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Kertjeink és rétjeink egyik gyakori díszí-
tő virága, akárcsak a nárcisz. A tulipános
vagy nárcisszal teli táj képe tavasszal üdí-
tő élményt nyújt. 

A tulipán mint díszítő elem mély nyo-
mot hagyott népünk kultúrájában. Közel
állunk hozzá, hogy jelképünknek tekint-
sük. 

Mintázata igen gyakran fordul elő fes-
tett és faragott tárgyainkon. Valami ha-
sonló mélységet jelent a lótusz
Egyiptomban és Indiában, a perzsák pal-
mettája, a görögök babérja, a japánok
cseresznyevirága. A néphagyomány a pi-
ros tulipánt a tűzzel, illetve a szerelem-
mel hozza összefüggésbe. A tulipánt ma-
gukénak vallják a magyarok, a hollandok
és a törökök. Az európai tudomány ed-
dig úgy tartotta, hogy a tulipán a törö-
köktől származik, akik a 16. században
hozták be Európába. Az utóbbi kutatá-
sok kimutatták, hogy bölcsője Közép-
Ázsia és a Kárpát-medence. Közép-Ázsi-
ában a vadtulipánnak több mint száz fa-
ja ismert.

Tulipán mintázata látható azokon a
kora bronzkori leleteken, amelyek a ma-
gyarsághoz kapcsolódnak. A mezopotá-
miai pecséthengerek lenyomatain gyak-
ran tulipán képezi a tűzoltárt vagy az élet
vize edényt két szárnyas lény között. A
tulipán egyben az életfa szerepét is betöl-
ti, melyet gyakran ábrázolnak oroszlá-
nokkal. Az életfa tetején nagy gyakori-
sággal ott található a szárnyas nap, mely-
nek fejjel ellátott alakja liliomszerű hár-
mas tulipánt tart kezében. A mezopotá-
miai kultúrkörrel rokon hatti mitológiá-
ban található egy Tulipánisten, Telepi-
nu, aki Taru viharisten és az istenanyá-
nak a gyermeke. Telepinu a monda sze-
rint termékenységet hozott. Őt kérték,
hogy megjelenjen, hozzá imádkoztak, va-
lahányszor kiszáradt és terméketlenné
vált minden. 

Az ókor istennői és a hozzájuk kapcso-
lódó virágok az ember számára védelmet
és bőséget jelentettek. A különböző nép-
ek hitregéiben a tulipán hagymái, akár a

rózsa szirmai, ehető táplálékul szolgál-
tak. Tudunk arról, hogy a tulipán hagy-
máit értékes tápláléknak tartják ma is a
természeti törzsek. 

Az ősi időkből Mezopotámiából és
Egyiptomból kerültek elő tulipánszerű
ábrázolások. Mezopotámiában a tulipán-
nak külön ünnepe volt. A tökéletes sze-
relem, a tavaszi termékenység, a kiviruló
természet jeleként tartották számon.
Egyes népek hagyományaikban ma is őr-
zik. A tulipánünnep a fiatal lányokhoz
kapcsolódik. Így külön tulipánünnep
van Közel-keleten a Tadzsikoknál a fia-
tal lányok részvételével.  A római tavaszi
Rosalia ünnepsoron jelentős szerepe van
a tulipánnak. A Boszporusz partján is
ünnep van az első tavaszi virágok megje-
lenésének idején. 

Nekünk, magyaroknak régi tulipános
kincseink vannak. A hun időkből ma-
radt ránk a tulipános életfa az esztergomi
kápolna falfestményein. Honfoglaló őse-
inktől több olyan lelet került napvilágra,
melyen tulipános, liliomos díszítés talál-
ható. Megtalálható a nyeregkápákon,
tarsolylemezeken, a szkíta kard hüve-
lyén. A koronázási palástot, valamint az
Árpád-házi királyaink pénzeit, címereit
tulipános motívumok díszítik. Tulipán
található Mátyás király Bibliájának bőr-
kötésén és címeres tányérján.

A tulipán a magyar népművészet leg-
gyakoribb motívuma. Gyakori előfordu-
lása arra utal, hogy népünknél nemcsak
virágjelkép, hanem valami mélyebb je-
lentést hordoz. Nemcsak azért, mert a
tulipán egy nagyon régi virágunk. Alakja
hasonlít az anyaölhöz, a teremtés kelyhé-

hez. A tulipánt az etnográfia erotikus
szimbólumnak tartja. Mint a termékeny-
ség jele, világunk teremtő anyai oldalát
emeli ki. A néphit védelmező erőt tulaj-
donít neki. 

Szakrális céllal is készülhettek magyar
tulipános díszítésű kerámiatárgyak.
Híres kerámiáinkon hármas virágú tuli-
pános életfát láthatunk őrállatok között.
Ez a minta a szkítáknál jelent meg, pusz-
tai hagyományt őriz. Többvirágú tulipán
a valóságban nem létezik, mert e növény
egy száron csupán egyetlen virágot ne-
vel. Amúgy a tulipánnak is, akárcsak a
liliomnak, hármas mintázata van.
Kapcsolat van a szent hármasság, a vi-
rágok szerkezete és a hármas ábrázolási
mód között.

A keresztény szimbolikában a tulipán-
nak a liliomhoz hasonló jelentése van. Ez
nem véletlen, mert a tulipán a liliomfé-
lék családjába tartozik. Mégis a tulipán
sokkal ritkábban jelenik meg katedráli-
sok ablakain vagy az oszlopok felfutó nö-
vénydíszítésein, mint a liliom. A fehér
tulipán a szüzességre, a tisztaságra utal.
Gyakran a kehellyel azonosítják, mely
Krisztus vérét fogta fel. 

A tulipánt jelvényeken is
megtaláljuk. Az egyik
nemzeti ellenállási mozga-
lomnak, a Tulipánkert szö-
vetségnek volt az ismertető-
jele a 19. század elején.

A tulipán háztartási eszközeink gyako-
ri díszítőeleme, de elmaradhatatlan a fa-
ragott kapufélfákon is. A tulipános láda
nemcsak népdalainkban fordul elő, ha-
nem a népi háztartás igen becses tárgya-
ként is. Maga a nagypatkósnak nevezett
írásos párnánk mintázata is lényegében
egy tulipánt jelenít meg. Meséinkben,
mondáinkban is megtalálható a tulipán
motívuma. 

SzőcS KaTalin

(Forrás: Vasárnap - keresztény honlap)

A tavasz egyik színes virága a tulipán

A honfoglalók tulipánjai
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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
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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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Helyzetértékelő, tisztújító
közgyűlésünket 2012. novem-
ber 30-án tartottuk meg  a
Közösségek Házában. Az el-
múlt két évben számos alka-
lommal találkoztunk a
NÁDoR KluB különféle
rendezvényein, továbbá
egyéb ünnepi programokon. 

Közéleti közösségünk fő
tennivalói közé sorolt térségi
integrált terület- és vidékfej-
lesztési, környezetgazdálko-
dási programok és intézkedé-
sek összehangolását, illetve
megvalósítását továbbra is fő
célként határoztuk meg az al-
só-kiskunsági térségben, mi-
ként a helyi és térségi kultu-
rális és védett értékek megőr-
zését, a hungarikumok szám-
bavételét és patronálását, a
konzervatív közösségi értékek
megbecsülését. 

Erőfeszítéseink bizonyára
nem maradtak hatástalanul,
és a nemzeti, cívis együttmű-
ködés körében számos tanul-
ság levonására nyílt alkalom,
az Alsó-kiskunságban élőkkel
folyamatosan fenntartott pár-
beszéd során.

- a 2010. november 25-én meg-
tartott tisztújító közgyűlésünket kö-
vetően honismereti határjárásokat
(i-iX.) rendeztünk (Tompa, imre-
hegy, Pirtó, Balotaszállás-Puszta-
mérges, Kelebia, Kunfehértó,
Harkakötöny, Szank-Kiskunmajsa
és zsana), általában kéthavonta ki-
adtuk a STÁDiUM polgári hírle-
velünket (1-10. szám), rendezvé-
nyeket tartottunk: Magyar Kultúra
napja 2011, Kiskunsági ételek
könyvbemutató, imrehegyi pincea-
vató, ’56-os hazafias emlékgyűlés
Kiskunmajsa-Marispusztán 2012;
a Halasi Téka sorozaton belül:
jankovics Marcell nKa elnök,
Perkovátz Tamás közgazdász – a
helyi pénz kiadója (Rotary Klubbal
közösen), dr. Szakály Sándor had-
történész, a Halasi vállalkozó
Klubjával együttműködve: Bencsik
jános energiaügyi államtitkár, to-
vábbá völner Pál közlekedési inf-
rastruktúráért felelős államtitkár,
Szentesi zöldi lászló újságíró,
zombori Ottó csillagász. Megala-

kult 2011. március 15-én a Halasi
48-as Kör, a nádor Klub részeként
a fiatalok közösségét erősítve (ven-
dégségben járt dr. Bagó zoltán EU
parlamenti képviselő, 2012 márciu-
sában 3 napos kiskunsági vándorú-
ton vettünk részt Petőfi Sándor em-
lékhelyeit felkeresve, októberben a
nemzeti ünnephez kapcsolódva a
Pro Patria Hungaria programot
szerveztük meg Pécs környezeté-
ben), és ünnepi köszöntőként a ven-
dégeik voltak: l. Simon lászló or-
szággyűlési képviselő, Pálffy istván
író, újságíró, országgyűlési képvise-
lő; Bányai gábor országgyűlési
képviselő, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke, dr. Tőkéczki
lászló történész, imre Károly igaz-
gató (Bács-Kiskun Megyei Közmű-
velődési intézet) és antal zsolt mé-
diaszakértő. Mindkét évben meg-
hirdettük redemptiós pályázatun-
kat, amely céljaink elősegítését szol-
gálja, kiszélesítette törekvéseinket.
a nádor-díj átadására május 6-án
(2012-ben május 5-én)  került sor

a Thorma jános Múzeumban. az
első díjat (aranydukát + 100 eFt)
a Szivárvány Bábszínház - Fejes
józsefné, 2012-ben a Kiskunhalasi
ifjúsági Egyesület – Farkas Dániel
elnök kapta. Költségeinket különfé-
le civil és gazdasági szervezetek,
magánszemélyek adták össze a
nádor Klub tagjaival közösen, kb.
500 eFt értékben (2011-ben 400
eFt). Munkánkat a vashatos
Kulturális Szolgáltató és Tanács-
adó Kft. segíti.

Mindezen események és te-
vékenységeink alapján, a köz-
gyűlés elfogadta a beszámo-
lót, majd titkos jelölés és vá-
lasztással lukács lászlót a
nádor Klub elnökének, Dóka
józsefet az alelnökének válasz-
tották meg a következő 2 évre.

Számos elképzelésünk, ter-
vünk előkészítés alatt áll
(életrajzi könyv, országos pá-
lyázati eljárások értékelése,
védjegy program elindítása),
de mindezekhez mindenkép-
pen szükséges volt átgondol-
nunk a következő évekhez
kapcsolódó személyi és pénz-
ügyi erőforrásainkat.

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, ha szükséges jogor-
voslati segítségre.

MUnKaTERv

I. Közélet, közösség

- HalaSi TéKa, érték- és mér-
téktartók előadássorozatunk
folytatása.

- HOniSMERETi HaTÁRjÁRÁS

programok és utak szervezése az
alsó-Kiskunságban.

- PRO PaTRia HUngaRia

(Halasi 48-as Kör) ifjúsági,

családi utak, rendezvények (jó-
tékonysági estek, hazafias ese-
mények)

II. Vidékfejlesztés

- HalaSi nORMa 2020 – terü-
letfejlesztési munkaprogram el-
készítésének ütemezése, párbe-
széd és fórum. (Stratégiai mun-
kacsoport megalakítása – látó-
határ 2020)

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.)
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A nádor klub közgyűléséről
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körte, a varázslatos
Homérosz az istenek ajándé-
kának nevezte. A mitológiai
történet szerint zeusz egyik
fiát, Tantaloszt gonosz tettei
miatt büntetésből az alvilágba
száműzték, és gaztetteit egy
körtefa alatt kellett meggyón-
nia. Amikor éhes volt, a feje
fölött lógó gyümölcsökért
nyúlt, az ágak azonban vissza-
húzódtak, így mindig éhes
maradt.

Az első nemesített fajtákat
a görögök kísérletezték ki kö-
rülbelül háromezer évvel ez-
előtt. Theophratosz már az i.
e. III. században megkülön-
bözteti a nemesített körtét a
vackortól, és az oltás módját
is részletezi. A rómaiak korá-
ban már negyven különböző
fajtát termesztettek: a zöldtől
a sárgán és a barnán át a piro-
sig terjedő színeivel a körte
ma is az egyik legváltozato-
sabb színű gyümölcsünk,
alakja a hosszúkás, alul széle-
sedő, tipikus körtealaktól az
almához hasonlóan kerekde-
dig terjed.

A kínai hagyományban a
körtefa a szomorúságot és az
elválást, a keresztény kultúr-
körben viszont csoportos, hó-
fehér virágaival Szűz Máriát
jelképezi. Európában a gyü-
mölcs-termesztés a szerzete-
sek feladata volt, a középkor-
ban a körtéket mindig meg-
főzték, mert a nyers körtét
rossznak, sőt mérgezőnek tar-
tották. Ám a Napkirály, XIV.
lajos korában a gyümölcs
már uralkodói ínyencségnek
számított.

körtefajták

Finom, édes íze egyedi, ősszel
és télen is könnyen beszerez-
hető, tárolható, mégsem
olyan kedvelt, mint az alma.
Ma több mint 5000 körtefaj-
tát ismerünk, ebből 25-öt ter-
mesztenek, és körülbelül 10
fajtája kerül a piacra, amelyek
között van nyári, őszi és téli

is. Az apróbb szemű, puha,
nyári körte már júniusban
érik, a téliek közül több fajta
a következő tavaszig eltartha-
tó, így a körte fogyasztási idé-
nye az almáéhoz hasonlóan
hosszú. utóérő, tehát leszedés
után, tárolás közben tovább
érik.

csak a téli fajták tárolha-
tók hosszabb ideig: rekeszek-
ben, szalmán úgy, hogy a gyü-
mölcsök ne érjenek egymás-
hoz, és az ideális a +1 fok kö-
rüli hőmérséklet 88−92 szá-
zalék relatív páratartalom-
mal. legismertebb körtefaj-
ták: Alexander, Anjou, Bosc,
clapps Kedveltje, conferén-
ce, Fétel Apát, Guyot, Jó
luise, Kieffer-körte, Kobak,
Nemes Krassán, Packhams,
Vilmoskörte.

házi patika

Mindig étkezés előtt együk a
gyümölcsöt! A körte elég sok
ásványi anyagot (kalcium,
magnézium, kálium, cink,

vas, jód) és vitamint (A, B1,
B2, c, E) tartalmaz; összeté-
tele miatt sok betegségre ter-
mészetes gyógyír lehet. 

A fűszeres borban párolt
körte is finom desszert, de hú-
sok kisérője is lehet. 

Ha sok körtét eszünk, meg-
előzhetjük a reumát, az ízüle-
ti gyulladást, a vérszegénysé-
get, a szív- és érrendszeri
problémákat, a tuberkulózist,
sőt a végbélrák kialakulásá-
nak az esélyét is csökkenti. A
körtét cukorbetegek is fo-
gyaszthatják, alacsony kalóri-
atartalma miatt fogyókúrához
is ajánlják. 

A körte leve ideális folya-
dék gyomorhurut idején, gyo-
morkímélő diétákhoz, pozití-
van hat a vese működésére,
csökkenti a vérnyomást és a
koleszterinszintet. 

A gyomorbajosoknak és a
vesebajosoknak a körte ki-
centrifugázott levét ajánlják.
A benne lévő pektin segíti az
emésztést, jó hatással van a
belek működésére, tehát mé-

regtelenítéshez, salaktalaní-
táshoz is ideális, ezért kúra-
szerű fogyasztását is ajánlják:
tíz napon keresztül együnk
naponta másfél kilogramm
hámozott körtét! Ha a körte
levét fél óráig főzzük, fáradt-
ságunk ellenszere lehet, ener-
giaitalként ihatjuk. Minden-
nek a tetejébe a körte dep-
resszió ellen is kiváló!

* * *
a XX. század legelején a kis-
kunhalasi Szathmáry Sándor, a
gimnázium igazgatója, egyben
lelkes kertészkedő és felesége −
tudásuk fejlesztésére − német
kertészeti folyóiratot olvastak.
Milliók körtéje volt az egyik cikk
címe. − Ezt meg kell próbál-
nunk! − mondta az asszony a
férjének, és 1903 tavaszán há-
rom kanadai származású 'Ke-
fere"-oltványt' hozattak be
Düsseldorfból.

a fajta neve a későbbiekben a
'Kiefer'-en keresztül 'Kifer/
Kiffer'-re változott. Szathmáry
erről a három körtefáról szapo-
rította tovább a fajtát, és már az
1906. szeptemberi gyümölcski-
állításon feltűnést keltett körté-
jével, mivel abból 6 tonna volt
eladó. Már ekkor megkezdődött
a Kiffer körtének pálinkaként
való hasznosítása is. Szathmáry
1912-ben meghalt. Munkáját
felesége folytatta, és 1913-ban
megkezdte az oltványok nagy-
bani forgalmazását. Ezek az olt-
ványok az egész környéken el-
terjedve országos hírnevet sze-
reztek. az első világháború kez-
deti éveiben Szathmáryné 100-
150 vagon körtéből 70-80 ezer
koronát is árult.

a helybeli lakosság is kb.
ilyen mennyiséget termelt éven-
te. a Kiffer körte igen bő, rend-
szeres termést ad. illata, zamata
utóéréssel kiváló, de húzós, kö-
vecses hússal és kevésbé tetsze-
tős külsővel rendelkezik, ezért
már ekkor is jelentős volt a pá-
linkának lefőzött hányad.

A nÁDor klUb
ADoMÁnygyŰjTő felhívÁSA 

A kIffer körTe neMzeTI
fAjTAjegyzékbe felvéTele

érDekében!

A nádor klub alapvető célja, hogy az Alsó-kiskunság
térségi értékeit megőrizze és népszerűsítse. közösségünk
felhívással fordul kiskunhalas és vidékének településein
élőkhöz, hogy a kiffer körte 110 év után ismét visszake-
rülhessen a nemzeti fajtajegyzékbe. 

luKÁcS lÁSzló országgyűlési képviselő, a Nádor Klub elnö-
ke 2011-ben már megkezdte a hatósági egyeztetéseket, majd
egy halasi kertészet bevonásával sikerült elérni, hogy a
Kiffer körte fajtavédelemben részesüljön és mielőbb hunga-
rikummá váljon. A hatósági eljárásnak költségeit szeret-
nénk a Kiffer körte nemes értékeit megbecsülők körében
megosztani, ezért adománygyűjtést indítunk ennek érdeké-
ben. A felajánlott összegeket a Nádor Klub felkérésére
ARADSzKy MoNTIKA gyűjti (20/225-87-36, nadorklub@
mailbox.hu), és 2013 őszétől minden adományozó díjtalanul
igényelhet fajtavédett Kiffer körte oltványt!



Talán érdekes lehet, ha a Fóti
dalról szólunk. Száz rejtély a
magyar irodalomból (Gesta
Kk., Bp., 1996) című kötet-
ben jelent meg hegedűs
géza író, irodalomtörténész
esszéje Vörösmarty versének
születéséről: a világmindenség
első fröccse címmel. 

Az utóbbi években sokat
foglalkoztam jedlik Ányos
életével és munkásságával.
Az író, irodalomtörténész tör-
ténetét olvasva aggályok me-
rültek fel bennem: ott volt-e
Jedlik a nevezetes szüreten?
Valóban a szódavíz, illetve a
vele előállított fröccs ihlette a
Fóti dal megírását? 

Hegedűs Géza elismerő sza-
vakkal méltatja Fáy András
jelentőségét; miként vált
méltóvá „a haza mindenese”
(Szemere Pál kifejezése) jel-
zős szerkezetre. Valóban kár,
hogy ritkán esik szó a reform-
kor e sokszínű egyéniségéről,
tevékeny alakjáról. 

Mikszáth kálmán a követ-
kezőképpen méltatta: „…ha
Széchenyi nincs, őt illeti a „leg-
nagyobb magyar” titulusa, ha
Deák nincs, ő nevezhető „a ha-
za bölcsének”, így azonban ma-
radt „a nemzet mindenese”. Fáy
valóban sokat tett a hazáért.
Tettekben élte életelvét:
„Használni! vala éltem minden
törekvése, jelszava.” 

Az író, irodalomtörténész
tanulmánya második részé-
ben Vörösmarty Fóti dala be-
vezető képének – „fölfelé megy
borban a gyöngy” – eredetét
kutatja, s egyben „elregéli” a
költemény megírásának kö-
rülményeit is. Szerinte Jedlik
Ányos, a jeles fizikus az 1844-
es fóti szüreten mutatta be a
szódavizet, itt és ekkor készí-
tette el „a világmindenség el-
ső fröccsét”, s ez az új ital ih-
lette a költőt a vers alaphang-

ját meghatározó, felszabadult
életérzést kifejező szókép
megalkotására, egyben a bor-
dal megírására. (Megjegyzem,
Hegedűs Géza e magyarázatá-
nak rövid változata már ko-
rábban megjelent.) 

ott volt-e Jedlik Ányos a
nevezetes szüreten? Valóban
a szódavíz, illetve a vele előál-
lított fröccs ihlette-e a Fóti
dal megírására Vörösmartyt?
Előrebocsátom: mindkét kér-
désre adható igen válasz, a
„lehet” feltételezése. A „le-
het” azonban még nem bizo-
nyosság, s a következőkben –
ha szabad ezt a szót használ-
nom –, ellenbizonyítékaimat
adom elő. 

Hegedűs Géza – ha nem el-
írás – 1844-re teszi Fáy szőlő-
jében a nevezetes szüretet. A
költemény első megjelenése
(Athenaeum, 1842. okt. 27.)
s egyéb irodalomtörténeti for-
rások miatt ez az időmegjele-
nés téves. A Vörösmarty-kö-
tetek is 1842-re datálják a
vers megírását. Még ugyaneb-
ben az évben Thern Károly és
Fáy András dallamot szerzett
a költeményhez. 

Miként alakult ki a fóti szü-
retek hagyománya? Fáy
András lakóháza a reform-
korban a haladó erők találko-
zásának a helye volt; együtt

ünnepelték az András-napo-
kat. A november 29-én és 30-
án összejött társaság köszön-
tötte a házigazdát, beszélge-
tett, borozgatott, a művészek
szavaltak, énekeltek. Fáy is
szépen hegedült, fia zongorá-
zott.

Fáy 1832-ben vette szőlőjét
Fóton; ugyanakkor Vörös-
marty Mihály és Ferenczy
István szobrász is. Badics
Ferenc, Fáy életrajzírója „sző-
lőtermelő triumvirátusról”
beszél. Néhány év múlva
azonban Fáy megvásárolta
barátai szőlőjét is. 

Népesek voltak a fóti szüre-
tek. A rendszeres vendégek
között a források – családta-
gokkal együtt – körülbelül
negyven főt sorolnak fel: iro-
dalmárokat (pl. Bajza József,

czuczor Gergely, Petőfi
Sándor, Vörösmarty Mihály,
Vachott Imre, Szemere Pál),
politikusokat (Kossuth lajos,
Wesselényi Miklós, Deák
Ferenc), színészeket (Megye-
ri, lendvainé, Szentpétery),
képzőművészeket (Barabás
Miklós, Ferenczy István), stb.
Jedlik Ányost egyik forrás
sem említi. csak „az ott lehe-
tett” bizonytalanságával élhe-
tünk, ui. 1840-től Pesten élt,
az egyetemen tanított, tehát
kapcsolatba kerülhetett Fáy
András baráti körével. De va-
jon két szűk esztendő elegen-
dő volt-e arra, hogy beillesz-
kedjék a pesti társaságba,
amely már összeszokott, ha-
gyományai voltak, a haza sor-
sáért munkálkodtak. Jedlik
Ányos, mint győri líceumi,
majd pozsonyi akadémiai ta-
nár, bencés szerzetes eddig
eléggé zárt világban élt. 

Bizonyító érv lehetne Jedlik
részvétele mellett czuczor
Gergely kötődése Fáy társasá-
gához. czuczor és Jedlik ro-
konságban voltak, mindegyi-
kük a bencés rend tagja, élet-
ük sokáig párhuzamosan fu-
tott (diákévek, tanárkodás).
czuczor magával vihette
Jedliket. czuczor neve szere-
pel azon a márványtáblán is,
amelyen Ferenczy István
megörökítette a borház mel-
letti kis ház építéséhez követ
hordó barátok nevét:

„A barátság ezen fali közé, mi-
dőn épülnének, vidám enyhe
óráik között követ rakának;
Barabás Miklós, Bajza József,
Bugát Pál, Czuczor Gergely,
Fáy András hitvesével, Fáy
Ferencné leányával, Ferenczy
István, Luczenbacher János,
Pólya József hitvesével,
Szontagh Gusztáv, Vörösmarty
Mihály május 30-án 1837.” 

Részt vett-e czuczor az
1842-es szüreten? 
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„fölfelé megy borban a gyöngy...“
A világmindenség első fröccse ihlette-e Vörösmartyt?

Vörösmary Fáynál Fóton, szüret idején 1842-ben

K.Mayer acélmetszete
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1835-37-ben élt Pesten
czuczor Gergely, az akadémia
másodjegyzője volt, tehát tag-
ja lehetett a baráti körnek.
1837-től azonban – költészete
miatt – egyfajta száműzetés-
ben élt, először Pannonhal-
mán, majd 1839-45 között
Győrött. Bizonyára néha
Pestre is ellátogatott: az aka-
démiai ülésekre. 1840-ben ő
tartotta az akadémiai emlék-
beszédet rendtársáról, Guz-
mics Izidorról. 

Ismét csak „az ott lehetett”
valószínűsége áll fenn: a taga-
dás azonban erősebb. Dr.
Mátray Ernő még élő szemta-
núktól gyűjtötte össze a fóti
szüretek történetét. A Vasár-
napi Újság 1892. október 23-
ai számában – Jedlik Ányos
még élt – idézi fel az 1842-es
szüretet. Sokakat felsorol, de
sem czuczort, sem Jedliket
nem említi. Hasonlóan nem
szól róluk Vachott Sándorné
sem, aki ugyan az 1843-as
szüretről ír részletesen, de
utal az előző évire is. 

Készíthetett-e Jedlik Ányos
fröccsöt a fóti szüreten, „a vi-
lágmindenség első fröccsét”
készíthette-e el – ha valóban
részt vett az összejövetelen?
A bor, a fröccs egyik alkotó-
része adott volt. De volt-e
már szódavíz? Ismét a „lehet-
séges” választ adhatjuk, illet-
ve, hogy a fóti fröccs volt „a
világmindenség első fröccse”,
egyértelműen tagadhatjuk.
Mindehhez fel kell idéznünk
a szódavízgyártás történetét. 

A mesterséges ásványvizek
előállításának kérdése már a
18. században foglalkoztatta a
természettudósokat; a század
második felében sikerült is.
Jedliket valójában az előállí-
tás módja érdekelte: miként
lehet egyszerű eljárással és ol-
csón előállítani. életrajzírója
szerint 1826-ban kezdte ku-
tatni a megoldást. 1829-re si-
került is megfelelő készüléket
szerkesztenie. A győri bencés
rendház szerzetesei ízlelhet-
ték meg először a Jedlik-féle
szódavizet és talán a fröccsöt
is. 

Találmányának leírását és
rajzát 1830-ban meg is jelen-
tette a Baumgartner és
Ettingshausen bécsi egyetemi
tanárok által szerkesztett
zeitschrift für Physik und
Mathematik című folyóirat-
ban. Készülékét 1831-ben és
1840-ben tökéletesítette, s
1841-től Pesten nagyban is
előállított szódavizet. 1843-ig
ő, utána unokatestvére,
Szabó Alajos vezette a 3-5
munkást foglalkoztató kis
üzemet, 1852-ben megszűnt a
vállalkozás.

A fejlesztett, tökéletesített
készüléken előállított mester-
séges ásványvizet 1841 őszén
(szept. 5-9.) mutatta be
Pesten a Magyar orvosok és
Természetvizsgálók második
nagygyűlésén. Előadásában 3
módon nevezi: „mesterséges
szénsavas víz”, „mestersége-
sen készült savanyú víz”,
„pezsgő víz”. „Kóstolásul ele-
gendő mennyiséget” készített,
s megkínálta vele tudóstársa-
it. 

Kétféle ásványvizet muta-
tott be, tehát választék is
volt. Az egyik egyszerűbb: víz-
ből és szénsavból állt. A fo-
gyasztás módjára is tanácsot
adott: „…azon csípőssége, me-
lyet a pezsgő borban kedvelünk,
nagyon kielégíthető, pohárba
töltvén szüntelen szénsavbubo-
rékot hány, míg a szénsav na-
gyobb része el nem röpül; leg-

jobb tehát a poharat azonnal,
hogy megtöltetett, ki is üríteni,
különben a víz sokat vesztene
kellemes csípősségéből…” Köl-
tői stílusú tájékoztatás! 

Ezt a változatot a borne-
misszáknak ajánlotta s nem a
bor hígítására – a következő-
képpen: „érdemes lehet ezen
pezsgő víz azon személyekre
nézve, kik borral nem élvén,
szomjúságuk oltásakor az emlí-
tett pezsgői csípősséget éldelni
kívánnák…” 

A másik „csípős víz” ásvá-
nyi anyagokat is tartalmazott,
ui. ezek a szénsav egy részét
megkötik. A roitsihez (írja
rojtsinek is, de nevezték ro-
hitschnek is) hasonlítja. A ro-
itsi természetesen szénsavas,
glaubersós ásványvíz volt.
Nevét lelőhelyéről (Rohitsch,
Rogatec – stíriai település, ma
Szlovénia) kapta. Használatá-
ra Jedlik a következő tanácsot
adja: „ha bor vagy citromlé hoz-
zá töltetik…kellemes csípőssé-
gűvé válik.” 

Tehát ha Jedlik Ányos részt
vett a fóti szüreten, bemutat-
hatta az általa előállított mes-
terséges ásványvizet. De eb-
ben a következtetésben is sze-
repel a „ha”. Az egyértelmű,
hogy nem lehetett ez „a világ-
mindenség első fröccse”, hi-
szen – mint Jedlik ajánlása bi-
zonyítja – az ásványvizet már
korábban használták a bor hí-
gítására. Hegedűs Géza sze-
rint Jedlik Ányos a szódavíz
használatát azzal indokolta,
hogy nem szereti a bort, mert
„csípi a nyelvét és karcolja a
torkát.” De hát éppen azért
ajánlja a szódavizet, mert
„kellemesen csípős” hatása
van.

Miért nem a bor az ihletfor-
rás? Feltehetjük a kérdést:
szerette-e Jedlik Ányos a
bort? Nehéz igaz választ adni.
Ferenczy Viktor – felidézve a
véneki búcsúra látogató tu-
dós alakját – azt írta a nyugdí-
jas éveit Győrött töltő szerze-
tesről: „…szesszel csak mérték-
letesen élt, de vendégeivel szíve-
sen koccintott.” 

Jedlik Ányost mint termé-

szettudóst foglalkoztatta a
szódavízgyártás s nem egyéni
kívánsága. De vajon a bor
csak a szódavíz hozzáfröcs-
csentésekor gyöngyözik?
Nem. Bárki meggyőződhet
róla, hogy pohárba öntéskor
apró buborékok szállnak fel,
ui. a bor sokféle alkotóeleme
(cukrok, alkoholok, savak, il-
latanyagok, stb.) között ott
van a széndioxid is, ebből kö-
vetkezően a természetes bor
is gyöngyözik. A bort mester-
ségesen is dúsíthatják szén-
savval. Így nyerik a „gyöngyö-
zőbort”, de gyöngyözik a pezs-
gő is. Részben a borban levő
szénsav, részben a cukor hoz-
záadásával erjedő szénsav kö-
vetkeztében, 

Valójában lehetett volna
pezsgő is az ihlet forrása,
ugyanis Fáy is, Vörösmarty is
megpróbálkozott a pezsgő-
gyártással. éppen ebben az
időben. Sallay Imre, Vörös-
marty egyetemi évfolyamtár-
sa, a költő barátja jegyezte le
visszaemlékezéseiben: „1841-
42-ben megkísérelték pezsgőbor
gyártását…Ízre, pezsgésre néz-
ve meglehetősen találva…”
Megerősíti ezt Egressy Gábor:
„gyakran felhívott bennünket
magához egy pohár pezsgőre,
melyet Fáy andrás példájára ő
maga készített…a pezsgőhöz és
a feketekávéhoz dal, szavalás,
esztétikai és mindenféle tárgyú
eszmecsere volt a csemege.” (Az
emlékezők egyébként meg-
jegyzik, hogy Fáy és Vörös-
marty pezsgőjét mégsem lehe-
tett büntetlenül fogyasztani,
ui. másnap fejfájást okozott.) 

De miért nem a bor az ih-
letforrás? Véleményem sze-
rint gyöngyök csak a termé-
szetes, kellemes ízű, zamatos
borban vannak; a fröccsben
és a pezsgőben apró buboré-
kok pezsegnek. Írhatta-e a
mesterséges ásványvízzel hígí-
tott borról Vörösmarty?

„érted csillog a pohár bor, 
Érted vív, 

Tele tűzzel, tele lánggal 
Mint e szív… 

S most hadd forrjon minden
csepp bor 

Jedlik Ányos 1850-ben



STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2013. febrUÁr 7SzIrT A hAbok közT – hŰSégeD MegÁlljon! – ArAny jÁnoS

Mint a vér, 
Melyet hajdan frigyben ontott

Hét vezér;
S mint szikrája a szabadba

Felsiet,
Úgy keresse óhajtásunk

Az eget.”

Hasonlóan idézi meg az
1844-ben született Rossz bor
című versében – ellentétként
– Tokaj és Somló borát:

„Ki láta bort, zöldet, 
mint drágakő? 

És híg aranyt, mely 
nyakba önthető.”

Barátai és ismerősei feled-
tetni akarták a rossz bort.
Ezért az egri gazdák 3 akó
borral ajándékozták meg –
Tárkányi Béla versének kísé-
retében; az aradiak is küldtek
bort – Sárosy Gyula versével.
Szemere Miklós szintén ver-
set és bort küldött: 

„vedd borát az ős Tokajnak,
/ Mellyel íme tisztelőid / víg sze-
szélyes bordalodtul /Felindulva
üdvezelnek.” 

Mit tehetett Vörösmarty?
Jó bor című versével válaszolt
az ajándékokra. E versnek a
képei szintén nem illenek a
fröccsre: 

„cseppjeimben hősök vére
foly”, „lángpohár”, „fényes mint
a napsugár”, „illat és fény”.
Vörösmarty tehát ezekben a
versekben a bor olyan tulaj-
donságait sorolja fel, amelyek
a természetes borra, s nem a
fröccsre illenek.

Az új ital elnevezését
Hegedűs Géza drámai dialó-
gusban mutatja be. Jedlik
spriccernek nevezné, Vörös-
marty viszont – „mivel az túl
németes” – fröccsnek. Vizs-
gáltam a fröccs szó eredetét.
A magyar nyelv történeti-eti-
mológiai szótára szerint a
spriccer és a fröccs szavak ké-
sőbb váltak használatossá: a
spriccer megjelenését 1879-re
datálja, a fröccsét 1890-re.
Áttekintettem a XIX. század
néhány szótárát is. Sem
Kresznerics Ferenc (1831),
sem Ballagi Mór (1868) szó-

tárában, sem a czuczor-
Fogarasi-féle nagyszótárban
(1862-74) nem szerepelnek
ezek a szavak, még a fröccsen,
fröccsent ige sem. A feccsen,
föccsen, föccsent szóalakokat
a czuczor-Fogarasi szótár
fécs, föcs hangutánzó gyökök-
ből származtatva említi
ugyan, de ezek nem azonosak
a fröccsennel. A Szinnyei
József-féle tájszótár (1893) és
Szily Kálmán nyelvújítási szó-
tára (1908) sem említi a
fröccs szót. A korabeli szótá-
rak szóállományával tehát
nem igazolható Jedlik Ányos
és Vörösmarty Mihály dialó-
gusa a szódavízzel kevert ital,
a fröccs elnevezéséről.
Hegedűs Géza későbbi nyelv-
állapotot helyez korábbiba. 

Az irodalomtörténetben új-
ra meg újra fölmerült: a fóti
szüreten spontán született-e a
költemény, vagy Vörösmarty
előre megírta, s a kész verset
vitte magával. Hegedűs Géza
írása szerint a vendégek „koc-
cintottak…vörösmarty leült,
papírt vett elő…néhány sort
írt…és kezében a papírral ol-
vasta a sebtében készült vers el-
ső sorait.” Mintha a szüreten
születtek volna a vers első so-
rai vagy talán az egész költe-
mény? 

A Fóti dal rögtönzésszerű
megírását cáfolják a korabeli

visszaemlékezések. Gyulai Pál
a következőképpen reprodu-
kálja a vers megírását:”…ba-
rátai gyakran mondották, ideje
volna már, hogy ő írjon egy szép
bordalt, s azt
énekelje…vörösmarty a jövő
szüretre ígért is ily dalt, de egyik
a másik után múlt, s a várt dal
még mindig nem készült el.
1842-ben csakugyan beváltotta
ígéretét, s a Fóti dal lőn a szüre-
tek kedvenc dala…Először
Deák Ferencnek olvasta föl, ki-
vel együtt ment ki a szüretre,
aztán az egész társaságnak…”
Vagyis Vörösmarty a kész
verset vitte.

Mátray Ernő a rögtönzést
csak úgy képzeli el, hogy a
kész vers egyes részletei mó-

dosultak, vagy Vörösmarty
kisebb módosításokat végzett
a költeményen – a helyzet-
nek, a hangulatnak megfele-
lően. 

A spontán megírást erősít-
hetné például: „Hol van a hal,
mely dicső volt / és remek?” –
kérdés. Szemere Pál visszaem-
lékezéseiből tudjuk, hogy az
1841-es szüreten az étrendből
elmaradt a hideg csemegehal.
„Fáy andrás a haladás (szójá-
tékként: hal-adás) felekezetéből
elpártolt” – jegyzi meg szelle-
mesen. 

A költő tehát a korábbi
évek élményeit, szellemét
előre beírhatta a versbe, s va-
lóban a kész szöveggel rándult
ki az 1842-es szüretre. 

Miként összegezhetem te-
hát kutatásaim és töprengé-
sem eredményeit? 1. Jedlik
Ányos pesti egyetemi tanár
1842-ben jelen lehetett Fáy
András fóti szüretén, de nem
valószínű, hogy ott volt. 2. A
„fölfelé megy borban a
gyöngy” költői kép alkotását
ihlethette volna a Jedlik
Ányos által előállított
„fröccs”, de erősebb érvek so-
rakoztathatók fel amellett,
hogy nem ez volt az ihletfor-
rás. A „világmindenség első
fröccse” sem a fóti szüreten
készült el. 3. A spriccer fröcs-
csé magyarosításának a dialó-
gusa nem hangozhatott el,
ugyanis ezek a szavak későb-
ben jelentek meg a magyar
nyelvben. 

4. Vörösmarty Mihály a
Fóti dalt előre megírta, a kész
verset vitte magával a szüret-
re. 

Hegedűs Géza történetét
szép irodalmi legendának tar-
tom, amely gazdag érzelmi és
szellemi motiváltsággal szól a
XIX. század e három – Fáy
András, Vörösmarty Mihály,
Jedlik Ányos – nagy egyénisé-
géről, akik a nemzet szolgála-
tába állították tudásukat és
egész életüket. 

BaKSa PéTER

(részletek)

Vörösmarty Mihály
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HAlAS egyik forgalmas útja
a Szász Károly út, a buszpá-
lyaudvartól a Dongéri csator-
náig. Szász Károly 100-dik
születésnapja tiszteletére így
nevezték el az akkori Mély-
kúti utat, ezzel emlékezve a
tudós püspök, költő-író, mű-
fordító Halason töltött éveire.

Hogy ki volt Szász Károly,
ma már nem olyan sokan tud-
ják, vagy csak tévesen, legfel-
jebb annyit, hogy jeles ember
lehetett, mert az utca nevét a
Rákosi korszak alatt sem vál-
toztatták. Vagy úgy véleked-
nek, hogy biztos régi halasi
ember volt, a háza még ma is
áll, sőt táblával is megjelöl-
ték. Mások szerint halasi pap
volt, sőt olyan is akad, aki ha-
lasi plébánosnak titulálta.
Ilyeneket mondanak az em-
berek a buszra várakozva,
vagy a piacra jőve.

Szász Károly 1829-ben  szü-
letett Nagyenyeden, iskoláit
itt és Kolozsvárott végezte, a
budapesti egyetemen mate-
matikát hallatott. A szabad-
ságharcban káplárként, majd
hadnagyként vett részt, 1851-
ben papi vizsgát tett, de pá-
lyáját Nagykőrösön tanárként
kezdte, irodalmat és matema-
tikát tanított, utána Kecske-
méten tanárkodott. Ezt köve-
tően református lelkészként
vállalt szolgálatot Kézdivásár-
helyen, innen Kunszentmik-
lósra s végül Szabadszállásra
került. Mint szabadszállási
lelkész 1863-ban pályázott a
halasi papságra, azonban a hí-
vek, főként a köznép a nála fi-
atalabb Szilády Áront válasz-
totta meg. Pedig Szász Károly
ekkor már tagja volt a Magyar
Tudományos Akadémiának,
a Kisfaludy Társaságnak, is-
mert költő és író, műfordító
és egyházi író volt. Később
miniszteri tanácsos lett,
1884-ben pedig megválasz-
tották a Dunamenti  Refor-
mátus Egyház püspökévé. 

Első felesége Szász Póli

(Iduna) korán meghalt, má-
sodik felesége a halasi születé-
sű Bibó Antónia révén köze-
lebbi kapcsolatba került
Halassal, hivatali úton pedig
Szilády Áronnal. Szilády
Áron akkor egyházkerületi
főjegyző volt (a püspök utáni
első méltóság viselője), s eb-
béli minőségben végigkí-
sérte püspökét azon
a nagy körúton,
amelyen minden
egyházközséget
felkerestek a
k e r ü l e t b e n ,
S o m o g y t ó l
B á c s k á i g .
Szilády Áron-
nal való barát-
ságát és zavarta-
lan hivatali együtt-
működését bizonyítja
a püspök hagyatékában
talált 285 levél, melyet az
évek során váltottak. Szilády
Áronnak a halasi gimnázium
építése körüli küzdelmeiben
rendkívül nagy segítséget
nyújtott, az új épületet ő
avatta fel, de később is szívén
viselte a gimnázium sorsát,
halasi tartózkodása idején lá-
togatta a tanórákat, részt vett
az iskolai ünnepségeken.

Szász Károly mindig szíve-
sen jött Halasra, 27 éven ke-
resztül rövidebb-hosszabb
időt töltött itt az akkor 15.
számú házban, a Bibó házban,
melyet később Szász háznak
neveztek. leánya is Halason
született, menye is, és három
unokája.

Halasnak abban az időben
még nem volt vasútja, az uta-
zás hosszas és fáradalmas volt.
A Dunán hajóval jöttek le
Hartáig, s onnan lovaskocsi-
val Kiskőrösön át Halasra.
Volt úgy, hogy uszódon száll-
tak ki a hajóból, ilyenkor
Kecel felé vették az útirányt

Halasra. A kocsikázás
így is, úgy is nyolc

órán át tartott, de
a fáradtságot az
egész család
vállalta, a fiúk
izgatottan vár-
ták az alkal-
mat, hogy Ha-
lason lehesse-

nek a szép, nagy
kertes házban,

melynek virágait
Szászné unokanagy-

bátyja, Péter Miklós gon-
dozta. Vízért a Füle-kútra jár-
tak, merthogy vezetékes víz
nem volt.

Jó barátságban voltak a
gimnázium tanáraival, a Bibó
és Péter familiával, Péter
Dénessel, aki Szászné unoka-
testvére volt, és főként
Szilády Áronnal, akit még ar-
ra is rávettek, hogy kuglizzon
velük. Szászné Bibó Antónia
remek konyhát tartott, híre-
sek voltak speciális ételei,
vendégszeretete. Szász Károly
itt érezte igazán jól magát, ezt
a szép családi életet énekelte
meg verseiben, itt tudott el-
mélyülni irodalmi tevékeny-
ségében, itt fordította le
Dante Isteni színjátékát.

Németből, olaszból, franciá-
ból, latinból, angolból fordí-
tott, egy ideig még tanfel-
ügyelői teendőit is innen látta
el.

1905-ben bekövetkezett
halála után 1906-ban a gim-
náziumi önképzőkör felvette
a Szász Károly Önképzőkör
nevet, Halas város 1929-ben
utcát nevezett el róla, 1930-
ban pedig emléktáblával je-
lölték meg azt a házat, ahol
oly szívesen lakott. Az emlék-
tábla leleplezésének szónoka
Gulyás Sándor gimnáziumi
igazgató volt, s az akkori öreg-
diákok találkozója tette még
ünnepélyesebbé az alkalmat.
A tábla emléket állít „a nem-
zeti költészet nemes hagyomá-
nyai művészi folytatójának, a
magyar műfordítás atyjának, a
Dunamelléki református egyház
tudós püspökének.“

DaRÁnyi MÁRia

Humanissime, 2000. február

* * *

DaRÁnyi MÁRia aktív közéleti jelen-
létet vállalt magára a Szilády Áron
Társaság 20 évvel ezelőtti megalapítá-
sától kezdődően. Közös munkánk, szü-
lővárosunk szeretete sok élményt adott
mindkettőnk számára, feledhetetlen ki-
tartása, hittel élő magatartása meghatá-
rozó élmény volt a számomra. Egykori
írásaiból emeltem ki Szász Károlyról írt
visszaemlékezését, amivel felidézem sze-
retetreméltó emlékét. 

a Szerk.

(keretes szöveg: Szűcs Károly 
alapján, 2008. www.halas.hu)

Szász károly tisztelete

DaRÁnyi MÁRia 1921. január 7-én született
Kiskunhalason. Mindkét szülői ágon neves helyi
család tagjai voltak ősei,  közöttük lelkészek, hely-
történészek. Darányi Mária pénzügyi végzettséget
szerzett, ám munkája mellett egész életében aktív
közéleti szerepet vállalt. Többek között a Szilády
Áron Társaság ügyvezető alelnöke volt, de helytör-
ténészi munkássága is jelentős. Halálával városunk
kiváló polgárát vesztette el, akinek embersége, hely-
történeti ismeretei, életútjának gazdag emlékei nem
pótolható veszteségek. Utolsó útjára 2008. május
14-én kísértük az Új Református Temetőbe. 



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, akikről, akikért a
demokratikus alapjogok al-
kotmányos keretei létrejöt-
tek. 

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 éle-
tét és a közösséghez való tar-
tozását meghatározó szemlé-
let-program, amely alapvető-
en a tisztességes emberi érté-
kekre épül. A munkaprogram
tudományos alapját a
139/2008 (V. 22.) Kth. elfo-
gadott Integrált Városfejlesz-
tési Stratégia képezi, amely a
Gazdasági Program 2007-
2013 stratégiai 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
célstruktúra, 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 bevo-
násával kezdjünk hozzá a jö-
vőkép megfogalmazásához!

a szerk.
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LÁTóHATÁr 2020
Meghívom a Nádor Klub tagjait a „Halasi Norma“ 

várospolitikai munkaprogram stratégiai munkacsoportjának
kibővített, de nem sajtónyilvános összejövetelére

2013. február 28-án, csütörtökön 17 órára
a Közösségek Házába.

TÉMAKÖr: VÁroSFEJLESzTÉS 2014–2020
Lukács László országgyűlési képviselő

HAlASI NoRMA - VÁRoSPolITIKAI MuNKAPRoGRAM

Párbeszéd a városfejlesztésről



REGINA BRETT, a cleev-
landi Plain Delaer 90 éves új-
ságírója írta: „Öregedésem em-
lékezetessé tételére egyszer leír-
tam 45 tanulságot, melyet az
életben felfedeztem. Ezt a cikke-
met olvasták mind közül a leg-
többet, így hát 90. születésna-
pom alkalmával itt van még
egyszer":

1. Az élet nem igazságos,

de ennek ellenére jó.

2., Ha tanácstalan vagy,

tegyél csak egy kis lépést.

3., Az élet túl rövid, hogy

az idődet valaki gyűlöletére

pazarold.

4., A munkád nem ápol

majd ha megbetegedsz. Ezt a

családod és a barátaid teszik

majd, tartsd velük a kapcso-

latot.

5., Minden hónapban fi-

zesd be a bankkártyáid szám-

láit.

6., Nem kell, hogy mindig

minden vitát megnyerj, fo-

gadd el, ha nem értetek egyet.

7., Sírj valakivel, jobb,

mint ha egyedül teszed.

8., Haragudhatsz istenre,

elviseli.

9., Az első fizetésedtől spó-

rolj a nyugdíjra.

10., Ha a csokiról van szó,

hiábavaló az ellenállás.

11., Békélj meg a múltad-

dal, hogy a jelent ne ronthas-

sa el.

12., Nyugodtan sírhatsz a

gyerekeid előtt.

13., Ne hasonlítsd az életed

másokéhoz, nem tudhatod,

hogy az ő útjuk miről szól.

14., Ha egy kapcsolatnak

titokban kell lennie, te ne le-

gyél a kapcsolatban.

15., Bármi megváltozhat

egy szempillantás alatt, de ne

aggódj, isten nem pislog.

16., Vegyél mély lélegzetet,

megnyugtatja az elmét.

17., Szabadulj meg min-

dentől, ami nem hasznos,

szép vagy boldogító.

18., Ami nem öl meg, az

valóban erősebbé tesz.

19., Sosem késő, hogy bol-

dog gyermekkorod legyen, de

a második már csak tőled

függ és senki mástól.

20., Amikor azért kell küz-

deni, amire igazán vágysz,

soha ne add fel.

21., Gyújtsd meg a gyer-

tyákat, használd a szebb ágy-

neműt, vedd fel a drága fe-

hérneműd; ne tartogasd kü-

lönleges alkalmakra, a ma

különleges.

22., Készülj fel mindenre,

majd sodródj az árral.

23., Légy különös most, ne

várd meg az öregkort, hogy

lilát hordj.

24., A legfontosabb nemi-

szerv az agy.

25., Csak te felelsz a saját

boldogságodért.

26., Minden csapást az

alapján ítélj meg, hogy öt év

múlva számítani fog-e.

27., Mindig az életet vá-

laszd.

28., Mindenkinek mindent

bocsáss meg.

29., Hogy más mit gondol

rólad, az nem tartozik rád.

30., Az idő majdnem min-

dent meggyógyít, adj neki egy

kis időt.

31., Bármilyen jó vagy

rossz a helyzet, meg fog vál-

tozni.

32., Nem kell magad túl

komolyan venni, senki más

sem teszi.

33., Higgy a csodákban.

34., Isten isten miatt sze-

ret, nem azért aki vagy, vagy

amit tettél.

35., Ne vizsgáld felül az

életet, jelenj meg és hozd ki

belőle amit lehet.

36., Az öregedés még min-

dig jobb, mint fiatalon meg-

halni.

37., A gyerekeidnek csak

egy fiatalkora van.

38., Végül csak az számít,

hogy szerettél.

39., Minden nap menj ki,

ott történnek a csodák.

40., Ha mindenki egy nagy

kupacba gyűjtené a problé-

máit és másokét is megnéz-

hetnénk, beérnénk a sajá-

tunkkal.

41., Az irigység időpazar-

lás, megvan mindened ami

kell.

42., A legjobb még csak

most jön.

43., Mindegy hogy érzed

magad, kelj fel, öltözz fel és

jelenj meg.

44., Engedj.

45., Az élet nem masnival

jön, de mégis ajándék.
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nádor-díj 2012
Várjuk az Ön személyi javaslatát is, hogy akinek 2012-ben
Kiskunhalason és térségében figyelemreméltó kezdeményezései
voltak − melyek a magyar nemzeti kultúra részeként is
számottevőnek tekinthetők − elismerésünkben részesülhessen.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk szülőföldünk, kultúrtájunk
sajátosságaihoz köthető törekvések és elképzelések megvalósításá-
nak, ezért kérjük, hogy indokolt javaslatát célkitűzéseinkkel össze-
függésben fogalmazza meg!

A díjat − a Nádor Klub közgyűlésének döntése alapján −
várhatóan a Redemptio napján tartandó ünnepi összejövetelen
adjuk át a Thorma János Múzeumban, 2013. május 5-én. Az elis-
merés tárgy- (aranyforint) és pénzdíjas. 

***
az Ön által javaSOlT személy vagy civil közösség nevét 

és indoklását a nádor Klub e-mail címére kell eljuttatni, 
legkésőbb 2013. március 31-ig. E-mail: nadorklub@mailbox.hu

Tanulságok 45 tételben
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Honismereti határjárás X.Honismereti határjárás X.
Kiskunfélegyháza történelmi, közösségi értékei.

Alsó-kiskunsági határjárás és vendégség.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2013. március 16-án, szombaton 15 órától.

Utazás kisbusszal. Indulás 15 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Kapus Krisztián polgármester

Határjárásunkra összesen 16 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/fő. 

Jelentkezés 2013. március 1-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

lUkÁcS lÁSzló
Bács-Kiskun megye 8. számú választókerület megválasztott 

országgyűlési képviselőjének fogadóórái, elérhetőségei.

Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kunfehértó, Kiskunhalas, 
Kisszállás, Szank, Tázlár, Tompa, Pirtó, zsana

ORSzÁggyŰléSi KéPviSElői iRODa
Kiskunhalas, Bethlen tér 1. (Filmszínház mellett) Mobil: 20/465-2300

Fogadóórák: külön időpont egyeztetés alapján.

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

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

Petőfi Sándor

NEMzETI DAL

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

(Pest, 1848. március 13.)

* * *

MIÉrT KISÉrSz...

Miért kisérsz minden lépten-nyomon,
Te munkás hazaszeretet?
Éjjel-nappal mért mutatod nekem
Gonddal borított képedet?
Örökké itt vagy, itt vagy énvelem,
Ugy is látlak, ha behunyom szemem.

Tudom, kevés, mit a honért tevék,
De megtevém, amennyi telt,
Van, akinek nagyobb az ereje,
S mégis kevesebbet mivelt;
Kérlek, fordítsd el tőlem képedet
Csak egy időre, hazaszeretet!

oh hadd feledjem, hogy polgár vagyok!
Itt a tavasz, virít a föld,
Virágillat s a zengő madarak
Dala eget-földet betölt,
Arany felhők, e nyájas szellemek,
Fejem fölött vidáman lengenek.

oh hadd feledjem, hogy polgár vagyok!
A költészetnek istene
olyan kegyes hozzám; iránta én
Hálátlanságba essem-e?
ott vesztegelni hagyjam lantomat,
Míg a bútól majd húrja szétszakad?

oh hadd feledjem, hogy polgár vagyok!
Van ifjuságom s kedvesem,
Gyöngyökbe foglalt órákkal kinál
Az ifjuság s a szerelem,
És minden óra, mit el nem vevék,
Egy elpazarlott örök üdvösség.

Hah, mennyi tündér együtt: ifjuság,
Tavasz, költészet, szerelem!
El hagyjam őket tőlem szállani?
Utánok vágyva nyúl kezem...
Jertek hozzám... nyujtsátok karotok...
Öleljetek meg, tietek vagyok!

(Pest, 1848. május.)

Petőfi Sándor két forradalmi versével emlékezzünk az
1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc hőse-
ire! a szerk.

Thorma János: Nemzeti dal



A Pásztortűz egyesület
szervezésében, 2013. feb-
ruár 7-én, csütörtökön 15
órakor „Parasztbiblia – népi
eredettörténetek, mesék,
anekdoták“ – dr. Nagy Ilo-
na néprajzkutató előadása
a Martonosi Pál Városi
Könyvtárban.

*

A halasi Szépmíves céh
évfordulós ünnepi összejö-
vetelét 2013. február 2-án,
szombaton 17 órától tartja
meg a meghívóban szereplő
helyszínen.. Március 15-én,
pénteken 16 órától a 11.
nemzeti borkóstolóra kerül
sor a soltvadkerti Fritt-
mann testvérek pincéjé-
ben.Információk: a szer-
kesztőségben.

*

A Szilády Áron Társaság
2013. március 23-án, szom-
baton 10 órától tartja meg
idei emlékkonferenciáját a
Szilády Áron Református
Gimnázium dísztermében.
Vendégelőadók: dr. Ö.
Kovács József egyetemi
docens és dr. Baják lászló
történész.

*
a STÁDiUM – polgári hírle-
vél következő (12. szám)
megjelenése: 2013. április 1.
a programváltoztatás jogát
fenntartjuk! Terjesztési in-
formációk: 20/465-2300
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Kiskunhalasi részletek 1933-ban
(Szakál aurél: Kiskunhalas anno, 2009)

SzENTMIHÁlyI SzABó PéTER

PolITIkAI Abc
ÁTvIlÁgíTÁS

azátvilágítás (lusztráció) a rendszerváltás utáni politi-
kai átrendeződés egyik kulcsfogalma lett. Az 1989-

es fordulat előtti politikai felelősség tisztázatlanul hagyásá-
val mindez leszűkült a politikai ügynökök névsorának azo-
nosítására és esetleges közzétételére. Ma már világos, hogy
azonnali és teljeskörű átvilágításra lett volna szükség 1989-
ben, iletve 1990-ben, s lehetséges, hogy nemcsak a politi-
kai, gazdasági és kulturális élet vezető beosztottjainak előé-
letét kellett volna tüzetesen megvizsgálni, hanem minden
nagykorú állampolgárnak lehetőség szerint számot kellett
volna adnia korábbi tevékenységéről. Persze ehhez több
ezer „igazolóbizottságot“ kellett volna felállítani helyben,
akár a meglehetősen rosszemlékű, 1945 utáni bizottságok
mintájára. S kérdés, ki világította volna át a bizottságok
tagjait. S ekkor még nem is szóltunk arról, hogy a békés át-
menet az MSzMP-vel történt megegyezés eredménye volt,
az egyelőre itt állomásozó szovjet csapatok árnyékában, me-
lyekről akkor nem lehetett tudni, mit és merrefelé lépnek.

Egy jelképes átvilágításnak amúgy sem lett volna semmi
értelme, csupán még jobban megosztotta volna az amúgy is
zavart társadalmat. A büntetőjogi felelősségrevonásnak vi-
szont logikailag abból kellett volna kiindulnia, hogy minden
politikai bűncselekmény egy szovjet katonai megszállás
alatt létesült diktatúra keretein belül történt.

Akár tetszik, akár nem, az egykori ügynökök köztünk él-
nek – ha nem éppen a jóval biztonságosabb körülmények
között külföldön –, akárcsak egykori megbízóik, az 1989
előtti kormányzat még élő vezetői. Most már csaknem biz-
tos, hogy nem készül el a magyar társadalom röntgenképe.
Jó lett volna a zsarnokság egymásba fonódó láncszemeiből
kivenni legalább a legrozsdásabbakat – vagy legfényesebbe-
ket. De miért éppen az ügynököket?

Már csak a szendvtelen történelmi tények maradnak, a
megnevezés, a leírás, az oknyomozás, és Isten igazságos íté-
lete. - részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

nÁDor klUb

Az AlSó-kISkUnSÁg

érTék- éS MérTékTArTó

közöSSége. kérjük, hogy

TÁMogASSA ADoMÁnyokkAl

célkITŰzéSeInkeT!

AKI MAGyAr, VELÜNK TArT!

nadorklub@mailbox.hu

THorMA JÁNoS, 
a magyar Barbizon festője

2013. február 8 – május 20.
a Magyar nemzeti galériában 2013. február 8-tól tekinthető meg a
Thorma jános, a magyar Barbizon festője című kiállítás. a tárlat egy
nemzetközi kiállítás-sorozat egyik állomásaként Budapesten mutatja
be a művész évtizedek óta nem látott vagy teljesen ismeretlen remek-
műveit. 

A Thorma-kiállítást 2013. február 7-én, 
csütörtökön 16 órakor nyitja meg L. Simon László 

kulturális államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

egy MonDAT A

zSArnokSÁgról

A kommunizmus 
áldozatainak emléknapja. 

idén is várjuk minden tagun-
kat február 25-én, hétfőn 17
órakor a Bethlen gábor téri
‘56-os emlék kopjafához gyer-
tyákkal, mécsesekkel és virá-
gokkal.

Illyés Gyula: Egy mondat 
a zsarnokságról 

(részlet)

Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van 

nemcsak a puskacsőben, 
nemcsak a börtönökben, 

nemcsak a vallatószobákban, 
nemcsak az éjszakában 

kiáltó őr szavában, 
ott zsarnokság van 

nemcsak a füst-sötéten
gomolygó vádbeszédben,

beismerésben,
rabok fal-morse-jében...


