27-én,
szombaton 16 órától 

a Végh-kúriában.


