későbbi évek sajtófelhívásai is jól tükrözik.
Magyarország ekkor igyekszik minden
lehető módon, az irodalom és a nyelvészet
eszközeit
felhasználni
a
Habsburg
Birodalom nyomasztó súlya elleni harcban.
Ez felismerhető a kiegyezés előtti időkben
a
műemlékvédelemért
folyó
munkálkodásban is, hogy e tevékenységet
a bécsi Zentralkomissiontól függetlenítsék.
Ez azonban csak 1866ban sikerült,
mikortól
az
ügyeket
a
Magyar
Tudományos
Akadémia
archeológiai
osztálya önállóan intézhette. E területen
három nagy személyiségnek köszönhet
sokat az utókor: Rómer Flórisnak, Ipolyi
Arnoldnak és Henszlmann Imrének.
Rómer
Flóris (18151889) bencés
szerzetes volt, aki megszállottként járta az
országot, kutatva a múlt emlékeit. Gyűjtő
munkája ma a kutatás felbecsülhetetlen
értékű segítsége.
Ipolyi Arnold (18131886) nagyváradi
püspök. 1855ben a Zentralkomission
megbízásából Pozsony és környéke
műemlékei regisztrálta és a Csallóköz
feldolgozásával a magyar topográfiának
korai elődjét hozta létre.

Műemlékvédelem Magyarországon
Idén lesz Forster Gyula születésének 170
éves évfordulója. Az ő nevét viseli a
Nemzeti
Örökségvédelmi
és
Vagyongazdálkodási
Központ.
Ez
alkalomból érdemes néhány szót ejteni a
magyarországi műemlékvédelemről.

For ster Gyula

A történelem folyamán az egymást követő
korszakok általában habozás nélkül
képesek voltak elpusztítani elődeik
építészeti alkotásait, s nem csak a
rombolás, de az építés szándékával is.
Emellett azonban a gondoskodás szándéka
is kimutatható az évszázadok távlatában –
bár csak nyomokban – s erre már az
ókorból is találunk példákat.
Hazánkban 1881ben a XXXIX. sz.
törvénycikkel
Trefort
Ágoston
kultuszminisztersége alatt lépett hatályba a
műemlékek
fenntartásáról
szóló
rendelkezés. Fontos esemény volt a
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
1846ban Kassán megtartott ülése,
melynek szándékait a történelmi múlt
emlékeinek megóvására vonatkozóan a

Ipoly Ar nold püspök
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Henszlmann Imre (18131888) orvosként
kezdte pályáját s autodidakta módon vált a
művészettörténet avatott szakemberévé.
1869ben törvényjavaslatot terjesztett az
országgyűlés elé a műemlékek védelméről.
Ennek következményeként 1872. április 4
én kelt rendeletével a közoktatási miniszter
megalakította
a
„magyarországi
műemlékek
ideiglenes
bizottságát”,
melynek előadója Schulek Frigyes lett. Az
1881. évi műemléki törvény állította a
bizottság társadalmi munkája mellé a
Műemlékek
Országos
Bizottságának
szerény hivatali apparátusát. 1887től
ennek a Bizottságnak volt alelnöke, majd
1895től elnöke For ster Gyula.
A műemlékvédelem második szakaszának
is nevezhető az 19341949ig tartó
időszak, amely a Műemlékek Országos
Bizottságának Gerevich Tibor vezetésével
szakhivatallá történő átszervezésétől az új
törvényerejű
rendelet
megalkotásáig
tartott.
A minőségi változás szervezeti keretét az
Országos
Műemléki
felügyelőség
megalapítása
jelentette
1957ben.
Európában szokatlan módon, az építésügy
alá rendelt szervezet szakhatóságként és a
gyakori
műemlékvédelmi
munkák
komplex koordináló szerveként – mint
kutatóhely, tervező és kivitelező szervezet
egyben gondoskodott az ország területén a
történelmi múlt építészeti emlékeinek
feltárásáról,
helyreállításáról
és
megőrzéséről. A tervutasításos, államilag
irányított
és
finanszírozott
műemlékvédelem működésének csúcsára a
’70es évek közepére jutott el. A szervezet
állandó átalakítása, megújítása ekkor indult
meg, mígnem a rendszerváltás idején
látszólag alapvető változások következtek
be. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal
létrejötte a helyzetet – ha egyáltalán ez
még lehetséges volt – még bonyolultabbá
tette. Szervezetileg, a költségvetés
tekintetében és nem utolsó sorban a
személyi
kapcsolatok
miatt
nem
alakulhatott ki a műemlékvédelmet
hatékonyan szervezni és irányítani képes
struktúra.

A szervezett műemlékvédelem kialakulása
óta Magyarországon hatáskör koncentráció
figyelhető meg. A rendszeres átalakítások
során a növekvő szakmai és hatósági
szerep az oda nem illő funkciók
leválasztását nem tette lehetővé.

Városvédő Pallasz Athéné

Az 1970es években Ráday Mihály ráérzett
arra, hogy környezetünk, műemlékeink
védelme érdekli az embereket. Jó érzékkel
megtalálta a Magyar Televízióban azokat
az
embereket,
akik
hasonlóan
gondolkodtak és teret adtak neki, hogy
erről műsort készítsen. Az Unokáink sem
fogják látni című önálló műsor 1981
novemberétől havonta nézők ezreit ültette
le a képernyő elé. A műsor nagyban
hozzájárult, hogy a helyi város és
műemlékvédelem szélesebb körben terjedt
el és vált hatékonyabbá.
Összeállította: Pétek Edit
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Kiskunhalas és környéke évfordulói

Kiskunhalas első díszpolgára, 1871ben gr.
Ráday Gedeon kormánybiztos lett. 1876
ban megszűnt a Jászkun Kerület, Halast
PestPilisSoltKiskun vármegyéhez csa
tolták. 1896ban a Füzes I., 1936ban a
Sóstó tanyai iskola létesült. 1906ban adták
át a szecessziós városháza épületét, így
azóta van állandó színház, filmszínház
kőépülete is a városnak. 1946ban a város
unkban is megkezdődött a svábok kitelepí
tése. 1956 őszén nálunk is forradalmi ese
mények zajlottak le. Tüntetések, szobor
döntés, halálos sortűz, választás, majd
szovjet megszállás következett. 1966ban a
Sáfrik szélmalmot országosan védett mű
emlékké nyilvánították. 1976ban alapítot
ták a Bernáth Lajos Kollégiumot. 2001ben
alapították hivatalosan újra a református
gimnázium könyvtárát (1760), ami a Thúry
József nevet kapta.

A 2016os esztendőben is számos Kiskun
halashoz kötődő közéleti személyiség,
esemény, épület, intézmény évfordulóját
ünnepli a város.
2016 is bővelkedik kerek helytörténeti év
fordulókban. 1246tól számítjuk a kunok
„végleges” betelepülését Halasra és kör
nyékére. Halas városnevének első említése
oklevélben 1366ra esik. 1396ban említet
ték először Halas polgárait (hospes) okle
veleinkben. Luxemburgi Zsigmond ural
kodása idején, 1436ban városi szabadság
birtokába jutott településünk. 1456ban
pestis pusztított nálunk. 1526ban, 1566
ban és 1596ban töröktatár csapatok fosz
togatták és pusztították Halast. 1561ben a
Paksi család birtoka lettünk. Egyes forrá
sok szerint 1626ban telepítették újra a
tizenöt éves háború alatt hosszú időre el
néptelenedett városunkat. 1681ben létre
jött a Jászkun Kerület, amelynek egyik
kiemelkedően fontos helysége lettünk.
1731ben a Német Lovagrend a Pesti Inva
lidus Háznak adta el az elzálogosított Jász
kunságot.

Városunk az utóbbi évszázadokban épült
és szépült. 1796ban alakították át görög
boltokból az öreg vagy kisvárosháza épü
letét. 1861ben klasszicistaromantikus
stílusban adták át a zsinagógát. 1901ben
vette meg és alakította át Sáfrik József
molnár a Hunyadiféle szélmalmot. 1906
ban elkészült a szecessziós városháza
Hikisch Rezső és Kotál Henrik tervezésé
ben. Ugyanebben az évben felépült a római
katolikus plébánia. Az első világháború
halottjai emlékezve a református gimnázi
um előcsarnokában (Stepanek Ernő,
Seenger Béla 1921), majd 1926ban a
zsinagógánál
avattak
emléktáblákat.
Ugyanekkor adták át Hősök szobrát
(Szentgyörgyi István) és a volt Felső
Zsanai iskola Emlékkeresztjét. 1948ban
adták át a 1848as forradalom centenáriu
ma emléktábláját. 1966ban a város első
országosan védett műemléke a Sáfrik
szélmalom. 1976ban történt II. Rákóczi
Ferenc mellszobra (Andreas Papachristos)

Ráday Gedeon kor mánybiztos
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avatása. A Csipkeháznál és a Kötönyi úton
állt eredetileg, ma a Kertvárosi Általános
Iskolánál található, az 1981ben átadott
Ülő nő szobor (eredetileg: Földanya)
(Veszprémi Imre alkotása). 1986ban fel
épült a református imaház Farkas Gábor
Ybldíjas építész tervei szerint. Ezen az
épületen emléktáblát (Szanyi Béla) és a
Református Egyház címerét (Darányi Dé
nes) is felavatták. Ekkor adják át Fáy And
rás emlékkopjafáját (Barabás Nándor), és
helyezték el a klasszicizálóneobarokk
Babenyecz kápolna emléktábláját (Szanyi
Béla) is. 1991ben történt meg a második
világháborúban elhunyt halasiak emlék
művének (Pogány Gábor Benő) avatása.

Zöldhalom szobor

’56os kopjafa

1996ban ’56os emlékoszlopot (Kosza
István, Székely Tibor), Nagy Szeder István
(Szanyi Béla) és Villanytelep emléktáblá
kat (RáczFodor Katalin) avattak. 2001
ben történt meg a Gábor Áron kiskunhalasi
tüzérezred emlékművének (Babud László,
Duffek Tivadar), a rekonstruált Millenni
umi országzászlónak (Székely Tibor épí
tész, Faragó János, Horváth Gyula), a
Szent László domborműnek (Wolford
László), a Zöldhalom szobornak (Csák
Attila, Babud László) az átadása. Ebben az
évben lett a Nemzeti Sírkert része lett a
régi református temető néhány parcellája.
2006ban az 1956os forradalom és sza
badságharc 50. évfordulójára (Kiss József)
és az 1956os sortűz áldozatainak emlék
táblái (Kliegl Sándor) kerültek a városház
ára. 2006ban készült el a Zenepavilon
(Gyovai István). Ugyanekkor helyezik el a
városunkban az Európa elrablása dombor
művet (Heinrich Schreiben), Martonosi Pál
emléktáblát (Fritz Mihály), a Semmelweis
téren található szökőkutat és Tormássy
János református püspök mellszobrát (Fritz
Mihály).
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a Színházi Újság,1936ban a Gyümölcs
termelési Értesítő, 1946ban a Hírek, 1991
ben a Halasi Cserkész, a Szadizdat, a Va
gyonvédelmi Híradó, a Transpack, és a
Halasi Délvilág,1996ban a Paritás, 2001
ben a Harsona .

Régi civil szerveződések is évfordulósok.
1866ban a Kiskunhalasi Polgári Kör,
1876ban a Kiskunhalasi Függetlenségi
’48as Kör, 1926ban a Magyarországi
Építőmunkások Országos Szövetsége kis
kunhalasi csoportja, 1936ban a Malomipa
ri Munkások Országos Szövetsége helyi
csoportja, 1976ban a Lyra Együttes, 1991
ben a Kiskunhalas Város Sportjáért Köz
alapítvány, 1996ban a Halasi Múzeum
Alapítvány, Szivárvány Bábszínház Ala
pítvány, és a Kiskunhalasi Honvéd Kultu
rális Egyesület, 2001ben a Kiskunhalasi
Magyarnóta és Népdalkör és a Kiskunhala
si Városi Vegyeskar Zenei Közhasznú
Egyesület jött létre.

’48as Kör épülete

Sok neves halasi kötődésű embernek van
kerek évfordulója. Akadémikusok, színé
szek, városvezetők, képviselők, kereske
dők írók, lelkészek és tudósok évfordulóit
ünnepelhetjük idén. 1741ben Péter István
nádori táblabíró, főbíró, birtokos, 1746ban
Péter István főbíró és Tormássy János re
formátus püspök, 1761ben Tary István
főbíró, 1786ban Péter István nádori tábla
bíró és Péter Zsigmond jogász, kiskun ke
rületi kapitány, 1801ben Tary Gerzson
főbíró, 1811ben Latabár Endre színész,
színházigazgató és Németh Ferenc refor
mátus lelkész, 1821ben Gózon István
gazdálkodó, parasztverselő és Szuper Ká
roly színész, igazgató, 1826ban Mészöly
István birtokos, 48as honvédtiszt,
Mocsáry Lajos országgyűlési képviselő,
Péter Ferenc főbíró, Révész Imre reformá
tus lelkész, tanár, MTA levelező tagja és
Tóth János mérnök, 1831ben Zámbó Já
nos tanító, matematikus, 1836ban Péter
Dénes földbirtokos, író és Hoffer Endre
református lelkész, tanár, 1841ben Kiss
László tanár, fotográfus, Schneider Ignác
kereskedő, cégalapító, Szabó Endre kis

Gózon István

Újságok indultak rövidebbhosszabb útjuk
ra, mint 1886ban a KisKunHalas, 1896
ban a Halas és Kiskőrös, 1901ben a Kis
kunhalas Helyi Értesítője, 1911ben a Ha
lasi Független Hírlap, 1921ben a Rög, és
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dednevelő, 1846ban Rocsek József kato
na, tanár, birtokos, 1851ben Schön Dávid
tanár, szakíró, 1856ban Szalay Zsigmond
tanító, iskolaigazgató, 1861ben Dékáni
Árpád rajztanár, csipketervező, Grósz
Adolf jogász, szerkesztő, bankigazgató,
Józsa Antal tanfelügyelő, újságíró, Thúry
József orientalista, tudós, 1866ban Kovács
József református lelkész, városi tanács
tagja, 1871ben Farkas Elek birtokos, fő
rendiházi tag, 1876ban Bergendy Szil
veszter újságíró, szerkesztő, dr. Tóth Ká
roly jogász, egyetemi tanár, Fülöp Sándor
tanár, Hikisch Rezső építész, Nagy Szeder
István építész, helytörténész és Tóth Lajos
jogász, egyetemi tanár, 1881ben Stepanek
Ernő rajztanár, csipketervező, Bundzsák
István szociáldemokrata politikus, ország
gyűlési képviselő, dr. Paprika Antal ügy
véd, szociáldemokrata politikus és Hódi
Géza festőművész, 1886ban Balla Antal
történész, újságíró, szerkesztő, kisgazda
politikus, országgyűlési képviselő, minisz
ter, dr. Kovács Vince plébános, dr. Steiner
Ignác főorvos, Krausz Vilmos megbízott
rabbi, Paczolay Győző tanító, igazgató,
Papp Lajos festő, grafikus, Szabó Zsig
mond református lelkész, Tallér Vendel
gazda, kertész, Vargha Zoltán történész,
családfakutató és Zámbó Aurél bíró, lap
szerkesztő, 1891ben Halász D. Sándor
rendőrbíró, főjegyző, polgármester, Huber
Oszkár nyomozó, vörösőr, Tar Antal ipar
művész, csipketervező, 1896ban gróf Te
leki Mihály országgyűlési képviselő, mi
niszter, Jakab Antal gazda, fényképész,
Schönberger Samu tanító és Sebes Árpád
újságíró, szerkesztő, 1901ben Horváth
István gazdálkodó, polgármester, 1906ban
Csorba Tibor tanár, festőművész és
Paczolay István református lelkész, vallás
tanár, 1911ben Jónás János műfordító,
szakíró, igazgató, Szőke László karnagy,
1921ben Bodor Tibor színész, dr. Dunai

Péter ny. vb elnökhelyettes, Vass Lajos
tanító, díszpolgár, 1926ban Kannás Lajos
pszichiáter, költő, Tóth Abonyi Balázs
szíjjártó mester, 1931ben Horváth István
testnevelő tanár látta meg a napvilágot.

Tóth Abonyi Balázs

Minden évfordulós évnek vannak szomorú,
de emlékezésre méltó eseményei. Hivatal
nokok, tanárok, politikusok, művészek
hunyták le örökre a szemüket. 1666ban
Péter István főbíró, 1811ben Major Kál
mán római katolikus plébános, 1821ben
Péter Ferenc királyi udvarnok, író, 1826
ban Tooth János jogász, hivatalnok, hely
történész, 1831ben Bibó István református
egyház gondnoka, 1871ben Bacsó János
református lelkész, 1876ban Németh Fe
renc református lelkész, 1881ben Révész
Imre református lelkész, tanár, MTA leve
lező tagja, 1886ban Latabár Dezső szí
nész, 1896ban Bacsó László parasztverse
lő és Gózon Lajos ügyvéd, honvéd alezre
des, főszolgabíró, 1901ben Bessenyei
István gazdálkodó, aljegyző, menházalapí
tó, 1906ban Csontó Lajos tanár, gimnázi
umi igazgató, dr. Vári Szabó István jogász,
honvédtiszt, polgármester, református egy
ház gondnoka, Gaál Endre tanár, Kálmán
Farkas református lelkész, zenetörténész,
Thúry József orientalista, tudós, 1916ban
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Kolozsváry Kiss István birtokos, ország
gyűlési képviselő és Mocsáry Lajos or
szággyűlési képviselő, 1931ben Dékáni
Árpád rajztanár, csipketervező és Zseny
József jogász, vármegyei főjegyző,

Németh Márton kertészmérnök, szőlész,
Varga Jenő tanácstag, országgyűlési képvi
selő, díszpolgár, 1991ben Balázs Péter
levéltáros, történész, dr. Mészöly Géza
főorvos, gróf Teleki Mihály országgyűlési
képviselő, miniszter, Puskás Sándor szín
művész, énekes és Stachó Károly katona
tiszt, építészmérnök, 1996ban Darányi
Dénes szakoktató, őrnagy, Éliás Antal cuk
rász, Lakó György akadémikus, nyelvész,
egyetemi tanár, Tóth János tanár, festő
2001ben Berki Viola Munkácsy Mihály
díjas grafikusművész és dr. Vilonya Balázs
jogász, hivatalnok hunyt el.
Végső István

Emlékezés az első világháború halasi
áldozataira
Városunk egyik legrégibb emlékműve
monumentális erővel magasodik az égbe,
mintha kiáltaná az elesett hősök átélt
szenvedéseit. A központban található, az I.
világháborúban elesett hősöknek állított
emlékmű, a Hősök szobra immár minden
nyáron maga elé vonzza azokat, akik
tiszteletüket fejezik ki az elhunytak
heroikus küzdelme előtt.
Kiskunhalas városa immár több éve
megemlékezik az I. világháborúban elesett
hősökről július 28án, a háború kitörésének
napján.
Idén június 28án a Pásztortűz Egyesület
szervezésében az Erdélyi Csillagok
Irodalmi Egyesület is adott emlékműsort,
melyben az otthonukba már vissza nem
térő, a hazájukért hősi halált halt katonákra
emlékeztek, és tettük előtt fejezték ki
tiszteletüket a jelenlévők.
A műsorban Csala Alexandra, egyetemi
hallgató olvasott fel részleteket a császári
és királyi 23. gyalogezred hadialbumából.
A megrendítő sorokat hallgatván a dicső
hősök hazájukért való áldozata, kitartása
napjainkban is példaértékű erénnyé
magasztosul.

Nagy Szeder István

1936ban Nagy Szeder István építész,
helytörténész, Pajor Ödön színész, énekes
és Tóth Lajos jogász, egyetemi tanár,
1941ben Gaál Gyula író, árvaszéki ülnök
és SherGli Amarita festőművész, 1956
ban Farkas Elek birtokos, főrendiházi tag,
1961ben Donáth István ügyvéd, Karner
Ágoston hivatalnok és Pályi Páger Márton
orvos, 1966ban dr. Steiner Ignác főorvos,
Murgács Kálmán jegyző, zeneszerző, Sza
bó Antal tanító, 1971ben id. Cseri László,
tanító és Molnár Béla textil és csipketer
vező, 1976ban Buda Imre költő fodrász,
dr. Szombati Károly orvos, sakkozó és
Halasy Nagy József filozófus, tanár, 1981
ben dr. Nagy Lajos (1913) ügyvéd, 1986
ban dr. Nagy Lóránt ügyvéd, numizmati
kus, Halász József politikus, nagykövet,
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Láttunk
benneteket
véres
mezők
tűzesőjében, a szerb föld forró katlanaiban,
Galícia sártengerében, a Kárpátok
dermesztő havában. Láttunk súlyos
terhetekkel, végeláthatatlan, testetlelket
bénító menetelések alatt, emberfeletti
sorvasztó munkában, elszánt, kemény
harcokban. Láttunk súlyos felelősségben,
kötelességteket teljesítve, munkálkodva
élni,
sebeiteket,
betegségteket
önuralommal és szerényen, hetvenkedés
nélkül elviselni, derék küzdés után
fogságba
kerülni,
láttunk hősként
meghalni…
Sok száz név … Kicsiny fakeresztek messze
idegenben... Sok ezer könnyező szem,
millió bánatos sóhajtás… És mégis, a mi
mindennél nagyobb büszkeségünk, a mi
igazi hőseinknek nimbuszos emléke ez a
szomorú névsor…
Hősök szobr a

A nagy háború legendás alakulata volt a
Császári és Királyi 23. gyalogezred,
melyben a Bácskából és Kiskunhalas
környékéről származó katonák teljesítettek
szolgálatot.
Ezen ezred katonáit és rajtuk keresztül a
magyar katonát méltató megemlékező
gondolatokat vetett papírra Czebe László
és Dr. Ballagi Ernő hadnagy az egység
hadialbumában:
„…ti tizennyolc éves nyílthomlokú, tüzes

szemű
legények,
harminckörüli
komolyarcú,
többcsaládos
legények,
ötvenéves deres fejű, barázdásképű
nagyapalegények:
büszkék
vagyunk
rátok… Büszkék voltunk rátok a békében
is,… százszorosan, ezerszeresen büszkék
lettünk rátok a háború viharában.
Láttunk benneteket, amint elmentetek. Itt
hagytátok ezt a földet  a termése éppen
aranyló pompájában csillogott  itt
hagytatok szülőt,
testvért,
hitvest,
boldogságos életet, a múlt emlékeit, a jelen
gyönyöreit, a jövő reménységeit, minden
munkátok,
küzdelmetek,
aggódástok
fáradságos és biztató gyümölcsét.

Hősök szobr a

Minden név mellett néma borongással áll
meg az olvasó szem… Ezt is siratják, azért
is zokognak… Kiömlött vér patakja hordja
hátán a siralom gyászos hajóját, kiomló
könnyek árja keresi az utat a korhadó
fakeresztek felé. És ahol találkoznak 
megdobban a véresre mart föld…
Dalolva mentetek a nagy bizonytalanságba
 és nem adatott visszatérnetek… Sírókat
hagytatok és
nem adatik nékik
vigasztalás… Reméltetek babért, dicsőség
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koszorúját és nyertetek mellé egy kis
fakeresztet süppedő sírdombra…

Nyugodjatok békén jó halott vitézek,
könnyezzetek némán holtakat siratók:
Megjön ideje majd vigasztalástoknak…
Könny ül a szemekbe… Gyémántosan
ragyog örök dicsőségtől  néma
büszkeségtől… Mi hős halottaink, tiétek a
dicsőség  a büszkeség miénk…”
dr. Vojcsek Hajnalka

110 éve hunyt el Thúry J ózsef
Thúry József (Makád, 1861. december 25.
– Szabadka, 1906. május 22.) magyar
nyelvész,
turkológus,
a
Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja volt.
A korszak kiemelkedő nyelvésze. Nagy
karrier előtt állt. Ennek ellenére számos
máig megkerülhetetlen publikációja és
könyve
van.
A
magyartörök
nyelvrokonság, a magyar őstörténet, az
oszmántörök
történetírás,
az
irodalomtörténet és a török nyelvtörténet
területén kutatott. 1906ban kinevezték a
budapesti egyetem tanárává. Sírja a
kiskunhalasi régi református temetőben
található meg.

Cs. és kir. 23. gyalogezred jelvénye

Mi hőseink, lakói messze sírhalmoknak,
véres tetemű bajtársai élve maradt
harcosoknak, örök siratottjai özvegyeknek,
példaadói késői unokáknak  békén
nyugodjatok…
Kicsiny fakeresztek megzöldülnek, apró
sírhalmok nőnek az égig, vér és könny egy
patakba folynak… Rohannak az égen,
csillagfényes éjben, hadak fehér útján jó,
halott vitézek… És nézik az élvemaradottak
hősi halottaknak örök dicsőségét…
Harc fergetegéből új nap virrad reánk,
véres göröngyökből új rózsák fakadnak,
síró könnyek sója édes emlék lészen…
Fekete gyászleplét nap fénye szűri át… A
hadak fehér útján robogó vitézek, jó, halott
vitézek véres, sáros testét, égbeszállott
lelkét örökösen csillogó glóriába vonja a
megemlékezés… Méz lészen a keserűségből
és a gyász örömmé lészen… Megadatik
nékiek a vigasztalás, kiket bánat
marcangol… Megjön az ideje csendes
megnyugvásnak...

Thúr y J ózsef (18611906)
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A magyarok eredete, őshazája és
vándorlása című írásával emlékezünk a
neves kutatóra:
„Aligha van olyan

nemzet, melynek
eredetére és őstörténetére vonatkozólag
annyi és olyan természetű kútforrás maradt
volna fenn, mint a
magyarokra
vonatkozólag, s mégis talán egy nemzetnek
őstörténetét sem borítja olyan sűrű homály,
mind e mai napig, mint éppen a
magyarokét. Pedig az írásban fennmaradt
történeti emlékek ékesszólóan bizonyítják,
hogy az egykorú és közelkorú történetírás
voltaképpen mindig tisztában volt azokkal
a dolgokkal, melyekből az újabbkori
kutatók kérdéseket csináltak. Ha ez így
van,  már pedig valóban így van  akkor
nem a történelemnek hiányos vagy
megbízhatatlan volta az oka annak, hogy
mind e mai napig bizonytalanságban
vagyunk nemzetünk eredete és őstörténete
felől, hanem a mai kutatók eljárása idézte
elő a zavart.
közvetlenül ismerte és idézte egyszer
másszor DSUVEJNI, RESIDEDDIN ÉS
ABULGÁZI
munkáit,
de
nem
tanulmányozták át őket egészen és
alaposan, eredetiben s ennélfogva nem
tudták, hogy a nevezett íróknál a
magyarság elődeinek legrégibb történetére
vonatkozó tudósítások maradtak fenn
kivonatokban olyan ősi krónikákból,
amelyek nem mondhatók egészen idegen
forrásoknak, amennyiben éppen attól a
néptől származnak, melytől a magyarok
elei elszakadtak, mikor ázsiai őshazájukból
kiköltöztek. Pedig ezek a krónikák több
felvilágosítást adnak nemzetünkről és
sokkal régibb időre vezetnek vissza
bennünket, mint az eddigelé fölhasznált
kútfők együttvéve. A második ok: a
TÖRTÉNETI KRITIKA hiánya, akarom
mondani: mellőzése az eddigi történeti
kutatásokban. HUNFALVY PÁL több
munkájában úgy nyilatkozott a hun
magyar rokonságról, hogy az csak „ mese“ ,
melyet az az ember talált ki, aki a
Nibelungének nyomán először írt magyar
krónikát: vagy más szavakkal: a magyarok
egyenes kapcsolata a hunokkal csak

Mindenekelőtt
tehát
azt
kell
megvizsgálnunk, hogy mik voltak azok az
okok,
melyek
akadályozták
tisztánlátásunkat
s
amelyek
miatt
mindegyik tudós másmás eredményre
jutott vizsgálódásaiban. Az eddigi kutatók
nem használták fel azon forrásokat mind,
melyek a magyar nemzet őstörténetére
vonatkoznak s régóta rendelkezésünkre
állanak. Volt ugyan nálunk is, nemcsak a
külföldön, egykét ember, aki közvetve vagy
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monda, de ennek a mondának legkisebb
történeti alapja sincsen. Tudósunk ezt a
határozott ítéletét arra a körülményre
alapította, hogy a 10. és 11. századbeli
nyugateurópai annálisok semmit sem
tudnak a magyarok rokonságáról a
hunokkal. Az ilyen érveléssel szemben a
történeti kritikának mindig egykorú vagy
közel korú, s az események színhelyéhez
minél közelebb élő írókra kell hivatkoznia,
akik értesüléseinek útjátmódját is
ismerhetjük, nem pedig olyan szerzőkre,
akik az általok elbeszélt eseménynél sokkal
későbben s annak színhelyétől messze
éltek. A hunok már régen letűntek a
történet színteréről, mikor a 10. és 11.
századbeli, nyugateurópai annalisok írói
világra jöttek s különben is óriási távolság
választotta el őket a Maeotis mellékétől. A
hunmagyar
viszony
kérdésének
eldöntésében csakis a 6. és 7. századbeli
bizánczi görög írók lehetnek illetékes
bírók, mégpedig a következő okokból: a)
Ezek akkor éltek, mikor még a hunok is
szerepeltek Európa történetében, sőt együtt
laktak a magyarok őseivel; b) a bizáncziak
már a 457. évtől fogva személyesen
ismerték a magyarokat a náluk járt
követeik útján (Priscus); c) az Azovi tenger
mellékén lakó hunok királya, GORDASZ,
szövetségese
volt
a
görögöknek,
Bizánczban jártakor keresztyénné lett, s a
hunok egy része szintén fölvette a
keresztyén vallást; d) a Maeotis mellékén a
Boszporusz városában élénk forgalom volt
a görögök és a hunok között; e) a görögök
a VI. század közepén kereskedést folytattak
a hunugurokkal (vagyis hungarokkal) s
egyebek közt ezektől vásárolták a
menyétbőrt (Jordanis); f) végre tudjuk,
hogy KUVRÁT, a bolgárok, kuturgurok és
unugurok (azaz ungarok) fejedelme
szövetségese volt Herkalius görög
császárnak, kitől jutalmul „ patricius“
czímet is kapott (Tehophanes). A 10. és 11.
századbeli nyugateurópai szerzetesek
azért
hallgattak
a
hunmagyar
rokonságról, mert nem tudtak róla, s a
dolog természeténél fogva, t. i. a tér és idő
távolsága miatt, nem is tudhattak. De ha

még egyenesen tagadnák is a hunok és
magyarok
összeköttetését,
az
ő
tanúskodásuk akkor sem érne semmit a 6.
és 7. századbeli görög írók tudomásával
szemben; mert ők nem ismerhették jobban
a régibb viszonyokat, mint a kortársak.
Ugyancsak a történeti kritika mellőzése
szülte azt a hiedelmet, hogy a Pannóniát
elfoglaló magyarok az un. NAGY
MAGYARORSZÁGból költöztek ki, mint
őshazából, amely valahol a Volga és Káma
folyók, meg az Ural hegység között feküdt,
azon a tájon, hol ma a baskirok laknak. A
13. század közepéig egyetlen egy, még csak
mesés színezetű történeti adat sem
találkozik,
amely az un.
Nagy
Magyarországnak,
mint
őshazának
létezéséről tanúskodnék. Csak a XIII.
század közepén hangzott fel legelőszőr az
az állítás, hogy a magyarok a baskirok
földjéről költöztek ki, s ezt Rubruquis
Vilmos hangoztatta, semmi mással nem
bizonyítva állítását, mint azzal, hogy ezt a
dolgot mástól hallotta! A harmadik ok nem
kisebb vétség, mint a történelem
megtagadása. A valóság ugyanis az, hogy
a történelem mindig a török népcsalád
egyik tagjának ismerte a Pannóniát
elfoglaló magyarokat, s ezt a tanúskodást
csak újabb időben vonták kétségbe olyan
kutatók, akik egy vagy más okból szerették
mellőzni a történeti kritikát. Köztudomású
dolog, hogy a VI, vagy BÖLCS LEO
bizonczi császár (uralk. 886911), ÁRPÁD
kortársa, és ennek fia, Bíborban született
Konstantinus császár  aki 950 tájában írta
„ De aminisztrando imperio“ című könyvét
 fennmaradt munkáikban mindig turk
néven emlegetik Árpád magyarjait; s ehhez
képest
az utóbbi
Magyarországot
TURKIAnak,
azaz
Törökországnak,
ÁRPÁDOT
pedig
„ Turkia
nagy
fejedelmének)  nevezi. Sőt, már ő előttük
GEORGIUS MONACHUS (a bűnös
György barát),  aki egy, a 842. évig
terjedő krónikát írt  a 839. évből, mikor a
magyarok a Duna alsó folyása mellett
megtámadták a bolgároknak macedonai
foglyait, felváltva turkoi, unnoi ( hun) és
ungroi ( ungar) néven emlegeti őket. Az a
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körülmény, hogy ő egyszerre három néven
említi
a
magyarokat,
ékesszólóan
bizonyítja azt, hogy a későbbi bizánczi írók
milyen jól ismerték régebbi történeti
irodalmukat; mert éppen az 5., 6. és 7.
századbeli bizánczi írók voltak azok, akik
az európaiak közül először nevezték a
magyarokat ungroinak, illetőleg e névnek
régibb, teljes alakjával UNUGOROI,
ONUGUROInak, s azt is világosan
megmondták róluk, hogy ezek az unnok,
vagyis hunnok közül való nép (pl. Agathias
és Theophylactus). Végre az sem titok senki
előtt sem, hogy a magyar korona alsó
részén  melyet DUKÁSZ MIHÁLY görög
császár küldött I. GÉZA királyunknak
(10741077)  ez a felirat olvasható:
„ Géza Turkia királya“ . Másrészről azt is
tudjuk, hogy a persa és a Persiában élő
arab írók közül  hogy csak a régibbeket
említsem  IBN ROSZTECH (aki 913 körül
írta „ A nemes drágaságok könyve“ czímű
munkáját) és GURDÉZI (írt 1051ben)
határozottan azt mondják, hogy a madsar
(magyar) nép: a turk fajból való nép
(dsinsz min etturk), MASZÚDI pedig (aki
943ban írt) egyenesen turk néven emlegeti
Árpád magyarjait.Látnivaló, hogy mind a
KeletRómai
Birodalomban,
mind
Persiában úgy ismerték a magyarokat,
mint a török népek egyikét. S ez egészen
bizonyos dolog, mely nem következtetésen
és okoskodáson alapszik.“

emlékkopjafát a Bajza utca 14. szám alatt.
A kopjafa megemlékezik az Első Hazai
Takarékpénztárról,
ami
az
OTP
jogelődjének számít. A tönkrement
emlékmű helyett egy új elkészítésére, és
területrendezésre van szükség, amit a Fáy
András szellemiségében tevékenykedő
OTP Fáy András Alapítvány és a
Pásztortűz Egyesület közösen végez el.
2016. szeptember végén adják át az új
kopjafát.
Összeállította: Végső István

Fáy Andr ás

A' Hazához.
Most  midőn Hazám' bús egének
Bíztatva nyílik szép hajnala,
Oszol a' sűrű köd, melly hegyének
Szent bérczein mélyen fekszik vala;
A' komor éj' setéte szétterűl,
Rózsás szürkület váltjafel azt,
A' vak homály nyájas fényre derűl,
'S minden keblet édes remény dagaszt:
Szűn a' fülsértő rekedt ének
A' baglyaké és denevéreké,
'S fülmile zeng a' szebb nap' kőltének 
Most  én magam vesztegeljek é?
'S kit kit izzasztván a' köz édes teher,
Ne döngessem Diogénnel hordómat?
Nem Hazám, vétkes ki most hever
'S tehetvén nem tesz! bírja átkomat!
Ím, csak derűlni lássam komor borúd,
 Magamnak nem szükség fénylenem 
Lássam vígan zőldelni koszorúd,
Vedd erőm, vedd éltem', vedd mindenem!

(Thúry József: A magyarok eredete, őshazája és vándorlása)

Fáy András, a „haza mindenese”
Fáy András születésének 230. évfordulóját
ünnepeljük idén. Fáy András író, politikus
és nemzetgazda, a magyar reformkor
irodalmi és társadalmi mozgalmainak
egyik legtevékenyebb alakja volt. Mikszáth
Kálmán egy Fáy Andrásról szóló
tanulmányában azt írta, hogy ha nem
Széchenyit illetné "a legnagyobb magyar"
jelző  akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és
ha nem Deák Ferenc volna a "haza bölcse"
 akkor Fáy Andrást illetné ez a cím; így
azonban csupán "a nemzet mindenese".
1986ban adták át Kiskunhalason a Fáy
András lakótelepet és a Fáy András

/Fáy András/
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Óvjuk a régi épületeket, a természeti érté
keket. Javaslatunkra közterületeket nevez
tek el, megemlékezünk a halasi és a ma
gyar szellemi élet nagyjairól. SzépHáz és
VirágosVáros pályázataink révén is szépül
és otthonosabb kedves kiskun városunk
Halas.

TISZTELT HALASI POLGÁROK!
KÉRJ ÜK, ADÓJ UK 1 % NAK
FELAJ ÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSÁK
EGYESÜLETÜNK MUNKÁJ ÁT,
HOGY A J ÖVŐBEN IS ÉPÍTHESSÜK,
SZÉPÍTHESSÜK VÁROSUNKAT.
Adószám: 19041816103
Kiskunhalasi Városvédő és
Városszépítő Egyesület
Szíves segítségüket előre is köszönjük!

Tagtobor zó:
Szívesen látnánk egyesületi tagjaink között
mindazokat, akik városunk épített és ter
mészeti értékeinek megóvásában, gyarapí
tásában részt vennének. Várjuk mindazo
kat, kiknek elképzeléseik, megvalósítható
ötleteik vannak környezetünk szebbé,
jobbá tételéhez. Várunk fiatalokat,
régebben volt fiatalokat, vagyis minden
korosztályt.

Az elmúlt években egyesületünk tagjai és a
város lakossága az 1%os adófelajánlással
is hozzájárult működésünkhöz.
2015ben az 1%os adófelajánlásból kapott
35.000. Ft összeg felhasználásáról az
1996. évi CXXVI. törvény 6.§.(3) bekez
dés alapján ezúton – mint sajtóközlemény
ben – adunk számot.
Az összeget az egyesület költségeinek
részbeni fedezetére használtuk fel.
Köszönjük támogatóinknak a felajánlást,
reméljük, hogy továbbra is segítik köz
hasznú munkálkodásunkat.

Levelezési címünk: 6401 Kiskunhalas,
Ady E. u. 9.
Egyesületünk 1988. október 19én alakult,
jelenleg 61 taggal működünk.
Elnökünk: Babud László
Titkárunk: Végső István


27 éves a Kiskunhalasi Városvédő és
Városszépítő Egyesület
Közhasznú egyesületünk több mint két
évtizedes tevékenységét ismertető tablókon
bemutatkoztunk Budapesten a RáczFodor
Mihályné szerkesztette „20 éves a Kiskun
halasi Városvédő és Városszépítő Egyesü
let” könyv alapján. Itt Halason is bemutat
tuk a kiállítást 5 iskolában. Az alapszabály
szerint küldetésünk: „Az Egyesület alap

Naprózsa  A Kiskunhalasi Városvédő és
Városszépítő Egyesület hírlevele.
Kiadja:
Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő
Egyesület
K&H Bank Rt. 1040256825690024
00000000
Adószám: 19041816103
Levélcím: 6401 Kiskunhalas, Ady E. u. 9.

vető célja a város arculatának őrzése, az
épített és természetes környezet megóvása,
de emellett  a kifejezetten szakirányú
egyesületek megalakulásáig  a lehetősé
geihez mérten vállalkozik a város szellemi /
azaz történelmi, irodalmi, néprajzi, tudo
mányos, képzőművészeti, stb. / értékeinek
feltárására és megóvására is.”

Szer kesztette: Végső István
Egyesületünket és a kiadványunkat tá
mogatták:
Babud és Társa Kft
Városért Közalapítvány
Ván – Iroda Kft

Ennek megfelelve több mint két évtizede,
dolgozunk Szervezésünkben és kezdemé
nyezésünkre készültek emlékművek, szob
rok, emléktáblák, és a Sóstóikilátó.
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