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István királyunk ünnepe
István ott áll két világ ha-
tárán. A pogány istenki-
rályság és az Ószövetségtől
ihletett, Isten kedvező ke-
gyelméből való uralkodói
méltóság az ő hatalmas,
mitikussá vált alakjában
ötvöződik össze. 

Pogány nemzetségének
totemisztikus eredethagyo-
mánya, választottsága az
Árpád-ház szentségi tekin-
télyében él tovább.
Anonymus mondja, hogy
Álmos szent volt, mert tő-
le származtak a szent ma-
gyar királyok. Bár pogány,
mégis méltónak találtatott
a Szentlélek ajándékára.
Az Emese-szimbólum ér-
teti meg velünk Szent
Istvánnak és az Árpád-
ház királyainak feltűnő
Boldogaszony kultuszai,
az országnak az ő oltalmá-
ba ajánlását, mintegy a
pogány matriarchalis vi-
lágkép továbbélését, szub-
limációját is. (...) Ez a hit
magyarázza, hogy a ke-
resztény utódok templomot
építenek Árpád sírja fölé,
és alapítanak hasonlókép-
pen Mária tiszteletére
Szeren, az első országgyű-
lés mondai színhelyén mo-
nostort.

Szintén még az archai-
kus pogány világot idézi az
öregedő király életének is-
mert mozzanata: éjszaká-
nak évadján meg akarják
ölni. Ez a szándék még

nyilvánvalóan a királygyil-
kosság pogány kultuszából
érthető meg: az utód örö-
kölni akarja az ő bölcses-
ségét, mágikus-szentségi
erejét, tapasztalatait.
István király nemcsak ke-
resztény irgalmasságból
bocsájtott meg a gyilkos-
nak, hanem azért is, mert
még ismerte az ősi áldoza-
ti hagyományt. 

Krónikáinkból tudjuk,
hogy honszerző őseink az
új haza határán Álmost
feláldozták: negyven napi
pihenés és négy napi áldo-
más után megölték. 

Ezt a pogány fejedelemi
karizmát nemcsak Árpád,
hanem hitük szerint min-
den ivadéka is örökölte.
Ehhez járult még a szent
király koronájának szinte
élő személyként való tiszte-
let is: a megkoronázott ki-
rály a szertartás által
nemcsak közjogi elismerte-
tésben, hanem István és
koronája szentségi kariz-
májában is részesül. Ezt a
hiedelmet az integritas, il-
letőleg a sacralis contac-

tus, mágikus emanáció ar-
chaikus képzetvilága érteti
meg velünk.

Az Árpádok kihalása
után is mindig ügyeltek a
származás folytonosságára
és hivatkoztak arra, hogy a
király egészen IV. Károlyig
Árpád, illetőleg Szent
István véréből származott.

Bálint Sándor: 
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Grafika: Somogyi Győző

[Ó Szent István dicsértessél…]
Moldvai csángó ének

1.
Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

2.
Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának
Föláldoztad Hazánkat, szentelted Koronánkat!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

3.
Azért is hálaadással, ünnepélyes vigassággal
Mi együtt örvendezünk szívünkből emlékezünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

4.
Mi, kik Téged Pártfogónknak választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!
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apolgári értékek közötti
választást mindenki-
nek minden szituáció-

ban önmagában kell elvégez-
nie, ugyanis nem uniformi-
zálható, mert a közösségi ér-
tékek bonyolult hálójában a
konzervatív mentalitást a
kultúra örökíti át egyik gene-
rációról a másikra. Ezért
tartjuk az egyik legfontosabb
feladatunknak, hogy a mű-
velt polgári életmódra irá-
nyuljon minden tevékenysé-
günk, ami az egyén és a kö-
zösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a kö-
zösségi értékek, a közerkölcs
rombolásával szemben.

az ELnÖK, aLELnÖK
együttes hatásköre:

- A Nádor Klub munkatervé-
nek és napirendjének előkészíté-
se. 

- Együttesen döntenek a
Nádor Klub szervezési, műkö-
dési feltételeinek kialakításáról. 

- A munkájukat segítő függet-
len tanácsadók, szakértők felké-
réséről. 

- Sajtótevékenységről, a kép-
viseletre jogosult szóvivő beje-
lentéséről.

- Az ügymenetnek s a szak-

mai munkatervnek megfelelő
kapcsolatok, szervezések kezde-
ményezéséről. 

- Döntenek a fontosabb szak-
mai kérdésekben és ellenőrzik a
döntések végrehajtását. 

- Személyi kérdésekben javas-
latot tehetnek, felkérhetnek
egyes szakmai feladatok elvég-
zésére szakértőket és társadalmi
szervezeteket egyaránt.

- Az Elnök, az Alelnök közö-
sen látja el az ügyvitellel kap-
csolatos tennivalókat, a befoga-
dó szervezettel együttműködve.

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey Ferenc

a nádor klub céljai
Az Alsó-Kiskunság, Kiskun-
halas és vidékének önkor-
mányzati, országgyűlési kép-
viselői, valamint közéleti ér-
deklődésű polgárai szabad el-
határozásból, felelősségtelje-
sen ellátott és választott tiszt-
ségre való tekintettel, 2009-
ben megalakították a nádor
Klubot, melynek működési
szabályzatát a nádor Klub
alapító tagjai az alábbiak sze-
rint határozták meg:

I. 

1) - A nádor Klub célja és
alapfeladata: az Alsó-Kiskun-
ság, Kiskunhalas és vidéké-
nek közéleti, társadalmi ta-
nácsadó testületeként legfőbb
teendője a közérdekű, integ-
rált terület- és vidékfejleszté-
si, környezet-gazdálkodási
programok és intézkedések
összehangolása, illetve meg-

valósítása az alsó-kiskunsági
térségben. Kiemelt célunk, a
helyi kulturális és védett érté-
kek megőrzése, a hungariku-
mok számbavétele és patro-
nálása, a konzervatív közös-
ségi értékek megbecsülése.
További célunk az egyéb idő-
szerű közéleti kérdések, illet-
ve problémák megvitatása,
továbbá állásfoglalások és
közlemények megfogalmazá-
sa. 

1.1) A nádor Klub legyen a
jászkun történelmi tradíciók
képviselője, a demokratikus
érdekegyeztetés szabad fóru-
ma, a keresztény, nemzetstra-
tégiai értékvállalás közössége,
a közjó szószólója.

2) - A nádor Klub alapító
tagjai az Alsó-Kiskunság tele-
püléseiről meghívott ország-

gyűlési és az önkormányzati
választások során megválasz-
tott képviselők, továbbá a
elnök által külön meghívott
közéleti érdeklődésű polgá-
rok.

(3) A nádor Klub véleményt
mond és javaslatokat fogal-
maz meg a célokat és felada-
tokat érintő költségvetési,
szervezeti és szervezési kérdé-
sekben. 

(4) A nádor Klub hatáskö-
re: problémafelvetés, javasla-
tainak nyilvánosságra hozata-
la, a korábban tárgyalt témák
ismételt megvitatása, a válto-
zások megállapítása, egy-egy
téma vizsgálatára munkacso-
port alakítása, megadott ha-
táridővel és témavezetővel;
valamint egy-egy téma tudo-
mányos felmérése, előadóval.
Közösségi rendezvények, ese-
mények szervezése.

[kivonat, 2010. november 25.]
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„Csak a vér s a nyelv tudja ösz-
szetartani az embereket s a kö-
zös múlt emléke. Ha ez megszű-
nik, fölbomlik a világ.”

(Wass Albert)

A HAlASI 48-AS KÖr
megalakítását idén tavasszal,
nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból kezdeményeztem, és már-
cius 14-én a Thorma János
Múzeumban meg is alakul-
tunk 11 fővel. ebből követke-
zően az 1931-ben létrejött
függetlenségi, 48-as kör által
megkezdett értékteremtés
folytatását vállalva hozzáfo-
gunk a toborzás örömteli és
munkás hétköznapjaihoz. 

A nádor klub és támoga-
tói közreműködésével, új len-
dületet kívánok adni a tartal-
mas, közösségi együttlétek-
nek, mégpedig azzal, hogy a
48-as körök létrehozását ösz-
tönzöm térségünkben, előse-
gítem és támogatom a fiata-
lok egymásra találását nemze-
ti és helyi értékeink körében.
Az egykor parasztpolgári kul-
túrára támaszkodó 48-as kö-

rök a vidék Magyarországá-
nak meghatározó művelődési,
tájékozódási csomópontjai
voltak. Minden esetben meg-
jelent a nemzeti, függetlensé-
gi törekvés képviselete és a
közösségi együvé tartozás igé-
nye. Manapság – a régi célok
és hagyományok mentén –
természetesen új igények, új
távlatok nyílnak meg a jelen-
ben élő fiatal magyarság ré-
szére. 

Az érték- és mértéktartó
törekvésekre nagy szükség
van manapság is, de a jövő
ebből a jelenből bontakozik
ki. Fogjunk össze és találjunk
járható utakat a jövőhöz!

Május 27-én, dr. Bagó
Zoltán EP képviselő volt a ven-
dégünk, és új programokkal is
megjelenünk az érdeklődő if-
júság számára.

Közismert, hogy általában
az érdekes, kalandos és diva-
tos témakörök esetén szá-
nunk időt egymásra. Sok
esetben csak közvetve, inter-
neten keresztül ismerkedünk,
tartunk kapcsolatot a kedvelt
személyekkel, vagy esemé-
nyekkel. lehet, hogy korunk
vívmányai sokat segítenek,
gyorsan és hatékonyan te-
remthetünk informális kap-
csolatokat, de a személyesség-
hez, a személyiségünkhöz köt-
hető élmények leszűkülnek.
Minden fiatal számára fontos
a tájékozódás. Tájékozódás a
múltban, jelenben és jövő-
ben, ezért egyaránt fontos
művelni mindhárom időt!

augusztus 20-ával elindu-
lunk a kárpát-Magarország
kultúrtájainak, nagy- és kis-
folyóvölgyeink bejárására,
részben gyalog, magyar gara-
bonciásként.

A Pro Patria hungaria té-
manevünk alapján egyeztető
összejövetelt tartunk a halasi
piactéren, ahol a nádor Klub
tagjaival közösen, együtt ün-
nepeljük meg államiságunk
ünnepét. 

A jelentkezést, érdeklődést
elfogadjuk e-mailben  is (na-
dorklub@mailbox.hu), sze-
mélyesen lukács lászlónál az
ismert elérhetőségeken. Kor-
osztályi követelményünk,
hogy legalább 16 éves legyél,
de ne több, mint 26 éves!

A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

1) - Az önkormányzatok kép-
viselőivel, a polgármesteri hiva-
talok tisztviselőivel, az ország-
gyűlési képviselőkkel a szükség
szerinti konzultációkra, meg-
hallgatásokra, az illetékes ható-
ságok számára teendő javasla-
tok megfogalmazására igényt
tart.

2) - A közérdekű településfej-
lesztések érdekében - képviselője
útján - helyben és magasabb
szinten is eljárhat.

3) - Fenntartja a jogot, hogy
a helyi társadalom igényeinek, a
társadalmi párbeszéd felmérésé-
re vonatkozó kutatási, értékelési
segítséget és nyilvánosságot kér-
jen.

4) - A (3) pontban megfogal-
mazott módon igényt tart a kö-
zéleti érdekérvényesítés gyakor-
lati megvalósulása érdekében a
magyar és nemzetközi törvé-
nyek, emberjogi dokumentu-
mok, szakmai ajánlások alapján
szakértői segítségre, ha szüksé-
ges jogorvoslati segítségre.

MUNKATERV

I. Közélet, közösség

- HALASI TéKA, érték- és mér-
téktartók előadássorozatának
folytatása.

- HALASI 48-AS KöR - Ifjúsági
programok és honismereti utak
szervezése.

- Egyedi rendezvények (jóté-
konysági estek, bálak)

II. vidékfejlesztés

- Országos tanyaprogramban
való részvétel (1 MFt/2011)

- Stratégiai fejlesztések figyelem-
mel kísérése (DAOP, KEOP,
egyéb)

- Új Széchenyi terv kiírásai sze-
rinti operatív közreműködés
(2011-2013).

III. K-unikum (hungarikum)

- Védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. érték védjegy prog-
ramjában való részvétel. Halasi
Csipke (kiemelt értékmentés)

- Regiszter (kiállítás és kiadvány
szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről)

- Jeles napok (kalendárium,
mesterek, 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.)
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csatlakozzál a halasi 48-as körhöz!



Törvényt készítünk elő -
Lezsák Sándor az országgyű-
lés alelnökének vezetésével - a
magyar nemzeti értékekről és
a hungarikumokról. a parla-
menti munkacsoporthoz a
nádor Klub elnökeként is kö-
telességem volt csatlakozni.

Az Országgyűlés felismerve,
hogy (a) a nemzeti összetarto-
zás, egység és a nemzeti tudat
erősítése érdekében hazánk ér-
tékeit össze kell gyűjteni, doku-
mentálni, a dokumentációt a
kutathatóság szabályai szerint
meg kell őrizni, az értékeket pe-
dig ápolni kell;

(b) a magyar kultúra legne-
mesebb hagyományait, évszáza-
dos értékeit és jelenünk kiemel-
kedő produktumait egy átfogó
értéktárban kell összesíteni;

(c) a nemzeti értékeink védel-
me hozzájárul az új generációk
nemzeti hovatartozásának,
nemzeti azonosság tudatának
kialakításához;

(d) nemzeti értékeink széles
körű hazai és külföldi bemuta-
tása, megismertetése mind az
országmárka erősítésében, mind
gazdasági, kulturális és szellemi
teljesítményünk, természeti és
épített értékeink elismertetése
szempontjából kiemelkedő jelen-
tőségű; kinyilvánítja, hogy
ezen értékeket az egyetemes
értékek részének tekinti,
mely értékek a magyarság
múltjának, jelenének és jövő-
jének dinamikusan fejlődő
tárháza. 

A magyar nemzeti értékek,
és azokon belül a hungariku-
mok megőrzendő és egyedül-
álló értékek, melyek jelentő-
sen öregbítik hírnevünket,
növelhetik megbecsülésünket
az európai unióban és szerte
a világon. 

A magyar történelem során
harmonikus együttélésünk-
nek köszönhetően a magyar
kultúra részévé váltak a nem-
zeti és etnikai kisebbségek,
valamint az egyes történelmi

vallási közösségek saját érté-
kei is, melyek közös értékek-
ként ugyancsak a magyar és
Magyarországhoz köthető
nemzeti értékek tárházát gaz-
dagítják.

Az Országgyűlés ennek érde-
kében a következő törvényt
alkotja:

I. réSz
álTAlánOS

renDelKezéSeK

1. A törvény célja

e törvény célja rendelkezni
a nemzeti és az egyetemes tör-
ténelem során felhalmozott és
megőrzött, valamint a közel-
múlt kiemelkedő teljesítmé-
nyeire épülő magyar nemzeti
értékek (a továbbiakban:
nemzeti érték) és a hungari-
kumok rendszerezéséről, fo-
lyamatos bővítéséről és meg-
őrzéséről. (vAgY):

A Porta Carpatica Egyesület
javaslata: (a) rendelkezni a
magyar nemzet örökségét képe-
ző nemzeti, nemzetiségi és az
egyetemes történelem során fel-
halmozott és megőrzött, vala-
mint a közelmúlt kiemelkedő
teljesítményeire épülő nemzeti
örökségünk, úgy, mint a magyar
nemzeti kincsek (a továbbiak-
ban: nemzeti kincs), a magyar
nemzeti értékek (a továbbiak-
ban: nemzeti érték, és a hunga-
rikumok, valamint a Magyar
Köztársaság területén nemzeti-
ségi kincsek, nemzetiségi értékek
és termékek rendszerezéséről,
folyamatos bővítéséről és meg-
őrzéséről és támogatásáról;

(b) szabályozni a magyar
nemzeti és a nemzetiségi értékek
megőrzésével, védelmével és

hasznosíthatóságával kapcso-
latos feladatokat és intézményi
tevékenységeket, amelynek a
végrehajtásában különösen az
állami, önkormányzati és nem-
zetiségi önkormányzati szervek

vesznek részt, bevonva az érin-
tett társadalmi szervezeteket,
csoportosulásokat, egyházakat,
határon túli szervezeteket, vala-
mint a természetes személyeket;

(c) meghatározni a magyar
nemzeti kincsek, magyar nem-
zeti értékek és a hungarikumok
körét, valamint a Magyar
Köztársaság területén nemzeti-
ségi kincsek, nemzetiségi értékek
és termékek körét, rendelkezni
azok azonosításáról, nyilvántar-
tásba vételéről és védelméről,
valamint támogatásáról. Külö-
nös figyelmet kell szentelni az
ezzel kapcsolatos oktatásra, is-
meretterjesztésre, népszerűsítés-
re.

2. értelmező rendelkezések

e törvény alkalmazásában:

(a) ágazati értéktár: a hatás-
körrel rendelkező állami szervek
által azonosított nemzeti értékek
adatainak gyűjteménye;

(b) csoportosulás: tekintet
nélkül annak jogi formájára
vagy összetételére, az ugyan-
azon célért tevékenykedő termé-
szetes személyek, jogi személyek
vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek társulá-
sa;

(c) európai uniós oltalommal
rendelkező nemzeti érték: az
510/2006/EK tanácsi rendelet,
az 1898/2006/EK bizottsági
rendelet, a 1234/2007/EK ta-
nácsi rendelet, a 110/2008/EK
parlamenti és tanácsi rendelet,
az 509/2006/EK tanácsi rende-
let, valamint az 1216/2007/EK
bizottsági rendelet alapján olta-
lom alatt álló nemzeti érték; 

(d) hungarikum: olyan meg-
különböztetésre, kiemelésre
méltó magyar nemzeti érték,
amely több évszázada vagy
nemzedékek során, vagy akár a
közelmúltban történt létrejötte
révén a történelmi és a mai
Magyarországra jellemző mivol-
tával, egyediségével, különleges-
ségével és minőségével a ma-

gyarság szimbólumává vált, to-
vábbá

(da) belföldön és külföldön
egyaránt tükrözi a magyarság-
hoz tartozást, továbbá

(db) amelyet a külön jogsza-
bályban meghatározottak sze-
rint végzett egyedi értékelés
eredményeként a Hungarikum
Nemzeti Bizottság (a további-
akban: HNB) hungarikummá
minősít, vagy amely e törvény
erejénél fogva hungarikumnak
minősül;

(e) Hungarikumok Nemzeti
Gyűjteménye: a nemzeti értékek
köréből a HNB által hungari-
kummá nyilvánított értékek
gyűjteménye; 

(f) határon túli magyar kö-
zösségek értéktára: a határon
túli magyar nemzeti kisebbsé-
gek, közösségek adott országban
elismert csoportosulása által
nyilvántartott vagy gondozott
nemzeti értékek gyűjteménye. 

(g) Magyar értéktár: a tele-
pülési, a megyei és az ágazati ér-
téktárakat, valamint a határon
túli magyar közösségek értéktá-
rait összesítő gyűjtemény;

h) megyei értéktár: a megyei
önkormányzat területén fellel-
hető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjtemény; 

i) nemzeti érték: az a sajáto-
san magyar szellemi-termelő te-
vékenységhez, termelési kultú-
rához, tudáshoz és hagyomá-
nyokhoz kapcsolódó szellemi,
termelő vagy művészeti tevé-
kenység eredményeként létrejött
egyedi, különleges produktum,
valamint azon egyedi, különle-
ges természeti érték, amely ha-
zai szempontból meghatározó
jelentőségű, így a magyarországi
lakosság - de legalább egy meg-
határozott tájegység lakossága -
magyarságra jellemzőnek és
közismertnek fogad el, és amely
külföldön is magyar sajátosság-
ként ismerhető és ismertethető
meg; 

(tv.-javaslat részlet, igény esetén
megküldöm a teljes szöveget, a szerk.)
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a hungarikum (k-unikum)a parlamentben
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Az Országgyűlés tavaszi ülésszaká-
nak 35. ülésnapja 2011. június 14-
én, kedden.

Köszönöm szépen, tisztelt
elnök úr. Tisztelt Országgyű-
lés! ezt az országgyűlési hatá-
rozati javaslatot Kőszegi
zoltánnal, nagy gábor
Tamással és Simicskó István
képviselőtársammal jegyez-
tük, de jegyezhettük volna a
patkó bármely oldalán a kép-
viselőtársaim nagy többségé-
vel, hiszen érzékelni lehet azt
az ösztönzést, amelyet ka-
punk a parlament minden ré-
széről, de kapunk a parlament
falain túlról is, hiszen az or-
szágnak nincs olyan szöglete,
ahonnan ne érkezett volna az
elmúlt esztendőkben javaslat,
indítvány, érdeklődés, ösz-
tönzés, hogy ez az országgyű-
lési határozati javaslat meg-
szülessen. Külön köszöntöm
az itt jelen lévő visy zsoltot,
aki a Professzorok Batthyány
Köre nevében állt föl egy gyű-
lésen, és fogalmazta meg a ja-
vaslatát a saját, illetve a társai
nevében.

2011. július 22-én lesz a hó-
dításra induló török szultáni
sereg felett aratott nándorfe-
hérvári diadal 555. évforduló-
ja. világraszóló győzelem szü-
letett ezen a napon. A győze-
lem hírére III. Callixtus pápa
módosított a korábban kia-
dott bulláján, s míg a győze-
lem előtti bullát a szorongó
könyörgés szellemében fogal-
mazta meg, addig a győzelem
után a módosított bulla szö-
vegét már a keresztény öntu-
dat erősítése szellemében írta.
Idézzük: „Isten győzelemre segí-
tette a keresztényeket, azaz a
déli harangszó és a déli haran-
gozás alatt elmondott imák egy-
ben a nándorfehérvári győzele-
mért való hálaadás kifejezői” -
rögzítette a Szentatya.

népünket a közös történe-
lem, az anyanyelv, az elmúlt
több mint ezer esztendőben a
közös keresztény neveltetés
formálta nemzetté, magyar
nemzetté. A nándorfehérvári
diadal emléke egyszerre része
a keresztény európa és a ma-
gyarság közös emlékezetének.
Minden nép elemi létfeltéte-
le, hogy összetartozását és
nemzeti mivoltát önmaga és a
világ előtt felmutassa, külö-
nösen akkor, ha ez az össze-
tartozás-tudat a keresztény
világ többi népeihez való kap-
csolódásunknak is jó példája.

napjainkban nekünk, ma-
gyaroknak rendkívüli erőfe-
szítésre van szükségünk an-
nak érdekében, hogy a rom-
boló erkölcsi-gazdasági válsá-
got leküzdjük. Az építkező jö-
vő érdekében sok egyéb mel-
lett közös reményt és öntuda-
tot meríthetünk történel-
münkből, helytállásaink és si-

kereink nagy példáiból. ezek
közül való az a nándorfehér-
vári diadal, amely akkor
európát, az európai keresz-
tény kultúrát mentette meg a
pusztulástól.

legyen áldott az emléke
Hunyadi Jánosnak, Kapiszt-
rán Szent Jánosnak, Szilágyi
Mihálynak, a családjukat,
szülőföldjüket, hazájukat vé-
delmező várkatonáknak,
Hunyadi fegyelmezett és el-
szánt seregének, és a nép-
missziós ferences prédikátor
által toborzott népfelkelők-
nek!

ez a hazaszeretet és a ke-
resztény hit győzedelmeske-
dett akkor a hódítók túlere-
jén, védte meg Magyarország
függetlenségét, és állította
meg csaknem 70 esztendőre
az Oszmán Birodalom nyuga-
ti terjeszkedését európában.
A kezdetben buzdításként

meghúzott harangok 1456.
július 22-e óta a hálaadás ha-
rangjaiként zúgnak minden
délben a keresztény világban.
Az emléknap célja, hogy
nemzetünk minden évfordu-
lón méltó módon emlékez-
hessen a nándorfehérvári hő-
sök áldozatára, és hazaszere-
tetükből bátorítást nyerjen je-
len és jövőbeni erőfeszítései-
hez.

Petőfit idézem befejezésül,
és e szellemben kérem a Ház
támogatását:

„nemzetünk, e nagy folyó, mely
mindig százfelé szakadt
Egyesítse innepénél
a különvált ágakat."

Köszönöm a figyelmüket.

Lezsák Sándor (Fidesz), 
a napirendi pont előadója.

(Kép: Hunyadi János a „tö-
rökverő”, vagy ahogyan egy ko-
rabeli török forrásban nevezték,
az „átkozott Jankó” közel két
évtizeden keresztül a törökelle-
nes harc fő szervezője volt.
Fametszet Thuróczy János kró-
nikájának brünni kiadásában.)

neMzeTI eMléknaP: júlIUS 22.

nándorfehérvári diadal

Déli harangszó
Isten győzelemre segítette a

keresztényeket, a déli harango-
zás alatt elmondott imák egy-
ben a hálaadás imái is lettek.
így változott át az eredetileg
könyörgésre felszólító déli ha-
rangszó a nándorfehérvári győ-
zelemért való hálaadás harang-
szavává.

III. callixtus pápa 1457. au-
gusztus 6-án – a győzelmi hír
vételének első évfordulóján –
elrendelte, hogy ez a nap az Úr
Színeváltozásának napjaként
ezután az egész keresztény vi-
lágban ünnep legyen, amit azó-
ta is augusztus 6-án tartanak a
katolikus egyházban.



STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2011. aUgUSzTUS6 ITT élneD, halnoD kell. – vöröSMarTy MIhÁly

Példaképünk: Karácsony Sándor
KéTSégKívÜl meg lehet
állapítani, hogy Karácsony
Sándor pedagógiai, kultúrfi-
lozófiai és szellemtörténeti te-
vékenységét az utóbbi 40 év-
ben sikeresen és gyakorlatilag
teljes mértékben száműzték a
magyar oktatási gyakorlatból
és közgondolkozásból. 

„Mindössze“ annyi volt a
kiváltó ok, hogy „Sándor bá-
csi“ meglehetősen egyértel-
műen hitet tett a magyar
nemzeti jellegzetességek, az
emberi, azaz társas viszonyok
pszichológiai fejlődéséről,
amihez hozzá tenni más már
mit sem tudott, viszont az
irigység és a meg nem értés
átkos eszközei védhetetlenül
áramoltak munkásságának és
hitvallásának egésze irányá-
ba, ami lassacskán felőrölte az
„embert“ és örökségét is.

Az elhallgatás évei alatt
senki sem merte őszintén be-
vallani, hogy sajátos gondol-
kozási értékrendszert, fejlő-
dőképes társas-közösségi élet-
módkeretet is teremtett a
széthullásra ítéltetett nemzet
részére. ezért is tett meg min-
dent, hogy a magyar fiatalok
átérezzék, megbecsüljék a
magyar hagyomány tiszta for-
rásait (regöscserkész mozga-
lom), közreműködött a 101
Magyar népdal kiadásában,
újságot szerkesztett (Az erő),
cserkészvezetőket tanított és
az ún. népi értelmiség bázisai-
nak tekinthető népfőiskolai
kezdeményezések markáns
segítőjévé válhatott. 

ezt írja a magyarok kincse
kötetében az örök magyar
szellem fejezetében (1943):
„Magyarnak lenni életstílust je-
lent, az egyik embernek egy bi-
zonyos fajta vonatkozásmódját
a másik emberhez. A nyelvnek,
ennek a jelrendszernek, mint tu-
dománynak, szónak, hangnak
és formának, anyagoknak és
térviszonyoknak, tehát a jelkép-
rendszernek, mint művészetnek,
egymás életébe beavatkozó gesz-

tusoknak, tehát tettrendszernek,
mint társadalmi szokásnak tör-
vényes érvénye más és jellegze-
tes akkor, ha az egymásra vo-
natkozó két ember magyar és
megint más, ha nem magyar." 

ekképpen tehát hármas
rendszercsoport alakult ki,
mely egyrészt jelekből, jelké-
pekből és tettekből rajzolódik
egésszé és válik életstílussá,
követhető életmóddá.

Máskülönben mindig is, és
akkor is baj volt a „magyar“
szó hangoztatásával. általá-
ban az volt a legtöbb kifogás
ellene, hogy sűrűn használja,
na meg egyre csak azt hajto-
gatja, hogy ez valami specifi-
kum, s nem vonatkoztatja
egyértelműen az egyetemes
emberi értékekből, hanem at-
tól eltérően a viszonyulástól
teszi függővé, hogy ki a ma-
gyar, s mi a magyar.

„Nem az a magyar, aki ma-
gyar származású vérség szerint,

nem aki Magyarországon lakik,
nem is az, aki magyarnak vallja
vagy tartja magát, hanem az,
aki (...) magyarul viszonyul."
(Csucsai front, 1944) 

na itt van a probléma.
Magyarul viszonyulni csak
egyféleképpen lehet: „... a
magyar világnézet egyetlen le-
hetséges formája: a magyar élet-
nek az élése." (A magyar világ-
nézet, 1941) 

ezzel az állításával minden
jóérzésű ember kedve elment
az egésztől, merthogy nem
könnyű azt elfogadni sem az
ún. jobb, sem a baloldal fél-
igazságokat hangoztató pró-
kátorainak, hogy a magyar-
ság: viszonyulás, amit át kell
élni. nem több, de nem is ke-
vesebb. Amikor pedig azt állí-
totta, hogy: „A kendőzetlen
igazság ez, Magyarország Kelet-
Európa legnyugatibb pontja."
(A magyar demokrácia, 1945)
– többeket az ájulás kerülge-

tett, miközben minden józan
politikai erő arról álmodozott,
hogy Magyarország a „nyugat
védőbástyája“, bizony pedig
be kellett volna már akkor is
látni, hogy a „védőbástya“ tu-
lajdonképpen vizesárok, ame-
lyen keskeny hídpalló van le-
fektetve az illúzió kedvéért.
„Híd vagyunk: három népóceán
összekötő hídja. Latinság, ger-
mánság, szlávság  rajtunk, sőt
bennünk találkozik, de általunk
és velünk különül is el egymás-
tól. (...) Híd vagyunk saját ha-
táraink között is, velünk egy fe-
dél alatt töltöttek el évszázado-
kat tótok, rutének, horvátok,
rácok, svábok, cipszerek, szá-
szok, mánták. Híd vagyunk:
három nagy világnézet ölelkezik
rajtunk keresztül, hol azt hinné
az ember, összebarátkozni, hol
kénytelen belátni mégis, inkább
csak birkózásra." (A magyar vi-
lágnézet, 1941)

nagyon nehéz ma már azt a
puskaporos hangulatot és a
zűrzavarba fulladó nihilizmust
jellemezni, mégis az a gya-
núm, hogy Karácsony Sándor
valami olyat tudott, amit ha
valamikor, hát most éppen
ideje lesz tőle komolyan ven-
nünk. „Tegnapelőtt támadt,
tegnapra elavult tervekről  sza-
bad elfeledkezni, tegnapelőtt
megalvadt vér nem nyughatik
addig, míg valamilyen értelme
nincs, hogy ömlenie kellett."
(Csucsai front, 1943)

nagyon időszerűvé vált
Karácsony Sándor eszmei
kultúrpedagógiai hagyatéká-
nak feldolgozása, mégpedig
teljes mértékben a mai köve-
telményeknek megfelelően. 

Ami pedig a mély tartalmi
összefüggéseket illeti. A lehe-
tő legteljesebb körültekintés-
sel és megújuló szellemi kör-
nyezettel kellene szerves egy-
ségbe fogni önmagunk gon-
dolatait és cselekedeteit,
Karácsony Sándor példamu-
tató hitvallása alapján.

németh lászló azt mondta
róla: „mágnesember“. ugyan-
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akkor ez a hittél élő – Adyhoz
hasonlatos „magyar vátesz“ –
úgy gondolta, hogy a teljes
életet élők akkor érvényesül-
hetnek ebben a világban, ha
mernek a saját fejükkel önál-
lóan gondolkozni és tenni. Az
igazi autonómia tehát nem
abban áll, hogy azt tesszük,
amit akarunk, hanem azt
tesszük, amit kell. „Hogy szer-
ves egységben vegyen körül ben-
nünket a teremtett világ, s ne
zagyva tarkaságnak és össze-
visszaságnak érzékeljük az egé-
szet. Hogy tudjunk törvénysze-
rűen viselkedni ebben a világ-
ban, ne csak ránkboruljon és
agyonnyomjon, mint valami le-
vegőtlen, szűk áristom.“ (A ma-
gyar nevelés, 1944)

A hagyomány, az élő nép-
örökség megértéséhez nevelni
is kell az utánunk jövőket.
Karácsony Sándor szerint a
nevelési környezeteket te-
kintve legalább ötfélét érde-
mes átgondolnunk. (1) A
nyelvi nevelést, mely az ér-
telmi működést serkenti, (2)
a művészetit, mely az érzelmi
működésre hat, (3) a társa-
dalmit, mely az akarati erőket
formázza, (4) a jogit, mely az
életérzési viszonyokat hatá-
rolja, és (5) a vallásost, mely
a transcendens erőink fóku-
szálását segíti.

e szellemtörténeti áttekin-
tés csupán   szerény tallózás
Karácsony Sándor – tanítvá-
nyai körében: Sándor bácsi –
értékrendszerében, mely a
korszerűség, az áttekinthető-
ség és az érthetőség kívánal-
mainak is egyaránt megfelel.
valahogy úgy érzem, nagy kár
lenne nélküle, valahogy hi-
ányzik ma az az egyértelmű-
ség – az önemésztő szabadság,
testvériség és egyenlőség esz-
mekörében –, amit igaz hű-
séggel képviselt környezeté-
ben a magyar filozófia és ne-
veléstudomány kiváló pro-
fesszora.

remélem, hogy áprily la-
jos szavaihoz hasonlatos lesz
sok-sok fiatal ráeszmélése ar-
ra a hatalmas örökségre, ami-
nek továbbadása is már nagy

örömet okoz, hát még az át-
élése.

„Én Istenem, legyek vidám,
ujjongjon újra puszta lelkem,
mint rég, mikor falum felett,
az első forrásvízre leltem.“

S még mielőtt folytatnám:
egy rövidke kitekintéssel
szembesüljünk Karácsony
Sándor kultúrfilozófiai eszme-
körével. A definíció a követ-
kezőképpen hangzik: „... az
egyén autonóm, és csak 'társas'
funkcióin keresztül nevelhető.
(...) csak 'társas'-lélek nevelhe-
tő. Ez a 'társas'-lélek nem té-
vesztendő össze a tömeglélekkel.
Az egyéni lélek ez, de nem ön-
magában véve és önmagára
nézve, hanem a másik ember fe-
lé fordulásban." (Magyar neve-
lés, 1944)

Korunkban éppen ellenté-
tesen, azt tapasztalhatjuk,
hogy egymás ellen fordulnak
az egyetemes konzum-, vagy
„modern" életmód eszménye-
it követők, s az ún. euro-ame-
rikai  ember világnézetébe
ágyazódik bele minden, ami
ma domináns, amivel el-
árasztják a mai magyar életet.

ennek a kultúrának kriti-
káját az alábbiakban fogal-
mazta meg Karácsony
Sándor: „Végső elemzésében
bálványimádó ez a lélek. (...)
Csak egy lépés még, és megér-
keztünk az aranyborjú imáda-
tához. A pénz minden, mert
földhözragadt vágyunkat pilla-
natok alatt és teljes bizonyosság-
gal kiszolgálja. Ennek következ-
tében hatalmat is ad, mert az el-

machanizált világban a legfelső
polcon ülőtől függ, ki mennyit
kap belőle. (...) Igaza van
Machiavellinek, aki bírja, mar-
ja.“ (Ocsudó magyarság, 1942)

ez a félkapitalizmus sokkal
több kárt okoz a fiatalok kö-
rében, mint bármely véres há-
ború, mert az emberi értékek-
től vonja el figyelmet, s élve-
zeti szerként fogyasztja termé-
keit. Torz és kiszolgáltatott
emberi értékek válnak „bál-
vánnyá“, követendő életcé-
lokká. „Ennek az ateista kul-
túrának pedig van egy öngyil-
kos jellemvonása: cinikus, csak
a mának élő, és önmagával
meghasonlott. Nincsenek nagy
ideáljai, mert egészen anyagi
kultúra. Inkább ez, mint maga a
világháború balkanizált ben-
nünket, s ez az a kultúra, mely
a gyomornak első kordulását is
alig várja meg, megtagadja ma-
gát, és kijár, megveszteget, zsa-
rol, megalkuszik, malacot hizlal,
és nem ismer mártírokat."
(Uo.)

A tömegkultúra nyilvánva-
ló tömegintézményeket is je-
lent, amit végső soron a belső
gyarmatosítás eszközei, a nép-
nyomorító rabszolgatartás
megvalósítását segítő „bürok-
rácia diszkrét bája“.

„A különféle diáknyomor-
enyhítő akciók, társadalombiz-
tosítások, gyermeknyaraltatás,
ifjúmunkás-szervezet és egyéb
címeken, annak rendje-módja
szerint való janicsárképzés fo-
lyik, amely lassankint megrop-
pant minden gerincet, kiszív
minden önálló iniciativát, letöri
az egyéni kezdeményezést, el-
hervasztja az önérzetet..."
(Ocsudó magyarság, 1942)

Ami pedig a kiutat jelente-
né, mintha csak süketek és
vakok vennék körül.
nyilvánvalóan elgondolkoz-
tathat bennünket ez a „társa-
dalmi környezet“, szinte sok-
koló abban a tekintetben is,
hogy egyáltalán van-e kiút,
lesz-e még reménység?

„Ha ez a föld nem terem ele-
get, sovány; abba soványodott
bele, hogy minden valószínűség
szerint nem kapja vissza, amit

adott. Az univerzumban rabló-
gazdálkodás folyik rajta. A föld-
kerekség viszonylatában: gyar-
mat. (...) A nép ugyanazért
nem szaporodik, amiért a földön
nem terem több. Ki van uzso-
rázva, nincs kedve élni, mert
nincs életlehetősége. Kár a té-
nyekkel disputálni. Kár azt
mondani, hogy így meg úgy, mi-
kor a valóság mered az érvek elé
szigorúan és zártan. Azt mond-
ja a valóság: ne magyarázd,
hogy van életlehetőség, mert ha
volna, élet is volna." (A magyar
világnézet, 1941)

A kiút keresése saját ma-
gunk személyes életútjának
megválasztásán múlik, ami
sajátos és megismételhetetlen
vállalkozása az emberi szel-
lemnek. Ha valami jót te-
szünk, de legalább is nem ár-
tunk a környezetünknek: tet-
teinkben mutatjuk meg ön-
magunkat és viszonyulásain-
kat másokhoz, a mindenség-
hez. 

ezért is mondhatja ki végül
Karácsony Sándor a megle-
pőnek tűnő összegzését: „Ma-
gyar világnézet nincs. Van, de
azért van, hogy túlutaljon ön-
magán. (...) csak kultikusan,
csak dogmatice, csak organizá-
cióban magyar életet élni képte-
lenség.“ (A magyar világnézet,
1941)

A híres 1943. évi balaton-
szárszói találkozó előadója-
ként lényegében a fentiekben
leírt axiómákat tette bizo-
nyossá.

luKáCS láSzlÓ
(PArITáS, 1998. 17. SzáM)

(Kép: Karácsony Sándor, 
metszet: Berki viola)

karÁcSony Sándor
(Földes, 1891. január 10. -
Bp., 1952. február 23.) : filo-
zófus, pedagógus, a népiesek
körébe tartozó író. Tanári ok-
levelét a bp.-i egyetemen
1918-ban szerezte. németor-
szági, svájci tanulmányút
után Kassán, majd Bp.-en ta-
nárként működött, 1942-
1951 között a debreceni egye-
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tem nyilvános r. tanára.
egyéni stílusú, sikeres elő-

adó; a hazai cserkészmozga-
lom egyik dinamikus vezér-
alakja; a II. világháború után
1948-ig a szabadművelődés
irányítója, a Szabadművelő-
dési Tanács elnöke. 

– Pedagógiai elképzelései-
nek az eredetiségét, látszatát
adja a források színes sokféle-
sége. írásaiban a korabeli mo-
dern pedagógiai törekvések, a
reformpedagógia, az új lélek-
tani irányok sajátos köntös-
ben jelentkeznek egy olyan
vallásos talajon, amely a 17.
sz.-i protestantizmus óhajtott
újjáéledését egyezteti össze
modernista protestáns törek-
vésekkel. A hívő protestáns
~ idealista filozófiájának a ki-
bontakozó egzisztencializmus
hatása ad sajátos árnyalakot,
s mindezt egyéni veretűvé te-
szi eszméinek népies ihletett-
sége.

– A mai magyar ifjúság lel-
ki arca (Bp., 1937): első ízben
itt találkozik az olvasó a gene-

rációs ellentéteket fejtegető
gondolataival. A magyar lé-
lekben (Bp., 1938) a magyar
nyelv specifikumaiból eredez-
teti a sajátos magyar szellemi-
séget, s ebből magyarázza a
magyar társadalom alakulá-
sát. A magyar észjárás és köz-
oktatásügyünk reformja (Bp.,
1939) a Horthy-korszak ne-
velésügyének bírálatát, a feu-
dális közoktatási viszonyokat
ellensúlyozó új nevelés útke-
resését tartalmazza. Megraj-
zolja a sajátos magyar lélekből
kialakítandó körvonalait. A
magyar világnézet (Bp., 1941)
a magyar filozófiájának népi-
ségünkből eredő sajátos a pri-
ori jegyeit fejtegeti (határta-
lanság, időtlenség, megfogha-
tatlanság), s arra a következ-
tetésre jut, hogy e sajátossá-

goknak mint intuitív erőknek
a magyar isk. kialakításában
is kifejezésre kell jutniuk (kö-
tetlenség, a nevelés nagyobb
érvényesülése az oktatással
szemben). Az Ocsudó ma-
gyarság (Bp., 1942) az intuitív
nevelő hatások jelentőségét
emeli ki. A nevelési viszonyt
is „társas-lélektani“ vi-szony-
nak tartja és mind a nevelői,
mind a gyermeki autonómia
érvényesülését hirdeti. A ma-
gyar demokrácia (Bp., 1945)
az osztályharc helyett az ifjú-
ság vezető szerepét hangsú-
lyozza. A magyar béke (Bp.,
1947) a wundti völker-
psychologie-ból táplálkozó
„társaslélektan“ irracionális
pszichologizmusára támasz-
kodva igyekszik bizonyítani,
hogy számunkra a béke nem

egyéb, mint a nevelés demok-
ratizálódásán át vezető osz-
tálybéke. ~ a népies mozga-
lomnak az osztályharc tényét
is tagadó „harmadik utas“
képviselője; népfelfogásában,
a közműveltségről kialakított
koncepciójában azonban sok
progresszív elem található. 

– További főbb pedagógiai
művei: A népoktatási reform
és az alsó néposztály lelki al-
kata (Bp., 1924); A csucsai
front. egy tanár és egy osztály
története (Bp., 1928); A ne-
veléstudomány társas-lélekta-
ni alapjai (I-IX., Bp., 1938);
A neveléstudomány társas-
logikai alapjai (Bp., 1939); Az
irodalmi nevelés (Bp., 1941);
Aki dudás akar lenni (Bp.,
1943); Magyar nevelés (Bp.,
1944); A diákélet mindenna-
pos problémái (Bp., 1946);
Demokrácia és cserkészet
(Bp., 1946); Demokrácia és
pedagógia (Bp., 1946). 

Pedagógiai lexikon, 
(1977) alapján

MeghívÁS FölDeSre!
2011. szeptember 17-én, szombaton 11 órai kezdéssel Földesen
szervezett konferenciára felkértek egy előadásra  Karácsony
Sándorról. Szívesen hívom tagtársaimat utitársként, érdeklődő-
ként. Lukács László országgyűlési képviselő

PAnASzKODÓ üres emberre akadtam
egyszer is, aki – úgy érezte – nem volt a
helyén. nem bírta a környezetét, s a ki-
csinyes lehetőségeket unta, alkotni sze-
retett volna nagyszerűt, de a környeze-
tében megértést nem talált. így magába
roskadva tétlenül élt, azaz a mindenna-
pi munkáját végezte megvetéssel, kény-
telenül...

ez az elkeseredett, de valójában nagy-
ravágyásában gyötrődő, belső hivatás-
nélküli száraz, gőgös ember hozta elém-
be gyermeki korom emlékei közül a ná-
dirigót. ez a madár a nádasok erdejében
költ. Fészkét lenge nádszárakra kötözi,
elrejti a világ szeme elöl. legtöbbet soha
nem látja senki, aki remeklésében gyö-
nyörködne, mégis művészi a fészek; kö-
rötte durván tákolt fészekben költ a
szárcsa, dobos gém, a vöcsök, rothadó
nád leveleiből alkot úszó dombocskát.
Minden madár, mely együtt él vele, –
hanyag, vagy egyszerű, tákolt fészekben

költi fiait, de a nádirigó, mert rigó – ki-
emelkedik, a fészkét magasabbra, fino-
man, művészien a nádszálakra fűzi. – ez
a magasság az ő sajátos emelkedettsége.
Fészkét azokból a növényi rostokból kö-
tözi, amit a mocsár nyújt neki, mégis
úgy alakítja, hogy a csodálat, a bámulat
áhítatával nézi az, akinek van érzése a
felsőbbrendűséget érteni, aztán ráakad. 

népköltészetünk gyöngyszemeit ép-
pen úgy az áhítat érzésével éljük, bár
nem tudjuk, a költőt személye nevén
nevezni, de tisztelet ébred bennünk is-
meretlen személye iránt, művét nagyra
becsüljük. Az igazi költő, bármily ala-
csony, elrejtett zugban, mindig emelke-
dett, magasba törő, alkotásában finom,
nemesen szövött, míg a belső ihlettség
nélküli magasba jutva is mindig durva
marad, s alacsonyrendű az ormokon is,
mert nem érti, s nem éli a magasság
szellemét.

Ha a szárcsa ormokon költhetne, ott

is kuszán hordozná össze fészkét, míg a
nádirigónak a nádhoz kötözött fészke is
remek, s művészi alkotás.

nem a helyzet, a rang, nem is a kör-
nyezet, ami magasra emel, hanem a
Krisztus szellemével megtöltött belső
erő. A hivatástudat, ami nagyságra hív,
magasba ösztönöz. – Ki sorsát okolja,
gondoljon a nádirigóra, az a mocsárvilág
jókedvű, dalos madara, ott is művészi a
fészke, érzelmes az éneke. így nemes,
meleg, érző mindig a krisztusi szív s há-
lásan szólhat sorsáról, környezetéről,
bár megvetett, alacsony, silány a helyze-
te, mint amilyen Mesterünkké volt, s
mégis az ő ajkáról fakadt az evangélium,
s kereszt lett trónusa.

HALAS, 1926. JÚLIUS 12.

nÁDIrIgÓ
«írta: ván benjámin»



A lovagi nevelés a középkori
világi nevelés része volt. A lo-
vaglás, mint az európai feudá-
lis társadalom jellegzetes tár-
sadalmi rétege a IX. század
végére és a X. század elejére
alakult ki.

A lovag nemesi származású
lovas katona volt, aki fegyve-
res szolgálatait hűbérurának
ajánlotta fel, és a hűségért
cserébe földbirtokot kapott.
A lovagság megjelenése előtt
a kereszténység elítélte a há-
borút: „Aki kardot ránt, kard
által vész” – hirdették. Az
igazságos háború elméletét
Szent ágoston dolgozta ki.
Kialakult a jogos harc elméle-
ti indoklása: a harcos Krisztus
katonájaként küzd a hit vé-
delmében. Az egyház a hadvi-
selést beépítette a tanai közé.
A XI. századra a francia társa-
dalmon belül világosan kiraj-
zolódik a munka szerinti hár-
mas tagozódás. A legalacso-
nyabb rendbeliek dolgoznak,
a papok imádkoztak, a kivált-
ságos rend, az uralkodó osz-
tály tagjai, pedig védelmezik
őket. A korábbi különbség a
nemesek (nobiles) és a lova-
gok (milites) között egyre in-
kább megszűnt és a két kate-
gória eggyé vált. 

Az egyház igyekezett meg-
fékezni az erőszakot. A har-
cokra vonatkozóan szigorú
szabályokat állított föl.
Megszabta, hogy hol és mikor
szabad harcot vívni, továbbá
azt is, kiket kell békén hagyni
a harcokban. ez volt a „tren-
ga Dei” intézmény. A XI. szá-
zad második felétől az egyház
egy új közös cél érdekében kí-
vánta mozgósítani a lovago-
kat, a Szentföld visszaszerzé-
sére. A lovagság intézménye
erkölcsi elismerésben része-
sült. Közéjük tartozni a legna-
gyobb dicsőségnek számított,
kívánatos cél lett az arisztok-
rácia fiainak körében is. A lo-
vagok a társadalom legkülön-
bözőbb rétegeiből kerülhettek

ki. Birtokot, címet és rangot
lehetett örökölni, de lovagsá-
got nem. Csak avatás révén
válhatott valakiből lovag. A
lovaggá ütés általában fel-
emelkedést jelentett, bár ah-
hoz, hogy valaki a lovagi fel-
szerelést meg tudja venni, je-
lentős vagyonra volt szükség.
ezt a vagyont általában a hű-
bérúr teremtette elő.

Hamarosan kialakult a lo-
vaggá avatást megelőző lo-
vagképzés. A nemesi csalá-
dok gyermekei 6–7 éves ko-
rukban kezdték el az apród-
kodást, a lovagi szolgálat leg-
alacsonyabb fokát, rendsze-
rint egy főúri udvarban. A ko-
rához mért lovagi készségeket
is megszerezhette, mint a lo-
vaglás, úszás, nyilazás, ének-
lés és megtanult húros hang-
szeren játszani. A szellemi ne-
velést is ebben a korban kap-
ták meg, amit a hit tételeire
és a régi idők hőseinek vitéz
tetteinek és kalandjainak me-
séléseire alapoztak. ezek a
mesék hősi ének és trubadú-
rok formájában íródtak.
Ilyenek voltak: nagy Sándor
világraszóló hőstettei, a ro-
mantikus mezbe öltöztetett
trójai háború, a Mindentudó
Merlin, a titokzatos és bűvös
erejű grall, melyben a főnix
megifjodik és halhatatlanná
lesz, Artúr király lovagjai.
ezek a művek nemzeti nyel-
ven íródtak. A lovagoknak
nem kellett írni, olvasni tud-
niuk. A szellemi műveltség
mellett azonban megjelent a
testi edzettség fontossága,
ami nagyon fontos volt
ugyanis az ókori görögök óta
az erős fizikum fontossága el-
vesztette a nevelésben betöl-
tött szerepét.

Mikor az apród elérte a 14.
életévét, fegyverhordozó ap-
ród lehetett belőle. először az
úr pajzshordozója, végül fegy-
verhordozója lett. 

Megtanulta a szigorúan
vett lovagi becsületet, ami a

következőket tartalmazta: A
keresztény egyház védelme,
akár az életük árán is. A fejede-
lem, illetve a hűbérúr iránti tö-
retlen hűség minden körülmé-
nyek között. A gyengék és ele-
settek védelme. Az adott szó
szentsége. A fegyverhordozó
apród 20–21 éves korára már
birtokában volt a hét lovagi
készségnek, mint a lovaglás,
úszás, nyilazás, vívás, vadá-
szat, sakkozás és éneklés.

A felkészült ifjút 20–21
éves korában lovaggá avat-
ták. Az avatás eleinte egysze-
rűen történt, eredetileg a
fegyverek átadását jelentette,
elsősorban a kardét, később
ehhez járult a páncél és a sar-
kantyú, még később a váll és
a nyakérintés. A lényeg a
kard és a kardszíj átadása, fel-
övezése volt. A lovag ezután
felugrott a lovára, néhány lé-
pést tett, majd különböző
irányba sújtott a kardjával és
be is fejeződött az avatás.
Később erre a katonai rítusra
épült rá az egyházi ceremónia.
A teljes szertartás a jelölt gyó-
násával kezdődött, így meg-
tisztult lelkileg, majd a für-
dőben testileg is. Az éjszakát
a kápolnában imádkozással,
virrasztással töltötte, fegyve-
rei ez idő alatt az oltáron vol-
tak. Az avatás napján a szent-
misén megáldozott, majd a
templom előtti térre vonult.
Itt került sor a fegyverek át-
adására, a kard felkötésére.
ezután a lovagi eskü követke-
zett. Az avatást rendszerint
nagy lakomával ünnepelték.
A lovaggá ütést kezdetben a
patronáló lovag végezte el,
később királyi kiváltság lett.
A vállra ütés azt is jelenthet-
te, hogy ez az utolsó ütés,
amit a lovag megtorlatlanul
eltűr. A lovagi fogadalommal
a jelöltnek az elkövetkezen-
dőkben a lovagság szabályai
szerint kell élnie, amik a kö-
vetkezők voltak: hallgasson
naponta jámbor elmélyedéssel

misét, kockáztassa életét meré-
szen a katolikus hitért, szabadít-
sa meg a szentegyházat minden
zaklatójától, védje szorongatta-
tásukban az özvegyeket, árvá-
kat, kerülje az igazságtalan há-
borúkat, tagadja meg a tisztes-
ségtelen szolgálatot, párbajoz-
zon minden ártatlan megszaba-
dításáért, a lovagi tornákat csak
a hadigyakorlat kedvéért keres-
se, tisztelettel engedelmeskedjen
uralkodójának, hűbérurának.
Sértetlenül meg kell őriznie az
államot, Isten és az emberek
szemében kifogástalanul kell él-
nie a földön.

Ha a lovag megszegte az
előírt szabályokat, valamilyen
főben járó bűnt követett el,
akkor megfosztották lovagi
rangjától. Az eljárásnak ek-
kor is szertartásos jellege volt.
A bűnös fegyvereit, kardját,
pajzsát, sisakját összetörték,
majd sarkantyúit levágták.

A lovagkor erénye a testi
nevelés volt. egy lovagnak
erősnek, harcedzettnek kel-
lett lennie. A hadigyakorlat
megszerzésére jó alkalom volt
a lovagi tornákon. Idővel a
rendezés feltételeit írott sza-
bályokba foglalták. A lovagi
tornát az uralkodó vagy vala-
mely főúr várának udvarára
tartották. Az összecsapások
rendszerint a középkor ünne-
peinek fényét emelték. A lo-
vagok párosan vagy csapato-
san harcolhattak. A torna
célja nem a vérontás volt,
ezért ha egymással harcoltak,
külön erre a célra készített
tompa végű fegyvereket hasz-
náltak.

A lovagság intézménye,
életmódja, értékei csak lassan
és jelentős késéssel jöttek lét-
re Magyarországon. zsigmond
idejére tehető a magyar lova-
gi művészet felzárkózása az
európai színvonalhoz.

cSETnEK bÉLa

(részletek)
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a lovagi nevelés
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vigyázat: hazugság, avagy
sorok röpcédulára, falragaszra!

«horgas béla írása»

vIgYázAT a hazugságnak is millió hajtása van és nincs biz-
tos recept a fölismerésére... Annyi mindent lát és hall az em-
ber: áradnak a képek és a szavak. Hajlamossak lennénk azt
gondolni: ha valami benne van a tévében, az újságban, ha
kinyomtatták, filmre vették, ha tárgyszeűen létezik, ha köz-
lik velünk felelős intézmények felelős emberei – akkor
mindez: igaz. (...) vigyázat: ne keverjükkavarjuk az amúgy is
megkopott fogalmakat. A különböző ízlés nem azonos az íz-
léstelenséggel és a szombat esti tévékrimik, diszkóoperettek,
az utcaszerte áradó képregények és egyéb bárgyúságok ha-
zugságát észrevevő ember sem alkalmatlan a nevetésre, a
könnyű szórakozásra, vagy akár a bohóckodások és egyéb
mókás látványosságok önfeledt élvezetére. 

vigyázat: egy krimi is lehet pompás. nem szabad eleve el-
ítélni egyes műfajokat – bár egyes műfajok úgy és azért ala-
kultak ki, hogy eleve a könnyűség, a tartalmatlanság, a le-
egyszerűsítés, a felületesség, a külső csillogás jegyében mű-
ködjenek. ezek a produktomok csak lekötni akarják fo-
gyasztóikat, lekötni egyetlen pillanatig, fogva tartani addig,
amíg pereg a kép, amíg csillog az ékszer, folyik a vér, száguld
az autó, vetkőzik a nő, csattan az ököl, csorog a könny.
lekötni, elkábítani akarnak, hogy amíg nézem, hallgatom:
ne én legyek én.

vigyázat: nem az a baj, hogy az a valami leköt, hogy teljes
énemet foglalkoztatja. Az a baj, hogy kizsarolja képzelete-
met, hogy nem enged elmélyülni, hogy üres héj csupán.
ezért érezzük az ilyen fogyasztás végén kielégületlenséget,
azaz ürességet. vigyázat: az üresség is hazugság, veszélyes ha-
zugság. (...) vigyázat: a tévésorozatok mákonya és a képre-
gények ostobasága leköt és megtölt ürességgel, azt mondja
ilyen a világ, és ezt mondja: legyél te is ilyen. De a világ nem
olyan, és te sem vagy olyan. Becsapott leszel és megtölt az
üresség. Becsapott leszel és megalázott. lám, ennyire tarta-
nak. Ilyen ostobának és igénytelennek. vigyázat: a bóvli ha-
zugsága mélységesen sérti a domokratizmust, lebecsüli a ple-
bejus rétegeket. (...)

Sok fogyasztásra szánt termék ma már nemcsak kiszolgál-
ni akarja a közönség legolcsóbb igényeit, hanem eleve a
pénzszerzés a célja, s csak a haszonvágy élteti. vigyázat: né-
zők, olvasók, hallgatók! vigyázat emberek, mert átvernek!
vigyázat, növekszik a bazár, szaporodik a hamis! A tarkaság,
amíg az élet természetes velejárója, szép és vonzó. A sokfé-
leség, a bő választék is a gazdagság jele – örüljünk neki. De
a zűrzavar és az értékek összezagyválása: rossz. 

A mai ember sokféle tanácstalanságát, zavarát – sajnos!
–így nem tudja a kultúra csillapítani. Keresnünk kell tehát
megbízható, szilárd pontokat, az elemi kapaszkodókat. (...)
vigyázat, olyan korban élünk, hogy sok a hamis próféta, a
kontár, a kirafinált csaló. Kétkedni, kérdezni, gondolkozni
már ezért is, elemi védekezésként is szükséges. Mert sok a
reklám. A plakátok és a hirdetések. A szenzációs külső. A
falragasz! (...) vigyázat: nem bizalmatlanságról, a hitetlen
gyanakvásról és elzárkózásról van szó, hanem a természetes
védekezésről – minden hazugsággal szemben.

jÓzSeF aTTIla

MInT a Mezőn

Mint a mezőn a kisfiút, ha
eléri a vihar
s nincs tanya, anya, hova futna
kapkodott lábaival,
a tömött, dühödt ég dörög,
a tarlón szalmaszál pörög,
ő mint az állat, nyöszörög,
zokogna, de a félelem
elveszi könnye melegét,
sóhajtana, de hirtelen
reálehel a hideg ég
s csak akkor, amikor sovány
testén és arcán halovány
borzongás villan, mint a villám
s fekete eső dől szakadva,
az mintha belőle fakadna, 
mint mérhetetlen nagy sirás,
amely fölgyűl a földeken,
fénylőn csorog a zöldeken,
árkot betölt és gödröt ás,
hömpölyög a réten, az éren,
hömpölyög fönn a levegőben,
s a gyermek megindul a téren,
útja van ebben az időben –
így tört e vágy rám, ily veszetten
ily hirtelen, ily szilajon,
férfi létemre sírni kezdtem.
S e könnyel ázott talajon,
hol nehezen emeli lábát
az ember, ki pedig sietne –
megállok most. a kívánságát 
észre se venném, ha szeretne.

lUkÁcS lÁSzlÓ
bács-Kiskun megye 8. számú választókerület megválasztott 

országgyűlési képviselőjének fogadóórái, elérhetőségei.

VÁLASZTÓKERÜLETI éS VÁROSI IRODA
6400 Kiskunhalas, Szent Imre utca 4.

Telefon: 77/420-061; mobil: 20/465-2300
Ügyfélfogadás: szerda, csütörtök 14-18 óráig

E-mail: lukacslaszlo@fidesz.hu
Web: lukacslaszlo.fidesz.hu

ORSZÁGGYŰLéSI KéPVISELŐI IRODA
Bethlen tér 1. (Filmszínház mellett) Mobil: 20/465-2300

Fogadóóra: hetente szerda: 8-12 óráig
(vidéken, vagy más esetekben külön időpont egyeztetés alapján)

Az országgyűlés munkarendjének változása esetén, az ügyfélfogadásban, 
személyes kapcsolattartásban érintettek szíves megértését kérem. 

A felmerülő közérdekű kérdésekre, javaslatokra írásban is válaszolok!

ARADSZKY MONTIKA, VK. TITKÁR

E-mail: aradszky.montika@fidesz.hu Telefon: 20/225-8736
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honismereti határjárás III.honismereti határjárás III.
áldomásos vendégség a pirtói „stázsa hegyen“

a nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2011. augusztus 27-én, szombaton 15 órától. 

Utazás kisbusszal. Indulás a ref. templom előtti parkolóból. 
az elmaradt határjárásunkra összesen 16 fő jelentkezhet!

Jelentkezni lehet 2011. augusztus 15-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

a Fidesz-KDnP kiskunhalasi 
önkormányzati
képviselőinek
fogadóórái!

minden hónap első keddjén:
Pajor Kálmán 14-15 óráig Telefon: 30/9784294

02. sz. vk. Máté Lajos 15-16 óráig Telefon: 30/2495108
01. sz. vk. Jerémiás Béláné 16-17 óráig Telefon: 20/8057746

minden hónap utolsó keddjén:
03. sz. vk. Hunyadi Péter 14-15 óráig Telefon: 70/3670671

05. sz. vk. Aradszky Lászlóné 15-16 óráig Telefon: 20/5635604
08. sz. vk. Dr. Skribanek Zoltán 16-17 óráig Telefon: 20/2228241

06. sz. vk. Fülöp Róbert 17-18 óráig Telefon: 30/4453347

Helyszín: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 4.
Választókerületi és városi iroda

Thorma jános, a festő
Thorma jános festőművész

kiskunhalason született
128 éve, 1870. április 24-

én. a város egyik
lehíresebb szülötte.

A Mintarajz iskolában
Székely Bertalan növendéke-
ként megkezdett tanulmá-
nyait Münchenben Hollósy
Simonnál, majd Párizsban a
Julian Akadémián folytatta.
Művészetének stílusa eléggé
összetett. egyeztetni próbálta
a romantika, a magyar törté-
nelmi festészet és naturaliz-
mus elveit. Az 1920-as évek-
től a jellegzetes nagybányai
stílus tanáraként nagy szolgá-
latot tett a művészeti nevelés
ügyének is. 1919 után a koló-
nia vezetője volt, lelkes mun-
kássága akadályozta meg az
első világháború után a mű-
vésztelep teljes széthullását. 

Thorma János szemléleté-
ben erősen kötődött a múlt-
hoz. Örök 48-as elhivatott-
sággal szánta élete fő művei-
nek nagyszabású történelmi
pannóit, az „Aradi vértanúk”
és a „Talpra magyar!” képe-
ket. 1893-1896 között készí-
tette el egyik legjelentősebb
alkotását, a legnagyobb mére-
tű magyar történelmi képek
egyikét, az „Aradi Vértanúkat”
témája miatt rendkívüli nép-
szerűsége ellenére sem szere-
pelhetett a millenniumi kiál-

lítás művészeti csarnokában. 
A hivatalos Magyarország

nem örült a kényelmetlen
képnek. Külön kiállításon va-
ló bemutatása és óriási sikere
után csak Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter közreműkö-
désével került a Történeti
Képcsarnokba 1931-ben, ké-
sőbb a Magyar nemzeti
galériába. 

Thorma tudatosan tervezte
el a kép szerepét: „A kép
Magyarországon kívül, tehát
idegen országban semmi áron
sem eladó. Szükség van erre eb-
ben az országban, nem idege-
neknek festettem.”

Időközben megfestette a
forradalom kezdetét is:
„Talpra magyar!” címmel. 

1898-ban kezdett hozzá, de
az első változattal elégedetlen
volt, olyannyira, hogy felda-
rabolta a vásznat. 1903-tól
dolgozott a ma létező képen.
1918 őszén Szinyei Merse Pál
örömmel gratulál: „Most már
csak arra kérlek: ne fesd át még
egyszer a gyönyörűen sikerült fi-
gurális részt – ez kár volna – a
hátteret, architektúrát hozzá
stimmeled úgy, ahogy a figurális
rész megkívánja és schluss!”
Thorma csak 1936-ban jelen-
tette ki: „Azt hiszem ki lehet
állítani így. Dolgozni rajta töb-
bet úgysem tudok.”

SzAKál Aurél

Thorma János Múzeum 

a kiskunhalasi Thorma Já-
nos múzeum a névadója ha-
lála 75. évfordulójára jelen-
tős vándorkiállítás megvaló-
sítását tervezi.

A Kiskunhalason született,
majd Nagybányára átköltözött
Thorma János (1870-1937) a
magyar festészet egyik legkie-
melkedőbb alakja. Pályafutását
1888-ban a müncheni Hollósy
iskolában kezdte, majd 1889-
ben a Bajor Királyi Képzőmű-
vészeti Akadémián folytatta.
Thorma János főleg realista és
1848-1849-es témájú festmé-
nyeiről nevezetes. Azonban
ezek mellett impresszionista mű-
veket is alkotott, de ezek kevés-
sé ismertek napjainkban. Az
utóbbi stílusba tartozó festmé-
nyeket szeretnének a rendezők a
nagyközönség elé tárni. Mintegy
ötven festmény bemutatására
kerül sor Thorma szülőföldjén,
lakóhelyén, iskolavárosaiban. A
Németországba (München) is
eljutó vándorkiállítás valószínű-
leg a német fővárosban is látha-
tó lesz. A kiállítási anyag
Magyarország, Németország,

Románia múzeumaiból és ma-
gángyűjteményeiből válogatódik
ki.

a megvalósítás időterve:

2011. július-augusztus
szervezés

2012. július
kiállítási katalógus megjelenése

2012. július – 2013. március
kiállítások

2012. július
Kecskemét (cifrapalota)

2012. augusztus
nagybánya

2012. szeptember 30-október
19. münchen (Künstlerhaus)

2012. november
berlin

2013. január-március
budapest (magyar nemzeti
Galéria)

(Thorma János: Festőnő, 1934. Olaj,
vászon, 100 x 80 cm, j.j.l. THORMA,
Thorma János Múzeum, Kiskunhalas)

Thorma János kiállítás 2012



ván benjámin: Szilády
Áron élete című kötete,
várhatóan 2012-ben jele-
nik meg. előfizethető
2500 Ft-ért a kiadóknál,
Kiskunhalasi református
egyházközség (77/421-
123), Szilády áron Tár-
saság, Thorma János
Múzeum (77/422-864).

*

a Pásztortűz egyesület
rendezésében: 2011. szep-
tember 3-án, szombaton
16 órától - Iv. zenélő
Szélmalom - zenés-pró-
zás-táncos program, kira-
kodó vásár, kiállítás, büfé,
állatsimogatás, tanya ma-
kett, civilasztal, pásztorto-
tó, csillagászati bemutató.
Sáfrik szélmalom (Kölcsey
utca).

*

A Szilády Áron Társaság
kirándulást szervez vesz-
prémbe 2011. szeptember
17-én, szombaton. Indu-
lás: 6:45 órakor a gimná-
zium utcából. részvételi
díj: 2500 Ft. Jelentkezni a
ref. parókián lehet szep-
tember 10-ig! Telefon:
77/421-123.

*

A STÁDIUM - polgári hírle-
vél következő megjelenése:
2011. október 1. A prog-
ramváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2011. aUgUSzTUS12 Magyarnak lennI éleTSTílUST jelenT... – karÁcSony SÁnDor

SzenTMIHálYI SzABÓ PéTer

PolITIkaI abc
balolDal, jobbolDal

POlITOlÓguSOK, publicisták, politikusok és politizáló emberek
gyakran és szívesen használják e több, mint két évszázada di-

vatba jött fogalompárt, mely koronként és országonként más-más,
egyértelműen alig körvonalazható tartalommal rendelkezett, mint-
egy az ideológiai-hatalmi túlsúly és propaganda függvényeként.
Mint ismeretes, az 1789-es francia nemzetgyűlésben az ülésterem
baloldalát a radikális forradalmárok, míg jobboldalát a mérsékeltek
foglalták el, majd a monarchia idején a baloldalon köztársasági-
párti, egyházellenes nézetek képviselői ültek, velük szemben pedig
a királyság és az egyház támogatói. A „haladó“ és a „maradó“, for-
radalmár illetve konzervatív értékrend szembeállását a munkás-
mozgalmak és különösen a marxizmus térnyerése tovább árnyalta,
hiszen a radikális, liberális értékrend mellé, sőt, némiképp helyette
is baloldalra nyomult a „proletár internacionalizmus“, a szo-
ciáldemokrácia, a szocializmus és a kommunizmus osztályszem-
pontú radikalizmusa. A jobboldalon viszont – mintegy válaszként
– a nemzeti és polgár értékrenddel és eszmeiséggel egészült ki a ko-
rábbi hagyomány- és tekintélytisztelet.

Természetesen a Szovjetunióban és az oroszok által megszállt
Kelet- és Közép-európában a baloldaliságnak minden természetes
és tisztességes jogutódlása és legitimációja megszűnt. A szovjet
tankok és szuronyok védelme alatt létrejött szocializmus éppúgy a
baloldali nézetek paródiájává vált, amint a fasizmus-nácizmus is
visszájára fordította és megbélyegezte a jobboldali értékeket. A
kommunista és fasiszta diktatúra és terror rémtettei gyakorlatilag
mind a bal-, mint a jobboldaliság fogalomkörét megfosztották ere-
deti jelentésétől és értékrendjétől, s az ellentábor szóhasználatában
mindenképpen rosszértelmű, elmarasztaló színezetet nyertek. Az
1945 után létrejött nyugati világrendben ez a törésvonal (lát-
szólag) fel is töltődött, s a demokráciák vezető és sikeres pártjai a
bal- és jobboldal közötti „semleges“ zónába, „középre“ törnek, hogy
elkerüljék a terminológiai gettót a szavak háborújában.

Mivel Magyarországon ma még nincs valóságos polgárság, jogál-
lamiság és piacgazdaság, (...) minden esélye megvan annak, hogy a
bal- és jobboldal szembenállása tartósan megmarad és súlyos konflik-
tusok forrása lesz. A probléma lényege az, hogy Magyarországon a
baloldalt az idegen hatalmat feltétlenül kiszolgáló állampárt, az óriási
gazdasági és sajtóhatalmat törvénytelenül átörökítő érdekcsoportok
utódai, vagyis a gazdagok és kivételezettek képviselik, míg a job-
boldalon a fél évszázada üldözöttek, kisemmizettek, félretoltak és
kizsákmányoltak állnak. Magyarországon a baloldali értékek nem a
szegények értékei, hanem az ezeket szavakban kisajátító, de minden
cselekedetükben azokat cáfoló gazdagoké.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

a náDoR KLUb és a haLaSI 48-aS KÖR tisztelettel 
meghívja Önt, 2011. augusztus 20-án, szombaton 

10 órára a halasi bográcsfesztiválra (piac).

Újra találkozhatunk az Alsó-Kiskunság településeiről érkezőkkel! 
A bográcsos ételeink mellé halasi bort is kínálunk, jó kedvvel és

bőséggel! édes és sós süteményeket szívesen elfogadjuk a tagjainktól! 

Előzetes jelentkezés, telefon: 20/465-2300

halaSI Téka
érték- és mértéktartó

előadások Kiskunhalason

a nádor Klub 
szeretettel meghívja 
Önt és családtagjait

2011. szeptember 22-én, 
csütörtökön 18 órára a

Szilády áron Református
Gimnázium dísztermébe.

magyar 
sorsfordító idők

címmel

Dr. SzakÁly SÁnDor

történész, egyetemi tanár
előadására.

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

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.

Kiskunhalasi képeslap 1906-ból 
(Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról, 2000)


