
egy várandós anya két gyermeket
hord a méhében. az egyik egy „kis hí-
vő”, a másik egy „kis szkeptikus”. a
szkeptikus azt kérdezi:

– Te hiszel a születés utáni életben?
– hát persze – mondja a kis hívő. –

az itteni életünk arra való, hogy felké-
szüljünk a születés utáni életre, hogy
elég erősekké váljunk arra, ami ott kint
vár bennünket!

– hülyeség! – mondja a szkeptikus. 
– ez nem igaz! hogyan nézhet ki a kin-
ti, külső élet?

– Pillanatnyilag még nem tudom –
mondja a kis hívő –, de biztos sokkal vi-
lágosabb, mint itt bent! Talán, lehet,
hogy a szánkkal fogunk enni és a lá-
bunkkal fogunk menni!

– nonszensz, lehetetlen! – mondja a
szkeptikus. – megyünk a lábunkkal és
eszünk a szánkkal!? micsoda hülyeség!

ez egy fura ötlet, hogyan is működhet-
ne! itt van a köldökzsinór, ami biztosít-
ja a táplálékot. nem lehetséges élet a
születés után, hiszen ez a zsinór már így
is túl rövid!

– hát persze, hogy működni fog, csak
minden egy kicsit másként fog kinézni –
mondja a kis hívő.

– soha sem fog működni! – véli a kis
szkeptikus. – még soha senki nem tért
vissza a születés után! születés után vé-
ge az egésznek! az élet nem más, mint
egy nagy sötét tortúra! 

– még ha nem is tudom pontosan,

milyen lesz a születés utáni élet – mond-
ja a kis hívő –, de azt tudom, hogy ta-
lálkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő
nagyon vigyáz majd ránk!

– anya!? Te hiszel egy anyában? hol
van? – kérdezi a kis szkeptikus.

– itt van körülöttünk, mi benne va-
gyunk, és általa létezünk, nélküle nem
létezhetnénk! – válaszolja a kis hívő.

mire a kis szkeptikus:
– soha nem láttam még semmilyen

anyát! nincs is ilyen!
a kis hívő elgondolkozik egy pillanatra.
– néha, amikor nagyon csendben va-

gyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy
érezheted, amikor megsimogatja vilá-
gunkat! – mondja aztán halkan. – min-
denesetre én hiszem, hogy az igazi éle-
tünk a születés után kezdődik!

www.szepi.hu
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atörténelem tanúsá-
ga szerint az igaz

embernek, de minde-
nekelőtt az igaz mű-
vésznek, írónak, építő-,
képző- és zeneművész-
nek – mindenütt a vilá-
gon, minden időben és
minden körülmények
között – a sors által
rendeltetett kötelezettsé-
ge volt, van és lesz,
hogy a maga népének és
szülőhazájának sorsát
vállalja és élete munká-
jával szülőhazáját és
annak népét, megbe-
csült hagyományaik
szellemében, hűségesen
szolgálja. Ezt vállaltam
és cselekedtem, nem
mást és nem többet.

Kós KárOLy
(1883-1977)

Nagy LászLó:   

aDJON az IsTEN

adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát, 
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra 
hevernem,
kérdésre választ 
ő küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne düljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetők helyett 
életet -- 
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon ugyis, ha 
nem kérem. 

VAN-E ÉLET 
A SZÜLETÉS

UTÁN…
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apolgári értékek közötti
választást mindenki-
nek minden szituáció-

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

az ELNÖK, aLELNÖK
együttes hatásköre:

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

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

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

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

- Az ügymenetnek s a szak-

mai munkatervnek megfelelő
kapcsolatok, szervezések kezde-
ményezéséről. 

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

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

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

(folytatás: 3. oldalon)

A Nádor klub tevékenysége

2 ISTEN, ÁLDD MEg A MAgyArT! – köLcSEy FErENc

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

i. 

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

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

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

2) - a nádor Klub alapító
tagjai az alsó-Kiskunság tele-
püléseiről meghívott ország-

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

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

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

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

STÁDIUM
PoLgÁrI hírLEVÉL

MEgjELENIk kÉThAVoNTA.

hAToDIk SZÁM

kiadja a 
Vashatos kft.
kiskunhalas

Szerkesztő:
LUkÁcS LÁSZLó

Munkatársak:
Aradszky Montika 

Flösser Tamás
kuris István László 

készült a Nádor klub 
tagjai részére. kereskedelmi

forgalomba nem kerül.

* * *

A NÁDor kLUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

Lukács László elnök
Dóka józsef alelnök

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
szent Imre u. 4.

nadorklub@mailbox.hu

Telefon és fax: 77/420-061

Ügyfél telefon:
20/465-2300

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

www.vashatos.hu



A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

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

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

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

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

MUNKATERV

I. Közélet, közösség

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

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

- 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)

- 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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helyzetértékelő közgyűlés
A NÁDor kLUb évfordulós
közgyűlésén összegeztük az
elmúlt év eseményeit, vala-
mint a jövő évre szóló mun-
katervünket is egyeztettük
2011. november 18-án.

az elmúlt hónapokban szá-
mos alkalommal találkoztunk
a nádor Klub különféle ren-
dezvényein, 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.

A 2010. november 25-én
megtartott közgyűlésünket kö-
vetően honismereti határjárá-
sokat rendeztünk (Tompa,

Imrehegy, Pirtó, Balotaszállás-
Pusztamérges), kéthavonta ki-
adtuk a sTáDIUM polgári
hírlevelünket (1-5. szám),
rendezvényeket tartottunk:
Magyar Kultúra Napja; a
Halasi Téka sorozaton belül:
Jankovics Marcell NKA elnök,
Perkovátz Tamás közgazdász –
a helyi pénz kiadója (Rotary
Klubbal közösen), dr. Szakály
Sándor hadtörténész, a Halasi
Vállalkozó Klubjával együtt-

működve: Bencsik János ener-
giaügyi államtitkár, továbbá
Völner Pál közlekedési infrast-
ruktúráért felelős államtitkár. 

Megalakult 2011. március
15-én a Halasi 48-as Kör, a
Nádor Klub részeként a fiatalok
közösségét erősítve (vendégség-
ben járt nálunk dr. Bagó Zoltán
EU parlamenti képviselő), és
ünnepi előadóként a vendégeik
voltak: L. Simon László ország-
gyűlési képviselő, Pálffy István

író, újságíró, országgyűlési kép-
viselő; Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselő, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnö-
ke, dr. Tőkéczki László törté-
nész. Meghirdettük redemptiós
pályázatunkat, amely céljaink
elősegítését szolgálja, kiszélesíti
törekvéseinket. A Nádor-díj át-
adására május 6-án került sor a
Thorma János Múzeumban. Az
első díjat (aranyforint + 100
eFt) a Szivárvány Bábszínház -
Fejes Józsefné kapta. 

Működési kiadásainkat a
Nádor Klub tagjai és pártoló
magánszemélyek adták össze,
kb. 400 eFt értékben.

számos elképzelésünk, ter-
vünk előkészítés alatt áll:
életrajzi könyv, országos pá-
lyázati eljárások értékelése,
kiskunsági ételek könyv be-
mutatása (november 26.), és
a közgyűlés tagjaival áttekin-
tettük a következő évhez
kapcsolódó erőforrásainkat.

Lukács László elnök
Dóka József alelnök
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kI VoLT kóS kÁroLy?

sokféle válasz adható a kér-
désre: építész, író, a transzszil-
vanizmus világgá kiáltója, po-
litikus, egyházi főgondnok,
tanár, könyvkiadó, grafikus.
nem valószínű azonban, hogy
valaki is így felelne: az erdélyi
polgár. Pedig ha végiggondol-
juk ezt a csaknem évszázadnyi
életpályát, alighanem ez a leg-
logikusabb, legátfogóbb és
legigazibb válasz. Ő maga
1946-ban, a romániai ma-
gyar népi szövetség képvise-
lőjelöltjeként a kolozsvári
világosságban ezt az önjel-
lemzést adta: „Magam válasz-
totta tanult mesterségem: épí-
tészmérnök vagyok, de Isten ke-
gyelméből valamennyire író is.
A magam akaratából immár
harminc éve falusi földműves is,
és a sors parancsából elejétől
fogva máig pusztán munkájából
élő erdélyi és magyar. Ez a –
csupán látszólagosan – sokféle

foglalkozásom azonban a való-
ságban legfeljebb az adókivető
bizottságot hozta komolyan za-
varba, de bennem soha nem üt-
között össze a technikus a mű-
vésszel, az író a földművessel, a
szellemi munkás a testi munkás-
sal, és soha egy pillanatig sem
kívántam más lenni, mint dolgo-
zó tagja az erdélyi magyarság-
nak.”

1946-ban nem lett volna
célszerű a polgár voltot hang-
súlyozni – különben sosem is

volt Kós oly életprogramba
fogalmazottan, elkülönítően
polgár, mint például márai –,
valójában azonban az ő erdé-
lyi magyarsága, e magyarság
„dolgozó tagja” cím vállalása
polgári programot jelentett a
feudális hagyományokkal
küszködő, majd nemsokára
diktatúrába torkolló kollekti-
vizmus, újfajta alávetettség
erdélyében. 1921-ben, a
Kiáltó szó fogalmazásakor
természetesen erdély, a
bánság, a Körös-vidék és
máramaros magyarságát szó-
lította meg az új élethelyzet-
ben, Trianon után, de érde-
mes a híres kiáltvány e szö-
vegrészére is figyelni: „Mi, két-
millió dolgozó, adózó, anyagi és
kultúrértékeket produkáló pol-
gár, felséges erőgyarapodása va-
gyunk Romániának.” és noha
a hangsúlyozott kétmillió itt
állampolgári értelemben sze-
repel, mint az autonómia kö-
vetelője, későbbi Kós-szöve-

gek ismeretében talán nem
mondható esetlegesnek, hogy
visszatérően a polgár, polgár-
ság kifejezést (is) használja, a
következőképpen: „Nyíltan és
bátran kiáltom a velünk megna-
gyobbodott Romániának: mi,
magyar fajú, magyar hitű és
magyar nyelvű polgárai Romá-
niának, nemzeti autonómiát
akarunk, aminek birtokában
bennünk Nagy-Románia meg-
bízható polgárságot fog nyerni.”

a transzszilvanizmust né-
mely magyarázók a talajvesz-
tett polgári középrétegek
nemzetmentő ideológiájának
minősítik. alighanem túlzón
szociologizáló ez a magyará-
zat, sokkal gazdagabb a
transzszilvanizmus jelentés-
tartalma, hogysem leegyszerű-
síthető volna egy adott törté-
nelmi-politikai pillanat (idő-
szelet) bizonyos társadalmi ré-
tegének erkölcsi szükségletét
kielégítő elméletre. 

1. a pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit
és kit támogatsz, mit nem. Nem kell támo-
gatnod a környezetszennyezést, vegyszere-
zést, gyermekmunkát, a buta, káros és feles-
leges dolgok tömeges gyártását. 

2. a szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked és
terhelés a környezetnek: mindig gondold vé-
gig, mennyit dobsz majd ki abból, amit meg-
veszel! 

3. Cetli
Vásárlás előtt írd össze, mire van szüksé-
ged! A nagy üzletek profi módszerekkel csá-
bítanak felesleges pénzköltésre. Ne hagyat-
kozz „polctrükkökre”! 

4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj
piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó
helyeket!

5. Mennyi műanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj
el zacskót mindenhol! Válaszd az egyszerű-
en csomagolt árukat! Keresd a visszaváltha-
tó, illetve újrahasznosított csomagolást. 

6. Keresd az eredetit!
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces du-
mának: kerüld a nem természetes alap-
anyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag
előállított ételeket! 

7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg
káros (és felesleges) anyagot tartalmazhat-
nak. Ne kezeld magad vegyszerrel, se kívül-
ről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is kap-
hatsz! 

8. Erőszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket
állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem
tartalmaznak állati eredetű anyagokat! 

9. Tartós használat
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges
előállítása és kidobása energiapazarlással és
környezetszennyezéssel jár.

10. Frisset!
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt
vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert
utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncso-
magolt és tartósított áruk helyett! 

11. Helyi termékeket vegyél!
Keresd a lakóhelyed közelében készülő dol-
gokat. Így a helyi környezetedet támogatha-
tod, valamint kevésbé járulsz hozzá a szállí-
tással járó környezetterheléshez. 

12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted
mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána,
hogy ki állítja elő, mit tartalmaz, mibe cso-
magolják, hová kerül! 

Lásd. 11. oldal!

A tudatos vásárló 12 pontja

kós károly, az erdélyi polgár
írta: kántor Lajos
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ugyanakkor a regionaliz-
musnak ez a XX. század eleji
megnyilvánulása nem szűkít-
hető le a természeti táj, a ru-
rális élet teóriaalakító erejére:
az erdélyi városok, a különbö-
ző nemzetiségű (elsősorban
magyar és szász) városlakók
történelme és jelenkora is for-
málta a Kós Károly és kortár-
sai által képviselt transzszilva-
nizmust.

szászrégeni, strasbourgi és
bécsi nagyszülők unokája,
postai tisztviselő fia, Kós (fia-
tal korában: Kosch) Károly
négy városhoz kötődött hosz-
szú élete során: Temesvárt
született (1883. december
16.), négy és fél éves volt,
amikor apját áthelyezték
nagyszebenbe, újabb négy év
múltán került a család Ko-
lozsvárra. Kolozsvári lakos
maradt, némi megszakítások-
kal, 1977 augusztus 25-én be-
következett haláláig. ezt a
több mint nyolc évtizedet –
noha látványos építészi sike-
rekkel – csak színezte a buda-
pesti műegyetemi felkészülés-
re következő fővárosi időszak.
(a négy város mellett ötödik-
ként említendő isztambul, az
1917–18-as tanulmányút
okán. és egy kis kalotaszegi
falut, sztánát kell még föltét-
lenül megnevezni a Kós-élet-
rajzban; ma is áll itt a híres
varjúvár, a Kós Károly épí-
tette egykori családi otthon
és alkotóműhely.) az „én vá-
rosom” azonban örökre
Kolozsvár maradt. Kolozsvár,
amelyről részletes életrajzá-
ban fontosnak vélte hangsú-
lyozni, hogy „mindenkori építői
és formálói – néhány kivételtől
eltekintve – a XIX. század végé-
ig a város polgárai voltak. Az ő
szellemiségük nyilvánult meg a
város középkori – megfelelő mé-
reteivel és arányaival, célszerű
elrendezésével ma is szinte kifo-
gástalanul korszerű – tér- és ut-
cahálózatában, melyre – a vele
egykorú s általában zárkózot-
tabb, zsúfoltabb, nyugtalanabb,
fülledtebb német városoktól el-
térően – fel tudta építeni a ma-
ga nyíltabb, derűsebb, levegő-

sebb, nyugodt gótikáját, s az-
után minden különösebb nehéz-
ség nélkül meg tudta azt fiatalí-
tani az új, életesebb reneszánsz
formákkal és arányokkal, s a
meghonosodott helyi rene-
szánszba annak megrontása
nélkül be tudta építeni a leegy-
szerűsített barokkot is. De szin-
te a viszontlátás örömével üdvö-
zölte végül az újklasszikának a
maga józan, puritán polgári
szellemével egyező, egyszerű,
nagyvonalú formáit.”

ez a Kolozsvár, „kézmíve-
seknek, kereskedőknek és
földmíveseknek ez a kevert
vérű polgárkommunitása” ad-
ta a Kós Károly pályáját alap-
vetően meghatározó iskolát,
amelyet az emlékező így jel-
lemzett: „… ez az én iskolám,
a Kolozsvári Református
Kollégium más volt, mint erdélyi
testvérei. Más volt már a szüle-
tése is. Mert ezt az iskolát nem
hívta életre püspök, káptalan
vagy szerzetesrend, nem alapí-
totta állam, fejedelem vagy főúr;
ennek az iskolának egyenes
elődje – a kolozsvári óvári isko-
la – a fiatal város józanul gon-
dolkodó, reálisan előrenéző pol-
gárkommunitásának bátor elha-
tározásából született meg már a
XIV. század közepe táján abból

a célból, hogy abban a városi
polgárgyermek minden külső –
egyházi vagy világi – befolyástól
mentesen szerezhesse meg a szá-
mára hasznos ismereteket.” de
nem csak a távoli múltra vo-
natkoztatva hangsúlyozza
Kós Károly a polgári öröksé-
get. a benkő samu által jegy-
zett beszélgetőkönyvben (az
erdély köveiről szóló fejezet-
ben!) szembeszáll az erdélyi
demokratikus polgári hagyo-
mányokat tagadókkal; a régi
erdélyi városi polgárság mel-
lett fontosnak tartja beszélni
„Kolozsvárnak arról a népes
és erős polgárságáról”, amely-
lyel ő ismerkedett meg: az
iparosokról, kisiparosokról,
kereskedőkről. „én velük dol-
goztam. Az építész szinte min-
den szakmával kapcsolatot tart.
Kőművesek, ácsok mellett laka-
tosokkal, asztalosokkal, mázo-
lókkal, bádogosokkal. Nagy-
szerű polgárok voltak azok, jó-
módúak s jó szakemberek. ér-
telmesek. Ezek, fiam, családostul
jártak rendszeresen a színházba.
Igényelték a műveltséget, persze
annyira, amennyire a sörivó pol-
gár azt igényli. Oda jártak a
Nagypiacra, a mostani Ursus he-
lyiségeibe. Aztán találkoztam ve-
lük a kiskocsmákban, ahol én is
ebédelni szoktam. Ezek komoly
szervezeti életet éltek.”

Kós idézett szavainak annál
nagyobb a súlyuk, mivel köz-
tudomású (ugyanebben a
könyvben is emlegeti): az er-
délyi arisztokrácia egyik-má-
sik képviselője ugyancsak
nem volt idegen tőle – bánffy
miklós gróffal az erdélyi

helikon miatt is gyakran ta-
lálkozott (és – mondhatni –
baráti kapcsolatuk nem sza-
kadt meg 1944 októbere után
sem), Kemény János báró, a
marosvécsi kastély házigazdá-
ja pedig szintén ehhez a ma-
gyar kultúráért áldozó-élő
körhöz tartozott. és a másik
oldalon ott voltak a földmű-
vesek, a kalotaszegiek, velük
sztánán mindennapi kapcso-
latban állt. („Az úr–paraszt
differenciát, ami kétségtelenül
megvolt, itt kevésbé érzékeltem,
mint másutt. Itt a polgári község
és az egyházközség maga intézte
a dolgait.”) a Kalotaszegi
Köztársaság elfeledett utópiá-
ja, illetve a rövid életű
magyar néppárt hasonlókép-
pen Kós demokratikus társa-
dalomfelfogásából, reményei-
ből született.

ne felejtsük, hogy már az
első világháború kitörése
előtt Kós Károly sztánáról
üzent budapestre, keserűség-
gel, de erős hittel. a százade-
lő érdemben foglalkoztatott
építésze, aki a zebegényi ró-
mai katolikus templom terve-
zése után jelentős fővárosi
megrendeléseknek tehetett
eleget – az óbudai református
parókia és imaház, az állat-
kerti épületek, a madárház, il-
letve a városmajori iskola
megvalósult terve rangot
adott, és ezekhez rövidesen
csatlakozott a kispesti
Wekerle-telep –, korántsem
egyéni sértettségnek adott te-
hát hangot, amikor (1912 ja-
nuárjában) Kalotaszeg című,
rövid életű, külsejére nézve
jelentéktelen képes hetilapjá-
ban három folytatásban kö-
zölte vezércikkét erdély és a
pesti közvélemény címmel.
nevezett közvéleményt „er-
délyi dolgokban való teljes és
tökéletes járatlanságban” ma-
rasztalva el, a szerző a ma-
gyarság lelkiismeretét próbál-
ja ébreszteni. egyik időszerű
példája a cholnoky Jenő pro-
fesszor által javasolt terv, a
Kolozsváron létesítendő ma-
gyar műszaki egyetem buda-
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pesti elutasítása. „Sajnos, azt
hitte a professzor úr – írja Kós
–, hogy Pesten tekintetbe fogják
venni azt, hogy itt nemcsak ar-
ról van szó, hogy az az intézet
abszolúte a legjobb helyre kerül-
jön, vagy nem, hanem arról,
hogy egy pusztuló, életéért min-
den eszközzel harcolni akaró,
elhagyott nemzettestet segítsen
megtartani.”

amikor ez a nemzettest
még elhagyottabb, még veszé-
lyeztetettebb lesz, Kós a ma-
gyar főváros és erdély (nem
hivatalos) fővárosa közül az
utóbbit választja. Törökor-
szágból 1918 őszén jött haza,
ahol már várta az 1919-től ér-
vényes kinevezés a budapesti
iparművészeti Főiskola építé-
szeti tanszékére; erdélynek
romániához való csatolása
után közölte a főiskola igazga-
tójával döntésének eredmé-
nyét: „…hiszem, hogy
Erdélyben nagyobb szükség lesz
rám, mint Budapesten…”
(1968-ban született rövid
önéletrajzában idézi a levél e
mondatát, a biztos polgári eg-
zisztenciával szemben a bi-
zonytalanság vállalásának kö-
rülményeit s a lényegében új
pályakezdést.)

egy kis fantáziával lehetne
ezt a döntést a romantikus
művészlélek vagy éppen a ka-
landorság megnyilvánulásá-
nak tekinteni – ám nagyon jól
tudjuk, hogy Kós Károly sem
kalandor, sem romantikus
nem volt, sokkal inkább az ál-
mokban is megrögzött realis-
tának kell mondanunk őt.
realista polgárnak (ennek csak
a Kalotaszegi Köztársaság játé-
kos ötletnek tűnő kalandja
mond ellent), aki mindig abból
építkezik, amilyen építőanyag a
rendelkezésére áll. 

gondolatokból, szavakból,
papírból például. így mindjárt
1919-ben kisregényt ír, gálok
címmel a kolozsvári Keleti
Újságban közli. Képes politi-
kai újságot szerkeszt, a
vasárnapot, 1922-ben. a

nagy visszhangú, maradandó
értékű polgári vállalkozás
azonban 1924-ben indul: az
erdélyi szépmíves céh.
romantikus elképzelés a sem-
miből könyvkiadót teremteni
és működtetni? vagy átgon-
dolt polgári tett? egy 1971-es
beszélgetés tanúsága szerint
(Pomogáts béla volt a beszél-
getőtárs, illetve kérdező – az
interjúhoz vezető találkozást
jelen sorok írója hozta össze)
mindkét elem belejátszott a
szépmíves céh megszületésé-
be, mégis inkább a „kalkulá-

lás” volt a meghatározó. a
társak a Keleti Újságnál dol-
gozó író-újságíró barátok:
Kádár imre, ligeti ernő,
nyirő József, Paál árpád és
zágoni istván (utóbbi kettő a
Kiáltó szó társszerzője is, még
1921-ben). noha a létreho-
zandó könyvkiadó a maga
függetlenségét „a tőkés és
egyházi konzervatív körök
kezében” lévő minervával
szemben akarta érvényesíte-
ni, maga is polgári vállalko-
zásnak minősül. a felhívásra
jelentkező kétszázötven előfi-
zető igényeit megfelelő pénz
birtokában, előrelátó, pontos
szervezéssel lehetett kielégí-
teni. Kós Károly elbeszélése
szerint: „Weisz Sándor, a ko-
lozsvári Lapkiadó igazgatója hi-
telezett nekem váltóra annyit,
amennyiből a papírt beszerez-
hettük, a nyomdaszámlát kifi-
zethettük. Egy év múlva már a
saját lábunkon álltunk, betéti
társaságot alapítottunk, volt tő-
kénk és volt hitelünk. Egyszer

kerültünk csak bajba, 1931-
ben, a gazdasági világválság ide-
jén, midőn a bankbetétek meg-
szűntek, és ötvenezer lej forgó-
tőkénk úszott el. Nem volt pa-
pírra pénzünk. Féltünk, hogy
abba kell hagyni a könyvkia-
dást. Ekkor egy barátom, Sebők
Elek kolozsvári fás hitelezett tí-
zezer lejt, amiből papírt tudtunk
vásárolni. Ezután minden rend-
ben ment. Húsz éven át kész-
pénzfizetők voltunk.”

egy művészeti vonatkozású
közbevetés: az erdélyi
szépmíves céh első sorozatá-
nak kötetei Kós Károly il-
lusztrációival és „grafikai kiál-
lításában” jelentek meg.
Többnyire azokra a linómet-
szetekre, rajzokra emlék-
szünk, amelyek például a
varjú nemzetség szövegét kís-
érték. de a legelső könyvek
közt ott volt (1925-ben)
ligeti ernő regénye is, a Föl a
bakra, nem sokkal később
nagy dániel cirkusza; ezek
már kifejezetten a városi vi-

lághoz kötődtek, hozzájuk al-
kalmazkodott tehát az illuszt-
rátor; a Föl a bakra grafikusá-
ban nemigen lehet fölfedezni
a transzszilván művészt. a
polgári élet ismerőjét annál
inkább.

marosvécs 1926-ban lépett
be az új erdélyi magyar iroda-

lomba, Kemény János az írók-
nak küldött meghívólevele
nyomán. és vécsen, a heliko-
ni összejövetelen határozták
el egy irodalmi folyóirat indí-
tását. az erdélyi helikonnak
1932-től Kós Károly volt
ugyan a szerkesztője (áprily,
Kuncz és lakatos imre után)
– marosvécsnek pedig folya-
matosan vendége, az írói kö-
zösségnek tagja volt –, de a
három intézmény más-más
módon működött, összeke-
verni őket nem szabad. éppen
Kós figyelmeztetett erre (az
idézett beszélgetésben): a
szépmíves céh csak 1928-
ban tudta vállalni az állandó
ráfizetéssel járó folyóirat kia-
dását. „A találkozón egyszer ja-
vasolták, hogy az íróközösség
vegye át a könyvkiadót. A
Helikon azonban nem volt szer-
vezet, csak baráti társaság. én
azt javasoltam, hogy a heliko-
nisták mint tagok lépjenek be a
kiadóba, fizessenek be tíz-tíze-
zer lejt, és legyenek a betéti tár-
saság rendes tagjai. A befizeten-
dő összeget levontuk volna a ké-
sőbbi honoráriumokból. Ennek
a javaslatnak azonban nem volt
eredménye. Az írók különben
többször elégedetlenek voltak a
Szépmíves Céh dolgaival.
Nagyobb beleszólást akartak az
ügyek intézésébe. De elvégre ez
vállalkozás is volt, aminek fenn
kellett maradnia, el kellett tar-
tania önmagát.”

az ugyancsak Kós kigon-
dolta-alapította barabás
miklós céh, az erdélyi ma-
gyar képzőművészek társasá-
ga ezt a szigorú pénzügyi ren-
det nem tudta megvalósítani.
a céhhez csatlakozó művé-
szek többsége nem szakított
ugyan az erdélyi hagyomá-
nyokkal, ám modernnek val-
lotta magát. Jellemző, hogy
Kós Károly, aki grafikáiban
inkább hagyományőrző
(erdély kövei, Kalotaszeg cí-
mű kötetei bizonyítják ezt a
legnyilvánvalóbban), az erdé-
lyi képzőművészek gyűjtemé-
nyes tárlatáról 1930-ban írt
tanulmányában elismerően
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szól a „kubista” mattis
Teutschról, a szobrászok közt
gallas nándorról, és meg-
jegyzi: „Úgy látszik, hozzánk is
befújt már a nyugati szél, ná-
lunk is ébred újra a nemes, mű-
vészi grafika, mely Nyugaton
nagy reneszánszát éli ma.”

és itt kell említeni sajátos
viszonyát Kuncz aladárral.
Kuncz – babits és Kosztolányi
híve – mint helikon-szerkesz-
tő, mint a transzszilvanizmus
hangsúlyosan európai kötő-
désű megfogalmazója nyil-
vánvalóan különbözött iroda-
lom- és művészetfelfogásában
Kós Károlytól. a nyugat-
munkatársnak, a francia kul-
túra szerelmesének előélete
az alkati-vérmérsékleti kü-
lönbségeket csak nyomatéko-
sította. Kós Károly mégsem
emelt kifogást 1929-ben
marosvécsen Kuncz szerkesz-
tői megbízatása ellen. aztán
sokat veszekedtek. (Kós írja:
„…két esztendő folyamán a
szerkesztői és a vele összefüggő
közös munkánk közben talán
senkivel sem veszekedtem töb-
bet, mint vele, és bizonyosan tu-
dom, hogy ő talán minden em-
ber között a legtöbbet velem ve-
szekedett…”) az erdélyi
helikon Kuncz-emlékszámá-
ban (1931-ben), őszintén vé-
giggondolva ismeretségük
történetét, több szakaszt álla-
pít meg a maga Kuncz-értel-
mezésében. az iskolából ma-
gával hozott, majd a kávéházi
emlékek nyomán a „fölényes-
kedő” Kuncz aladárt állítja
elénk; 1926 után „korrigált”
ítéletén: „átminősítettem

Kuncz aladárt – más ember-
nek, mint mi vagyunk: nyu-
gatibb, városibb embernek”.
de még most sem tudott tel-
jesen föloldódni Kuncz irá-

nyában: „Valami humbugfélét
éreztem rajta, amolyan »pesti«
ízt. Nem éppen csalást, de vala-
mi enyhe szemfényvesztésfélét.”
a halottól búcsúzva revideál-
ja korábbi fenntartásait, nem
méricskél már: „…számomra
Kuncz Aladárral meghalt az
egyetlen és páratlan szerkesztő.
Meghalt utód nélkül, örökre, és
az ő helye üres marad az én lel-
kemben.” amellett, hogy iro-
dalomtörténetileg igazolható
Kós megállapítása a helikon-
szerkesztő, az erdélyi szerkesz-
tők közt alighanem a legkivá-
lóbb Kuncz aladárról, az
ahogy én láttam című írás
Kós-jellemzésnek is nagyon
pontos. ez a nagyon kemény,

makacs irodalomszervező-
művészember hagyta magát
meggyőzni a tények által.

csodálkozunk, szinte nem
hisszük el, hogy tőle származ-
nak (1930-ból!) ezek a sorok:
„Az amerikaiak és utánuk a né-
metek bizonyítják, hogy a nem is
olyan régen igazán még ször-
nyűséges felhőkarcolók mai utó-
dai milyen komoly művészi al-

kotások lehetnek. […] Új prob-
lémát kell megoldania az archi-
tektusnak a krematóriumban
(Bécs), a strandfürdőben, a
nagyméretű stadionban
(Amszterdam). A vasnak, vas-
betonnak és legújabban az
üvegnek ma már szinte hihetet-
len kihasználási lehetőségével
oldja meg az új építőművészet a
tömegszanatóriumnak, kórház-

nak, üdülőintézetnek, tudomá-
nyos, népjóléti és sportépületek-
nek, de a gyári műhelyeknek,
munkahelyeknek a modern higi-
énia által követelt és a technika
által lehetővé válott problémáit.
és már-már ki tudja használni
az új szerkezeti lehetőségek esz-
tétikai szépségeit is.” a földmű-
velésben ugyanígy a modern
– dán, holland, német, fran-
cia – módszerek meghonosí-
tásának híve volt. a pénz ke-
zelésében pedig abszolúte a
rend, a fegyelem híve. (benkő
samunak mesélte el egy em-
lékét a bánffy miklós szerve-
zési körútjáról, amikor a gróf
rábízta a pénz kezelését. „én
természetesen az utolsó vasig el-
számoltam neki. Azt kérdezte,
hogy hát ez miféle szokás, nekem
még soha senki ilyen útról el nem
számolt. Mindenki csak kérte a
pénzt, de soha senki visszajáró
pénzzel nem jelentkezett.”)

Polgári erények? minden-
esetre az erdélyi polgár Kós
Károly jellemzői. mint ahogy
az is jellemző volt rá, hogy
idegenkedett a divatoktól, és
értetlenül nézte a nagy roha-
nást. a beszélgetőkönyv be-
vezetőjében jegyezte le benkő
samu: „Általában a mai ember
furcsa betegségének, kárhozatos
beidegződésének vélte, hogy en-
gedte magán eluralkodni a cél-
talan gyorsaságot. Mert – mint
mondotta – lehetnek az életnek
válságos pillanatai, amikor ma-
ga a megmaradás múlik a gyor-
saságon, de nem lehet a rohanás
a lét állandó velejárója. Egyen-
letes ritmusra van szükség az
élet minden területén.”

Kós Károly ezt az egyenle-
tes ritmust valósította meg, a
temesvári életkezdet, a nagy-
szebeni gyermekkor után, bu-
dapesti kitérővel – Kolozsvár
és sztána közt. nem lett ten-
gerész, ahogy kolozsvári diák-
korában elképzelte, a havas-
alját ismerte meg közelről – és
ugyanilyen életközelben,
mélységben a várost. építő
lett, városépítő – ha már or-
szágépítő nem lehetett.

KáNTOr LaJOs (1937) Kolozsvárt végezte iskoláit (a
Református Kollégium diákja volt, az államosításig), a Bolyai
Tudományegyetemen magyar tanári képesítést nyert. 1959-től a
Korunk folyóirat irodalmi szerkesztője, 1990-től 2008-ig főszerkesztője.
A kilencvenes években a Babeş–Bolyai Egyetemen óraadóként XX. szá-
zadi magyar irodalmat, erdélyi magyar irodalmat és sajtó-műfajelméle-
tet tanított. 1994 és 1998 között a nagyváradi Ady Endre
Sajtókollégium tanszékvezetője. 1993–1997: a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének elnöke. 1992–2000: a Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) társelnöke.

Első kötete (Írástól – emberig, kritikák) a Forrás-sorozatban jelent
meg, 1963-ban. Eredetileg államvizsga-dolgozatnak írt tanulmányát
(Százéves harc „Az ember tragédiájá”-ért) a budapesti Akadémiai
Kiadó jelentette meg, 1966-ban. 1971-ben (második kiadásban 1973-
ban) jelent meg a Láng Gusztávval társszerzőségben írt Romániai ma-
gyar irodalom 1945–1970 című munkája. Megírta a romániai magyar
színház 1944 és 1984 közötti történetét (Kriterion, 1994 – bővített vál-
tozat, 1992-ig). Könyvet írt Móricz Zsigmondról, Szabédi Lászlóról,
Szilágyi Domokosról, Reményik Sándorról. 1979-ben Kolozsvárt meg-
szerezte az irodalomtudományok doktora címet. Akadémiai doktor
(Budapest, 2001.).  Díjak: Román Tudományos Akadémia díja
(1974), Pulitzer-emlékdíj (1992), József Attila-díj (1998), Aranytoll
(1997), Pro Literatura (1999), Széchenyi-díj (2004).
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abudapesti vígszínházban
jó ideig műsoron volt,

sőt még most is gyakran szín-
re kerül a „hiedelbergi diáké-
let“. a színdarab romantikus
meséjével, a kis város eleven,
lüktető hangulatával, a múlt
nemes hagyományaival, az if-
júság romlatlan, derűs, min-
dennapi életének  őszinte
megrajzolásával, egy darab
németországot, a maga jel-
legzetes alakjaival mutat be.
van benne valami a burs-
chenschaftok életéből  annak
minden csínjával, pajzán jó-
kedvével együtt. a mi bajtár-
si egyesületeink tartalmas tá-
borozásaikkal sokat átvettek
ezekből a sajátos germán ala-
kulatokból és ha néha-néha
itt-ott elhajlásokkal, túlzá-
sokkal találkozunk annak is
megadja magyarázatát a ne-
héz megélhetés gondja, a kilá-
tástalan sivár jövő, ami az if-
júság problémájának sürgős
megoldásában jut mind na-
gyobb erővel kifejezésre. 

Farkas imre a kiváló író
„iglói diákok“ című darabjában
jár igen közel a „hiedelbergi di-
ákélet“-hez. a darab cselekmé-
nye másodrendű, de az alakok
tanárok, diákok, pedellus mind
az igazi életből valók. 

mindenütt ugyanazokat ta-
láljuk, ez adta meg nagy nép-
szerűségét. alig volt város
nagymagyarországon, ame-
lyet az „iglói diákok“ meg ne
hódítottak volna. hiszen csak
a keret volt más, a magyar ta-
nár, diák ugyanegy típus.
Farkas imre azonban ezt a ke-
retet mesteri kézzel adta hoz-
zá, s ezzel, a szép kis szepessé-
gi városnak és  iskolájának el
nem múló emléket állított. 

de hát mi volt igló a ma-
gyar diáknevelésben, milyen
is volt az a boldog élet? erre
kívánunk néhány szóval ki-
térni egykori halasi diákéle-
tünk egynémely vonatkozása-
iban.  

iglónak evangélikus főgim-
náziumát előszeretettel keres-
ték fel messze távolból azok a
magyar fiúk, akik a német
szót, a német kultúrát kíván-
ták behatóan elsajátítani. e
tekintetben Fischer, guhr,
Pákh tanárok pedagógiai ér-
téke messzeföldön híres volt.
a közelmúltban megemlékez-
tünk már arról, hogy ugyanez
a magyarosító szerepe volt
többek között Kiskunhalas-
nak, ahova leginkább bács-
kának német és szerb anya-
nyelvű ifjai jöttek el magyar
szóra.

Törzsgyökeres magyar kör-
nyezetben, avatott kezek
alatt nemcsak jól megtanul-
tak magyarul, hanem érzés-
ben, felfogásban is jó hazafi-
akká váltak s bizonyára nem
rajtuk múlott, hogy ezt a ne-
velésüket idegen államok pol-
gáraiként juttatják most ér-
vényre, nem utolsó elismerés-
sel a régi nevelő hazának és
alma maternek. 

régi igazság, hogy nem az
iskolának, de az életnek tanu-
lunk. az eszközöket ehhez
ügyesen és szerencsésen vá-
lasztották meg. az őszi tánc-
iskola, a téli színház, korcso-
lyázás, majd hazafias ünnepé-
lyek, hangversenyek, műked-
velők,  majálisok szolgálták
ezt a célt. a testedző, lelki és
szellemi világunkat élénkítő
és nevelő szórakozásokban

mindig mértéket tartottunk,
szigorú ellenőrzés alatt állot-
tunk, különösen irányadó
volt iskolai tanulmányaink-
ban való előhaladásunk. ez
volt kihatással egyesek szere-
pére, ez juttatott positiókhoz,
viszont egy-egy szekunda a
legvérmesebb reményeket is
romba döntötte. a jó tanulók
korlátlanul hódolhattak a téli
sportnak, részt vehettek esté-
lyeken, reuniókon, tanulótár-
saik bizalmából vezető tisztsé-
geket töltöttek be. a  gyen-
gébbeknél már ez valamivel
nehezebben ment, jó részük

kénytelen volt a közkatona
szerény beosztásával megelé-
gedni. 

néha azonban az adott
helyzet hátrányát nemcsak az
érdekelt osztály, maga az ifjú-
ság, hanem a mulatni vágyó
közönség is majdnem meg-
érezte. emlékszem jól az eset-
re. hetedikbe jártunk, nyol-
cadikos tanulótársainkkal far-
sangi műkedvelőre készül-
tünk, a próbák javában foly-

tak a halasi szépek közremű-
ködésével, amikor mint de-
rült égből a villám, lecsapott a
rémhír: „az egész hetedik osz-
tály latinból bevargázott“. ez
úgy történt, hogy latin taná-
runk az egész rendezőbizott-
ságot és a szereplőket szólítot-
ta fel, akiket az előző napi jól
sikerült próba után, az egyik
hősnő kísérő édes anyja, vá-
rosunknak egykori előkelő
szerepvivő asszonya, az ifjú-
ságnak melegszívű pártfogója
vacsorán látott vendégül,
ahol ugyanakkor a családfő
nevenapját tartották. mit fűz-
zük a dolgot tovább, a névna-
pi köszöntést jó vacsora, majd
hajnalig tartó tánc követte.
az eset fülébe jutott szigorú-
ságáról amúgyis ismert latin
tanárunknak, aki abból in-
dulván ki, hogy az ifjúság ak-
kor mulasson, amikor itt az
ideje, de ha ezt soron kívül te-
szi, úgy álljon is helyt, mert
mégis csak első a kötelesség,
ezért az előző est résztvevőitől
kérte számon horatius ódáit.
mivel pedig a tanulásra szánt
időt jórészt átmulatták és el-
aludták az érdekeltek, eléggé
készületlenül mentek elő-
adásra, ahol mi tűrés-tagadás,
bizony megesett a szégyen, s
mind valamennyien „bevar-
gáztak“. a többi érdektelenre
már nem is volt kíváncsi ta-
nárunk. 

az ügy nemcsak osztály-
könyvbe, de tanári-szék elé
került és már-már úgy volt,
hogy vége az egész műkedve-
lőnek, amíg végre azután elő-
kelő jó barátainknak kívülről
jött hathatós beavatkozására
és kértére – amiben az érin-
tett uricsalád járt elől – taná-
rainknak szíve is meg-lágyult
s a műkedvelő fényes anyagi
és erkölcsi eredménnyel lezaj-
lott. mert azt mondanunk
sem kell, hogy városunknak
mindig az ifjúsággal érző kö-
zönsége, az esetből kifolyólag

régi emlékekből
Írta: Dr. Dencz Ákos országgyűlési képviselő

Kiskunhalasi református reál Főgimnázium az 1910-es években
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LUkÁcS LÁSZLó
Bács-Kiskun megye 8. számú választókerület megválasztott 

országgyűlési képviselőjének fogadóórái, elérhetőségei.

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

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

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

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

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

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

A felmerülő közérdekű kérdésekre, javaslatokra írásban is válaszolok!

ARADSZKy MONTIKA, VK. TITKÁR

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

szinte tüntető szeretettel ölel-
te keblére „mártír“ diákjait,
aminek ismét csak az akkor
még új főgimnázium felszere-
lési költségeinek alapja látta
anyagi jó hasznát. az iskola
egybeforrott a várossal, de a
tanulás érdeke sem szenved-
hetett csorbát s utóvégre
mégiscsak ez a fő és első!

az ifjúság különben soha-
sem panaszkodhatott közön-
ségére. Társadalmi különbség
nélkül állandóan élvezte an-
nak meleg szeretetét. iskolai
alapítványok, különböző jó-
tétemények, segélyek beszé-
des bizonyságai ennek az ér-
deklődésnek. hazafias és
egyéb ünnepélyein is érezte
erkölcsi támogatását. 

Tömegesen jelen voltak és
nem hagytak maguk mögött
üres széksorokat. de meg is
érdemelték a nyilvánosságot,
október 6-ika, március 15-
ike, az év végi záróünnepély
eseményszámba mentek. az
ifjúság Önképzőkör volt a lel-
ke ezeknek az ünnepélyek-
nek, ezért nagy súlyt helyez-
tünk arra, hogy csak  alkal-
mas tanulótársaink kerülje-
nek tisztikarába. néha egy kis
parázs korteskedéstől sem ri-
adtunk vissza. 

Pártoskodtunk, aminek
gyökerei, érzelmi kapcsolatai
egy-egy lezajlott mulatságra

nyúltak vissza, a közös öröm
és kellemetlenség emléke a
legjobb összekötő volt. aki
akkor kitűnt, a mellett most
is végsőkig kitartottunk. ez
így dukált, mert a jó színész,
jó szavaló is volt, a jó diák pe-
dig, mint szorgalmas próza- és
versíró, gyakran mint szigorú
kritikus mutatkozott be.
sokáig élt az emléke Kornis
gyula, nagy József humoros
szavalatainak, nyáry Pistánál
jobban senki sem tudta elő-
adni Jordán szerelmét, vass
Jenő „Kassai hajdu“ refrénjét
minden versszakában ritkán
látott derültséggel kísérték. a
komoly formának is megvol-
tak a maguk nevesei: Kuthy
géza Fogoly lengyele, vári-
ortmann albert balladái,
Pataky dezső „erdélyben“
stb. szavalatai, vass árpád
„Túl a Pyreneusokon“ kezde-
tű prózai előadása, Kristóf
József és róbert testvéri dia-
logusa, mind egy-egy kabinet
alakítás volt akkor a mi sze-
münkben. 

Halasi Hírlap, 
1934. március 6.

Nádor-díj 2011
várjuk az Ön személyi javaslatát is, hogy akinek 2011-ben
Kiskunhalason és térségében figyelemreméltó kezdeményezései
voltak - melyek a magyar nemzeti kultúra részeként is
számottevőnek tekinthetők - elismerésünkben részesülhessen.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk szülő-földünk, kultúrtájunk
sajátosságaihoz köthető törekvések és elképzelések megvalósításá-
nak, ezért kérjük, hogy indokolt javaslatát célkitűzéseinkkel össze-
függésben fogalmazza meg!

a díjat - a nádor Klub közgyűlés döntése alapján - várhatóan a
redemptio napján tartandó ünnepi összejövetelen adjuk át a
Thorma János múzeumban, 2012. május 6-án. az elismerés tárgy-
(aranyforint) és pénzdíjas. 

***
Az ön által JAVASOLT személy vagy közösség nevét 

és indoklását a Nádor Klub címére kell eljuttatni, 
legkésőbb 2012. március 31-ig. 6400 Kiskunhalas, 

Szent Imre u. 4. Telefon & fax: 77/420-061

HALADJ nyugodtan a lárma és sietség közepette és emlékezz
arra a békére, ami létezhet a csöndben. Elidegenedés nél-

kül, élj úgy, hogy jó kapcsolatod legyen az emberekkel. Mondd
ki finoman és világosan az igazságot és hallgass meg másokat,
még az egyszerű és tudatlan lelkeket is. Nekik is megvan a sa-
ját történetük. Ne hasonlítsd magad senkihez, ezzel kockázta-
tod, hogy léhává és hivalkodóvá válsz. Mindig vannak nagyob-
bak és kisebbek, mint Te.

öRVENDJ terveidnek, ugyanúgy mint teljesítményeidnek.
Törődj a hivatásoddal, mégha mégoly szerény is. Ez egy

igazi érték az idők változó virágzásában. Légy óvatos a veled
történtekkel kapcsolatban, hiszen a világ tele van csalásokkal.
De ne légy vak, ami a bátorságot és lelkierőt illeti, mert ez léte-
zik. Sok egyén keresi a nagy ideálokat, és mindenütt az élet hő-
siességgel van tele. Légy önmagad. Különösen ne színleld a ba-
rátságot. Ezen felül ne légy cinikus a szerelemben, mert az
szemben minden terméketlenségével és kiábrándulásával
ugyanolyan örök, mint a fű.

VEDD szívesen az évek tanulságait, emelt fővel lemondva a
fiatalságodról. Szilárdítsd meg a lélek azon képességét,

hogy megvédhesd magad váratlan szerencsétlenségben. De ne
bosszantsd magad agyrémekkel. Sok félelem születik fáradság
és magány miatt.

EGy egészséges fegyelmen túl légy jó magadhoz. Te a világ-
mindenség gyermeke vagy, nem kevésbé mint a fák és a

csillagok, jogod van itt lenni. és hogy neked világos vagy nem,
a világmindenség úgy halad a maga útján, ahogy kell.

TALÁLD meg a békét Istennel, bármi legyen az elképzelésed
róla, és bármilyen munkáid, álmaid legyenek. Őrizd meg

az élet hangos zűrzavarában a békét lelkedben. Minden álnok-
ságával, unalmas gondjaival és összetört álmaival a világ még-
is szép. Figyelj. Törekedj a boldogságra.

A szerző ismeretlen. 
1692-ben egy régi templomban Baltimoorban találták.
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i.) kis gyermek reggeli Imádsága. 

Hozzád fohászkodom óh Isten! óh Atyám!
Te őrzél engemet, homályos éjszakán: 
Vezesse szent karod, ma is gyermekedet, 
Hogy el ne tévessze igaz ösvényedet
Oh: adj erőt nékem a’ jóhoz, Istenem!
Engedd áldásidat mindenkor értenem. 
Áld meg, kik gondosan nevelnek engemet, 
óh Isten! óh Atyám! Halld meg kérésemet!

ii.) Illendőség reguláji

1. reggel
Jókor felkelj! öltözz, mossdjál, Az

Istenhez fohászkodjál. Megmosd a’ szád,
szemed, ‘s füled, Frisebb lesz úgy egész test-
ed. Elnyirassad a’ hajadat, Bé ne lepje az
orczádat. Zsiros vagy olajos kézzel Ne kend,
inkább mosd meg vizzel. Nyakra- ‘s mejjre
valód légyen, Mivel, a’ puszta nyak szégyen.
Á’ körmöd nagyra ne neveld, Keszkenőt ott-
hon ne felejtsd. Ruhádat portól meg-
tisztítsd, A’ csizmádat megfényesítsd. Szé-
pen mennj ki az utczára, Sok ember’ szeme
láttára.

2. Utczán. 
Menj az utczán szépen folyvást, Nem

kullogva, se nem futvást. Magad’ ne
görbítsd előre, Ne hánykolódja nyakra-főre.
Ne andalogj, ne kiabálj, Ne oldalogj, ne ha-
jugálj. 

Ne ácsorogj a’ csapszéknél, Piaczon, vagy
mészárszéknél. Ne firkálj házak’ falára,
Vagy kerítés oldalára. Ruhádat félválra ne
vesd, Kezed’ ‘s lábad’ ne hányd, ne vesd,
Derék ember előtt térj ki, Emberséggel
köszönj néki. Ha elől van, ne előzd meg, Ha
utóbb van, áll meg ‘s várd meg. Ne menj
keresztül előtte, jobb felől s menj mellette.
Ha megszóllít frisen megállj, Szemébe nézz,
‘s felelj, szolgálj. Szép módjával meghajtsd
magad, Szokott titulusát megadd, Míg sza-
vát elvégzi megvárd, Beszédét keresztül ne
vágd. Szólj okosan, nem ümgetve, Ne sut-
togva, nem hebegve. A’ mire int, azt megfo-
gadd, Ha elbocsájt, hajtsd meg magad.

3. oskolában.
Nagy vízbe ne menj fürödni, Télbe ne

menj sikálózni. De siess az Oskolába mint
tudomány-vásárába. Foglalja helyet, ‘s Is-
tent kérjed, Hogy tanúlva czélod érjed. Időt
fordíts tanulásra, Nem játékra ‘s futkozás-
ra. Légyen mindég jó pajtásod, Tentád,
Pen-nád, papirosod, Társaiddal ne

veszekedj; Hanem leczkédből vetekedj. Ne
társalkodj a’ rosszakkal; Hanem  magadnál
jobbakkal. Figyelmezzél a’ leczkére, ‘S
tanítódnak intésére. Ha megdorgál azt
köszönd meg, Mások intését se vesd meg.
Addig tanulj míg időd van, Előveszed nagy
korodban. Ha jól tanúlsz, felkapsz, csak
várj; Kegyes légy, az Istennel járj. 

4. Templomban.
A’ templomba menj csendesen, Istenhez

járulj eszesen. Oda érvén, imádkozzál, Fő
helyre ne vágyakozzál. A’ székben, ha
szoros a’ hely, Nagyobb ember előtt kikelj.
Ne aludjál, ne suttogjál, Szemeddel ne ka-
landozzál. Figyelmezz a’ tanításra; Ne add
akkor eszed másra. Hallgasd végig és tanúld
meg: Feddésért ne neheztelj meg. Adj
hálákat az Istennek, Ha van mit, adj a’
szegénynek. Haza menvén olvasgassál, Jó
könyvekből tanulgassál. 

5. Asztalnál. 
étel előtt asztal-áldást, Mondj, utána

hálaadást. Széket készíts asztal mellé,
Elsőktől várj és úgy ülj le. Ne válogass a’ fő
helyben, Ne finnyáskodj az ételben. Egyél
előled ha van mit: Más elől ne végy el sem-
mit. A’ kínálást  várd sorára, Ne egyél tele

pofára. Ne csámcsogj az étel közben, Ne
csürcsölödj, igyál szépen. Ujjad’ ne szopd,
fogad ne vájd, Ha köhögsz, takard el a’
szád. A’ csontokat rakd tányérra, Ne
könyökölj az asztalra. Ha jól laktál, magad’
hajtsd meg. Vedd a’ tányért ‘s menj köszönd
meg. A’ gazda háta megé állj, Szemes, fürge
légy és szolgálj. Tányéron add a’ mit
kérnek, Vedd a’ széket: fölkelnek. 

6. Akárhol légy. 
Akárhol légy, tarts regulát, Mert az Isten

mindenütt lát. Csinos, szemes, szemérmes
légy, Semmi rútat ne mondj, ‘s ne tégy.
Rosszat se szólj, ne is gondolj; Mindent előre
megfontolj;

Földre se köpj más házában, Orrod se
fujd ki vaktában. Ha rád érik a prüsszentés,
Vagy ásítás, vagy köhentés, Tedd a’ szád-
hoz tenyeredet, Vagy pedig a’ keszkenődet.
Szépen köszönj, ha köszönnek, Bátran felelj
ha kérdeznek. Beszéd-közben ne bizonyozz;
Igazat mondj, ne hazudozz. Ne állj meggör-
bült lábakkal, Tátott szájjal, görbe nyakkal.
Szemébe nézz az embernek; Ismerkedj ha
nem ismernek. Mindenhez emberséges légy;
örömestebb adj mintsem végy, Se ne di-
csérd, se ne gyalázd Magadat, hanem mega-
lázd. Virtusaid megdicsérnek, Ha mások is
megismérnek. 

7. Estve. 
Hogy felkelhess jo korára, Ne vágy

gazdag vacsorára. Ha ettél, ne feküdj mind-
járt. Állj vagy sétálj, másként megárt. Még
egy keveset olvasgass. A’ jövő napra tanul-
gass. Azután pedig imádkozz, A’ nap
folytáról gondolkozz. Mindenkor egy hely-
ben vetkezz, Hogy ruhádról ne felejtkezz.
Mondj jó éjszakát másoknak, Így bocsásd
magad álomnak. Ha így intézed dolgaid, Jól
fognak folyni napjaid. Kedves lészel az
Istennél; Kedves a’ jó embereknél. 

hármas Kis-TüKÖr 1849. és 1850. évi Kiadása szerinT

XI. Erkölcsi szabályok

Rovásírásos, festett kazetta (énlaka)
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Honismereti határjárás V.Honismereti határjárás V.
a 129 éves Pest-zomony vasútvonal átadásának emlékére,

Kiskunhalas-Kelebia vasúton utazunk és emlékezünk.

a Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2011. december 2-án, pénteken 16:30 órától. 

Utazás vonattal. Indulás a kiskunhalasi vasútállomásról 
16:42 órakor. Visszaérkezés: 19:17 órakor.

Vendégvárás: Maczkó József polgármester (Kelebia)

az emlékező határjárásunkra összesen 20 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: a vasúti menetjegy ára.

Jelentkezés 2011. december 1-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

a Fidesz-KDNP kiskunhalasi 
önkormányzati
képviselőinek
fogadóórái!

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

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

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

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

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

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

aTUDAToS VÁSÁrLók

EgyESÜLETE közhasznú,
nonprofit szervezet. az eti-
kus, környezetileg és társadal-
milag tudatos vásárlás nép-
szerűsítésért dolgozunk. cé-
lunk, hogy hozzájáruljunk a
fogyasztói értékek és a válla-
lati működési gyakorlatok po-
zitív, a társadalmi és termé-
szeti környezet fejlődését tá-
mogató változásaihoz.  Leg-
alapvetőbb üzeneteinket a
Tudatos Vásárló 12 pontjá-
ban foglaltuk össze. (lásd. 4.
oldal)

Az ügy

Fenntartható, azaz környezet-
barát és etikus, fogyasztás és
életmód

Társadalmi jövőkép

megvalósul az igazságos és
szolidáris társadalom, az élhe-
tő környezet és a működőké-
pes gazdaság összhangja. a
társadalom tagjai kritikusan
gondolkodnak és felismerik
egyéni felelősségüket a fenn-
tarthatóság megvalósításá-
ban, fogyasztási szokásaik
fenntarthatóvá tételével te-
vőlegesen részt vesznek ben-
ne. a fenntartható termékek
és szolgáltatások az egész tár-
sadalom számára elérhetőek
és hozzáférhetőek. biztosítot-

tak azok az infrastrukturális
és szabályozási feltételek,
amelyek lehetővé teszik, hogy
az emberek fenntartható élet-
formát és fogyasztási szokáso-
kat válasszanak. a különböző
társadalmi szereplők egymás-
sal együttműködésben tesz-
nek a fenntartható fogyasztá-
sért.

Misszió

a Tudatos vásárlók egyesü-
letének célja, hogy a magyar
társadalom fenntarthatóvá és
etikusabbá váljon, a társada-
lom tagjai elkötelezetté válja-
nak e célok elérése iránt. a
Tve célja továbbá, hogy tu-
datosítsa az egyéni felelőssé-
get a fenntartható fogyasztás
megvalósulásában. ennek ér-
dekében a Tve elsősorban
előremutató programokkal
tájékoztatja a fogyasztókat a
tudatos vásárlás, a fenntart-
ható fogyasztás mibenlétéről,
kézzelfogható megvalósítási
lehetőségeiről, s ösztönzi őket

a fenntartható fogyasztást
elősegítő egyéni vagy közössé-
gi kezdeményezések létreho-
zására és működtetésére. a
fogyasztók tájékoztatása mel-
lett a Tve programjait önálló
kutatásokkal alapozza meg, il-
letve érdekérvényesítő, nyo-
másgyakorló és közösségépítő
tevékenységet folytat céljai
eléréséért. az egyesület
együttműködésre törekszik az
érintett magánszemélyekkel
és szervezetekkel.

a tudatos vásárlás többet je-
lent annál, hogy képviseljük
és érvényesítjük saját jogain-
kat és érdekeinket. a
Tudatos vásárló a saját és
mások - gyerekeink, unoká-
ink, környezetünk - hosszú
távú érdekeit is figyelembe
veszi.  minden egyes elköltött
– vagy éppen megtartott – fo-
gyasztói forinttal a saját és
mások jövőbeli lehetőségeiről
döntünk. mi, tudatos vásár-
lók olyan fogyasztói döntése-
ket próbálunk hozni, ame-

lyekkel nem csak mi járunk
jól, hanem – fogalmazzunk
egyszerűen – a világ is.

várjuk a javaslatokat, ötlete-
ket, hozzászólásokat úgy a
honlap tartalmára vagy fel-
építésére vonatkozóan, mint
magára a tudatos vásárlás le-
hetőségére, gyakorlatára néz-
ve.

Forrás: www.tudatosvasarlo.hu

helyi Termék
Magazin 

Célja: - Egy tudatos vásárlói
magatartással rendelkező fo-
gyasztói réteg információkkal
való ellátása, tájékoztatása.
- Egészséges helyi élelmisze-
rek és helyben előállított ja-
vak (kézműves termékek,
használati tárgyak), vala-
mint szolgáltatások népsze-
rűsítése, társadalmi elfoga-
dottságuk növelése.
- Magyar termékek iránti ke-
reslet növelése.
- Fogyasztóvédelem.
- Méltányos kereskedelem
népszerűsítése.

www.helyitermekmagazin.hu

jót s jól, és ami tudatos!



a Kiskunhalasi művelő-
dési Központ nonprofit
Kft. és a Kiskunhalasi
német Kisebbségi Önkor-
mányzat szervezésében ke-
rül megrendezésre az
„adventi zenés esték és
vásár" című előadássoro-
zat, a kiskunhalasi zene-
pavilonban. a program
2011. december 12-23-ig
tart, amelyet megelőzően
minden vasárnap gyertya-
gyújtásos zenés műsort ad-
nak.

*
betlehemes előadás a
végh-kúriában ( bajcsy-
zsilinszky endre u. 5.),
2011. december 23-án,
pénteken 17 órától a
halasi szépmíves céh
szervezésében és meghívá-
sával. batyus vendégség és
dramatikus játék gyere-
keknek és felnőtteknek
egyaránt. 

*
a szilády áron Társaság
vízkereszti taggyűlését
2012. január 7-én, szom-
baton 10 órától tarják meg
a szilády áron reformá-
tus gimnázium dísztermé-
ben.

*
A STÁDIUM - polgári hírle-
vél következő (7. szám)
megjelenése: 2012. február
1. A programváltoztatás jo-
gát fenntartjuk!

STÁDIUM - PoLgÁrI hírLEVÉL - 2011. DEcEMbEr12 MAgyArNAk LENNI ÉLETSTíLUST jELENT... – kArÁcSoNy SÁNDor

Kiskunhalasi képeslap az 1930-es évekből (alsóvárosi katolikus
templom az 1910-ben felavatott szentháromság szoborral)

(Szakál Aurél: üdvözlet Kiskunhalasról, 2000)

A MAgyAr kULTúrA NAPjA
a Nádor Klub ünnepi összejövetelt rendez 

a Vári szabó István tanétteremben (Kölcsey utca), 
2012. január 21-én, szombaton 17 órától.

Ü N N E P I  P r O g r a M

Köszöntőt mond: dr. Kerényi János országgyűlési képviselő,
a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

KIsKUNságI éTELEK, BOrOK, ITaLOK KósTOLóK.
Vendégünk: dr. Margittai gábor irodalomtörténész
Közreműködnek: a meghívott művészvendégeink.

zártkörű, külön meghívó készül!

szenTmihályi szabó PéTer

PoLITIkAI Abc
ErköLcS A PoLITIkÁbAN

Apolitikával elméletben és gyakorlatban foglalkozó em-
berek túlnyomó többsége valószínűleg kétségbe vonja

politika és erkölcs bármiféle összekapcsolását, hiszen a poli-
tikatársadalmi erők, érdekcsoportok olyan bonyolult összjá-
téka illetve küzdelme, melyben az erkölcsi megfontolások
legfeljebb vesztes pozíciójában jelentkeznek, hiszen „a győz-
tesnek mindig igaza van“. mondhatni, ez a mindenkori köz-
tisztviselő logikája és magatartása, amikor szakértelmével a
mindenkori kormányzat hatalmat szolgálja, függetlenül an-
nak ideológiai vagy erkölcsi legitimitásától.

a politikában az egyes politikusoknak is van azonban er-
kölcsi felelőssége, s az is fontos, hogy mennyi az erkölcsi hi-
tele, azaz szavahietősége, milyen következetes elvi magatar-
tása. (...) a történelem ítélőszéke előtt egy-egy politikai lé-
pés hasznossága, pillanatnyi racionalitása mellett azonban
nagy súllyal esik latba a döntéshozók erkölcsi felelőssége.

az egyes nemzeti történelmek emlékezete hosszabb: mi,
magyarok, nemcsak szívünkben, de szinte zsigereinkben is
őrizzük nagy politikusaink sorsát és világító példáját, szent
istvántól a hunyadyakon át rákócziig, széchenyiig,
Kossuthig, deákig. (...) a politika erkölcsi tartás, szolgálni
akaró küldetéstudat nélkül cirkusz vagy tragédia, mégpedig
nem csupán egy-egy politikus cirkuszi mutatványa vagy tra-
gikus szereptévesztése, hiszen a gonosz, ostoba, felelőtlen és
alkalmatlan politika népek sorsát határozza meg és veszé-
lyezteti.

az erkölcstelen politika rablólovagjaival nemcsak a tör-
ténelem lapjain találkozunk, hanem a jelenkorban is. a
megtévesztett közösség félelméből vagy bizalmából ideigle-
nesen hatalomra jutott egyéneknek azonban valójában
nincs sok közük ahhoz, amit arisztotelész óta klasszikus ér-
telemben politikának nevez a művelt világ.

erkölcs nélkül a politikus iránytű nélküli hajós, aki a kor-
mány ide-oda rángatásával próbálja széllel szemben tartani
a hajót - de hajójának uticélja, kikötője nincsen.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

bÉLA borÁSZAT

PINcEAVATó

2012. január 20-án, 
pénteken kiskunsági 

pincejárás Imrehegyen.
Indulás: 16 órakor a ref.
templom parkolójából!

részvételi díj: 3000 Ft

Legfeljebb 16 fő részére, jelent-
kezés,  2012. január 15-ig!  

Telefon: 20/465-2300

Háromkirályok (Diskay Lenke)


