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A boroknak éppen oly különböző
nevük van, mint az embereknek.

Aboroknak éppen oly különböző nevük
van, mint az embereknek. Ha egy embert
Érmellékinek vagy Hegyaljainak hívná-

nak; nem lehetne róla rosszat feltételezni távolról
sem. A neveknek szaguk van, amelyek nyomban
megütik az ember orrát, amint hallja őket. Lehet-e
elképzelni egy embert, akit például Bakatornak
hívnak: valamely vérszegény, életunt alakban, ha-
lotti fehér harisnyában és papírszínű füllel?
Ellenkezőleg: életerős, vérpiros, harsogó hangú és
nadrágszíjukkal bíbelődő emberek jutnak eszünk-
be, midőn egyes tájakról hallunk, ahol jó borok te-
remnek. Azt hisszük, hogy Tokajban zöld pecsét-
viaszkfejű, piros és aranyfeliratos derekú, aszúbo-
rosüveg alakú emberkék sétálgatnak az utcán –
pedig, ha Tokajba érünk, csak öreg zsidókat talá-
lunk a Tisza-parton. Vagy vegyük például
Mádot, Szerednyét, Tarcalt. Messziről úgy lát-
szik, hogy itt minden ember füstös attól a füsttől,
amely a pincék szelelőlyukán szivárog ki, odabenn
a kormos lámpa vagy izzadt mécs világít, füstölt
kolbász vagy oldalas megy nagy falatokban az
emberek bajusza alá, csorba pohárból bort önte-
nek a gégéjükre, és nincs is szegény vagy boldog-
talan ember Mádon. A bor hatása alatt az em-
berek mindig Rákóczi Ferencről beszélnek, akinek
itt nyúltak el messze terjedő birtokai, és az ungvá-
ri pincékből jövet: tárogató hangzik a hegyoldal-
ban; sőt a képzelődés szerint nyerges lábú, piros
topános, pávabüszke Zrínyi Ilona-maradékok sé-
tálnak az esti korzón. 

Vagy például Badacsony borát kóstolgatja
az ember bús magányos délután egy sötét
kis ivóban – nemde eljön hozzá látogatóba

a püspök keresztjével megjelölt hegy, a szigligeti
öböl és a messze fehérlő országút, amelyen a ko-
pasz Kisfaludy úr bricskája zörög a házi perpat-
varok elől a pincébe? … És bár nem nagy kedve-
lője vagyok a balatoni borvidéknek: sohasem tud-
tam megindultság nélkül szájamhoz venni a ma-
gos, meredek badacsonyi csúcs közelében fekvő
Ányos-szőlő borát, sem Csopak szőke, hableány
taposta nedvét... mindig messzi, régmúlt Anna-
bálok izzadt leányderekai, libegő harisnyakötői és
fehér sarkaikon ügyesen forduló bokái látogattak
meg, és dalárzók, éji zenészek, holdas nők jöttek
az ablakom alá, a zsalugáter mögé… A veres ha-

jú bunyevácok, szőke verseciek vérsötét bora sem
volt az én mindennapi italom, a forróság, a férfi-
as pír, a bikavér, amely elöntött a borok fogyasz-
tása alkalmával: szuronyként villanó szemű nő-
ket, a fehér arcfesték alatt hevesen tüzelőket, tig-
riskarmú menyecskéket, lihegő vállú és keblű, lázt
és tüzet lehelő ajkú fiatal – s koros asszonyokat
hozott magával, mint a déli szél a tűzijátékos vi-
hart. 

Sohasem voltam kedvelője a vágyában önfe-
ledten ordító szerelemnek, mindig csak csen-
desen szerettem mendegélni girbegurba ut-

cákon, kis házak eresze alatt, és loppal megnéze-
getni a nőket, ha azok nem sejtik, hogy lesik őket.
Ezért inkább könnyű, őszi fényként sárguló, nem
nagy ünnepélyességet követelő, Parád és Szolyva
vizével szívesen barátkozó kerti bort öntöttem
koccintgatáshoz szokott kis poharakba, és hosz-
szant, nagyon hosszant elüldögéltem a bor csen-
desen duruzsoló mesélgetései mellett… Öreg szil-
vafa tüzének kesernyés füstje kanyarog a diófa
alatt, bográcsban tündér rotyogtatja az apróra
vágott gulyáshús levét, a só és asztalkendő fehér-
lik az őszülő füvön, és bábaszarka billeg a szőlők
homokja felett a karón, a kiáltás, a dal oly hosz-
szant hangzik, mint a messzire nyúló lakodalmas
élet, és lustán mozdítottam meg a szememet, ha
gömbölyű szolgálók kapaszkodtak repkedő szok-
nyáikkal a fejem fölé, az almafára…

KRúdy GyuLA
ASSZonySÁGoK díjA

(RÉSZLET A 8. FEjEZETBőL, 1919)

Szeretettel emlékezünk meg Krúdy Gyuláról, a
magyar irodalom 80 éve elhunyt, és 135 éve szüle-
tett írójáról. Ennek részeként ajánlom figyelmébe
ínyenc kultúr-vacsoránkat, amelyet 2013. október
19-én rendezünk meg a Sóstó Csárdában. A
„Magyar lakomák“ rendezvényeinkről a 10-11. ol-
dalon talál bővebb leírást. (A Szerk.)

Jubileumi Makám-Regös ván-
dorlásunk (legációnk), falu-
kutatásunk központja Kispet-
rihez kötődik. Húsz évvel ez-
előtt, Kós KáRoly életprog-
ramjának helyszíneit szeret-
tük volna megismerni. 

Nagytiszteletű Tóth József
ref. lelkipásztor fogadott ben-
nünket 1993 Pünködjén,
majd 16 településen együtt
jártuk be Kalotaszeg vidékét,
a ref. gyülekezeteket, híres
templomait és a hagyomá-
nyőrzés színhelyeit. sok-sok
jóravaló, hittel élő személyi-
séggel találkoztunk, lelkészek-
kel, kalotaszegi emberekkel. 

Külön megemlítem Kispet-
riben Bódis Ilonkát vagy párját
Istvánt, a kántor Annus nénit,
akik nagy-nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket az elmúlt
20 évben. A jelenlegi magyar-
gyerőmonostori lelkész (Ho-
ver Zsolt Sándor) hét évig szol-
gált Kispetriben, vele Ma-
gyargyerőmonostorban talál-
koztunk július 28-án a Duna
tévé által is rögzített istentisz-
teleten. A jelenlegi nt. Bántó
Tamás Szilveszterné Csilla lel-
kipásztor vezetésével kedves
fogadtatásban részesültünk
Kispetriben. Utunkat gyer-
gyói és felcsíki kitéréssel zár-
tuk. A kulturális, oktatási,
vallási és civil intézmények és
szerveződések képviselőivel
való kapcsolattartásunk a
nemzeti összetartozásunk lé-
nyege volt. L.L.



sTáDIUM - PolgáRI HíRlevél - 2013. AUgUszTUs

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.]

sTáDIUM
PolgáRI HíRlevél

MegJeleNIK KéTHAvoNTA.

TIzeNHARMADIK száM

Iv/3. évfolyAM

Kiadja a 
vashatos Kft.
Kiskunhalas

szerkesztő:
lUKács lászló

Munkatársak:
Aradszky Montika 

flösser Tamás

Készült a Nádor Klub 
tagjai részére. Kereskedelmi 

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

honlapon.

* * *
A NáDoR KlUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

lukács lászló elnök
Dóka József alelnök

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
Pozsony utca 52.

nadorklub@mailbox.hu

Ügyfél telefon:

20/465-2300

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

vashatos@mailbox.hu
www.vashatos.hu



A nÁdoR KLuB 
KAPCSoLATREndSZERE

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

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

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

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

MunKATERV

I. Közélet, közösség

- HALASI TÉKA, érték- és mér-
téktartó előadássorozatunk foly-
tatása.

- 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.)

sTáDIUM - PolgáRI HíRlevél - 2013. AUgUszTUs 3A HAzA MINDeN előTT! – Kölcsey feReNc

A Hungarikum Klub tagjai vagyunk
A Nádor Klub 2013. június
10-én felvételét kérte a
„Hungarikum Klub” tagjai kö-
zé, amit az elnök és az alelnök
aláírásával megküldtünk Le-
zsák Sándor címére.

Felhívásuk alapján: „A
Lakitelek népfőiskola olyan
személyek és szervezetek jelent-
kezését várja, akik aktív szere-
pet vállalnának a Kárpát-me-
dencei hungarikum mozgalom
megvalósításában, hungarikum
klubok létrehozásában.

A hungarikum klubok elsőd-
leges feladata, hogy a magyar
nemzeti értékekről és hungari-
kumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény szellemével összhang-
ban segítse a törvény céljainak
megvalósulását.

A hungarikum klubok felada-
ta: - tagjai segítsék, hogy a helyi,
megyei értékek kiválasztása egy
széles körű társadalmi együtt-
működés keretében valósulhas-
son meg.

- Vállaljanak szerepet a ma-
gyar nemzeti értékek és hunga-
rikumok megőrzésében és védel-
mezésében.

- Személyes példát mutatva
vegyenek részt a nemzeti értékek
összegyűjtésében, dokumentálá-
sában.

- Helyi közösségeik tagjait
ösztönözzék arra, hogy csatla-
kozzanak a Kárpát-medencei
hungarikum mozgalom megva-
lósításához.

- Feladataik megvalósítása
során vállaljanak aktív szerepet
a helyi és megyei értéktárak lét-

rehozásában, értékekkel történő
feltöltésében.

- Munkájuk során alakítsa-
nak ki aktív együttműködést a
települési, megyei önkormány-
zatok képviselőivel, az ezen a te-
rületen tevékenykedő civil szer-
vezettel.

- Tegyenek meg mindent an-
nak érdekében, hogy a helyi ér-
tékek ismerete a köztudat részé-
vé váljon, a helyi közösségek

tagjai megismerhessék azokat.
- Fordítsanak figyelmet arra,

hogy a helyi közösségek által ki-
választott értékek, a közösségek
tagjai által is megfelelő elisme-
résben részesüljenek.

Várjuk mindazok jelentkezé-
sét, akik egyetértenek ezekkel a
célkitűzésekkel és szeretnének
egy közösség keretein belül mind-
ezek megvalósulásáért tenni.

A jelentkezőktől azt kérjük,
hogy rövid írásos jelentkezésük
során mutassák be, milyen szer-
vezeti formában szeretnék a
hungarikum klubot működtetni,
a Kárpát-medence mely terüle-
tén végeznék tevékenységüket,
milyen elképzelések alapján
vennének részt a helyi értékek
feltárásában, összegyűjtésében,
dokumentálásában.“

Lakitelek, 2013. május 28.

A képen a 2000-ben alakult
hungaricum Club logója látható,
ami nem azonos a hungarikum
Klubokkal. A szakmai civil szervezet
nek 2003 óta tagja a halasi Csipke.
A hungarikum Klubok még nem
rendelkeznek önálló védjeggyel.
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fizessünk Kiskunsági Aranyforinttal!
„Helyi Pénz” – Miért is kell ez?

– Ma egy közösségnek alapve-
tő problémája, a tőkekiáram-
lás, a helyi vállalkozók ver-
senyhátránya, a folyamatosan
lassuló pénzáram ezzel együtt
a munkanélküliség fokozódá-
sa. A helyzetre gyors és egy-
szerű megoldás jelenleg nincs,
azonban helyi összefogással a
fenti problémákat kezelni és
javítani tudó megoldás léte-
zik, a forgatható utalvány
azaz „helyi pénz”. A helyi
pénz rendszerének célja és
szerepe, hogy többletforgal-
mat indukálva, a helyi fo-
gyasztást összekösse a helyi
termeléssel, ily módon bizto-
sítsa az adott település, régió
gyorsabb fejlődését, negatív
külső hatásokkal szembeni el-
lenálló képességét. 

A hivatalos nemzeti valutá-
nak az a tulajdonsága, hogy
mivel kamatozik, önmagában
felhalmozva is képes profitot
termelni. Ezáltal megnő irán-
ta a kereslet és időről-időre
kivonódik a forgalomból,
mert a felhasználók nem csak
csereeszközként használják,
hanem ha több kerül hozzá-
juk azt bankba teszik és lekö-
tik, befektetik. A helyi pénz
kíméli a forintot, hiszen nem
kamatozik, ugyanakkor ren-
delkezik minden olyan biz-
tonsági elemmel, ami ahhoz
kell, hogy hosszabb ideig a
forgalomban maradhasson. 

A „helyi pénz” jogi és adó-
zási értelemben utalványnak
minősül. A különbség az,
hogy az étkezési és más áruvá-
sárlási utalványokkal ellen-
tétben nem csak egyszer hasz-
nálható fel, hanem fizetések
sorozatát lehet lebonyolítani
vele ettől válik „helyi pénz”-
zé. 

bevezetés előnyei

Közösségépítő szerep

Helyben tartja a tőkét és di-
namizálja a helyi gazdaságot

A helyben keletkező jöve-
delmeket képes lehet megtar-
tani, hiszen az elfogadóhelyek
korlátozásra kerülnek, így a
forgalomban lévő utalványo-
kat csak a helyi vállalkozók-
nál, őstermelőnél, lakosoknál
vagy az önkormányzatnál le-
het elkölteni. A helyben mű-
ködő vállalkozások számára
biztos keresleti oldalt jelent a
helyi pénz – hiszen az ezzel
rendelkező vásárlók nem tud-
ják azt máshol elkölteni. Arra
készteti a lakosokat, hogy a
helyben gyártott termékeket,
ill. helyi szolgáltatásokat vá-
sárolják.

Foglalkoztatottság javítása
Adóbevételek növekedése

A helyi vállalkozások bevé-
telének illetve számának nö-
vekedése, amely a helyben je-
lentkező vásárlóerő növeke-
désével együtt jár, az önkor-
mányzat által beszedett helyi
iparűzési adó bevételek emel-
kedését jelentheti. 

A nádor Klub szervezésé-
ben, 2013. május 31., péntek
17 órakor a kiskunfélegyházi

városháza dísztermében ven-
dégünk volt: dr. horváth
tibor Gergely jogász-közgaz-
dász, a „Bocskai Korona” he-
lyi pénz projektvezetője.

Jelen voltak: Kiskunfélegy-
háza, Kiskunmajsa és Kiskun-
halas önkormányzati képvise-
lői, döntéshozói és a nádor
Klub több tagja.

Az elmúlt két évben előké-
szített, majd a törvényhozás-
ban elfogadott törvényes fel-
tételek alapján a három alapí-
tó város és járásaik a Gyárfás

istván Alapítványra ruházzák
át a helyi pénz bevezetésével
kapcsolatos ügyek elvégzését.

Példamutatóan, elsőként
Kiskunfélegyháza város dön-
tött erről 2013. június 27-i
ülésén:

155/2013. kt. határozat
Helyi pénz bevezetése

H A T Á R o Z A T :

1./ Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete tá-
mogatja a helyi pénz kiadását és
annak kezelésére létrehozza a
Gyárfás István Alapítványt.

2./ Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a
település lakosságszáma szerinti
100 Ft/fő összeggel hozzájárul a
Gyárfás István Alapítvány alapítá-
sához.

3./ A Gyárfás István Alapítvány
5 fős kuratóriumába Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzata 2 főt
delegál. Az elnök és a kuratórium
tagjának személyére a következő
személyeket javasolja: - kuratórium
elnökének: Kapus Krisztián polgár-
mester, kuratórium tagjának: Balla
László alpolgármester.

A következő hetekben –
reményeink szerint – Kiskun-
majsa és Kiskunhalas képvi-
selő-testülete is meghozza
döntését, és elkezdődhet a
helyi pénz kiadásával össze-
függő szakmai munka elvég-
zése, hogy 2014-ben már
Kiskunsági Aranyforinttal is
vásárolhassunk! Az ennek ér-
dekében, a kiskunsági telepü-
lések további csatlakozási igé-
nyeit is felmérjük és kérjük is
őket, hogy vegyenek részt a
helyi pénz bevezetésében.

Aki kimarad – az lemarad,
és ebből következően, min-
den felelős döntéshozó érde-
ke, hogy mielőbb megjelenjen
és működjön a Kiskunság
pénze!

Felső kép: Mária Terézia által kia-
dott első papírpénz (50 gulden, forint)
1752. Alsó kép: Mária Terézia arany-
forintja 1765.



sTáDIUM - PolgáRI HíRlevél - 2013. AUgUszTUs 5A TeTT HAlálA Az oKosKoDás! – MADácH IMRe

„batu Kán pesti rokonai” és 
a „Tatárjárás” Halason

vámbéry, Arany, szilády

A Pallas nagylexikona,
amelynek kiváló szócikkeit a
kor legjobb magyar tudósai ír-
ták, és amelyben utoljára
vannak benne a történelmi
Magyarországra és a Monarc-
hiára vonatkozó XiX. századi
tudnivalók, 1897-ben úgy
időzítette MAGYAr – nE-
MES gerincjelzésű Xii. köte-
tét, hogy közvetlenül a mil-
lenniumot kövesse. Ebbe a
kötetbe kerültek a magyar
szókezdetű címszavak 390 ha-
sáb terjedelemben, sok il-
lusztrációval. Ez a „lexikon-
Magyarország” páratlan érté-
kű magyarságtudomány az
összes megyetérképpel és a
sokféle más mappával együtt.

A millenniumi Xii. Pallas-
kötet többszerzős főcímszava
természetesen a Magyaror-
szág. Ami ezt bevezeti, az a
Magyarok eredete. Ennek
megírására egyvalaki kapott
megbízást: a zsidó vallásban
született vámbéry ármin
(1832–1913). Ő volt akkor a
kérdés első magyar szaktekin-
télye.

Kevéssé ismert, hogy
vámbéryt szoros szálak fűzték
a Kiskunsághoz, közelebbről
Kiskunhalashoz, ahol sokszor
volt vendége legjobb barátjá-
nak, a református pap, ország-
gyűlési követ és akadémikus
szilády áronnak (1837–
1922), aki maga is turkoló-
gusként kezdte tudósi pálya-
futását. vámbéry világszerte
ismert keletkutató: a Közép-
ázsiai utazás számtalan nyel-
ven megjelent kiadásával ma
is jelen van a nagyvilág
könyv-sikerlistáján. Az útiraj-
zot 1864. évi hazatérése előtt,
még ázsiában kezdte írni, s
szinte meg sem állt itthon, si-
etett vele londonba, ahol
először angolul látott napvilá-

got. ha vámbéry nem ekkor
veszi igénybe turkológus triá-
sza másik két tagjának,
Sziládynak és Budenz József-
nek (1836–1892) a segítsé-
gét, ha nem tudja leküldeni
közreműködésükkel Kiskun-
halasra az Aral-tó mellől ma-
gával hozott fiatal tatár szol-
gáját, a nyelvmester és „élő
szótár” szerepére szánt
„Csagataj izsákot” (1844–
1892), ha nem támaszkodhat
a halasi turkológus műhelyre
– amelyhez még hozzá kell
számítanunk az idősebb
Gyárfás istvánt (1822–1883)
–, halason nem lesz „tatárjá-
rás”.

Erről a „halasi tatárjárás-
ról” majd Arany János beszél.
Ő is főszereplője alábbi törté-
netünknek, a Szabadszálláson
otthonos József Attilával,
„Batu kán pesti rokoná”-val
együtt.

Csagataj-Csagatai izsákot
azért kellett idézőjelbe ten-
nem, mert ennek a csagatáj
török (tatár-üzbég) fiatalem-
bernek több neve is volt
Magyarországon: hívták csak
mollahnak (mollának), azaz
írást-olvasást tudó mohame-
dán papjelöltnek, volt iszhak
molla, Molla tatár, Molla
izsák, Kongráti izsák, Molla
Szadik. A Csagatai izsák ne-
vet Arany János adta neki,
amikor izsák tollából közölte
egy tatár mese fordítását
Koszorú című folyóiratában.
én is így fogom emlegetni
(bár vörös márvány sírkövére
a Fejér megyei velence köz-
ség temetőjében a Molla
Szadik nevet vésték*).
vámbéry, Szilády és Budenz
között a tatár, a molla, majd
az izsák nevezet járta, s elne-
vezték magukat törökösen a
jóbarátok is: resid efendi
vámbéry volt, Juszuf Budenz,
harun pedig Szilády.

A mostohaapa mellett fel-
cseperedett, az anyját is ko-
rán elveszítő vámbérynek
Sziládyék a családot jelentet-
ték. resid és harun baráti le-
veleit mintha két testvér írta
volna. A nőtlen vámbéry
rendre halason töltötte az
ünnepeket; volt úgy, hogy
Félegyházára kocsit küldtek
elé, bundát adtak neki, ha
„hideg éj sziszegett a pusz-
tán”. nem egy vámbéry-mű a
halasi szőlőskertben készült;
Szilády mamának egyszer
negyvenkét töltött káposztá-
ját ette meg együltében, s há-
lás volt neki pogácsa- és le-
pényremekléseiért. Csagatai
izsák pedig szinte cseregyerek
lett halason, mert vámbéry
nemcsak azért küldte Bu-
denzzel Kiskunhalasra Pest-
ről, hogy magyarul tanuljon,
hanem hogy ő meg törökül
beszéltesse Juszufot és
harunt; és mert vámbéry is
segítette világot látni lon-
donban és Párizsban Szilády
Jancsit, áron öccsét, aki
bátyjával együtt nemrég még
Arany János keze alá járt
nagykőrösön.

A szereplők felvezetése és a
„halasi tatárjárás” exponálása
után lépjünk vissza a Pallas
nagylexikona vámbéry írta
szócikkéhez. A magyarok ere-
detét a Pallasban összefoglal-
ni nagy megtiszteltetés volt.
vámbéryt nemcsak tehetsége
és tekintélye, de sorsa is pre-
desztinálta erre. okos édes-
anyja térítette el az apja kije-
lölte úttól, a rabbinusi pálya-
kezdéstől; „világias életpá-
lyát” szánt neki: Wamberger
hermann – ahogy a kereszt-
ségben hívták – a színmagyar
Dunaszerdahely református
iskolájában, majd a szent-
györgyi piaristáknál tanult. A
szegénység azonban mind az
érettségitől, mind az egyetemi

tanulmányoktól megfosztotta
vámbéryt. Szerencsére nyelv-
zseni volt, nyelvtanítással ke-
reste kenyerét, mind itthon,
mind Konstantinápolyban,
ahol nagy utazása előtt éve-
ket töltött, és kapcsolatba ke-
rült a Kossuth-emigráció tag-
jaival. (itt vette fel új nevét
is.) Fiatal diákként még tanú-
ja lehetett 1848 forradalmá-
nak. hallotta Kossuth egyik
„érces szavú” szónoklatát, lá-
tott ellenforradalmi kivégzé-
seket, láthatta, amint tizen-
ötezer győztes muszka átvo-
nult Pozsony városán. vám-
béryt ez a látvány tette „a le-
gelszántabb oroszellenes írók
egyikévé az angol publiciszti-
kában”. Amikor perzsiai ba-
rangolásai idején Perszepo-
liszba jutott, egy ókori rom-
épületre ezt írta fel: „éljen a
magyar!” Ez a túlfűtött ma-
gyarságtudat mozgatja vám-
béry Pallas lexikonbeli
Eredet-cikkét is. Azzal kezdi:
„A magyarok alkottak a
Kárpátoktól övezett ország tar-
ka-barka népelemeiből politikai
nemzetet, s a magyar elem az,
amely politikai tekintetben mind
e mai napig a vezérszerepet vi-
szi.” és azzal fejezi be: „az ura-
lomra termettség ezer veszély és
viszontagság közepette is meg-
marad szilárdan, töretlenül, s
szupremációját még az idegen
elemek túlnyomó többsége felett
is megőrzi. Miután a politikai
hegemóniát szerencsésen meg
tudta tartani, […] szellemi ve-
zérség szerepében bátran és ren-
dületlenül halad tovább.” Ezt a
publicisztikus hangvételt
mindegyre ellensúlyozza a tu-
dományos komolyság, amely-
nek végkövetkeztetése mégis
túl reményteljesre sikerül:
„Mint ural-altáji népszigetet,
a szerencsés gondviselés há-
rom nagy néptenger érintke-
zési pontjára, a szlávok, ger-



mánok és románok közé he-
lyezte a magyarságot, biztos
oltalommal a nemzetiségi ráz-
kódtatások ellen“… Alig te-
lik el húsz év, és már körül is
kerítenek bennünket a tria-
noni határhurkokkal a cson-
kává lett történelmi Magyar-
ország új térképén. több hi-
tele van a Magyarok eredete
belső érvanyagának. vám-
béry korrekt módon előadja,
szótáblázatokkal, nyelvtörté-
neti érvekkel is szemlélteti,
hogy „nemzeti mivoltunknak
magva finn-ugor vagy pedig tö-
rök-tatár eredetű-e”. hang-sú-
lyozza, hogy „a török eredetű
magyarsághoz még a testvér
besenyők, kun, palóc és vol-
gai tatár törzsek is csatlakoz-
tak”; hogy „a magyarok, mint
a jelenkor turkománjai, ki-
próbált, edzett harcosok vol-
tak”; hogy „besenyők, paló-
cok, volgai tatárok meg ku-
nok egészen a Xiii. század kö-
zepéig vándorolnak Magyar-
országba, hozzácsatlakozva az
uralkodó magyar elemhez”.
Következésképpen: „a ma-
gyar nyelv az emberi élet leg-
első fogalmainak jelölésére
túlnyomó részben ugor erede-
tű szavakat használ”, jóllehet
„a magyarságnak későbbi fej-
lődése és művelődése határo-
zottan török-tatár jellegű”;
ennélfogva „a magyarság nem-
zeti léte török és ugor elemek
összeolvadásával veszi kezdetét,
további fejlődésére azonban tö-
rök, illetőleg harcias nomád tár-
sadalom volt elhatározó befo-
lyással”.

Ez a török-tatár–ugor hi-
tű etnogenezis határozza meg
a halasi Műhely szemléletét
is. Kiskunhalason már a triász
előtt fellépett ennek képvise-
letében Gyárfás istván, aki
még Petőfi nemzedéktársa
volt. A gyümölcstermesztő
ügyvéd, jászkun-kerületi ka-
pitány, majd historikusként
akadémiai levelező tag
Gyárfás tanulmányokat tett
közzé a jászkunok nyelvéről,
birtokviszonyairól és nemzet-
ségéről. Sziládyék szakszerűbb
készültsége és tájékozottsága

fölötte áll Gyárfás tudomá-
nyosságának; mindenesetre
ők is ennek az erős kun-tuda-
tú hagyománynak a folytatói.
(A kun kisvárost a századvé-
gen ismét dekorálja egy orien-
talista: a jól képzett vám-
béry-tanítvány, Thúry józsef
személyében. Professzori ki-
nevezése előtt 1906-ban vá-
ratlanul érte a halál hala-
son.) Szilády áron 1857–58-
ban Konstantinápolyt és Kis-
ázsiát is megjárta török ta-
nulmányai végett; arab, per-
zsa, török költőket és török
okleveleket fordított. Budenz
József német volt, és csak hú-
széves korában került Ma-
gyarországra. A csagataj tö-
rök, csuvas és tatár nyelv
iránti érdeklődése hamarosan
a finnugrisztikával egészül ki,
s később át is áll az ugor párt-
hoz. „vámbéry tatárját”
mindketten örömmel fogad-
ják, igyekeznek bevonni saját
munkáikba, miközben izsákot
is megpróbálják a tudomá-
nyok segédmunkásává, és
persze magyarrá alakítani.

A londonba igyekvő
vámbéry Pesten Budenz
gondjaira bízza a mollát, s
azok ketten 1864 augusztusá-
ban lemennek Sziládyhoz
Kiskunhalasra. A történet-
nek elsőrangú krónikása van:
Arany János. Maga írt s kö-
zölt két kedves glosszát a „ha-
lasi tatárjárás“-ról a Koszorú
1864. október 2-i és 1865.
február 26-i számában: „Míg

vámbéry ármin Angliában
mind nagyobb-nagyobb feltű-
nést okoz, művét a mi körül-
ményeinkhez mérve óriási
áron veszik meg, s őt magát
gyűlésből gyűlésre ragadják,
és – ránk nézve kedvesen
hangzólag, de ő rá nézve min-
tegy csillapítólag – »zealous
hungarian«-nak [túlságosan
buzgó magyarnak] hívják: ad-
dig Bukharából hozott tatárja
ide s tova magyar emberré
lesz. E derék dervist t. i. ang-
liai útjának idejére Budenznél
hagyta, hogy jeles philolo-
gunk az ő távolléte alatt ta-
nuljon tőle élő szóval tatárul.
Az atyafi aztán mindennap
bejárt, míg a szünidő be nem
állott, Budenzzel az Akadé-
mia könyvtárába, s ott ödön-
gött a temérdek könyv közt,
láthatólag unatkozva rettene-
tesen; augusztus közepe körül
pedig lementek mindketten
Szilády áronhoz, halasra, s
ennek a vidéknek nagyon
megörült a tatár, mert hazájá-
nak homoksivatagaira emlé-
kezteté. Különben civilizáló-
dik: csináltatott valami – sa-
ját ideája szerinti – magyar
ruhát, mely bő mint a kaftán,
mert ilyen szűk magyar nad-
rágot világ kincséért sem
hagyna magára húzni. Most
aztán valódi »tatárjárás« van
halason.“

*
„A vámbéryvel jött tatár

mollah (tulajdonképpen üz-
bek Kungradból, az Aral tó

mellől) szeptember óta folyto-
nosan Szilády áronnál tartóz-
kodik halason, és szorgalma-
san tanul magyarul. Már any-
nyira vitte, hogy »Buda halá-
lá«-ból a »Csudaszarvas regé-
jét« le is fordította anyanyel-
vére, és ezt kerek, olvasható
latin betűkkel (melyeket szin-
tén csak Magyarországban lé-
te óta ismer) lemásolva, be is
küldte a szerzőnek. –
Curiosumképpen, hogy ez
atyafi-nyelv hogyan hangzik,
ide írjuk az első strófát:

Sakhadin sakhaga ucsai kuslár,
Aghizdin aghizda baradi szözler;
Görlerning üsztüne csikadi otlár,
Turár szöz isittip jirinnen pahlvánlár.

(Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
Fű kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton).”

Arany János nagyon sze-
rény ember volt. nem is tu-
dom, át merte-e lépni szemér-
me határait máshol, mint
most itt, hogy legalább négy
zárójeles sort idézzen a Buda
halála „Csudaszarvas regéjé-
ből”. Kedvére volt a „halasi
tatárjárás”, megörvendett,
hogy a rege a csodaszarvasról
tatár-üzbégül megszólalha-
tott. Kedvére, mert Arany is
török-tatár-szittya párti. A ta-
tár ugyanis a régi magyar tör-
ténetszemlélet szerint szkíta,
azaz hun: a honfoglaló ma-
gyarok ősnépe. zrínyi Miklós
prózai műveiben is ezért invo-
kálja lelkesen Attila hun hő-
seit, akikre oly módon tekint-
hetett, mint az olaszok a lati-
nokra. Az egyik zrínyi-epig-
ramma egyenesen a legelső
magyar királynak tekinti
Attilát: „én vagyok magyar-
nak legelső királya, […] / én
lehetek tehát magyarnak pél-
dája” (Atilla). „A seregszemle
tatárokat bemutató részében
– írja Szörényi lászló – alkal-
mazza is zrínyi a tatárokra az
ősi szkíta hadi dicsőség min-
den hagyományos kellékét.“
A magyar vezérek és fejedel-
mek nagy barokk képalbuma,
az ún. nádasdy-Mausoleum
(1664) a többi hun vezért is
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felsorolja. Esterházy Pál Egy
csudálatos éneke egyenesen
zrínyi tatár Delimánját tekin-
ti alteregójának, és elragadta-
tott strófákkal áradozik
tatárországról.

A hun–magyar történelmi
azonosságtudat még a XiX.
század második felében is erős
pozíciókkal bír. A magyar fin-
nugrisztika első lényegi lépés-
eivel együtthalad a török
nyelvhasonlítás, s lappónia
és Szkíthia vitájában a század-
végi ún. ugor–török nyelvé-
szeti háború előtt a maga
rendkívüli tekintélyével a
Buda halálát (s benne a
Csodaszarvas-regét) álmodó
Arany János is „török” olda-
lon áll. A Szépirodalmi
Figyelőben és a Koszorúban
mindkét tábort beszélteti, de
szíve és ihlete Szkíthiához
húzza, vámbérynek pedig
szinte minden lépéséről tájé-
koztat folyóiratai hírrovatá-
ban. és csipkelődő epigram-
mákat ír a nyelvészeti pártos-
kodásokról, a turkológusok-
ból lett finnugristákról: „A
hogy’ indul a nyelvészet árja: /
árpád nyelve csak ferdített
árja.” // „igazi vasfejű székely
a Bálint; / nem arra megy,
amerre hunfalvy Pál int.”
Amihez tudni kell: török stú-
diumai után hunfalvy is finn-
falvi lett, de a tatár rokonság
hívének számító erdélyi
Bálint Gábort mégsem tudta
maguk mellé állítani.
Aranynak egy 1870-ben
Budenzhez írt kis céduláján is
ez áll: „nem vagyunk mívelt-
ségre képtelen altáji nép: méd
árja faj vagyunk.“ Ami azt je-
lenti: mi civilizált keleti nép
vagyunk. Budenzet különben
kedvelte mint kiváló nyel-
vészt; kedves epigrammát in-
tézett hozzá: „oh Búdenc,
Búdenc! Magad is már meny-
nyire túlmensz, / nézd fiadat,
Simonyit! Elhagya, rád se ko-
nyit“ (Az orthologusokra).
Arany számon tartotta a ma-
gyar nyelv turcizmusait:
„hátha éppen turcizmus, te-
hát rokon?“ – kérdezi Kis po-
lémia című cikkében; hozzá-

téve: bárcsak „más ember vál-
lán“ [értsd: a vámbéry-
Sziládyékén] „pillantánk egy-
szer török nyelvtanba“.
Arany János egész hun-ma-
gyar trilógiaterve, a Csaba-
trilógia (s benne a Keveháza),
a lassan szertefoszló történet-
felfogás, a hun–magyar ro-
konság hitének utolsó költői
káprázata ily módon függ ösz-
sze a nyelvi eredetkeresés, a
törökös etnogenezis erőfeszí-
téseivel. reguly Antal szem-
léletfordító finnugor gyűjtése,
A vogul föld és nyelv
(hunfalvy Pál kiadásában)
éppen a Buda halálával egy-
szerre jelent meg (1864).

Szabadszállási intermezzo:
József Attila „kun“ és

„finnugor ihlete“

Arany előtt Kölcsey
hymnusa sűrítette nemzeti
imádságunk lényeges elemévé
a hun hagyományt: „Ősein-
ket felhozád / Kárpát szent
bércére, / általad nyert szép
hazát / Bendegúznak vére”.
Bendegúz Attilát nemzette;
az ő véréből eredeztetik kró-
nikásaink álmost, árpád ap-
ját. Mivel folytatja Kölcsey?
„S merre zúgnak habjai
tiszának, Dunának, / árpád
hős magzatjai / Felvirágo-zá-
nak. // értünk Kúnság mezein
/ ért kalászt lengettél, / tokaj
szőlővesszein / nektárt cse-
pegtettél.“ A történelmi
Magyarországot és tájait meg-
határozó Kölcsey-jelképek te-
hát a Kárpátok hegylánca, a
tisza, a Duna, a Kunság me-
zeje és a hegyaljai tokaj.
Jellegzetesen „keleties“ látás-
mód ez is a Kárpát, a tisza és
a hegyalja elsőbbségével, kü-
lönösen a Kunság hangsúlyá-
val. (Berzsenyi Dániel felfo-
gásában a honszerző „árpád a
Duna partjain” „ontott baj-
noki vért”, országjelképe kö-
vetkezésképp az „országos
Duna”; „árpád gazdag arany
hantjai” ott terülnek el, „hol
szőke vizét a Duna rengeti“.
„Dunaiság“, „tiszaiság“ vitájá-
ban is – amikor szakít a he-

gyaljai Kazinczyval – Berzse-
nyi Pannóniára, a Dunántúl-
ra voksol.)

Etnogenezisünk keleti ösz-
szetevőinek ez a himnuszunk-
ban nyomatékkal kiemelt tu-
data eleven hagyomány a
trianon előtti és utáni évtize-
dekben is. A kunsági Szabad-
szálláson született Pőcze
Borbála, a „félig román vagy
tán egészen az” József áron
ferencvárosi szappanfőző
munkás felesége 1903-ban és
1905-ben született lányát és
fiát Etelnek és Attilának ke-
reszteli. A József Attila-kuta-
tás csak találgathatja, „hogy
József áron és Pőcze Borbála
miért adták a fiuknak a sajá-
tos Attila keresztnevet. tény:
a név ekkor még elég ritka
volt, s különösen szokatlan a
nagyvárosi munkásság közt;
talán az apa magyarrá válásá-
nak akarata, talán az anya re-
gényes-költői hajlama, talán
valamelyik szomszéd vagy ke-
resztszülő tanácsa adhatta a
nevet, amelynek szokatlansá-
ga a költő egész gyermekko-
rán át annyi összeütközés for-
rása lett”. (Szabolcsi Miklós)
Az Etel a Dugonics Etelka cí-
mű honfoglalási regényével
népszerűvé lett név változata.
Az Ethela, Etele a régiségben
Attila helyett is használatos:
már a Xiii. században magyar
személynévvé vált. Ebből kö-
vetkezően József Etelkának
(Etának) is van köze a hun
Attilához, jóllehet a névnek
erről a „hunos”-ságáról a csa-
lád és az elkeresztelt aligha
bírhatott bárminő ismeretek-
kel. Annál valószínűbb, hogy
a „regényes-költői hajlamú”
Pőcze Borbála kunsági hagyo-
mányokkal magyarázhatóan
kereszteltette a hun király ne-
vére kisfiát. A Pőczék szabad-
szállási ősei „szilaj pásztorok
lehettek” – következteti
József Attila monográfusa –, a
törökdúláskor a Dunántúlra
kellett menekülniök, s há-
rom-négy nemzedék után on-
nan tértek vissza a
Kiskunságba a Xviii. század
közepén. „Szabadszállás a

Kiskunság régi szálláshelye“;
élnie kellett ott a hymnusszal
is kodifikált hun-kun hiedel-
meknek. valamiképp ezzel a
kun-tudattal hozható kapcso-
latba Pőcze Borbála nem is
oly merész, inkább kézenfek-
vő gesztusa, ahogy fiának a
Batu kán előtti legnagyobb
ázsiai hódító nevét adatja a
keresztségben. József Attila
másik nővére, Jolán, aki meg-
írta öccse életrajzát, arra em-
lékezik: „a szülés előtti na-
pokban a költő betegeskedő
édesanyja »látogatóinak is-
mételten elmesélte álmát:
megjelent neki egy ősz öreg-
ember, aki elmondta, hogy fia
születik. és a fiút nevezze
Attilának, mert híres ember
lesz belőle.«” A „regényes-
költői hajlamú” Pőcze Borcsa
álma szerintem a Kálti Márk
kora-középkori krónikája óta
eleven Emese álma-történet-
nek lehet az elágazása. Emese
Attila leszármazottjának, ál-
mosnak a születését álmodja
meg; az ő „öregembere” egy
sas vagy sólyom, és azt jósolja:
Emese „olyan fejedelmet fog
szülni, ki a népét Schitiából
kivezeti s tőle dicső királyok
fognak származni”. Emese ál-
mával telítve volt a millenni-
um táján, a századfordulón a
köztudat. reprezentatív ábrá-
zolása a Münchenben, majd
zichy Mihály mellett tanult
Paczka Ferenc Emese álma
című képe a 80-as évekből.

Etel és Attila többször járt
kunsági édesanyjuk és felme-
női szülőhelyén. A Szabad-
szállásra vissza-visszalátogató
unokák köré a kiskunsági
„szigorú tájat” festi oda az ih-
letett monográfus: „a gyér er-
dőkkel övezett nagy tavakat,
mocsarakat, nádasokat; a szé-
les tocsogókat, s a fehéren vil-
logó szikeseket; a földet,
amely nehéz, keserves mun-
kával adja gyér termését, a
nagyrészben szilaj pásztorko-
dást, a tavakon halászó-páká-
szó, vagy a homokra telepített
szőlőkön dolgozó embereket;
s a széles határ közepén zö-
möken megülő falut, a régi, s
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többször újított templommal.
A faluban pedig az őslakókat,
a jellegzetes süvegükben ke-
ményen és elszántan, hallga-
tagon élő kiskunokat, a feke-
te népet, akik szigorú-kérlel-
hetetlen rend szerint élik
életüket, szabják ki az ember-
ek helyét.” A Szabolcsi által
idézett Erdei Ferenc szerint
errefelé még „az 1930-as
években is nagyon erős a kun
cívisparasztok rendi és törzsi
elhatárolása“.

Ennek a kiskun ősvilág-
nak elesett, szegény megtes-
tesülése „a törzsből” kiszorult,
majd szinte elvadult
„Dörmögő”: Pőcze imre, a
nagyapa. József Attila
Dörmögő című szép versében
emlékezik rá: „Avas szalon-
nán élt, mint az idő. / telt-
mult naponta, sárgán görbü-
lő; / szalmát számolt, vagy
nézte az eget, / a csillagokban
szíve zizegett.” A „markos
bajszába” mormogó, dörmögő
Pőcze apó egy 1928 őszén ké-
szült szabadszállási fényképen
néz velünk farkasszemet. Eta
és Attila között áll, barbár-
mezítlábasan, összekulcsolt
kézzel, fekete mellényesen,
fekete ködmönösen; bozontos
bajsza szinte szakáll, tar kopo-
nyáján égre meredő hajcsim-
bókmaradványok. Mint egy
kivénhedt sámán, vagy éne-
kes koldus. A körömcipős, fe-
hér ruhás Eta komolyan néz,
a zakós-pantallós, kihajtott
ingnyakú Attila Dörmögő fe-
lé hajolva mosolyog. A három
sötétre exponált arc a fekete
hajukkal, keleties arcvonása-
ikkal: akár etnográfiai fotó is
lehetne. 

A Dörmögő közvetlenül a
vágó Márta-szerelem után
készült (megjelent a toll
1929. szeptember 23-i számá-
ban), s színterei, frazeológiája,
nyelvjárási és régies ízei már
ott vannak szerelmesleveleik-
ben (1928. szeptember–dec-
ember). „Milyen volt
Szabadszálláson, mi van
Etusékkal, hol lakol?” – kér-
dezi Márta az előkelő spanyol
fürdőhelyről, s Attila megírja

Bagni nuova Barriesbe: megy
megint a szüretre a kun ősök
közé, bár nincs semmi kedve,
esik az eső, taknyos és fejfá-
jós, s különben is vissza kel-
lett költöznie egy régebbi al-
bérletébe. A Svájcot,
londont, itáliát járó Márta a
rossz hírek mellé gyönyörű
nyelvkösöntyűket kap: „drága
gyerök”, „édös szivem”, „édös
kis szerelmem, isten-oltotta
nemes babonám”, „szivem,
édösöm, tündértavam és ben-
ne piócám”, „darabos szántó-
mon aranyos boronám”, „föl-
decském”, „te kis nyekergő
kompom életem és halálom
között”, „tükröm, szivem,
mennyezetem”, „szikes ara-
nyos földem”, „virágom”,
„gyerököm”, „ablakocskám”,
„édösöm, könyvem, kalá-
csom, […] én győzelmem,
virtusom, vitézségem”, „kis
kenyerem”, „kicsiny virágom,
metaforám”. A levelezésnek
ezek a „tárgyi perszonifiká-
ciói“ jórészt összekapcsolha-
tók a friss Szabadszállás-élmé-
nyekkel, a nyelvi remeklése-
ket pedig mind a finnugor-,
mind a kun-ihlet ösztönözhe-
ti. Márta a fényes, gazdag
nagyvilágba távolodik, Attila
marad szántóján, szikes föld-
jén, földecskéjén, boronája,
tündértava, babonája, piócája
mellett. Akár egy varázsver-
set, ráolvasót is összerakhat-
nánk az intarziákból.
Szabolcsi Miklós szerint a
Dörmögő „kései üzenet
Mártának“, kéziratában még
ott van a „gazdag hajadon“-
változat. hozzáteszem: a több
síkú vers már az életrajzba ép-
pen belépő Szántó Juditnak is
szólhat, ha nem tévedés és
nem tiszteletlenség rá vonat-
koztatni Dörmögő monológ-
jából a „Könnyen becsípik
proletár-ludak / tapadó bő-
röd” utalást. A levelezés és a
Dörmögő között még szöveg-
párhuzam is van: „Szalonnán
élek, és nem vagyok elége-
dett” (1928. november 1.) –
„Avas szalonnán élt, mint az
idő”. (vö. még „Szalonnán él-
tem, mialatt...”, Dal) A szö-

vegpárhuzamon túl sorkezde-
te pedig visszautalás arra az
1927 tavaszán már Párizsban
elkészült Bevezető versre,
amelyet „új kötete elé” szánt
a költő. Első változata még
így hangzott: „Jolán (?) /
lucie nénémnek fénye itt, /
Batu kán pesti rokona, /
Másoktól kapta éveit, / nem
volt azúrkék paplana, / Kinek
verséért a halál / Magos kon-
dérban főz babot – / Ó bur-
zsoá, ó proletár! – / én, József
Attila, itt vagyok!” (...)

Batu kán igazi pesti rokona
a csagatáj török Molla izsák
volt, vagy inkább azzá alakít-
tatott két emberöltővel ko-
rábban; és vámbéry ármin,
aki tökéletes dervis-meta-
morfózissal változtatta tudós-
önmaga pestiségét ázsiai no-
máddá. izsák fordított meta-
morfózisa vámbéry, Budenz
és Szilády becsvágyára vall:
ők most céltudatos tudósi ké-
születtel egy „Batu kán“-ból
csinálnak kiskunhalasi és pes-
ti magyart. József Attilának
ismernie kellett a vámbéry-
jelenséget, a vámbéry-átvál-
tozások mítoszát, hiszen fiá-
val, az ügyvéd és jogtudós
vámbéry rusztemmel szemé-
lyes kapcsolatban állt. isten-
gyalázó perében vámbéry dr.
védte 1924-ben, később
vámbéry asztaltársaságának

lett tagja, és Századunk című
folyóiratában is szerepelt.

idősb vámbéry és az
izsákkal kiegészült halasi
Műhely tagjai a fentiek értel-
mében mind „pesti Batu
kán”-rokonok. nemcsak ku-
tatták, át is élték ennek a
származástudati legendának a
dimenzióit, tudósi vagy költői
átlényegülési képességeikkel,
átváltoztató pedagógiai aka-
rásukkal. Az akarásban és az
eredmény sikerében nyilván-
valóan kultúrájuk, tehetsé-
gük munkált, nem valaminő
etnogenetikus meghatáro-
zottság, hiszen a német
Budenz és a tatár Molla épp-
úgy magyarrá lett, mint ahogy
a legtermészetesebben ma-
gyar volt a „zsidó“ vámbéry
és a „kun-román“ József
Attila. hazafiúi vagy világ-
polgári értelmiségi státusukat
legfeljebb karakteresebbé, sa-
játképibbé teszi a nemzeti ho-
vatartozás eltérő történeti szí-
nezete. „én dolgozni akarok”
– mondja A Dunánál József
Attilája. „A dolgunkat tehes-
sük életprogramjának“ ez az
öröme mozgatja „Batu kán
pesti rokonait“. Kiválasztott-
ságuk szintjén a maguk mód-
ján vallják be a múltat, s így
többek, messzebb látók a je-
len átlagánál:

gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a sok-
nál, mert az őssejtig vagyok minden ős –
[…]
A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzetség,** mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan,
s a meghódoltak kínja meggyötör.

(...)
KoVÁCS SÁndoR IVÁn

irodalomtörténész, 
egyetemi tanár.

(http://www.forrasfolyoirat.hu)

* izsák sírkövén téves az 1836. évi szü-
letési dátum. „tatárját” vámbéry 1864
márciusában húszévesnek mondja (levél
Budenzhez).

** én úgy tanultam az iskolában, hogy
a „a sok nemzetség, mely egymásra tör”.
természetesen tisztelnünk kell a költő ja-
vítását: A nagyon fáj kötetben (1936.
december) nemzedék. vajon miért, kinek
a tanácsára és „bensőből vezérelten” javí-
tott-e? nem hiszem, mert a nemzetséget
eredetileg régies, tágabb jelentésében
használhatta: „nép, nemzetiség”...

váMbéRy áRMIN (eredeti
neve: Wamberger Hermann)
(szentgyörgy, 1832. március

19. – budapest, 1913.
szeptember 15.) orientalista,

egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia

rendes tagja.
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éppen 130 éves volt a halasi
újságírás az elmúlt esztendő-
ben. A lapszerkesztés – sok
minden máshoz hasonlóan –
több mint 100 éves késéssel
indult el 1882-ben az ország
akkor területileg hatodik leg-
nagyobb településén. „halas
hatalmas...” volt ugyan, de a
református mezőváros polgá-
rosodása éppen csak elinduló-
ban volt. vári Szabó istván
polgármester időszakában, az
újkori modernizáció hívta
életre Korda Imre lapját, a
halasi Újságot. A történelmi
kiadványnak 4 jelentősebb
korszaka volt/van, hisz 1999
óta hivatalosan, újra bejegy-
zett formában is létezik, ma
már internetes honlapként
(tvhalas.hu).

Az első magyar nyelvű új-
ság Magyar hírmondó 1780-
ban indult el Pozsonyban és
meghatározó szerepet töltött
be a 18. század végi nemzeti
tudományosság és művelődés
kibontakoztatásában. A ma-
gyar(országi) hírlapirodalom
kialakulására a Mercurius
hungaricus, nova Posoniensia
és a Pressburger Zeitung hatott
latin-német nyelvű előz-
ményként. A felvilágosult
szellemű, magyar nyelvű lap,
a Magyar Hírmondó legjele-
sebb szerkesztője (s egyben el-
indítója) rát Mátyás volt, aki
a nemzeti művelődést kívánta
segíteni hiteles tájékoztatás-
sal. 

hasonló célja volt egy év-
századdal később Korda Imre
(1853-1914) gimnáziumi ta-
nárnak és újságírónak Kis-
kunhalason. Korda 1871-ben
érettségizett a halasi gimnázi-
umban, majd 1874-től a pesti
bölcsészkaron tanult. 1881-
1911 között a halasi gimnázi-
umban magyar nyelv- és iro-
dalom, francia nyelv valamint
bölcselet tanárként dolgozott.
A Magyar nyelvőr című szak-
lapban írt a Kiskunhalasi
nyelvjárásról (1886); és dol-

gozatot készített a halotti
Beszéd „ysa“ szaváról. 1888-
ban jelent meg Stylistika és
verstan: a gymnasiumok és
reáliskolák iv. oszt. számára
című tankönyve. írói mun-

kássága révén színdarabok,
színművek, regények megírá-
saival is kísérletezett. Egy ide-
ig országos és fővárosi lapok
(Üstökös, Egyetértés, hon,
Budapesti hírlap) újságírója
is volt, majd halason saját la-
pot indított. Korda imre
1914-ben Kiskunhalason halt
meg és a régi református te-
metőben található a sírja.

1882-től Korda szerkeszté-
sében jelent meg tehát az első
kiskunhalasi lap, a halasi Új-
ság. Ez a kezdeményezés si-
kernek örvendett helytörté-
neti, történeti, irodalmi szak-
cikkek, riportok, novellák,
tárcák színesítették a helyi, a
hazai, a külföldi hírek kaval-
kádját. 1884-ig tartott ki
Korda lendülete, s valószínű-
leg nyomdai, anyagi okok mi-
att volt kénytelen feladni egy-
személyes társadalmi hetilap-
ját, mely sok követőre talált
halas fejlődéstörténeti arany-
korában.

A Kiegyezés időszakát az i.
világháború utáni második
halasi Újság korszak követte.
1919-ben a cenzúra előbb be-
tiltotta a keresztény-nemzeti
szellemiségű lapot, ami végül

egészen 1924-ig működött.
1940-1944 közé datálódik a
ii. világháborús lakatos
vincze-korszak, amely szin-
tén magyarságvédő szellemi-
ségben telt. Ezután jött a

kommunizmus (fél)évszáza-
da, mely a polgári közössége-
ket tűzzel-vassal irtotta, a
nemzeti kohéziót szétverte és
hamis egyenlőség-elvre ala-
pozva megteremtette a gyö-
kértelen KGSt-állampolgá-
rok világát. A sajtó pedig az
MSzMP agitációs- és propa-
gandás cenzorainak a felügye-
lete alá került Magyarország
minden szegletében.

A Szovjet-uniós blokk
1985-ben üzleti alapon áten-
gedte a térséget a globális ka-
pitalista társaságoknak, ami a
médiapiacok (látszólagos)
függetlenedését hozta. Az
1990-es fogyasztói átalakulást
halason is a kommunista párt
vezényelte le, s a szocialista
nagyvállalatok és a helyi ta-
nács bábáskodásával szülték
meg az új (halasi) tükör he-
tilapjukat is (1987). A legfon-
tosabb társadalmi és politika-
formáló eszközöket, a médiu-
mokat nem engedte ugyanis
ki a kezéből az állampárt,
majd később az utódszerveze-
te(i) sem. helyben is folya-
matos volt a KiSz-es szer-
kesztői kontrol. voltak ugyan
kísérletek a balliberálisok ál-

tal „figyelemmel” kísért, köz-
pénzekből infúzión tartott he-
tilap hegemóniájának megtö-
résére, de a lappiaci szereplők
a drága nyomdai előállítási
költségek miatt az elmúlt 2
évtizedben mindig elbuktak.

A halasi Újság elnevezés
előbb 1994-ben bukkant fel
újra a nemzeti közösség fóru-
maként, egy rendkívüli kia-
dásban, majd újabb 5 év eltel-
tével már 12 ezer példányban,
ingyenesen postaládákba
szórt havilapként.

1999-ben az volt a célom,
ahogy a 2003-2004-es újrain-
dítási kísérletkor is, hogy le-
gyen egy olyan közösségfor-
máló periodika Kiskunhala-
son, mely a globális semleges-
ség helyett polgári-nemzeti
értékelvű, konzervatív (érté-
kőrző) lokálpatrióta szemléle-
tet követ. Korda lapjának
nyomdokain haladva 2009
őszén a már 1999-ben bejegy-
zett lap, hivatalosan nyilván-
tartott internetes formátumot
kapott és korszerűen, mozgó-
képesen informálja a világhá-
ló polgárait a halasi történé-
sekről.

A Halasi Újság tehát a
www.tvhalas.hu lokálpatrióta
portálon és a közösségi lapon
is tovább él a mai e-kornak
megfelelően, 4 éve hidat ké-
pezve a hagyományos és a
modern újságírás között. 

PAPRIKA TAMÁS

SZERKESZTő-KIAdó

Halasi Újság, a város első lapja 



A „Magyar lakomák“ rendez-
vénysorozatunk valójában
rendhagyó ínyenc kultúrva-
csorák a kiskunhalasi Sóstó
csárdában.

Az első alkalommal, Gár-
donyi Géza születésének 150.
évfordulója alkalmából ren-
dezzük meg, melynek dísz-
vendége és előadója: Pálffy

IsTváN újságíró, országgyűlé-
si képviselő lesz. 

A láthatatlan ember…

GárDonYi GézA (eredeti-
leg Ziegler Géza; Gárdony-
Agárdpuszta, 1863. augusztus
3. – Eger, 1922. október 30.)
író, költő, drámaíró, újságíró,
pedagógus, a Magyar tudo-
mányos Akadémia tiszteleti
tagja. A 19–20. századforduló
magyar irodalmának népsze-
rűségében máig kiemelkedő
alakja. Korának sajátos figu-
rája, egyik irodalmi körhöz
sem sorolható tagja volt. élet-
műve átmenetet képez a 19.
századi romantikus, anekdoti-
kus történetmesélés és a 20.
századdal születő nyugat-
nemzedék szecessziós, natura-
lista-szimbolista stíluseszmé-
nye között.

*

Szólt az Isten: „Kedves fiam, nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt nóé: „no, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem.”

Szól az Isten: „Kedves fiam, nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt noé: „Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”

Szólt az Isten: „Kedves fiam, nóé:
Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt nóé: „Iszom reggel óta:
Gyere pajtás, van még a hordóba !”

Gárdonyi Gézát 1922-ben
meglátogatta Móra Ferenc,
aki leírja, hogy különc barátja
édesanyjával lakott az egri
hóhér-dombon álló tornácos

parasztházban, a világ zajától
elzárkózva. igen jól hegedült
– dankó Pista és Ányos Laci is
meghallgatta – és hatalmas
pipatóriumában, kedvenc
hosszúszárú pipái között le-
gendássá tette nemzeti múl-
tunk egy-egy történetét.
Megcsömörlött a hívságos vi-
lágtól, de mégis sokat utazga-
tott belföldön és külföldön
egyaránt, pl. a Bor című szín-
művét vonatról vonatra száll-
va írja meg, két hét alatt, be-
utazva a fél országot.

A 150 esztendeje született
Gárdonyi Géza tiszteletére
gasztronómiai utazást és bor-
kostolót rendezünk irodalmi
és művészeti programokkal. 

VENDéGEINK:
Gerner Csaba színművész,
az est házura. Halasi nóták

és balladák, közismert
századfordulós vendéglős
muzsikák Székely Tibor 

és zenésztársaitól, valamint
Vladár Károly dudamuzsi-
kával. Fővédnök: Lukács

László országgyűlési 
képviselő.

A Nádor Klub A Nádor Klub 
szeretettel meghívja önt szeretettel meghívja önt 
2013. szeptember 27-én,2013. szeptember 27-én,

pénteken 19 órára pénteken 19 órára 
a sóstó csárdába! a sóstó csárdába! 

FoGÁSoK: halászlé, sült
pisztráng Gárdonyi-módra, ke-
mencés kapros-túrós lepény ~
háromféle száraz bor (Fritt-
mann pincészet: Ezerjó 2012,
Koch-rozé 2012, Thummerer
Pince: Egri csillagok 2012)

A vacsora ára: 3700 Ft/fő.

Asztalfoglalás: személyesen és elő-
vételben a Sóstó Csárdában (tel.:
77/521-402) szeptember 1–15 kö-
zött lehet, illetve a hirdetményekben
megadott címeken és értékben. A
belépő olvasójegyek 500 Ft/db áron
vásárolhatók meg, melyek sorszáma
alapján az est folyamán kisorsolunk
5 ajándék „Egri csillagok” bort, va-
lamint halasi taxi-utalványt érnek.
A belépő olvasójegyeket asztaltár-
saságok részére ajánlott megvásá-
rolni, és a Sóstó Csárda XIX. szá-
zadi nagytermében helyreszólóan.
A változtatás jogát fenntartjuk!

további információk: 
vashatos@mailbox.hu

www.vashatos.hu
telefon: 20/465-2300
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MAGYAr lAKoMáK 1.

gárdonyi-est a sóstó csárdában

Papp Norbert illusztrációja Gárdonyi Gázáról

Pálffy István 
író, Pethő Sándor díjas újságí-
ró. Szülővárosában, debre-
cenben, majd Londonban és
Budapesten tanult. okleveles
építészmérnök és Európa-
szakértő. Évekig eredeti szak-
májában dolgozott, majd a saj-
tó, rádió és televízió különböző
területein. 

Első könyve, a Pálffyction
2003-ban jelent meg, amelyet
a 222 szó az illemről és a 222
szó az utazásról című kötetek
követtek. 2005-ben Konyha –
Kultúra –  Kalauz címmel úti-
könyvsorozatba fogott: Hor-
vátországról, Erdélyről majd
Csehországról és Szlovákiáról
írt bedekkereket. 2006-ban ki-
érdemelte a külföldi íróknak
járó legmagasabb horvát elis-
merést, az Arany Toll díjat.
Egy kis hazai című magyaror-
szági útikönyvsorozatában
2009-ben három kötet készült
el, amelyeket 2010-ben továb-
bi négy követett. nemzeti elkö-
telezettségéről és hitéről vallo-
mást tett a Magyar lenni és a
Miért hiszek című sorozatok-
ban is. 

Különböző portálokon és fo-
lyóiratokban publikál. Az
MTV volt műsorvezetője a
Századvég Akadémián és több
felsőoktatási intézményben
médiaismeretet és tömegkom-
munikációt tanít. diplomás
Európa szakértő, protokollt és
európai ismereteket oktat.
Társadalmi tevékenysége szer-
teágazó, többek között az
MKdSZ és a KÉSZ támoga-
tója, az országos Polgárőr
Szövetség elnökségi tagja. 

2010-ben a Fidesz-KdnP
Hajdú-Bihar megyei listájáról
jutott be az országgyűlésbe. A
Kulturális és sajtó bizottság al-
elnöke, a KdnP médiamun-
káját koordinálja, a frakció
szóvivője. 

(forrás: kdnp.hu)
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MAGYAr lAKoMáK 2. (ElŐzEtES)

Krúdy-est a sóstó csárdában
„…A külországokról csak a ké-
peslapokban olvasott, mert azt
tartotta, hogy úriember ne men-
jen idegenbe, ahol gyanúsak a
borok, ismeretlen összetétellel ké-
szülnek az étkek, s érthetetlen
nyelven hazudnak a nők…”

(Márai Sándor: 
Szindbád hazamegy)

KrÚDY művészetében nagy
hangsúlyt kapnak a kulináris
élvezetek. Az író egészen kirí-
vó életet élt: este hét órakor
ébredt, majd nyolckor regge-
lizett a new York kávéház-
ban. innen egyenesen a
tabánba sétált, ahonnan haj-
nali 3–4 óráig haza sem in-
dult. Ez a tabáni kocsma volt
a törzshelye, ahol mindig ba-
rátai és hívei várták. Krúdy itt
csakis pörköltet evett fehér
kenyérbéllel és ehhez vörös-
bort ivott. Az asztalnál sosem
beszélt sem az irodalomról,
sem a politikáról vagy a mű-
vészetekről – csakis a nőkről
volt hajlandó társalogni.
Krúdy novelláiban egy olyan
kort fest le, amelyben az éte-
lek értékesnek számítottak, és
azok elkészítésére, valamint
elfogyasztására elegendő időt
szántak.

habár ő maga sosem vetett
papírra önmagában semmi
ilyesmit, számos receptet és
szakácskönyvet tulajdoníta-
nak az írónak, aki ínyencként
fél mondattal is képes volt
éhséget és szomjúságot kelte-
ni. Úgy tartják, hogy ezt egyik
ősének köszönheti, aki itáliai
szakácsként Beatrix királyné
kíséretében érkezett a királyi
udvarba.

több novellája is a konyhai
örömöket helyezi előtérbe,
ilyen mű az Újházi levese,
amely Újházi Edének, a 19.
századi színésznek és a róla el-
nevezett levesnek állít emlé-
ket. ide tartoznak még A bé-
csi csonthús legendája és A
rákleves című irományai is.

Krúdy Gyula, aki igazi
ínyenc volt, regényeiben is
nagy figyelmet szentel étel-
nek-italnak, s utánozhatatlan
hangulatot varázsolva, tű-
nődve elmélkedik a különbö-
ző fogások élvezetéről. Az író
a rácponty, marha- és köröm-
pörkölt mellett a tányérhúsok
(főtt marhahús) nagy kedve-
lője volt. 

(Készítette: Gebri Máté, 

Beke Zoltán, nyíregyháza, 2012)

Szindbád legendás alakjá-
nak megteremtője nagyra ér-
tékelte a jó borokat és az íny-
csiklandó ételeket. nála ér-
zékletesebben senki sem tud
megjeleníteni egy amolyan
régi fajta, komótos étkezést,
szinte látjuk, ahogy rezeg a
velő a velőscsontban. 

természetesen némi bor is
dukál hozzá. Krúdy nevéhez
egy fröccsfajta megalkotása is
fűződik, ami olyan tömény,
hogy a fröccs elnevezés in-
kább a vicc kedvéért van rá-
aggatva, a méretek pedig egy-
szersmind Krúdy örök szomjá-
ról is tanúskodnak. A róla el-

nevezett fröccsben ugyanis 9
deci bort kell 1 deci szódával
keverni. 

A Nádor Klub meghívja 
önt a „Magyar lakomák” 

rendezvénysorozat 
második programjára 
2013. október 19-én, 
szombaton 19 órára 

a kiskunhalasi 
sóstó csárdába! 

Ez alkalomból hódolhatunk
a híres magyar ételek és a tisz-
tító-mámorító bor iránti vá-
gyunknak, és fejet hajthatunk
a magyar irodalom 80 éve el-
hunyt, és 135 éve született ro-
mantikus-mágikus-realista
írójának, a pesti fürdők,
macskaköves óbudai utcák,
kávéházak, éttermek, és ele-
gáns hölgyek jó ismerőjének:
Krúdy Gyulának…

Ennek a világnak a legtelje-
sebb bemutatása a Boldogult
úrfikoromban (1930). Míg
Kacskovics háztulajdonos,
vilmosi vilmos és Podolini
lajos megrendeli reggelijét,
benépesül a kocsma. „Egy tár-
saság az átmulatott éjszaka
macskajaját igyekszik sörökkel
enyhíteni, de van itt báró, rejté-
lyes olasz, természetesen szer-
kesztő, s folyvást nő a társaság,
míg végül táncra perdülnek, s
elbúcsúztatják a béke e furcsa,
de teljesen valóságos szigetét,
amelyet másnap elad tulajdono-
sa Vilma kisasszonynak, s vele
Podolini Lajosnak, aki bőséges
tapasztalatokkal rendelkezik,
hogy egy effajta intézményt üze-
meltetni tudjon. Ez volna a bol-
dogság? A jelek szerint igen. A
köznapok boldogsága ez, mint
ahogy a történet is azt bizonyít-

ja, hogy a hétköznapokat is meg
lehet tölteni ünnepi érzésekkel,
szertartásokkal. Ezek a szertar-
tásos borivások, nekikészülések,
kézcsókok Krúdy regényvilágá-
nak fontos kellékei. Gavallérok
emelik meg kalapjukat utolérhe-
tetlen grandezzával, pincérek
várnak türelmesen a rendelésre,
mert tudják, hogy a rendelő is-
meri még a békebeli szokásokat,
s közben megáll az idő, átválto-
zik hangulattá, melynek éppoly
fontos eleme a temetési menet,
mint a párolgó húsleves illata.”
(Rónay László)

Az „utolsó gavallér“ ínyenc
kultúr-vacsora  fogásai:  teper-
tős pogácsa Krúdy-recept alap-
ján ~ Húsleves előírt velős-
csonttal, pirítóssal ~ Csárda
pörkölt ~ Borjúdió Krúdy-
módra vagy Rácponty ~
Kemencés házirétes ~ Kiffer-
körte pálinka ~ Világos vagy
Barna ser ~ négyféle kiskun-
sági bor és Baka-féle szikvíz.

VENDéGEINK: 

Délikert Színház (Szeged), 
Székely Tibor és népzenésztársai. 

Az est háziura: Gerner Csaba szín-
művész. Fővédnök: Lukács László

országgyűlési képviselő.

A vacsora ára: 4500 Ft/fő

Asztalfoglalás: személyesen és elő-
vételben a Sóstó Csárdában (tel.:
77/521-402) szeptember 15-től ok-
tóber 10-ig lehetséges, illetve a hir-
detményekben megadott címeken.
A belépő olvasójegyek 500 Ft/db
áron vásárolhatók meg, melyek sor-
száma alapján az est folyamán ki-
sorsolunk  5-5 db ajándék Krúdy-
kötetet, valamint halasi taxi-utal-
ványt. A belépő olvasójegyeket asz-
taltársaságok részére ajánlott meg-
vásárolni, és a Sóstó Csárda XIX.
századi nagytermében helyreszóló-
an. A változtatás jogát fenntartjuk!

ToVáBBI INForMáCIóK: 
vashatos@mailbox.hu

www.vashatos.hu
Telefon: 20/465-2300

KRÚDy gyUlA

Simon M. Veronika festménye



A Halasi szépmíves céh
lXXX. honismereti ba-
rangolását rendezi meg a
Börzsönyben, 2013. au-
gusztus 24-25. között. A
program során a börzsönyi
kisvasutak között gyalogos
túrázást jelent, kisinóci
szálláshellyel. további in-
formációk: lukacslasz-
lo@hdsnet.hu

*
Halasi szüreti Napok
2013. szeptember 6-8.
napján Kiskunhalas újra a
régi hagyományoknak is
megfelelő terménybetaka-
rítás utáni, ünnepi hangu-
latba fog öltözni. vendé-
geink lesznek jakab Ist-
ván, az országgyűlés alale-
nöke és Budai Gyula ál-
lamtitkár. A szüreti bor-
udvarba minden nádor
Klub tagot szeretettel vá-
runk!

*
A „Puszta kincsei“ ván-
dorkiállítás Kiskunhalas
járás kulturális értékeiről,
augusztus 15-től Balota-
szálláson, szeptember 16-
tól harkakötönyben, szep-
temberben 27-tól Pirtón,
október 11-től Kunfehér-
tón, november 8-tól Kis-
szálláson, december 4-től
zsanán látható!

*
A STÁdIuM – polgári hírlevél
következő (14. szám) megjele-
nése: 2013. október 1. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntart-
juk! Terjesztési információk:
20/465-2300
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A kiskunhalasi református főgimnázium a századfordulón
(Szakál Aurél: Kiskunhalas anno, 2009)

SzEntMihálYi SzABÓ PétEr

PolITIKAI Abc
ee l I Tl I T

A francia eredetű szó valaminek a színe-javát, valami-
ből a legjobbat, elsőrendűt, a kiválogatottat jelenti.

Amikor társadalmi elitről beszélünk, ezt a „válogatottságot“
egyszerre használjuk jó és rossz, komoly és gúnyos értelem-
ben, természetesen attól is függően, magunk részei va-
gyunk-e az „elitnek“, vagy sem, felnézünk-e rájuk csodálat-
tal és irígységgel, vagy netán lenézünk rájuk undorral és
megvetéssel. (...) A demokráciában az elit lassabban jön
létre, ám ugyancsak örökletes és lassan cserélődik. Mindkét
típusú elitre jellemző a kasztosodás, más érdekcsoportok ki-
rekesztése, és a nagyfokú kontraszelekció, vagyis saját meg-
szerzett hatalmának, tudásának, kiváltságainak minden
áron való megőrzése, legalizálása, társadalmi hagyománnyá
emelése.

A magyar társadalmban 1989 előtt egyértelműen a párt-
államhoz való hűség alapján jött létre a „proletárdiktatúrát“
gátlástalanul kiszolgáló elit, melynek összetételében a te-
hetség, az egyéni képesség, a szakértelem, az erkölcsi tulaj-
donságok megléte vagy hiánya elhanyagolható szerepet ját-
szott.

Az ideológiai-politikai árnyékbokszolás főszereplői is az
elithez tartoznak ugyan, de ők csak a valódi, nagy folyama-
tok bérmunkásai, akár tudnak róla, akár sem. Az értelmiség
jelentősebb része legfeljebb statisztált az új elit kialakításá-
hoz, de képtelen volt akár saját érdekeit is megfogalmazni,
nemhogy a társadaloméit. A politikai pártok főszeplői az új
elit képződéseinek mellékszereplőivé váltak, lecserélhető fi-
gurákká, s csak azok maradhattak tartósan az új elit tagjai,
akik politikai hatalmukat gazdaságilag is meg tudták ala-
pozni, bármilyen törvényesen nem támadható módon. (...) 

Az új elit politikailag, erkölcsileg és gazdaságilag is gyanús
képződmény. Az új politikai elitet politikai választásokkal
nem lehet leváltani.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)
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