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'56 szelleme él, élni fog, még magyar
kebel lehel, s benne szív dobog!

„1956-ról szólni nagy felelős-
ség. Ügyelni kell rá, hogy ne
mondjunk közhelyeket, olcsó
politikai fordulatokat. Mert
1956 olyan szellemi, erkölcsi
tőkéje nem zetünknek, mely-
nek évszáza dokra be kell vo-
nulnia a magyar történelmi
mitológiába, ahol hősök, ál-
dozatok, mártírok, ahol meg-
próbáltatások vannak, és a
hosszan nehéz időkben is mint
ősforrásból erőt lehet me -
ríteni.“ Ezeket ANTAll

JózSef mondta még 1991.
évi opera házi be szédében.

„Történelmünknek nem az az
alapvető tragédiája, hogy hon-
foglaló őseink nem keltek át a
Lajtán és itt telepedtek meg a
Kárpátok övezte csodálatos, de
huzatos tájon. Az igazi tragédia
vonulatát a független álla miság
elvesztése után kitört, vérbe foj-
tott és levert forradalmak jelzik.
A közönyös Európa érdeklődé-
sét levert forradalmaink váltot-
ták ki, ilyenkor szereztek tudo-
mást létezé sünk ről, lelkesen,
együttértéssel ünnepeltek, a jó-
akaraton és lel kesedésen, a me-
nekültek befogadásán kívül nem
sokat tettek.“ (2000. évi or-
szággyűlési beszéd)

Címkéző világot élünk,
nem csak a személyek, de a
nemze tek jellemvonásait is
igyekeznek egy látványos jel-
zőbe összesű ríteni. A jelzők
közül bátran, emelt fővel vál-
lalhatjuk a „sza badságszerető
nép“ minősítést, mert levert
és elvesztett forra dalmaink a

függetlenség kivívá sáért, a
szabadság visszaszer zéséért
törtek ki!

1703. május 6-án Brezna
várá ban II. Rákóczi Ferenc a
magyar néphez intézett kiált-
ványában az „Istenért, hazáért,
szabadságért“ szólítja fegyver-
be az országot. Isten és az

igazság ellen hatalmaskodó
idegen nem zetnek kegyetlen-
kedése, a sza badság törvénye-
it semmibe vevők keserítik
meg életünket – szól üzenete.

Az 1848-as forradalom
„Mit kíván a magyar nemzet“
12 pont  ja között „Legyen béke,
szabadság és egyetértés“ „A saj-
tó szabadsága, a cenzúra eltör-
lése“ mellett a „Felelős mi nisz -
térium Buda-Pesten“, „Éven-
kénti Országgyűlés Pes ten“,
voltak a legfontosabb kíván-
ságok. 1956. október 23-án is
pontokba foglalta az ifjúság a
nemzet kívánságait. A 14
pont közül a legóhajtottabb
„a szovjet csapatok azonnali

kivoná sa“, amely szabaddá vá-
lásunk záloga, általános, tit-
kos válasz tás, több párt rész-
vételével, új or szág gyűlés ösz-
szehívása – azok a tényleges
követelések, melyek nélkül
szabadon élni a haza polgára-
inak nem lehet!

(A „Szabad Nép“ vezércik-

ke október 29-én fejlécén
Kossuth-címerrel jelent meg.)
„Hajnalo dik“ vezércikkében
arról ír, hogy „Az 5 napig dúló
véres, tra gikus, de egyben fel-
emelő küz delmet, nem holmi
aknamunka váltotta ki, hanem
sajnos önnön hibánk, bűneink,
a bűneink közül is elsősorban
az, hogy nem őriztük, nem véd-

tük meg azt a szent tüzet, amit
őseink ránk hagytak: a nemzeti
függet lenséget!“

Kádár János november 1-
jén még arról beszélt, hogy
„Né pünk dicsőséges felkelése le-
rázta az ország nyakáról a gyű-
lölt Rákosi-uralmat, kivívta a
nép szabadságát és az ország
füg getlenségét!“

Nagy Imre ugyancsak e na -
pon rádiószózatában tudatta
a magyar néppel: „A forradal-
mi harc, amelyet a magyar múlt
és jelen hősei vívtak, végre
győze lemre vitte a szabadság és
füg getlenség ügyét. Ez a hősi
küz delem tette lehetővé, hogy
né pünk államközi kapcsolato-
kon érvényesítse alapvető nem-
zeti érdekét, a semlegessé get.“

Az elmúlt 40 esztendő mar-
xista történetírása és úgyne-
ve zett tudósai, mindent elkö-
vettek annak érdekében és
elkövetnek napjainkban is,
hogy tör ténelmi tudatunkat
kiforgassák, emlékeinket ki-
lúgozzák. A sok szennybe az
egész magyarságot beleforgas-
sák, míg a kollaboránsok, a
nép ellenségei tisztára mos -
datva, holmi jótevőkként fe-
jük körül glóriákkal tün-
dököl je nek…

(Folytatás: 4. oldal)

Hazafias emlékgyűlésHazafias emlékgyűlés
A Nádor Klub tagjai, valamint a kiskunmajsai térség polgárai 

közös megemlékezést tartanak 2012. november 1-jén, 
csütörtökön 10 órakor Kiskunmajsa-Marispusztán, 

az ‘56-os emlékmúzeum és kápolnánál.
Házigazda: Ruskó Sándor (56-os Történelmi Alapítvány)

Utazás egyénileg. Információk: 20/465-2300

Az Üllői út Budapesten, 1956 november. Koporsóba teszik a halottakat.
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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 patroná-
lása, a konzervatív közösségi
értékek megbecsülése. to-
vábbi célunk az egyéb idősze-
rű közéleti kérdések, illetve
problémák megvitatása, to-
vábbá állásfoglalások és közle-
mények megfogalmazása. 

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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kiadja a 
vashatos kft.
kiskunhalas

Szerkesztő:
lUkÁcS lÁSzló

Munkatársak:
aradszky Montika 

flösser Tamás

készült a nádor klub 
tagjai részére. kereskedelmi 

forgalomba nem kerül. 
a megjelent lapszámok 
elérhetők a vashatos.hu 

honlapon.

* * *
a nÁDor klUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

lukács lászló elnök
Dóka józsef alelnök

levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
Szent Imre u. 4.

nadorklub@mailbox.hu

Ügyfél telefon:

20/465-2300

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

vashatos@mailbox.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 – képviselő-
je 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.

- HONISMERETI HATÁRJÁRÁS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- Rendezvények (jótékonysági
estek, hazafias események)

II. Vidékfejlesztés

- Országos tanyaprogramban
való részvétel (1,5 MFt/2012)

- 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, pl. Kiffer körte)

- 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.)

STÁDIUM - PolgÁrI hírlEvél - 2012. okTóbEr 3a haza MInDEn ElőTT! – kölcSEy fErEnc

A 2011. évi ClXXv. törvény
az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről
és támogatásáról módosította
a Ptk. előírásait, és az alábbi
578/J. §-al egészült ki:

"6. civil társaság

578/J. § (1) Természetes sze-
mélyek társaságot nem gazdasá-
gi érdekű közös céljaik előmoz-
dítására és közösségi célú tevé-
kenységük összehangolására va-
gyoni hozzájárulás nélkül is lét-
rehozhatnak (civil társaság).

(2) A civil társaságra a pol-
gári jogi társaságra vonatkozó
szabályokat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a társasá-
got a társasági szerződésben
ügyvitelre kijelölt tag kivételével
bármely tag azonnali hatállyal
indokolás nélkül felmondhatja,
a tag halála, illetve felmondása
esetén a társaság pedig csak ak-
kor szűnik meg, ha ezáltal a ta-
gok száma egy főre csökken.” 

A polgári jogi társaság gaz-
dasági cél érdekében jön lét-

re. ennek mintájára hozható
létre a civil társaság, amely
nem gazdasági cél érdekében
alapítható. A civil társaság
nem jogi személy. A társaság
létrehozása nem igényel bíró-
sági, vagy hatósági bejegyzést,
regisztrációt. Az alapító tagok
egy társasági szerződésben
megjelölik a célokat, az
együttműködés formáját, a
társaság szervezetét és képvi-
seletét. 

Nincs formai kényszer, a
szerződés meglehetősen sza-
badon alakítható. Az elvárás
csak annyi, hogy a társaság
célja ne gazdasági cél legyen,
és legyen egy ügyvivő tag.
már két fő elegendő a társa-
sághoz. A jogi személyiség hi-

ányából következően a tagok
vagyoni felelőssége egyetem-
leges.

*
A nádor klub tagjai számára
nem meglepő módon újra-
gondolt civil szabályozás
egyértelműen elősegíti, hogy
céljainkat elérjük. ehhez
semmiféle adminisztrációs
kényszer nem társul, és nem
kell megfelelni gazdasági,
nyilvántartási elvárásoknak
sem, ami a civil öntevékeny-
séget mindenképpen korlá-
tozza, az ezzel járó előnyök el-
fogadása árán.

A nádor klub mindenkép-
pen megmarad a civil társasá-
gok körében. Sem jogi sze-
mélyként, sem gazdasági szer-

vezetként nem kíván működ-
ni. egyedüli törekvésünk,
hogy a 2009-ben megkezdett
polgári együttműködést az
élénk és tevékeny közéleti ér-
tékképviseletet vállaló honfi-
társakkal minden időkben
vállaljuk. Az ehhez kapcsoló-
dó események, programok
létrejöhessenek, amihez to-
vábbra is igénybe vesszük a
közreműködő szervezeteket.

Az Alsó-Kiskunság törté-
nelmi, kultúrtájra jellemző sa-
játosságait vállalva és képvi-
selve igyekszünk olyan tevé-
kenységet kifejteni, amely se-
gítséget nyújt tagjainknak és
mindazoknak, akik jóakarat-
tal, cselekvő hittel a közjó ér-
dekét tekintik elsődlegesnek,
a számos önző és rosszakarat-
tal telített, hiábavaló közéleti
torzsalkodás helyett.

ehhez az alkotó, közösségi
értékvállaláshoz várjuk ösz-
tönző, jóravaló közreműködé-
sét és támogatását minden
tagtársunknak.

Polgárok: civil társaságként

Meghívó!
A Nádor Klub tisztújító közgyűlésére

2012. november 9-én, pénteken 16 órától kerül 
sor a Közösségek Házában, amelyre tisztelettel 

meghívjuk nagyrabecsült tagtársainkat.

Lukács László elnök / Dóka József alelnök
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'56 szelleme él, élni fog, még magyar
kebel lehel, s benne szív dobog!

(Folytatás az 1. oldalról)

legvadabb, legelkeseredet-
tebb harcot tettekben, írás-
ban és szóban 1956 emléke
ellen folytatnak.

1849-ben Ferenc József be-
érte 108 hazafi életével, kö-
zöttük 13 tábornok látványos
kivégzésé vel, az 1953-as for-
radalom és szabadságharc
megtorlása már 18 éves gyer-
mekeket is küldött akasztófá-
ra – említem Mansfeld Péter
nevét, akinek az össze gyűlt
millióból emlékmű vet állít a
hálás utókor Buda pesten. A
kivégzettek száma megközelí -
tette az 500-at, akiket jeltelen
sírokban, gödrökben temet-
tek el, majd a földhányásokat
ren dőr lovakkal simára tapos-
tatták. A közvetlen hozzátar-
tozók abból tudták meg sze-
retteik elvesztését, hogy meg-
kapták a hóhérkötél és a ko-
porsó – ami csupán hullám-

papír volt – szám láját. A meg-
indított, letárgyalt úgyneve-
zett bűnügyek száma megha-
ladta a 16 ezret.

Ismerjük a „Fehérkönyvet“,
a „A Tollal és fegyverrel“ című
irományok szövegeit, melyek
szerint a forradalmat grófok,
bárók, horthysta tisztek,
egyéb osztályárulók szervez-
ték, kö vet ték el. hősökké va-
rázsolják a sortüzeket vezény-
lőket, a pu fajkásokat, a mun-
kásőröket, a szovjet katoná-
kat, akik dob táras géppiszto-
lyaikkal tartották rettegésben
az éppen csak szabadon élni
akaró, dolgozni vágyó, va-
gyonaiktól, emberi tartásuk-
tól megfosztott polgárokat.
ártatlanokká váltak a bűnö-
sök, bűnözőkké az áldozatok,
soha nem látott boszor -
kányüldözés színterévé lett az
ország. ma már mindezt azok
nem látják tisztán, akik a bű-
nös múlt morális és anyagi
ha szonélvezői voltak.

vegye tudomásul minden-
ki, akiben magyar szív dobog,
aki az új európába menetel:
1956 messzire sugárzó tiszta
fénye világítja be utunkat.
hiszem, e fény, mint fáklya az
idők vége zetéig világítani fog!

Az önfeláldozás, a hősiesség
vissza kell, kapja régi értékét,
váljon vétekké a széthúzás, a
közöny, az egyéni önzés.

Ne engedjük 46 év után el -
veszni 1956 szellemét, ne en-
gedjük elveszni a mártírok
örökségét, az önszerveződés
erejébe, az erkölcsi tisztaság-
ba, a társadalmi igazságosság-
ba vetett hitet.

Az igaz, hogy a barikádok-
nak két oldala van. Francia
forra dalomban, franciák vol-
tak mind két oldalon. 1956-
ban az egyik oldalon a magyar
nép harcolt, a másik oldalon
a szovjetek és hűséges kiszol-
gálóik.

Az hal meg igazán, akit
elfe lejtenek. A mártírok

örökké él nek, mert emlékeik
fiúról fiúra öröklődnek.

KoSztoláNyI DezSő írja
haza fiság című versében

a fáradt ük, haldokolva
még / nagy honszerelme égő
fáklyáját átadja, / s minden
az utódra száll át. /
Meggyújtja ő, s a tűzár szer-
teárad, / Átadja gyermek-
ének, ez fiának, / aztán to-
vább, tovább… S fáklya ég!

F. NAgy JózSeF
Kiskunhalas város és 

Abaújszántó díszpolgára 

A szerző 46 év után 2002. augusztus
20-án Abaújszántón, ahol 1956-ban
járási-városi elnöke volt a munkás-
Paraszttanácsnak, megkapta a „Pro
urbe“ kitüntetést.

*
Első megjelenés: Humanissime 

17. szám, 2002. október

1999. március 14-én avatták
fel Kiskunmajsán az ország első
és mindmáig egyetlen '56-os
múzeumát. Alapítója Pongrátz
Gergely, a Corvin köz legendás
főparancsnoka, aki saját erőből
állított emléket 1956 hőseinek. 

Pongrátz Gergely, az '56-os
Forradalom és Szabadságharc
leverése után 1956. november
28-án hagyta el Magyarorszá-
got és 1990. március 12-én tért
vissza. Az emigrációban, 1982-
ben megjelentetett Chicagóban
egy könyvet „Corvin köz 1956“
címmel, hogy megismertesse a
könyv olvasóival az '56-os
Forradalom és Szabadságharc
valódi történetét.

A múzeum a várostól min-
tegy 5 km-re, a Szegedre vezető
főút mellett található. A kiállí-
tott relikviák, fotók, könyvek,
dokumentumok, képzőművésze-
ti alkotások jórészét az egykori
bajtársak ajánlották fel. A

Hadtörténeti Múzeum révén
korabeli arzenál is megtekinthe-
tő a Molotov-koktéltól a T-55-
ös harckocsiig, de a gyűjtemény
állandóan bővül magánszemé-
lyek által felajánlott újabb do-
kumentumokkal és tárgyakkal.

2002. június 29-én szentelték
fel az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc mártírjainak
tiszteletére a Pongrátz Gergely
által építtetett kápolnát az '56-
os múzeummal szemközti terü-
leten. Az '56-os kápolna Csete
György Kossuth díjas építész

tervei alapján épült fel. A ká-
polna építéséhez Pongrátz
Gergely semmilyen állami segít-
séget nem kapott, számos, hazá-
ját szerető, igaz ember adakozá-
sából gyűlt össze a megvalósítás-
hoz szükséges összeg.

Az ovális alaprajzú templom
egy álló és egy csonka tornyával
a győztes forradalom és a levert
szabadságharc szimbólumát hir-
deti. A kápolna belsejében az ol-
tár két oldalán 338 fekete már-
ványtábla őrzi az ismertté vált
áldozatok nevét, foglalkozását,
születési és kivégzésük napját. A
két üresen hagyott márványtáb-
la ismeretlen hősöké.

A kápolna a kalocsai érsekség
területén fekszik, védőszentje
Kapisztrán Szent János, aki er-
ről a tájról indult a török elleni
harcra; szobrát - mely Polyák
Ferenc fafaragó munkája - a
kápolna egyik oldalán állították
fel. A másik oldalon álló fából

faragott Krisztus szobor Molnár
Lajos fafaragó remekműve. A
hatalmas fa gyökeréből kinövő
Krisztus szobor üzenete egyér-
telmű: ha egy fát kivágnak, ha
vihar dönti is le, a gyökere akár
évszázadok múltán is képes ki-
hajtani, ha újból élettérhez jut.
Ilyen a magyarok szabadság
utáni vágya is, amelynek érde-
kében sorsfordító pillanatokban
a nemzet képes összefogni.

2002. augusztus 19-én szen-
telte fel Bábel Balázs kalocsa-
kecskemét érseke a litván
Rimantas Zinkevicius alkotását,
egy tölgyből készült „Ülő
Krisztus“ szobrot, mely a kápol-
na előtt áll.

A kápolnában minden hónap
utolsó vasárnapján és minden
egyházi és nemzeti ünnepeken
tartanak szentmisét 16 órakor.

Forrás: museum.hu

az ‘56-os Múzeum kiskunmajsán
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Az elmúlt két évtizedben ta-
pasztalt magyarországi de-
mokratikus átalakulás számos
tanulság levonására, összeve-
tésére késztette az országos és
a helyi közéleti szereplőket. 

világossá vált néhány idea
tarthatatlansága, és manap-
ság kitisztultak azok a társa-
dalmi erővonalak, amelyeket
az alapvető szabadságjogokra
épülve, végső soron erőteljes
érdekérvényesítésre képesek.
A közéleti támogatottság cél-
ja, hogy a közös ügyek mellett
mozgósítani tudja a helyi tár-
sadalom tagolt értékrendű, de
fontos, stratégiai és szakmai
ügyekben összetartani is ké-
pes erőforrásait. 

tény az is, hogy az utóbbi
években állandósult politikai
játszmák miatt sokan és sok-
féleképpen elidegenültek a
közvetlenségen, a személyes
tekintélyen alapuló kapcso-
lattartástól mindazok, akik-
ről, akikért a demokratikus
alapjogok alkotmányos kere-
tei létrejöttek. 

A parasztpolgári tradíció-
kon alapuló helyi közélet sem
tudja kivonni magát az orszá-
gos hatások alól, de minden-
képpen törekedni kell arra,
hogy a lokálpatrióta szemlélet
és tetterő mindenkor a szű-
kebb és tágabb környezetünk
javáért tudjon érvényesülni.

mindezek alapján, már
2009-ben kezdeményeztem
Kiskunhalas város fejlődésé-
nek elősegítése érdekében, az
olyan fontos kérdésekben,
mint a helyi intézményrendszer,
a városfejlesztési stratégia, a
gazdaságpolitika, a társadalmi
kapcsolatok témakörökben, a
közös érdekünk alapján meg-
fogalmazott várospolitikai
munkaprogram elkészítését és
megvalósítását. 

A 2010. évi önkormányzati
választás során elbuktatott
célkitűzéseink továbbra is ér-
vényesek.

A „Halasi Norma“ város-
politikai munkaprogram min-
den városlakó személyes élet-
ét és a közösséghez való tarto-
zását meghatározó szemlélet-
program, amely alapvetően a
tisztességes emberi értékekre
épül. A munkaprogram tudo-
mányos alapját a 139/2008
(v. 22.) Kth. elfogadott In-
tegrált városfejlesztési Stra-
tégia képezi, amely a gazda-
sági Program 2007-2013 stra-
tégiai és operatív elemeire
épül, beleértve az ágazati
koncepciókat is. 

lÁTóhaTÁr 2020 
Stratégiai munkacsoport

minden jóravaló halasi pol-
gár támogatását továbbra is
igényelem, kérem, hogy segít-
sük elő városunk távlatos jö-
vőképének megvalósulását,
fejlődjön és gyarapodjon,
együtt őrizzük meg térségünk
központi szerepét. A megújult
közjogi, államszervezeti intéz-
ményeken keresztül is számos
lehetőség nyílik arra, hogy
célkitűzéseinket elérjük.

Kiskunhalas város hosszú
távú stratégiája, jövőképe a
különféle stratégiai forrás-
anyagok felhasználásával ala-
kult ki az ismert stratégiai
célstruktura, amelynek csú-
csát a hosszútávú, átfogó cé-
lok rendszere képezi, mely ki-
mondja, hogy: A város – tér-
ségével együtt – összehangolt,
kölcsönös előnyökön alapuló
fejlesztésekkel növelheti ver-
seny-, és megtartó képessé-

gét, ezáltal segítve a jobb,
harmonikusabb és igazságo-
sabb életfeltételek kialakítá-
sát. ennek megfelelően a fő
stratégiai célok:

1. A város hosszú távú ver-
senyképességének javítása
2. A kohézió erősítése, part-
nerségek fejlesztése
3. A város fenntartható fejlő-
dési pályára állítása
4. A városi lakosság életfelté-
teleinek javítása

A megfogalmazott átfogó
célokat szolgáló helyi fejlesz-
téseket át kell hatniuk a ma-
gas szintű horizontális célok-
nak, melyeknek minden be-
ruházás és intézkedés során
érvényesülni kell:

A) A foglalkoztatás ösztön-
zése (munkahelyteremtés és
megőrzés, segélyezés helyett fog-
lalkoztatás, megfelelő oktatási
környezet)

B) Az esélyegyenlőség javí-
tása (férfiak és nők között, idős-
korúak, aluliskolázottak, szoci-
álisan hátrányos helyzetűek, fo-
gyatékkal élők, romák)

C) fenntarthatóság megte-
remtése (környezeti, társadal-
mi, gazdasági fenntarthatóság
megfelelő ösztönzők kialakításá-
val, az energiahatékonyság és
környezetvédelem szempontjai-
nak figyelembevételével, jövő
generációk szempontjainak
szem előtt tartásával, a vízvisz-
szatartás problémájának kie-
melt kezelésével)

D) vonzerő növelése (a vá-
ros- és térségi marketing erősíté-
se, egyedi adottságokra épülő
kulturális és gazdasági környe-
zet hangsúlyos fejlesztése)

A megfogalmazott IV
Stratégia általános célja,
hogy referenciapontot te-
remtsen és kijelölje az irányo-
kat a város kiemelt járás-köz-
ponti, térszervező szerepköré-
nek további erősítéséhez, a
város és intézményeinek za-
vartalan és kiegyensúlyozott,
költségtakarékos működteté-
séhez, fejlesztéséhez, a megfe-
lelő vállalkozói környezet ki-
alakításához, a lakosság élet-
körülményeinek, munka-
helyteremtésének javításá-
hoz, az épített és természeti
környezet megóvásához, ezál-
tal a jövő generációinak is az
érdekérvényesítéséhez.

A Iv Stratégia konkrét cél-
ja továbbá, hogy mind a szo-
ciális, mind a funkcióerősítő
célú területfejlesztési progra-
mok megalapozása és végre-
hajthatósága érdekében meg-
felelő alapot teremtsen az
európai uniós, valamint a
hazai fejlesztési források haté-
kony kihasználásához. A
Stratégia kialakításában fon-
tos szempontként érvényesült
a partnerségeken alapuló fej-
lesztési programok preferálá-
sa, amelyek révén mobilizál-
ható és a fejlesztések kiteljesí-
téséhez, az eredmények fenn-
tartásához érdekeltté tehető,
bevonható a magántőke is.

A kitűzött célok elérése ér-
dekében újra meg kell nyitni
a kortársi párbeszédet a stra-
tégiai célok ismételt átgondo-
lásával és megújításával. A
Nádor Klub tagjainak bevon-
sásával kezdjünk hozzá a jö-
vőkép megfogalmazásához!

A szerk.

hAlASI NormA - vároSPolItIKAI muNKAProgrAm

Párbeszéd a városfejlesztésről

láTóHATáR 2020
Meghívom a Nádor Klub tagjait a „Halasi Norma“ 

várospolitikai munkaprogram stratégiai munkacsoportjának
kibővített, de nem sajtónyilvános összejövetelére

2012. október 18-án, csütörtökön 17 órára
a Közösségek Házába.

TéMAKÖR: VáRoSfeJleSzTéS 2014–2020
lukács lászló országgyűlési képviselő
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a jászkun redemptio
Aszatmári béke után soká-

ra köszöntött be az igazi
béke szelleme, pedig erre ek-
kor minden igaz hazafi vágya-
kozott. vármegyénk terüle-
tén is érvényesült a reakció
szelleme, újra megkezdődtek
a birtokelkobzások. 

Nemsokára összeült az or-
szággyűlés (1712-15). Az or-
szággyűlés az újszerzeményi
birtokok kérdésében úgy ha-
tározott (X. t.-c.), hogy or-
szágrészekként alapított bi-
zottságok számolják fel végle-
gesen ezeket az áldatlan bir-
tokügyeket. A lázadónak ki-
mondott rákóczi és társai bir-
tokait elkobozták. A fejede-
lem birtokait később gróf
grassalkovich Antal szerezte
meg. 

Az országgyűlés igen fontos
határozatot hozott a jászkun-
kerület ügyében is; sok tekin-
tetben megszüntette a jászku-
nok lealacsonyított helyzetét,
s elismerte sajátos közjogi ál-
lásukat. Az 1715:XXXIv.t.c:
kimondja, hogy, mivel a lo-
vagrend lemondott örökvéte-
li jogáról: a kunok birtokait és
jövedelmeit már csak zálog
címén birtokolja a vételár
visszafizetéséig. A visszafize-
tés felerészben a kincstári ka-
marát, felerészben pedig a
rendet illeti. A zálogjog meg-
szűnte után e törvény erejé-
nél fogva a jászkunok kivált-
ságos helyzetükbe a nádor
fönhatósága és bíráskodása
alá azonnal visszahelyeztet-
nek. 

Az 1715. júniusában szen-
tesített törvény nagy meg-
nyugvást keltett. Bár a jász-
kunok helyzete lényegében
mit sem változott, legalább
tisztázódott jogi helyzetük s
így remélték, hogy szabadulá-
suk napja rövidesen elérkezik.
látták azokat a tornyosuló
pénzügyi nehézségeket is, me-
lyek területük tényleges ki-
váltását késleltetik, ezért már

ekkor felvetették az önmeg-
váltás eszméjét. A palatinus-
hoz folyamodtak, kérvén: „az
Istenért is méltóztassék a
Kétszáz Eötven Ezer forintok
megkeresésiben, feltalálásában
módot nekünk nyujtani, és ab-
ban segitséggel lenni, hogy aztat
ami. Obligátionkra, ollyas Uri
Emberektől Interesre fel vehes-
sük". gróf Pálffy Miklós ná-
dor jóindulattal kezelte a jász-
kunok ügyét, „job üdeöket el-
várván" támogatását is meg-
ígérte. 

ezek a várt jobb idők soká-
ra jöttek el. Kitört a törökhá-
ború s ez az ország minden
anyagi erejét igénybe vette;
gondolni sem lehetett az
1715. évi XXXIv. t.-c. végre-
hajtására. másfél évtizedig
változatlan maradt a jászku-
nok helyzete, tűrniök kellett
a lovagrend szipolyozó gazdál-
kodását. ősi jogaikhoz azon-
ban szívósan ragaszkodtak,
nem csüggesztették el őket
folytonos jogsérelmeik sem,
felszólalásaikkal és panaszaik-
kal ügyüket országos jelentő-
ségű kérdésként átvitték a
köztudatba. 

1723-ban beadvánnyal for-
dultak a Karokhoz és
rendekhez, felajánlván a vál-
ságösszeg felének lefizetését.
De a nagy pénzszűke miatt
nem tudták a 250.000 rhénes
forintot megszerezni. 1727-
ben a helytartótanács szám-
adásaik vezetését kivette a zá-
logbirtokos lovagrend kezé-
ből. 1731-ben újabb fordulat
következett be. A pesti
Invalidus-Kórház alapjából
kifizették a lovagrendet, a
Jászkun-kerületet pedig egy
udvari bizottság gondjaira bíz-
ták. A lovagrend kifizetése
körül a hármaskerület akkori
adminisztrátora, a bokros ér-
demeiért bárói rangra emelt
orczy István tevékenykedett. 

A jászkunok helyzete a gaz-

dacserével mit sem változott,
sőt súlyosabbra fordult, mert
évi adójukat Podhratzky
györgy, az új adminisztrátor
40.000 forintra emelte fel (a
lovagrendnek csak 22.456 fo-
rintot fizettek). Az Invalidus-
ház földesurasága még több
keserűséget szült, mint a lo-
vagrendé. A kerületi gyűlése-
ken, a jászberényi és karcagi
kapitányságokon általános
volt a panasz. 1744-ben végre
vizsgálatot indítottak a kerü-
letben és Podhratzky
györgyöt visszaélései miatt

adminisztrátori hivatalából
elmozdították. A kiküldött
bizottság még ebben az évben
jelentést terjesztett mária
terézia elé s abban az uralko-
dó beleegyezését kérte ahhoz,
hogy a jászkunok a zálogösz-
szeget visszafizethessék s így a
Jászkunság földjét visszavált-
hassák. 

még ez évben felterjesztés-
sel fordultak a jászkunok a
helytartótanácshoz: késznek
nyilatkoztak a teljes zálogösz-
szeg lefizetésére és a fegyveres
felkelés tartamára 1000 lovas
katonát ajánlottak fel. 

miután ajánlatukat ekkor
nem fogadták el, az ügy végle-
ges elintézése érdekében
varró Istvánt, horváth
Andrást és Németh Jánost
Bécsbe küldték. A megbízot-
tak tevékenységét nemsokára

siker koronázta. A kerület ki-
küldöttei által kiállított capi-
tulatio után, - mely szerint a
zálogösszeg első részletét,
100.000 forintot, 1745 április
hó 24-én, a hátralévő össze-
get pedig június hó 24-n lefi-
zetik, - 1745. május 6-án kelt
diplomájában Mária Terézia
megengedte a jászkunok meg-
váltását s visszahelyezte őket
ősi kiváltságaikba. 

ez a nagyjelentőségű diplo-
ma kimondja, hogy mivel a
jászkunok ezer lovast fegyve-
reznek fel és megváltják ma-
gukat az Invalidus-ház zálog-
joga alól, kiváltságaik meg-
erősíttetnek és az, pallosjog
adományozásával egészíttetik
ki. A diploma a kiváltságokat
a következőkben részletezi: 

1. Jászkunok felett egyedül
csak főbírájuk és főkapitá-
nyuk, a nádor és saját bíráik
törvénykezhetnek, kivéve az
egyházi-bíróság elé tartozó
ügyeket és a határpereket. 

2. A kerület lakói és árui a ki-
rályi harmincadok kivételével
minden vám- és révfizetés
alól mentesek. 

3. Csak saját kapitányaik
előtt kötelezhetők megjelenés-
re. 

4. A nádor által kinevezett fő-
kapitány elnöklete alatt sza-
badon választhatják kapitá-
nyaikat, assessoraikat és
egyéb tisztjeiket. 

5. Megengedtetik a Jászkun-
kerület megváltása. A kincs-
tár részére a jövőben közadót,
a nádor részére pedig tovább-
ra is évi 3000 arany tisztelet-
díjat tartoznak fizetni. A hár-
maskerülethez tartozó földe-
ket, helységeket, szállásokat
és pusztákat a jászkunok bir-
tokukba vehetik, de nem ide-
geníthetik el. 
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6. Megengedi a szabadon köl-
tözhető és szabadállapotú jö-
vevényeknek a jászkunok
földjén való letelepedést és
előírja közteherviselésüket. 

7. Jászkun-kerületek összes
lakósai egyenlő kiváltságokat
élveznek. 

8. A kerület római katholikus
egyházközségeit kegyúri jog
illeti meg. 

9. A megyei törvényszékek
módjára a kerületek pallos-
joggal rendelkeznek. 

Végül a záradék leszögezi,
hogy országos ügyekben a
Jászkunság területe és népe a
királyi helytartótanácstól
függ. 

e kiváltságlevél alapján a
Jászkunkerület földje és népe
szabad lett. A nádor jogható-
sága alá visszakerült Jászkun-
ság autonómiáját, közigazga-
tási, törvénykezési és adózási
ügyét az 1745. november 22-i
királyi leirat szabályozta. 

A Jászkunkerületek a vált-
ság stb. összegeket a megálla-
pított időben pontosan lefi-
zették. Az óriási közterhektől
sujtott lakosság pénzzel alig
rendelkezett s a közel hatszáz-
ezer rhénes forintra rúgó ösz-
szeg oroszlánrészét kölcsön
útján szerezte meg. Serény és
fáradhatatlan kiküldötteik
buzgóságának köszönhető,
hogy a nádor és grassalko-
vich Antal támogatásával a
nagyarányú kölcsönügyletet
sikeresen bonyolíthatták le. 

A legnagyobb összeget báró
Palm Ferenc hitelezte a jász-
kunoknak (háromszázezer fo-
rintot 6%-os kamatláb mel-
lett). A váltságösszeg többi
részét kisebb-nagyobb részben
egyháziaktól, nemesektől, ke-
reskedőktől, molnároktól
vették kölcsön. 

Az 567.900 forint redemp-
tiós összeget terület és népes-
ség szerint arányos részekre
osztották a Jászság, Nagy- és

Kiskunság, illetőleg azok
helységei közt. 

A megváltási összegből a
Jászságra 227.750, a Nagy-
kunságra pedig 155.000 forin-
tot vetettek ki. Az egyes ösz-
szegek lefizetésére a községek
vállaltak kötelezettséget, ezek
viszont a redemptoroktól haj-
tották be idővel. Nagy és sú-
lyos teher volt ez, hiszen az
örökösödési háborúban kiállí-
tott ezer huszár felszerelési és
ellátási költsége is a jászku-
nokra nehezedett. A nehéz
viszonyok közt mégis példás
igyekezettel tettek eleget kö-
telezettségüknek. 

A Jászkun-kerületek a fel-
szabadulásukat kitörő öröm-
mel, hálaadó istentisztelettel
ünnepelték meg. 1746. már-
cius 19-én kiadott diplomájá-
ban mária terézia új pecsétet
adományozott a Jászkunság-
nak, melyben a Jászság,
Nagykunság és Kiskunság cí-
mereit foglalták össze. A cí-
mer alsó részén a három folyó
alatt (Duna, tisza, Kőrös) a
jászok címere (kürtöt és paj-
zsot tartó lovas); a pecsét fel-
ső részén a Nagykun-címer
(ágaskodó oroszlán, feje fölött
holddal és hatszögletű csillag-

gal), jobboldalán pedig a kis-
kunok címere (jobbkezében
kirántott kardot tartó vitéz),
a címer felső részének köze-

pén pedig első grófjuknak:
gróf Pálffy Jánosnak a címere
nyert elhelyezést. A szabad
Jászkun-kerületek első alka-
pitánya almásy Pál lett, ki-
nevezését az 1746. október
15-én tartott kerületi közgyű-
lés vette tudomásul. 

Az 1751-ben tartott ország-
gyűlés a királynő diplomáját
megerősítette és azt a XXv.
t.-c.-be iktatta be. A jászku-
nokat mária terézia később
is még több kiváltságban ré-
szesítette. így a „hűségben tel-
hetetlen“ jászkunokat 1754-
ben 3000 arany lefizetése
mellett egyszer s mindenkorra
felmentette a diaetális taksa

alól, majd 1761-ben megen-
gedte, hogy a Jászkunság hite-
les útlevéllel ellátott lakói
minden rév- és vámfizetés
alól mentesüljenek. 

A redemptioval a jászku-
nok történeti fejlődése új
irányba lendült. Önkormány-
zatuk rövidesen kiépült, sta-
tutumaik pedig összes életvi-
szonylataikat rendezték. A
statutumokban tükröződő
élet majdnem minden ágát
felölelő, józan, határozott,
bölcs mérsékletű szellem és
jogfelfogás teljesen a gyökeres
magyarságú jászkunok alkotá-
sa. mint ilyen, teljesen a re-
demptió által teremtett sajá-
tos társadalmi és gazdasági vi-
szonyok következménye és
nemcsak jogtörténeti, hanem
szociológiai szempontból is
igen figyelemre méltó. 

(forrás: vfek.vfmk.hu - részletek -)

Megjegyzés: A redemptio ki-
vételes, de nem egyedi jelenség a
korabeli Magyarországon.  Lé-
tezett jónéhány autonóm, ki-
váltságolt terület még, pl. a hat
hajdúváros, a tizenhat szepesi
szász város, vagy a szabad kirá-
lyi  és bányavárosok. 

Számunkra mégis a legfonto-
sabb a Jászkunkerület, tekintet-
tel arra, hogy kb. 100000 em-
ber, 38 településen, 17656 csa-
lád vált újra szabaddá a földes-
úri függéstől. 

A Kiskunság 15 településén
5997 család élt ekkor, kb.
30000 fővel. A 185150 rajnai
aranyforint értéke, kb. ugyan-
ennyi juh árának felelt meg,
vagy kb. 20 ezer lónak. Az utó-
kor számára kötelességünk meg-
emlékeznünk elődeink áldozat-
hozataláról és hálaadással tar-
tozunk. 

Minden évben szeretnénk to-
vábbra is kiadni a Nádor Klub
díját, és népszerűsíteni kívánjuk
az önmegváltás erőfeszítéséből
következő sajátos társadalmi,
kultúrközösségi hagyományait. 

(L.L.)



Az egykorvolt céhes kultúra
nyomdokán egy éve létreho-
zott gazdasági társaság a ha-
gyományos magyar és minő-
ségi kulturális termékekhez
(szellemi és tárgyi, lásd. hun-
garikum) kapcsolódó PR és
marketing tevékenységek tu-
datos összefogását vállalja a
VASHAToS Kulturális szol-
gáltató és Tanácsadó Kft. né-
ven.

Alapító tulajdonosként, és
néhány Pr- és marketing
szakember, kulturális mened-
zser közreműködésével fon-
tosnak tarjuk, hogy a kulturá-
lis termékek értékesítése il-
leszkedjen bele a térségre és
hazánkra jellemző kultúrtáj
hagyományos kereteibe, illet-
ve egészüljön ki mérték- és
értéktartó rendezvényekkel,
kiállításokkal, zenés estekkel,
szalon- és csárdaprogramok-
kal. Kiegészítő tevékenysége-
ink a kiadványszerkesztés,
utazásszervezés, kiadvány-ér-
tékesítés, ajándéktárgyak ér-
tékesítése, üzletviteli tanácsa-
dás és új kezdeményezések el-
indítása stb. 

Bővíteni szeretnénk a fesz-
tivál- és komplex rendezvé-
nyek kínálatát, a magyar mi-
nőségi kultúra és termékek
népszerűsítését, különös te-
kintettel a Kiskunságra jel-
lemzőket. 

SzolgÁlTaTÁSok

1. rendezvények (pl. ter-
mékvásárok, fesztiválprogra-
mok, Pro Patria Hungaria -
utazásszervezés, helyi termék
piac, konferencia, érték- és mér-
téktartó előadások)

2. kiadványok, filmek (pl.
STÁDIUM polgári hírlevél, ka-
lendárium, falinaptár, térképek,
valamint dokumentumfilmek
készítése, marketing levelek.)

TanÁcSaDÁSok

1. oppidum Pr ügynök-
ség. Egyszerre műveld a három
időt! (Ratkó József)

A JÖvŐ előretekintő, pro-
métheuszi ihletet rejt. Szinte
élethossziglan foglalkoztat vala-
mennyiünket az a kérdés, hogy
mit hoz a jövő, pedig a válasz
kézenfekvő: a jövő felismerése a
jelenben, sőt a múltunkban.
„Nem a hátulról, a múltból jövő
rugások ösztökélnek bennünket,
hanem a jövő csábítása és kívá-
natos lehetőségei vonzanak: ez
az, ami alapján az élet – és va-
lójában az egész világ – kibont-
ható.“ (Karl Popper) A jövő
megismerése érdekében azon-
ban be kell látnunk, hogy hét-
köznapi tudásunk mindinkább
tudatlanságunk beismerése,
ugyanis a múlt és a jelen magá-
ban hordozza a jövőt, és ez nem
függ attól, hogy a lehetséges és a
megvalósuló jövő a múltnak,
vagy a jelennek változatlan to-
vábbfejlődése avagy attól lénye-
gesen eltérő lesz. 

A jövőképelemzés a szemé-
lyes, a társas és a rendszerfor-
mák esetében egyaránt új szem-
léletmódot hordoz, amely a le-
hetséges jövőt alakítható, az em-
beri cselekedetek által formál-
ható valóságot szembesíti elvá-
rásainkkal.

2. nádor klub civil társa-
ság + halasi 48-as kör

„Csak a vér s a nyelv tudja
összetartani az embereket s a
közös múlt emléke. Ha ez meg-
szűnik, fölbomlik a világ.”
(Wass Albert)

A Nádor Klub és támogatói
közreműködésével, új lendü-
letet kívánunk 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
kultúrára támaszkodó 48-as
körök a vidék magyarorszá-
gának meghatározó művelő-
dési, tájékozódási csomó-
pontjai voltak. minden eset-
ben megjelent a nemzeti, füg-
getlenségi törekvés képvisele-
te és a közösségi együvé tarto-
zás igénye. manapság – a régi
célok és hagyományok men-
tén – természetesen új igé-

nyek, új távlatok nyílnak meg
a jelenben élő fiatal magyar-
ság részére. 

A Pro Patria Hungaria té-
manevünk alapján elindu-
lunk a Kárpát-magyarország
kultúrtájainak, nagy- és kisfo-
lyóvölgyeink bejárására, rész-
ben gyalog, magyar garabon-
ciásként.

***
eszenciás jelképünkről

a SzEkér

Feszty Árpád történelmi ta-
nulmányok alapján festett,
hatalmas körképén „A ma-
gyarok bejövetelé-n“ - ópusz-
taszeren látható -, hogy ele-
ink miként költöztek az új ha-
zába: a férfiak lóháton, az asz-
szonyok és gyermekek ekhós
szekéren. A szekér ugyanis ősi
találmány, hisz kerekes jár-
művön már 5500 évvel ez-
előtt is döcögött az emberi-
ség. A nomádságnál azonban
több lett, mint teher- vagy
személyszállító eszköz. héro-
dotosz, a történetírás atyja,
állapította meg:„A szkíta nép-
faj sem városokat, sem várakat
nem alapít, valamennyien ván-
dor-sátraikban élnek, és nincsen
más lakásuk, mint a szekereik.”

A honfoglalás idejében már
többféle szekértípust használt
a magyarság, nemcsak a nagy
ekhós szekeret, a „lakást”. A
kalandozásokra csak gyorsan
mozgó, könnyű szekeret vi-
hettek magukkal, mert hogy
vittek, azt tudjuk a 926. évi
szent galleni kalandot leíró
eckehardt-krónikából. 

Az egyrudas szekérnek
egyik típusa az ekhós szekér-
ből kialakított, az Anjouk
alatt az áru mérlegelése miatt
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Mennyit ér a vashatos?

A hatos az 1850-es évek legkisebb
ezüstpénze volt, az értéke pedig hat
krajcár. A használatból kivonták, de ne-
ve tovább élt egészen a 20. század köze-
péig. ezt tükrözi a mindennapi életre
utaló költészetünk is. Arany Jánosnál a
19. század második felében még volt ér-
téke: „Egy rossz hatos csudát tesz nálunk”
(Kóbor tamás). A 20. században azon-
ban elveszti értékét: „nikkel-hatos”
(Somlyó zoltán: A titkos írás,
1916–1926), illetve József Attila (Ime,
hát megleltem hazámat, 1937): „Mert
nem kell (mily sajnálatos!) / a háborúból
visszamaradt / húszfilléres, a vashatos”.
(Balázs géza) * (A hatos kezdetben hat,
majd tíz krajcárt, azaz húsz fillért ért.) 



mázsaszekérnek nevezett, ne-
hézkes, négy-nyolc lovas te-
herszállító eszköz, a társszekér
őse. ugyancsak nehézkes, fe-
deles, több ló húzta alkot-
mány volt a XIv. század ele-
jén már használt, kényelmes
jármű: a hintó, ugyanis ennél
a kocsiderék, hogy ne rázkód-
jon, bőrszíjakon lógva hintált.

A könnyebb típust, a helyi
forgalomban inkább utasszál-
lításra alkalmazott, egy-két ló
húzta szekeret Bertradon de
la Brocquiere, aki a Szent-
földről 1433-ban magyaror-
szágon keresztül utazott haza,
írta le útinaplójában emigyen:
„Gyakran találkoztam szeke-
rekkel, amelyeken hat, hét vagy
nyolc személy ült, és mindezt
egyetlen ló húzta… A hátsó ke-
rekei magasabbak az elsőknél.
Fedelök igen szép, az ilyen…
kocsik olyan könnyűek, hogy
kerékkel együtt akárki egymaga
vállára veheti és elviheti.”

ebből a típusból alakították
aztán ki az új járművet.
Feltalalójául liszthi János
kancellár mátyás királyt ne-
vezte meg, akinek utazásáról
Bonfini a következőket je-
gyezte fel: „Mátyás király hihe-
tetlen gyorsasággal utazott úgy,
hogy gyors szekerekkel százezer
lépésnyi utat is megtett.”

heltai gáspár krónikájá-
ban szintén e jármű gyorsasá-
gát dicsérte: „Mátyás király
ahová megyen vala, úgy megyen
vala, mintha röpülne.”

S hogy minek nevezték ezt
a járművet, és milyen volt,
megtudjuk herberstein zsig-
mondtól, az 1518-ban II.
lajoshoz küldött császári kö-
vettől, akinek naplójában er-
ről a következőket olvashat-
juk: „Bécsben kocsi-szekéren
Buda felé folytattam utamat. A
kocsi neve a Budán innen tíz
mérföldnyire lévő Kocs falutól
ered. Ezen jármű elé három lo-
vat fognak egy-arás mellé. És va-
sazása igen kevés, úgyszólván
semmi sincs rajta. A fuvarossal
együtt négy személy számára van
hely… Kocsik igen kényelmesek,
mert ruhát, ágyneműt, ételt, italt
… vihet magával az ember.”

A kocsi tehát magyar talál-
mány, mi ajándékoztuk meg
vele az emberiséget, vele ad-
ván e jármű nevét is.

használata nálunk gyorsan
elterjed. Annyira, hogy II.
lajos király 1523. évi dekré-
toma 20. cikkelyének már így
kellett rendelkeznie: „Az egy-
telkes nemeseknek szintén fejen-
ként kell felkelniök és kivonulni-
ok… és nem kocsin (mint töb-
ben megszokták), hanem hogy
harcolhassanak táborozó mód-
jára vagy gyalog, vagy lóháton.”

A XvI. századra már annyi-
féle szekér és kocsi kerekei
verték fel az utak porát, vagy
dagasztották sarát, hogy sok
lenne sorolni. 

A sokféle jármű közül ez
időben leginkább elterjedtek
a könnyű szekerek, közülük is
a vasazatlan fakószekér.
ennek kereke hamar törött.
hosszú úton nemcsak lova-
kat, hanem kerekeket is vál-
tani kellett. erdélyi János tu-
datja pl. 1559-ben Batthyá-
nyinéval:„Nagyon sok kerekek
törésével jöttek; huszonnégy ke-
reket fogadtanak bérbe.”

Az is igaz, hogy a sok kere-
ketörött szekérvezető meg-
eresztett nyelvétől hallgat-
hattak a szentek – korabeli
kifejezéssel szólva: annyi visz-
sza való misét mondtak.

De volt dolguk a kerék-
gyártóknak is. ez az ősi foglal-
kozás a faragómesterséghez
tartozott, s akkor ismerte meg
és sajátította el az őshazában
a magyarság, amikor a kere-
kes jármű használatát. A XI-
II. században már önálló job-
bágy-foglalkozás, de magyar
nevét – kerekes, kerékgyártó,
szekérgyártó – csak a követ-
kező századból ismerjük. e
század hetvenes éveitől már
céhük bizonyítja, hogy a vá-
rosokban is gyökeret vert e
mesterség. A Xv. századtól
kezdve német eredetű névvel
bognároknak is ismerik őket.
Főleg a kassaiak és a kolozs-

váriak híresek. e művesek
nemcsak kerekeket készítet-
tek, hanem mindenféle jár-
művet. 

No, a szekerezés nem ké-
nyelmes utazás. Aki tehette,
saját hintóján járt, s hosz-
szabb úton váltott lovakat bé-
relhetett a postaállomásokon.
Apor Péter erdély változása
címen 1736-ban így beszél az
ilyen utazásról: „Mindenek-
előtte tehát megindultanak, az
hintót így rakják meg: az… há-
tulsó bakra… nagy… ládát tet-
tenek [az felsőruháknak]… elől
volt az fejérruhás láda az ba-
kon… az párnazsákokból…
ülést csináltak… az párnazsák-
ra szönyeget terítettek… az há-
tok megé az maga szép… cifra
vánkosát tették… Az hátulsó
ülésen az úr s az asszony ülte-
nek; ha olyan három, négy esz-
tendős gyermek volt, azt közbe
vették, ha penig nagyobb volt,
kivált leány, az… az első ülésen
ült… És mivel szokás vala,
hogy útra egy fazék káposztát
főzzenek s valami sültet vitte-
nek, s kivált nyárban, mihelyen
jó füvet találtanak, ettek…”

A kényelmesebb, sőt ol-
csóbb utazásra csak azután
nyílt lehetőség, hogy mária
terézia 1752-ben nálunk is
bevezette a főútvonalakon
rendszeresen közlekedő ko-
csipostát, amelyen egy kon-
duktor (vagyis kalauz) vigyá-
zott az utasok és a csomagok
épségére.

A kocsiposta delizsánsz-
nak nevezett járműve órán-
ként úgy öt kilométeres se-
bességgel haladt, így hát aki
sietett, csak lóhátra kénysze-
rült, s a postai út váltóállo-
másain mindig készen talált
pihent lovat. A közlekedés
ugyanis csak a XIX. század
elején gyorsult meg. hogy mi-
lyen módon, arról Jókai nyi-
latkozik Az aranyember című
regényében: „A gyors közleke-
dést akkoriban a gyorsparasztok
rendszere tartá fenn… A fuva-

ros gazdák lovai éjjel-nappal ké-
szen álltak a befogásra, s mikor
a falu végén hangzott az ostor-
kongás, már hozta ki a pihent
négy lovat a felváltó gazda, s két
perc alatt a megérkező szekér
elé új fogat lett csatolva, s robo-
gott a vonat tovább, esőben-sár-
ban egyformán vágtatva, hegy-
nek fel, hegynek alá, sohasem
lassítva.”

Göncöl szekér a csillag képek
közül a remény és a kitartás jel-
képe. A honfoglaló magyarság
csillaghite szerint Göncöl tudós,
táltos ember volt. Amerre ha-
ladt, mindenkit meggyógyított a
szekerén található gyógyírokkal.
Önmagán azonban nem tudott
segíteni. Egy alkalommal eltö-
rött a szekere rúdja. Kérlelte az
embereket, hogy segítsenek, de
azok rútul cserbenhagyták,
ezért az Atyaisten a törött rúdú
Göncöl szekeret örök emlékeze-
tül az égre helyezte. 

A Göncöl táltoshoz hasonló-
an mi is igyekszünk felismerni,
hogy hol van szükség a segítsé-
günkre és szeretnénk gyógyírt
adni a természeti, társadalmi
bajokra. Eközben reményke-
dünk abban, hogy a törött rúdú
Göncöl szekér mindannyiunk
számára kellő figyelmeztetés ar-
ra, hogy segítsünk egymáson,
problémáinkat együttműködve,
egymáson segítve oldjuk meg!

*
Mennyit ér a Vashatos?

reméljük, hogy egyre többet,
miként egykor a legkisebb
ezüst váltópénzünk. minden-
hol jelen leszünk, ahol fontos
a magyar hagyományszeretet.
A magyar élet.

További információk, 
kapcsolatfelvétel:
www.vashatos.hu

e-mail: vashatos@mailbox.hu
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boDor MIklóS (1925-2010)
1991-ben költözött Kiskun-
halasról a vas megyei Kám-
ba, egy nagy kertben több kis
házból álló, kies lakhelyre.
magával vitte a bugaci baran-
golásai során megmentett,
három méter magas, keresztre
feszített pléhkrisztusát és még
valamit, ami a kiskunsági
éveinek egyik legfontosabb
emléke volt. egy kék szamár-
kenyér – más szóval szamár-
kóró palántáját. 

A szamárkóró, ez a színes,
tüskés virágú, szúrós levelű
gyomnövény a homokhátság
egyik jellegzetes lakója, amely
jól tűri a szárazságot és a hi-
deget, meleget. Kámban a
rozsdás pléhkrisztus és a sza-
márkóró is miklós kertjében
talált új otthonra. Az immár
gaugueni színekben, sárga-
vörösben pompázó pléhkrisz-
tus az utca melletti házolda-
lon lett újra felállítva, hirdet-
ve, hogy a ház lakói nem min-
dennapi emberek, míg a sza-
márkóró a dísznövényekkel
díszített kert közepén virág-
zott ki tavasszal. 

Bodor miklós önazonossá-
gának jelképe ez a két tett. A
kopott, ócskavas telepre szánt
szobrot újra festette, és az út
mentén felállítva ismét visz-
szaadta annak méltóságát, de
a tüskés gyomnövény dísznö-
vények fölé emelése is
miklósra oly jellemző gesztus.
és még több is annál: meglát-
ni az értéket és szépséget a
haszontalan, mihasznának
ítélt dolgok között.  érték- és
szépség újrateremtés. ez nem
csak emberi, de művész hit-
vallása is volt miklósnak. ám
mindezt a legegyszerűbb esz-
közökkel, minden sallangtól
mentesen tette. Nem csak
morális szépség, de ezzel
egyenrangú esztétikai tiszta-
ság sugárzik miklós tetteiből.
Alkotó művészként is ennek

megfelelően jutott el saját stí-
lusa kidolgozásáig, a légies,
áttetsző vonalakból szőtt gra-
fikai látásmódig és ez a belső
késztetettség vezette művei,
képsorozatai nagy témáinak
felkutatásához is.

Bodor miklós 1925 június
12-én született a tisza menti
Nagykörűn. A művészi alko-
tás varázsa már kisgyermek
korában megérintette.  Az is-
kolában és otthon, édesapja
asztalos műhelyében szívesen
rajzolt, ám a művészet titkos,
mágikus hatalmából először
akkor értett meg valamit,
amikor edvi Illés Aladár fes-
tőművésszel találkozott. „…
rajzolni, rajzolni, rajzolni…
Kisgyermekkorom óta nem ho-
zott lázba más, csak ez. A ceru-
za és a papír volt minden szen-
vedélyem, bánatom és örömöm.
A szegényparasztok kemény
életét éltük, alig tudtam hozzá-
jutni a legelemibb kellékekhez is,
de ha rajzolhattam, minden
nyomorúságomat elfelejtettem”
– írja.

miklós az ötvenes évek ele-
jén acélszerkezet technikus-
ként került Kiskunfélegyhá-
zára. Itt kezdett komolyabban
festeni, majd helyi kollektív
tárlatokon mutatkozott be.
1958-tól az ipari tanulók ré-
szére megszervezte és vezette
a holló lászló Képzőművé-
szeti Kört. A kör bugaci ki-
rándulásaihoz, múzeumláto-
gatásaihoz mások is csatla-
koztak, így a tagokból, vala-
mint néhány, művészetek
iránt érdeklődő fiatal értelmi-
ségiből egy tágabb szellemi
műhely alakult ki. miklós
1963 nyarán rajztanár-nép-
művelői diplomát szerzett
Szegeden, majd ezt követően
a félegyházi móra Ferenc
művelődési Központ igazga-
tójává nevezték ki.

A hatvanas évek közepén
tanyát bérel és itt az alkotás

magányában dolgozik, vala-
mint a bugaci ősborókásban
és a megye más vidékein tett
barangolásai során elkészíti
első önálló grafikai lapjait. A
tiszatáj, a Forrás majd 1972-
ben a művészet közli grafiká-
it. 1973-ban Petőfi Sándor
születésének 150. évforduló-
jára meghirdetett országos
pályázaton a megosztott har-
madik díjat nyeri el.

életét és művészetét befo-
lyásoló sorsdöntő találkozásra
1979-ben Szankon kerül sor.
egy kiállításon közelebbi is-
meretségbe kerül élete asszo-
nyával, zsófival. A találkozást
követően úgy döntenek, hogy

korábbi életüket feladva egy
új, közös jövőt kezdenek.
1980 tavaszán móricgát ha-
tárában vesznek egy tanyát és
kiköltöznek a pusztába.
miklós itt az új és megértő
társsal az oldalán végre meg-
valósíthatta gyerekkori álmát,
azt hogy csak az alkotásnak
éljen. Pár évvel később erről
az időszakról így nyilatkozott:
„Személyes életemben óriási
változás történt. Ötvenöt éves
voltam, amikor beláttam: végre
a saját életemet kell élnem.
Alkotni! De nem csak úgy mel-
lékesen. Öt évvel a nyugdíj előtt
otthagytam az állásomat és ki-
költöztem egy Szank környéki
tanyára. Nem menekülés volt
ez. Szerettem volna megszület-

ni, mielőtt meghalok. Felesé-
gemmel szinte mindenünket fel-
adtuk, hogy e terv megvalósul-
jon. Ezt tartom eddigi életem
legnagyobb vállalkozásának. A
fő feladat a világ újrafelfedezése
volt.” Bodor miklós mind ma-
gánéletében, mind művész-
ként haza érkezett. 

1982 januárjában elnyerte
a Bács-Kiskun megyei ta-
nács ösztöndíját, ami alapján
a Kiskunsági Nemzeti Park
területén lévő növény és ál-
latvilág, valamint a táj jelleg-
zetességeinek grafikai meg-
örökítését kapta feladatul, ki-
egészítve ezt az itt található
népi- és vallásos emlékekkel.
Az ösztöndíj azonban csak át-
menetileg oldotta meg az
anyagi problémákat. ezért,
amikor 1984 tavaszán, Kis-
kunhalason bérlakást ajánlot-
tak számukra, rövid gondol-
kodás után felcserélték a civi-
lizációtól alig érintett, min-
dentől távol eső bugaci élet-
teret a kisváros nyújtotta vi-
szonylagos kényelemre. 

Kiskunhalas mindkettőjük
számára alapvetően új kör-
nyezet volt, de miklós folytat-
ta a kiskunsági tájat megörö-
kítő, több mint 50 lapot
számláló „Kék szamárkenyér
keservei-örömei“ című soroza-
tot. ezeken a rajzokon teljes
pazarságában bontakozik ki
grafikai technikája. A légie-
sen finom vonalakból felépü-
lő képek horizontján mindig a
jellegzetes homokhátsági táj
valamely részletét látjuk,
amely fölött egy-egy, a vidék-
re jellemző virág, építészeti
motívum, vagy egy arc kina-
gyított látomása jelenik meg.
A sorozat ajánlása az esetek
többségében a feleségnek és
társnak, zsófinak szól. Az
ajánlások sorai tudtunkra ad-
ják a művész örömét és az im-
már megtalált boldogságot is. 

Pléhkrisztus és szamárkóró 
Bodor  Mik lós  emlékeze te
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Honismereti határjárás IX.Honismereti határjárás IX.
zsana-eresztő természeti, közösségi értékei.
Alsó-kiskunsági határjárás és vendégség.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2012. november 23-án, pénteken 16 órától.

Utazás kisbusszal. Indulás 16 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Visnyei Miklós zsanai polgármester

Határjárásunkra összesen 16 fő jelentkezhet!
Részvételi hozzájárulás: 1000 ft/fő. 
Jelentkezés 2012. november 16-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

Bodor miklós egyik régóta
dédelgetett terve volt egy ál-
latöv jegyeit ábrázoló naptár
megrajzolása, a képek alatt
radnóti miklós verseiből vett
idézetekkel. ezt a naptárt
halason készítette el 1984-
ben. A következő években a
népi építészet emlékeit meg-
örökítő sorozatában lerajzolja
a halasi tabán jellegzetes
épületeit, majd a református
sírkert kovácsoltvas díszeit és
megörökítette a Széchenyi
utca parasztházait. legtöbb-
ször megrajzolt és talán legjel-
legzetesebb helyi témája a
városháza. A következő év-
ben a koronázási palást csip-
ketervét készíti el. 

„Döbbenetes egymásra talá-
lás volt, a világhírű halasi csipke
stílusa és az én rajzaim tökélete-
sen egybevágnak. A Háziipari
Szövetkezet megrendelésére
több tervet készítettem. A Szent
István-palást körcsipke 1988-
ben vásárdíjas lett a BNv-n."-
tudósít bennünket a művész.
Szintén a csipkéhez kötődő
szoros kapcsolatát jelzik a
Csipkeházról készített grafi-
kái. De folytatódik a halasi
középületek leltárba vétele is.
többek között ekkor készül-
nek a református imaházat, a
Szilády áron gimnázium
épületét, az általános műve-
lődési Központot, vagy a
gyűjtemények házát ábrázo-
ló grafikák.

1989-től, a rendszerválto-

zás évétől a korábban bejára-
tott ösztöndíjrendszer meg-
szűnt és a művésznek újabb
megélhetési forrást kellett ta-
lálnia. Az ország nyugati régi-
ójában, a vas-megyei Kám-
ban telepednek le, Szombat-
helytől mintegy húsz kilomé-
terre. 1993 júniusától egy
újabb alkotói periódus, újabb
életszakasz kezdődik életé-
ben. Az elkövetkező, Kám-
ban töltött több mint másfél
évtizedről ír a család barátja,
egy közeli kis falu polgármes-
tere: Bodor Miklós „1992 júni-
usában Kámba költözik, pár ki-
lométerre a Jeli arborétumtól.
Új otthonra talált, nagyon sokat
dolgozik. Az arborétumról ké-
szült sorozata a Községházán
található, 14 stációképe került a
kistemplomba és oltárképet fes-
tett a temetői kápolnába. Az ar-
borétumban találkozott a havas
szépével, az ősi, a Himalája tö-
véből származó rhododendron-
nal, amelyről számos sorozatot
készített.”

A művész élete alkonyán
befejezte Petőfi Sándor 1847-
48-as alföldi és felvidéki útjá-
nak helyszíneit megörökítő
rajzait. 2008-ban a félegyházi
könyvtár új szárnyát az ő kiál-
lításával adja át Szili Katalin,
az országgyűlés elnöke.
Bodor miklós 2009-ben egy
új sorozatba kezdett. Annak
kultúrklímának szereplőiről
készített portrékat, akik szel-
lemisége különösen közel állt

hozzá. ebben a sorozatban ta-
lálkozhatunk Szentkuthy
miklós, Pilinsztky János vagy
latinovits zoltán és hamvas
Béla, valamint a művésztárs
tóth menyhért, miskei festő
portréjával. A sorozatot az
idén januárban a magyar
Kultúra Napján a halas
galéria mutatta be. ez a kiál-
lítás tisztelgés volt a művész
előtt, a Berki viola-díj átadá-
sa alkalmával, amivel Kiskun-
halas jutalmazta a művész
életművét. Bodor miklós erre
a tárlatra azonban már beteg-
sége miatt személyesen nem
tudott eljönni. Az utolsó kiál-
lítás, amely még a művész
életében nyílt meg, a Petőfi-
sorozat bemutatója volt. A
tárlatot az idén, március 12-
én ráday mihály nyitotta
meg Kiskőrösön.

Bodor miklós alig több
mint egy évtizedes kiskunha-
lasi alkotó korszaka az életmű
érett korszakának legjelentő-
sebb műveihez kapcsolódik.
A homokhátság néprajzi, épí-
tészeti emlékeit, a vidék nö-
vényvilágát megörökítő soro-
zata egy párját ritkító művé-
szeti topográfiát eredménye-
zett. A grafikák jelentős része
ma is Kiskunhalason találha-
tó. ennek az alkotó korszak-
nak jelentőségét mutatja,
hogy Bodor miklós halasi évei
eredményeképp egy száz olda-
las album és két katalógus is
napvilágot látott. 

Bodor miklós 2010. július
18-án vasárnap hajnalban,
86. életévében hunyt el
vasváron. gyászolja őt élet-
ének és művészetének múzsá-
ja, zsófi asszony, gyászolják a
félegyházi, halasi, majsai és
vasmegyei barátok és művé-
szet pártolók. mi, akik művé-
szete érvényesüléséért tehet-
tünk valamit, ígérjük, hogy
emlékét tovább ápoljuk.
miklós pléhkrisztust és sza-
márkórót felvállaló szellemi-
sége, az éteri fényből építkező
művészete továbbra is meg-
termékenyítő, ösztönző példa
marad. Jelképes, hogy miklós
testét sem temették el. 

végakaratának megfelelő-
en hamvait szétszórták a Jeli
arborétum növényei között.
teste színes rhododendro-
nokban és egzotikus fákban él
tovább, míg alkotó szelleme a
homokhátság grafikáiban
marad köztünk. 

SzűCS Károly

művészettörténész

Az életműkiállítás megnyitásán em-
lékezett meg Bodor Miklósról v.
Németh Zsolt vidékfejlesztési ál-
lamtitkár, vasvár volt polgár-
mestere, aki szeptember 21-én a
csipkeházban mondta el méltató
szavait.

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
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. MUNKATÁRS

E-mail: aradszky.montika@fidesz.hu Telefon: 20/225-8736



Az 1703. október 5-én
megvívott kuruc-labanc
csata emlékére, október
5-én, pénteken 18 órakor
megemlékezést tartanak a
Bibó István gimnázium
diákjai a Kuruc-szobornál.
ugyanezen a napon, 16
órától a kertvárosi iskola
diákjai részvételével, az
1849. október 6-i aradi
vértanúk napjára is meg-
emlékeznek a Bokányi ut-
cai emléktáblánál.

*
A tompai Szent anna
templom 50 millió forin-
tos felújításának átadására
kerül sor 2012. október
27-én, szombaton 10 óra-
kor. Ünnepi misét tart:
Bábel Balázs, Kalocsa-
Kecskemét főegyházme-
gye érseke. A felújítási
program a leader támoga-
tásával jöhetett létre.

*
„Független Magyarország!“
A halasi 48-as kör ün-
nepi programot rendez
mánfán, 2012. október
20-23. között. A Pro
Patria Hungaria progra-
munkon 14 felnőtt és 7
gyermek vesz részt. 

*
A STÁDIUM - polgári hírle-
vél következő (11. szám)
megjelenése: 2012. decem-
ber 1. A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!
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A csendőr laktanya a Kárpát utcában 1914-ben
(Szakál Aurél: Kiskunhalas anno, 2009)

SzeNtmIhályI SzABó Péter

PolITIkaI abc
PÁrbESzéD

A párbeszéd, dialógus minden demokrácia alapja.
Párbeszéd folyik az egyes emberek, közösségek, osztá-

lyok, érdekcsoportok, pártok, államok között. De az a dia-
lógus mindenek előtt világnézeti párbeszéd. A mindenkori
mai világ nézete határozza meg (és osztja meg) az emberisé-
get. Az emberek saját helyzetük szerint és szempontjából
szemlélik és értékelik a világot, ezért is értelmetlen és ne-
vetséges bármilyen kizárólagosságra való törekvés. Nincs
két egyforma ember, amiként mi magunk sem vagyunk azo-
nosak tegnapi és holnapi énünkkel. minden nap, minden
perc hoz valami változást, finomítja álláspontunkat, nézete-
inket a világról – miközben a maga a világ is változik. A fi-
lozófiai, politikai, vallási nézetek közötti párbeszéd képessé-
ge a legújabb kor terméke és lehetősége – mondhatni: ezen
a felismerésen múlik az emberiség jövője. (...) 

Komoly és termékeny párbeszéd azonban csak egyenran-
gú felek között bontakozhat ki, az erő, illetve kiszolgálta-
tottság helyzetéből nem. A különböző kisebbségekkel foly-
tatott dialógus és vita csak akkor lehet eredményes, ha el-
ismerjük véleményalkotásuk és önrendelkezésük jogát. A
párbeszéd résztvevőinek tisztelniük kell a másik álláspont-
ját éppúgy, mint személyiségét. mondhatni, a párbeszédre
való képesség és készség az adott kultúra és társadalom fej-
lettségének függvénye. vannak egyének és közösségek,
akikkel és amelyekkel lehetetlen dialógust kezdeményezni,
mert nem beszélik a béke, a türelem és a demokrácia nyel-
vét. (...) A politikai pártok közötti dialógus hiánya annak is
árulkodó jele, hogy egyes pártok világnézeti megalapozott-
ság nélkül, kiszámíthatatlanul sodródnak az eseményekkel,
nem rendelkeznek saját, következetes értékrendszerrel,
ezért nemcsak félnek párbeszédre bocsátkozni, de valójában
alkalmatlanok is arra.

A dialógus lényegéhez tartozik, hogy elismerjük, ha elen-
felüknek igaza van valamiben. ehhez erkölcsi nagyság és a
közös ügy szolgálatának tudata szükséges, az igazság tiszte-
letén kívül. Saját álláspontunk tisztázása csak dialógusban
lehetséges – vagy marad a süketek párbeszéde.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)
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