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Szent István tízparancsolata fiához
„Kövesd azért az én 

szokásaimat, hogy a te 
néped között kiváltképpen
becsültessél és dicséretet
nyerj az idegenek előtt”

A magyar törvénytár tör-
vénykönyveit az a politikai és
erkölcsi útmutatás nyitja
meg, amelyet Szent István ki-
rály intelmei néven ismer a
magyar történettudomány.
Ezer évvel ezelőtti üzenete a
mai magyarok számára is ak-
tuális és érvényes.

Az Intelmek más elnevezé-
se: Institutio morum, vagyis
Erkölcsi tanítás, teljesebb ne-
vén: De institutione morum ad
Emericum ducem. Keresztény
világfelfogással megírt útmu-
tatás ez a kormányzás gondjai
előtt álló trónörökösnek.
Szerető atyai érzelmek olvad-
nak össze benne a higgadt
uralkodói intésekkel és az igaz
hit hangjaival.

„…Mert sokféle isteni fenyí-
tés alatt rogyadozott, három
évig szüntelen betegségben síny-
lődött, miután ebből kigyógyult,
az örök bíró szándékának vala-
miféle próbatétele következtében
fiainak kimúlásában megint
csak érezte a ráhulló korbácsü-
téseket, mikor őket, ártatlan
csecsemő korukban, aki adta,
elvette. Halálukon érzett fájdal-
mát a szülőatya élve maradt fia,
a jó természetű Imre gyermek
iránti vonzalmának vigaszával
fékezte. Immár egyetlen fiát
nagy szenvedéllyel szerette,
mindennapos imáiban örökösen
Krisztusnak és szűz szülőanyjá-
nak szentelte. Minden óhajtásá-
val azt kívánta, hogy fia túlélje,
s hogy utána az országot ő örö-

kölje… Az atyai szeretet lángjá-
tól ösztökélve ő maga is erkölcs-
tanító könyvecskét szerkesztett
neki, melyben őszintén a lelki
intelem igéivel szólt hozzá…” –

1116 előtt Hartvik püspök,
Kálmán király udvarában tar-
tózkodva rótta fel e sorokat
Szent Istvánról, egybeszer-
kesztve az 1077 körül íródott
úgynevezett nagyobbik és az
1109 táján lejegyzett úgyne-
vezett kisebbik legendát,
amelyek azonban mind ide-
gen szerzőktől származtak, és
arra voltak hivatottak, hogy
István király szentségét bizo-
nyítsák Róma előtt.

Jó magyar és jó király

Ezer esztendő elteltével ne-
héz megrajzolni a valós képet
első, szent királyunkról és ko-
ráról, hiszen az eredeti ma-

gyar forrásokat, kútfőket az
évszázadok kirostálták.
„Gondos kezek” hol a Vatikán,
hol a Habsburgok utasítására,
szorgosan égették, rejtették,

kaparták, toldozták-foldozták
krónikáinkat, legendáinkat,
feljegyzéseinket. Nem volt ez
másként az „Intelmek” eseté-
ben sem. S amit a középkor-
ban nem tudtak maradéktala-
nul véghezvinni, azt utólag, a
20. században ismét felsőbb
sugalmazásra, megtették
egyes klasszikafilológusok,
irodalomtörténészek.

Csüggedésre azonban nincs
ok. Ami ránk maradt, az is
elegendő. A zárt, egységes
műből egy évezred homályá-
ból is átvilágít a lényeg: a sze-
retettel átitatott tanulságos
felkészítés a nagy feladatra, a
méltó uralkodásra. Ez egy
funkcionális beavatásnak a
lenyomata: megmutatja, ho-

gyan kell gyakorolnia Európa
közepén, a Szent Koronával
megkoronázott magyar ki-
rálynak tíz tételben a királyi
hatalmat. István király tíz pa-
rancsolatában megjelenik a
törvény, és ez nem más, mint
az életnek a törvénye! Arra
biztatja, okítja, neveli Imrét –
és egy mélyebb értelmezés-
ben, máig hatolva a nemzetet
–, hogy ha jó magyar akar
lenni és egyben jó király, ak-
kor ezt a titokzatos isteni tör-
vényt, ami az életet szolgálja,
azt szolgálja ő is. A legnehe-
zebb próbatételek között is
azokat szeresse, akik a ma-
gyarságot nem szeretik, sőt
gyűlölik. Mert ennek a nem-
zetnek ez a küldetése: az ala-
csonyabb műveltségűek fel-
emelése, segítése. 

A közjogi erejű rendelkezés
a leendő király okulására egy
bevezető résszel indul:

„Mélyen érzem, hogy min-
dent az Isten akaratából áradó
okosság törvénye éltet és igaz-
gat. Látom jól, hogy amit ennek
az életnek javára és tisztességére
Isten kegyelme adott, mindazt
részint az isteni parancsolat, ré-
szint az emberi nem belátása al-
kotja és oltalmazza. Tudom bi-
zonyosan, hogy nemcsak híve-
inknek és szolgáinknak tanácso-
lunk és parancsolunk ezen a föl-
dön, azért hát, szerelmes fiam,
ne legyek én se rest, neked még
életemben tanulságot, intést, ok-
tatást és tanácsokat adnom,
hogy mind a magad, mind a te
alattad valók élete módját azok-
kal ékesítsed, valamikoron a
Mindenható engedelméből or-
száglani fogsz én utánam.” 

Folytatás a 6. oldalon!
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Apolgári értékek közötti
választást mindenkinek
minden szituációban ön-

magában kell elvégeznie, ugyan-
is nem uniformizálható, mert a
közösségi értékek bonyolult háló-
jában a konzervatív mentalitást
a kultúra örökíti át egyik generá-
cióról a másikra. Ezért tartjuk az
egyik legfontosabb feladatunk-
nak, hogy a művelt polgári élet-
módra irányuljon minden tevé-
kenységünk, ami az egyén és a
közösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a közössé-
gi értékek, a közerkölcs rombolá-
sával szemben.

Az ELNÖK, ALELNÖK
együttes hatásköre:

- A Nádor Klub munkatervének

és napirendjének előkészítése. 

- Együttesen döntenek a Nádor
Klub szervezési, működési feltétele-
inek kialakításáról. 

- A munkájukat segítő független
tanácsadók, szakértők felkéréséről. 

- Sajtótevékenységről, a képvise-
letre jogosult szóvivő bejelentéséről.

- Az ügymenetnek s a szakmai
munkatervnek megfelelő kapcsola-
tok, szervezések kezdeményezésé-
ről. 

- Döntenek a fontosabb szakmai
kérdésekben és ellenőrzik a dönté-
sek végrehajtását. 

- Személyi kérdésekben javasla-

tot tehetnek, felkérhetnek egyes
szakmai feladatok elvégzésére szak-
értőket és társadalmi szervezeteket
egyaránt.

- Az Elnök, az Alelnök közösen
látja el az ügyvitellel kapcsolatos
tennivalókat, a befogadó szervezet-
tel együttműködve.

A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

1) - Az önkormányzatok képvi-
selőivel, a polgármesteri hivatalok
tisztviselőivel, az országgyűlési kép-
viselőkkel a szükség szerinti konzul-
tációkra, meghallgatásokra, az ille-
tékes hatóságok számára teendő ja-
vaslatok megfogalmazására igényt
tart.

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey ferenc

csíziók és regulák
Az emberiség évszázados megfi-
gyelési majd mérési tapasztalatok
alapján az év hónapjaihoz és nap-
jaihoz különböző időjárási szen-
tenciákat, törvényszerűségeket al-
kottak, amelyek minden egyes pa-
rasztkalendárium részévé váltak.

Augusztus, 
azaz Kisasszony hava

Míg júliusban 13-át tartották a
szabadban való fürdés kezdőidő-
pontjának, addíg augusztus 10-ét
Lőrinc neve napja a fürdési sze-
zon végét jelentette. A Lőrinc na-
pi szokások szorosan az őszhöz
kapcsolódtak. Ha ezen a napon
szép az idő, akkor hosszú, nyugal-
mas őszre, vénasszonyok nyarára
lehet számítani. Az esőtől azon-
ban „lőrinces“ lesz a dinnye, kü-
lönösen, ha az sárga és a körte.

Augusztus 21-e Bertalan nap-
ja sok helyen már az ősz kezdetét
jelentette.

Szeptember, 
azaz Szent Mihály hava

A hagyományok szerint szep-
tember 1-jén Egyed napján időjá-
rás-változás következik be. Ha

szeptember 2-án derült, napos idő
van, négy hétig nem lesz eső.
Netán ha esik is, nem lesz jelen-
tős, nem rohadnak el tőle a növé-
nyek és a szőlő. Szeptember 17-
én a parasztember az eget kémle-
li, hiszen a babona úgy tartja,
hogy amilyen idő van aznap,
olyan lesz a jövő évi tavasz.

A Máté napját követő hetet
pelyvahétnek nevezik, amikor
nem szabadott vetni.

Ha szép volt az idő, akkor
öröm volt a házak táján, hiszen jó
szőlőtermésre, sok borra számít-
hattak a gazdák. A babonások
szerint ahányszor fagy Vencel
előtt, annyiszor fagy majd május
1-je, Jakab napja után. Az ősz
kezdőnapja Szent Mihály neve
napja, amely igencsak bővelkedik
időjárási regulákban. Ha
Mihálykor dörög az ég, jó őszt, de
nagy telet várhatni.

A pásztorok kiokoskodták,
hogy „Szent Mihály-nap iccaká-
ján ki kell menni a keresztútra,
amerről fú a szél, olyan idő lesz:
ha északról fú, akkor hideg tél

lesz, ha délről fú, vagy másfelől,
akkor enyhe idő lesz.” Ha a hó-
nap elején vagy közepén a gólyák
és a madarak útra keltek, közeli
télre lehetett számítani.

Október, 
azaz Mindszent és a

Vándormadarak hava

Az október a lombhullás meg-
kezdésének dátumaként szerepel
a régi naptárakban.

Ezek szerint „ha a fák levelei
soká hullanak le, nagy telet vár-
hatunk. Ha hamar, akkor hamar
hideget és jövőre bőséget jelente-
nek. Ha sok levél marad a fákon,
akkor sok hernyó támad jövőre.”

Az anyaföld is pihenőjére ké-
szül, a vándormadarak útra kel-
nek. Október 23-án János nap-
ján, amikor már alaposan megrö-
vidültek a nappalok, kezdték dél-
utántól meggyújtani a lámpáso-
kat.

Simon napján, október 28-án
már tanácsos volt felöltözni, mert
akkor már hidegre fordult az idő:
„Megérkezett Simon-Júdás, Jaj
neked, te pőre gatyás!”

Forrás: meteoline.hu
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2) - A közérdekű településfejlesz-
tések érdekében – képviselője útján
– helyben és magasabb szinten is el-
járhat.

3) - Fenntartja a jogot, hogy a
helyi társadalom igényeinek, a tár-
sadalmi párbeszéd felmérésére vo-
natkozó kutatási, értékelési segítsé-
get és nyilvánosságot kérjen.

4) - A (3) pontban megfogalma-
zott módon igényt tart a közéleti ér-
dekérvényesítés gyakorlati megvaló-
sulása érdekében a magyar és nem-
zetközi törvények, emberjogi doku-
mentumok, szakmai ajánlások
alapján szakértői, ha szükséges jog-
orvoslati segítségre.

MUNKATERV

I. Polgári együttműködés

- HALASI TéKA, érték- és mér-

téktartó előadássorozatunk foly-
tatása.

- HALASI PóDIUM, irodalmi és
színházi estek, klasszikus bárze-
nével és vendéglátással.

- LOKÁLPATRIóTA KLUBESTEK

minden hónap közepén, immár
hatodik sikeres együttlét után..

- HONISMERETI HATÁRJÁRÁS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- MAGyAR LAKOMÁK. Sikeres
volt az első öt alkalom és a foly-
tatását tervezzük.

- PRO PATRIA HUNGARIA

Ifjúsági, családi utak, rendezvé-
nyek (jótékonysági estek, haza-
fias események)

II. Vidékfejlesztés

- HALASI LÁTóHATÁR 2020 –
területfejlesztési munkaprogram
megvalósításának ütemezése,
párbeszéd és fórum. 

III. K-unikum (hungarikum)

- Védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. helyi érték védjegy
programjában való részvétel.
Halasi Csipke (kiemelt érték-
mentés).

- Regiszter (kiállítás és kiadvány
szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről, pl. Kiffer körte)

- Jeles napok (kiskunsági kalen-
dárium és legendárium, meste-
rek, 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.) 2013-tól nem adjuk ki.
Javasoljuk majd városi díjként
kiadni!

STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2015. aUgUSzTUS 3a haza MInDen előTT! – kölcSey ferenc

Közismert, hogy a Nádor Klub
szervezése 2009. május 6-án
indult el, majd még egy előké-
szítő ülés után, 2009. szep-
tember 17-én alakult meg az
alsó-kiskunsági polgári
együttműködés közössége-
ként. Első tisztségviselőnek
Dóka Józsefet választottuk
meg 1 évre. A 2010-es válasz-
tások elteltével, november
25-én újra találkoztunk és a
Nádor Klub elmúlt 5 évét a
vezetésem alapján szerveztük
meg, Dóka József alelnökkel
közösen.

Az elmúlt években kifejtett
erőfeszítéseink bizonyára nem
maradtak hatástalanul, és a
nemzetpolitikai elkötelezett-
ségű, cívis együttműködés kö-
rében számos tanulság levo-
nására nyílt alkalom az Alsó-
kiskunságban élőkkel folya-
matosan fenntartott párbe-
széd során. 

Óriási jelentősége van an-
nak, hogy a polgári összefo-
gásban példátlan választási
eredmény született a 2014.
évi önkormányzati választá-
son is, és a halasi, mind a vi-

déki eredmények alátámaszt-
ják az elkezdett polgári
együttműködés fontosságát és
célszerűségét, a kormányké-
pes néppárti értékvállalást.

2014-ben ismét tisztújító
közgyűlést tartottunk a Végh-
kúriában, ahol a „halasi nor-
ma“ titkos jelölés és titkos vá-
lasztás módszerével megerősí-
tette a Nádor Klub vezetését.

Az elmúlt egy év sok új le-
hetőségét kínált fel a halasi

önkormányzatnak és remél-
jük, hogy a Nádor Klub tevé-
kenységét, kezdeményezése-
inket is őszinte és baráti lég-
körben folytathatjuk.

Persze sok minden másként
történik az életben, mint aho-
gyan reméljük. Az új időkkel
még nem érkezett el a szá-
munkra a megkezdett polgári
párbeszéd kiszélesítése, és sa-
játos távolságtartás jellemezte
számos nagy sikerű esemé-
nyünket, pl. a Magyar Lako-
mák gasztrokulturális estjein-
ket, a Halasi Pódium és a
Halasi Téka programjainkat.

Nem erősít bennünket az
sem, ha mindazokról elfeled-
keznek a győztesek, akik mi-
att és akik által vezetői és
képviselői lehetnek szeretett
városunknak.

A Nádor Klub eljutott a bé-
kés, informális polgári együtt-
működés határáig, feladatát
teljesítette és sikeresen való-
sítottunk meg számtalan kö-
zösségi programot, a polgári
önbecsüléshez szükséges tár-
sasági alkalmat, közpénz
igénybevétele nélkül.

A Nádor Klub további te-
vékenységét és szerepét a
Működési Szabályzatunk
alapján érdemes lesz újragon-
dolnunk, függetlenül attól,
hogy az elnök és az alelnök
minden érintett ügyben eljár-
hat.

Azt javasoljuk, hogy a
Nádor Klub alakítsa át
cselekvési programját és 
végezze tovább a polgári

együttműködés, közösségépí-
tés és érdekérvényesítés
feladatait Halason és

térségében.

Ennek eldöntésére kezde-
ményezzük a személyes talál-
kozókat és egyeztetéseket,
hogy a novemberben esedé-
kes taggyűlésünkön jó dönté-
seket hozzunk, ahová az ala-
pító 50 fős törzstagság mellett
meghívjuk a közel 100 fős
pártoló tagságot is, tekintve a
döntések várható horderejé-
re. (illusztráció: babérfa)

Lukács László elnök
Dóka József alelnök

Új idők, új remények
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1956 októberében három ma-
gyar teherautó és tizenkét fős
személyzete indult el egy nem
hivatalos versenyen tibet-
ben. A cél: szerződés a Csepel
és a Kínai Népköztársaság kö-
zött. 2244 kilométeres út nem
létező terepen, miközben
odahaza kitör a forradalom.
A múlt század egyik leghihe-
tetlenebb sztorija. 

a tibeti Dakar. Mielőtt
1979-ben megrendezték az el-
ső Párizs–Dakar rallyt, a kína-
iak már 1956-ban feltalálták
a nehéz terepen megvívott,
ultrahosszú túlélőversenyt.
természetesen nem klasszi-
kus autóversenyről beszé-
lünk, inkább egy tenderről,
amelynek célja az volt, hogy a
nemzetközi felhozatalból ki-
válasszák a durva tibeti terep-
re legalkalmasabb járművet.
Az 1956-os landzsou–lhásza
távra cseh, szovjet, német,
amerikai teherautókat hívtak
meg, konkrétan IFA, gMC,
gAz, Dodge, Prága,
zISz–150 és Csepel teherau-
tókat.

a hD 420-as Tibetben

ellenséges terepen. Ked-
ves húzás volt ez a kínai kom-
munisták részéről. 1949 óta
állomásoztak kínai csapatok
tibetben, és bár a nyílt forra-
dalom csak három év múlva
kezdődött el, sporadikus ger-
illatámadások már léteztek ti-
beti szabadságharcosok és a

megszállók között. A kelet-ti-
beti Kham tartományban élő
khampák ’56 februárja óta
álltak harcban a kínai Népi
Felszabadító Hadsereg egysé-
geivel. A felkelést a kínaiak
által bevezetett „demokrati-
kus reformok” bevezetése je-
lentette, melyeknek lényege
az volt, hogy szétverjék a tra-
dicionális tibeti társadalmi
berendezkedést, és megsem-
misítsék a hagyományos tibe-
ti életformát.

Ez nagyjából olyasmi, mint-
ha a Szovjetunió rendezett
volna egy Moszkva–Budapest
versenyt, hogy kiválasszák a
legmegfelelőbb járgányokat a
Vörös Hadseregnek. Erkölcsi
aggályai a magyar félnek ter-
mészetesen nem voltak, a kí-
nai megszállás a kommunista
szakzsargonban ugyanúgy fel-
szabadításként szerepelt, mint
mifelénk. Nem volt indoko-
latlan dolog, hogy fegyveres
kínai katonák utaztak a me-
zőnnyel, gyakran a teherau-
tók fülkéjének tetején ülve.

„Pompás utat jelöltek ki:
lancsoutól tibet szívéig,
lhaszáig, a híres Dalai láma
csodálatos palotájáig vezet a
Csepel-teherautók útja. A
legvakmerőbb turisták sem
kívánhatnak maguknak hosz-
szabb és változatosabb utat. A
hőmérséklet az éjszakai mí-
nusz 25-től a nappali plusz 35
Celsius fokig változik. Az egy

hónapra tervezett utazás első
szakaszán 116 híd van.
Karma és lhasza között az út
90 kilométeren át már 5000
méter fölé emelkedik. A leg-
magasabb pont 5450 méter a
tengerszint felett, közben
160-szor kell vizes terepen át-
gázolni. Visszafelé Yümen irá-
nyában a gépkocsik sósivata-
gon haladnak át, ahol 35-40
kilométeres szakaszon még az
út is sóból van.” Szabad nép,
1956. szeptember 9.

Térkép a Szabad népből

csepellel Tibetben. A ver-
seny 1956 szeptemberében
indult, a távolság 2244 kilo-
méter volt, nem autópályán.
A helyi útviszonyokat jellem-
zi, hogy tibetben a kínaiak
megjelenéséig nem voltak au-
tók számára alkalmas utak. A
három-négy ezer méteres he-
gyek oldalába vájt földsávok
nem voltak lebetonozva vagy
murvázva, így a Himalája he-
gyeit megmászó kocsiknak és
személyzetüknek szó szerint
szinte minden méterrel meg
kellett küzdeniük. A Csepel
gyár egy átalakított modellel
indult el, amely a HD–420
(HD: Hegyi Dízel) márkane-
vet kapta. A nyolctonnás jár-
műből mindössze három da-
rab készült, ezekkel vágtak
neki a tibeti terepnek. Az au-
tó relatíve jól bírta a terhe-
lést, csak a lengéscsillapító
rugói törtek el folyamatosan,
így szinte minden nap szerelni
kellett őket.

„A csaknem 5000 méteres
próbaút expedíciójának veze-

csepellel Tibetben 
egy elfeledett expedíció hihetetlen története 
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tője Somhegyi Kristóf kutató-
mérnök, a gépkocsi tervének
készítője, a három próbames-
ter: olajos János, tolnay
Antal, Rugyai Andor; a JáFI
meghívta a kísérletekhez a
Csepel Autógyárból Pentelé-

nyi János főkonstruktőrt és
Sárvári István próbamestert,
valamint az Ikarustól
galambfalvy Antal próba-
mestert.” Szabad nép, 1956.
szeptember 9.

nem az elsők csoma óta.
Az útról az Rtl Klub XXI.
század című műsora készített
egy adást, amelyben megszó-
laltatták az eredeti sofőröket
is. A műsor szerkesztői szerint
a tizenkét fős magyar küldött-
ség tagjai voltak az első tibeti
magyarok Körösi Csoma
Sándor óta, ami természete-
sen hülyeség. Stein Aurél,
Juhász Vilmos, és a Csoma
életét kutató Baktay Ervin
mind a II. világháború előtt
(és Csoma után) jártak
tibetben, és bizonyára voltak
még többen is. Az viszont na-
gyon valószínű, hogy ők vol-
tak az első magyarok, akik ta-
lálkozhattak az akkor mind-
össze 21 éves XVI. dalai lá-
mával, azzal a férfival, akit
manapság a humánum és
együttérzés szimbólumaként
ismerünk.

fenti kép: középen a XIv. da-
lai láma, aki még három évig

élt lhászában, mielőtt elmene-
kült volna Indiába

’56 kínából. A Csepel
mérnökeit dicséri, hogy az in-
duló mezőnyből a magyarok
gördültek be elsőnek lhászá-
ba, méghozzá szeptember 25-
én. A verseny egy időben zaj-
lott a Kínai Kommunista Párt

nyolcadik kongresszusával,
amelyet Pekingben rendez-
tek, és amelyen Kádár János
és a magyar küldöttség is részt
vett, előbbi a Magyar
Dolgozók Pártja nevében fel
is szólalt. Kádárék október el-
ső hetében hazatértek, a
Csepel csapata viszont nem,
ugyanis éppen október 23-án
érkeztek Pekingbe. több ezer
k i l o m é t e r n y i r e
Magyarországtól fogalmuk
sem volt, mi történik valójá-
ban.

A kínai sajtó óvatosan és
lassan reagált a magyar ese-
ményekre. Először október
27-én jelent meg róla cikk a

Renmin Rinbao-ban (népi új-
ság): „A Magyar Dolgozók
Pártjának vezetése megvál-
toztatta a vezető testületek
nevét. Kádár János első tit-
kár, Apró és társai a Politbüró
tagjai lettek.”

lejjebb kisebb betűkkel
szedve: „Diákok tartottak bé-
kés felvonulást, míg máshol
ellenforradalmárok kihasz-
nálták az alkalmat, és fegyve-
res összetűzéseket okoztak.”

November 5-én már bizto-
sabbak voltak a dolgukban a
kínai újságíró elvtársak:
„Forradalmi munkás-paraszt
kormány alakult. Az ellenfor-
radalmi összeesküvést szovjet
segítséggel gyökerestül kiir-
tották.”

hazatérés a semmibe. Pe-
kingben egyik fogadásról a
másikra cipelték a nem hiva-
talos versenyt megnyerő kül-
döttséget, akiknek fogalmuk
sem volt, mi lehet a család-
jukkal, hazájukkal. Csak a

forradalom leverése után, no-
vemberben repülhettek haza.
A három HD–420 Kínában
maradt, nem derült ki, mi lett
a sorsuk, és itthon sem kerül-
tek sorozatgyártásba, mert a
Magyar Néphadsereg már
összkerékhajtású típust akart.
A Csepel sofőrjei, mérnökei
egy gyászba borult, levert or-
szágba és a szétlőtt Budapest
látványára érkeztek haza, a
Csepelek ázsiai sikere senkit
sem érdekelt. A Kínai
Népköztársaság végül nem
kötött szerződést a Csepellel,
ehelyett szovjet zISz–150-
eseket rendeltek meg.

Forrás: Player /2015/03/21 Izing
róbert, fotó: Szabad nép, Fortepan

*

lenti kép: egy csepel teherautó
1956 októberében budapesten, a

Szent István körút 2.-es szám előtt

alsó kép: a magyar konvoj háttér-
ben a lhászai Potala palotával
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Folytatás az 1. oldalról

Mindenekben 
a szeretet

Majd kicsivel később így
folytatja: „Gyermek vagy, édes
kicsi szolgám, pelyhes ágy lakó-
ja, kit minden gyönyörűségben
tápláltak és neveltek. Hadak-
ban, munkában járatlan vagy és
gyönge is a különféle nemzetek
támadása ellen, melyekben én
már életemnek jóformán min-
den idején forgottam. Itt az idő,
hogy ne mindig a puha párnát
ölelgesd, mely elkényeztet és tu-
nyává teszen, ami a férfiasság
elvesztegetése, a gonosz gerje-
delmek melegágya és a paran-
csolatok megutálása, hanem
olykor keményebben is bánja-
nak veled, hogy elméd figyel-
messé legyen az én tanításom-
ra.”

Ezt követően a parancsola-
tok következnek: 

„Tanításaim során az első
hely a szent keresztény vallásé. 

Elsősorban is parancsolom,
én szerelmes fiam, ha kívánatos
előtted a királyság koronájának
tisztessége, légy a katolikus ke-
resztény apostoli hitnek szorgal-
matos megtartója és úgy őrizzed
azt, hogy minden alattad valók-
nak példát mutass. Akik a
Szentháromság alkotmányát
meg akarnák bontani, ilyenek-
nek ne adj oltalmat, mert az ef-
féle emberek mindenestől meg-
mételyezik a szent vallás híveit
és széjjelszórják Isten nyáját. Ne
csak a vallás parancsolatait
tartsd meg, hanem védelmezd
az egyházat is. A főpapi rend a
király székének ékessége.
Legyenek ők a te tanácsadóid,
úgy őrizd őket, mint szemed fé-
nyét, mert Isten őket rendelte az
emberi nem pásztoraiul, náluk
nélkül nem állnak sem a kirá-
lyok, sem az országok. Ha vala-
ki közülük feddést érdemlő vé-
tekbe esnék, négyszem között
dorgáld meg őt. 

A főrangúak, ispánok, neme-
sek, vitézek atyáid és testvéreid
legyenek, mert ők oltalmazzák
az országot, ők győzik le ellensé-

geidet. Harag, gyűlölség és ke-
vélység nélkül uralkodjál rajtuk;
légy békés, szelíd, emberséges.
Ha türelmes maradsz, szeretni
fognak minden vitézeid; ha
fennhéjázó leszesz, idegenek te-
lepednek országodba. Ne mondj
magad ítéletet, mert királyi mél-
tóságod csorbulást szenved, ha-
nem az ügyeket bocsásd a bírák
elé, akikre bízva vagyon, hogy
törvény szerint igazítsák el azt. 

A külföldiek befogadása nagy
haszonnal jár. A különböző
helyről érkező jövevények kü-
lönböző szókat, szokásokat,
fegyvert és tudományt hoznak
magukkal, mind ez a király ud-
varát ékesíti s megrettenti az el-
lenség magahitt szívét. Lám,
gyönge és törékeny az egynyelvű
és erkölcsű ország. Hagyom
azért, fiam, adj nekik táplálást
jóakarattal és tisztességes tar-
tást, hadd éljenek nálad örö-
mestebb, hogysem másutt lakoz-
nak. Tarts tanácsot magad kö-
rül s ez a tanács ne bolond,
nagyzoló és tehetségtelen ember-
ek gyülekezete legyen, hanem
nagytiszteletű bölcsek és vének
szóljanak benne. Ifjakkal ne ta-
nácskozzál, az öregektől kérj ta-
nácsot. Ki-ki abban legyen fog-
lalatos, amit az ő ideje hoz ma-
gával: az ifjú a fegyverben, a vé-
nek a tanácsban. Kövesd őseid
példáját, mert nehéz lesz ural-
kodnod, ha nem az előtted való
királyok nyomdokain indulsz.
Kövesd azért az én szokásaimat,
hogy a te néped között kivált-
képpen becsültessél és dícséretet
nyerj az idegenek előtt. Az
imádság gyakorlása főeszköz az
üdvösségre, a szüntelen való kö-
nyörgésben megtisztulás és bűn-
bocsánat vagyon. Könyörögj
Istenhez, hogy a henyeséget
tartsa távol tőled s adjon tené-
ked segedelmet minden jóságos
cselekedetekben és adjon győzel-
met minden ellenséged ellen.
Legyen a király kegyes és irgal-
mas, mert a kegyetlenséggel és
gonoszsággal fertőzött király ha-
szontalanul keresi a király ne-
vet. Ennek okából hát, szerel-
metes fiam, szívem édessége,
sarjam jövő reménysége, kérlek,
megparancsolom, hogy minde-

nütt és mindenekben a szeretet-
re támaszkodva ne csak atyafi-
ságodhoz és a rokonságodhoz,
vagy a főemberekhez, avagy a
gazdagokhoz, a szomszédhoz és
az itt lakóhoz légy kegyes, ha-
nem még a külföldiekhez is, sőt
mindenkihez, aki hozzád járul.
Mert a szeretet gyakorlása vezet
el a legfőbb boldogsághoz. Légy
irgalmas minden szenvedőhöz.
Légy alázatos, hogy Isten felma-
gasztaljon mind itt, mind a jö-
vendő életben. Légy mérsékelt,
hogy senkit se büntess mód fe-
lett. Légy szemérmes, hogy a
bujaság fertőjét, ezt a koporsó-
hoz vezető utat, elkerüljed. 

Mindezekből, amiket itt egy-
beszedegettem, készül a király-
ság koronája, mely nélkül sem
itt nem országolhat senki, sem
az örök életre el nem mehet sen-
ki.”

a királyi beavatás
könyve

Az Intelmeket 1031 előtt,
tehát még Szent Imre herceg
életében írta meg latinul
István király. Az eredeti szö-
veg 14–15. századi latin nyel-
vű másolatokban maradt
meg. Az 1400-as évek alkal-
mat adtak arra, hogy a közép-
kori klerikus azt a könyvecs-
két, amelyet a magyar királyi
beavatás könyvének lehet ne-
vezni egy bizonyos ideológia
szempontjai alapján átírja és
átfogalmazza. Nem szabad el-
felejteni azt sem, hogy ez az az
évszázad, mikor zsigmond
uralkodása után a magyar tró-
non megjelenik az első
Habsburg…

Az Intelmek önálló mű, eb-
ben végeztek el kivonásokat
és főleg ószövetségi betoldá-
sokat. Az eredeti szövegnek
megvan a maga ritmusa, di-
namikája, s egyben varázsla-
ta, mely abban teljesedik ki,
hogy a király a legszemélye-
sebb szeretet szavaival szól fi-
ához. Akadtak olyan történé-
szek: toldy Ferenc, Horváth
Mihály, Szalay lászló,
Fraknói Vilmos és Karácsonyi
János, akik nem vitatták el,

hogy Szent István alkotása az
egész munka.

A 20. században azonban
azoknak lett népesebb tábora,
akik mindenáron azt akarták
bebizonyítani, hogy az
Intelmeket nem írhatta Szent
István. Felmerült az a véle-
mény, hogy az Intelmeket va-
lamelyik tudós pap készítette
a király megbízásából. A kül-
földi uralkodók a 11. század-
ban gyakran írattak papjaik-
kal atyai tanácsokat fiaik és
utódaik számára, s ezt a szo-
kást követte volna Szent
István is. 

Egyesek Szent gellért püs-
pököt vallották az Intelmek
szerzőjének, de ezt az elméle-
tet nem lehetett sokáig tarta-
ni, mert a Szent István nevé-
hez fűzött Institutio és Szent
gellért Deliberatio című
munkája között óriási szaka-
dék tátongott gondolkodás és
stílus dolgában. Sebaj, mások
is tudtak akkor latinul írni
István udvarában… Asztrik
apát biztosan tudott, legyen ő
a szerző! No de itt is felmerült
a kérdés, miért pont ő szólna
Imréhez, mint királyfihoz? A
kutatástörténetbe ekkor ke-
rült az a feltevés, hogy az
Intelmek szerzője valószínű-
leg egy észak-franciaországi
szerzetes lehetett, ő írhatta
úgy meg a művet, hogy köz-
ben Szent Istvánnal megbe-
szélte a részleteket –
Kovachich Márton és Pauler
gyula elmélete szerint. 

Miért vitatják, hogy nem
Szent István a mű szerzője?
Annyira jól van megírva, ékes
latinsággal, hogy elképzelhe-
tetlen, István korában király
így tudjon fogalmazni?
Mindenkinek tanácsolom,
forgassuk az Intelmeket, és
higgyük el, amit a régiek tud-
tak: a magyar királyok, így
István is, koruk legművel-
tebb, legnemesebb uralkodói
voltak.

CSurKA DórA

- Magyar Hírlap, 
2012. augusztus 17.

Az 1. oldalon található kép 1938-ban 
kiadott 100 aranypengős hátoldala
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kiskunhalason született
1905-ben és kecskeméten
hunyt el 1996-ban. Sírhelye
kiskunhalason található
meg a r.k. temetőben.

Kisparaszti családból szár-
mazott. tanítói, gimnáziumi
tanárai példája alapján vá-
lasztotta a pedagógusi hiva-
tást. A helyi református gim-
náziumban érettségizett. A
budapesti egyetem bölcsész
karán tanult irodalmat és an-
gol nyelvet. Egyetemistaként
az Eötvös Kollégium tagja
volt. Ez hozzájárult sokoldalú
érdeklődésének kialakulásá-
hoz, de későbbi szerteágazó
irodalomtörténeti, iskolatör-
téneti, nyelvészeti kutatásait

is megalapozta. 1934–ben
kezdett tanítani volt gimnázi-
umában. A kényszerű kato-
náskodás idejét leszámítva itt
tanított 1961–ig. 1962–1967
között a kiskunhalasi Felső-

fokú mezőgazdasági techni-
kum nyelvtanára volt.
1967–ben ment nyugdíjba.
többszáz cikke, tanulmánya
jelent meg: Halas a Kunság-
ban, Régi halasi diákok nyo-
mában, Halas és Csokonai,
Megjegyzések a kiskunhalasi
népnyelv gyűjtéséhez, tanul-
mányok a Bánk–bán című
Katona drámáról stb.

Publikált: a Magyar Nyelv,
Magyar Nyelvőr, a Forrás,
Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek c. folyóíratokban. élet-
művének feldolgozása még
csak részben történt meg.
Volt tanítványai,  tisztelői:
„Századok lelke“ címmel jelen-
tették meg tanulmányainak,
dolgozatainak  egy részét ha-

lála előtt egy évvel 1995–ben.
Sütő tanár úr a Városi

Ifjúsági Műhely által kiadott
Műhely Napló kulturális fo-
lyóiratunk gyakori szerzője
volt. lokálpatrióta, helytörté-
neti írásai gyakran megjelen-
tek újságunkban. Egyesüle-
tünk 1994-ben „magiszter“
díjjal tüntette ki, amit nagy
örömmel vett át tőlünk, a ha-
lasi ifjúság nevében. 

Emlékét megőrizve a no-
vemberi Protestáns Művészeti
és Tudomány Napok során fel-
idézzük értékes életét. (lásd.
11. oldal)

LUKÁCS LÁSZLó

In memorian Sütő József 

Szíj rezső Mezőlakon szüle-
tett 1915. október 7-én –
budapesten hunyt el, 2006.
április 26-án.

Apja vasúti pályamunkás
volt. gimnáziumi és teológiai
tanulmányait Pápán végezte,
1940-ben diplomázott. 1938
szeptemberétől 1939 áprilisá-
ig Pápán segédkönyvtáros a
Református Főiskola könyv-
tárában. 1939. május 1. és
1946. november 30. között
Sárváron lelkész és lapszer-
kesztő. Könyvei, cikkei jelen-
tek meg 1941-től. 1945 tava-
szától az NPP sárvári vezető-
je, Vas megyei titkár, majd
Sopron, Vas és zala vármegye
kerületi titkára. 1945. június
24-től az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés Vas megyei képviselő-
je. A szombathelyi ügyészség
1945 júliusában letartóztatta,
de augusztus 27-én az
Ideiglenes Nemzetgyűlés
mentelmi bizottsága intézke-
dett szabadon engedéséről.
1945. szeptember végén
Nagykanizsán olyan hevesen
korteskedett, hogy kitiltották

a városból. A november 4-i
választásokon a parasztpárt
Vas megyei listáján a második
helyen szerepelt, bár jelölését
– az Erdei-féle szárny elleni
állásfoglalásai miatt – egyes
helyi vezetők kifogásolták.
Mivel az NPP Vas vármegyé-
ben nem kapott elegendő sza-
vazatot a mandátum megszer-
zéséhez, még pótképviselő
sem lehetett. 1946 márciusá-
tól az országos nagyválaszt-
mány delegátusa. A sárvári
Rába Mezőgazdasági Szövet-
kezet és a Bartók Béla Népi

Kollégium alapítója. 1946 jú-
niusától Budapesten a
Misztótfalusi Könyvkiadó ve-
zetője. 1947 tavaszán a
Magyar Közösség állítólagos
köztársaság-elleni összeeskü-
vése kapcsán gyanúba kever-
ték, ezért az NPP VB április
18-án az országos vezetőségi
tagságát és egyéb politikai
szereplését is felfüggesztette.

1946. december 1. és 1959.
december 31. között Pétfür-
dőn lelkész, közben és utána
könyvtáros, legutóbb az
országos Széchényi Könyv-
tárban. 1956-tól fokozatosan
eltávolodott a református
egyházi szolgálattól. 1956 no-
vemberében a Petőfi Párt
Veszprém megyei titkára lett.
1957-ben letartóztatták, hét
és fél hónapra internálták.
1960-ban megszervezte a
Magyar Bibliofil társaságot,
1973-ban pedig a Műgyűjtők
és Műbarátok Körét, melynek
előbb főtitkára, majd elnöke.
1989-ben megalapította a
Herman ottó társaságot,
1991-ben a Szenci Molnár
Albert társaságot és Kiadót.

1975-től művészettörténetből
bölcsészdoktor. 1975-től
nyugdíjas, könyvkiadással
foglalkozott haláláig. 1989-
ben részt vett a parasztpárt
újjászervezésében, az 1990.
évi választásokon Budapest
V. kerületében a Magyar
Néppárt–Nemzeti Parasztpárt
jelöltje, de nem kapott ele-
gendő szavazatot. 

Mellszobrot kapott
Szíj rezső

A száz évvel ezelőtt született Szíj
Rezső mellszobrát avatták fel a
Népfőiskolán, amit Lantos Györgyi
szobrászművész készített. (...) Az
avatáson jelen volt Szíj Rezső két
lánya és két fiúunokája is, akik a
Tabulatúra együttes tagjaként ját-
szottak el néhány dalt. Beszédében
Szalay Károly író emlékezett Szíj
Rezsőre. A szobrot megáldotta
Szabó Gábor nyugalmazott refor-
mátus esperes, Kókai Géza lakitele-
ki református lelkész, és megszen-
telte Bagi Ferenc lakiteleki plébá-
nos. (Forrás: Petőfi Népe, 2015. július 4.)

JECKEl FERENC 
FEStŐMŰVéSz (1971) szénrajza

Szíj rezső 100 éve született



A magyar társadalom osz-
tályszerkezetével kapcsolat-
ban az ezredfordulón megfo-
galmazott várakozások nem
teljesültek és hazánkban mai
napig nem alakult ki a közép-
osztály – derült ki a GfK és a
Magyar Tudományos Aka-
démia Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpont szakmai
együttműködésében, a Heti
Válasz és az Origo médiatá-
mogatásával készült „Osz-
tálylétszám 2014” című ku-
tatásból.

A gfK és a Magyar tudo-
mányos Akadémia társada-
lomtudományi Kutatóköz-
pont szakmai együttműködé-
sében, a Heti Válasz és az
origo médiatámogatásával
készült „Osztálylétszám 2014”
című kutatás eredményei azt
mutatják, hogy a magyar tár-
sadalom osztályszerkezetével
kapcsolatban az ezredfordu-
lón megfogalmazott várako-
zások nem teljesültek és ha-
zánkban mai napig nem alakult
ki a középosztály. A társada-
lom rétegei egyfajta körte for-
mában épülnek egymásra,
amely a legszélesebb alsóbb
osztályoktól felfelé haladva
egyre keskenyedik. Az osztá-
lyok közötti átjárás korláto-
zott – míg lejjebb kerülni vi-
szonylag könnyű, addig fel-
sőbb osztályba lépni meglehe-
tősen nehéz. 

Mindazonáltal a többség
számára nem fontos az osz-
tályhoz tartozás, a többi „osz-
tálytárssal” való azonosulás –
a magyar társadalomban
gyenge az osztálytudat. A ku-
tatás felhívja a figyelmet az
ország területi megosztottsá-
gára, hiszen óriási a szakadék
a fővárosi-nagyvárosi és a kis-
városi-falusi lakóhely között. 

Az egyén helyét a társada-
lomban egyszerre több ténye-
ző határozza meg. Fontos,
hogy mekkora jövedelemmel,
illetve vagyonnal rendelkezik,

milyen az iskolai végzettsége,
mivel foglalkozik hivatássze-
rűen, mennyi embert ismer és
ezek az ismerősök mely társa-
dalmi csoportba tartoznak.
Sokszor az alapján sorolnak
valakit az elitbe, hogy milyen
sok a pénze, holott az is fon-
tos, hogyan tölti a szabadide-
jét, milyen kapcsolatai van-
nak, és hogyan használja azo-

kat. Sokat elárul valaki pon-
tos társadalmi helyzetéről az,
hogy jár-e nyaralni, és ha
igen, hová, milyen zenét hall-
gat vagy éppen összejár-e a
barátaival.

A gfK és az MtA tK tár-
sadalomkutatói a Magyaror-
szág eddigi legnagyobb,
13.560 fős online megkérde-
zést és 1.000 fős reprezentatív
lekérdezést összegző tanulmá-
nya egyszerre kutatta a ma lé-
tező társadalmi csoportokat
és főbb jellemzőiket azok gaz-
dasági, kulturális és kapcsola-
ti tőkéje alapján. gazdasági
tőke alatt a jövedelmet – így

rendszeres havi fizetést –, il-
letve az ingatlant és megtaka-
rításokat magába foglaló ösz-
szetevőket vizsgálták. A kul-
turális tőke jelenti egyfelől a
magas kultúra fogyasztását
(színház, múzeum, komolyze-
ne, könyvek), másfelől pedig
az újkultúra fogyasztását (pl.
internetezés, közösségi olda-
lak látogatása, szabadidős

sportokba bekapcsolódás,
stb.). A kapcsolati tőke egyik
formája mennyiségi (ismerő-
sök száma), a másik pedig in-
kább ezen ismerősök társadal-
mi helyzete (például ismer e
fodrászt, bankárt, tanárt, po-
litikust, stb. és kérhet-e tőle
segítséget).

E három dimenzió mentén 
a kutatók a következő osztályo-

kat találták:

elIT (2 százalék); felső kö-
zép (10,5 százalék); feltö-
rekvő fiatalok (6 százalék);
vidéki értelmiség (7 száza-

lék); kádári kisember (17
százalék); Sodródók (18 szá-
zalék); Munkások (16,5 szá-
zalék); leszakadtak (23 szá-
zalék).

ElIt (2 százalék, legfeljebb
200.000 ember). gazdagok és
a magas kultúra különböző
szegmenseinek fogyasztói,
ugyanakkor kapcsolati szem-

pontból zárt csoport. Nagyon
magas körükben a felsőfokú
végzettségűek és a budapesti-
ek aránya, státuszuk gyakor-
latilag „örökletes”, hiszen már
szüleik is hasonló társadalmi
körülmények között éltek.

FElSŐ KözéP (10,5 szá-
zalék, szűk egymillió ember).
Fővárosi és nagyvárosi lakó-
helyen élnek, mind a gazdasá-
gi, kulturális és kapcsolati tő-
ke terén jó eredményeket
mutatnak. Magasan képzet-
tek, sok embert ismernek és
kapcsolataikat jól is használ-
ják. Rendszeresen járnak
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Magyarországon nincs középosztály!
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színházba, sok szabadidővel
rendelkeznek, sportolnak, ak-
tív közösségi életet élnek. 

FEltöREKVŐ FIAtA-
loK (6 százalék, mintegy fél-
millió ember). Ők azok a fia-
talok, akik jelenleg főleg még
szüleik pénztárcáját használ-
ják a mindennapokban, de
tudásuk, saját és szüleik kap-
csolatai révén bennük van a
jövő ígérete – bármi lehet be-
lőlük. Az összes társadalmi
csoport közül ők az újtőke
maximális felhasználói: a tu-
dásmenedzsment, az informá-
ciókezelés vagy a személyes
kapcsolatok működtetésének
gurui. A csoport egy részét a
fiatalos attitűddel rendelkező
középkorúak alkotják. 

VIDéKI éRtElMISég (7
százalék, 600.000–700.000
ember). A vidéki értelmiség
mindennel rendelkezik, ami-
vel a felsőbb társadalmi osztá-
lyok, de mindenből kevesebb
van neki. Ők a kisvárosi ta-
nárok, orvosok, helyi közéleti
szereplők, akik mindenkit is-
mernek. átlagos, de biztonsá-
gos jövedelemmel rendelkez-
nek, járnak nyaralni, magas a
kultúra iránti igényük, több-
nyire állami alkalmazottak
vagy vállalkozók. 

KáDáRI KISEMBER (17
százalék, mintegy másfélmil-
lió ember). A kádári kisember
„éldegél”. A mindennapok-
ban nehezen, de kijön a jöve-
delméből, nyaralni nem jár,
alig beszél idegen nyelvet, in-
kább állami munkahelyen
dolgozik, ahol irodai foglalko-
zást űz. Főleg kisebb települé-
sen él.

SoDRÓDÓK (18 százalék,
1,6–1,7 millió ember). A fel-
törekvő fiatalok mellett a má-
sik fiatalos réteget a sodródók
adják, akiknek szülei nem az
elitbe, hanem a középosztály-
ba tartoznak. Képzetleneb-
bek, nincs elég kapcsolatuk
(sem személyes, sem szerveze-
ti), nem járnak színházba,

nem olvasnak könyveket, vi-
szont nagyon otthon vannak
az újkultúrában. A minden-
napoknak élnek, ugyanakkor
újkultúra-tudásuk (internet)
akár feljebb is viheti őket a
társadalomban. A réteg fia-
taljainak egy jelentős része a
„mamahotel” viszonylagos
biztonságában él. 

MuNKáSoK (16,5 száza-
lék, mintegy másfélmillió em-
ber). A réteg tagjai döntően
szakmunkás végzettségűek,
viszonylag sok embert ismer-
nek, de kötődéseik alacsony
presztízsűek. Kis vagyonnal,
jövedelemmel rendelkeznek,
és egyáltalán nem fogyaszta-
nak kultúrát, barátokkal rit-
kán járnak össze, leginkább
otthonukban szórakoznak,
„tévéznek”. A munkásokat a
leszakadtaktól egyetlen té-
nyező különbözteti meg: az
ide tartozóknak van munká-
ja, azonban amint elveszítik
az állásukat – tartalékok hí-
ján – azonnal a leszakadtak
osztályába kerülnek át.

lESzAKADtAK (23 szá-
zalék, bő kétmillió ember). A
magyar társadalom számossá-
gában legnagyobb rétege a
leszakadtak köre. Nem csu-
pán anyagi, jövedelmi, vagyo-
ni helyzetük rendkívül kedve-
zőtlen, de kapcsolatszegé-
nyek, kultúrafogyasztásuk pe-
dig elhanyagolható. Jelentős
körükben a szakképzetlenek
aránya: ha dolgoznak, fizikai
vagy mezőgazdasági munkát
végeznek, de leginkább mun-
kanélküliek, közfoglalkozta-
tottak, segélyezettek, és ma-
gas körükben a rokkantak, il-
letve az öregségi nyugdíjasok
aránya. Megállapítható, hogy
szüleik is hasonló jellemzők-
kel bírnak: azaz a legalsó ré-
teg is újratermeli önmagát. A
társadalom alsóbb csoportjai
kisvárosi, falusi lakóhelyeken
koncentrálódnak, főként kö-
rükben jelennek meg az ön-
magukat romaként meghatá-
rozó válaszadók.

gyenge
osztálytudat

Az osztály-hovatartozás ér-
zete Magyarországon nem
erős: saját bevallása alapján a
magyar társadalom alig vala-
mivel több, mint fele tartja
magát valamely osztályhoz
tartozónak (58 százalék).
Akik úgy érzik, tartoznak va-
lamilyen osztályhoz, azok in-
kább a közép-alsóközép osztá-
lyokhoz sorolják magukat. A
legalsóbb és egyben a számí-
tott értékek alapján legnépe-
sebb társadalmi osztályba tar-
tozónak kevesen vallották
magukat – vélhetően nem
szeretik magukat e csoport-
ban látni, ezért aztán inkább
úgy tekintik, nem tartoznak
semmilyen osztályhoz.

Nincs önmagát elitként de-
finiáló közösségünk sem, a
felső középosztályba pedig sa-
ját bevallása alapján három
százalék tartozik, miközben az
elit és a felső középosztály
összesen a társadalom 12,5
százalékát adja. Az önbeval-
lásról szóló adatok szerint a
válaszadók nem szívesen so-
rolják magukat az alsó és felső
társadalmi osztályokba.

Területi szakadék

Ma Magyarországon a lakó-
hely és az életkor a rétegző-
désben elfoglalt társadalmi
pozícióban meghatározóbb,
mint azt a korábbi mérések
alapján vélelmezni lehetett.
A nemek szerint nincsenek
jelentős különbségek, az isko-
lai végzettség azonban to-
vábbra is meghatározó, alap-
vető szempontja a társadalmi
hovatartozásnak.

Megállapítható, hogy a fel-
sőbb társadalmi osztályok tag-
jai jellemzően fővárosi/nagy-
városi lakóhelyen élnek és
magasan iskolázottak, míg a
vidéki kisvárosi/falusi lét, va-
lamint a képzettség hiánya
szinte determinálja az alsóbb
osztályhoz való tartozást.

Forrás: OrientPress Hírügynökség
Infógrafika: Gfk/MTA, kép: Zórád

Ernő: Krúdy Gyula illusztráció

légy eMber, ez a cél – légy Magyar, ez a legJobb eSzköz – DeÁk farkaS
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Nem volt vakmerő, kurucos lá-
zadó Mikes és nem is volt az a
dacos, kesernyés bujdosó, aki-
nek a XIX. század függetlenségi
pátosza beállította. Hűséges
szolgája volt fejedelmének, de a
Rákóczi-felkelés eszmei tartal-
ma nem foglalkoztatta. [...]
Szelíd volt Mikes, béketűrő,
„barátságos,” finom franciás
mosolya nem takart rosszindu-
latot, csak megbocsátó megérté-
sét az emberi gyengéknek.
(Szerb Antal)

MIKES KElEMEN 1690
(vélhetően) augusztusában
született zágonban. A régi
székely Mikes család reformá-
tus köznemesi ágából szárma-
zott. Atyja, Mikes Pál, anyja,
árva torma éva.

Apját 1690-ben elfogják a
Havasalföldön, majd vélhető-
en a következő évben Fogaras
várában kivégzik. Mikes gyer-
mekéveit a zágoni, zabolai, fi-
átfalvai (udvarhely várme-
gye), abafáji (Maros-torda
vármegye) nemesi udvarháza-
iban tölti.

1696-ban (vagy 97-ben)
anyja nőül megy kövesdi Boér
Ferenchez. 1700-ban mosto-
haatyja hatására katolikus
hitre tér. 1702-ben a kolozs-
vári jezsuita kollégiumban
parvistaként szerepel egy
Mátyás királyról szóló latin is-
koladrámában.

1707. április 26-án zabolai
Mikes Mihály gróf ajánlására
Rákóczi fejedelem maga mel-
lé veszi belső inasnak. 1709-
ben udvari bejáró. Ez idő tájt
készül ismeretlen festőtől
származó színes olajportréja.

1711. február 21-én Rá-
kóczival lengyelországba in-
dul. Augusztus 29-én Jaros-
lawból Danckába (gdansk-
ba) hajóznak. 17l2. november
16-án Mikes a francia diplo-
mácia segítségében bízó
Rákóczi kíséretében Francia-
országba vitorlázik. A hosszú
és életveszélyes utazást köve-

tően, az 17l3. január 13-i di-
eppe-i kikötés után Mikes
Párizsba és Versailles-ba kísé-
ri urát. 17l5. augusztus 28-tól
a királyi udvartól visszavonu-
ló Rákóczival a kamalduliak
kolostorában él grosbois-ban
(Yerres).

17l7. január 1-jén az erdélyi
gubernium elfogadta az or-
szággyűlés végzését Rákóczi,
Mikes és társaik fő- és jószág-
vesztéséről. Augusztus 16-án
titokban Marseille-be távoz-

nak; szeptember 15-én tö-
rökországba hajóznak, hogy
az osztrák-török háborús el-
lentétet kihasználva hazatér-
jenek. október 10-én kiköt-
nek gallipoliban. Ettől kezd-
ve Mikes levél formában nap-
lót vezet. 1720. április 24-én a
porta Rodostóba (tekirdag)
telepíti a bujdosókat. Május-
ban föltűnik Mikes életében a
„kis Susi”. 1723-ban szerelmi
bánatán ironizál, amikor
Kőszeghy zsuzsi a megözve-
gyült Bercsényi generális fele-
sége lesz. December 19-én
Mikes özvegy édesanyja haza-
hívó levelére írt imaszerű fo-
hásszal a gondviselésre bízta
sorsát. A húszas években a

rodostói könyvtárban olva-
sott művek fordításába kezd.
1726-ban egy darabig elkísér-
te zsuzsit, a megözvegyült
grófnét, aki marasztalása elle-
nére Jaroslawba települt át.

Rákóczi halála (1735) után
a végrendeletében főkama-
rásnak nevezett Mikes temet-
tette el urát galatában; köz-
reműködött szívének és kéz-
iratainak grosbois-ba küldé-
sében. A Rákóczi József
Rodostóba érkezése (1736)
utáni komédiahadakozás éve-
iben (1737-38) Mikes vigasz-
talása, hogy Erdély „köpönye-
git” megláthatta; a fejedelem
fiának kényszerű kíséretében
bejárja a Rodostó-Konstanti-
nápoly-Drinápoly Csernovo-
da-Vidin-Rusze-Bukarest-
Focsani-Jászvásár-Rodostó
útvonalat.

1740. június 21-től kezdő-
dik Mikes második rodostói
korszaka. 1741-ben hazatéré-
si kérelmét Mária terézia el-
utasítja („ex turcia nulla re-
demptio”). 1747-48-ban leve-
lezést folytat Jávorka ádám-
mal és Bercsényi lászlóval.

1758. november 19-én
Mikes lett a bujdosók básbug-
ja (vezetője). 1759. január
elején az isztambuli császári
követ engedélyével levelezést
kezdett erdélyi atyafiságával,
egy kéziratát is hazaküldte.

1761. október 2-án pestis-
ben halt meg. Sírja ismeret-
len. Forrás: http://enciklopedia.fazekas.hu

„VAGyOK AKI VOLTAM,
éS LESZEK, AKI

VAGyOK”

A 325 éve született a „leg-
hívebb lélek“ Mikes Kelemen
tiszteletére a Szilády áron

társaság, a Nádor Klub és a
Magyar garabonciás Szövet-
ség, továbbá a Vashatos Kft.
gasztronómiai utazást és bor-
kostolót rendez irodalmi és
művészeti programokkal a ku-
ruc bujdosók emlékére.

közreműködnek: gerner
csaba színművész és Tallér

edina írónő, valamint a
rozsdamaró zenekar (Üllés).
főtámogató: dr. kövér lászló,

az országgyűlés elnöke

SzereTeTTel
MeghívJUk önT 

2015. okTóber 2-Án,
PénTeken eSTe 

19 órÁra a SóSTó
cSÁrDÁba!

Ez alkalomból Mikes Kelemen és a
kuruc bujdosók gasztronómiai él-
ményeinek hódolhatunk. Fogások:
Kiffer-körtepálinka - „A szépen írt
levél az elmének úgy tetszik, vala-
mint a számnak a kapros és tejfellel
béboríttatott káposzta, amely távol-
ról úgy tetszik, mint egy kis ezüstből
való hegyecske.”„énnékem csak
azon kell törődnöm, hogy … mikor
ehetünk káposztát. Töltött káposz-
ta (Font ezerjó), rákóczi rosté-
lyos burgonyaropogóssal (Koch
Cabernet Saugvignon), fejedelmi
kürtöskalács faszénparázson át-
sütve. (Frittman félédes muskotály.

Ára: 4500,- ft/fő

asztalfoglalás: személyesen és elővé-
telben a 20/465-2300 telefonszámon
kérjük egyeztetni, de a Sóstó
Csárdában (tel.: 77/521-402) szep-
tember 25-ig is lehetséges, illetve a
hirdetményekben megadott címeken
is érdemes érdeklődni. A belépő olva-
sójegyek 500 Ft/db áron kerülnek ki-
bocsátásra, melyek sorszáma alapján
az est folyamán kisorsolunk  5-5 db
ajándék Mikes Kelemen-kötetet, va-
lamint halasi taxi-utalványt. A belé-
pő olvasójegyeket asztaltársaságok
részére ajánlott megvásárolni, és a
Sóstó Csárda XIX. századi nagyter-
mében helyreszólóan. Az érdeklődők
mielőbb igényeljék és foglalják a férő-
helyeket! A változtatás jogát fenn-
tartjuk!

toVáBBI INFoRMáCIÓK: 
www.vashatos.hu

www.sziladyarontarsasag.hu
www.garabonciasok.hu

www.sostocsarda.hu

MAgYAR lAKoMáK 6.

Mikes kelemen est a Sóstó csárdában
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Szilády áron társaság

Társasági legáció Pécsre
a kiadott előzetes progra-
munknak megfelelően,
2015. szeptember 5-én,
szombaton egész napos tár-
sasági legációt szervezünk
Pécsre és környékére.

INDuláS: reggel 7 órakor
autóbusszal a Szilády áron
Református gimnázium mel-
lől (gimnázium utcai oldal-
ról). Célunk: Pécs és környé-
kének látnivalóinak és közös-
ségi értékeinek megismerése.
érvényes arcképes személyi
igazolványát kérem, hogy
hozza magával! legációs
utunk során közös ebédet
most nem szerveztünk, ezért
azt tanácsolom, hogy egy-két
szendvicsről, innivalóról szí-
veskedjen gondoskodni!
többségi igény esetén, a du-
naszekcsői halászcsárdában
kedvezményes vacsorát ren-

delünk. Útvonal: Kiskunhalas
– Baja – Bátaszék – Grábóc -
Zengővárkony – PéCS –
Nagynyárád – Dunaszekcső -
Kiskunhalas. távolság: kb.
350 km. Hazaérkezésünk: kb.
20 órára várható. 

KözöS KöltSégEK:
4.000 forint, amely az autó-

busz és a belépők költségeit is
tartalmazza. Ha a jelentkezők
többsége a dunaszekcsői ha-
lászcsárdában szeretne vacso-
rázni, akkor az kedvezmé-
nyes, de önköltséges lesz!
Buszvezető: Vercz József. 

JElENtKEzéS: 2015. au-
gusztus 28-ig, előjegyzéssel

Kissné Erika tagtársunknál
(20/465-2300), vagy szemé-
lyesen a lelkészi Hivatalban
(munkanapokon: 7:30 -
12:00, 15:00 - 17:00 óráig), a
közös költség egyidejű befize-
tésével. 

Házigazdáink lesznek a te-
lepülések egyházi (zengő-vár-
konyban nt. Györfi Bálint lel-
kipásztor) és világi elöljárói.
Reményeink szerint Hoppál
Péter kulturális államtitkár is,
aki Pécsen vár bennünket a
zsolnay Kulturális Negyed-
ben. A részletes útitervet az
indulás előtt minden résztve-
vő megkapja.

Lukács László elnök
Szilády Áron Társaság

Kép: Zsolnay Porcelánmanufaktúra,
jelenleg Zsolnay Kulturális Negyed fő-
épülete.
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Az 5. kiskunhalas – Sza-
badka barátság kerék-
pártúra, amely a Kerék-
párral hét határon országos
projekt része, 2015. au-
gusztus 29-én, szombaton
7 órakor indul a Közössé-
gek Házától. A kerékpár-
túrát a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatja.
Fővédnök: dr. Becsey Zsolt
közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkár. Info:
77/422-350 vagy 70/38-
55-231.

*
a XXXvI. halasi Szüre-
ti napok 2015. szeptem-
ber 11-13. napokon kerül
megrendezésre Kiskunha-
las megújult főterén és
környezetében.

*
A halasi Szépmíves céh
a Magyar garabonciás
Szövetség támogatásával
ünnepi családi programot
rendez orfűn, 2015. októ-
ber 23-26. között.

*
A STÁDIUM – polgári hírle-
vél 22. számának várható
megjelenése: 2015. novem-
ber. A programváltoztatás
jogát fenntartjuk! Az idősze-
rű ünnepi programokról kü-
lön értesítéseket küldünk!
Terjesztési információk:
20/465-2300. E-mail: na-
dorklub@mailbox.hunÁDor klUb

az alSó-kISkUnSÁg érTék- 
éS MérTékTarTó közöSSége.

MAGyArTMAGyArT AA MAGyArNAKMAGyArNAK!!

Üdvözlet halasról képeslap az 1910-es évekből, 
Práger antal kiadójától.

kiskunsági történetek
Írta: Nagy Czirok László

BOSzOrKáNyKÚT

A Felsősziget északi része és a Csillagváros közötti „rejtett
láp“ széle kezepében, a nádasrét között ma is megvan még.
Mint az öregek beszélik, az 1863. évi nagy százazság idején
megnagyobbították, hogy – mint Modok Sándor magya-
rázta – a városszéli marhacsordát, s a mai Iparszőlők táján
őrzött borjúcsordát ott felitathassák a pásztorok. Ma ebben
a megnagyobbított állapotában látható.

A szájhagyomány szerint – amikor 1752-ben az utolsó
boszorkánypört, a Bozsér Gergőné Csapó Katalin elleni pört
tárgyalta a halasi kerületi törvényszék – Bozsárné a tanúk
terhelő vallomása ellenére mindent tagadott. A halasi le-
véltárban meglevő külön iratcsomóban olvasható adatok
szerint valamennyi vádlója és más személyek megrontását
is tagadta. „Ujjának csavarral való szorításakor hasonlóan
mindent tagadott. Az utolsó próba alkalmazására sem vallott.
Az utolsó próba a hátának kénkővel égetése előtt vízbemerítést
alkalmazták ellene.“ 

Szájhagyomány szerint a Borszorkánykúthoz azért vitték
ki Bozsárnét, mert hitték, hogy ilyen boszorkányok annak
vizében nem merülnek el. Aki elmerül, az nem boszor-
kány, s az ilyent – mint ártatlant – szabadon kell bocsájta-
ni. Ha pedig boszorkány az illető, akkor is a fürösztéssel az
ördög varázsa megszűnik rajta, s vallani fog. 

gondoskodtak róla, hogy annyi  bőszoknya legyen rajta,
hogy a vízbemártáskor el ne merüljön. Előtte más boszor-
kányokat is odavittek. Ennek magyarázata abban állana,
hogy a Borszorkánykút vizét a fejetéki forrás vize táplálta,
s abban az időben ezáltal a folyóvízzel szemben hitt előnyét
vélték megközelíteni. Mint írva vagyon: Bozsárné: „Isten
ellen elkövetetett rossz cselekedetéért és felebarátainak tett nyo-
morúságoknak okozásáért elsősorban hóhér által megcsigázta-
tik, annakutána elevenen tűz által megemésztetik.“ Bozsár
gergelyné Csapó Katalin volt az utolsó, akit Magyarorszá-
gon boszorkányságért elevenen megégettek. Az ítéletet
1753. október 4-én hajtották végre rajta, a város szélén.

Forrás: Nagy Czirok lászló: Kiskunhalasi krónika 
thorma János Múzeum, 2002

Honismereti határjárás XVI.Honismereti határjárás XVI.
Ismerkedés a csólyospálosi egykori „darázskő“ bányával , 
a védett és különleges réti mészkővel és felhasználásával.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2015. október 16-án, pénteken 15 órától!

utazásunk kisbusszal történik a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 
Vendégvárás: á. Fúrús János Csólyospálos polgármestere, kiskunsági NP

munkatársai. Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/fő. Útközben az 56-os 

Emlékmúzeumba is betérünk! Jelentkezés 2015. október 2-ig! 
Ügyfél telefon: 20/465-2300

halaSI Téka
érTéK- éS MérTéKTArTó

ELőADáSOK KISKuNHALASON

A Nádor Klub meghívja 
Önt és családtagjait

2015. szeptember 24-én, 
csütörtökön 18 órára 

a Kiskunhalasi református
Egyházközség Thúry József

Könyvtárába, ahol

Horváth Sándor 
kárpátaljai költői estjére

kerül sor.

„Mert a haza nem eladó.
Ezüst pénzre sem váltható.
Mert a haza lelked része,

határait beléd véste
ezer éve a hit.

Mert a haza kereszted is.
Betlehemi csillagod is.

Hiába tiporták hadak él.
Hiába tiporták hadak él.

Mert a haza…
Mert a haza te magad vagy.“

Házigazda: Lukács László elnök
Szilády Áron Társaság

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 filmren-
dező, Perkovátz Tamás közgazdász - a helyi

pénz kiadója, dr. Szakály Sándor adtörténész,
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), Huth

Gergely újágíró (Pesti Srácok, Polgár Portál),
Irimiás Balázs építész (Csoma Alapítvány)


