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Az epifánia ünnepe először a
3. század végén jelent meg ke-
leten, majd a 4. században
nyugaton, mindig január 6-
án. Mivel a 4. századtól Jézus
születésének ünnepe, a kará-
csony keleten és nyugaton is
elkülönült az epifániától. A
vízkereszt ünnepe azóta há-
rom jelentést hordoz: a nap-
keleti bölcsek eljövetelét,
Jézus megkereszteltetését, va-
lamint csodatételét a kánai
menyegzőn. (Az epifánia kife-
jezés a görög vallásban egy is-
ten váratlan és érezhető, jót
jelentő megjelenése, a római
császárkultusz idején az ural-
kodó, azaz a megtestesült is-
ten ünnepélyes látogatása
volt.) Teológiai értelmezése:
Jézus Krisztusban Isten jelent
meg az emberek igazi Meg-
váltójaként, az ünnep liturgi-
ája Jézus hármas megjelenésé-
ről emlékezik meg.

Az első, legjellegzetesebb
jelentés a háromkirályok,
avagy a napkeleti bölcsek ér-
kezésének ünneplése. Máté
evangéliuma (Mt 2,1-16) sze-
rint a háromkirályok a betle-
hemi csillag által vezéreltetve
jöttek keletről Judeába, hogy
a zsidók újszülött királyának
kifejezzék hódolatukat. Elő-
ször Jeruzsálemben keresték a
kis Jézust, majd Heródes ki-
rály gonosz szándékkal Betle-
hembe utasította őket; ott
meglelték a kisdedet, akinek
aranyat, tömjént és mirhát
ajándékoztak. Az evangélium
mágusnak nevezi őket, de ne-
vüket nem említi. A hagyo-
mány szerint hárman voltak,
a 8. században élt Beda

Venerabilis nevüket is említi:
Caspar, Melchior, Balthasar -
azaz Gáspár, Menyhért,
Boldizsár. A tömjénezés szer-
tartása a napkeleti bölcsek

tömjénadományára emlékez-
tet. A háromkirályok hálás
témául kínálkozott a festő-
művészetnek, híres alkotás
Dürer Háromkirályok című

műve, valamint Ferenczy
Károly alkotása.

A vízkereszt második evan-
géliumi története (Mt 3,13-
17) szerint amikor Jézus har-
mincéves lett, elment a
Jordán folyóhoz. Keresztelő
Szent János megkeresztelte
őt, és Jézus ettől kezdve taní-
tani kezdett. Megkeresztelte-
tésének emlékére keleten
ezen a napon osztották a ke-
resztség szentségét, és áldot-
ták meg a vizeket, főleg a
Jordánt és a Nílust.

Az ünnep harmadik evan-
géliumi jelenete: Jézus a ká-
nai menyegzőn, édesanyja ké-
résére, az elfogyott bor pótlá-
sára első csodatételeként a vi-
zet borrá változtatta (Jn 2,1).
A házszentelés szertartása
emlékeztető a kánai ház meg-
szentelésére Jézus jelenléte ál-
tal.

Krisztus keresztségének
emlékére vízkereszt az ünnepi
keresztelések napja volt, a ka-
tolikus egyház tömjént és vi-
zet szentelt, innen az ünnep

elnevezése. Az ünnepi nép-
szokások közé tartozott a csil-
lagozás vagy háromkirályjárás
hagyománya, a bibliai királyo-
kat megszemélyesítő alakos-
kodók köszöntő felvonulása,
dramatikus játéka. Az alako-
kat - a betlehemezés mintájá-
ra - gyerekek személyesítették
meg. Legfőbb kelléke a csillag
volt, amely mutatta az utat
Betlehembe. 

Jellegzetes viseletdarabjuk
a díszes papírsüveg. Minden
esetben elénekelték a csillag-
éneket, melynek utolsó két
sora így hangzik: „Szép jel és
szép csillag / Szép napunk tá-
mad.“

Vízkereszt napján szokás-
ban volt a szentelmények ha-
zavitele is: a szenteltvíznek
gyógyító hatást tulajdonítot-
tak, mindenféle betegségre
használták. Hintettek belőle
a bölcsőre, a menyasszony ko-
szorújára, a halott koporsójá-
ra. A következő januárig
üvegben vagy nagy korsóban
tartották, ami megmaradt a
következő vízkeresztre, azt a
kútba öntötték, hogy vize
meg ne romoljon. A házakat
vízzel és sóval szentelték meg,
és a pap krétával írta a sze-
möldökfára a házszentelés
évét és a G. M. B. betűket
(Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár). A vízkereszti népszoká-
sokból mára jobbára csak
annyi maradt meg, hogy ek-
kor szedik le a karácsonyfát. 

forrás: http://muLt-kor.hu

Grafika: Diskay Lenke

keretben: bozó GyuLa

Vízkereszt, vagy amit akartok?

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

Áldott és szerencsés új esztendőt kívá-
nunk a Nádor Klub tagjainak és pártoló-
inknak! Aki magyar, velünk tart!

Dóka József alelnök / Lukács László elnök
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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 megfi-
gyelési majd mérési tapasztalatok
alapján az év hónapjaihoz és nap-
jaihoz különböző időjárási szen-
tenciákat, törvényszerűségeket al-
kottak, amelyek minden egyes pa-
rasztkalendárium részévé váltak.

November, azaz 
Szent András hava

szent andrás havában novem-
ber 11-én vizsgálják a parasztok
„márton lúdja mellecsontját is,
mely ha veres: nagy hideget, ha
fejér: sok havat, ha fekete: esős
őszt és állhatatlan, változó, há-
borgó, rút telet várnak.”

az alföldi megfigyelők szerint
amilyen időben van részünk
erzsébet (november 19-e) és
katalin (november 25-e) napján,
olyanra számíthatunk kará-
csonykor is.

December, azaz
Karácsony hava

semmilyen tudományos alapja
nincsen, de a néphit szerint, ha
december 13-át követő tizenkét
nap időjárásában napról napra
megfigyeljük a változásokat, kö-

vetkeztetni tudunk az eljövendő
tizenkét hónap időjárására.

Luca vagy szilveszter napján a
makóiak már tudták, hogy milyen
időjárásban lesz részük a követke-
ző évben. egy nagy fej vöröshagy-
mát tizenkét cikkelyre vágtak.
mindegyik cikkely egy-egy hóna-
pot szimbolizált. besózták a ge-
rezdeket majd a kemence tetejére
tették. a babona szerint melyik
gerezden elolvadt a só és megleve-
sedett a hagyma, az a hónap csa-
padékos, amelyiket nem járta át a
só, az a hónap száraz lesz az új
esztendőben.

másik híres mondás szerint, ha
„midőn karácsony hava zöld,
húsvét napján havas a föld.” a
fekete karácsony fehér húsvétot
jövendöl.

Januárius, azaz 
a Télhó vagy

Boldogasszony hava

a parasztregulák szerint az év
első hava döntően befolyásolja az
esztendő időjárását.

ha januárban nincs fagy, ak-
kor lesz márciusban és áprilisban.
a mondás valóban beválik. „ha
ezen hónapnak első napján a nap

veres felhővel jő fel, a parasztok
jövendölnek havas, háborgó idő-
ket, hadakozásokat: ha szép tisz-
tán jő fel, bő esztendőt: ha azon
éjszaka olvasztó kemény szél fúj,
döghalált”.

Január 6- án Vízkereszt nap-
ján, ha csepeg az eszterhély, azaz
olvad a hó vagy a kerékvágásba
víz ered a hóból, termő időre, ko-
rai tavaszra számíthatunk.

„hogyha szépen fénylik a
Vince, megtelik borral a pince,
gabonával a pajta s csűr, mihály
így jó édes bort szűr”. a mondás
szerint, ha Vince napján derült az
idő, jó lesz a szőlőtermés. mihály
napkor már érett bort ihatunk.
„pál fordulása ha tiszta, bőven te-
rem mező, puszta; ha szeles, jó
hadakozása, ha ködös, embernek
sírt ás; ha pedig havas vagy ned-
ves, Lesz a kenyér igen kedves”.

pál neve napja az év egyik leg-
hidegebb napja. sokak ezt tartot-
ták tél fordulónak. ha pál ugyan-
is köddel fordul, akkor a hidegnek
köszönhetően sok lesz a hűléses
megbetegedésből fakadó halálo-
zás. ebben a hónapban az állatok
is jelzik a tél minőségét, hiszen
„ha a farkas ordít, a róka csahol,
az állatok bujkálnak: erős telet
éreznek”. forrás: meteoline.hu
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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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A Nádor Klub szervezése
2009. május 6-án indult el,
majd még egy előkészítő ülés
után, 2009. szeptember 17-én
alakult meg az alsó-kiskunsá-
gi polgári együttműködés kö-
zösségeként. Első tisztségvise-
lőnek Dóka Józsefet válasz-
tottuk meg 1 évre. A 2010-es
választások elteltével, no-
vember 25-én újra találkoz-
tunk és a Nádor Klub elmúlt
5 évét a vezetésem alapján
szerveztük meg, Dóka József
alelnökkel közösen.

A legutóbbi, helyzetértékelő
és tisztújító közgyűlésünket
2014. november 15-én tartot-
tuk meg a Végh-kúriában. Az
elmúlt egy évben személyesen
többször találkoztunk a
NáDor KLuB különféle
rendezvényein, továbbá
egyéb ünnepi programokon. 

Az elmúlt években kifejtett
erőfeszítéseink bizonyára nem
maradtak hatástalanul, és a
nemzeti, cívis együttműkö-
dés körében számos tanulság
levonására nyílt alkalom, az

Alsó-kiskunságban élőkkel
folyamatosan fenntartott pár-
beszéd során. 

Óriási jelentősége van annak,
hogy a polgári összefogásban
példátlan választási eredmény
született az önkormányzati
választáson, és a halasi, mind
a vidéki eredmények alátá-
masztják az elkezdett polgári,
nemzeti együttműködés fon-
tosságát és célszerűségét.

A folytatásról azonban a tag-
gyűlésnek kell döntenie, ezért
arra kérlek, hogy az elmúlt
1+2+2+1 év történéseit fi-
gyelembevéve, szíveskedjél
személyesen véleményezni az
elvégzett közösségfejlesztő tö-
rekvéseinket, illetve dönté-

seddel elősegíteni a lehetsé-
ges folytatását.

A Nádor Klub eljutott a bé-
kés, informális polgári együtt-
működés határáig, feladatát
teljesítette és sikeresen való-
sítottunk meg számtalan kö-
zösségi programot, a polgári
önbecsüléshez szükséges tár-
sasági alkalmat, közpénz
igénybevétele nélkül.

A Nádor Klub további te-
vékenységét és szerepét a
Működési Szabályzatunk
alapján érdemes lesz újragon-
dolnunk, függetlenül attól,
hogy az elnök és az alelnök
minden érintett ügyben eljár-
hat.

Ismét azt javasoljuk, hogy
a Nádor Klub alakítsa át
cselekvési programját és 
végezze tovább a polgári

együttműködés, közösségépí-
tés és érdekérvényesítés
feladatait Halason és

térségében.

Tekintve a döntések várha-
tó horderejére – miután szá-
mos elképzelésünk, tervünk
előkészítés alatt állnak (el-
származottak találkozója,
életrajzi könyv, helyi érték
védjegy program elindítása,
kiskunsági kalendárium,
Szilády áron Társaság
együttműködése) –, mind-
ezekhez mindenképpen szük-
séges átgondolnunk a követ-
kező évekhez kapcsolódó sze-
mélyi és pénzügyi erőforrása-
inkat, illetve partneri vi-
szonyrendszerünket. Kérjük
személyes jelenlétét!

Lukács László elnök
Dóka József alelnök

eddigi programjaink leltára 
a 10. oldalon ovasható!

nádor klub taggyűlés elé

nádor klub 
T a g g y ű l é S I M e g h í v ó

2015. november 20-án, pénteken 16 órakor a
Közösségek Házában. A klubtagoknak meghívót küldünk.

Szeretettel várjuk tagjainkat!
Dóka József alelnök / Lukács László elnök
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a Mecseki láthatatlanok
1956. november 4-ére virra-
dóra a 6-os számú főúton be-
vonuló szovjet csapatok ko-
molyabb ellenállás nélkül el-
foglalták Pécset. A hír halla-
tán délelőtt született meg a
jelszó: fel a mecsekre! Egyes
csapatrészeknek sikerült a
teljes felszerelésüket (csak
kézi fegyvereket) magukkal
vinni. 

Délután folyik a felszivár-
gás a hegyre. 13-15 éves gye-
rekek, diákok, munkások,
honvéd csapatok a bányász
egységekből. Este felé már
gyülekeznek, és parancsnok-
ság is alakul 'Gazda' vezetésé-
vel. A felfelé vonulás közben
kisebb-nagyobb csatározások
történtek. Az érintett neveze-
tesebb helyszínek egyes ese-
tekben a védelmi csapatok
nevét is adták, például:
Csigalépcső, Üdülő, tettye-
kőbánya, perem-szakasz. Más,
ma is látogatott helyek is
érintve voltak a felvonulást
illetően, úgy mint mecsek-ka-
pu, misina, Dömör-kapui me-
nedékház, tubes, Lapisi mene-
dékház, Jakabhegy, remeterét. 

November 6-án délután ér-
keztek meg Vágotpusztára, az
előre kiszemelt főhadiszállás-
ra. Itt kezdődött meg a több
irányból összegyűlt szabadság-
harcosok katonai rendbe állí-
tása, némi kiképzés, és az ün-
nepélyes eskütétel. Az egység
elnevezése: „mecseki szabad-
ságharcos csapat“ lett. Kb. 300-
an lehettek fent Vágotpusz-
tán. Néhány golyószóró, gép-
puska, valamivel több puska,
kevés lőszer, és egy Csepel te-
herautó állt a rendelkezésük-
re. Kizárólag a magyar, és a
szovjet hadseregben rendsze-
resített anyagokból. Megszer-
vezték a biztosítást, figyelést,
jelszót használtak.

Innen úgynevezett vállal-
kozásokat indítottak. rész-
ben az ellenség összeköttetési,
és utánpótlási vonalai ellen
irányultak támadások, rész-

ben a felderítést szolgálták.
Egyik fő feladat volt fegyve-
rek, és lőszer felkutatása, éle-
lem beszerzése, és beszállítása.
Speciális esetben például a si-
kondai szanatóriumból gyógy-
szer beszerzése is tervbe volt.
A felderítések egészen a
Fehérkúti menedékházig, és a
Kozári vadászházig értek. 

November 10-én már sejte-
ni lehetett, hogy a szovjetek
pontosan tudták a szabadság-
harcosok tartózkodási helyét.
Ezért délután összeült a "ha-
ditanács" és eldöntötték,
hogy áttelepülnek Kisújbá-
nyára. 

November 11-én a „magas-
figyelő“ erős páncélos moz-

gást észlelt. Szürkületben in-
dultak útnak. A Cifra-ma-
lom, és árpádtető érintésével
érkeztek meg zobákpusztára.
Innen a Hidasi-völgyön ke-
resztül érkeztek Kisújbányára.
Este felé újabb egység érkezik,
akik elmondják, hogy indulá-
suk előtt a szovjet-ávós erők
támadást intéztek Vágot-
puszta ellen. Összesen kb.
200-an értek át Kisújbányára. 

A Keleti-Mecsekben is
számtalan pontot érintettek a

„láthatatlan“ szabadságharco-
sok. réka-kunyhót, ahol is
egy őrs tanyázott Püspök-
szentlászló felől érte őket tá-
madás, de elbújtak. Felderí-
tések során Pécsváradra, és
Mecseknádasra is eljutottak,
sőt a pécsváradi rendőrség el-
len, és ennek biztosítására, a
völgyzáró hidak lezárására is
vállalkozást szerveztek, amely
az utolsó katonai akció volt a
részükről.

November 15-én az összes
körülményt figyelembe véve
úgy döntöttek, hogy vissza-
mennek Vágotpusztára. zo-
bákpusztai pihenés után ár-
pádtetőn keresztül éjfél előtt
érkeztek meg Vágotpusztára. 

November 16-án az éjsza-
kai fárasztó, és esőben végre-
hajtott menet után többen le-
maradtak, így elhatározták,
hogy a reménytelen bel- és
külpolitikai helyzet miatt,
erősen megcsappant létszá-
muk, és az ellenük mozgósí-
tott nagy erők bevetése miatt
a csoportot feloszlatják, így
mindenki szabadon választ-
hatott sorsát illetően.

a szabadságharcosok
üzenete 

A „Mecseki láthatatlanok”
szabadságharcos csoport

1956-ban

Nemzeti történelmünk el-
múlt ezer éve szakadatlan
harc volt a szabadságért és a
függetlenségért. „pro patria et
libertate” ált rákóczi kurucai-
nak zászlóin, e célokért indul-
tak rohamra Branyiszkonál
Damjanics vörössipkás hon-
védei és az 1956 októberi for-
radalom követelései között is
első volt a szabadság, a de-
mokrácia és a független
Magyarország óhajtása. A
magyar nép sokáig képes tűr-
ni, de türelme fogytán, felkel
térdepléséből, lerázza láncait
és nekiront elnyomóinak. Ha
más nincs, puszta kézzel. A
belső zsarnokság és a külső el-
nyomás, a háború után még
tíz évvel is tartó katonai meg-
szállás elleni gyűlölet szikrája
robbantotta ki az 1956-os for-
radalmat. A magyar nép na-
pok alatt megszabadult a
rákosi rendszertől és az or-
szág elindult egy szabad,  a
hatalmi tömböktől független
jövő felé.

Idézet Kubica János 
visszaemlékezéséből

„Én a csoport nagyobb ré-
szével elindultam Vágotpuszta
felé, ahova az előzetes felderí-
tés után kb. 15h30-kor megér-
keztünk. A puszta 12 házból
állt, a sváb lakosság nem nagy
lelkesedéssel fogadott bennün-
ket. Igyekeztem a kb. 250 fő-
nek szállást keresni, de ez nem
volt könnyű dolog. Közben
Bánosról érkezett egy hírvivő,
hogy egy gépkocsink (Csepel
3t) megérkezett Bánosra, de
nem tudott feljönni a pusztára
(a sár miatt) s több szabad-
ságharcos is érkezett a falu-
ba.“
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1956 november 4-én haj-
nalban azonban a Vöröshad-
sereg hatalmas páncélos erő-
ket bevetve rátört az alvó
Budapestre és az országra és
vérbe fojtotta a forradalmat.
A szovjet értelmezés szerint a
történtek minősítése ellenfor-
radalom volt és az ország
megrendszabályozására és a
kommunista rendszer restau-
rálására Kádár János vezeté-
sével bábkormányt ültettek
Magyarország nyakára. A le-
vert forradalmat példátlanul
kegyetlen megtorlás követte.
Kivégezték Nagy Imre minisz-
terelnököt és kormányának
számos tagját. De halál várt a
forradalom más szellemi és
katonai vezetőjére, és az egy-
szerű harcosokra is. A több-
száz kivégzett mellett több
mint húszezer forradalmárra
szabtak ki börtönbüntetést és
200 ezer ember inkább a ván-
dorbotot választotta, mert
úgy érezte itt nem lehet to-
vább élni. Ez 56 rövid króni-
kája.

olyan mint egy görög sorst-
ragédia: vér és gyász, árulás, a
jók és az igazak bukása és a
gonosz diadala. Igaz, ma tör-
ténelmi távlatból árnyaltab-
ban ítéljük meg ezt a történe-
tet. Mert a magyar nép áldo-
zata – levert és elbukott forra-
dalma ellenére – nem volt hi-
ábavaló, mert bevertünk mi is
egy szöget a történelem sze-
métdombjára került kommu-
nizmus koporsójába.

Nekünk, itt a Mecsek alján
élőknek van még egy okunk a
büszkeségre. November 4.-e
nem csak a forradalom buká-
sának, megtipratásunknak
napja, nem csak a vég, hanem
a kezdet is! A fegyveres ellen-
állás kezdete is volt ez a nap!
Elhangzott a jelszó: Fel a
Mecsekre! és elszánt fiatalok,
egyetemisták, munkásfiata-
lok, bányászok, nemzetőrök,
civilek és katonák százai
mentek fel a Mecsekre, hogy
harcoljanak a betolakodók, a
megszállók ellen. Hiányos öl-

tözékben, sokszor napokig ét-
len-szomjan, korszerűtlen ké-
zifegyverekkel a korai télelő
viszontagságai ellenére két
hétig állták a sokszoros túlerő
rohamait, és partizántaktikát
alkalmazva, Vágotpusztától
Pécsváradig portyázva támad-
ták, nyugtalanították az el-
lenséget. A népnyelv „Me-
cseki láthatatlanoknak” ne-
vezte ezt a szabadságharcos
csapatot, akiknek helytállása,
a cselekvő hazaszeretet örök-
ké fényes példájaként állhat a
mai nemzedékek előtt.
November 16.-ára nyilvánva-
lóvá vált, hogy a Nyugat nem
siet a magyar forradalom se-
gítségére, ezért a vezetők,
horváth Géza (a Gazda) és
kubicza János százados, kato-
nai parancsnok, Vágotpusz-
tán összegyűjtötték a mara-
dék harcosokat, felmentették
őket esküjük alól és feloszlat-
ták a szabadságharcos csopor-
tot A többség lejött a
Mecsekről és hazatért, de a
parancsnokok és még vagy 60
fő elindultak nyugat felé.
Csak éjjel menetelhettek, el-
kerülve a rájuk vadászó pufaj-
kásokat. Minthogy az osztrák
határt az oroszok már lezár-
ták, november 22.-én Barcs
mellett Bélavárnál átmentek

Jugoszláviába és magukat
megadva letették a fegyvert.
Magyarországon tehát egé-
szen november 22.-ig fegyver
volt a kézben a haza védelmé-
re az agresszorok ellen.
Ekkorra már elesett a Corvin-
köz, Csepel és a többi ellenál-
lási góc. A mecseki harcok-
ban 20 és 30 között volt a hő-
si halottak száma és számosan
megsebesültek a harcokban.

A mai nemzedéknek nem
kell fegyverrel kivívni a sza-
badságot és a függetlenséget.
De minden nemzedéknek
meg kell tennie a magáét a
hazáért! A mai ifjúságban is
bizonyára megvan a szándék,
tettrekészség és elszántság a
hazáért való cselekvésre. Ma
a helytállást a szorgalmas ta-
nulás, a tisztességes munka-
végzés, a közösségért való
cselekvés, a szolidaritás jelen-
ti. A cselekvő hazaszeretet
útja  ma sem könnyű út. Sok
a csábító útelágazás, de dicső
példaként ott állhat előttünk
az 1956-os fiatalok helytállá-
sa. Ma hazánk szabad és füg-
getlen tagja az európai népek
közösségének. Ez nem csak a
sors kegyének köszönhető,
hanem azoknak a férfiaknak
és nőknek, akik nem haboz-

tak az életüket is feltenni, s
ha kellett fel is áldozni olyan
– ma korszerűtlennek tűnő
ideákért – mint a haza üdve,
a nemzet szabadsága.

„NE AzT KérDEzD MIT
TEHET A HAzA érTED,
HANEM HoGY TE MIT
TEHETSz A HAzáérT” –
mondta hajdan Kennedy el-
nök az amerikai fiataloknak.
Fogadjátok meg ti is, magyar
fiatalok, ezt az intést!

Ez 56 üzenete a mának.

Forrás: mecsekilathatatlanok.hu

* * *

az ünnepi program részekét a
Pro Patria Hungaria csopor-
tunk tisztelgő túrát rendezett a
„mecskei láthatatlanok“ emlé-
kére Vágotpusztán. a kopjafás
emlékoszlopnál főhajtással, a
haranglábnál pedig történetük
felidézésével  emlékeztünk a
szabadságért harcolókra. 

a 10 kilométeres gyalogos za-
rándoklatunk során megismer-
hettük a viszontagságos, életha-
lál harcban élők viszontagságait
és hősies kiállásukat megőrizzük
emlékezetünkben. a túrán 16
fővel vettünk részt. 

a szerk.
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a regnum Marianum templom
1951. szeptember 23-a szo-
morú dátum a keresztény ma-
gyar állam történetében. Az
1931-ben Serédi Jusztinián
által felszentelt Regnum
Marianum templomot ezen a
napon robbantotta fel a kom-
munista hatalom, majd ezt
követően minden arra utaló
nyomot, hogy azon a helyen
valamikor templom állt, a
legnagyobb gondossággal el-
tüntetett.

A templomot, amelynek
teljes neve magna Domina
hungarorum a Shovy Lajos
plébános által vezetett
Magyarok Nagyasszonya plé-
bánia kezdte el építeni, ami-
kor 1921-ben Templomépítő
Bizottságot alapított — első-
sorban prohászka ottokár szé-
kesfehérvári püspök javasla-
tára — a Tanácsköztársaság
bukása feletti öröm kifejező-
jeként. 

A templomépítők hatalmas
lelkesedése még az 1929-ben
kitörő gazdasági világválság
ideje alatt is töretlen maradt,
megalkuvást nem tűrő erőfe-
szítésüknek és gróf Mailáth
Gusztáv támogatásának kö-
szönhetően a templom 1931-
ben Serédi Jusztinián herceg-
prímás közreműködésével fel-
szentelésre kerülhetett. Az
így elkészült kupolás templom
küllemét tekintve a jeruzsále-
mi Szent Sír templomot idéz-
te, tornyát pedig a Szent
Korona másolata díszítette. A
templom felépítésének gon-
dolatával kapcsolatos, Pro-
hászka-féle eredeti indíttatás
az alapító okiratban is kifeje-
zésre jut: „emeljük e templo-
mot, hogy maradandóan emlé-
keztessen mindenkit a vörös
rémuralom borzalmaira, melye-
ket ránk zúdított egyházunkról
és hazánkról megfeledkezett
hűtlenség, önzés és gyűlölködés.
emeljük e templomot, hogy a
megcsonkítás és anyagi romlás
közepette fennen hirdesse és

szolgálja az ezer éves integer-
magyarország, a történelmi
regnum marianum gondola-
tát.“

1951-ben, egy évvel a szer-
zetesrendek feloszlatása után
rákosi Mátyás parancsára a

templomot aláaknázták, és
szeptember 23-án felrobban-
tották. A tettet az emberek a
templom köré vont élőlánc-
cal akarták megakadályozni,

de a kommunista hatalom
pribékjei brutális kegyetlen-
séggel oszlatták fel a tüntető-
ket.

Még abban az évben, a
templom romjait gyorsan el-

takarítva kezdték el építeni
nem messze (a mai 56-os em-
lékmű helyén) azt a Sztálin-
szobrot, amelyet 1956. októ-
ber 23-a estéjén a forradalmi

tömeg nemes egyszerűséggel
ledöntött.

A Kádár-rendszer idején,
egészen pontosan 1969-ben
— a Tanácsköztársaság meg-
alakulásának 50. évforduló-
ján — a regnum Marianum
helyén avatták fel a tanács-
köztársasági emlékművet,
amelyet az 1990-es évek ele-
jén távolítottak el. Az emlék-
mű megmaradt talapzatán a
templom helyét azóta egy fa-
kereszt jelzi, amelyet felállítá-
sa óta többször megrongáltak,
2000 novemberében le is
döntötték.

A templom és a plébánia
jogutódjaként épült fel, illet-
ve alakult meg zuglóban a
zoborhegy téri regnum
Marianum templom és közös-
ségi ház, ahol a regnumos
szellemiségnek megfelelően
mind a mai napig kiemelt
hangsúlyt kap a fiatalokkal és
közösségeikkel való foglalko-
zás, Hajnal György atya irá-
nyításával. 

A zoborhegy téri új temp-
lom építésének megkezdése-
kor, három méter mélyről
Hajnal atya ásatta ki és szál-
líttatta az új plébánia kertjébe
a városligeti templom néhány
tartóelemét, mementóul. 

A rendszerváltás óta töb-
ben igyekeztek hangot adni
azon szándékuknak, hogy
kezdeményezzék a regnum
Marianum újbóli felépítését,
de kísérleteik mindez idáig
kudarcba fulladtak. 

A kilencvenes évek köze-
pén több ezer aláírás gyűlt
össze Keglevich István katoli-
kus pap vezetésével, majd
2006-2007-ben az előbb már
említett Hajnal György zuglói
kanonok jelentetett meg egy
hosszabb cikksorozatot,
amelyben vázolta ez irányú
elképzeléseit. 

forrás: stummer János,
http://torteneLemportaL.hu

a regnum Marianum templom az 1930-as években

az '56-ban ledöntött Sztálin-szobor 
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hősök csarnoka a gimnáziumban
Ezelőtt 80 évvel, 1921 szep-
temberében leplezték le a
Szilády Gimnázium előcsar-
nokában azt az emléktáblát,
mely az első világháborúban
elesett volt gimnáziumi diá-
kok hősi halálára emlékeztet.
Az emléktábla leleplezéséről
a korabeli Halasi Újság 1921.
szeptember 14-i száma részle-
tes beszámolót közölt.

Az ünnepség reggel 8 óra-
kor a ref. templomban tartott
ünnepi istentisztelettel kez-
dődött, ahova a volt bajtársak
és a résztvevő közönség a
Bocskai-sapkás diákok sere-
gétől kisérve indult. A temp-
lomi szónok Darányi Mihály
hitoktató lelkész (a későbbi
tarpai pap) volt. 12 órakor a
katolikus templomban volt
ünnepi istentisztelet, a temp-
lomi énekkar szolgálatával. A
délelőtt folyamán küldöttség
tisztelgett mindkét felekezet
idős papjánál, dr. Szilády
áronnál és Véber István rk.
esperesnél.

Az emléktábla leleplezése
délután 3-kor kezdődött, a
gimnázium udvarán, melyen
képviseltették magukat a pol-
gári hatóságok, testületek,
egyletek, jelen voltak az isko-
lák küldöttségei, s mintegy 2
ezer ünneplő. Kivonult a
csendőrség egy csapata, az ál-
lami rendőrség és a tűzoltóság
egy-egy díszszakasza. A gim-
názium Bocskai-sapkás diák-
jai álltak sorfalat. A Városi
Dalárda megnyitó éneke után
Fülöp Sándor gimnáziumi ta-
nár kegyeletes szavakkal em-
lékezett meg a hazáért hősi
halált halt bajtársakról, majd
Waszilievics Fedor ezredes
mondott ünnepi beszédet a
Nemzeti Hadsereg Halason
állomásozó tagjai és a tartalé-
kos tisztek nevében.

A Szózat elszavalása után,
melyet Jakabcsics Jenő 8.
oszt. tanuló adott elő, az

öregdiákok nevében dr.
zoltán János kiskőrösi ügyvéd
és Jóba József vezsenyi ref. lel-
kész beszéde következett, me-
lyet a közönség hangosan
megéljenezett. A Dalárda
éneke után dr. Thuróczy

Dezső akkor még helyettes
polgármester adta át az em-
léktáblát az iskola vezetőségé-
nek. Ezt követően Pataky
Dezső, a gimnázium igazgató-
ja ünnepi szónoklatban mél-
tatta az 59 hős emlékét. 

Ezt követően a Szózat elé-
neklése után az emléktáblá-
hoz vonultak, először a hősi
halottak hozzátartozói, majd
a koszorút elhelyező testüle-
tek, a virágokat hozó közön-
ség. Közben tárogatón „Ber-
csényi kesergő“-jét játszotta
Gyenizse Balázs közgyám.

Az emléktábla ruskicai fe-
hér márványból, Stepanek
Ernő tanár terve alapján, a
budapesti zenger Béla már-
ványtelepén készült. A táblán
58 név szerepelt, időközben
még kibővülve, mert bár a
hősi halottak felkutatására
alakult bizottság alapos mun-
kát végzett, később újabb ne-
vek kerültek elő. A tábla köz-
adakozásból készült, melynek
költsége szinte pár hónap
alatt összegyűlt, hiszen 1921
májusában kértek engedélyt
rá az Egyháztanácstól, és
szeptemberben már avatták
is.

A korabeli újság beszámol
még arról is, hogy a tábla ava-
tása után bankett volt a
Kaszinóban, ahol a hivatalos
szónokokon kívül számos, je-
lentős személyiség is felszó-
lalt. Külön említést érdemel,
hogy az iskola akkori orvosa -
dr. Frankl áron javaslatára a
hadiárvák részére gyűjtést
kezdeményeztek, mely 10
perc alatt 14.600 Koronát
eredményezett. (Összehason-
lításul: az újság ára 2 Korona
volt.)

Darányi mária

humanissime (tizeneGyeDik szám,
4. oLDaL, 2001. auGusztus)

a ii. ViLáGháború áLDozatai

emLékét sinka istVán VerséVeL

iDéztÜk meG.

SI n k a IS T v Á n

héT UDvarnak

héT legSzebbje

csendes nagy árva lombok alá
eltemettek hét katonát,
hét udvarnak hét legszebbjét
negyvennégyben... halld az okát:
azon a napon csatanap volt,
s õk, kik e földet szerették,
meghaltak. Mind védte honát.

Álnok északi rablók jöttek,
ámítók és álmot csalók,
gazok, kik lelket is dúlnak,
s tájat lopnak, országrészt el: 
nagyhangú vaskos csavargók.
Miattuk kell titkon siratnom
halálát a hét fiúnak.

égtenger-távolságú idõ,
te, ki ringatod a múltat,
ringasd azt a kis temetõt!
erdõ, siess, növessz mohát!
Õsz! a lombjaid oda hullnak?
Tavasz, jöjj, óh! te legszebb évszak,
s nyiss rajtuk tenger ibolyát.

1945
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I. apafi Mihály az erdélyi fejedelem
1686. június 28-án, négy nap-
pal azután, hogy Buda alatt a
Szent Liga csapatai – a
Vízivárost elfoglalva – kivív-
ták első jelentős sikerüket,
Bécsben aláírták az erdélyi
szerződést: I. Lipót császár és
magyar király kötelezettséget
vállalt arra, hogy a fejedelem-
séget felveszi a törökellenes
szövetségbe. Úgy tűnt, Erdély
is részt vehet a történelemfor-
dító nemzetközi küzdelem-
ben, Magyarország visszafog-
lalásában. Mégis, miért nem
sikerült ez? 

Főleg a fejedelem, Apafi
Mihály személyisége miatt –
adták meg a választ több száz
éven át a megkeseredett utó-
dok és a romantikus lelkületű
történetírók. Tehetetlennek,
török vazallusnak rajzolták,
akinek semmi gondja nem
volt az ország dolgaira.
„Hamis hitű országvesztő”,
„szegény együgyű”, „lassú ész-
járású, részeges, a borivás ha-
tása alatt hirtelen haragú”,
„papnak lett volna alkalma-
tosabb”, „órás-fejedelem, haj-
nalokig is eljátszadozik, hogy
kiismerje az időmérő szerke-
zeteket” – írták róla.

A kortárs Pápai Páriz
Ferenc azonban így üdvözöl-
te: „A közügy vagy és a rend.”
Sobieski János lengyel király
pedig úgy vélekedett, hogy
„az egyetlen becsületes ember
a török alatt élő fejedelmek
között”. és a legtalálóbb mi-
nősítés: „tanulékony fejede-
lem”.

Apafi (1632–1690) kartezi-
ánus tanároktól tanult racio-
nális filozófiát és diplomáciát.
Hogy mit veszíthet a kis or-
szág egyetlen elhibázott lépés-
ével, azt 1657-ben, II.
rákóczi György lengyelorszá-
gi hadjáratában tapasztalta
meg. 1657. július 31-én a
Lengyelországból visszavonu-
ló erdélyi sereg tagjaként ta-
tár fogságba esik. Két hónap
híján négyéves krími rabságá-
ban tudja meg, hogy az osz-

mán birodalom hanyatlása
feltartóztathatatlan. A tatár
kán ugyanis felajánlotta, hogy
Erdély és a tatárok összefog-
va, közösen szakadjanak el a

Portától. Hazatérve azután
arra is rá kell jönnie, hogy
Közép-Európa keleti térségei-
nek peremvidékén a magáné-
let személytelensége sem véd-
het meg a politikai kényszer-
pályák örvényerejű vonzásá-
tól. Ebesfalvi udvarháza kü-
szöbére 1661. szeptember 14-
én egyszerre érkeznek a bábák
és a török vitézek. Hiába kiál-
tozik felesége, Bornemissza
Anna: „Mihály, eljött az
órám!”, a törökök ruhaváltást
sem engedve, nyargalva viszik
Ali pasa táborába. Az erdélyi
országgyűlés – Ali pasa paran-
csára – még ugyanezen a na-
pon fejedelemmé választja
Apafit. 

Valójában még nem igazán
fejedelem; egyedül a szultáni
akarat még senkit nem tett
fejedelemmé Erdélyben.
Várad a töröké, a székelyek
fegyverkeznek ellene, a szá-
szok elzárkóznak, a Habsburg
császár és magyar király is lát-
szólag a három nemzet, a ren-
dek választottját, Kemény
Jánost segíti. Kemény azon-
ban az Apafi megsegítésére
érkező török seregtől veresé-
get szenved a nagyszöllősi
csatában (1662. január 22.), s
maga is elesik. Apafi egyedül
marad a politikai porondon.

Már ekkor tudja, hogy nem
a törökhűség vagy a
Habsburg-barátság alternatí-
vája elé állították korának

fejleményei. Súlyosabb vá-
lasztás elé került: elveszti
vagy átmenti a fejedelemség
1648-ban, a vesztfáliai béké-
ben elismert önálló államisá-
gát.

Az önállóság megóvása ér-
dekében hajmeresztő kettős
játékra kényszerül
1663–1664-ben. köprülü
ahmed nagyvezír a királyi
Magyarország teljes behódol-
tatására indít hadjáratot, és
közli Apafival: részt kell ven-
nie a hadjáratban, mert ma-
gyar királlyá akarja tenni.
Apafi mindent tudat a nádor-
ral, halogatja az indulást, be-
szervezi a nemzetközi szövet-
ségbe Moldvát és Havasal-
földet, sőt Lengyelországban
is járnak emberei. Megírja
Nádasdy országbírónak:
„Legyenek bizalommal a sze-
gény hazához, Erdélyhez.”
Végül, mivel nem akarja,
hogy Erdélyt ismét tatár kop-
jások égessék végig, enged a
nagyvezíri parancsnak.
Köprülü Budára, Mátyás ki-
rály palotájába viteti, majd
érsekújváron uralkodónak
kijáró pompával fogadja.
Apafi azonban nem „király-
ként” viselkedik: orvosokat
ugráltat maga körül, nagy ke-
servesen aláír ugyan egy hó-
doltató pátenst, de ugyanak-
kor hódolást tiltó titkos pa-
rancsokat is. A nagyvezír dü-
hös, Wesselényi nádor okkal
aggódik „az erdélyi fejedelem-
re van a török nemzettől nagy
harag, féltem a mártíromság-
tul”. 

Az Erdély érdekeit is mé-
lyen sértő vasvári béke
(1664) után a kivárás keser-
ves évei következtek. Apafi
viszonylag gyorsan megszilár-
dította a belső rendet, elérte,
hogy a Portán mérsékeljék a
sarcokat és ne emeljék az
adót. Közben benépesítette az
elhagyott falvakat, rendbe
hozatta a sóbányákat.
Papírmalmot építtet, üvegof-
ficinát működtet, „külső or-

szágok példája szerint” szerve-
zi a kereskedelmet, fejleszti a
hadsereget. Az ország bevéte-
lei növekednek. Iskolára,
nyomdára, könyvre, nemzet-
közi propagandára sokat ál-
doz, s román iskola és nyom-
da alapítására ad parancsot.
uralkodása alatt vallásáért
senkit nem üldöznek. Tör-
vénybe foglaltatta: „külföldi
tanulásra ki-ki szabadon me-
het, a külföldi tanulmányi
utak tilalma a hazában in per-
petuum emlékezetben se le-
gyen.” Közben segíti Wesse-
lényi mozgalmát, majd a feje-
delemség határán menedé-
ket, pénzt, élelmet biztosít a
bujdosóknak. De Béccsel is
kapcsolatot tart és gyorsan al-
kalmazkodik a nemzetközi
politika változásaihoz: 1675-
ben megkötik a francia–len-
gyel–erdélyi szerződést, és el-
éri, hogy XIV. Lajos francia
király befoglalja a fejedelem-
séget a nymwegeni békébe
(1679). Mindezt egyetlen cél
érdekében: teherbíróan felké-
szíteni az országot a törököt
kiűző háborúra.

Közben azonban Thököly
elviszi a fejedelemség katonai
tartalékának nevelt és óvott
bujdosók seregét. 1682-ben
Fülek alatt Erdély fejedelmé-
nek végig kell néznie, amint
Kara Musztafa magyar király-
lyá üti az ifjú kuruc vezért, s
közben arra gondol, vajon ez
a pünkösdi királyság megéri-e
a hatalmas árat: Erdély nem-
zetközileg elszigetelődött. S
amikor az országegyesítést
kellene megvalósítani, az or-
szág már nem is három, ha-
nem négy, vagy ki tudja hány
részre esett szét.

Tájékozódásának biztonsá-
gát mégsem vesztette el. 1683
tavaszán ezt írta Esterházy Pál
nádornak: „úgy kell kormá-
nyozni a dolgokat, hogy ne le-
gyen végső romlása a magyar
nemzetnek”. Számot vetett az
egyenlőtlen erőviszonyokkal
és sokszor hangoztatta: nem a
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fegyver erejével, hanem
„okossággal” lehet megőrizni
Erdélyt. Bécs ostroma idején
úgy „védte” országát, hogy
Kara Musztafa parancsára
részt vesz ugyan a hadjárat-
ban, de harcba nem bocsát-
kozik. 

I. Lipót császár már 1684
elején beleegyezik abba, hogy
Erdélyt is vegyék fel a nem-
zetközi törökellenes szövet-
ségbe. Apafi válaszában közli:
a szövetséget nyíltan még
nem vállalhatja, hiszen
Váradon oszmán őrség,
Moldvában és Havasalföldön
török és tatár csapatok tábo-
roznak, és a halálosan megse-
besített ellenség harapófogó-
jában élő országban erős a
Thököly-párt. Katonai és dip-
lomáciai támaszra lenne szük-
sége. Követeket küld
Angliába, Hágába, Berlinbe,
összeköttetést tart XIV.
Lajossal és Sobieskivel:
„Erdély Európának abban a
szegletében fekszik, amelynek
biztonsága szorosan összefügg
a többi Európa biztonságá-
val.” A nyugati udvarokat já-
ró követe azonban óvatosság-
ra inti a fejedelmet: „ne sies-
sen Nagyságod országának
mostani állapotja változtatá-
sával”.

Az 1686. júniusi bécsi tit-
kos szerződést – mely szerint
I. Lipót átveszi Erdély védel-
mét, de elismeri Apafi fejede-
lemségét – külföldi hatalmak-
kal akarja garantáltatni a fe-
jedelem, hogy „se töröké, se
németé többé ne legyünk”.
Elmúlik a kedvező pillanat,
Buda felszabadul, de a nagy-
vezír felmentő serege sértet-
len marad. Apafi csaknem a
győzelem hírével egyidejűleg
kapja meg a szultáni parancs-
levelet: hatalmas serege
Erdélybe jön vissza. Azután
megérkezik Lipót parancsa is:
hosszú harcokban elfáradt
hadseregét Erdélyben helyezi
téli kvártélyra. Közben a
Körösök völgyét és a déli és
keleti végeket a török, a tatár
és Thököly csapatai pusztít-
ják. A fejedelem gyorsan

dönt, és 1686–1687 telén 2
millió forintnyi értékkel vált-
ja meg a fejedelemség terüle-
tének egy részét a téli kvár-
tély megpróbáltatásaitól.

utolsó politikai tette a ba-
lázsfalvi szerződés. A török
fősereg fölött Nagyharsánynál
aratott győzelem (1687) után
Lotharingiai Károly herceg
bevonul Erdélybe. A Károly
herceg és Apafi által megkö-
tött balázsfalvi egyezményben

Erdély tetemes anyagi terhe-
ket vállal a török elleni hábo-
rúból, a fővezér pedig szava-
tolja, hogy a császár elismeri
Erdély államiságát. A fejede-
lem és utódai kormányzásába
senki nem elegyedik, a vallá-
sok szabadságát megtartják, a
bányakincsek, vámok, adók, s
az ország más jövedelmeire
igényt nem formálnak, a ka-
tonaság a lakosságon nem ha-
talmaskodik, „a jobbágyokat
ingyenmunkára nem kénysze-
rítik, a nőkön erőszakot nem
tesznek”. A balázsfalvi szerző-
dést azonban nem fogadta el
az udvar katonai pártja, és
1688-ban Caraffa fegyveres
erővel, a fogarasi szerződés-
ben rendezi Erdély státusát.
„Erdély visszatér Magyaror-
szághoz, felmondja a török
védnökséget és felveszi I.
Lipót császár, Magyarország
örökös királyának és fiának I.
Józsefnek oltalmát.”

Még két keserves év van
hátra Apafi életéből. 1690.
április 15-én azzal az érzéssel

térhetett meg a „Nagy órás-
mester”-hez, hogy „tudta mit
kellene tennie, de csak azt te-
hette, amit lehetett”.

r. Várkonyi áGnes

*

apafi fejedelem halason

A Fejedelem naplója sze-
rint, érsekújvár* ostromához

Apafi fejedelmet és mintegy
5000 fős seregét paracsolta
Köprülü Ahmed nagyvezír.
„szeptember 5. Jött azon nap a
fővezértűl ali bég és muharin
aga hozzánk levéllel, hogy in-
duljunk, mivel a magyarországi-
ak is akarnának hódolni.“

1663-ban (október 10-én)
a törökhöz igyekvő i. apafi
mihály erdélyi fejedelem és kí-
sérete Halason éjszakázott (9-
én Mélykúton), visszaúton
pedig november 18-án szin-
tén Halason szállt meg.

*Érsekújvár ostroma 1663.
augusztus 17-e és szeptember
26-a között zajlott le. a nyitra
vármegyei erősséget forgách ádám
főkapitány és erberto pio di savoia
irányította, szemben az ostromló tö-
rök fősereget maga a nagyvezír
köprülü ahmed akinek az volt a
célja, hogy még 1663-ban meghó-
doltatja a királyi magyarországot,
amelyet folytatott Csehország meg-
hódításával, ezáltal közelebb kerül
bécs elfoglalásához. a vár elesett, a
magyar és osztrák csapatok hősie-
sen helyt álltak mindaddig, ameddig
az anyagi és emberi erőforrások

csak kitartottak. érsekújvár eleste
fokozta a rémületet a felvidéken. 

a törököknek sikerült rést ütniük
a nyitra-komárom-érsekújvár-
Győr védvonalon, amely bécs vé-
delmét képezte. zrínyi késve érke-
zett csapataival pozsonyhoz októ-
ber elején, s itt kapta a hírt forgách
kapitulációjáról.

De a törökök se folytathatták a
hadműveleteiket, mert október 26-
áig meg kellett kezdeniük a vissza-
vonulást, hogy még a tél beállta
előtt visszatérjenek a ruméliai téli
szállásra. a vármegyék se hódoltak
meg, s köprülü első kísérlete tehát
nem sikerült.

köprülü apafit kérte fel, hogy
győzze meg a magyarok, s a fejede-
lem október 22-én kiáltványt tett
közzé, hogyha meghódolnak, akkor
bántatlanságot nyernek a szultán-
tól. az üzenetre válaszul
Wesselényi október 31-én felszólí-
totta a vármegyéket, hogy ne enge-
delmeskedjenek. felhívása hatott.
bár voltak olyan protestáns várme-
gyék, akik a vallásüldözések miatt
azzal fenyegetőztek, hogy a szultán
alá vetik magukat, de Wesselényi
körlevelén felbuzdulva ők is elálltak
szándékuktól. köprülü világosan
látta, hogy szavakkal nem fogja
tudni célját elérni, s mivel vissza
kellett térnie balkánra, ezért a kö-
vetkező évre halasztotta az ország
meghódítását.

míg a török sereg a felvidéken
volt addig a portyázások mindkét fél
részéről erőteljesen zajlott. zrínyit
bécs védelme érdekében még itt tar-
tották és a bán állandó támadások-
kal zaklatta a törököket. többször
próbálta rávenni montecuccolit,
hogy együtt támadják meg a nagy-
vezírt, de a generális nem állt rá,
mert nem bízott az akció sikerében,
s akkor bécs is veszélybe jutna.
másrészt zrínyi és montecuccoli
gyűlölték egymást, és a generális
féltényen figyelte a horvát bán min-
den lépését. montecuccolit kötötte
az udvarral szembeni hűsége, mely
nem akart igazán az utóbbi évtize-
dekben sem a törökök ellen hada-
kozni.

köprülü közben elbocsátotta
apafit és kíséretét budáról. előbb
még némi ajándékkal is ellátta őket,
köztük az egyik tekintélyes erdélyi
főúrt, haller Gábort. alighogy el-
hagyták budát apafiék, hallert a
nagyvezír visszavitette és kivégezte.

térkép: magyarország 1664-ben
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A 2010. november 25-én
megtartott tisztújító közgyű-
lésünket követően sikeres
honismereti határjárásokat
(I-XVI.) rendeztünk (Tompa,
Imrehegy, Pirtó, Balotaszál-
lás-Pusztamérges, Kelebia,
Kunfehértó, Harkakötöny,
Szank-Kiskunmajsa és zsana,
Kiskunfélegyháza, Szabadka,
Soltvadkert, Kiskundorozs-
ma, Tázlár, Kéleshalma,
Csólyospálos), általában két-
havonta kiadtuk a STÁDI-
UM polgári hírlevelünket
(1-22. szám), rendezvényeket
tartottunk: Magyar Kultúra
Napja 2011, Kiskunsági éte-
lek könyvbemutató, imrehe-
gyi pinceavató, ’56-os hazafi-
as emlékgyűlés Kiskunmajsa-
Marispusztán 2012; a halasi
Téka előadássorozaton belül:
Jankovics Marcell NKA el-
nök, Perkovátz Tamás köz-
gazdász – a helyi pénz kiadója
(rotary Klubbal közösen), dr.
Szakály Sándor hadtörténész,
a Halasi Vállalkozók Klubjá-
val együttműködve: Bencsik
János energiaügyi államtitkár,
továbbá Völner Pál közleke-
dési infrastruktúráért felelős
államtitkár, Szentesi zöldi
László újságíró, zombori ottó
csillagász, Irimiás Balázs
Tibet-kutató, Horváth Sán-
dor kárpátaljai költő.
Megalakult 2011. március
15-én a Halasi 48-as Kör, a
Nádor Klub részeként a fiata-
lok közösségét erősítve (ven-
dégségben járt dr. Bagó
zoltán Eu parlamenti képvi-
selő, 2012 márciusában 3 na-
pos kiskunsági vándorúton
vettünk részt Petőfi Sándor
emlékhelyeit felkeresve, ok-
tóberben a nemzeti ünnephez
kapcsolódva a Pro Patria
hungaria programot szervez-
tük meg Pécs (2012), majd
zsámbék (2013), Bakonybél,
zebegény (2014), orfű kör-
nyezetében (2015), és ünnepi
köszöntőként a vendégeink
voltak: L. Simon László or-

szággyűlési képviselő, állam-
titkár, Pálffy István író, újsá-
gíró, országgyűlési képviselő;
Bányai Gábor országgyűlési
képviselő, a Bács-Kiskun

Megyei Közgyűlés elnöke, dr.
Tőkéczki László történész,
Imre Károly igazgató (Bács-
Kiskun Megyei Közművelő-
dési Intézet) és Antal zsolt
médiaszakértő, Kovács Ernő
kormánymegbízott.

- Az elmúlt években is fon-
tos törekvésünk volt, hogy az
alsó-kiskunság térségi értékeit
megőrizzük és népszerűsítsük.
Közösségünk 2013 februárjá-
ban felhívással fordult Kis-
kunhalas és vidékének tele-
pülésein élőkhöz, hogy a
kiffer körte 110 év után ismét
visszakerülhessen a Nemzeti
Fajtajegyzékbe. Az illeték be-
fizetését magunkra vállaltuk
253 eFt értékben, több mint
29 adományozó közreműkö-
désével. Kezdeményeztük a
közösségi megemlékezést a
Kommunizmus áldozatainak
emléknapján (február 25.), il-
letve a Hősök Napján (május
26.). Folytattuk a Halasi
Téka előadássorozatot, mely
alkalomból Gy. Szabó Béla fa-
metszőre emlékeztünk a szan-
ki galéria vezetőivel és a tele-
pülés elöljáróságával (április
25.), majd Huth Gergely újsá-

gírót láttuk vendégül a
„Polgár Portál” és a CÖF ré-
széről. részt vettünk Kis-
kunfélegyházán a honismereti
határjárással egybekötött

„Bocskai korona” helyi pénz
előadásán (május 31.), iletve
Szabadkán tettünk hivatalos
látogatást (szeptember 20.).
Új programsorozatunk szer-
vezésébe fogtunk 2013 őszén
„Magyar lakomák” címmel,
ahol Gárdonyi Géza, Krúdy
Gyula évfordulós magyar
írók, ínyenc kultúrvacsoráit
rendeztük meg szeptember
27-én és október 19-én.
2014-ben folytattuk Nyirő
József (szeptember 27.), illet-
ve zrínyi Miklós évfordulóján
(november 22.), illetve 2015-
ben a Jókai-estet (február 20-
án) is megrendeztük.  Tervez-
tük a redemptiós estünket is,
de időpontegyeztetések miatt
elmaradt, és meghirdettük a
Mikes-estünket is, a Magyar
Lakomák 6. alkalommal, de
sajátos technikai okokból ezt
az estet a rendezés előtt egy
héttel le kellett mondanunk! 

Jól sikerültek a lokálpat-
rióta estjeink, valamint to-

vábbi honismereti határjárá-
saink (Kéleshalom, május
15.; Csólyospálos október
16.). A halasi Pódium kez-
deményezésünk 2015 január-
ban indult el tallér edina és
Gerner Csaba szerzői estjével,
de a jelentős veszteség miatt
újra kell gondolnunk a folyta-
tását. ábrahám nóra estje no-
vember 6-án volt ugyancsak a
Csipkeházban.

- Minden évben meghirdet-
tük redemptiós pályázatun-
kat, amely céljaink elősegíté-
sét szolgálja, kiszélesítette tö-
rekvéseinket. A nádor-díj
átadására május 6-án (2012-
ben május 5-én)  került sor a
Thorma János Múzeumban.
Az első díjat (aranydukát +
100 eFt) a Szivárvány
Bábszínház - Fejes Józsefné,
2012-ben a Kiskunhalasi
Ifjúsági Egyesület – Farkas
Dániel elnök kapta. Sajnos,
2013-tól nem volt alkalmas
jelöltünk, így a díj kiadása el-
maradt. - Eredményesen zá-
rult a „halasi látóhatár
2020” várospolitikai munka-
programunk összeállítása, a
továbbiakban annak megva-
lósítását szorgalmazzuk. - A
hungarikum klubhálózat-
nak is tagjai lettünk, 2013 jú-
niusától.

- Működési költségeinket
különféle civil és gazdasági
szervezetek, magánszemélyek
adták össze a Nádor Klub tag-
jaival közösen, átlag cca. 500
eFt értékben (2011-ben 400
eFt, 2012-ben 500 eFt, 2013-
ban 700 eFt), 2014-ben 600
eFt, 2015-ben 400 eFt.).
Közpénzt nem vettünk igény-
be. Tevékenységünket a
Magyar Garabonciás Szövet-
ség, valamint a VASHAToS
Kulturális Szolgáltató és
Tanácsadó Kft. segítette. A
magyar lakomák esetében
kövér László házelnök is támo-
gatott bennünket.

a nádor klub programleltárja

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

MAgyARTMAgyART AA MAgyARNAKMAgyARNAK!!
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Szilády áron Társaság

Szilády Tudományos konferencia
„Taníts engem az ismeretre
és a helyes felismerésre!”
(119,66a) 

Az országos megemlékezé-
sek sorában valljuk fő célkitű-
zéseit, hogy a reformáció vív-
mányait, értékeit túl a temp-
lomi liturgiai formációkon
közkinccsé tegyük. Emögött
az a meggyőződés állt, hogy a
XVI. századi reformáció – bár
egyházi/teológiai kiindulással
– messze meghaladta és meg-
haladja a szűkebb értelemben
vett egyházi közösség határa-
it. Komplex társadalmi jelen-
téssel és jelentőséggel bír, hi-
szen üzenete mondanivalót
hordoz mind a magánélet,
mind a közélet, mind pedig a
gazdasági élet területei szá-
mára. 

A célkitűzés másik pillére
az, hogy az országunkban na-

gyon sokfelé kisebbségben és
szétszórtságban élő protestán-
sok/evangéliumi keresztyének
egyfajta elvi és gyakorlati ke-
retet kapjanak arra, hogy ön-
maguk szellemiségét minősí-
tetten és ünnepélyesen kife-
jezzék, hogy egymással talál-
kozzanak, hogy a protestáns
értékeket népszerűsítsék, azt
saját magukban is tudatosít-
sák és helyes értelemben ön-
tudatukat is bátorítsák.

A programsorozatok szer-
vezőinek és látogatóinak de-
rékhadát nyilvánvalóan az
egyházukban, gyülekezetük-
ben aktív protestánsok adják.
Mégis reméljük, hogy ezen
túlmenően programjaink oly-
kor vonzóak lehetnek azok
számára is, akik az istentiszte-
letre hívó harangszóra már
nem mozdulnak.  Azt is re-
méljük, hogy ez egy út lesz

számukra vissza abba a közös-
ségbe, amelybe az előttük já-
rók otthonra, táplálékra, az
élet harcához munícióra ta-
láltak. Tehát a programsoro-
zat missziós ambícióval bír
mind kulturális, mind morá-
lis, spirituális értelemben.

*
kiskunhalason már 5 alka-

lommal szerveztük meg a
Protestáns Művészeti és
Tudományos Napokat, kap-
csolódva a történeti előzmé-
nyekhez és a reformáció év-
fordulójához. Sajátos módon,
a halasi rendezvénysoroza-
tunk november első hetéhez
igazodik és a reformáció hó-
napja, napját követően való-
sul meg. Ennek oka, hogy
Szilády áron november 4-én
született és ezért a Szilády
áron Társaság őszi konferen-

ciája is ehhez a jeles évfordu-
lóhoz kapcsolódik. 

Közismert, hogy a szerve-
zők már ötödik alkalommal
(2000, 2001, 2002, 2014)
rendezik meg a kiskunhalasi
Protestáns Művészeti és
Tudományos Napokat. 

Célunk, hogy a helyi értékek,
az enciklopédikus tudományok,
a magyar kamarazene, a kelet-
kutatás és a teológia etc. terüle-
tén megmutatkozó jellegzetessé-
geket színvonalasan bemutas-
suk, továbbá a protestáns mű-
vészeti és tudományos hagyo-
mányok felidézése és megerősí-
tése, hogy méltóképpen készül-
jünk a reformáció kezdetének
közelgő 500. évfordulójára.
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rákász gergely orgon-
művész előadása bach for
Chrismas címmel 2015.
december 30-án, szer-
dán17:30 órától reformá-
tus gyülekezti házban.

*
A Szilády áron Társaság
éves közgyűlését 2016. ja-
nuár 9-én, szombaton 10
órától tartja meg a Szilády
áron református Gimná-
zium dísztermében.

*
folk esték 2016. február
6-án, szombaton 18 órától
a Közösségek Házában.
Vendégségben a Juhász
zenekar szabadkáról. A
népzenei koncert után
táncház várja az érdeklő-
dőket.

*
a stáDium – polgári hírle-
vél 23. számának várható
megjelenése: 2016. február.
a programváltoztatás jogát
fenntartjuk! az időszerű
ünnepi programokról külön
értesítéseket küldünk! to-
vábbi információk: 20/465-
2300. e-mail: nador-
klub@mailbox.hu

Üdvözlet Halasról képeslap az 1910-es évekből, Práger Antal Kiadójától.
Forrás: helytortenet.hu

kiskunsági történetek
Írta: Nagy Czirok László

A PIRTóI CSÁRDÁBAN

(Elmondta Darányi István)
Halasról Pestre indult egyszer tizenöt gazda, gyapjúval. éj-
jeli útjukban – miközben belé-beléleheltek a kulacsokba –
egyik kocsiról a másikra átkiabálva a betyárokat ócsárol-
ták. Egyszercsak két szűrös alakot pillantottak meg egy ga-
lagonyabokor mellett. Heverésznek a holdvilágos
éjszakában. Erre elnémultak. 

Mikor jól odább haladtak a terhes kocsikkal, az egyik
gazda megszólalt.

– Halljátok, ezök nyilván betyárok vótak!
Hamarosan a pirtó csárdához értek, ott „kieresztettek“,

majd betelepedtek a csárda ivójába. Falatozni kezdtek,
italt parancsoltak.

Egyszercsak rájuk nyit a két szűrös. Az egyik ezt kiáltja:
– Föl a kezekkel!
A falatozó gazdák egyik-másika még a bicskát is kiejtet-

te a kezéből. Látva, hogy a betyárok puskát húznak elő a
szűr alól, derekuk meg körül vannak aggatva piyztolyok-
kal, kezüket feltartották.

– rakja mindenki az asztalra a pénzét! – hangzott a pa-
rancs.

Kigombolkoztak, pénzüket szó nélkül lerakták az asztal-
ra.

– No, tetvesök, hát hun van most a bátorság? – mondja
az egyik betyár. Nem szégyönli kedtök magát? Két ember-
tűl így megijedni!... Szödje most vissza mindönki a pénzit!
rakjátok el hamar! Ilyen gyáva emberöknek nem köll a
pénze!... Legalább Pestig más kocsmába is betérhettök...
Hanem a szájukra vigyázzon kendtök!

A gazdák kínálták őket enni-innivalóval, de nem fogad-
ták el.

– Ilyen gyáva emböröknek a bora sem köll!

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

halaSI Téka
XVII. ÉRTÉK- ÉS MÉRTÉKTARTó

ELőADÁS KISKuNHALASoN.

Tisztelettel meghívom 
Önt és családtagjait
2016. január 23-án, 
pénteken 17 órától 

a Közösségek Házába!

Kiskunhalas
népdalai

címmel 
népzenei estre kerül sor a
Magyar Kultúra Napja 

alkalmából.

vendégeink: 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 adtörténész, 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)

Sinka István

köD, börTön, köD éS vér

Emberek, hányan maradtunk,
magyarok, kik nem szaladtunk?
S hány, ki gonosz kézre került:
ki börtönbe, ki kötélre,
s kinek elfolyott a vére

S hányan leszünk hûek mindig
a hideg halálos ingig?
az utolsó reménységig,
ha száz évig – százig. Végig?
S alattunk majd ha sír nyílik,
úgy halunk meg, ahogy illik?

1949


