
egy várandós anya két
gyermeket hord a méhé-
ben. az egyik egy „kis hí-

vő”, a másik egy „kis szkepti-
kus”. a szkeptikus azt kérdezi:

– Te hiszel a születés utáni
életben?

– Hát persze – mondja a kis
hívő. – az itteni életünk arra
való, hogy felkészüljünk a szü-
letés utáni életre, hogy elég
erősekké váljunk arra, ami ott
kint vár bennünket!

– Hülyeség! – mondja a
szkeptikus. – ez nem igaz!
Hogyan nézhet ki a kinti, külső
élet?

– Pillanatnyilag még nem tu-
dom – mondja a kis hívő –, de
biztos sokkal világosabb, 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, ho-
gyan is működhetne! Itt van a
köldökzsinór, ami biztosítja 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 so-
ha senki nem tért vissza a szü-
letés után! Születés után vége
az egésznek! az élet nem más,
mint egy nagy sötét tortúra!

– még ha nem is tudom pon-
tosan, milyen lesz a születés
utáni élet – mondja a kis hívő
–, de azt tudom, hogy találkoz-
ni fogunk az édesanyánkkal, és
ő nagyon vigyáz majd ránk!

– anya!? Te hiszel egy anyá-
ban? Hol van? – kérdezi a kis
szkeptikus.

– Itt van körülöttünk, mi
benne vagyunk, és általa léte-
zünk, nélküle nem létezhet-
nénk! – válaszolja a kis hívő.

mire a kis szkeptikus:
– Soha nem láttam még sem-

milyen anyát! Nincs is ilyen!
a kis hívő elgondolkozik egy

pillanatra.
– Néha, amikor nagyon

csendben vagyunk, hallhatod,
ahogy énekel, vagy érezheted,
amikor megsimogatja világun-
kat! – mondja aztán halkan. –
mindenesetre én hiszem, hogy
az igazi életünk a születés után
kezdődik!

Van-e élet a születés után...
(Forrás: ismeretlen)
Grafika: Diskay Lenke (Háromkirályok)
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HORVÁTH ISTVÁN

Tornyot 
raktam ...
Künn a jégfogú tél-sárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt.
Bömbölve járt a bükkerdőn; a házak közt vadul táncolt.
Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd közt orsó pergett.
Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett.
Mintha-mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát,
nagy bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát.
Lelke, miként az őserdő, melyben nem járt ember lába,
csodálatos ősvilág volt: babonák, mesék világa.
A mező volt iskolája. A természet a mestere.
Könyve a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel tele.
Ott ültem lábainál, mesét mondott, azt hallgattam.
Egy-egy csuszát felém dobott, amiből én tornyot raktam.
Nőtt a torony a csuszákból, keresztbe tett boronásan,
ÉS ahogy nőtt, büszkeségem kezdett nem férni a házban.
Már a mesét sem hallgattam, építettem kábult lázban.
– Már a ház volt a toronyban és nem a torony a házban.
Apó figyelt. Munkám közben nézte, hogy rakom a tornyot,
majd egy csuszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott.
Csuszatornyom omladékán rettenetes dühös lettem.
Meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem.
Büszkeségem ott hevert a csuszák alatt összetörve.
Megdermedten vártam, hogy most: bár a világ összedőlne!
Nagyapám az ölébe vett, megcsókolta homlokomat,
„Hadd el, ne sírj, kisunokám, ne bánd a csuszatornyodat.
Telhetetlen vágyaidból építesz te még nagyobbakat is,
és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is.
Mint Apóé: építéssel telik el az élet,
de hogy a tornyod betetőzd, azt soha el nem éred.
Nem, mert bár égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak,
s tetőtlen tornyokból hullunk ölébe a zord halálnak.
Látod, a csuszák megvannak: újra lehet megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad siratni!”
– A tűzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott.
Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.
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Apolgári értékek közötti
választást mindenki-
nek minden szituáció-

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

Az ELNÖK, ALELNÖK
együttes hatásköre:

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

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

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

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

- Az ügymenetnek s a szak-

mai munkatervnek megfelelő
kapcsolatok, szervezések kezde-
ményezéséről. 

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

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

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

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey ferenc

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

I. 

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

összehangolása, illetve meg-
valósítása az alsó-kiskunsági
térségben. Kiemelt célunk, a
helyi kulturális és védett érté-
kek megőrzése, a hungariku-
mok számbavétele és patroná-
lása, a konzervatív közösségi
értékek megbecsülése. To-
vábbi célunk az egyéb idősze-
rű közéleti kérdések, illetve
problémák megvitatása, to-
vábbá állásfoglalások és közle-
mények megfogalmazása. 

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

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

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

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

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

[működési szabályzat - kivonat, 
2010. november 25.]
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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 megalakítottuk a Nádor
Klubot. a Nádor Klub nem
jogi személy. Közreműködő
szervezetek: a VaSHaTOS
Kulturális Szolgáltató és
Tanácsadó Kft., valamint a
magyar garabonciás Szövet-
ség országos közhasznú civil
szervezet. a Nádor Klub ál-
landó tagjainak száma: 54 fő,
továbbá 90 fő pártoló tag.

Közéleti, cívis közösségünk
fő tennivalói közé sorolt tér-
ségi integrált terület- és vi-
dékfejlesztési, környezetgaz-
dálkodási programok és intéz-
kedések összehangolását, il-
letve megvalósítását tovább-
ra is fő célként határoztuk
meg az alsó-kiskunsági térség-
ben, miként a helyi és térségi
kulturális és védett értékek
megőrzését, a hungarikumok

számbavételét és patronálá-
sát, a konzervatív közösségi
értékek megbecsülését. erő-
feszítéseink bizonyára nem
maradtak hatástalanul, és a
nemzeti, cívis együttműködés
körében számos tanulság le-
vonására nyílt alkalom, az
alsó-kiskunságban élőkkel
folyamatosan fenntartott pár-
beszéd során.

- a 2010. november 25-én meg-
tartott tisztújító közgyűlésünket kö-
vetően honismereti határjárásokat
(I-XI.) rendeztünk (Tompa, Imre-
hegy, Pirtó, balotaszállás-Puszta-
mérges, Kelebia, Kunfehértó, Harka-
kötöny, Szank-Kiskunmajsa és
zsana, Kiskunfélegyháza, Szabadka),
általában kéthavonta kiadjuk a
STÁDIum polgári hírlevelünket (1-
14. szám), rendezvényeket tartot-
tunk: magyar Kultúra Napja 2011,
Kiskunsági ételek könyvbemutató,
imrehegyi pinceavató, ’56-os hazafias
emlékgyűlés Kiskunmajsa-maris-
pusztán 2012; a Halasi Téka soroza-
ton belül: Jankovics marcell NKa el-
nök, Perkovátz Tamás közgazdász – a
helyi pénz kiadója (Rotary Klubbal

közösen), dr. Szakály Sándor hadtör-
ténész, a Halasi Vállalkozó Klubjával
együttműködve: bencsik János ener-
giaügyi államtitkár, továbbá Völner
Pál közlekedési infrastruktúráért fe-
lelős államtitkár, Szentesi zöldi
lászló újságíró, zombori Ottó csilla-
gász, Huth gergely újságíró.
megalakult 2011. március 15-én a
Halasi 48-as Kör, a Nádor Klub ré-
szeként a fiatalok közösségét erősítve
(vendégségben járt dr. bagó zoltán
eu parlamenti képviselő, 2012 már-
ciusában 3 napos kiskunsági vándo-
rúton vettünk részt Petőfi Sándor
emlékhelyeit felkeresve, októberben
a nemzeti ünnephez kapcsolódva a
Pro Patria Hungaria programot szer-
veztük meg Pécs, majd zsámbék kör-
nyezetében), és ünnepi köszöntőként
a vendégeik voltak: l. Simon lászló
országgyűlési képviselő, Pálffy István
író, újságíró, országgyűlési képviselő;
bányai gábor országgyűlési képvise-
lő, a bács-Kiskun megyei Közgyűlés
elnöke, dr. Tőkéczki lászló törté-
nész, Imre Károly igazgató (bács-
Kiskun megyei Közművelődési
Intézet) és antal zsolt médiaszakér-
tő, Czerván györgy agrár államtitkár.
mindkét évben meghirdettük re-
demptiós pályázatunkat, amely célja-
ink elősegítését szolgálja, kiszélesítet-
te törekvéseinket. a Nádor-díj át-

adására május 6-án (2012-ben május
5-én, de 2013-ban nem adtuk)  ke-
rült sor a Thorma János múzeumban.
az első díjat (aranydukát + 100 eFt)
a Szivárvány bábszínház - Fejes
Józsefné, 2012-ben a Kiskunhalasi
Ifjúsági egyesület – Farkas Dániel el-
nök kapta. Költségeinket különféle
civil és gazdasági szervezetek, magán-
személyek adják össze a Nádor Klub
tagjaival közösen.

Közösségünk 2013 februárban fel-
hívással fordult Kiskunhalas és vidé-
kének településein élőkhöz, hogy a
kiffer körte 110 év után ismét visz-
szakerülhessen a Nemzeti Fajtajegy-
zékbe. az illeték befizetését magunk-
ra vállaltuk 253 eFt értékben, több
mint 29 adományozó közreműködé-
sével. Kezdeményeztük a közösségi
megemlékezést a Kommunizmus Ál-
dozatainak emléknapján (február
25.), illetve a Hősök Napján (május
26.). Folytattuk a halasi Téka elő-
adássorozatot, mely alkalomból gy.
Szabó béla fametszőre emlékeztünk a
szanki galéria vezetőivel és a telepü-
lés elöljáróságával (április 25.). Részt
vettünk Kiskunfélegyházán a honis-
mereti határjárással egybekötött
„bocskai korona” helyi pénz előadá-
sán (május 31.) Új programsoroza-
tunk szervezésébe fogtunk „Magyar
lakomák” címmel, ahol gárdonyi
géza (szeptember 27.), Krúdy gyula
(október 19.) és más évfordulós ma-
gyar író, ínyenc kultúrvacsoráit ren-
dezzük meg. beléptünk a hungari-
kum klubok Szövetségébe.

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.)
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nádor klub taggyűlés
2013. november 22., péntek 17 órakor a Végh-kúriában.

Minden tagunkat és pártolóinkat szeretettel várjuk!

a nádor klub számadása
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Valamikor 1986 szeptembe-
rében készültünk fel – több
éves gondolati érlelődés után
–, hogy több éves koncepció-
val működő olvasótábort
szervezzünk Kiskunhalason,
ami megújított módszertani
eszközökkel viszonyul a nem-
zeti kultúra élménypedagógiai
elveihez. a négy évszak
olvasótábor 1987-90, majd
1991-93 között működött át-
lagosan 50 fővel, folyamato-
san és mindvégig törzstagsá-
gát adta az 1988. október 25-
én megalakult Városi Ifjúsági
műhely kulturális egyesület-
nek. Székhelyként a városi
könyvtárt választottuk, és jól
örzött irattárunkat is szívesen
átadnánk nekik, a helytörté-
neti kutatások érdekében.
Címerünk a magyar népmű-
vészetből is jól ismert gráná-
talma motívum lett.

első elnökünk dr. Farkas
László, majd Vágó Árpád és
végül Szakál Aurél volt.
Taglétszámunk: 90-60 fő kö-
zött változott. Kiskunhala-
son az első ifjúsági szervezet
volt, ami határozottan ellen-
szegült a szocialista kultúrpo-
litikának. 

Városunk kulturális életét
alaposan befolyásoló esemé-
nyeket valósítottunk meg, ja-
va részben saját erőfeszítése-
inkből. PorTéka könyves-
boltot üzemeltettünk a jelen-
legi új posta helyén álló épü-
letben, főállású alkalmazottal,
ahol antikváriumot is működ-
tettünk. elsőként adtuk ki
1989 februárjában a műhely,
később Műhely napló kultu-
rális folyóiratunkat, ahol jeles
szerzők, közéleti személységek
írásait jelentettük meg 1995-
ig, pl. Nagy Szeder istván, F.
Nagy józsef, Sütő józsef stb. az
általában havonta, de több-
nyire összevontan megjelent
folyóiratunk 300-800 pél-
dányban jelent meg, és elju-

tott a város határain túlra, sőt
a diaszpórában élők európai
címeire is. előfizetőnk volt pl.
Berki Viola, Nagy Czirok
László, Baki istván, Kolozsvári
istván és sok tucatnyi lokál-
patrióta halasi.

a rendszerváltáskor részt
vettünk a helyi kerekasztal
beszélgetéseken és ott vol-
tunk az 1956-os mosonma-
gyaróvári sortűzre megemlé-
kező mDF-es programokon
is, de mindvégig tartózkod-
tunk a politikai akciózások-
tól, és érték- és mértéktartó
civil-cívis programokat való-
sítottunk meg, lényegében
mindmáig egyedülálló mó-
don, pl. országos táncházta-
lálkozók, koncertek és ifjúsági
programok, Pilvax kávéház,
felkelő nap háza stb. a tár-
sadalmi párbeszéd érdekében
1991-ben újraszerveztük a
nemes Tanácsot.

az olvasótáborokat követte
a Makám-regöstábor erdélyi
(1994), majd kárpátaljai
(1995) körutazása, ami a nép-
ismeret, falukutatás terén ho-
zott új lehetőségeket, és több-
szörös átalakulást követően a
mai napig fenntartunk, pl.
Kalotaszegen.

Sok kezdeményezésünk is
célhoz ért. Két jelentős érté-
ket képviselő kiskunhalas
albumot jelentettünk meg
(Kiskunhalas, Kiskunhalas
anno...) 3000 és 2000 pél-
dányban, és reklámbevétele-
ink és egyéb támogatásaink
többszörösen túlhaladták a
pályázati céltámogatásainkat.

Nagyon komolyan vettük,
hogy egyesületünk soha nem

képviselt semmiféle politikai
érdeket, jelölteket sem állí-
tottunk, s elsődlegesnek tar-
tottuk a velünk szövetségben
álló civil szervezetek közötti
együttműködést. 

a VIm alapító tagszerveze-
te volt a ParITÁS - kultu-
rális Szolgáltató Társulás-
nak (1993-2001), mely szer-
veződés működéséhez mi ad-
tuk az összes erőforrást, és el-
sőként jöhettek létre halason
uniós diákcsereprogramok.

Külön meg kell említenem
a Makám Ifjúsági Társaskör
tevékenységét (1991-1994),
amely félszáz gyalogos ország-
járással, rendhagyó önismere-
ti alapokon álló közösségi te-
vékenységet is jelentett, de
pártoltuk a Szivárvány báb-
csoportot, a kontorás zene-
kar működését, illetve a
filmtéka sorozatot is. Hozzá-
járulásunkkal valósult meg
több alkalommal a csilla-gá-
szati napok rendezvénysoro-
zat. Segítettük a versenytánc
sikeres létrejöttét. Rendez-
tünk életreform táborokat,
angol nyelvi táborokat és
utazásokat angliában, kiad-
tuk a Mákony és Margitka
verses kötetet az 1996-ban el-
indult halasi Szépmíves céh
tevékenységének részeként.

egyesületünk bátor és ön-
kéntes tevékenysége bármi-
kor összemérhető volt az in-
tézményi tevékenységekkel, s
az 1992-es intézményátszer-
vezések elindítói is mi vol-
tunk, és ennek köszönhetően
jött létre városunk mindmáig
egyedülálló közösségi-kultu-
rális szolgáltató közintézmé-
nye a Rendezvény- és Prog-
ramiroda (1992-2000). 

az elmúlt 25 évben a poli-
tikai váltógazdaság és rezsim-
váltás nem kedvezett az egy-
kor elkezdett polgári, érték-
központú kulturális tevé-
kenységünknek. mindig azt
éreztük, hogy a jött-ment po-

litikai kalandorok, kisstílű és
hataloméhes percemberkék
gyanakodva és féltékenyen
tekintettek erős, jól szervezett
közösségünkre. 

a pénzügyi támogatások el-
elmaradása szinte lehetetlen-
né tette a folyamatos érték-
közvetítést, és az emberi erő-
forrásaink is megosztottá vál-
tak, ennek következtében
döntöttünk úgy, hogy 1995
végén befejezzük az egyesüle-
ti keretekben kifejtett civil
tevékenységünket. 

a PaRITÁS - Kulturális
Szolgáltató Társulás része-
ként még 2001-ig, közben a
Halasi Szépmíves Céh, majd
a Thúry józsef alapítvány
ezt-azt átvett és tovább is vit-
te kezdeményezéseinket, de
2002 után szétforgácsolódtak
az összetartó civil erők, és a
napi politikai hisztériák és
nárcizmusok is háttérbe szorí-
tották a civil együttműkö-
dést, a törvényi keretek pedig
lényegében gazdasági szerve-
zetekkel azonos képződmé-
nyekként kezelik a civil önte-
vékenységet, ami egyértelmű
elsorvasztását jelenti a civil
kezdeményezéseknek.

az elmúlt 25 év lehetőséget
adott arra, hogy külön köszö-
netet mondjak mindazon ma-
gánszemélyek és szervezetek-
nek, támogató intézmények-
nek, amelyek segítették célja-
ink elérését, és most is fon-
tosnak érzem felsorolásukat:
lakitelek alapítvány, Or-
szágépítő alapítvány, Kará-
csony Sándor alapítvány,
magyar garabonciás Szövet-
ség, Nemzeti Kulturális alap,
valamint a Kiskunhalasi
Közművelődési alap és a
Rendezvény- és Programir-
oda és helyi cégek.

LUKÁCS LÁSZLó ViM ALAPíTó,
üGyVEZETő ALELNöK (1988-1995)

25 éve alakUlT Meg a

városi Ifjúsági Műhely
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az  éppen 100 éve született
Weöres Sándor egyszerre a
legismertebb és legtitokzato-
sabb alakja a 20. századi ma-
gyar irodalomnak. Ő írta meg
a magyar irodalom első
Hitler-ellenes versét, kétszer
került a Nobel-díj közelébe,
és egy macska halála miatt a
villamossínekre feküdt. 

alakját körbelengik azok az
anekdoták, amelyeket bará-
tai, ismerősei jegyeztek fel,
adtak tovább. Portrénkban
ezt a legendákkal átszőtt élet-
utat vázoljuk fel a visszaemlé-
kezések tükrében a szüleit ön-
gyilkossági kísérleteivel fi-
gyelmeztető fiú alakjától az
állatbolond, nemzetközi hírű
költőóriásig.

1913. június 22-én, ponto-
san 100 éve, császármetszés-
sel megszületett ifj. Weöres
Sándor (vagy ahogy földijei, a
csöngeiek hívták: Cina).
Cina kapcsolata édesapjával
feszült volt, az exkatona, a
magának való gazdálkodó apa
nem igazán értette a rá kicsit
sem hasonlító, érzékeny, be-
tegeskedő fiút, aki nappal
aludt, éjszaka verseket írt.
édesanyja azonban – különö-
sen azután, hogy Cina testvé-
re halva született – hatalmas
szeretettel és megértéssel for-
dult fiához, mély összetartozá-
sukról több Weöres-versben
is olvashatunk. (Például az
anyámnak című 1937-es
versben: „Termő ékes ág, te,/
jó anya,/ életemnek első/ asz-
szonya.”) a világ pedig már
akkor is kicsi volt: blaskovich
mária és babits mihály nővé-
re, angyalka fiatal koruktól
barátnők voltak, Weöres
édesanyja így már régtől fogva
ismerte azt a babits mihályt,
akit fia az 1930-as évek elején
fog majd felkeresni induló
költőként.

„Tízéves fejjel
fölakasztottam

magamat“

Cinát és édesanyját min-
denki szerette Csöngén. az
állandóan improvizáló, folya-

matosan író, könyvfaló (még
a lexikonokat is kiolvasó), jó-
szívű Cinának hatalmas szo-
bája volt, tele játékkal. a fa-
lubeli gyerekek gyakran ven-
dégeskedtek itt, egyiküktől,
Nagy Sándortól azt olvashat-
juk, hogy nagyon nehéz volt
otthagyni a rengeteg játékot.
amikor Cina egyszer észre-
vette ezt, felajánlotta a nála
négy évvel idősebb fiúnak,
hogy vigye csak el magával a
neki legjobban tetszőt, neki
marad elég úgyis, majd más-
nap visszahozza.

az apával való kapcsolatról
Weöres, ha kérdezték, általá-
ban szűkszavúan nyilatkozott.

a feszültség, amely az anyai
és az apai elvárások között
húzódott, marta a gyerek
Sándort, aki öngyilkossági kí-
sérletekkel próbált segítséget
kérni, és egész életében ideg-
gyengeséggel küzdött. „Olyan
üldözött gyerekkorom volt,

hogy tízéves fejjel fölakasztot-
tam magamat, úgy szedtek le.
Képzelheted, micsoda gyerek-
kor lehetett, ami akkora köly-
köt többszörös öngyilkossági
kísérletekre visz; de ennek
köszönhetem, hogy kb. húszé-
ves fejjel már végleg túlestem
a halálvágyon és a halálfélel-
men” – írta levélben Fenyő
Ivánnak. 1978. június 17-én
Weörest egy tévéinterjúban
arról is kérdezték, félt-e az ap-
jától. a költő röviden annyit
válaszolt: „azt talán azért
nem.” Később hozzátette: fé-
lelmet inkább „a falusi libák
és kutyák agresszív tempója”
váltott ki belőle.

a gyerekkor alapélményei
Weöres egész költészetét
meghatározták. Kritikusai a
drámai átéltséget hiányolták
verseiből, holott részben a
múlt tapasztalatainak hatásá-
ra bennük a költő nem sze-
mélytelen hangon, de a szen-
vedésen és a szenvedélyen túl
szólaltatja meg a széteső vilá-
got.

az első hitler-
ellenes vers

a gyerekkori átvirrasztott
éjszakák, félálomban töltött
nappalok későbbi életritmu-
sát is meghatározták. „én éj-
jel dolgozom, mert akkor van
nyugalom. Nem csenget a te-
lefon, vagy a postás, vagy a
díjbeszedő, vagy a látogató,
vagy a munkatárs. Nekem az
éjszaka adja meg azt az egy-
hullámú, nagydarab időt,
amikor dolgozni tudok.
Többnyire látom az estét; ak-
kor jön az éjszaka, és még lá-
tom a hajnalt. az én napjaim-
ban az este és a hajnal foglal-
ja magában az éjszakát, és a
nappalt – mint a bagoly vagy
a denevér – nem is igen lá-
tom” – mondta magáról az
idézett tévéinterjúban. első
írói sikereit 1928-ban élte
meg, 1929-ben a Pesti Hírlap
vasárnapi száma elismerő,
meleg hangú felfedező cikket
írt róla, ezt követően folya-
matosan közölték írásait,
Kodály zoltánnak pedig any-
nyira megtetszett az 1928-as
Öregek című Weöres-vers,
hogy 1933-ban kórusművet
komponált belőle.

bár Weörest apolitikus köl-
tőként tartjuk számon, min-
dig is foglalkoztatta a közélet.
erről árulkodik a Helikon
Kiadónál most megjelent
utolsó kötete az életműnek,
amely a nem publikált íráso-
kat gyűjtötte össze, és ame-
lyek között szép számmal talá-

Weöres Sándor 100 éve született

egy másik bolygón, tőlünk fényévekre



lunk közéleti verset. De a ma-
gyar irodalom első Hitler-el-
lenes versét is Weöres írta
meg már 1933-ban, az első
kötetének (Hideg van, 1934)
Torzók című ciklusában. (és
itt olvasható a bartók-suite is,
amelynek egy részletét
Varázsének címmel valószí-
nűleg máig minden gyerek
skandál az óvodában:
„Csiribiri, csiribiri, bojtorján,/
lélek lép a lajtorján,/ Csiribiri,
csiribiri, zabszalma,/ még mel-
lettem alszol ma.”

a Hideg van című első kö-
tet kiadásához is kapcsolódik
egy érdekes anekdota: állító-
lag a költő apja egy szép hí-
zott sertéssel egyenlítette ki a
nyomdaköltségeket. ezt kö-
vetően Weöres rendszeresen
publikált számos más folyóirat
mellett a Nyugatban – első
verseiért honoráriumként azt
kapta, hogy fél évig ingyen
járt a Nyugat Csöngére. a
zseni azonban az iskolai kör-
nyezetbe nehezen illeszkedett
be: állandó iskolaváltások
mellett leérettségizett, a pécsi
egyetemen több szakot is ki-
próbált, mire filozófia-esztéti-
ka párosításon megszerezte a
diplomát.

„Nem érzem 
egészen

költészetnek“

Weöres pályájának korai
szakaszát egy hosszú távol-ke-
leti utazás zárta 1937-ben. az
utat a baumgarten-díjból fe-
dezte – de mint életében any-
nyi mindent, ez az eseményt
is konfliktusok terhelték. a
baumgarten körül rendszeres
volt a felháborodás, de
Weöres díjazásának éve a szo-
kásosnál is nagyobb kritikát
kapott: egy 24 éves, kétköte-
tes költő kapta a jelentős
pénzjutalommal járó elisme-
rést, és ha ez nem lett volna
elég, Kassák lajost törölték
végül a díjjal kitüntettek név-
sorából, József attila pedig
csupán jutalmat vehetett át.
akárhogy is, Weöres hajóra

szállt, eljutott sok más mellett
egyiptomba, bombaybe,
Indiába, Szingapúrba, Sang-
hajba, élményeiből olyan
nagy versek születtek, mint a
maláj ábránd, és az út még in-
kább a keleti szemléletmód
felé terelte a nyugati hagyo-
mányokból folyton kilépő fia-
tal költőt. (már 1929-ben azt
írta Kosztolányinak, hogy kí-
naiul akar tanulni.)

ez a szemléletmód merőben
eltért az európa művészetére

fókuszáló magyar költészet
mainstreamétől. Weöres
élete végéig tudatában volt
annak, hogy mennyire mást
képviselt. a tévéinterjúban
mondta például, hogy „adyt,
babitsot, Kosztolányit föltét-
lenül költőnek érzem, maga-
mat inkább kísérletezőnek.
Valami átmenet a költő és a
kutató között. Nem érzem
egészen költészetnek azt, amit
én csinálok. Sokkal inkább:
kutatás, kísérlet.” Hazatérése
után, 1939-ben ledoktorált,
vallomásos színezetű disszer-
tációjában (a vers születése)
összefoglalta irodalomszemlé-
letének alapvonásait.

a moha, a manó 
és az ember között

Pécsett 1941-ben állították
fel a Városi Könyvtárat,
amelynek megszervezésével
Weörest bízták meg. mivel
azonban sem könyvtárosi
végzettsége, sem gyakorlata
nem volt, a gyakorlóév egy
részét Várkonyi Nándor mel-
lett a pécsi egyetem könyvtá-
rában, másik részét a

Pázmány Péter Tudomány-
egyetem könyvtárában töltöt-
te. 1943 őszén budapestre
költözött, és az Országos
Széchényi Könyvtár munka-
társa lett. a második világhá-
ború befejezésekor viszont
már Csöngén tartózkodott, és
a következő évet is az apai
birtokon töltötte, majd rövid
ideig Székesfehérváron dolgo-
zott múzeumi tisztviselőként,
és az ottani Vörösmarty Tár-
saságban is tevékenykedett.

Polcz alaine 1946-ban az
Országos Széchényi Könyvtár
titkárságán dolgozott, így em-
lékszik vissza első találkozásá-
ra „Sanyikával”: „belépett az
ajtón egy alacsony, vékony fi-
atalember, szürke, kicsit pisz-
kos overallban, a haja kócos,
és az arcán is valami szürke
folt, mintha hamu vagy sár-
folt lenne. mint egy rakodó-
munkás vagy utcaseprő, úgy
nézett ki. (…) a fiatalember
belép, megáll tétován az ajtó-
ban, egyik lábáról a másikra
nehezedik, kicsit oldalt hajtja
a fejét, és megszólal vékony,
kisfiús hangon. (…) amy
Sándornak szólította. De
miklós is, én is megmarad-
tunk a Sanyikánál – magam-
ban még mindig így szólítom.
ezen sokszor eltűnődöm.
Nekem, nekünk örökre
Sanyika maradt-marad, mert
olyan volt, mintha nem is
volna igazán ember, hanem
valami különleges lény: a mo-
ha, a manó és az ember kö-
zött. az első perctől kezdve
éreztem rajta ezt a területen-
kívüliséget, a nem konkrét
valahová tartozást. azt hi-
szem, hogy mindig is ilyen
maradt.”

1947-ben Weöres házassá-
got kötött Károlyi amyval,
akivel első utazásuk Rómába
vezetett. amyval való „régi-
módi házassága” voltaképpen
a megmaradást biztosította
Weöresnek: a negyvenes
években már komoly alkohol-
problémákkal küzdött, egyre
távolabb került a békés
Csöngétől, az erős és nyugodt

amy mellett azonban meg-
őrizhette alkotóképességét.
Ha éppen nem dolgozott, szí-
vesen passziánszozott pihe-
nésképp. bevallása szerint
egyáltalán nem érdekelte, ki-
jön-e a kártya, nem is igen
koncentrált rá, „könnyű, üres
kikapcsolódást” jelentett szá-
mára. érdekesség, hogy 1947-
ben Weöres írta meg az egyik
első olyan verset, amelyben az
új forint szerepel, méghozzá
egy ma is népszerű gyerekver-
set, a kutya-tárt. („Húsz fo-
rintért tarka kutya,/ tízért fe-
hér kutya jár,/ törzs-vevők-
nek öt forintért/ kapható a
kutya már./ Kutya-tár! kutya-
tár!/ Kutyafülű aladár!”)

„Ha valaki ebnek emel mauzó-
leumot,/ kár nevetni./ Tanulj
meg nevetségig szeretni.”

Weöres állatszeretete le-
gendás, a verseiben is vissza-
visszatérő motívum, még
Polcz alaine is megemlékezik
róla: „Ott volt velünk a macs-
ka. Sanyika nagyon szerette.
Időnként, úgy húszpercen-
ként megszólalt: „Nem kéne
neki egy kis húst adni?” és
amy, akinek fájt a térde, szó
nélkül felállt, sántikálva ment
és hozott két-három kockára
vágott, nagyon szép, nyers
marhahúst. a macska evett
is, nem is. láttam, ezt így
szokták. aztán később tud-
tam meg, hogy a macskának
leukémiája vagy rákja volt,
beadtak neki egy injekciót,
hogy elaludjon, meghaljon.
De nem hatott eléggé, és kín-
jában mászott fel a kerítésen,
esett vissza, mászott… a
macska halála után Sanyika
öngyilkos akart lenni, egy vil-
lamos elé dobta magát. De az
időben lefékezett. (…) a ház-
vezetőnőjük elmesélte, hogy
az elején az volt a helyzet,
hogy vagy megszereti a macs-
kát, vagy elmegy. megszerette
a macskát a Sanyika kedvé-
ért.” a magyar irodalom szlo-
véniai népszerűsítésében
kulcsszerepet játszó Hradil
pedig ezt mesélte a Kötve-
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fűzvének adott interjújában:
„a macskákat nagyon szeret-
te, imádta az állatokat. Úton
volt hozzánk, egyszercsak hí-
vott, hogy nem jön, mert a
kocsija elgázolt egy kismacs-
kát, és hagyta ő Szlovéniát,
csak a macskával törődött.”

Oravecz Imre, akit fiatal
költőként, 1968-ban Weöres
Sándor mutatott be a Költők
egymás közt című antológiá-
ban, így emlékezik vissza
Weöresre: „az ágyon, felhú-
zott lábbal, hátát a szőnyeg
borította falnak támasztva, az
ágyvégi kispárnára könyököl-
ve, halántékát keze fejének
döntve. mert az volt a ked-
venc tartózkodási helye, az
ágy, és ez a póz a kedvenc pó-
za. és ez is illett legjobban
hozzá. meg ahhoz, ami igen
sűrűn megesett vele. ahhoz,
hogy a leghevesebb vita kellős
közepén hirtelen elnémult,
lehunyta a szemét, vagy egy-
kedvűen nézett maga elé,
mintha mi, vendégek, ott sem
lennénk, és ő sem volna ott,
hanem valahol máshol, talán
egy másik bolygón, egy másik
létben, tőlünk fényévekre,
valami mozdulatlan mozgás-
ban. Pedig ott volt, nagyon is
jelen volt, jobban, mint mi,
akik tovább beszéltünk, de
valójában nem mondtunk
semmit, csupán az ő hallgatá-
sa adott értelmet, létjogot fe-
csegésünknek.”

kétszer a nobel-díj
közelében

Olaszországból visszatérve
Weöres a magyar Tudom-
ányos akadémia Könyvtárá-
ban dolgozott. a házaspár ek-
koriban a Törökvész út 3/C
szám alatti erkélyes házban
lakott. 1948 és 1955 között
Weöres saját műveit nem
publikálhatta, csak fordításai
révén jelenhetett meg. 1955-
ben azonban megjelent a
bóbita Hincz gyula rajzaival,
azóta is ezen nőnek fel a gye-
rekek. Újra megjelenhettek
versei, kötetei, míg 1970-ben

megkapta a Kossuth-díjat. a
díjjal járó pénzösszegből
Pásztor béla emlékére díjat
alapított a fiatal költők szá-
mára. ebben az évben jelent
meg Weöres első angol nyel-
vű versválogatása edwin

morgan fordításában. a
Poetry International három-
napos londoni költőfesztivá-
lon egyedüli meghívott kelet-
európaiként megalapozta
nemzetközi ismertségét.
ekkoriban Weörest a Nobel-
díj lehetséges várományosai
között emlegették. az utolsó
pályaszakasz egyik legkiemel-
kedőbb alkotása az 1972-es
Psyché, amely egy elképzelt
19. századi költőnő életét raj-
zolta meg.

a Nobel-díj esélye később
újra visszatért: Pomogáts béla
anekdotája szerint Weöres
Sándort 1981-ben nemcsak
felterjesztették, hanem beke-
rült az utolsó kosárba, a há-
rom név közé. (abban az év-

ben Czeslaw milosz kapta a
díjat.) „én akkor éppen Pá-
rizsban voltam egy akadémiai
ösztöndíjjal, és eljutott hoz-
zám az a történet, hogy a le
monde minden Nobel-díj je-
löltről, tehát az utolsó három-

ról valamilyen információt kí-
vánt beszerezni, hogy bárki is
fogja megkapni, nekik napra-
készen ott legyen az anyag.
Fölhívták a magyar Kulturá-
lis Intézet igazgatóját és föl-
kérték, hogy Weöres Sándor-
ról adjon információt. a vá-
lasz az volt: Weöres Sándor
nevű író nincs, volt egy Veres
Péter, de az már meghalt.”

„Felmegyek a
magasságos 

egekbe”

Weöres Sándor és Károlyi
amy 1972-ben költözött a
muraközi utca 10/a szám
alatti kertes házba, Weöres itt
lakott haláláig, 1989. január

22-éig. életének utolsó négy
évében egészségi állapota egy-
re gyengült, bár alkotóképes-
sége végig megmaradt.
Károlyi amy enigma című
írásában (élet és irodalom,
1989. ápr. 14.) így emlékszik
vissza:

„Utolsó szavaink egymáshoz.
Mély ránc jelent meg Sándor
szemöldökei között.
- Mi fáj, Sándor?
- Felmegyek a magasságos
egekbe, az fáj.”

a feleség megható búcsúz-
tató írásában felidézi Weöres
legendás állatszeretetét is:
„»barátaim, az állatok,/ s az
emberfölötti áramok« – írta
hosszú évekkel ezelőtt W. S.
és ez így igaz. barátai, az el-
költözött fekete cicák mai
nemzetsége összegyűlt a pro-
szektúra körül. gyászbrigád.
Csupa részvét és félénkség.
léptemre szétrebbentek,
mint a feketerigók.”

FORRÁS: VARGA BETTi

KöTVE-FŰZVE 
2013. júNiUS 22.

Fotók: a Petőfi irodalmi 
Múzeum gyűjteményéből.

- Az bizonyos, hogy indulásá-
tól kezdve mindvégig, amikor
sokan indokoltan már élő klasz-
szikusnak tekintették, az érte
lelkesedők és a mindig fejcsóvá-
lók jellemzései oly különbözőek,
mintha nem is ugyanarról a köl-
tőről volna szó. Mert ebben az
irdatlan útvesztőben, ami költé-
szetének egésze, együtt jelennek
meg antik mítoszok és a modern
élet sokféleképpen értelmezhető
képei. De bármit mond, legyen
az optimista vagy pesszimista,
legyen szemléletesen képszerű
vagy játékosan értelmetlen - az
cseng-bong, zenél, az nyelvi és
ritmikai bravúr. (László Zol-
tán)

hívjuk önt, hogy tartson ve-
lünk Weöres Sándor emlékére
rendezett kultúr-vacsoránkra,
2014. február 1-jén! További
információk a 11. oldalon!
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a lúdas matyi szerzője,
Fazekas mihály különös em-
ber volt. Csokonai legjobb ba-
rátja volt, vérbeli költő, aki
úri passziónak nevezte a köl-
tészetet, és inkább katonának
állt, majd Debrecen város
gazdasági és kulturális fejlesz-
tési ügyeit intézte.

„Háromszor veri ezt ken-
den lúdas matyi vissza!” Úgy
is lett. Ha Fazekas mihály,
akkor lúdas matyi. Ám
Fazekas mihály valójában jó-
val több, mint a lúdas matyi
költője. Fazekas mihály köl-
tő, botanikus, a lúdas matyi
írója 185 éve, 1828. február
23-án hunyt el Debrecenben. 

Pontos születési dátuma
nem ismert, de mivel 1766.
január 6-án keresztelték meg,
feltehetően 1765 utolsó nap-
jaiban született Debrecenben.
apja gyógykovács, azaz állat-
orvos és lópatkoló volt egy
személyben. Fazekas mihály
ugyanabból a félig kézműves,
félig értelmiségi polgárréteg-
ből származott, mint Csoko-
nai Vitéz mihály.

a „cívis” város református
kollégiumban, majd 1781-től
a teológiai akadémián tanult,
itt ismerkedett meg a felvilá-
gosult eszmékkel, és kezdett
érdeklődni a természettudo-
mányok iránt. Idő előtt el-
hagyta az iskolát, és tizenhat
évesen katonának állt, hét év
után hadnagyként, majd fő-
hadnagyként szolgált a Né-
metalföldön, a Rajna-vidé-
ken, Franciaországban, végig-
küzdötte a moldvai osztrák-
orosz-török háborút, kitünte-
téseket szerzett, ám megsebe-
sült, ez időben jelentek meg
első versei. 

„rám tekintvén
édesen” 

megelégelve a háborúsko-
dást 1796-ban lemondott

tiszti rangjáról és kilépett a
hadseregből, a császárhű lo-
vastisztből a felvilágosodás re-
publikánus követője lett.
Hazatért szülővárosába, és
élete második felét Debre-
cennek és a botanikának
szentelte, kertjét művelte és a
költészetet kulturált ember-
hez illő passziónak tartotta. 

Két egész életére kiható
szerelmi élménye is katonaé-
veire esik. Ruszándát, a
„moldvai szép”-et, az egyszerű
román parasztlányt a „hava-
sok aljába” szerette meg. a
korban elvártaktól eltérően, a

rangján aluli lány iránt nem
mint egy zsákmányra tekin-
tett, hanem teljes mértékben
egyenlőséget érzett a daliás
huszártiszt. Ruszánda mold-
vai szép című költeményében
a megénekelt lány nem egy
elvont ideálalak, hanem élő
egyéniség, aki magán viseli a
helyi világ jegyeit. 

a költő másik, egész életre
szóló nagy szerelme: Ámeli.
Francia, flamand, esetleg né-
met lány lehetett, a francia
háborúk sodorták őket egy-
más közelébe. a versekben
megjelenő lányalak képe el-
mosódottabb, mint Ruszán-
dáé, mivel a hozzá írt versek
lágyabbak, líraibbak, inkább
belső élményeket, érzéseket
örökítenek meg. Nem mintha
Fazekas testetlen ködképpel
helyettesítette volna a valósá-
gos kedvesének alakját. az
öröm tündérsége című verse
például elevenen rajzolja meg
Ámelit, s az enyelgés mögött
élethűen érzékelteti annak
virgonc, élénk természetét.
1796 márciusában megjelent
Ámelihez című vers már a

lány elvesztését siratja, a hu-
mor, a derű, az erotika ettől
kezdve nem csillan fel a hozzá
írt költeményekben. a Vég-
búcsú Ámelitől írásakor már
minden pózt és sablont leve-
tett a költő. Hangnemét a vá-
gyakozás és a megbecsülés
itatja át. „Tartózkodásával,
egyszerűségével megrázóbb,
színesebb költeményt keveset
ismerek – írta róla Illyés
gyula. – megdöbbent és le-
nyűgöz a látomás, mikor a
naphoz hasonlított nő búcsú-
zásul némán mellét érinti, s
aztán elfordul; a kép szinte
olajnyomatszerű, itt mégis
zseniálisan költői.”

agglegényként anyjával és
húgaival élt, a nősüléstől –
feltehetően – boldogtalanul
végződött szerelmei tartották
vissza. Visszavonultságát ba-
ráti köre – meleg barátság
fűzte Csokonai Vitéz mihály
költőhöz és Földi János ter-
mészettudóshoz – enyhítette. 

lúdas Matyi és a
természet énekese 

legtöbb verse a hazaköltö-
zés és Csokonai halála (1805)
közti esztendőkben született.
ekkor írta népmesei ihletésű,
a nemesség és a parasztság el-
lentétét igen életszerűen áb-
rázoló, a nemesi pöffeszkedést
kifigurázó lúdas matyit, ame-
lyet végső, átdolgozott formá-
ban 1817-ben adtak ki bécs-
ben. (Két évvel előtte is pub-
likálták, de a neve nélkül,
mert nem ismerték a szerzőt.
Végül Fazekas tiltakozására
ismét megjelentették, de
magyarországon csak 1831-
ben.) 

Fazekas Mihály: 
Lúdas Matyi (részlet)

A szerző az olvasókhoz 

Hajdan ütlekkel magyarázták
a mi atyáink, Hogy mi az alsó

fazekas Mihály és a lúdas Matyi
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rend törvénye? kinél az igazság?
- Aki erősebb vólt, ugyan az ké-
nyére bitangolt. - A lepocsékolt
nép dühös indúlatja kanóccal
Adta jelét olykor bosszújának;
de oroszlány Szíve kevésnek
vólt, hogy mint Matyi visszapo-
fozza, Ami goromba csapást
vett a zabolátlan erőtől. (1816)

a tömör, időmértékes ver-
selésű elbeszélő költemény
alighanem a kor legmerészebb
társadalomkritikája volt ma-
gyarországon: lúdas matyi az
első paraszt, aki fölényben
van a gazdag úrral szemben.
a mű nem is maradt vissz-
hang nélkül, a nemesség nagy
része „merényletet” látott
benne. míg a nemes Döbrögi
hiszékeny, hiú, gőgös, kegyet-
len és ostoba, gyáva, addig
matyi nemcsak bátor és fur-
fangos, hanem ügyes is, gyors-
felfogású, kitartó és követke-
zetes. 

a történet legrégibb ismert
változata a nippuri szegény
ember meséje, amelyet Kr.e.
704-ben jegyeztek fel
asszíriában. arab közvetítés-
sel Spanyolországon át elter-
jedt az egész európai folklór-
ban. mivel a nyugati változa-
tok közül a franciák állnak
legközelebb a lúdas matyi
szövegéhez, úgy vélik, hogy
Fazekas franciaországi kato-
náskodása idején ismerhette
meg a történetet. De a nyu-
gat-európai változatokból hi-
ányzik matyi furfangja, ellen-
ben a keleti, csángó varián-
sokban megvan. így bizonyos,
hogy a mesét moldovából
hozta magával, ahol öt évig
katonáskodott, csángó vidé-
ken is hetekig állomásozott,
és azt kiegészítette a magya-
ros csavart észjárással.

a remekmű megírása óta
eltelt több mint kétszáz év
semmit nem halványított a
lúdas matyin. a legnagyobb
magyar könyvsikerek egyike.
Számtalan kiadása, prózai,
verses és drámai átdolgozása,
filmváltozata, műfordításai a
mű erejéről mesél ma is. 

eleinte csak menedék, vi-

gasz számára a kert, a termé-
szet. az évszakok megnyugta-
tó körforgása csendességgel
tölti el. Rövidebb remekmű-
veket ír, melyek bizonyítják,
hogy lírai munkái is kimagas-
lóak, élete végére a sztoikus
filozófia követőjévé lett
(Nyáresti dal, Ki a boldog?, a
bölcs). De míg a rokokó ha-
misítva szépít, túlságosan is
feldíszíti az amúgy is tetszőt, s
mitológiával népesíti be a tá-
jat, Fazekas,  a szabad levegő-
höz szokott katona és gyakor-
lati gazda, hajszálpontosan
ábrázol, a költőiséget magá-
ból a tárgyból loboztatja ki.

Hangja ezekben a versek-
ben rokon Csokonaiéval; itt
látni igazán mennyit tanult
tőle. Noha költészete nem is-
meri barátja természetleírásá-
nak lírai szenvedélyességét,
pompát, hiányzik nála min-
den, ami a díszítő fantázia ter-
méke. De ez a hiány többletet
jelent Fazekasnál: közelebb
kerül a realista természetlírá-
hoz. legkedvesebb témája a
zendülő élet, a koratavasz. Ha
téli tájat fest is le, mindig ott
érezni a közelítő tavasz föld-
szaggal fűszeresedő fuvallatát.

Összegyűjtött költeményei
először 1836-ban jelentek
meg. amikor verset már alig-
alig írt, vitairatokkal szólt be-
le az irodalom ügyeibe. 1819-
től szerkesztette, jórészt maga
írta a Debreceni magyar
Kalendáriumot, amelyben
szépirodalmi és ismeretter-

jesztő olvasmányokat közölt,
a célja a tudomány és a felvi-
lágosodás eszméinek terjesz-
tése volt. 

a tudós botanikus
költő 

Csokonai halála után vers-
termése megcsappant, mind-
inkább a növénytannak, a
természettudományok hazai
népszerűsítésének szentelte
magát. mint a Kollégium
pénztárosa és a város precep-
tora, esküdtje sokat dolgozott
Debrecen gazdasági és kultu-
rális fejlesztése érdekében.

Sógorával, Diószegi Sámu-
ellel, a hajdúböszörményi bo-
tanizáló prédikátorral 1807-
ben adták ki Debrecenben a
linné rendszere alapján ké-
szült első magyar növényha-
tározót, a magyar Füvész-
könyvet, a magyar növénytan
nyelvét teremtették meg ez-

zel. 1806-ban lett a debreceni
kollégium gazdasági vezetője,
majd később Debrecen fő-
pénztárnoka, 1807-től városi
esküdt. megszervezte a deb-
receni polgárkatonaságot, a
városi rendfenntartó alakula-
tot (mai szóval rendőrséget),
melynek a kapitánya volt. 

Ő tervezte a később híressé
vált debreceni Füvészkertet,
amelynek megnyitását azon-
ban már nem érhette meg,
1828. február 23-án akárcsak
Csokonai és Földi, ő is tüdő-
bajban halt meg. egykori deb-
receni lakóházánál emléktáb-
la látható, a domborművek
jeleneteket ábrázolnak a
lúdas matyiból, egy pedig őt
és Csokonait ábrázolja boroz-
gatás közben. a város szobrot
emelt emlékére, sírját a deb-
receni köztemető őrzi. 

FORRÁS: CULTURA

(2013. FEBRUÁR 23. SZOMBAT)

*
FAZEKAS MiHÁLy elnevezést

kapott 40 év után a Fazekas Gábor
utcai Általános iskola. A városi
tér- és utcaátnevezések félkész álla-
potban maradtak az 1992-ben ki-
alakult posztszocialista alku miatt.
A 2007-ben már felülvizsgált, de a
2012. évi CLXVii. törvény alapján
(A XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthető elnevezések
tilalma) előírtan kerülhetett sor az
átnevezésekre, és ennek alapján a
Fidesz-KDNP frakció kezdeménye-
zésére, 2013 tavaszán az önkor-
mányzat is döntött a városi utca- és
térelnevezésekről. Az előzetes elne-
vezések között volt az Akácfa utca
is, de magam is azt javasoltam,
hogy a környező reformkori utcael-
nevezésekhez illeszkedően (Széche-
nyi, Bajza, Kölcsey, Csokonai) és a
40 éven át „fazekas“ becézéssel fel-
ruházott intézmény a Fazekas
Mihály nevet viselje, miként az ut-
ca is, ahol megtalálható. 

Remélem, hogy a jó hangulatú
névadó ünnepség után (szeptember
26-án), az önazonosságot erősítő,
valóban hiteles példakép megújulás-
ra készteti az iskola valamennyi
érintetjét. örültem, hogy segíthet-
tem és támogathattam az utca és az
iskola átnevezését.

LUKÁCS LÁSZLó

ORSZÁGGyŰLÉSi KÉPViSELő

Szilágyi imre fametszete (9. oldal)

lUkÁcS lÁSzló
Bács-Kiskun megye 8. számú választókerület megválasztott 

országgyűlési képviselőjének fogadóórái, elérhetőségei.

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

ORSZÁGGyŰLÉSi KÉPViSELői iRODA
Kiskunhalas, Bethlen tér 1. (Filmszínház mellett) Mobil: 20/465-2300

Fogadóórák: külön időpont egyeztetés alapján.

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

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

A felmerülő közérdekű kérdésekre, javaslatokra írásban is válaszolok!

ARADSZKy MONTiKA, VK. MUNKATÁRS

E-mail: aradszky.montika@fidesz.hu Telefon: 20/225-8736
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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 ~ 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 háziasszonya: 
Tallér Edina, író. 

Fővédnök: Lukács László
országgyűlési képviselő.

A vacsora ára: 4500 Ft/fő

Asztalfoglalás: személyesen és elő-
vételben a Sóstó Csárdában (tel.:
77/521-402) október 15-ig lehetsé-
ges, illetve a hirdetményekben meg-
adott címeken. A belépő olvasóje-
gyek 500 Ft/db áron vásárolhatók
meg, melyek sorszáma alapján az
est folyamán kisorsolunk  5-5 db
ajándék Krúdy-kötetet, valamint
halasi taxi-utalványt. A belépő ol-
vasójegyeket asztaltársaságok ré-
szére ajánlott megvásárolni, és a
Sóstó Csárda XiX. századi nagy-
termében helyreszólóan. A változ-
tatás jogát fenntartjuk!

ToVáBBI INFoRMácIóK: 
vashatos@mailbox.hu

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

krúDy gyUla
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Weöres Sándor est a Sóstó csárdában
Weöres Sándor (1913-1989)
a magyar líratörténet egyik
legnagyobb alakja. Hét évszá-
zad magyar költészetének ösz-
szegzője, betetőzője. 

megítélését, értékelését ne-
hezíti azonban irodalmunk-
ban szinte példa nélküli terje-
delmessége életművének, il-
letve világképének sokfelé
való elágazása. Próteuszi köl-
tőnek nevezik, aki minden
hangnemben és versformá-
ban egyként magas színvona-
lon képes alkotni. Világ- és
művészetfelfogására nagy ha-
tást gyakorolt Várkonyi
Nándor, aki az ősi mítoszok-
kal ismertette meg, Fülep
Lajos és Hamvas Béla, akik az
univerzális gondolkodás, illet-
ve a keleti filozófiák befoga-
dására ösztökélték. Weöres
költőideálja a személyiségétől
megfosztott poéta, aki éppen
önmaga korlátaitól megszaba-
dulva képes átélni az idő vég-
telenségét és a világ egészét.

elévülhetetlen érdemei
vannak az ún. gyermekkölté-
szet megújításában. a Rongy-
szőnyeg, illetve a Magyar etű-
dök eredetileg nem a gyer-
mekek számára készültek, ha-
nem a költészet lehetőségeit
tágító rím- és ritmusjátékok,
melyek aztán szerencsésen a
legifjabb nemzedék számára
jelentették és jelentik az első
és meghatározó találkozást a
művészettel. megfosztja a
„gyermekverseket” a didaxis-
tól, a gügyögéstől, a leereszke-
déstől. látás-módja a gyerme-
ki természetességet idézi, mely
közel áll a szürrealizmushoz, a
groteszkhez és abszurdhoz.

a teleologikus történelem-
és kultúrafelfogással szemben
Weöres Sándor – Várkonyi és
Hamvas hatására is – úgy lát-
ja, hogy az őskezdetben meg-
lévő aranykort a fokozatos és
megállíthatatlan hanyatlás
időszaka követte, s a mély-
pont a XX. század. Weöres

végigviszi több munkájában
az egyes történelmi korszako-
kat, benne az erőszak és ha-
szonelvűség megnyilvánulá-
sait, egészen a nyájjá, falkává
váló emberiség látomásáig. a
sokféle archetípusból megfor-
mált (ószövetségi próféták,

Krisztus, zarathustra) költő
alakjára nincs szüksége a
pusztulás felé haladó emberi-
ségnek, pontosabban az er-
kölcsi–eszmei vezetőjétől, irá-
nyítójától elszakadt emberi-
ség szükségszerűen halad a
pusztulás felé.

Sokan mondták, hogy ko-
runk legnagyobb költője, még
többen, hogy „öncélú játé-
kos“, sokan gyönyörködtek
benne, de alig-alig értették, és
voltak azért mégis, akik értet-
ték, vagy legalább közelíteni
tudtak hozzá. 

De ezek számára sem volt
lehetőség, hogy nagyságrend-
ben összehasonlítsák legjobb
kortársaival, mivel nincs
mennyiségi mérce, amellyel
össze lehet mérni minőségi

különbségeket. Kétségtelen,
hogy Weöres Sándor valódi
nagy költő, az is kétségtelen,
hogy akinek füle van hozzá,
annak rendkívül vonzó költő,
de hogy kinél mennyivel na-
gyobb vagy kisebb korunk
legnagyobb költői közül - arra
nincs mérce. ezért azt mond-
hatjuk, hogy századunk kitű-
nő magyar költészetében
Weöres Sándor a másoktól
legkülönbözőbb költő.

Tudnunk kell róla, hogy a
történelem adta zűrzavaros
világban pedig ugyanazzal a
szívóssággal építette sokhan-
gú életművét, amellyel szaka-
datlanul bővítette ismereteit.
az ötvenes évek elején az esz-
mei dogmatizmust és a művé-
szeti sematizmust elváró kul-
túrpolitika sehogyan se tudta
elviselni alkati politikamen-
tességét. 1951-től állása sem
lehetett, verse sem jelenhetett
meg. Rákényszerült a műfor-
dítások tömegmunkájára. Itt
azonban nélkülözhetetlen lett
rendkívüli nyelvtudásával,
munkabírásával és azzal a ma-
gas igénnyel, hogy a kényszerű
teendőket is a legmagasabb
színvonalon végezze. (László
Zoltán nyomán)

a nádor klub meghívja 
önt a „Magyar lakomák” 

rendezvénysorozat 
harmadik programjára 
2014. február 1-jén, 
szombaton 19 órára 

a kiskunhalasi 
Sóstó csárdába! 

Közismert lehet, hogy
nagyra értékelte a finom bo-
rokat és az  ínycsiklandó éte-
leket. HazaTéRéS versében
írja: – Miért nem tudunk már
örülni, ha étel és bor oly remek?
Miért vagyunk mi mind a
Földön olyan örök idegenek?

a „teljesség költőjének“
ínyenc kultúr-vacsora  fogásai:
perec ~ húsleves ~ csárdapör-
költ ~ farsangi fánk ~ Kiffer-
körte pálinka ~ Háromféle kis-
kunsági vörösbor és Baka-féle
szikvíz.

VENDégEINK: 

A Lyra Együttes, csorvási Zoltán
vezetésével. Az est háziura: gerner

csaba színművész. Fővédnök:
Lukács László országgyűlési 

képviselő.

A vacsora ára: kb. 3500 Ft/fő 
(tervezés alatt)

Asztalfoglalás: személyesen és elő-
vételben a Sóstó Csárdában (tel.:
77/521-402) január 25-ig lehetsé-
ges, illetve a hirdetményekben meg-
adott címeken. A belépő olvasóje-
gyek 500 Ft/db áron vásárolhatók
meg, melyek sorszáma alapján az
est folyamán kisorsolunk  5-5 db
ajándék Weöres Sándor-kötetet,
valamint halasi taxi-utalványt. A
belépő olvasójegyeket asztaltársasá-
gok részére ajánlott megvásárolni,
és a Sóstó Csárda XiX. századi
nagytermében helyreszólóan. Az
érdeklődők mielőbb igényeljék és
foglalják a férőhelyeket! A változta-
tás jogát fenntartjuk!

ToVáBBI INFoRMácIóK: 
vashatos@mailbox.hu

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

Weöres Sándor és károlyi amy 



berki viola művészetéről
szóló kötet – Kovács zita
művészettörténész mun-
kája – előfizethető a
Thorma János múzeum-
ban (Telefon: 77/422-
864). a könyv előfizetői-
nek és támogatóinak név-
sora megjelenik a kiad-
ványban.

*
a „Puszta kincsei“ ván-
dorkiállítás Kiskunhalas
járás kulturális értékeiről;
október 11-től Kunfehér-
tón, november 8-tól Kis-
szálláson, december 4-től
zsanán látható!

*

a halasi 48-as kör őszi
családi programja 2013.
október 25-27. között lesz
gyermelyben (gerecse).
a program során zsámbék
és környéke lesz a látniva-
lók és a közéleti találkozá-
sok színtere.

*

a Szilády Áron Társaság
őszi konferenciája 2013.
november 17-én, szomba-
ton 10 órakor kezdődik a
Szilády Áron Református
gimnázium dísztermében

*
A STÁDiUM – polgári hírlevél
következő (15. szám) megjele-
nése: 2014. február 1. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntart-
juk! Az időszerű ünnepi prog-
ramokról külön értesítéseket
küldünk! Terjesztési informáci-
ók: 20/465-2300
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Tormássy János Konviktus a Thúry József utcában 

SzeNTmIHÁlyI Szabó PéTeR

PolITIkaI abc
PP a T e r n a l I z M U Sa T e r n a l I z M U S

A latin pater (atya) szóból képezve atyáskodást jelent,
az állami vagy vállalati vezetők atyaian barátságos,

ám egyúttal képmutató és antidemokratikus vezetési mód-
szerét. a paternalizmus története sokezer éves, minden mo-
narchikus vagy diktatórikus rendszer lényeges vonása. a
modern civilizáció és kultúra az apajogú társadalomra épült,
miként a vallások többsége is a tudást, tekintélyt, de elő-
sorban hatalmat sugárzó atya képét jelenítette meg.

minden nép (miként minden ember) kettős érzéssel vi-
seltet a politikai apafigurák iránt. a gyűlölet és szeretet, a
félelem és biztonságérzet, a feltétlen tekintély és a nevetsé-
gesség között ingadozik ez az érzés, hiyzen a tejhatalmú ve-
zérről bárki, bármikor kikiálthatja: meztelen a király.
Rákosi, Sztálin vagy Ceauescu öntömjénezése, hatalmi hó-
bortja és ostobasága egyszerre keltett félelmet és megvetést,
akárcsak azok viselkedése, akik őket utánozzák és szolgál-
ják.

a paternalizmus bizonyos formái minden állam életében
jelen vannak. az állam bizonyos cselekvésformákat előny-
ben részesít, másokat büntet. Kitilt a piacról bizonyos ter-
mékeket, különböző kötelező adókat és biztosításokat vezet
be az „össztársadalom“ érdekében. a paternalista politiku-
sok azt állítják – nem teljesen alaptalanul –. hogy az em-
berek jelentős többsége képtelen arra, hogy saját érdekeit
felismerje, s azok védelmében felelősen döntsön.

az állami atyáskodás lényegében korlátozza az egyén, a
társadalom szabadságát – minden állam ezt teszi, természe-
tesen különböző mértékben és különböző alapelvek szerint,
éppen hatályos törvényei által. a „népboldogítás“ alapelve,
hogy a mindenkori bölcs és jóságos uralkodó (vagy uralko-
dó elit) jobban tudja, mi kell a népnek, mint maga a nép.
Államatya sosem bölcs, sosem jóságos, sosem igazságos.
Csak ostoba, erőszakos és gyáva.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

nÁDor klUb
az alSó-kISkUnSÁg érTék- 
éS MérTékTarTó közöSSége.

kérjük, hogy TÁMogaSSa aDo-
MÁnyokkal célkITűzéSeInkeT!

AAKIKI MAgyARMAgyAR, , VELÜNKVELÜNK TARTTART!!

nadorklub@mailbox.hu

Támogassa Ön is céljainkat!

Honismereti határjárás XII.Honismereti határjárás XII.
Soltvadkert történelmi, közösségi értékei.
Alsó-kiskunsági határjárás és vendégség.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2013. november 29-én, pénteken 16 órától.

Utazásunk kisbusszal történik. Indulás 16 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Lehoczki Ferenc polgármester
Frittmann pincészet: borkóstoló

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
Részvételi hozzájárulás: 3000 Ft/fő. 
Jelentkezés 2013. november 15-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

halaSI Téka
éRTéK- éS MéRTéKTARTó

ELőADáSoK KISKUNHALASoN

A Nádor Klub meghívja 
Önt és családtagjait
2013. október 3-án, 
csütörtökön 18 órára 

a Szilády áron Református
gimnázium dísztermébe

P o l g á rP o l g á r
P o r t á lP o r t á l

a magyar civil
együttműködés lapja 

címmel

hUTh gergely
újságíró, PestiSrácok.hu

kiadója tart előadást.

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

Eddigi előadóink voltak:

dr. Lánczi András egyetemi tanár, 
dr. Kakuszi Péter irodalomtörténész,
Czakó Gábor író, dr. Hidán Csaba 

történész, dr. Bogár László közgazdász, 
dr. Margittai Gábor irodalomtörténész,

jankovics Marcell filmrendező, Perkovátz
Tamás közgazdász - a helyi pénz kiadója, 
dr. Szakály Sándor hadtörténész, jakóts

Ádám vasúti szakértő, Szentesi Zöldi
László író, újságíró (Magyar Hírlap),
Zombori Ottó csillagász, Gy. Szabó
Béláról emlékeztünk meg a szanki 

képtár vezetőivel (Sz. Mikor Márta 
és Falk Miklósné).


