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egy esztendõn belül felavathatom Csák Attila szobrász-
mûvész alkotását, többek között 20 tiszakürti hõsi halott
107 fellelt leszármazottja elõtt.
A 137 tiszakürti hõsi halottat, akikre ez az alkotás emlé-
keztet, a császári és királyi 32. és 68. gyalogezred, valamint
a magyar királyi 29. népfelkelõ ezred katonáiként érte utol a
katonavég. Többségük az Isonzo kanyargó völgyét szegé-
lyezõ csipkés hegyekben vagy a Doberdo-karszton alussza
örök álmát, amelyet többek között az idén május végén, a
Hõsök Vasárnapján a Doberdo mögötti Visintiniben újjá-
avatott kápolna is õriz.
Tisztelt Hallgatóim!
A megemlékezésnek azonban ki kell terjednie mindenkire,
aki a magyarságért áldozta életét, attól függetlenül, mely
korban oltalmazta a magyar szabadság eszméjét és a
magyar hon lakosait. Meg kell emlékeznünk azokról, akik
az országra törõ idegen hadak ellen emelték fel óvón kard-
jukat, de azokról is, akik a magyar nemzet szabadságának
kivívására cserélték fel láncaikat fegyverekre. Akkor is, ha
a magyar nemzet szabadságküzdelmei mindig együtt jártak
a nemzet meghasonlásával.
A meghasonlás, s a keserûség, amely a forradalmak,
szabadságharcok velejárója, a résztvevõk életérzése volt a
forradalmi lelkesedés és a mindennapi aggodalmak mellett,
szükségessé teszi, hogy a magyar theodiceáról is beszél-
jünk. Miért van az, hogy a magyar a fájdalmak népe? Miért
van az, hogy a tragikum vele jár, s miért van, hogy abban a
két versben, amelyben a magyar nemzet léte titkát kiáltotta
el, keserû és forró lírában ez a két jajszó olvasható:

illetve:

Ez a nemzeti alaphangulat kiemeli a magyart a többi nem-
zetek közül. E két, ám ha jobban belegondolunk, egy gon-
dolattal, sorsbeszéddel közelebb jutottunk a nemzetha-
lálhoz, mint bármely más nemzet. Ez nem hangulat és
romantika, ez történelmi valóság, ami törvénybe foglalható
és világosan szemléltethetõ. Törvénye pedig így hangzik:
mióta a magyar élet tart, ez a nép mindig létében volt fenye-
getett. Az ázsiai pusztákon a magyar nála hatalmasabb
népek útjába került, és szednie kellett sátorfáját. Végzetes
és csodálatos módon választotta ki e helyet, ahol megtele-
pedett. Sehol sem lehetett volna annyi veszedelemnek kité-
ve, mint a Kárpátok medencéjében. A vezérek korában a
portyázás halálos kockázat volt, amely rövid idõ alatt fel-
emészthette volna a nemzetet. Mikor Szent István a Nyugat-
hoz csatlakozott, nyilvánvalóvá vált, hogy eme életmentõ
lépés is halálos veszedelmet jelenthet. Megindult a küz-
delem a keleti magyar természet és a német-római kultúrkör
között. Hogy ez milyen erõfeszítést kívánt a nemzettõl,
arról Szent Istvántól Nagy Lajoson át Hunyadi Mátyásig
minden magyar király, Koppánytól Szilágyi Mihályon át
Apafi Mihályig minden magyar felkelõ emléke sokat regél.
A keleti magyar, a népvándorlás egy kései csapataként a
Kárpátok bérceinek szent koszorújában megtelepedve,
védelmezõje lett a Nyugatnak a keletrõl átcsapó hullámok-
kal szemben.
E sorsfeszültség megosztotta és szembeállította a nemzetet.
Volt, aki a Nyugathoz csatlakozott, mert a keresztyén kultú-
rát akarta megvédeni, akár magyarsága árán is, s volt, aki a

„Megbûnhõdte már e nép a múltat s jövendõt”,
„Népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált: egy ezred-
évi szenvedés kér éltet vagy halált!”

Dr. HOLLÓ JÓZSEF altábornagy úr
ünnepi beszéde

Assisi Szent Ferenc mondta egyszer:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tiszakürt 137 fia, akik az
1914-1918 közötti Nagy
Háborúban életüket áldoz-
ták, s akiknek e csodálatosan
szép község emlékmûve
több mint 80 esztendeje
mementót állít, talán ezt
látta, miközben halálos
sebesülése örökre lezárta
szemét, s lelke felszállt
Csaba királyfi mellé, a
Hadak Útjára.

Az akkori tiszakürti vezetés 1925. május 19-én bízta meg
Kallós Ede szobrászmûvészt, készítse el a község emlék-
mûvét. Azt a hõsi szobrot, melynek elõzményei miként
magyarországi társaié, a Nagy Háború éveire nyúlnak
vissza. 1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari õrnagy a
frontról levelet intézett gróf Tisza Istvánhoz, javasolva a
magyar miniszterelnöknek:
„

...”
Abele báró 1916 végén Zita királynén keresztül IV.
Károlyhoz fordult. A koronázása elõtt álló király levelet
fogalmaztatott a magyar miniszterelnöknek, akinek
beterjesztése alapján a Képviselõház elfogadta a törvény-
javaslatot. Az 1917.VIII. törvénycikk elrendelte, hogy:
„

.”
Még tartott a háború, amikor megkezdõdött a ma is látható
hõsi emlékmûvek felállítása. Az összeomlás és a gazdasági-
pénzügyi válság hátráltatta építésüket, ám az 1920-as évek
közepére már a mindennapokban is érezhetõvé vált konszo-
lidáció újra napirendre emelte létesítésüket.
Atiszakürti hõsi emlékmû két év alatt készült el, 1927. június
6-án Almássy Sándor, a vármegye fõispánja avatta fel. Sorsa
hányatottan alakult, akár a falu népéé vagy a nemzeté.AXX.
század második nagy világégését, a Totális Háborút nem élte
túl. Rekonstrukciója a Községi Önkormányzat Kulturális
Bizottságának 2008. március 31-i ülésén vetõdött fel.
Mint a Magyar Honvédség tábornoka és mint az ország
központi hadtörténeti komplex intézményének fõigazgatója
büszke vagyok, hogy a gyûjtés megkezdésétõl számított bõ

„Ha a császárral
beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak kará-
csony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen
részük ünnepi lakomában. A szent napon milyen szörnyû
dolog, a napsugárhoz és nyári bõséghez szokott pacsirták-
nak szállni havas utak, dérütött mezõk, hófehér földek felett.
Ha egyáltalán tudna énekelni, mit énekelne egy árva pacsir-
tapár ilyenkor, mit énekelne ilyenkor a pacsirta párjának
lehullott teteme felett? Utolsó dal a megfagyott világban.”

Az országgyûlés már most hozzon egy törvényt, amellyel az
állam minden községben egy szép kõemléket állít, amelyre ...
elesett hõseit névszerint bevési

Minden község (város) anyagi erejének megfelelõ, méltó
emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül ...
a hazáért életüket áldozzák fel
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Kelet mellé sorakozott, mert magyarságát akarta megõrizni,
akár a keresztyén kultúrkör ellenében is. S mihelyst e
feszültség oldódni látszott, megjelent az új: a Habsburg-
uralom létérdeke szembefordult a magyar nemzet életérde-
kével. Ez a küzdelem egészen 1914-ig, a XX. századi világ-
háború kitöréséig tartott.
E folyamatba illeszthetõk a magyar szabadság zászlaját
magasra emelõ idõszakok, így Báthori István, Bocskai Ist-
ván, Bethlen Gábor, Rákóczi György, Thököly Imre,
Rákóczi Ferenc heroikus vállalkozásai, s az 1848-49-iki
forradalom és szabadságharc. A négyszáz esztendõ ugyanis,
amelyet Magyarország Ausztriával a legbensõbb kapcso-
latban töltött el, igazában állandó, elkeseredett küzdelembõl
állott. E harcban Magyarország védelmezte függetlenségét,
állami önállóságát, nemzeti méltóságát és sajátos kultúráját,
Ausztria pedig Magyarország önállósulási törekvéseit igye-
kezett megelõzni vagy elnyomni. A periodikusan ismétlõdõ
fegyveres összecsapások, amint haladunk az idõben, úgy
váltak egyre monumentálisabbakká, ám egyben egyre tragi-
kusabbakká, míg az 1848-1849-iki szabadságharc a nemzet
elbukásával végzõdött. S e sorozatba illeszkedik az 1848-as
forradalmárok és 1849-es honvédek dédunokáinak más
történelmi környezetben, más folyamatok eredõjeként
kirobbant 1956-os forradalma és szabadságharca.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyar lélek kapui kitárulnak, mikor egy új alkotással
gazdagszik nemzetének közössége.Az ilyen alkalom mindig
nagy ünnep egy nép, de fõként egy kisebb közösség, jelesül
egy falu életében. Nagyszerû pillanat, a magvetés és az aratás
magasztos találkozója. Az alkotás folyamatát az avatás
koronázza meg.
A magyar lélek gyökere a magyar öntudat. Ismerete
mindannak, ami magyar, természetben, történelemben,
mûvészi alkotásokban, erkölcsi parancsolatokban. A
magyarság érték. Erkölcsi magasrendûség szükségeltetik
ahhoz, hogy valaki nem csupán nevében, de lelkében is
magyar lehessen. A magyarság hivatástudat és szolgálat,
életfeladat, életszabály. Forrás, mederfolyam és torkolat
azon lélek számára, amelyet Isten magyarnak rendelt, s úgy
rajzolta elõre pályafutását, mint a Tisza folyását.
A most megkondult lélekharang a katonákat szólítja, a
mécsesek lángja az Õ lelküknek is elviszi az emlékezés
világát, s Õk a Hadak Útjáról letekintve reánk bajtársi üdvöz-
letüket küldik, s nem kérnek egyebet, csupán hogy szívünk-
ben õrizzük soha el nem halványuló emléküket. …
Mert ne feledjük a halott katona már nem ellenség.
„Négy Világtájon sok síri hant.
Ne gondoljátok, nem haltak meg õk,
Csak egy kicsit pihennek alant…”

Nyugodjanak. Béküljenek. Pihenjenek...”

KÖSZÖNET

Az ünnepség megszervezéséhez, a mûsor összeállításához
szakmai segítséget kértünk DEBRECENI TIROR tanár
úrtól, aki készségesen vállata ezt a feladatot. A versek kivá-
lasztásában, az ünnepség menetének kialakításában számos
ötlettel segítette munkánkat. Köszönjük.
Arendezvény technikai elõkészítésében oroszlánrészt vállalt
Hajdú Lajos képviselõ úr, aki összegyûjtötte az elszármazot-
tak címeit, felkutatta az élõ hozzátartozókat, tartotta a kap-

kapcsolatot a médiával, valamint fotókat is készített.
Az ünnepségen fellépõ fiataloknak- Boross Gábor, Boross
Emese, Benke Ádám, Mári Anita, Szöllõsi Sándor -
köszönet a szép versekért, Tálas Juditnak,Muzamel
Gittának, Bana Sárának, Doba Zoltánnak és Sonkoly
Gábornak, valamint a pedagógusoknak a közremûködésért,
Hajdú Gábornak a videófelvételért, K. Tálas Lászlónak és
Nagy Erzsébetnek a fotókért. A polgárõröknek, rendõ-
röknek a rend biztosításáért. szervezõk

A nagyon szépre  jó emlékezni...

Csodálatosan szép, lélekemelõ és lélekerõsítõ ünnepe volt
ebben az évben Tiszakürtnek. Boldog vagyok, hogy részese
lehettem.
Ragyogó napfény, csodálatosan szép idõ ragyogta be ezt a
napot, az ünneplõ tiszakürtieket és a környékrõl érkezett
vendégeket. Mindenki ünnepi lázban égett.
A Tiszakürti református templom, ahol az ünnepség
kezdõdött, régen látott ennyi ünneplõ embert. Mindenki
jókedvû volt és ünnepi öröm sugárzott az arcokról.
Örömmel szóltam én is az ünneplõkhöz rámutatva arra,
hogy a jóakarat, az összefogás, az együtt ünneplés milyen
felemelõ, milyen boldogító az emberi lélek számára és
mennyire kell az ilyen közösségépítõ ünneplés.
Közben kint a téren készülõdtek az ott folytatódó ünnepség
elõkészületei. Amikor testületileg átvonultunk a templom-
ból a térre a még leleplezésre váró Magyarok Nagyasszo-
nya, a Magyarok Védasszonya szobra köré, ez az ünnepi
hangulat még csak fokozódott. Az ünnepség és a szobor
leleplezése alatt oldalt álltam a szobor közelében, így csak
onnan láthattam. Amikor késõbb az út felõl is megnéz-
hettem, akkor láttam igazán, hogy milyen fenségesen szép a
szobor a maga zöld környezetével. Mintha csak azt hirdet-
né: Ne féljetek, vigyázok rátok! Ez a szobor hirdeti, hogy a
gyûlölet rombol, a szeretet épít és felemel. Hirdeti, hogy
amit mások leromboltak, azt összefogással újjá tudjuk épí-
teni. Ez a szobor hirdeti, hogy az összefogás teremteni tud
értéket és szépet. Ez a tudat nagyon fontos volt és lesz szá-
munkra a jövõben is. Mindenkor figyelmeztet arra, hogy
minden jóért és szépért fogjunk össze a kezdeményezõkkel.
Legyenek áldottak azok, akik a szobor újraállítását kez-
deményezték, sok fáradtsággal véghezvitték felejthetetlen
ünnepet szerezve mindannyiunknak.
Hirdesse sokáig ez a szobor a Mária Oltalmába vetett hitün-
ket és a magyar jövõért való felelõsségünket.

Szarvas András plébános
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Ki vagy Te?
(gondolatok egy szoboravatás kapcsán)

Pszichológusok, de akár a mostani modern kifejezéssel élve,
az emberi erõforrás menedzsmenttel foglalkozók (régebben
egyszerûen csak személyzetisek) gyakran tesztelnek embe-
reket, legyen szó páciensekrõl, vagy munkahelyi vezetõk-
rõl, munkavállalókról, az igen egyszerûnek látszó kérdéssel:
„ki vagy Te?”
Sokan, különösen akik rangon, címen, pénzen, tehát csak

anyagiakon nyugvó és csak abban mért sikereket hajszolnak
és erre építik fel a világukat, erre csípõbõl válaszolnak: „Én
vagyok az X vállalat igazgatója.”, vagy mostanság divato-
sabb módon „Én vagyok az Y cég kommunikációs mene-
dzsere”, stb, és már adják is át névjegykártyájukat tele
rangok-kal, címekkel, telefonszámokkal. Erre a kérdezõ
tovább megy, és így folytatja:
- „Értem, azonban nem azt szeretném megtudni, hogy éppen
most mivel foglalkozol, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy
ki vagy Te?”…..
- „Igen, igen, ezt mondom, én vagyok a Parittyagyár Zrt.
Marketing Menedzsere”… - így az újabb válasz.
- „Nem, nem értesz. Nem a foglalkozásod érdekel, ugyanis
tudom mivel keresed a kenyered. Azt szeretném megtudni,
hogy ki vagy Te? - jön az újabb kérdés.
Többnyire csend következik, kis zavar, torokköszörülés,
majd egy kis ööö…, hmmm..., és végül valamilyen válasz, de
ritkán az igazi. Mikor elõször szembesültem a kérdéssel
tesztkörnyezetben jó húsz éve a karrierem elején, ami persze
szintén eléggé materiálisan épült a rendszerváltás körüli
vadkapitalizmusban, itthon és külföldön, én is döbbenten
álltam a felismeréssel szemben. Tényleg, ki is vagyok én? Ki
lennék én, a munkahelyem, vagy a vállalkozásom, a ruhám, a
bankkártyám, a kocsim és telefonom nélkül? Jó kérdés,
mindenkinek el kellene ezen gondolkodnia, talán kevesebb
konfliktus, acsarkodás, háború és viszály dúlna. Miért? Mert
a válasz egy kicsit mindenkit visszavisz a gyökereihez és a
gyökerei körül az ember nem vagdalkózik. Fából is az tart ki
sokáig és nõ magasra, amelyiknek nemcsak hogy vannak
gyökerei, de vastag és erõs gyökerei vannak. A gyökerek
táplálnak, támaszt adnak, és tetszik, vagy nem, le is horgo-
nyoznak. Amely növénynek elszáradnak a gyökerei az
elpusztul, akinek pedig nincsenek gyökerei, nehéz az élete.
Joggal kérdezi a kedves olvasó, hogy mi köze mindennek a
tiszakürti, 2009. július 11-i szoboravatáshoz?
Megpróbálom összekötni a vonalakat.
Ahatvanas évek második felének és a hetvenes évek elejének
minden nyarát Tiszakürtön töltöttem kölyökként, anyám
családjában sok generációra visszamenõen kürti, inokai és
környékbeli szálak találhatók, nagyapámékat nagyon
szerettem és anyám 2005-ös haláláig mindig azt mondta ha
Kürte ment, hogy „megyek haza”. Még utolsó éveiben,
szûkös nyugdíjából, betegen is a kürti öreg ház állag-
megóvása volt a legfontosabb problémája, e körül forgott
minden. Nejlon szatyorral vonatozott és buszozott amíg bírt
(nem kis mértékben bosszantva ezzel engem és az öcsémet,
hiszen már lett volna más megoldás), mindig „haza” és cen-
tirõl centire vakoltatta, festette, falaztatta a 100 éves vályog-
házat, ami hála Istennek és neki, ma is jó állapotban áll.

Sok-sok családi fényképünk között igazán csak néhányat
találtam, amit nem vitt el a háború és az évtizedek, és amit itt
megmutathatok, remélem másnak is örömére szolgálva, ha
felismer rajta valakit a régiek közül.
Az elsõ a tiszakürti iskolában készült, valamikor az 1930-as
évek legelején. Édesanyám, itt még Horváth Sárika (szül.
1924), a pici lány a sor jobb szélén, karba tett kézzel, fehér
ruhácskában, lógó lábbal.

A második anyai édes
nagyanyám, Illési Eszter,
aki 1934-ben, nem sokkal
a fenti kép elkészülte
után, anyám 10 éves korá-
ban vakbélgyulladásban
meghalt.

A következõ egy levente
tablókép, ami 1941-ben, a
háború alatt készült, a
térképen már szerepelnek
az 1941-ben visszacsatolt
délvidéki területek.
Édesanyám a bal oldali
tablótartó levente lány, 17
éves korában.
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Kürttel kapcsolatban. A rendszerváltás utáni évtizedben
azonban nem volt jó látni, ahogy fokozatosan romlik a falu
állapota, a megtartóképessége, vonzereje és infra-
struktúrája, míg például Cserkeszõlõ, vagy más települések
lassú fejlõdésnek indultak. Ennek ellenére komoly
erõfeszítéseket tettem, hogy a régi ház közelében, én is
létrehozhassak valamit, amit a gyermekeim és az õ
gyermekeik gyökereit erõsíti majd a jövõben. Nagyon
boldog vagyok, hogy végül is - sajnálatos halála után - a
Szõlõssi Nándi bácsi telkét meg tudtam venni, aki mint
lovaskocsis fuvaros, nyarakon át hurcolt a bakon, míg
nagyapáéknál nyaraltam. Remélem, most valamit én is
adok Kürtnek és a családomnak.
2009. július 11-én (a 22 éves Nóra lányom neve napján),
éppen családi hétvégét töltöttünk Tiszakürtön, majd' 90
éves édesapánkkal, a testvéremmel, feleségeinkkel és
gyerekeinkkel, tettük mindezt megboldogult anyai nagy-
szüleink, Horváth Károly és Mária házában, ami nagyon
közel esik a fõtérhez. A készülõdés zajára mentem ki és
láttam, hogy nagy esemény készül, az I. világháborús hõsök
emlékmûvének újra avatása. Kíváncsian felöltöztem és
kimentem a térre a fényképezõgépemmel és legnagyobb
meglepetésemre egy nagyon jól szervezett és megható
közösségi eseményen vehettem részt, ami nagyon pozitív
meglepetésen túl arról is meggyõzött, hogy újra van élet a
kis közösségben és van miért bízni abban, hogy Tiszakürt
feléled hosszú tetszhalálából.
Azon a napon, egyszerûen csak jó volt ott lenni. Ennyi.
Néha nem lehet egy érzést jobban leírni, nincs is értelme.
Ismeretlenül is hálás vagyok az ötletgazdáknak és szívbõl
gratulálok mindenkinek, akinek köze volt az esemény
megszervezéséhez, ötletgazdáktól, a mûvészen keresztül a
Polgármesteri Hivatal dolgozóin át a sok önkéntessel,
szereplõvel és résztvevõvel bezárólag, ideértve a tábornok
urat, az egyházak képviselõit, a Polgármesterünket, stb.
Gyökereim mélyültek, vastagodtak és erõsödtek. Jó érzés.
Ott döntöttem el, hogy mégis felépítem az Orgona közben a
házat, amirõl már majdnem lemondtunk a következõ
évekre. Augusztus 12-re jogerõssé vált az építési engedé-
lyünk, az építkezés nagy tempóban folyik, Karácsonyra a
terv szerint minden el is készül. A gyökerek pedig tovább
mélyülnek. Mindezt szeretném az unokáimnak is elme-
sélni, ott a kürti házban. A nagyapáméban is, és az enyém-
ben is. Õk majd tovább mesélik a történetet az üknagyapa, a
dédnagyapa és a nagyapa házáról és a kürti nyarakról, a
nagy platánról az arborétumban, a Tisza partjáról és a
többirõl. Ezek a gyökerek.
Tehát ki is vagyok én?....
Egy kürti srác vagyok. Egy kicsit
mindig is az voltam, függetlenül
attól, hogy hol éltem és dolgoz-
tam a családommal, éppen Nyír-
egyházán, Szegeden, Budapes-
ten, Budakalászon, Prágában,
vagy Zürichben, vagy éppen
merre utaztam a munkám miatt
hetente, Chicagóba, Párizsba,
Bécsbe, Londonba, Johannes-
burgba, Tel-Avivba, Pozsonyba,
Bukarestbe, vagy éppen Varsóba.

Itt látható a délceg huszár,
az édesapám, aki miatt
édesanyám Nyíregyházára
került. A kép abból az
idõbõl származik, amikor
a háború alatt a „Nádasdy
Ferenc” 3. Honvéd Hu-
szárezredben szolgált,
amely elõször kelet, majd
az oroszok elõl folyamato-
san nyugat felé vonult.
Végül 1945.05.04-én
amerikai hadifogsággal ért
véget számára a háború,
Ausztriában.

Nagyapám halászjegye 1949-bõl, külön érdekessége, hogy
pár évvel korábbi háborús honvédegyenruhás képe szerepel
benne.

Végül nagyapó, az öcsém és én Tiszakürtön, az Orgona
közben az 1960-es években.

Ha tehát szóba kerülnek a gyökerek, nekem Tiszakürt egy
fontos és vastag szál. Az öcsémmel mi is segítettük a ház
megõrzését és megóvását, késõbb pedig eldöntöttem, hogy
valamilyen módon én is hozzájárulok a gyökerek mélyítésé-
hez és továbbadom a gyerekeimnek azt, amit én is érzek

Dr. Fábián Lajos,
a Horváth Károly unokája

és a
Fábián Lajosné

( szül. Horváth Sára ) fia
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Az ünnepség díszvendége
avatta fel az emlékmûvet. Ünnepi

beszédében kitekintést adott arról, hogy a rendszerváltás
óta igen sok háborús emlékmûvet, katonatemetõt
építettünk és avattunk fel külföldön és idehaza is.
Kiemelten méltatta Tiszakürt vezetõinek és lakosságának
erõfeszítéseit. Az ország összes településének példát
mutatnak az itteniek hazafiságból, önzetlenségbõl és
hagyományápolásból. Kijelentette, hogy nagyon büszke
arra, hogy a Magyar Honvédség Tábornokaként éppen õ
avathatja fel az emlékmûvet. A falu iránti jó szándékát
mutatja, hogy az ünnepségre magával hozott egy a
világháborús idõknek megfelelõ öltözetbe öltözött
katonákból álló rajt, akik

vezetésével az egész ünnepségen díszõrséget adtak,
nagyban színesítették az ünnepséget. Mindenki, én magam
is csodálattal néztem a tisztek és a mokány képû,
napbarnított arcú katonák fegyelmezett tevékenységét, de
legjobban szívünkbe zártuk azt a , aki
a felnõtteknek készített egyenruhában képes volt a
többiekkel együtt egyfolytában 2 és fél órán keresztül
mozdulatlanul állni. Aki volt katona és volt díszszemlén az
tudja, hogy a mozdulatlanul állás sokkal nehezebb, mint az
akármilyen hosszú ideig tartó „vigyázzmenet”. Most
ismételten, mindannyiunk nevében

Felejthetetlen nap volt Tiszakürtön 2009. július 11. Még
egyszer köszönöm a és az összes

ezt a szép napot.
Elhatároztam, hogy többet nem utazok úgy át a Hõsök
terén, hogy ne álljak meg egy pillanatra, tisztelegni a hõsök
elõtt,
Azt is elhatároztam, hogy ezután, amikor csak tehetem
segítem a , az
emlékmûavatás anyagi segítõjét.
ISTEN ÁLDJAMEG TISZAKÜRT LAKOSSÁGÁT!
HÕSEINK NYUGODJONAK BÉKÉBEN!
PATRONA HUNGÁRIAE SEGÍTS BENNÜNKET, A
MAGYAR NÉPET!

Dr. HOLLÓ JÓZSEF
altábornagy úr

Dr. RAVASZ ISTVÁN alezredes
úr

tizenéves kisdobost

gratulálok nekik a
kiváló teljesítményért.

falu vezetõinek
lokálpatriótának

nagyapám elõtt.

Tiszazugért Közhasznú Alapítványt

Fekete  József

ÉN,  PÁSZTOR  MIHÁLY
UNOKÁJA,

Fekete József nyugállományú ezredes, könnyes szemmel
meghatódva álltam a I.
Világháborús Emlékmû avatási ünnepségén.
Most, utólag is hálás szívvel mondok köszönetet Tiszakürt
hazafias lakóinak,fáradhatatlan lokálpatriótáinak, a falu
vezetõinek, hogy megszervezték ezt a szép napot. Mindkét
nagyapám hõsi halált halt a világháborúban, így egyiket sem
ismerhettem. Az anyai nagyapám, és
nagybátyám neve szerepel az emlékmû
márványtábláján. Õszintén szólva nagyon sokszor
átutaztam már Tiszakürtön, néha meg is álltam a Hõsök
terén de csak most ezen az ünnepségen tudatosodott
bennem, hogy közvetlen kötõdésem van ide, hiszen itt van
az én nagyapám. Tudom, hogy itt van, hiszen már több, mint
90 éve a szülõfaluja szívébe fogadta a többi hõsi halottal
együtt. Tiszakürt lakói úgy ápolták az emlékmû környékét,
úgy koszorúzták az emlékmûvet, mintha ott nyugodtak
volna drága halottaik. És nincs ennél fontosabb.A és az

. Amikor az ünnepségen két diák egyenként
felolvasta a márványtáblára rótt neveket, miközben
diáktársaik lelkes tanítónõik segítségével egy-egy szál
virágot tettek az emlékmû talapzatára, mint szent sírra, még
az is könnyezett, akinek nem volt közvetlen hozzátartozója a
névsorban.
Néhány évvel ezelõtt végigjártam az Isonzó völgyét,
eljutottam Doberdóba, láttam a még mindig meglévõ
lövészárkokat, bemehettem a sziklába vájt tüzérségi
tüzelõállásokba. Olyan elfogódottan lépegettem, mintha
templomban járnék, hiszen nem tudhattam, hogy nagy-
apáim, a többi alföldi legénnyel együtt fél évszázaddal
azelõtt éppen hol harcoltak, hol estek el. A nagy közös
katonai temetõkbe úgy vittem egy szál virágot az Ismeretlen
Katona emlékmûvére, mintha nagyapáim sírjára vittem
volna. Tudjuk, hogy 1946-ban a falu néhány félrevezetett,
begõzölt lakója egy éjjel ledöntötte a Patróna Hungáriae
szobrot és bivallyal a Tiszába vontatta. Nem kutatjuk, hogy
kik voltak. Néhányan közülük még itt élnek közöttünk, de
hozzátartozóik bizonyosan. Nem haragszunk rájuk.
Számoljanak el saját maguk a lelkiismeretükkel. Annyit
azonban elvárhatunk, hogy idõnként vigyenek egy szál
virágot az újból felállított emlékmûre.
Az emlékmû avatási ünnepsége elragadóan magasztos volt.
Szervezettség, odaadó önkéntesek kiváló, összehangolt
munkája volt jellemzõje.

avató beszédében név
szerint megemlítette azokat, akik különösen sokat tettek a
szervezésben és végrehajtásban. Jó vezetõhöz méltóan azt
hangsúlyozta, hogy Tiszakürt összes lakójának része volt a
munkában. Megköszönte segítségüket.
A zsúfolásig megtelt templomban szívhez szólóan beszélt

és
Mindketten a falu közösségét

méltatták. Hangsúlyozták, hogy rohanó világunkban is
szükség van az embereknek a pihenésre, az együttlétre, a
visszaemlékezésre. Kívánatosnak tartották, hogy a templom
ne csak most, hanem minden vasárnap ugyanígy megteljen.

PATRONA HUNGÁRIAE

Pásztor Mihály
Pásztor Pál

HIT
EMLÉKEZÉS

TÁLAS LÁSZLÓ polgármester úr

nagytiszteletû MUZSIK TAMÁS SZARVAS
ANDRÁS fõesperes úr.
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OTTHON
Megvallom, hogy ha nehezen tudok
elaludni, gyakran (bár, ha Inokán
vagyunk, ez egyre ritkábban történik meg
velem), a gyermekkori otthonomra
gondolok, az OTTHON-ra.
Színek, illatok, beszélgetések, emlékek
forognak ilyenkor a fejemben, az elal-
vásig. Eszembe jut a vaskályha melege,
amikor megpakoltuk tojásbrikettel, s a
teteje kezdett vörösödni.

Ha meg rosszul gyújtottam be, akkor nagyokat puffantott, s
fanyar, szemet csípõ füst szállt ki belõle, s ilyenkor meg
kellett húzigálni a rostélyt. Hiányzik ez az illat is.
Emlékszem a Szilvia szagára, na meg a Tangóra, amellyel a
padlót fényesítettük. Nem tudom felejteni, amikor egy óriási
záport a védett lakásunkból szemlélhettem, vagy az elsõ
puha hóesés látványát a meleg szobából.
Édesanyám kék szeme is gyakran felsejlik, aki ha örült, a
szeme színe azúrkék volt. Ha haragudott rám, és fakanállal
akart megbüntetni, akkor mélykék, de ha beteg voltam,
fátyolos világoskék.
Ma is fülemben csengenek Apám végeláthatatlan meséi a
„Gondolatolvasó”-ról, melyet hosszú sétáink alatt talált ki
szórakoztatásomra, s fáj, hogy már nem kaphatok, jól
megérdemelt fenekeseket. Ötven éve nem kockáztam, s nem
is láttam dominót. Nem rángathatom már meg a húgom
copfját, s iskolatársaimmal nem beszélhetjük meg azokat a
dolgokat, amiktõl a fülünk kipirosodott, mert nem szerettük
volna, ha a felnõttek tudomást szereztek volna róluk.
Gyermekkor, mondhatná bárki. Igen. De, azóta is ott érzem
az Otthont, ahol minden tekintetben jól érzem magamat. Ezt
az érzést keresem azóta is. Ez valamikor sikerült, de
általában nem.
Olyan világot kellett élnünk, amikor a komfortérzetet nem
volt szabad megélni. A közösségek lassan szétestek. Az élõ
kapcsolatok, titkolttá váltak. A jelképeink tabukká váltak, s
idegen totemek éltetõ énekeit kellett zengnünk.
Szétestek a nagyobb-, majd kisebb közösségek, Pióker
települések szervezõdtek, lakótelepekkel hangyásítva az
embereket. Ennek eredményeként példák és fogódzók
hiányában, meg kell vallani, hogy mi magunk is tettünk a
legszûkebb otthonunk, a család ellen, az elszaporodott
válásokkal, ami már a teljes otthontalansághoz vezet.
Egy ország esett szét, atomjaira, a régi összetartó erõk
helyett testidegen kapcsolatok létesültek, ami sokak
számára eldorádó volt, de a hallgató, tûrõ többség csak az
egymásra kacsintásnak örülhetett.
Így nehezen lehetett megtalálni az otthont.
Mert mi is az otthon valójában?
Ami biztonságot ad és támaszt. Õszinte kötõdést jelent a
barátaink és ismerõseink, - de az idegenek felé is. Ahol
nyíltan és õszintén meg lehet mindent vitatni, közös terveket
szövögetni, közös célokat megvalósítani. Ahol vállalhatóak
a reményeink, s közösek az emlékeink. Ahol a csínyeink
bûnbocsánatot nyernek, s ahol az áldozatainkért nem kérünk
köszönetet. Ahol a kiindulópont és a nyugvópont között
büszkén vállalható események vannak.

Ez az egymásért való élés boldogsága.
Idealista vagyok?
A gödöllõi Agrártudományi Egyetemen
(most Szent István Egyetemnek hívják, ki
tudja miért) dolgoztunk a párommal.
Egykoron otthonosnak tûnt a munka-
helyünk, de nem volt igazi otthon. Voltak
szeretett kapcsolataink, de ezek egyre szû-
kebbé váltak, halkultak a növekvõ zaj mel-
lett. A kialakuló pénz- és élvhajhász világ-
ban új meteorok takarták el a napot, s a régi
üres kalászok még feljebb emelték a
fejüket.

Ezt a lovat sem akartuk, hát nyugdíjaztattuk magunkat,
nyughelyt építve Inokán. Távol a zavarostól, az õszintét-
lenségtõl, magunk örömére, nyugalmára.
Mint „gyüttmentek” óvatosan szemléltük a környezetün-
ket, hisz akarva-akaratlan ez lesz a végsõ OTTHON-unk.
Aztán egyre több embert ismertünk meg. Volt, akit
elfogadtunk, de a többségüket megszerettük. (Úgy érezzük,
ez nem egyoldalú.) Már nem kell a kályhát keresni, hogy
elindulhassunk, mert barátaink vannak, aki segítenek.
Igazi OTTHON-ra találtunk.
Köszönet ezért egy úgynevezett halmozottan hátrányosan
helyzetû térség lakóinak, akik, ha gazdaságilag hátrányos
helyzetben is vannak, szellemileg élenjárók. Természete-
sen egyszerûek. Természetes számukra, hogy az értékeiket
megõrzik. Magától értetõdõ, hogy a múltat vállalják, ápol-
ják és büszkék rá.
Az emlékezésben élenjáró Tiszakürt, most a Patrona
Hungariae szobor újraállítása révén bizonyította, hogy az
OTTHON-unk fogalmához a hõseinkre való visszaemlé-
kezés is hozzátartozik. Leírhatnám a szervezõk nevét.
Méltathatnám az adakozók cselekedetét. Nem teszem.
Viszont kívánom az országunknak, hogy példázzák
Tiszakürt és a Tiszazug hozzáállását a településhez, az
életközösséghez, egymáshoz, mindnyájunkért, nemtõl,
felekezettõl és pártállástól függetlenül.
Az OTTHON az, ahol összefogás van.

Dr. Vinczeffy Zsolt

Tisztelt Polgármester Úr !
Csak pár sorban szeretnék szerény véleményemmel köszö-
netet mondani mindazoknak, akik a rendezvény megszer-
vezésében részt vettek.
Biztos voltam benne, hogy nagyon szépen meg lesz
rendezve, de amit láttunk és átéltünk a férjemmel együtt, az
minden várakozásomat felülmúlta. A versek, énekek, a
meghívottak kiválasztása, a korabeli katonaruhák, a koszo-
rúzás, a hozzátartozók virágainak elhelyezése mind-mind
olyan színvonalú volt, amely semmilyen kívánnivalót nem
hagyott maga után. Könnyes szemmel hallgattam a katona-
nótákat, amelyeket még a nagyapám dalolgatott annak ide-
jén téli estéken egy pohár bor mellett, belerévedve a pipá-
jából szálló füstbe.
A szívet gyönyörködtetõ szép szobor emeli a tér színvo-
nalát, a községnek lelke lett tõle, mert akik ezt az ünnep-
séget megszervezték, érezhetõen egész lelküket, szívüket
beleadták és ez meg is látszott az ünnepség minden egyes
mozzanatán. Méltó fõhajtás volt a hõsök emléke elõtt.
Köszönet érte. Tisztelettel: Hodruszky Ferencné (Bp)

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ8
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Régi - Új emlékmû Tiszakürtön
Aki a történelmét tiszteli, ismeri, annak
van jövõje.
Tiszakürt a múlt dicsõ hõsi emlékmûvét
újra megalkotta, ami utat mutat a hitetlen-
kedõknek és reményt gyújt a keserû lel-
kekben. Fogjunk össze, írjuk le ami sajá-
tunk ami e tájra jellemzõ, hogy meg
tudjuk mutatni unokáinknak milyen volt
életünk. Feledni lehet, de múltunk velünk
jön, bármerre megyünk e világba.
Köszönet a szervezõknek, akikben volt
erõ, akarat, kitartás hogy újra eredeti fé-
nyében álljon a megcsonkított hõsi
emlékmû. Köszönet az adományokért,
köszönet a méltó ünnepségért.

Köszönettel vettük kedves meghívásukat a Patróna-szobor felavatására.
Õszintén örülünk, hogy nemes kezdeményezésük gyümölcse beérett. Ez
egyszerre volt hazafias és keresztényi cselekedet. Hisszük, hogy áldás
formájában az egész falu elnyeri a jutalmát ezért a cselekedetéért.
Elnézve a csábítóan színes programjukat, még inkább sajnáljuk, hogy
nem tudunk részt venni rajta. Fájó szívvel konstatáljuk, hogy sem az
elõzõn, az alapítási évfordulón, sem ezen nem tudtunk-tudunk ott lenni.
Most éppen azért, mert levelük megérkezése elõtt jóval megszerveztük
50. házassági évfordulónk családi ünnepét, ami éppen július 11-én lesz.
Ezt más idõpontra áttenni nem lehet.
Ennek ellenére engedje meg, hogy ha Tiszakürt felé visz utunk,
hivatalában fölkeressük, személyesen is megköszönve, hogy a falu szü-
löttjeként számon tart bennünket.
Biztosan tudja, hogy Édesapánk Kürtön tanított, s mikor 30 év múlva
mindnyájan (6 gyerek és szüleink) visszalátogattunk, az idõsebb emberek
közül még sokan üdvözölték egykori kedves tanítójukat. Így Tiszakürtöt
egész családunk a szívében õrzi.
Melegen gratulálunk az Ön és a Tiszazugért Közhasznú Alapítvány
szülõföld szeretetéért. Kérjük, továbbra is értesítsenek a falu életének
jeles eseményeirõl.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ahun-magyarság felemelõen szép ünnepségére került sor Tiszazug egyik
kis településén, Tiszakürtön. Ezen a napon, 2009. július 11-én kegyeletes
megemlékezés keretében az áldozatvállalók és támogatók adakozásából,
visszakerült helyére a "vandál" kezek által ledöntött és a Tiszába vonszolt
Patróna Hungariae új szobra.
Erre a napra zarándokhellyé változott Tiszakürt, ahová a szomszédos
falukon kívül Kecskemétrõl, Kunszentmártonból, Mezõtúrról és még ki
tudja honnan jöttek a megemlékezõ hun-magyarok, leróni kegyeletüket
Magyarország Védasszonyának földi képmása elõtt.
Valami elkezdõdött! Ébred a Magyarság! Tiszasason áll - a pestiek által
gyûlölt - Turul madár emlékmûve, Kürtön Patróna Hungariae szobra,
Csépán az országzászló került vissza régi helyére! Tiszaug ahol az elmúlt
hónapban még csak Trianonra sem emlékeztek (!), vajon mikor követi
ezeknek a nagyszerû tiszazugi településeknek a szép példáját?

dr. Pintér Sándorné

vitéz Tiszazugi-Szabó Tamás

Üdvözlettel: dr. Tatár Albertné ( Miskolc )

ÜNNEPSÉG

SZOBRÁSZ SZEMMEL

Csák Attila vagyok és a tiszakürti I. világhá-
borús emlékmû Hungária alakjának újraalko-
tójaként szeretnék néhány gondolatomról írni.
Igazi idõutazás volt számomra ez a munka a
húszas évek büszke magyar világába. Kallós
Ede, a két világháború közti idõszak jeles
szobrásza után dolgozni megtisztelõ és szak-
mailag nagyon tanulságos volt.
A másik fontos élményem a helyi közösséggel
kapcsolatos. Igazi példamutatás volt ez az
összefogásról és arról, hogy eleink tisztelete
milyen fontos egy ilyen kisközösségben. A
munkám során végig éreztem, hogy a falu
közösségének készítem a szobrot. Jó volt látni,
hogy vannak fontos ügyek, melyek közelébe
nem férkõzhetnek kicsinyes pártérdekek. Ezek
az értékek ma már ritkán lelhetõk fel a vilá-
gunkban.
Az utolsó mondatom had legyen a köszöneté,
és mindazok lelkesedéséért, akik lehetõvé
tették, hogy a szobor elkészüljön.

EGY DÉDUNOKA
EMLÉKEZETE

Nagyon örültem, hogy részt vehettem az
ünnepségen, hiszen dédnagyapám egyike volt
azoknak a hõsi halottaknak, akik vérükkel
fizettek a haza védelméért, még ha egy kis
faluban, egy kis csatában történt is ez. Öröm
számomra az, hogy megjelenésemmel
tiszteleghettem a nemzet halottai elõtt, és ez
egy külön erre az alkalomra felállított szobor
elõtt történhetett. Mert bár egy volt a számos
csata közül, mégis egy gyõztes háború
reményében vesztette életét a sok derék
katona: mindenképpen tiszteletre méltó, és egy
szép ünnepség is csak szerény hangja lehet
elismerésünknek.

Demény Orsolya



Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai szoboravató ünnep-
ségünkön.

1915. július 15.-én a háború
elsõ szakaszában báró Abele
Ferenc vezérkari õrnagy levelet
írt gróf Tisza Istvánhoz, mely-
ben kérte:„Az országgyûlés
már most hozzon egy törvényt,
amellyel az állam minden köz-
ségben egy szép kõemléket ál-
lít, amelyre elesett hõseit név-
szerint bevési.”

Az országgyûlés 1917. évi VIII. törvénycikkelye elrendelte,
hogy minden község és város méltó emléken örökítse meg
mindazoknak a nevét, akik lakói közül a hazáért életüket
áldozták. A törvény felhívásának eleget téve Tiszakürt
község vezetése 1925. április 19-én adott megbízást Kallós
Ede szobrászmûvésznek a hõsi emlékmû elkészítésére. Az
emlékmû fõ alakja a talapzaton magasodó Hungária alakja,
bal kezében Magyarország címerével díszített pajzsa, jobb
kezében kard, a nõi alak fején a Szent Korona. Talapzaton a
három alakos szoborkompozíció, anyát és gyermekét
oltalmazó huszár. Kallós Ede az elkészült mûalkotást 1927.
márciusában szállította Tiszakürtre. Az ünnepélyes avatásra
1927. június 6-án került sor. Tehát Tiszakürtnek is lett egy
takaros emlékmûve, melyre az I. világháborúban elesett 137
hõsi halott nevét vésték. Az emlékmûnél az 1924-ben hozott
törvény alapján, amely május utolsó vasárnapját Hõsök
Emlékünnepévé nyilvánította 1945-ig rendszeresen
megemlékezéseket tartottak. A II. világháború után az
emlékmû fõ alakját, a Hungária szobrot ledöntötték és a
Tiszába dobták.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ipolyi Arnold tudós püspök gondolatait idézve: „Az a
nemzet, amely emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét
építi, s az végsõ soron vesztesége az egész emberiségnek.”
Ez a gondolat vezérelte a civil kezdeményezõket és Tisza-
kürt Község Önkormányzatát, amikor 2008. márciusában
úgy döntöttek, kezdeményezik az emlékmû közadakozásból
történõ rekonstrukcióját. Mintegy 3 hónapos elõkészítõ
munka után pontban 1 éve, július 12-én a Falunapon került
meghirdetésre a gyûjtés.
Az elõkészítõ munka során szerencsés egymásra találások
eredményeként kapcsolódott az eseményekhez a Tisza-
zugért Közhasznú Alapítvány, amely a pénzügyi lebonyo-
lítást végezte, valamint Csák Attila mûvész úr, aki korabeli
fényképek alapján vállalta a szobor elkészítését.
2008. decemberére összegyûlt a pénz jelentõs része, így
nyugodt szívvel kerülhetett sor a mûvész úrral a szerzõdés
aláírására. 2009. május vége szintén fontos az életünkben,
hiszen ekkorra teljes egészében rendelkezésünkre állt a

Hazát, hitet nem cserél az
ember, amiként arcot sem.
Mindkettõt õseink hagyták
ránk, s a hûség kötelez.

2.000.000 Ft, így fellélegezve készülhettünk a mai napra.

Kedves Vendégeink! Tisztelt Tiszakürtiek!
A mai napi események kapcsán hálás szívvel a köszönet
hangján is szólnom kell néhány szót. Ez a mai délelõtti
esemény nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a
kezdeményezõk, akik mind az elõkészítésben, mind a
gyûjtésben, mind a mai nap elõkészítésében idõt és
fáradtságot nem kímélve végezték munkájukat. Engedjék
meg, hogy név szerint is megemlítsem õket, Dr. Boross
Gábor, Hajdú Lajos és Komlós Zoltán.
Ugyancsak köszönet illeti a Tiszazugért Közhasznú
Alapítvány Kuratóriumát, abból is különös tekintettel
Bordás Istvánnét, aki a gyûjtés és kivitelezés pénzügyi
lebonyolítását precíz odaadó munkájával segítette.
Itt kell köszönetet mondani a Kunszentmártoni K+K
Könyvelõház Kft. vezetõjének, Kiss Lászlónénak és
munkatársainak, akik az alapítvány könyvelését végezték
és végzik a jövõben is.
Ugyancsak köszönettel tartozunk azoknak, akik a
kezdeményezõk mellett az adományok gyûjtését végezték:
Bordás vegyes kereskedés, Otthon ABC, az Arborétum
porta, a Posta és a Takarékszövetkezet dolgozóinak,
valamint Pálinkó Jánosnénak, Komlós Ferencnének és
Bordás Istvánnénak.
A világháború hõsi halottai hozzátartozóinak, Tiszakürt
község lakosságának és Önkormányzatának nevében hálás
szívvel mondok köszönetet annak a közel 450 fõ
magánszemélynek és vállalkozónak, akik megértették,
átérezték a felhívás fontosságát és a nehéz gazdasági
helyzet ellenére adományaikkal elõsegítették, hogy a
településünk lakossága és vezetése az elesett hõsök emléke
iránti régi adósságát törleszthesse.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki
mindannyiunk nevében Csák Attila mûvész úrnak, aki
vállalta a szobor elkészítését. Együttmûködésünk során a
feladat vállalásában legkevésbé anyagiak, sokkal inkább a
mûvészi kihívás, a múlt, a nemzet iránti tisztelet vezérelte.
Tisztelt Jelenlévõk!
Meggyõzõdésem, aki nem foglalkozik a múltjával, sem
jelent, sem jövõt nem tud építeni.
A mai napon Tiszakürt község lakossága, a Tiszakürtrõl
elszármazottak széles köre, valamint az adományozók
körét ismerve, talán Magyarország, a magyar nemzet is
bizonyította azt, hogy képes a múltján felülemelkedni,
nemes cél érdekében összefogni. Ezzel az összefogással
képesek voltunk községünk fekete foltját kifehéríteni és
Tiszakürt egy, a történetéhez méltó köztéri szoborral lett
gazdagabb.
Szeretném, ha ez a szobor az áldozatok iránti tisztelet
mellett, a jövõben a múlttal való megbékélés, az összefogás
jelképe is lenne.
Kívánom, hogy az elkövetkezõ idõben Tiszakürt is, de a
magyar nemzet is minél több olyan feladatot és célt
találjon, amellyel az együvé tartozást, az összefogást
erõsítheti.
Hiszem és vallom, hogy az egymás iránti tisztelet, az
összefogás és együvé tartozásunk kifejezése lehet
fennmaradásunk, felemelkedésünk, azaz a jövõnk záloga.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Tálas László polgármester
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EGY EMLÉKEZETES NYÁRI NAP

Amikor több, mint három évtizeddel ezelõtt, 1976 nyarától
több éven át az akkoriban bevezetett ügyvédi jogsegélyszol-
gálat keretében hetente megjelentem Tiszakürtön, a mai
polgármesteri hivatal épületében, a község fõterének köze-
pén magasodó, fõalakjától megfosztott, s ezáltal a kívülálló
számára befejezetlennek és elhanyagoltnak tûnõ elsõ világ-
háborús emlékmûrõl nemigen esett szó, még a bizalmasabb
magánbeszélgetésekben sem.
A község lakói elõtt az emlékmû 1945 utáni sorsa természe-
tesen köztudott volt, de az egypárti diktatúra lomhán terjesz-
kedõ évtizedeiben nem nagyon volt ajánlatos a helytörténet
kényes kérdéseit akár érintõlegesen is szóba hozni.
Ezen a téren is, mint szerte az országban, csak az 1989-es
fordulat után teremtõdtek meg azok a feltételek, amelyek
révén a kommunista politikai ideológia pusztításainak 1945
után áldozatul esett elsõ világháborús és trianoni emlék-
mûvek, valamint országzászlók, egyébként döntõen újra
csak közadakozásból, ismételten felállításra, felújításra
kerülhettek a nemzettudatban okozott mérhetetlen károk
valamelyes orvoslása, nemzeti múltunk ápolása érdekében.
A jelenleg már két évtizede zajló folyamatból a Magyar-
ország számára kiemelkedõen fontos két olyan eseményt
említek meg, amelynek magam is részese lehettem. 2001.
augusztus 12-én történt meg Nagykanizsán a lerombolt
irredenta Nagy-Magyarország emlékmû újraállítása, 2004.
április 25-én pedig Aradon, az egykori Tûzoltó téren, a
századforduló világhírû magyar szobrászának, Zala György-
nek, az impériumváltás után 1925-ben lebontott és 75 évig (!)
az aradi várban „bebörtönzött” fenomenális Szabadság szob-
rának a felállítása, amely események a jövõt illetõen minden-
képpen reményt adhatnak minden hazáját szeretõ honfitár-
sunknak.
És természetesen ebbe a fontos, reményt sugárzó és erõt adó
sorba illeszkedik most a Tiszakürtön, az ugyancsak nagy-
szerû kiváló szobrász, Kallós Ede, eredetileg 1927. június 6-
án felavatott, majd 1946 nyarán ledöntött és a Tiszába dobott
Hungária szobrának újraállítása és ismételt felavatása 2009.
július 11-én.
Visszatekintve itt a Tiszakürti nemzettársaink számára
különlegesen fontos napra, elöljáróban talán nem érdek-
telen megjegyeznem, hogy a nagy eseményhez híven, maga
a természet is ünnepi arcát mutatta: ragyogó tiszta idõvel
köszöntött Tiszakürtre, s hangulatában már eleve megala-
pozta a nap sikerét, amely hivatalosan a klasszicista stílusú
református templomi emlékezéssel veszi kezdetét. A
templomba lépõt azonnal megfogja a szakrális tér ünnepi
méltósága, a nemzetiszín szalagokkal átkötött sokszínû
virágcsokorral feldíszített padsorok látványa. Az ünnepi
hangulatot és a nap különleges helytörténeti jelentõségét
pedig méltóképpen emeli nagytiszteletû Muzsik Tamás ref.
lelkész úrnak az értelemhez és a szívhez egyaránt szóló
nagyívû köszöntõje, Szarvas András kat. fõesperes, cibak-
házai plébános könyörgése, nemkülönben Gyóni Géza híres-
nevezetes háborús költeményének elhangzása és Lovász Irén
mûvésznõ szárnyaló énekhangja a legfontosabb református
és katolikus egyházi népénekek keretében. A nemzedéki
tudat folytonossága érdekében különösen fontosnak ítélem

meg a hét éves emberpalánta, Szántó Patrik szereplését is.
A templomból az ünneplõ tömeg emelkedett lélekkel a
fõtéri emlékparkba, az ugyancsak nemzetiszínû szalagok-
kal átkötött, fehér lepelbe burkolt, felavatásra váró
szoboralakhoz vonul, ahol a Kunszentmártoni fúvószene-
kar és az Újszászi nõkórus közremûködésével megszólaló
Himnusz eléneklése után Tálas László polgármester úr
ünnepi beszédben idézi fel az emlékmû újraállításának
körülményeit is, köszönetet mond a kezdeményezõknek és
mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a kezde-
ményezés megvalósításához.
Ismét egy rendkívül fontos költemény, Dsida Jenõ
Psalmusának részlete után a kezdeményezõ Dr. Boross
Gábor és Komlós Zoltán hatalmas taps kíséretében leleplezi
a mérethûen újrafaragott Hungária szobrot, amely Csák
Attila Pátyi szobrászmûvész alkotása. Felejthetetlen
pillanat: a leleplezett fehér mûkõszobor vakítóan ragyog a
park különbözõ árnyalatú üde zöldjei között a sajátosan kék
nyári égbolt alatt, az ünneplõ embertömeg fölé magasodva,
s a lepel fennakadt nemzetiszín szalagjai, mint szívós indák
a nemzet élni akarását szimbolizálják.
Színpompás látvány, minden jelenlévõ áhítattal és lelke-
sülten szemléli a megvalósult földi csodát: újra áll a fõalak,
Hungária, több mint fél évszázad után ismét teljes Tiszakürt
gyönyörû elsõ világháborús emlékmûve!
Az emelkedett percekben most az ünnepség meghívott szó-
noka, Dr. Holló József altábornagy, a budapesti Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum igazgatója mondja el rendkívül fon-
tos gondolatébresztõ beszédét, majd az emlékmû egyházi
megáldása és felszentelése következik.
A mintaszerûen összeállított program újabb fontos
részeként elhangzik a 137 tiszakürti hõsi halott neve; mind-
egyikük emlékére általános iskolás fiúk és lányok egy-egy
szál gerberát hoznak zenekari közremûködéssel a szobor
talapzatára. Az elsõ és legszebb emlékkoszorút az altábor-
nagy úr helyezi el, majd a kórus hangjai mellett a megújult
emlékmû talapzatát elborítják a hozzátartozók, az önkor-
mányzat és a különbözõ helyi intézmények és civil szerve-
zetek koszorúi és virágai.
A Szózat eléneklése után, -stílszerûen- díszlövés zárja az
ünnepséget egy (1848-as mintájú) bronzágyúból.
A nap mérlegét megvonva, az alábbiakat tudjuk megállapí-
tani.
A legfontosabb és legértékesebb köztéri emlékmû újjá-
születésével, -Nagykanizsához és Aradhoz hasonlóan-,
Tiszakürt is példát mutatott hazaszeretetbõl, hazafias
közösségi kiállásból, nemzeti múltunkhoz és hagyománya-
inkhoz való hûségérõl.
Tiszakürt társadalma egy emberként állt a jó ügy mellé, de
nagyon jó volt látni, hogy mindazok, akiknek az esemény
jelentõségének tudatában fontos volt a Tiszazugból is ezen a
napon Tiszakürtön megjelenni, azok részt vettek a nagysze-
rû ünnepségen.
Ilyen értelemben pedig ez az ünnep egyben tiszazugi ünnep
is volt, s ha csak pár órára is, de ott és akkor mindahányan
Tiszakürtinek érezhettük magunkat. Mert mindnyájan
nemzettestvérek vagyunk, mindenkor felelõsek egymásért
is, s ebbõl következõen minden jó szándékú és jóérzésû
magyar otthon kell legyen bárhol ebben az Isten áldotta
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Hazában. Tiszakürtön pedig otthon voltunk!
Ezért is örömteli, felemelõ és felejthetetlen nap volt az
minden jelenlévõ számára és köszönettel tartozunk
érte Tiszakürt polgármesterének, önkormányzatának,
a helyreállítás elhatározóinak és mindazoknak, akik
tevékenységükkel hozzájárultak e felemelõ esemény
megvalósításához. Külön köszönetet mondunk
Debreceni Tibor tanár úrnak az ünnepség magas szín-
vonalú koreográfiájának megalkotásáért.
Tiszakürt történetében pedig örökre megõrzõdik ez a
fényes nyári nap, 2009. július 11-e, mint a magára
találás, a kiegyenesedés, a gyökerekhez való vissza-
térés napja, a nemzet megmaradása érdekében tett lát-
szólag kicsi, de mégis olyan fontos lépés!
ISTEN ÁLDJATISZAKÜRTÖT!

évem kellett ahhoz, hogy azok a régi gondolatok és
érzések sokmindenrõl bizonyítsák:
m e g m a r a d t u n k !
Elértünk oda, hogy az a feléledt SZOBOR most mást
bizonyít azok felé, akik a hatalmukba kapaszkodva, a
szellemük alsóbbrendûségét igazolták mindenki
szeme láttára. Tovább ne éreztessék hatalmukat - amit
évtizedeken keresztül elõdeink, szinte el sem tudtak
képzelni - mert csak tûrni volt szabad.
El kellett tûrnünk azt is, hogy az elsõ világháborúban,
az életüket vesztett hõseink szobrát egy éjszaka
ledöntötték úgy, hogy a falu népe ne láthassa és ne
érezhesse azt a mocskolódást, amit fél évszázadon át
kénytelenek voltak eltûrni. A halottainkról sem
szólhattunk a második világháború után, ahogyan azt
õk megérdemelték volna!
Talán igaz, vagy nem, egyetlen falusi láthatta azt a
mocsok berzenkedést, amit a hõsök szobra jelentett
számukra. Mindenkinek el kellett tûrnie, aki nem tar-
tozott közéjük. Az az egyetlen személy, gondolom félt
sokfelé elmondani azt, hogy kocsin tolták a szobrot a
Tisza felé.
Most már hiába kérdeznének bármit, az az ember
magával vitte a látottakat. Azok között van, akik a
temetõben léteznek.
A szoboravatásnál ezek a gondolatok sokmindent újra
elõhoztak. Odaérkezésem elõtt olyan emlékek is
visszajöttek, amelyeket pontosan a helyükre tudtam
tenni. Mert -gondolatban - a régi református iskola
ablakán kinézve felidézõdött az eredeti szobor jelleg-
zetessége, sok-sok virággal, a rácsos vaskerítéssel. A
szobor közelébe menni, csak az ünnepek során volt
lehetõség számunkra azért, hogy ezzel is a tiszteletét
bizonyítsa mindenki.
Atiszteletadás csodája tárult elém egy n a g y o n ö r e g
szemein keresztül - az agyában csak az - és eljött az,
amire régóta várok nemcsak én, hanem a református
templomot betöltõ, még élõ emberek is.

Dr. Szabó János
nyug. jogász, helytörténeti kutató

Anyolcvanadik...

- in memoriam -

„ FALU NÉPE SZÉP SORBAN
ELINDUL A HARANGSZÓRA.”

Bordás Istvánné

2009. július 11-én de 10 órakor
hívogattak Tiszakürtön a reformá-
tus nagytemplom harangjai.
Történelmi, rangos eseménynek
lehettünk részesei, amikor az I. vi-
lágháborús hõsökrõl emlékeztünk.
Tiszteletükre lett helyreállítva a
Hungária szobor, ami egyben kis
községünk ékessége lett. Üzene-
tünk az utókornak:

„Egy szív, egy lélek„ dobbanása mellett sikerült az emlékmûvet
széleskörû összefogással helyreállítani. Üzenetünk tartalmazza
még: ápolják, védjék hõsi halottaink emlékét, õrizzék meg
magyarságukat, melyet az ünnepség is hûen tükrözött. Kicsik és
nagyok, idõsek és fiatalok egyaránt, szívet melengetõ megnyil-
vánulásai elégtétel kis települé-sünknek, benne a szervezõknek.
Köszönjük e gyönyörû napot a Teremtõnek!
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GYÖKEREK
Kevés kötõdésem van Tiszakürthöz. Anyám szülõfaluja,
ahol néhány emlékezetes gyermekkori nyaralás zajlott,
elmosódott emlékképek az akkor még „szocreál” stílusban
épített cserkeszõlõi fürdõrõl, nagy horgászás Csomós Sanyi
bácsival a Tiszán. Sokszor hallgattam anyám és nagynéném
gyermekkori történeteit a békés falusi életrõl, a boldog
gyermekkorról. Anyám halála óta évente két-három alka-
lommal eljöttünk sírjához, de nem töltöttünk hosszabb idõt a
faluban.
Ezért ért meglepetésként a telefonhívás, hogy meghívnak a
Patróna Hungariae szobor felavatására. Tudtam, hogy déda-
pám neve is szerepel a talapzaton felsorolt hõsök között, de
semmi emlékem nem volt róla, mivel sem anyám, sem nagy-
néném nem ismerte. Jólesett, hogy számon tartanak, hogy
számítanak rám és testvéreimre. Aztán a hétköznapokban
feledésbe merült a meghívás. Majd megérkezett a díszes
meghívó: tényleg várnak minket. Mivel nemrég Lujza nagy-
nénémet idõs kora miatt hazahoztuk Olaszországból, a terv-
bõl tett fakadt: Megyünk.
Az ünnep napján udvarias polgárõr irányított minket a
parkolóhelyre. A virágboltban lehetõség volt gyorsan egy
koszorú vásárlására, melyre felírattuk: Tóth Gyula emlékére.
A zsúfolásig megtelt templomban már alig találtunk ülõ-
helyet. A megemlékezés ökumenikus istentisztelete is tarto-
gatott meglepetéseket. Katolikusként nagyon megfogott,
hogy református templomban elhangozhat a „Boldog-
asszony Anyánk”, és az „Isten hazánkért térdelünk elõdbe”,
mely népénekeket örömömre, ha nem haragszik, hogy eláru-
lom a lelkész úr is énekelte. Nagyon megfogott mindkét
lelkipásztor egymáshoz szervesen kapcsolódó, ünnephez
méltó beszéde. Lovász Irén mûvésznõ éneke és a kiváló vers-
mondók tovább emelték a megemlékezés méltóságát. A mû-
vésznõ által érzett erõt azt hiszem sokan szintén átérezték,
ennyi ember egy akarata lám nagy dolgokat mûvel.
Az ünnepség szabadtéren hasonlóan magas színvonalon
folytatódott. Holló altábornagy úr beszéde alatt gondolko-
dóba estem. Mit is keresünk mi itt? Eljöttünk, hogy emlékez-
zünk a történelem homályába veszõ emberre, akit dédapám-
nak tudok, de hozzá kötõdésem nem volt. Mégis itt vagyunk,
eljöttünk, hogy emlékezzünk õrá, aki falusi hentes és mészá-
rosként nem kereste a kibúvót a haza védelme alól, hanem
társaival együtt ment, asszonyt, gyermeket hátrahagyva,
hogy kötelességét, mellyel hazájának tartozik, teljesítse. És
ekkor éreztem meg, büszke vagyok rá. Megértettem miért
jöttünk el. Hogy emlékezzünk, és büszkék legyünk õseinkre,
akik védték a hazát mindenekelõtt. Hogy tudjuk, és tudassuk
a többiekkel is, hogy nem felejtjük el õket, õrizzük emlé-
küket, és továbbadjuk azt. Ha tudjuk, hol vannak a gyöke-
reink, biztosan fogunk állni a mai embert próbáló világban.
Megható volt, mikor a diákok egy-egy szál virágot helyeztek
el minden hõsi halottért. Külön köszönet a szervezõknek
azért, hogy a szónok után a hozzátartozók helyezhették el az
emlékezés virágait. Lujza nagynéném a könnyeit sem tudta
visszatartani. Saját városom ünnepségein a Himnuszt és
Szózatot „meghallgatni” szólít fel a mûsor vezetõje, most
örömmel énekeltük együtt az énekkarral. Mai világunkban
szokatlan és jólesõ figyelmesség volt a hûtött ásványvíz
kínálása a nagy melegben.

Az ünnep után volt lehetõségünk kicsit körüljárni,
megcsodálni a szobrot, néhány képet is készítettünk.
Egészen más hangulatban jöttünk el a faluból, mint aho-
gyan érkeztünk. Már van kötõdésem a dédapámhoz, tudom
miért voltunk itt. Azóta megtudtam, hogy a szobrász-
mûvész dédapám fényképérõl mintázta a szobor talapzatán
elhelyezkedõ huszárt. Elõkerült egy megsárgult fénykép a
családi archívumból, melyrõl egy bajszos jóvágású fiatal-
ember tekint komolyan ránk. Õ Tóth Gyula, a dédapám.
Aztán bátyám elmesélte, hogy nagymamánk elmondása
szerint õ volt a falu elsõ halottja is.A többiekkel ellentétben
nem az olasz, hanem az orosz frontvonalra vitték, ott bete-
gedett meg, majd halt meg tífuszban. Így lett személyessé
számunkra ez az ünnep.
Köszönöm mindazoknak, akik munkálkodtak azon, hogy a
szobor a helyére kerüljön. Köszönöm azoknak, akik ezt a
napot munkájukkal ilyen magas színvonalú ünnepséggel
tették emlékezetessé számunkra. Köszönjük azt a tanítást,
melyet ezen a napon kaptunk, számunkra maradandó
élmény volt ezen a napon Tiszakürtön lenni.

Dr. Körmendy Szabolcs

Tóth Gyula és a huszár

Tóth Gyula unokája: Rota Lujza, dédunokái: Nagy Erikné
és dr. Körmendy Szabolcs, ükunokája Körmendy Márton
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