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„Én már nem félek semmitől“
Kannás Alajos: 

Nem félek

Én már nem félek semmitől 
Amit lehetett elvesztettem 
házban hazában emberekben 
s mint rozsdás szög a romos falban 
valahogy mégis megmaradtam 
s nem kértem soha alamizsnát

Hiszek a téli termő földben 
amely a magvakat megőrzi 
madarat embert sosem öltem 
s nem szoktam dacból összetörni 
a kiürített poharat

Feljelentettek kitagadtak 
befalazták az életem 
körömmel vájtam ki az ablak  
tenyérnyi holdját s énekem 
nem lett makogó monológ

Az értelmetlen dadogót 
nem követem semmilyen nyelven 
amit lehetett elvesztettem 
házban hazában emberekben 
s többé nem félek semmitől

Az 1956-os forradalom Magyarország
népének a diktatúra elleni forradalma
és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a 20. századi ma-
gyar történelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye volt. A budapesti diá-
kok békés tüntetésével kezdődött 1956.
október 23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával fejező-
dött be november 10-én.

Az október 23-i budapesti tömegtün-
tetés a kommunista pártvezetés ellensé-
ges reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott véres sortűz következtében még
aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez
a kormány bukásához, a szovjet csapa-
tok visszavonulásához, majd a több-
pártrendszer visszaállításához és az or-
szág demokratikus átalakulásához veze-
tett. November első napjaiban az új
kormány megkezdte a tárgyalásokat a
Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes
kivonásáról, a Varsói Szerződésből való
kilépésről és az ország semlegességéről.
A szovjet politikai vezetés azonban a
kezdeti hajlandóság után meggondolta
magát, és miután a nyugati nagyhatal-
mak biztosították arról, hogy nem nyúj-
tanak a magyar kormánynak segítséget,
november 4-én a szovjet csapatok had-
üzenet nélküli háborút indítottak
Magyarország ellen. Az aránytalan túl-
erővel szemben egyedül maradt ország
több napon át folytatott szabadságharca
így végül elbukott.

A harcokban a titkosítás alól 1993-
ban feloldott statisztikai adatok szerint
2652 magyar és 669 szovjet állampolgár
esett el. A sebesültek száma magyar ol-
dalon 19 226, míg szovjet oldalon 1540
fő volt. A forradalom következménye-
ként kb. negyedmillió magyar hagyta el
az országot, nyugatra menekülve.

1957 januártól a forradalom résztve-
vőit tömegesen tartóztatták le, majd so-
kukat kivégezték és bebörtönözték. 

A brutális megtorlást és a magyar nép
elnyomását az ENSZ és a világ közvéle-
ménye egyaránt elítélte. A forradalom
leverését követő évtizedekben Magyar-
országon tilos volt erről az időszakról
beszélni, mert ellenforradalomnak bé-
lyegezték. (a szerk.)

Kannás alajos (Kiskunhalas, 1926. július 21. – los angeles, 1999. május 25.) pszi-
chológus, író, költő. az elemi iskoláit és a gimnáziumot szülővárosában, Kiskunhalason 1944-
ben fejezte be. aktívan részt vett az ifjúsági életben, és emellett már ekkor verseket is írt.
Felsőfokú tanulmányait 1945-1948 között Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen
végezte, irodalom és esztétika szakirányokon. Doktori értekezését a Bécsi Egyetemen 1960-ban
védte meg pszichológiai tanulmányok után. 1948-ban távozott ausztriába, ahonnan 1951-ben
az Egyesült államokba települt át. 1954-ben visszatért Európába, ahol Franciaországban és
ausztriában tevékenykedett. 1960-ban pszichológiai tanulmányai befejezése után tért vissza az
Egyesült államokba, ahol a pomonai közkórház (Kalifornia szövetségi állam) pszichológusa
volt. Kaliforniában áttért a muszlim hitre, a fekete negyedben lakott és alkotott, második és har-
madik házastársa sötétbőrű volt. Publikációi Krónikás álnéven jelentek meg, az amerikai
Magyar népszava, a Californiai Magyarság, a Dél-amerikai Magyar Hírlap, a Caribi Újság,
a Független Magyarország, az Irodalmi Újság, Ifjú nemzedék (München), Magyar élet
(Torontó és Melbourne), és még több időszakos kiadványban. (Forrás: wikipedia)

Háború és áldozatai, 1956



STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2011. okTóber

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.

[működési szabályzat - kivonat, 
2010. november 25.]
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MegjelenIk kéThavonTa.

ÖTÖDIk SzÁM

kiadja a 
vashatos kft.
kiskunhalas

Szerkesztő:
lUkÁcS lÁSzló

Munkatársak:
aradszky Montika, 

Flösser Tamás, 
kuris István lászló 

készült a nádor klub 
tagjai részére. kereskedelmi

forgalomba nem kerül.

* * *

a nÁDor klUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

lukács lászló elnök
Dóka józsef alelnök

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
Szent Imre u. 4.

nadorklub@mailbox.hu

Telefon és fax: 77/420-061

Ügyfél telefon:
20/465-2300

E-mail:
lukacslaszlo@fidesz.hu
hunepkerkft@hdsnet.hu

www.vashatos.hu



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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Fidelitas: mindannyiunk jövője
A Fidelitas 1996-ban alakult,
a Fidesz ifjúsági társszerveze-
teként. 1998 óta minden par-
lamenti ciklusban megadatott
a szervezetnek, hogy képvise-
lői a parlamentben dolgoz-
hassanak a fiatalokért és
Magyarországért. 

Az idei évben szervezetünk
a tisztújítások nyarát élte.
Júliusban a X. tisztújító
Kongresszuson Debrecenben
a küldöttek ismét ágh Pétert
választották meg a szervezet
elnökévé.

Városunkban Szilágyi Pál
Ferenc 5 év után leköszönt,
és nem indult az elnöki szé-
kért, így a helyi csoport meg-
bízása nyomán az idei év nya-
rától vezetem a kiskunhalasi
Fidelitast. 

A történelmi áttekintést
azért tartottam fontosnak,
mert látni kell, ha a Fideszre
azt mondjuk, hogy rövid- és
középtávon hazánk jövője,
akkor érdemes megemlíteni,
hogy a Fidelitas hosszútávon
látja el ugyanezt a feladatot.
Ezt mi, fiatal jobboldaliak
Halason a munkánkkal sze-

retnénk igazolni, de ehhez
szükségünk van a „régebb óta
fiatalok” segítségére is. A
Fidelitas ugyanis nem a Fidesz
mostohagyermeke, hanem az
egyetlen és életképes cseme-
téje. 

Az előttünk álló időszak a
közösségépítés szempontjából
ideális. 2014-ig tartó építke-
zést tervezek, hogy a Fidelitas
a Fidesz legerősebb és legha-
tékonyabb szövetségesévé
váljon városunkban. Szeret-
ném ehhez a helyi Fidesz alel-
nökeként és a Kiskunhalasi
ifjúsági Egyesületben szerzett
tapasztalataimat egyaránt fel-
használni. Fő célom az, hogy
az ifjúsági életet programok-
kal és mind több fiatal bevo-
násával újjászervezzük. A
programok négy irányban: a
sport, a szociális gondosko-
dás, a helyi értékek védelme
és a kultúra terén összponto-
sulnak majd. Azt szeretném,
hogy fiatalos, vidám, a korára

jellemző szellemes, egyben
komoly gondolkozásra is ké-
pes ifjúsági élet legyen a vá-
rosban. A következő progra-
mokat kínáljuk majd az ifjú-
ságnak;

• sportrendezvények, if-
júsági programok: labdarúgás,
kézilabda, biliárd, videojáték
bajnokság, táborszervezés fiata-
loknak

• karitatív és környezet-
védelmi jellegű programok: ru-
hagyűjtés, élelmiszergyűjtés,
szemétszedés 

• a helyi fiatalok szá-
mára fontos, helyi értékek vé-
delme és politikai megmozdulá-
sok szervezése

• kulturális programok
• előadások szervezése

(Halasról elszármazott ismert
személyek révén)

• testvérvárosi ifjúsági
kapcsolatok erősítése

A munkát elkezdtük, ezt
különböző programok igazol-
ják a közelmúltból, és tá-

masztják alá még az idei év-
ben. több kapcsolatfelvétel
történt az ország számos
pontján élő szervezetekkel,
melynek tapasztalatait igyek-
szünk majd kamatoztatni.
Jómagam a Fidelitas és a
Polgári Magyarországért
Alapítvány által szervezett
ifjúsági Közéleti Akadémia,
az ún. „vezetőképző” 2011-
2012-es képzésen veszek
részt. Ennek keretében négy
hétvégén tihanyban és egy
alkalommal brüsszelben csa-
pat- és szervezetépítést, konf-
liktuskezelést, prezentációt,
egyesületalapítási szabályokat
és pályázatírást, önkormány-
zati és parlamenti politikai is-
mereteket tanulok. Az új is-
meretek és impressziók már
most felbecsülhetetlen érté-
kűnek ígérkeznek, ezeket
Kiskunhalason igyekszem a
lehető legteljesebb mérték-
ben az ifjúság és közösségünk
javára fordítani.

FArKAS DáNiEl, ElNöK
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„Megdőlt a szabadság végső reménye,
Halálra vérzik immár Magyarország.”

(Heinrich Heine: 1849 októberében)

A magyar szabadságharc leve-
rését osztrák katonai megszál-
lás követte. A császár és kor-
mánya ítéletét Julius Jacob
von Haynau táborszernagy
hajtotta végre.

„a lázadó vezéreket fel fogom
köttetni, ... a magyarokhoz át-
állt tiszteket agyon fogom lövet-
ni, ... gyökerestől irtom ki a
gazt, ... egész Európának példát
fogok statuálni, hogyan kell
bánni a lázadókkal, hogyan kell
rendet, nyugalmat és békességet
egy évszázadra biztosítani.” –
kérkedett Haynau.

A hadbírósági eljárások
csak ceremóniák voltak. A ti-
zenhárom tábornok és az első
magyar felelős kormány mi-
niszterelnökének meggyilko-
lását szándékosan időzítették
október 6-ra. ugyanis egy év-
vel korábban 1848. október
6-án bécsben a népítélet vég-
zett a gyűlölt theodor latour
hadügyminiszterrel. 

Emlékeztetőül s megtorlás-
ként Haynau e napot jelölte
ki az ítéletek végrehajtására. 

budapesten e napon lőtték
agyon gróf batthyány lajos
miniszterelnököt, mert ő jel-
képezte a magyar függetlensé-
get Kossuth lajos elmenekü-
lése után. (Kép: jobb oldalon)

A hős tábornokok közül
négyet Aradon, a vár melletti
sáncárokban golyó által vé-
geztek ki, kilencet a közeli
tisztáson akasztottak fel. ál-
dó imádság mellett sorolom
neveiket: Aulich Lajos,
Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knezich
Károly, Láhner György,
Lázár Vilmos, Leiningen-
Westerburg Károly, Nagy-
Sándor József, Poeltenberg
Ernő, Schweidel József,
Török Ignác, Vécsey Károly. 

Magyarok, németek, szer-
bek és horvátok egymást kö-

vették dicső csaták után a ha-
lálba. Az önkényuralom elva-
kult bosszújában még a csa-
ládtagjaiktól sem engedte el-
búcsúzni őket, sőt valameny-
nyiüket a vagyonelkobzással,
megkülönböztetéssel a sírig
üldözte.

Nagy sietséggel már augusz-
tus 22-én kivégezték Ormay
Norbert ezredest, Kossuth
lajos szárnysegédjét, október
25-én Kazinczy Lajos ezre-
dest, Kazinczy Ferenc fiát és
Lenkey János tábornokot is
halálra ítélték – ő vezette ha-
za 1848 májusában huszárez-
redét galíciából. Az ítéletet
azonban nem tudták végre-
hajtani, mert lenkey a bör-
tönben megőrült és két hó-
nap múlva meghalt. Se szeri,
se száma az önkényes szabad-
ságvesztésre ítélteknek, az új-
ból katonai szolgálatra köte-
lezetteknek, a lefokozottak-

nak. Sok esztendő telt el, de
feledni e gyásznapot nem le-
het. 

bár a korabeli hatalmassá-
gok még a neveik leírását is
tiltották, mint ahogyan a dik-
tatúra is megtiltotta, az októ-
ber 6-i nemzeti megemléke-
zést.

Az országos sajtóban csak
1865-től találni néhány soros
méltatást. 1890. október 6-án
avatták fel Aradon a Szabad-
ság téren Zala györgy által
készített csodálatosan szép
emlékművet, amit a román
megszállás alatt sürgősen fel-
robbantottak. (Ma már újra
áll, de a Tűzoltó téren. szerk.)

A helyi újság 1888-ban kö-
zölte október 6-án a Nagybá-

nyán élő – egykori honvéd –
Fekete lászló költő „Egy sza-
badsághős sírjánál" c. versét.
1899. október 6-án országos
megemlékezés történt. több
ezer település harangjai kon-
dultak meg. Sok ezren zarán-

dokoltak az aradi emlékmű-
höz.

Vári Szabó istván polgár-
mester díszes koszorút kül-
dött Aradra. A népes kül-
döttséget Mészöly istván ve-
zette. A református templom-
ban gyászistentiszteletet tar-
tottak a tanárok és diákjaik
részvételével. 1900-ban a pol-
gármester felhívására a polgá-
rok házaikat fellobogózták s
gyászistentiszteletet tartottak.
Az iskolákban tanítási szünet
volt. 1916-tól már kötelező az
iskolai tanítási szünet október
6-án. 1930-tól a kormány
ugyanolyan nemzeti ünneppé
nyilvánítja e napot, mint ami-
lyen március 15. 

Ekkor kezdeményezte
Nagy-Kálózi Sándor a ref. fő-
gimnázium tornatanára a „ke-
gyeleti stafétát", amit rendre
megismételtek a következő
időkben, csak a világháború
szakította meg a folyamatot.
A diktatúra 1950-től végleg
betiltotta e nemzeti gyászna-
pot. 1960-tól a Mezőgazda-
sági technikum tanulói meg-
koszorúzták thorma János
„aradi vértanúk" monumen-
tális festményét minden októ-
ber 6-án. 

ismét lehet megemlékezni,
gyászszalagot kitűzni, gyertyát
gyújtani.

Az aradi várbörtön falán
egykor ez volt olvasható:
„Magyarország! ne feledd ha-
lottaidat, mint vádlók élnek ők!"

F. NAgy JóZSEF

Első megjelenés: 1992

emlékezzünk az aradi vértanúkra!

Barabás Miklós: Az aradi 13 vértanú
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rövid és egyszerű imádságok, elmélkedések
Írta: Czeglédy sándor győri ref. lelkipásztor, 1927

IMÁDSÁgoS éleT.

„és lőn, mikor ő imádkozék egy helyen,
minekutánna elvégezte, monda néki egy az
ő tanítványai közül: Uram, taníts minket
imádkozni, miképpen jános is tanította 
az ő tanítványait. Monda pedig nékik: 

Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: 
Mi atyánk ...“ 

(lukács 11: 1-2.)

Az a két, vagy három esztendő, ame-
lyet Jézus a nyilvánosság előtt töltött,
csodálatos időszak volt. Akárhogy gon-
dolkodunk is Krisztus lelki nagyságáról,
emberileg képtelenek vagyunk megérte-
ni azt a páratlan nagy munkát, amelyet ő
e rövid idő alatt végzett. Napjainak ter-
hét szinte nem lehet leírni. Sokszor már
kora reggel messziről jött emberek ezrei
várták. olyan tömegek vették körül,
amelyeknek tolongása elől a tengeren
hajóra kellett szállania. Amerre járt, ki-
tették a betegeket az utcára, hogy meg-
gyógyítsa őket. A nagy tömegek nyomo-
rúsága leírhatatlan volt. Mindenki segít-
séget kért és szabadulást várt tőle.
Magának az urnak nem volt, hol fejét
lehajtsa. Visszavonulnia és elmélkednie
csak az éjszaka óráiban lehetett. ilyenkor
a csendes magányban vehette fontolóra
az emberiséghez intézett nagy mondani-
valóját.

Hol volt a mi urunk számára az erő-
nek az a gazdag forrása, amelyből szünte-
lenül meríthetett? Közvetlen közelében
élő tanítványai csakhamar meggyőződ-
tek arról, hogy Krisztus ereje a magány-
ban isten színe előtt elmondott imádság-
ban rejlik. Azokban az éjszakai órákban
gyűjtött erőt lelke számára, mikor a vi-
lágtól elvonulva istennel társalkodott.
Ez az erőforrás természetesen nemcsak
Jézus számára van nyitva. Minden idő-
nek kegyesei az imádságnak ehhez az ős-
forrásához mentek, hogy a nyomorúsá-
gukban vigasztalást, a munkában kitar-
tást és a szenvedésben erőt ebből merít-
senek.

A vallásos élet nagy és örök törvénye
az imádság szükséges volta. Amint nincs
ragyogó nappal nap nélkül, nincs élet a
szív dobbanása nélkül,teljesen lehetetlen
még csak elgondolni is az olyan keresz-

tyéni életet, amelyből hiányzik az imád-
ság napról-napra diadalmasan előretörő
és mindent átható ereje. Az imádság va-
ló só az emberi életre nézve, amely nél-
kül az élet hamar senyvedésnek, rotha-
dásnak indul.

Kedves testvéreim, mikor kis csecse-
mő kezedet összekulcsolták és az édes-
anyád először tanítgatott az imádságra,
már akkor szép és tiszta imádságos életet
szántak neked. Az iskola az imádságok
gyöngyszemeit adta szívedbe és a konfir-
máció részben felújította, részben kibő-
vítette szívedben az imádság drága kin-
cseit.

Hogy ki az igazán kegyes ember itt
ezen a földön, azt csak a mindeneket lá-
tó isten tudja. Minket embereket meg

lehet téveszteni a kegyesség puszta lát-
szatával és itt e földön a képmutatók
gyakran kegyesebbeknek látszanak, mint
az igazi szentek. Sőt affelől sem vagyunk
tisztában, hogy vallás szempontjából mit
érünk. Kik és mik vagyunk mi a vallás vi-
lágában? Vallásosságunk mély és éltető
víztől duzzadó folyam-é, vagy sekély és
büzhödt vizű mocsár, sok ember nincs
tisztában ezzel.

Egy azonban nyilvánvaló. imádságta-
lan szív soha még csak nem is beszélhet
komoly vallásosságról.

törekedjél kegyes, istenfélő ember
lenni, légy rajta, hogy állampolgári és
családi kötelességeidet becsületesen tel-
jesíthesd. törekedjél józanságra, erkölcsi
tisztaságra és becsületességre. De soha el
ne feledd, hogy mindezeknek természet
szerint való gyökere az imádságos élet.

Az imádságot el ne hanyagold!
Szomorú látvány az az aranygyűrű,

amelyből a gyémántot valami erőszakos
kéz durván kitörte. ilyen szomorú az em-
bernek minden napja, amelyből hiányzik
az imádság égi ereje.

Mikor és hogyan imádkozzál? (...)
Soha se tekintsd az imádságot úgy,

mint valami kellemetlen nagy adót,
amelyre a te mennybéli uradnak, iste-
nednek van szüksége. Az imádságot
mindig tekintsd drága jognak. Mert bár
imádkozni szent kötelesség, amelylyel
minden földi teremtmény tartozik a te-
remtő istennek, az imádságban mégsem
isten vesz ajándékokat, emberi szívből
származó adományokat, hanem minden
alkalommal te magad teljesedel meg az
örök élet javaival.

legjobb bizonyság az imádság mellett
maga az imádság. Próbáld meg!

a reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére,
hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a
bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. a reformációt eleinte különböző dátu-
mokkal kapcsolatban ünnepelték: luther születésnapján (november 10.) illetve halála napján
(február 18.), az ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának napján (június 25.). 1667-ben, a 95
tétel kiszögezésének 150. évfordulóján a II. jános György szász választófejedelem által vezetett
szászországi evangélikus egyházi főtanács elrendelte, hogy ezt a napot, amelyet a vallásjavítás kez-
dőpontjának lehet tekinteni, megünnepeljék. Ettől az időtől fogva lassanként más evangélikus egy-
házakban is szokásba jött ennek a napnak, vagy a rá következő vasárnapnak a megünneplése.
Magyarországon is nagy hagyománya van a nap megünneplésének, a legtöbb protestáns gyüleke-
zet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon. 1939 óta pedig október végén rendezik meg az
országos Protestáns napok ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak. (wikipedia)
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AKéZMűVES kultúra új-
bóli felfedezése során
a 70-es évek eleji „no-

mád nemzedék” városi fiataljai
élénk érdeklődéssel fordultak
a paraszti életmód, az egysze-
rű, a puritán, az ún. természe-
tes életmód felé. 

A különféle oldalhajtások-
nak köszönhetően a népzene,
a néptánc, a kézművesség is-
meretével, szeretetével ható
azonosulás-tudat formálódásá-
nak és általában véve a városi
ifjúság befogadó készségének
összevetéséből arra következ-
tethetünk, hogy a népies, le-
hajló gesztuskultúra ismét di-
vatot, mégpedig a társadalmi
környezetünkre jelentékenyen
kiható magatartás-formát te-
remtett.

Megállapítható, hogy a
nemzeti kultúrából kiemelt
örökségeink elsősorban művé-
szi ihletként, autentikus for-
maként, avagy példaként áll-
nak sok ezer kortárs fiatal
előtt, s a művészhajlandósá-
gok érvényesítésével, kivetíté-
sével sajátos életfelfogást és -
stílust képviselnek azok a tö-
rekvések, hogy az óvodásoktól
a felnőttekig, és az iskolai ok-
tatásban mind-mind a népi
kultúra átszűrésével, a termé-
szetes anyagok felhasználásá-
val, a kézügyesség és a forma-
kincsekkel való azonosulások-
ra irányítja a tájékozódó fi-
gyelmét (kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt).

A hajdani asztaltársaságok
(trinkstube), a legénybarátsá-
gok titkos, sőt misztikus kötő-
dése a hajdan vadászó, halászó
és gyűjtögető életmódhoz, bi-
zonyára jó néhány lakóközös-
ségben, mondjuk úgy: háznép,
falu, majd város esetében, az
emberi civilizációs életben az a
csitíthatatlan vonzódás, mely
az efféle magántársaságokat,
érdekszövetségeket regulázta.

Ez a vadász-szerep mindvé-
gig tettenérhető a hadiszerve-

zetek kialakulásában, szere-
pük kiteljesedésében, a legkü-
lönfélébb történelmi korsza-
kokban, az egyiptomi, a per-
zsa, a római, vagy éppenséggel
a régmúlt „polgári” ivóiban,
kocsmáiban társas-életet foly-
tató férfiak elkülönüléseiben.
(vö. kaszinók, klubok élete a
múlt században)

Az iparos rétegekre, a két-
kezi mesteremberekre jellem-
ző exkluzivitás (zárt előkelőség,
válogatottság, kizárólagosság)
szerep, vagy a jó példával való
elöljáróság, az erkölcsösség, a
hitélet formálása, továbbá a
különféle rendszabályok, szer-
tartások kialakítása ezernyi
változatban él az emberi törté-
nelemben, a püthagorizmustól
a szerzetesrendeken, szabad-
kőművességen keresztül a mai
rotary klubokig.

AHAlASi SZéPMíVES

CéH a régmúlt közép-
kori hagyományok to-

vább élő törekvéseit kívánja
(munka, művészet, életmód)
egységes egészként értelmezni,
ahol az alkotó személy társas-

köri kötődéseit kétkezi mun-
kája, s mesterségbeli tudása
határozza meg. Mindebből az
következik, hogy a Halasi
Szépmíves Céh tagjai lényegé-
ben egy vegyes céhet alkot-
nak, ahol az iparosság – jó ér-
telemben véve – jeles remeke-

it a szűkebb vagy tágabb kö-
zösség részére felajánlják, s te-
szik ezt azért, mert nem a ke-
reskedelem farkastörvényei,
hanem az együttes alkotói
öröm fűzi össze őket.

MAgyArorSZágoN a
Xiii. századtól szász
papok alakították az

első fratenitást (1248-ban),
amit hamarosan sok száz kö-
vetett. A céhek sajátos önkor-
mányzati rendszert alkottak,
ahol a céhlevél rögzítette a jo-
gok és kötelességek szövevé-

nyes szabályait, az együttélés
előírásait.

Spirituális, pogány vallási
hiedelmek és szertartások to-
vábbélése is nyomon követhe-
tő a céh-történet során, hiszen
a céhláda igencsak olyan sze-
repet tölt be egy céh életben,

mint a frigyláda, a céhláda lesz
az okiratok és a céhjavak befo-
gadója, a céh házi oltára.

A céheket általában a céh-
mesterek vezetik, akik a patri-
archális örökség képviselői,
mely alapvetően választott
tisztség, viszont nem lehetett
visszautasítani sem, s elkerülni
sem ezt a rendkívül összetett
felhatalmazást, és ebből kö-
vetkezően inkább kiválasztás-
ról kellene szólnom. Az elöljá-
róság többi szereplőjét a más-
különben egyenrangú tagok
közül és által úgyszintén vá-
lasztás útján jelölték ki, több-
nyire 1-2 évre.

A céhmester, vagy esetleg
atyamester mellett ismert még
a látó-, vagy mívmester szemé-
lye, aki a mestermunkákat, de
leginkább az inasok és a mester-
legények próbatevő öregembe-
re, vagy a legények közül vá-
lasztott öreglegény (dékán), aki
egyúttal a fiatalok vezetője.
Az atyamester, aki többnyire a
legidősebb, vagy a legtekinté-
lyesebb mesterember volt,
rendelkezett a céhláda egyik
kulcsával, míg a másikkal a
kulcsos-mester, vagy szolga-
mester, ifjúmester, aki olyan
mindenes féle, vagy gondnok,
későbbiekben az egyesületek
életében a háznagy lehetett.
Ezt a tisztséget mindaddig el
kellett látni, míg a céhbe egy
tőle ifjabb mester fel nem vé-
tetett.

Néhány céh esetében ismer-
jük a nótárius, vagy jegyző tiszt-
séget, aki az okmányok kitöl-
téséért volt a felelős, vagy a sá-
fárt, aki a legények közül kivá-
lasztott pénztárosnak tekint-
hető, amolyan „javak őre” le-
hetett.

A céhtagok felvételére ki-
alakult regula, rendkívül sok-
színű, de néhány ponton na-
gyon is hasonló. Minden vala-
mirevaló céh ügyelt az exkluzi-
vitására, ezért előírta, hogy
csak jó hírű, becsületes és dol-

a céhes kultúráról
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gos, törvényes születésű mes-
terembert fogadnak be.
Nagyon fontos volt, hogy
elöljárói tisztséget csak az
tölthetett be; de általában
mester is csak az lehetett, aki
megállapodott, nős ember
volt. Ha ez nem állt fenn,
többnyire bírságolták a nőt-
len legényeket, vagy ún. céh-
felügyelet alá helyezték, talán
ma is úgy mondanánk ezt,
hogy „fogták a kezét”.

Az inas, legény és mester
egyúttal korosztályi rendeket
is alkotott. Egyaránt volt gaz-
dasági, vallási, katonai szer-
vezet, ezért, aki a regulát nem
tartotta meg, nyilvánosan ki-
zárták a céhből.

E kezdeti polgári, cívis élet-
forma alapján tilos volt álta-
lában egymástól kölcsönkér-
ni, nyilvánosan veszekedni,
civódni, utcán enni és inni,
kiabálni, lábbelivel ágyba fe-
küdni, mást becsmérelni, sza-
pulni, kibeszélni a céh ügyeit,
vagy éppen kártyázni.

A céhlevél (privilégium) a
királyi szabadalom levéllel
egyetemben részletesen sza-
bályozta a céh életét, műkö-
dését, a tagfelvételt, a díjak
befizetését, a hivatalba jutás
rendjét, idejét, a tisztségvise-
lők feladatát, a szakmai kép-
zést, a vizsga rendjét, a mun-
kaidőt stb. A céhek alapítási
napja volt az ún. esztendős
nap, ami több céh esetében
vízkereszt (január 6.) napja
volt. 

Az eskütétel jelentős ese-
mény volt a céh életében, hi-
szen a legények ekkor kapták
meg a szegődtető levelet, ami
kétség kívül hasonlít arra,
amikor az apródból lovag lesz,
vagy arra, amikor a fiúból fér-
fi lesz némely nomád nép
szertartás-misztériumában.
Ezt az aktust közkeletűen úgy
mondták, hogy „megemberese-
dett”, miközben persze úgy-
mond:  megemberelték, s kiü-
rítették a társpoharat, illetőleg
áldomást tartottak.

A taksa (illeték, díj, ár) be-
fizetése után a mesterek be-
léptek a céh rendjébe, de más

jelentősebb alkalom során
egyéb befizetéseket is elköny-
veltek, és ebből gazdálkodtak
az év folyamán. Előírás sze-
rint, legalább évente négyszer
körbevitték a behívó levelet,
ami a rendszeres céhgyűlés
megtartására szólította fel a
mesterembereket. ismert,
hogy a le nem telepedett,
vagy vitatható szereppel bíró
mesterek esetében kauciót
(óvadék) is letétbe helyeztek,
hogy a céh elérje a mesterem-
ber maradását.

igaz az is, hogy az esküig
sok év telt el, míg az inasból
legény lett, aztán legényből
mester. A vándorlegények a
céh dékánjának segítségével
pénzt kaptak, s ingyen szállást
(3 napig) bárhol is kérték be-
fogadásukat. 1853-tól már
vándorkönyvvel látogatták
sorra saját mesterségbeli tu-
dásukat elősegítő útjukon a
legjobb mestereket. A csak-
nem három éves vándorlás,
egyfajta peregrináció (zarán-
doklás) végét a gyáripar tö-
megtermelése jelentette.
Hiszen a kisipar, majd házi-
ipar egyedisége, lassúsága,
zártsága miatt, (persze közéle-
ti szerepének háttérbe szorí-
tására is törekvés) az 1872.
Viii. tc. a magyarországi cé-
hes alakzatokat felszámolta és
helyükre az ipartársulatokat,
majd ipartestületeket ültette.

A céhmesterek vezetői
többnyire a városi elöljárósá-
gok tagjai voltak, tekintélyük
és politikai súlyuk sokáig hát-
ráltatta a liberális nemzetgaz-
daság térnyerését, ám azt is il-
lik tudni, hogy három fontos
céhes vívmányt a gyáripar
azóta sem tudott teljes mér-
tékben elérni: (1) az ipari
(művészeti) készítmények tö-
kéletességre való igénye, (2) a
mesteremberek megélhetésé-
nek biztosítása, s a céhmeste-
rek szolidáris gondoskodása,
(3) alacsony árszabályozás, a
minőségi érték áruhátterének
állandósága.

KiSKuNHAlASoN a
redemptiós válságot
követően jelennek

meg a mesteremberek, s ezek
közül is a legjelentősebbek a
takácsok, akik 1777-től bizo-
nyosan működnek, de a pe-
csétjük 1780-tól jelzi tevé-
kenységüket. Jellemző a céhes
ipar kiszorítására, hogy 1841-
ben 84 fő takácsmester meg-
élhetése volt biztosítható
Kiskunhalason, 1858-ban
már csak 59, míg 1935-re
egyetlen egy takács sincs vá-
rosunkban.

Máskülönben 1780-tól a
következő mesterségek szer-
veződnek ún. vegyes céhek-
be: kovács, bognár, nyerges.
1819-1872-ig öt céhes cso-
port dolgozik Halason: az asz-
talosok és lakatosok az egyik
tömörülésben, a másikban a
kőművesek, ácsok, molnárok.
Ezeken kívül persze jelentős
még a csizmadia és a szijjgyár-
tók jelenléte is. Az ipartestü-
leti törvény után 1885. dec-
ember 20-án Kiskunhalason
is megalakul az ipartestület, s
az eddig autonóm céhek, csa-
ládi szervezetek helyét fel-

váltja az állami felügyelettel
működő szövetkezeti modell. 

A régi céhek helyét és tár-
saságformáló alkalmait a ka-
szinók, olvasókörök, egyesületek
veszik át, s soha nem látott
módon 10 egyesületi székház
épül városunkban. 1902-től
pedig egy népies ihletettségű
háziipari mesterség születik
Dékáni árpád és Markovits
Mária jóvoltából: a halasi csip-
ke.

A régmúlt közösségi (tehát
egyfajta céhes) helyszínei
mindig is a társadalmiasult
közélet gyülekezőhelyei vol-
tak, mely színhelyeken a ha-
lasi polgárok egymást is cse-
lekvésre ösztönözték, vállalt
részüket, vagy jussukat latol-
gathatták. Mindenképpen
hatott rájuk a társas élet vi-
szonyrendszere, ami folyama-
tos kölcsönhatást is igényelt,
vagyis párbeszédet és érdek-
képviseletet.

luKáCS láSZló
Első megjelenés: 1996

grafika: orbis pictus

„Az új civil törvény” címmel, dr. latorcai Csaba, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelős helyettes államtitkára már ismertette az új civil törvényter-
vezetet a társadalmi egyeztetés során kialakult változásokkal. 

a közhasznúság újraszabályozásának alapvető logikája megmaradt,
viszont további indikátorokkal bővült feltételrendszere. a közhasznúvá
válás alapvető feltétele, hogy a szervezet olyan közhasznú tevékenységet
folytasson, ami állami vagy önkormányzati feladatként van definiálva.
Ezen túl két szempontrendszernek kell megfelelnie, mindkét szempont-
rendszer három-három szempontból áll, amennyiben egy-egy szem-
pontnak megfelel a szervezet, akkor szerezheti meg a közhasznú jogál-
lást. az első szempontrendszer a szervezet gazdálkodására, erőforrása-
ira vonatkozik, melyek vonatkozásában az elmúlt két üzleti évet tekint-
ve, az alábbi feltételek egyikének kell megfelelnie: - az átlagos éves be-
vétele meg kell haladja az egymillió forintot, vagy - az összesített adó-
zás utáni eredménye ne legyen negatív, azaz ne legyen veszteséges, vagy
- professzionális menedzsment álljon rendelkezésre, azaz a személyi jel-
legű kiadása érje el az összes éves ráfordítás 10%-át. a második szem-
pontrendszer a szervezet társadalmi hasznosságára vonatkozik, az el-
múlt két üzleti évet tekintve, az alábbi feltételek egyikének kell megfe-
lelni: - a központi költségvetési forrás ne érje el a bevételek felét (ebbe
a normatíva nem számít bele), vagy - a személyi jövedelemadó 1%-a,
az adományok és tagdíjak összesen az elmúlt egy évben legalább 10%-
át adják a teljes bevételnek, vagy - legalább 10 szerződéses önkéntese
legyen a szervezetnek az elmúlt évben.  

azok a szervezetek, amelyek jelenleg közhasznúak, még két évig azok
is maradnak, a törvény hatálybalépését (2012. január 1.) követő két
évben kell megfelelni a fenti szempontrendszernek, amelyek addigra
minden civil szervezet számára ismertté válnak. a törvényt várhatóan
október végén fogadja el a Parlament. (nonprofit.hu)
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Amáskor hatalmas vásár-
tér most kicsinek bizo-

nyult. A sátorváros nem fér el
rajta, kiszorul a széles, két fa-
sorral beültetett Vasút-utcá-
ra, még a kis mellékutcákba is
benyúlik egy-egy csücske. 

A híres őszi vásárt tartják.
Mióta Halas ahhoz a szomorú
nevezetességhez jutott, hogy
határszéli város lett, a vásá-
rok forgalma különösen föl-
lendült. Az a környék ugyan-
is, amely azelőtt a szabadkai
vásárra járt, a megszállás foly-
tán elvesztette a kapcsolatot
és kénytelen megelégedni
Halas tágas tereivel is. Azzal
különben meg is elégedhetik,
mert egy tenyérnyi hely sem
maradt üresen. A vásárok kö-
zül különben is az őszi vásár
szokott legforgalmasabb len-
ni, legfőképp azért, mert ősz-
szel legérdemesebb hasított
körmű állatokat fölhajtani,
ilyenkor járvány sem bántja a
jószágot, az adás-vétel is
ilyenkor a legkönnyebb, aki-
nek nincs pénze, eladja és
vesz az árán mást, akinek van
pénze, megveszi. 

Forog a pénz. Erre számítva
idesereglik a messze környék
minden speciális iparága.
Mindig az első napon lévő ál-
latvásár dönti el, érdemes
volt-e előtte való nap hajnala
óta, rakott szekéren döcögni
a bizonytalan kilátású üzlet
kedvéért. Ez idén nem volt
érdemes. Hiába hajtották fel
a szebbnél-szebb jószágokat,
nincs forgalom, kevés állat
cserélt gazdát. 

Drága a takarmány, sze-
gény ember nem tudja rajta
kiteleltetni az állatot, a jobb-
módú meg örül, ha a megle-
vőket elláthatja. Emiatt esett
is a jószág ára. így aztán nem
kerül szoknyára, meg köd-
mönre való nagybankó a bu-
gyellárisba, a Csákó pedig
búsan hazaballag és rágja
egész télen a csalamádét. 

Az első nap sikerületlen üz-
leti hangulata csak a kereske-
dőkön látszik meg. A nép kí-
váncsian hullámzik a sátorvá-
ros egyenes, szabályos utcái
közt és ha a pénze kevés is, az
érdeklődése annál nagyobb.
Délfelé, amikor megnézzük, a
legszélső sor a legélénkebb. itt
vannak a kabátosok. tíz nagy
deszkabódé tömve felöltővel.
legfölül lógnak az obligát bá-
ránybőrbéléses bekecsek,
amik nélkül vidéki  vásár el

sem képzelhető, de már csak
a régi időkre való emlékezés-
képpen, mert a vevőközön-
ség, a kereskedők kedvence, a
jól tömött bugyellárisú tanya-

iak, szívesebben veszik azt a
sima, nagygombos, valódi
dobutcai angol kabátot, amit
lóden gyanánt adnak el ne-
kik. Az asszonyok a harmadé-
ve divatban volt selyempuha
velúrból készült szürke, drapp
köpenyek közt válogatnak,
eszükbe se jut, hogy a rajtuk
levő tízesztendős, igaz, hogy
csak ünnepnap hordott feke-
te, zsinóros posztókabát, még
mindig szebb, jobb, mint az
új.

– nézze meg, ennek van egy
kidolgozása –, szavalja a keres-
kedő egyik vevőnek – csak
nem sajnálja érte azt a rongyos
hárommilliót, idesapám? 

– Te, ne kompromittáljál, –
súgja oda a felesége – nem
vagy Debrecenben, ne idesapá-
mozz itt! ami ott ides, az itt
édös...

– nahát, bepakoljam, Imre
bácsi!

– Be, ha ideadja feliért. 
A kereskedő esküdözik, fe-

nyegetődzik, könyörög, az
egyik kezével a szállítólevelet
mutatja, hogy ötmilliót fize-
tett ládákért, a másikkal a ve-
vő kabátgombját fogja, hogy
meg ne szökjék és végül is
odaadja másfélmillióért a ka-
bátot. 

– jaj, de rossz vásárt csinál-
tam – mondja és csak úgy su-
gárzik az örömtől. – nekem
nagyon tetszik az úr – azzal a
nagyfejű, gömbölyhasú kálo-
mista gazda nyakába borúl. –
Maga nekem olyan  szimpati-
kus. 

– nono, csak lassan a testtel,
– rázza le magáról gazduram –
osztán, ha rosszul szolgál a ka-
bát, nem ajánlom, hogy visz-
szagyűjjön az úr jövőre. 

A másik bódénál a segéd úr
kipróbált mozdulatokkal mu-
tatja be magán a kitűnően

őszi vásár az alföldön

Országos vásár az 1890-es években

Alku a sütögetősátorban, vásár az 1880-as években (Biczó Géza rajza, vasárnapi újság)
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svejfolt kabátot. Amint hódí-
tóan lépked, a fiú előtt, a so-
vány, nagyszemű, nagyfogú
mellbeteg fiatalember, öntu-
datlanul utánozza a mozdula-
tait. Szomorú látvány. Az apa
ránéz a fiú ragyogó arcára, só-
hajt egyet és becsomagoltatja
a kabátot. 

Egyes ruházati cikkeknek

külön utcájuk van. A cukros,
játékos bódék, mindenütt sí-
pot fújnak, dobolnak, az ég
szürke felhőkkel fenyegetőd-
zik, fülsiketítő lárma és jó ti-
zenöt centire mindenki da-
gasztja az alföldi specialitást,
a ragadós, cuppogós, fekete
sarat. 

Kiskunfélegyházáról talán
az egész csizmadia ipartestület
átjött. Egypár csizma jó kiszá-
radt tehénbőrből, négyszáze-
zer korona. tízesztendős me-
zítlábas kisfiúnak próbálnak. 

– nagy az,  bácsika – véli a
csontosképű csizmadiáné. 

– Inkább nagy lögyék, mint
kisebb – vesz az apja ezen az
alapon akkora csizmát a gye-
reknek, majd belehal. 

– osztán abbul a box állatbul
van? 

A karton métere tizenöte-
zer. Egy jóképű szűrért, ha
nem is cifra, elkérnek, sőt
megadnak egymilliót. Az edé-
nyesek felé nagy csetepaté
van. Nem akarják megfizetni
a helypénzt. 

– Háromszázezer egy rézüst,
alig adunk el valamit, mindenki
csak a kereplőt veszi kétezerért
– panaszkodik a pénzbeszedő-
nek. 

– Hát maguk még a kereplő-
ért is pénzt kapnak –, humori-
zál a pénzbeszedő – odaadnám
én a feleségem kereplőjét még
ingyen is, csak kéne valakinek. 

brosstűt, ridikült, szemüve-
get, selyemharisnyát, gom-
bostűt, sült gesztenyét egy he-
lyen árulnak. Nagy derültsé-
get kelt a rongyos sátor, ahol
két élelmes kereskedő majd
megeszi kezét-lábát és sírva
számítja a benzin árát, ami
két nagy teherautóban elfo-
gyott Pesttől idáig. Ez egyszer
nem jutott eszükbe, hogy kár
a benzinért, mikor rombach-
utcai szalonjukban elhatároz-
ták, hogy próbát tesznek
Halason az uraságoktól leve-
tett ruhákkal. Majd éppen a
kevély, gazdag halasi nép
venné magára más viselt ron-
gyát. 

– Tessék a finom, valódi cikó-
ria kávé! Gép őrli, gép csoma-
golja, – és egy szegény kis pú-
pos törpe kínálja. Koravén ar-
cára lelkének minden keserű-
sége kiül, amint reklám társá-
ra, a félkerekes angolra néz.
Szép szál szőke angol fiú egy
keréken biciklizik, hátára van
kötve a reklám. Különben
akár nemzetközi vásár is le-

hetne, tótok, svábok, bunye-
vácok, egy eleven angol, két
törökmézes török és három
saját külön kínai, akik japá-
nok ugyan, de ez semmit se
von le árúik értéktelenségé-
ből. Nyoma sincs a bájos, fi-
nom japán művészetnek ezen
a gyári fehér csontláncon, fa-
ragott  zsuzsun, apró kis gyű-

rűkön, de azért csak árulják
merev, mozdulatlan arccal,
csodálkozó gyermekszemek-
kel gyámolatlanul mondogat-
va a huszonötezret. Egy ügyes
kis játékuk nagy kelendőség-
nek örvend. Színes celluloid-
ból parányi kis fej összerakva,
tipikus bálvány-vonásokkal,

talán csak nem valami ked-
velt, szent bálványuk?... Fejbe
kell vágni és kiugrik a szeme. 

Kifelé a jósnők sátoránál le-
het látni Jozefint, a csodanőt.
Ezer koronáért lenyeli az ele-
ven tüzet és széttöri a ková-
csolt vasat. ringlispil, hajó-
hinta, didergő, egyszálblúzos,
pirosorrú kis  cselédek, vasár-
napi hetykeségűlegények, a
vásár végén még forr, zajong a
publikum, az első utcák már
csomagolnak. A tanyaiak föl-
teszik az istrángot, fölpakol-
ják a gyerekeket, korán este-
ledik, indulnak hazafelé.
Vásárfia? Nem mindenkinél
akad. legfeljebb egy jó alapos
influenza, amit a húszcentis
sárban szereztek, emlékezteti
őket az idei őszi vásárra. 

VASS ErZSébEt

(Magyarság,
1926. november 12.)

* vass Erzsébet 1900. szeptem-
ber 20-án született. Újságírója volt
a Magyarság c. lapnak, valamint a
fővárosban ref. hitoktató. Elhunyt:
1930-ban. édesapja: vass árpád
latin-görög főgimnáziumi tanár. a
Diákszövetség egykori elnöke, az
egyháztanács tagja, az ifjúsági
könyvtár őre. édesanyja: Tóth
Eszter kunszentmiklósi származású
volt.

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

Kecskeméti vásár az 1850-es években
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Köd, börtön, 
köd és vér

Emberek, hányan maradtunk,
magyarok, kik nem szaladtunk?
s hány, ki gonosz kézre került:
ki börtönbe, ki kötélre,

s kinek elfolyott a vére

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

1949

SInka ISTvÁn költő, író
nagyszalontán született 1897.
szeptember 24-én. ősei pászto-
rok voltak, tízéves korától ő is
bojtár volt a bihari pusztákon.
az 1930-as évek elején megjelen-
tek első versei, s a népi írók or-
szágszerte ünnepelt képviselője
lett. 1949 után budapesten élt,
de kiszorították a hivatalos ma-
gyar irodalomból. 1969. június
17-én meghalt a népi líra egyik
legnagyobb alkotója. 1990-ben
posztumusz kossuth-díjat kapott. 

(forrás: ÚMil)

Bánat az Alföldön
Ez a sík: Mindenség, ez a hazám nekem!
Ez a forró föld nekem mindenem...
anyánk bánata itt: égő csipkebokor
lángjában fénylő fájdalomszobor.
Titka: tűnődés, örök rejtelem,
Itt lobog bennem titok, sejtelem.
s mint különös és varázslatos álmok,
szent karja örökre, mindörökre átfog.
De meg nem érti senki e titkot, e tüzet,
Mely csak bennem éghet e gyászos és süket
Magányban, amit magamba zártam...
Hiába csudálnak a titán egek:
nem érthetik meg szenvedéseimet,
Mert anyák bánata föd magyar magányban.

Magyar Falu, 1930. november 16.

Bocskoros, rongyos nagyapám,
hogy nem szólhatott a világnak,
elsírta hát panaszait
az égbeszálló vadlibáknak.

Ősz volt talán s hold fürdette
rőt haját a puszta csendjén,
míg a libák messzi, magosan
úsztak a csillagos estén.

Ő csak állott... haján a fény,
bocskorán meg csillant a por
s körülötte a csorda álmát
ringatta halkan az akol.

s panaszkodott... szakállas álla
szinte lángolt a hold fényén,
ahogy állt az akol előtt
ezeréves sorsa mélyén.

Két nagy jobbágykeze ingott,
hangját csendbe fútta a szél
– a vadlibák tovatűntek
s csörgött a fákon a levél.

avval felelt neki a táj,
s panaszával maradt maga
– helyette most én várom, én,
hogy hátha felel az éjszaka.

...Csörögjetek sárga lombok,
csörögjetek ma énnékem,
mert hiába futnék tőletek, 
jön az erdő s a rét velem.

és legyek döngnek és dong a szél,
a puszta mélyén éj a világ,
s mint lelkem a semmibe,
szállnak ma is a vadlibák.

1939

Szállnak a vadlibák
Erdélyi józsefnek

György vezér 
a tüzeknek suttog
Most átlátszó tenger a hazám,
tükör, s szemem tágúlt bogarán
látom, hogy e tengerbe merűl
a szabadság... óh, tán egyedül
én sejtem: sok jobbágyudvaron
átsír egy nagy titkos fuvalom.
s lepkét látok: ingó dombra űl,
dongót hallok: zúgva elrepül.
a szél hozza: suttog valamit:
a galambdúc esti hangjait.

látok, s látom: Gergely térdepel.
s míg bús fejét a bárd lopja el,
reá teszem tüzes tenyerem
vasszívedre, óh, történelem.
érzek s érzem: iszonyú nagyok
a táncoló parasztangyalok.
sebő most a vállamba harap
és sír szegény. Ő a nép, a nagy.
Elbotolt a maga igazán
s azt siratja... Meghalok, hazám!

1947
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Honismereti határjárás IV.Honismereti határjárás IV.
Áldomásos vendégség a pusztamérgesi határban,
a balotai strázsa-hegy, valamint pince-mustra.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2011. október 28-án, pénteken 15 órától. 

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

Részvételi hozzájárulás: 1000 Ft/fő.
Jelentkezés 2011. október 23-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

kiskunsági anekdoták 
és népi alakok

Milyen is a kút vize? 

Egy úr a szőlők között akart
nyaralni az 1890-es években.
talált is egy szép kis szőlőt,
takaros épülettel. Meg is
alkudott a lakbérre, de
óvatosságból megkérdezte:

– Aztán a kút vize jó-e?
A gazda rábámult, majd

leányát kiszólította a házból, s
tőle kérdezte meg:

– te, mondjad csak, milyen
nálunk a víz?!

Vízkóstoló

Mikor a keresztes vendéglő
előtti fúrott kút átvételére
Silling polgármester több
város-atyával a helyszínen
megjelent, ott volt a bi-
zottságban a „röszketős fejű“
gyenizse benő városi
képviselő is. Húztak is az új
kút vizéből. legelőször a pol-
gármester kóstolta meg, s így
szólt:

– Kitűnő!... igazi jó ivóvíz!
Majd nyújtanak egy sörös

kriglivel gyenizse gazdának
is, aki már hat év óta nem i-
vott vizet. Megkóstolja, a pol-
gármester pedig kérdezi tőle:

– No, mit szól hozzá, gye-
nizse barátom?

Az amúgy is reszketős fejű
benő bátyánk a fejét még job-
ban megrázta, s így felelt:

– Jónak, jó ez, kéröm! Csak
kevés benne a táperő!

Városi közgyűlési hírek

ugyan mirül tárgyaltak ilyen
sokáig a közgyűlésön? –
kérdezi szomszédjától éde-
sapám a 90-es években. – Azt
nem tudom, sógor – mondot-
ta a városatya –, de többször
leszavaztuk a tanácsot!

Nagy Czirok lászló: 
budártüzek mellett, 
gondolat, bp. 1963)

nagy czIrok lÁSzló

(Kiskunhalas, 1883. augusztus 4.
– Kiskunhalas, 1970. április 6.)
nép-rajzi író, Gózon István unoká-
ja. szülővárosában járt gimnázi-
umba, majd közhivatalnokként
(jegyző, anyakönyvvezető) dolgo-
zott. Megszervezte, és 1950–54-
ben vezette a halasi Thorma jános
Múzeumot. (Új Magyar Irodalmi
lexikon, 1994)

10 éve történt
2001. szeptember 6-án, több milliós beruházást követő-
en – alig néhány méterre az egykori, 50 évvel évvel ez-
előtt még létező híres halasi főgimnázium könyv tárától –
kezdte meg működését a megújult  Thúry józsef
könyvtár a Szilády Áron gimnáziumban.

A thúry-könyvtár, mely az egykori híres téka tudós
könyv tá rosának, a Magyar tudomá nyos Akadémia levele-
ző tagjának nevét viseli –  állománya mintegy 15.000 köl-
csönözhető  dokumentumból, több mint 30 különböző fo-
lyóiratból, több ezer igen értékes antik könyvrit kaságból áll.
A könyvtár anya gát a közlemúltban elhunyt festőművész
Berki viola hagyatéka is gyarapította, a Thúry józsef
alapítvány jelentős támo gatása mellett. A könyv tárat a kor
követelményeinek megfelelően számítógépes mun ka-
állomásokkal szerelik fel, melyeken keresztül a felhasz nálók
az internetes világhálóra is csatlakozhatnak, vagy a „Szirén“
könyvtári nyilvántartó program segítségével barangolhat-
nak a guttenberg-galaxisban.

Az ünnepélyes könyvtárava tá son beszédet mondott Roc -
ken bauer Zoltán kulturális mi niszter, szabó Gábor a bács-
Kiskunsági református Egyházmegye esperese, Bödecs Pál
lelkész a Kiskunhalasi református Kollégium főigazgatója,
és dr. Bognárné nagy éva gimnázium igazgató. 

A kultusztárca első embere nyitóbeszédében a könyvek és
a könyvtár fontosságát hangsú lyozta, és méltatta a
„könyvtár épí tők“ céltudatos, kitartó mun ká ját. 

A megújult thúry József Könyvtár 2001. október 1-től új
intézményévé is vált a Kiskunhalasi református Kollégium-
nak, és hamarosan nyilvános könyvtárként is működhet,
aho vá a könyvtár munkatársai sze re tet tel várják az érdek-
lődőket.

bErtAlAN gábor
HuMANiSSiME, 2001. oKtóbEr



A nádor klub és a halasi
48-as kör - a halasi kuruc
csata emlékére - részt vesz
2011. október 5-én, szer-
dán 17 órakor kezdődő
megemlékezésen a Kuruc
szobornál!

*
nemzeti ünnepünk al-
kalmából - az ‘56-os Em-
lékbizottság programja
szerint - megemlékezése-
ket rendezünk az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc 55. évfordulója alkal-
mából. további informá-
ciók: 20/465-2300

*

Dr. völner Pál államtitkár
(Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium) várhatóan nemzet-
közi sajtótájékoztatót tart a
térség nemzeti közlekedési
programjairól, kiemelten a
jövőre 130 éves Budapest-
Kelebia vasútvonal felújításá-
ról 2011. október 27-én,
csütörtökön 17 órakor a
Csipke Hotel konferencia-
termében.

*
A nádor klub soros köz-
gyűlése 2011. november
18., pénteken 16 órától a
Végh-kúriában!

*
a sTáDIUM - polgári hírle-
vél következő megjelenése:
2011. december 1. a prog-
ramváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2011. okTóber12 Magyarnak lennI éleTSTílUST jelenT... – karÁcSony SÁnDor

SZENtMiHályi SZAbó PétEr

PolITIkaI abc
MoDernIzÁcIó

amagyar társadalom és nemzetgazdaság modernizációjá-
ról már elég régóta beszélünk – talán Széchenyi óta,

akinek számára egyértelműen az akkori Anglia jelentette a
példát. 

A ma élő nemzedék számára a modernizáció először az
1960-as évek végén elindult, majd leállított „új gazdasági
mechanizmus“ szótárából ismerős. A Kádár-korszak egyik
legnagyobb ostobasága éppen abban tetőzött, hogy klientú-
rája betegesen irtózott mindentől, ami új. 

1989 után közhelyszámba megy, hogy Magyarországot
modernizálni kell. Ez egészen egyszerűen annyit jelent, hogy
vissza kell állítani a piacgazdaság mechanizmusait, lehetőség
szerint leépíteni az állami tulajdont, bürökráciát, a közpon-
ti tervezés és elosztás szocialista rendszerét. A nyugati tőke
és technológia megjelenése nem befolyásolta lényegesen az
1989 előtti állami gondolkodást és stuktúrát, bár a változás-
nak bizonyos jelei kétségkívül mutatkoznak. A versenyhely-
zet – ahol létrejött – a szolgáltatások javulását eredményez-
te.

A modernizáció a szükséges jó és szükséges rossz keveré-
ke. A modernizáció jövőtudatosságot igényel elsősorban.
Ha egy kormányzat vagy politikai rendszer valóban nem pil-
lanatnyi érdekei szerint kíván cselekedni, a legnehezebb
gazdasági helyzetben is kiemelten támogatja az egészségügyi
ellátást, a családok helyzetét, az oktatás intézményeit és fel-
tételeit, a tudományos kutatást, és általában a művelődést
és a kultúrát. éhes, beteg és tudatlan emberekkel ugyanis le-
hetetlen végrehajtani bármiféle modernizációt. 

A modernizáció durva, mennyiségi felfogása éppen annyi-
ra tragikus, mint az az elképzelés, hogy restriktív pénzügyi
politikával, a munkaképes és nyugdíjas rétegek folyamatos
megsarcolásával és megalázásával meg lehet állítani a süly-
lyedést. olyan ez, mint amikor a léghajóból a ballaszt he-
lyett az embereket dobálják ki. A léghajó felemelkedik – de
üresen.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

halaSI Téka
érték- és mértéktartó

előadások Kiskunhalason

A Nádor Klub 
szeretettel meghívja 
Önt és családtagjait

2011. november 10-én, 
csütörtökön 18 órára a

Szilády Áron Református
Gimnázium dísztermébe.

Vasutak a
futóhomokon

címmel

jakóTS ÁDÁM

vasúti szakértő
előadására.

Házigazda: lukács lászló 
országgyűlési képviselő

Előadóink voltak:

dr. lánczi andrás egyetemi tanár, 
dr. Kakuszi Péter irodalomtörténész,

Czakó Gábor író, dr. Hidán Csaba törté-
nész, dr. Bogár lászló közgazdász, 

dr. Margittai Gábor irodalomtörténész,
jankovics Marcell filmrendező, Perkovátz
Tamás közgazdász - a helyi pénz kiadója, 

dr. szakály sándor hadtörténész.

Kiskunhalasi képeslap 1910-es évekből
(szakál aurél: üdvözlet Kiskunhalasról, 2000)

V. ARADI VÉRTANúK EMLÉKTORNA

Kiskunhalas, 2011. október 7-8. 
Szilády Áron Ref. Gimnázium műfüves játéktere

Ötödik alkalommal kerül megrendezésre városunkban 
a Kiskunhalasi Szilády DSE által rendezett középiskolás labdarúgó-torna. 

16 csapat fogadta el meghívásunkat. Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt rendezvényünkre!
Megnyitó: 2010. október 7-én, pénteken 10 órakor!


