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60 évvel ezelőtt Budapesten kitört a forradalom
S z e r z ő :  T a r j á n  M .  T a m á s

„A legázolt, bilincsbe vert
Magyarország többet tett a
szabadságért és igazságért,
mint bármelyik nép a világon
az elmúlt húsz esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi
leckét megértse a fülét betö-
mő, szemét eltakaró nyugati
társadalom, sok magyar vér-
nek kellett elhullnia – s ez a
vérfolyam most már alvad az
emlékezetben. A magára ma-
radt Európában csak úgy ma-
radhatunk hívek Magyaror-
szághoz, ha soha és sehol el
nem áruljuk, amiért a ma-
gyar harcosok életüket adták,
és soha, sehol – még közvetve
sem – igazoljuk a gyilkoso-
kat.” (Albert Camus)

1956. október 23-án, a
Magyar Egyetemisták és
Főiskolások Szövetsége (ME-
FESZ) által szervezett buda-
pesti tömegtüntetéssel – és
számos vidéki megmozdulás-
sal – kezdődött az országot
hamarosan lángba borító for-
radalom, aminek legfőbb ki-
váltó oka a sztálinista dikta-
túra által keltett általános
társadalmi elégedetlenség
volt. A Gerő Ernő vezette
MDP ellenséges fellépése
nyomán a feldühödött tömeg
az esti órákra agresszívvá vált,
rövid időn belül fegyvert is
szerzett, a Magyar Rádió épü-
letét őrző karhatalmisták sor-
tüze után pedig felkelést indí-
tott a diktatórikus rendszer
megdöntésére.

Az 1956. október 23-ával
kezdődő eseménysorozat
előzményei gyakorlatilag a
kommunista hatalomátvéte-

lig nyúlnak vissza, a Rákosi
Mátyás irányításával kialakí-
tott sztálinista diktatúra elhi-
bázott gazdaságpolitikája –
kollektivizálás, túlzott mérté-
kű és irracionális iparosítás –,
az abból eredő szegénység és

az MDP által gyakorolt terror
ugyanis már az ötvenes évek
elejére komoly feszültséget
eredményezett. A Sztálin ha-
lálát követő változás jegyében
kinevezett miniszterelnök,
Nagy Imre reformprogramja
aztán egyfelől enyhítette a
fennálló konfliktust, másfelől
azonban engedményeivel ki is
engedte a szellemet a palack-
ból.

Persze, az 1956-ban bekö-
vetkező társadalmi robbanás
nem történhetett volna meg,
ha 1955 során az MDP
Rákosi által irányított klikkje
Moszkvában nem éri el Nagy
kibuktatását, és – Hegedüs
András miniszterelnöksége
révén – nem a saját kemény-
vonalas módszereit hozza
vissza a gyakorlatba. Miután
azonban az események épp
így alakultak, a Hazafias
Népfront és a Petőfi Kör ré-
vén komoly társadalmi és ér-
telmiségi bázissal rendelkező
Nagy Imre eltávolítása – és
MDP-ből való kizárása – is-

mét komoly elégedetlenséget
szült, Rákosi klikkjére pedig
abból a szempontból is „rájárt
a rúd”, hogy 1956 februárjá-
ban, a Szovjet Kommunista
Párt XX. kongresszusán
Hruscsov – titkos, ámde ké-

sőbb kiszivárgott beszédében
– erőteljesen bírálta elődjét,
és desztalinizációba kezdett
úgy a Szovjetunióban, mint az
egész szocialista blokkban.

Az irányváltás következté-
ben Rákosi Mátyás pártfőtit-
kár 1956 nyarán ismét meg-
bukott – igaz, Gerő Ernő ke-
rült a helyére –, június 28-án
pedig kitört a poznani mun-
kásfelkelés, mely veszélyes
példát szolgáltatott a lengye-
lekkel egyébként is rokon-
szenvező magyarok számára.
Az elégedetlenséget ezenfelül
még az is szította, hogy a szov-
jet csapatok a semleges oszt-
rák állam 1955-ös kikiáltása
után is hazánkban maradtak,
pedig szerződés szerint csak az
addig megszállt Ausztria el-
lenőrzése miatt tartózkodtak
Magyarországon.

A bel- és külpolitikai ere-
dők következtében 1956 ősze
tehát igencsak forrónak bizo-
nyult. Október 6-án, a reha-
bilitált Rajk László újrateme-
tésén kétszázezren tüntettek

részvételükkel a rendszer el-
len, a hónap során pedig az
egyetemisták országos szer-
vezkedésbe kezdtek. Október
16-án, Szegeden megalakult
az MDP-től független ME-
FESZ, mely Budapest mellett
hamarosan a vidéki nagyvá-
rosok – Sopron, Pécs, Mis-
kolc – hallgatóit is egységbe
fogta, illetve október 20-án
10, majd 22-én 16 pontban
rögzítette – többek között a
Vörös Hadsereg kivonására
és a Rákosi-féle rendszer le-
bontására vonatkozó – köve-
teléseit. A budapesti meg-
mozdulás előestéjén aztán
Lengyelországban újabb –
Wladislaw Gomulkát később
hatalomra juttató – felkelés
robbant ki, melyet a magyar
közvélemény rokonszenvvel
figyelt, a hallgatói szervezet
pedig szimpátiatüntetéssel kí-
vánt támogatni. A MEFESZ
október 22-én a Műegyete-
men országos gyűlést tartott,
ahol a 16 pont elfogadása
mellett a küldöttek arról is
megállapodtak, hogy másnap
délután 3 órakor demonstrá-
ciót tartanak Bem József szob-
ránál.

Október 23-án délelőtt a
tüntetés engedélyezése körül
hatalmas zűrzavar alakult ki,
ugyanis a Szabad Nép pozitív
hangvételű cikke ellenére
Piros László belügyminiszter
nem engedélyezte a demonst-
rációt. Piros aztán két óra kö-
rül megváltoztatta döntését,
ezzel egy időben pedig az
ÁVH erőit is mozgósította az
esetleges zavargások megfé-
kezésére.  (folytatás: 3. 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.

A Nádor Klub szervezése
2009. augusztus 6-án indult el,
majd még egy előkészítő ülés
után, 2009. szeptember 17-én

alakult meg az alsó-kiskunsági
polgári együttműködés közössé-
geként. Első tisztségviselőnek
Dóka Józsefet választottuk meg 1
évre. 2010. november 25-én ki-
bővítettük a vezetést – és két-
évente a tisztújító taggyűléseken
- a Nádor Klub elmúlt 6 évét
Lukács László vezeti, Dóka József
alelnökkel közösen. A legutóbbi,
helyzetértékelő közgyűlésünket
2015. november 20-án tartottuk
meg a Közösségek Házában. 

Az elmúlt években kifejtett
erőfeszítéseink bizonyára nem
maradtak hatástalanul, és a
nemzeti, cívis együttműködés
körében számos tanulság levoná-
sára nyílt alkalom, az Alsó-kis-
kunságban élőkkel folyamatosan
fenntartott párbeszéd során. Óri-

ási jelentősége van annak, hogy a
halasi, mind a vidéki eredmé-
nyek alátámasztják az elkezdett
polgári, nemzeti együttműködés
fontosságát és célszerűségét.

MunKAtErv

I. PoLgárI EgyÜttMűKödéS

- halasi Téka (I-XVIII.)– érték-
és mértéktartók előadássorozatának
folytatása.

- halasi Pódium (I-II.) – elszár-
mazott halasi előadóművészek
irodalmi és színházi estje, klasszikus
bárzenével és vendéglátással. (lásd.
eddig: Tallér Edina-Gerner Csaba,
Ábrahám Nóra) 

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége
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Kalandozás a kalendáriumban 
Augustus császár a naptárban

Az augusztus régi neve a rómaiak-
nál „Sextilis” volt, mert a hatodik
(sextus) hónapja volt az esztendő-
nek. Ez a neve maradt meg még a
Julius Caesar-féle naptárreform
után is. Amikor azonban Augustus
császárnak Krisztus előtt 7-ben az
időközben újra felszaporodott szö-
kőnapok miatt újabb naptárrende-
zést kellett végrehajtania, akkor en-
nek a hónapnak a nevét is megvál-
toztatta: miután életének legtöbb
szerencsés eseménye ebben a hó-
napban játszódott le, azért a saját
felvett nevével jelölte meg ezt a hó-
napot. 

Persze az ő eredeti neve sem volt
Augustus. Hiszen Gaius Octavia-
nus néven született. Anyja Julius
Caesarnak volt az unokahúga.
Amikor aztán Caesar megírta a
végrendeletét, abban fiává fogadta
Octavianust, aki Caesar halála
után rövid ideig csakugyan viselte a
„Julius Caesar Octavianus” nevet
is. Tizenhét esztendeig tartott, amíg
páratlan szerencsével sikerült min-
den vetélytársát a nyeregből kiüt-
nie. Ekkor látszólagos szerénységből
lemondott minden hatalomról, s azt
a szenátus kezébe rakta le. A sze-
nátus ennek elismeréséül külön
dísznevet szavazott meg neki. Az
volt az „Augustus” név. Az „augus-

tus” szó voltaképpen az „augur”-ra
megy vissza, vagyis a madárjósra
(„avi-ger”), akinek jóslata szeren-
csét jelent. Célzással a császár pél-
dátlanul szerencsés pályafutására,
a szenátus „a legszerencsésebb”
(augustus) jelzőt találta a legmegfe-
lelőbbnek. Ettől fogva csakugyan
ezt a nevet használta Gaius
Octavianus Julius Caesar. S
ugyanúgy, ahogy Caesar nevéből
általában rangjelzés lett „Kaiser”,
„császár” és „cár” formában,
ugyanúgy lett az Augustus nevéből
is rangjelzés: ettől fogva minden
uralkodó a „sérthetetlen császári
felség” jelzőjéül használta az
„Augustus” nevet, a császárnék pe-
dig az „Augusta” nevet kezdték vi-
selni. A név maga mégis az „au-
gusztus” hónapnév formájában ma-
radt meg leginkább elevenen az em-
berek nyelvhasználatában.

Szeptember 13. 
– szerencsétlen nap

A szeptember a régi római naptár-
ban a hetedik hónap volt („septem”
= hét), s ezt a nevét megtartotta
akkor is, amikor már a kilencedikké
lépett elő. E hónap (a hetedik hó-
nap) 13-ik napja különösen szeren-
csétlen hírű volt a régi Rómában,
ami ellen csak úgy lehetett védekez-
ni, hogy az ember szöget vert a fal-
ba. Nálunk, Magyarországon fő-

ként szeptember utolsó napjának
van rossz híre a nép között: ezen a
napon nem ajánlatos vetni, mert
akkor a vetés zöld marad és nem
érik be.

Emlékezzünk meg ezzel kapcso-
latban magának a „septem” szónak
az eredetéről. A rómaiak a görö-
göktől vették át a hetes szám (hep-
ta) nevét. Ez a görög hetes szó pe-
dig a „hepo” igéből eredt, amelynek
jelentése: „követni”, „ujjal rámutat-
va követni, üldözni valakit”.
Amikor ugyanis még az ujjakkal
való számlálás dívott a görögöknél,
az egyet a bal kéz hüvelykénél kezd-
ték, ötös volt a bal kéz kisujja; a
jobb kéz hüvelyke volt a hatos
szám, s így a jobb kéz mutatóujja
lett a hetes. Ezzel a mutatóujjal, a
heptával lehetett valakit megigézni,
rámutatva őt követni, üldözni. A
hetes számjegy tehát voltaképpen
azt jelenti, amire „rámutatunk”,
amit az ujjunkkal „követünk”, „ül-
dözünk”.

A kampós hónap

Az október a nyolcadik hónap volt
a régi római naptárban („octo” –
nyolc). A latin szó ismét a görögből
eredt, ahol az „octo” az „ogkosz”
tőre megy vissza: ez pedig „halott
kampó”-t jelent – a jobb kéz közép-
ső ujja csakugyan ilyen kampóhoz
hasonlatos. ÍRTA: SuPKA GézA (1942)
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- lokálpatrióta klubestek I-VIII.
folytatása, bővítése + Ady utca 3.
A Halasi Polgári Olvasókör 1863.
január 10-én mutatta be alapsza-
bályát. Az egyesület célja volt: a
város polgárai körében a művelő-
dés, szellemi fejlődés biztosítása tár-
sas élet formájában. Ezt segíti a fo-
lyóiratok, lapok, könyvek biztosítá-
sa és szabadelőadások, felolvasá-
sok, műkedvelő előadások tartása.

- honismereti határjárások (I-
XVIII.) folytatása, kiszélesítése a
Kiskunságban.

- Magyar lakomák (I-V. folyta-
tása) Eddig: Gárdonyi Géza,
Krúdy Gyula, Nyirő József, zrínyi
Miklós, Jókai Mór. (A Mikes
Kelen-est 2015. szeptemberében és
2016. októberében is elmaradt!)

- Pro Patria hungaria - Ifjúsági,
családi utak országszerte, hazafias es-
tek, megemlékezések.

- Időszaki kiállítások szervezése,
pl. Zórád Ernő képregényrajzoló,
festő, grafikus, illusztrátor, karika-
turista, a „Precíz Bohém”. 2017-
ben a Berki Galériában!

II. vároSfEjLESZtéS

- HALASI LátóHAtár 2020 –
várospolitikai munkaprogram meg-
valósításának elősegítése.

III. K-unIKuM (hungarikum)

- védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. helyi érték védjegy
programjában való részvétel.
Halasi Csipke (kiemelt értékmen-
tés). - regiszter (kiállítás és kiad-
vány szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről, pl. Kiffer körte) -
jeles napok (kiskunsági kalendári-
um és legendárium, mesterek, mes-
terségek tára) - Ars poetika, jeles
személyiségek önéletrajzainak szer-
kesztése és kiadása. * f. nagy

józsef életrajzi kötete, nagy
Szeder István emlékkönyv kiadá-
sa + zelei Miklós szerkesztésében,
illetve támogatása. Az ’56-os
Emlékbizottsággal közösen: nagy
Szeder Emlékház (Tábor utca) ki-
alakítása.

Iv. díjAK, PáLyáZAtoK

redemptio emlékérem (Nádor-
díj) kiadása (augusztus 6. – telepü-
lések, egyének kiemelkedő hagyo-
mányőrző tevékenysége, jelölés
alapján az alsó-kiskunságból.)
2013-tól nem adjuk ki. Javasoljuk
majd városi díjként kiadni!

v. StádIuM (1-25.) polgári
hírlevél – negyedévente jelenik meg
a www.vashatos.hu honlapon, ezen

belül a Szilády Áron Társaság
programjaival.

vI. HALASI nEMES tAnácS

A HNT 2016. évi újraszervezé-
sével, már nem a szociográfusok ál-
tal meghívott véleményemberek
(1979), vagy az 1991-ben elindí-
tott civil fórum, vagy a 2007-ben
ismét elindított delegációs részvételi
tanácsadás (100-ak tanácsa) célki-
tűzése érvényesülne a demokratikus
vélemény-párbeszéd fenntartása
mellett, hanem a cívis, parasztpol-
gári értékrend képviselése és érdek-
érvényesítése, melynek házigazdája
és fő szervezője lesz a Szilády Áron
Társaság (Nádor Klub).
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(folytatás: 3. oldalról) Közben –
a budapestieket megelőzve –
a debreceni egyetemisták már
23-án reggel hangot adtak
elégedetlenségüknek, később
pedig a karhatalom itt alkal-
mazott először fegyveres erő-
szakot a demonstrálókkal
szemben. A nap folyamán
egyébként Miskolcon is jelen-
tős munkás- és diákmegmoz-
dulások kezdődtek.

Az események centrumá-
ban, a fővárosban eközben a
MEFESZ kezdeményezéséhez
többek között a DISZ, a
Petőfi Kör, illetve az írószö-
vetség is csatlakozott, utóbbi
szervezet elnöke, Veres Péter
pedig a Bem-szobornál tartott
tüntetésen később beszédet is
mondott. A Bem téren körül-
belül ötvenezren hallgatták
végig a szónoklatokat és a
Sinkovits Imre által elszavalt
Nemzeti dalt, majd öt óra kö-
rül a tömeg átkelt a Margit
hídon, és a Parlament elé vo-
nult, ahol Nagy Imrét köve-
telte. A politikus, aki egyéb-
ként nem támogatta a tünte-
tést, csak az MDP Központi
Vezetőségének utasítására,
este 9 órakor jelent meg a 2-
300 000 fősre duzzadt tömeg

előtt, és végül csalódással töl-
tötte el a várakozókat, ugyan-
is nem ígért többet 1953-ban
meghirdetett programjánál.
Ez az ajánlat október 23-án
este már kevésnek bizonyult.

Nagy Imre békítő szavai te-
hát nem értek el eredményt,
ugyanakkor az állampárt két-
színű viselkedése és ellensé-
ges fellépése időközben ag-
resszivitásra sarkallta a
Rákosi-címertől megszabadí-
tott nemzetiszínű lobogókkal
demonstráló tömeget. Piros
László hezitálása mellett a
Kossuth téri több órás vára-
kozás már magában is feszült-
séget eredményezett, ám az
igazi olaj a tűzre – a belgrádi
tárgyalásokról aznap hazatérő
– Gerő Ernő pártfőtitkár este
8-kor elmondott rádióbeszéde
volt, melyben esztelen módon
soviniszta és nacionalista vá-
dakkal illette a tüntetőket, és
lényegében hadat üzent ne-
kik.

A Kossuth Rádió adása az
utolsó illúziókat is eloszlatta
afelől, hogy az MDP hajlana
bármiféle kompromisszumra,
és amellett, hogy valószínűleg
megsokszorozta a Dózsa
György úton álló gigantikus

Sztálin-szobor ledöntésére
készülő tömeget, a Magyar
Rádió épülete előtt tüntető-
ket is felpaprikázta, valamint
a Szabad Nép szerkesztőségé-
nek, és számos őrsnek és ka-
tonai intézménynek az ostro-
mához is hozzájárult. A rádió-
nál egyébként az egyetemis-
ták már október 22-e este óta
követelték a 16 pont beolva-
sását, ám kérésüket még úgy
sem teljesítették, hogy több
ezer demonstrálóból álló erő-
sítés érkezett a Bródy Sándor
utcába, akiket a karhatalom
képtelen volt szétzavarni.
Miután a rádió őrei belátták
tehetetlenségüket, a de-
monstrálók rendelkezésére
bocsátottak egy közvetítőko-
csit, ez azonban a látszat elle-
nére használhatatlan volt. A
tüntetők a csalás lelepleződé-
se után természetesen még in-
kább felbőszültek.

Közben – az MDP Központi
Vezetőségének döntése nyo-
mán – a Magyar Rádió védel-
mére a honvédség és az ÁVH
is fegyveres osztagot indított,
az egyenruhások egy része
azonban a térre érkezve átállt
a tüntetők oldalára. A de-
monstrálók időközben más

helyről is sikeresen felfegyve-
rezték magukat, ez a körül-
mény pedig menthetetlen
módon a vérengzés felé so-
dorta az eseményeket. A
Magyar Rádió épülete előtti
szűk téren összepréselődött
ideges tömeg és a tüntetőktől
rettegő fegyveresek közti fe-
szültséget tovább fokozta a
sötétségből eredő bizonyta-
lanság, és gyakorlatilag szinte
csak idő kérdése volt, mikor
dördül el az első lövés. Erre
este tíz óra körül került sor,
azt követően pedig a Rádió
védői tüzet nyitottak a de-
monstrálókra; megkezdődött
a Bródy Sándor utcai épület
ostroma, ami egészen hajnalig
elhúzódott. Az MDP KV az
éjszaka érkező hírek nyomán
eközben úgy döntött, segítsé-
get kér a szovjetektől, így a
Vörös Hadsereg alakulatai
október 24-én hajnalban be-
vonultak Budapestre, és szá-
mos stratégiai ponton össze-
csaptak az őket feltartóztató
f e l k e l ő c s a p a t o k k a l .
Megkezdődött a forradalom
fegyveres szakasza. 

(forrás: www.rubicon.hu)
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egy igazán magyar lélek
LÜKő gáBor (Komárom,
1909. november 4. – Budapest,
2001. április 21.) Kossuth-díjas
(2001) magyar néprajzkutató,
szociálpszichológus. Több köny-
vet írt, fő műve a néprajzi tár-
gyú A magyar lélek formái cí-
mű.

Egyik könyvkiadója szerint:

„Lükő Gábor a magyar kul-
túrakutatás klasszikusa, akinek
nevéhez az összehasonlító folk-
lorisztika, a magyar jelképtudo-
mány és a pentatónia kutatásá-
nak alapvetése fűződik. A
Kossuth-díjas tudós munkássá-
gát mégis csak kevesen ismerik,
a második világháború utáni
szellemi éra ugyanis számára is
több évtizedig tartó mellőzöttsé-
get hozott. életművének java
része kéziratban maradt, s még
a szűkebb szakma számára is
hozzáférhetetlen. Több évtized-
del ezelőtt kiadott alapvető írá-
sai mára már könyvritkaságnak
számítanak.” 

Egyetemi tanulmányait
Budapesten és Bukaresten
végezte. 1936-ban doktorált;
1946-tól egyetemi magánta-
nár, 1937-től 1945-ig a Déri
Múzeum munkatársa volt,
1950-1970 között a gyulai,
bajai és kiskunfélegyházi mú-
zeumokban dolgozott. tanul-
mányai hazai és külföldi fo-
lyóiratokban is megjelentek.
Legfontosabb önálló könyvei:
ld. itt; ezek közül kiemelkedik
A magyar lélek formái, me-
lyen élete nagy részén keresz-
tül dolgozott: bővítette, javít-
gatta.

A népraz területén tudo-
mányterületek közti (inter-
diszciplináris) jellegű összeg-
zésre törekedett a népzene-,
népköltészet-, népművészet-
kutatás területén, nemcsak
Magyarország kisebbségi és
többségi nemzetiségei, hanem
a finnugor és török jellegű

népek között is. A Magyar
Néprajzi Lexikon szerint
„Szűkebb kutatási területe a
népzene, népköltészet és nép-
művészet formai elemzése és
kelet-európai összehasonlítá-
sa. 

Munkáin – noha antifasiz-
musát, tehetségét és becsüle-
tességét (utóbb) méltányol-
ták – marxista kritikusai
„idealista beütéseket” véltek
felfedezi (ti. Lükő nem tarto-

zott a marxisták közé),
Magyarországon sem a ger-
mán, sem szovjet-szláv tudo-
mányos dominancia idején
nem tartozott – úgymond – a
legtöbbet dícsért tudósok kö-
zé; 1948-ban a felsőoktatás-
ban lezajló ideológiai tisztoga-
tás, és ezzel összefüggően a
társaslélektani Intézet meg-
szüntetése miatt a kommu-
nista hatalomátvétel után ún.
kényszernyugdíjazás áldozata

lett. Ez az intézkedés megha-
tározta élete későbbi alakulá-
sát, és végérvényesen a tudo-
mány mellőzött, agyonhallga-
tott kutatója lett. 

Politikai népszerűtlenségé-
hez munkáinak más tudóso-
kat, áramlatokat (név nélkül,
de felismerhetően) kritizáló,
enyhén ironikus megjegyzései
is hozzájárulhattak; de az is,
hogy körülbelül egy nemze-
dékkel megelőzte korát: több
fő gondolata (pl. a szemiotika
eredményeinek a néprajzban
való alkalmazása) csak a
skandináv, prágai és egyéb
nyugati eredetű néprajzi isko-
lák hatására terjedt el itthon
és lett általánosan elfogadott
(noha Lükő tőlük függetlenül
dolgozott és ért el eredmé-
nyeket). 

Fő művét megjelenése ide-
jén teljes csend, gyanakvás
fogadta, egyetlen jelentősebb
recenzió sem jelent meg róla.
2001-ben Kossuth-díjjal tün-
tették ki.

A Magyar lélek formái négy
fejezetre oszlik, első része a
népköltészet és népművészet
azonosnak bizonyuló jelképe-
inek ismertetése, a második
rész a művészi térérzékelés és
-ábrázolás egyes problémáit
boncolgatja, a harmadik rész
a népzenével foglalkozik, a
negyedikben a népművészet
technikai kérdéseivel.

*
„fájdalommal, de az Úr

Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy dr.
Lükő gábor, Kossuth- és
Bethlen gábor-díjas néprajz-
kutató 2001. április 21-én,
életének 92. évében befejezte
küldetését és hazatért meg-
váltójához.” 

Forrás: www.napkelet.hu

lükő gábor
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olimpiai bajnokok: az ókor szupersztárjai
az antik olimpiák bajnokait
épp olyan rajongás vette kö-
rül, mint a maiakat: pénzt
kerestek, hírnevükkel kér-
kedtek - és hagyták, hogy le-
fizessék őket.

hallgattak a fegyverek

Pankráció 

Az egyik ókori olimpián, i. e.
564-ben a phigaleiai pankrá-
tor, Arrikhión holtában érde-
melte ki a győztesnek járó
olajfa-koszorút. Arrikhión
már a harmadik olimpián
szállt versenybe a bajnoki cí-
mért, mikor ellenfele hátulról
bivalyerős fojtófogásba kapta.
A phigaleiai képtelen volt ki-
szabadulni a gyilkos ölelésből,
de sikerült megmarkolnia el-
lenfele bokáját, és úgy meg-
csavarta, hogy az kitörött.

Ellenfele a súlyos sérülés
miatt feladta a küzdelmet, ám
Arrikhión már haldoklott.
torka összeroncsolódott, és
bár őt hirdették ki győztesnek
- az olajlevél-koszorúval már
csak a holttestet tudták meg-
tisztelni.

Bár Arrikhión története ki-
vételesen drámai, az ókori
olimpiák történetében nem
ment ritkaságszámba, hogy a
versenyzők életükkel fizettek
kitartásukért. A pankráció a
különösen veszélyes sportok
közé tartozott, hiszen a fojto-
gatás, az ujjtörés és a nemi
szervre mért ütés is megenge-
dett volt. Ebben a sportágban
elég gyakran előfordult, hogy

a versenyzők a játék után né-
hány nappal belehaltak sérü-
léseikbe. Miért volt olyan
vonzó mégis az ókori Hellász
ifjainak az olimpia? Miért volt
érdemes még fiatal életüket is
kockára tenni?

A legenda szerint az első já-
tékot i. e. 776-ban, az olym-
piai Zeusz-szentélyben tartot-
ták, és mindössze egyetlen
számból állt: egy 192 méteres
futóversenyből. Egy Koroi-
bosz nevű futó győzött, így ő
lett a történelem első olimpiai
bajnoka.

Ettől fogva az olimpiai játé-
kokat 1100 éven át négyé-
vente rendszeresen megtar-
tották, egy Zeusz tiszteletére
rendezett, nagyszabású feszti-
vál részeként. theodosius
császár azonban 393-ban úgy
döntött, hogy a játékok túlsá-
gosan pogány szelleműek, és
megszakította az ősi hagyo-
mányt.

Az idők során egyre gyara-
podott a sportágak száma, vé-
gül az 5 napig tartó játékok
során 10 versenyszámban
mérték össze tudásukat és
erejüket az ifjak. Az olimpiai
játékok rangja és hírneve
szintén egyre nőtt, lassan hát-
térbe szorították az összes
többi, más városokban rende-
zett versenyeket.

„Valamint a nappali égen
nincs forróbb és fényesebb csil-
lag a Napnál, azonképp nincs
az olimpiai játékoknál nagyobb
versengés“ - írta Pindarosz gö-
rög költő az i. e. 5. században.

csábító anyagi előnyök

Az olimpiai játékok a kora-
beli világ legnagyszabásúbb
rendezvényévé váltak. Min-
den szabad görög férfi elin-
dulhatott rajtuk, később nyit-
va álltak minden római pol-

gár előtt. Még Hispániából és
a Földközi-tenger egész vidé-
kéről is érkeztek versenyzők a
viadalra.

futás 

Négyévente hírnökök rajzot-
tak szét szerte Hellászban, és
tudtul adták: a játékok tiszte-
letére szent béke lép életbe,
és tilos az Olimpiába vagy az
onnan hazafelé igyekvő ver-
senyzőket és nézőket feltar-
tóztatni vagy bántalmazni. A
béke a verseny idejére termé-
szetesen az Olimpiához közeli
élisz városállamra is kiterjedt.

A békét a városállamok
rendszerint betartották, ám
akadtak békebontók is. A
spártaiakat például i. e. 420-
ban azért zárták ki a verseny-
ből, mert a béke idején meg-
támadtak egy élisz felségterü-
letén fekvő várost. Árkádia és
élisz pedig a játékok feletti
uralomért 364-ben szabályos
ütközetet vívott magában a
Zeusz-szentélyben - miközben
a pentatlon-verseny javában
zajlott.

Az igaz, hogy a versenyzők
saját elhatározásból és a ma-
guk költségén utaztak
Olimpiába. Az viszont csak a
modern játékok szelleme által
táplált romantikus mítosz,
hogy nemes lelkű amatőrök
lettek volna.

Amikor Pierre de
Coubertin és lelkes barátai
1896-ban feltámasztották a
játékokat, kikötötték, hogy

csak amatőrök indulhatnak a
versenyen. Ám ez a döntés
sokkal inkább a viktoriánus
osztálykülönbségekkel, sem-
mint az ókori játékok utánzá-
sának vágyával magyarázha-
tó.

Az olimpiai játékok győzte-
sei hivatalosan mindössze egy
olajfaágakból font koszorút
kaptak. tudjuk azonban,
hogy a bajnokok ennél lénye-
gesen több és értékesebb jut-
tatásban részesültek, mikor
hazatértek szülővárosukba. I.
e. 600 körül az athéni bajno-
kok nagyjából 600 drachmás
jutalomra számíthattak hálás
városuktól - az összeget nehéz
átszámítani, de ma kb.
300000 dollárnak felel meg.

Ez még hagyján, de a bajno-
kok még szülőföldet is hajlan-
dóak voltak cserélni, ha jól
megfizették őket. A görög író,
Pauszaniasz leírja a krétai
hosszútávfutó, Szodatész ese-
tét, akit az epheszosziak meg-
vesztegettek - így lett belőle
epheszoszi polgár.

Az atléták másban is példát
mutattak napjaink körülra-
jongott szupersztárjainak.
Különleges és becses ajándé-
kokkal halmozták el őket, hi-
vatalosak voltak a lakomák-
ra, sőt, megjelenésükért pénzt
is kasszíroztak. Ha mindehhez
hozzávesszük a hírnevet és az
istenítéssel határos ajnáro-
zást, nem csoda, hogy az atlé-
ták mindent elkövettek a
győzelemért - és ebbe sajnos
még a csalást is bele kell érte-
ni.

areté, azaz a
legjobbnak lenni

Igaz ugyan, hogy mai utó-
daikhoz hasonlóan az ókori
olimpikonok is szent esküvés-
sel tettek hitet a versengés
tisztasága mellett. Mégis
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akadtak köztük olyanok, akik
nemtelen eszközökkel igye-
keztek elnyerni az olajkoszo-
rút.

areté, az erény istennője 

A szabálytalan rajtot és cse-
leket nyilvános korbácsolás-
sal büntették, és a csaló ver-
senyzőt természetesen kizár-

ták a játékból. A 4. századtól
kezdődően a hazugságon, csa-
láson vagy vesztegetésen ért
versenyzőket pénzbüntetéssel
sújtották, az összegből pedig
Zeusz-szobrot állítottak a sta-
dionhoz vezető úton, mely az
örökkévalóságig hirdethette a
csalók szégyenét.

A legszégyentelenebb eset
i. sz. 67-ben történt, és ki más
lehetett volna negatív hőse,
mint az őrült és perverz csá-
szár, Nero. Az uralkodó bene-
vezett a tízlovas kocsiver-
senybe, abba a versenyszám-
ba, melyet egyébként csakis
az ő kedvéért iktattak a játé-
kokba.

Annak ellenére, hogy a csá-
szár kiesett a kocsijából, és be
sem fejezte a futamot, őt hir-
dették győztesnek - igaz
ugyan, hogy néhány évvel ké-

sőbb Nero nevét jelképesen
kitörölték az olimpiai bajno-
kok névsorából.

Az az ellentmondás, mely
az olimpiai játékok magasztos
szelleme és a játékokhoz tapa-
dó politika, valamint pénz-
hajhászás között feszül, egya-
ránt jellemző az ókori és a
modern viadalokra. Ami a
legszorosabban összeköti az
antik és a modern olimpiákat,
mégis az a fogalom, amit a
hellének az areté szóval jelöl-
tek. Bár a szót legtöbbször
erénynek vagy kiválóságnak
fordítják, talán úgy lehet a
legpontosabban visszaadni: „a
lehető legjobbnak lenni“, vagy
„elérni az emberi teljesítő-képes-
ség felső határát“. 

Ez az, amit az ókori és a mai
versenyzők ugyanúgy átérez-
nek, és ezt fejezi ki a modern

olimpiák jelmondata is:
„Citius, Altius, Fortius“ - azaz
gyorsabban száguldani, maga-
sabbra jutni és erősebbnek
lenni, mint eddig bárki más.

A görög szónokot, Aiszk-
hinészt egyik híres beszédé-
ben megkérdik: miért száll-
nak versenybe az emberek
Olimpiában egy olyan veszé-
lyes játékban, mint a pankrá-
ció?

A szónok így felelt: „A ver-
sengés, a dicsőség és a győzelem-
mel járó halhatatlan hírnév mi-
att a férfiak hajlandók kockára
tenni testi épségüket, és a legszi-
gorúbb önfegyelem árán hajlan-
dóak akár a végsőkig harcolni.“

FORRÁS: HTTP://MuLT-KOR.Hu/
2004. AuGuSzTuS 12. 
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A korosabb nemzedék talán
még emlékezik a szőlőpásztor-
ra, a kerülő-re, akit a szőlő
zsendülésekor alkalmazott a
hegyközség, vagyis a szőlőtulaj-
donosok testülete. Arra kel-
lett vigyáznia, hogy szőlőérés
idejétől a szüretig se madár,
se ember ne „tévedjen” be a
szőlőhegyre. 

A madárral még boldogult:
elhessegette – rendszerint a
piricské-vel, közkeletűbb szó-
val: a kereplővel –, de a jóma-
darakkal már nehezebb dolga
volt, nem egy esetben kellett
törvénykézre adni a dézsmá-
lókat. Csak akkor lett újra
szabad terület a szőlő, amikor
– mint régen mondták –
„megeresztették a hegyet”,
egyszóval kitűzték a szüret
napját.

A szüret eredete egyidős a
mítoszokkal. A boristen, a gö-
rögök Dionüszosza a főszerep-
lője, aki megajándékozta az
emberiséget a szőlő megerjedt
levével: a borral. S mint
ahogy a szüret főbb műveletei
és annak eszközei évszázado-
kon át alig-alig változtak,
nem nagyon változott e min-
dig közösségben végzett mun-
kához fűződő szertartás: a
szüreti mulatság, amely a bor-
istennek szóló hálaadásból
lett a termés betakarításának
ünnepélyévé. 

De a szüret mint „végző”
munka félig ünnep önmagá-
ban is. S hogy vígabb legyen,
arról maga a szőlő gondosko-
dik, akár édes gyümölcsét,
akár levét, a mustot vagy a
bort kínálva kóstolgatásra. és
az ember – no meg a bor –
természetéből következik,
hogy minden nép azonos for-
maságok között vidámította
meg e műveletet: dallal,
örömkiáltásokkal, felvonulás-
sal, tánccal, mulatsággal.

A magyarság a szőlőt és a
bort honfoglalása előtt is is-

merte, szőlőművelő azonban
inkább csak letelepedése után
lett. De bizony sok szüret is
eltelt addig, amíg magáról a
szüreti mulatságról is megtu-
dunk valamit. Nem mintha
nem lett volna. Volt. Volt bor
is, sok is, és jellemző az, amit
Kávássy Jób írt Batthyány
Boldizsárnak 1576-ban kelt
levelében

„[Kevéske szőlőm termett,
bor alig, de csak biztogatnak], a
vizet is jó meginnunk, mert az
Isten nemcsak arra teremtette a
vizet, hogy mossanak vele, [ha-
nem az ivásnak okáért is].”

Az urak borát azonban a
föld népe nevelte. S mivel
szüretkor volt esedékes a kü-
lönféle borszolgáltatás, első-
sorban a dézsma, természetes,
hogy nem a mulatságon járt
az esze. S hogy mi volt a dézs-
ma, megmondja nekünk az
1700. évi tokaji rendtartás is:

„A bor-dézma eleitül fogvast
egy volt, most is egy vagyon
[változatlanul], mindenek: la-
kosok, [idegenek], a váras szőlő
hegyekről valamennyi szin bor
lészen, a [földesur] számára…
tartoznak… minden ötödik cse-
bert… adni.”

Legkorábbi forrásaink is e
szolgáltatásokról, nem pedig a
szüreti mulatságról beszélnek.
A mulatságra vonatkozóan
csak a XVIII. század végéről tu-
dósítanak a történeti emlékek,
de bízvást feltehetjük, hogy
öreg szokásokról beszélnek.

E források egyike az úri szü-
retről ad számot. Kisfaludy
Sándor – akinek szerelmi re-
génye Szegedy Rózával 1795-
ben éppen egy szüreten veszi
kezdetét – a „Csobánc” című
verses elbeszélésében így ver-
selt a szüretről:

Bő, víg s népes volt Badacson
Az akkori szüretben:
Mozgott, hangzott az egész hegy
Fenn és alatt, kinn és benn.
urai és asszonysági
Veszprím-, Somogy-, Szalának
Ifjai és leányai
Mindnyájan ott valának.
Durrogtanak a mozsarak,
Hogy a bércek ropogtak,
Kongtak a még üres hordók,
Az ostorok pattogtak.
Harsogtak a tárogatók,
A hegedűk zengének,
Szól a duda, tapsolt a tánc,
S a sarkantyuk pengének.

Az úri muri víg volt tehát,
de a szőlővel való foglalatos-
kodásról az 1803-ban feljegy-
zett „A szőlő fej panasza” cí-
mű népi ének egészen más-
ként emlékezett meg:

Halálomhoz ha készülnek,
Előbb fa-tömlöcbe tesznek,
Furkós bottal fejbe vernek,
Ízról ízre öszve-törnek.
Még itt sincs vége kínomnak,
Lábokkal rajtam tipornak,
Fa sotuba bé-szorítnak,
S ott sokáig sanyargatnak.

Még egy csöpp véremet látják,
Testem addig faggatják.

A szüreti kezdő napot a
szőlő érettsége szerint kiala-
kult százados hagyomány
alapján, tájanként azonban
változóan tűzték ki. így Eger
vidékén szeptember 29-én,
Mihály napján, a Dunántúlon
terézia napján, október 15-
én, Miskolc környékén októ-
ber 18-án, Lukács napján,
tokaj-Hegyalján Simon Juda
napján, október 28-án tartot-

ták. Puskaropogás, vagy ha
volt, mozsárdörgés adta meg a
jelet a szüret megkezdésére.

A fürtöket főképpen nők,
legények, sőt esetenként
gyermekek szedték. Késsel,
kacor-ral, kusztorá-val vágták
le az indáról, sajtár-ba, ritkáb-
ban kosárba rakták. Ebből a
férfiak gyűjtötték össze háti
puttony-okban, és a pincéhez
vagy a borház-hoz hordták,
ahol aztán nyitott hordóba
vagy fakádba öntötték. 

A fakádakban sulyok-kal,
törőfá-val „muskolták, cso-
moszolták, dömöckölték”.
Innen került ezután a taposó-
kád-ba. Mert bizony lábbal
taposták ki – természetesen
férfiak – a szőlő levét, hisz
borsajtó nem sok helyen volt.
S ott is inkább a törköly ki-
préselésére, illetve ennek víz-
zel való felöntéséből készült
„máslás” vagy „lőre” készíté-
séhez használták. A taposó-
kádból szűrőkosár-on át bocs-
kő-ba vagy sajtár-ba folyt a lé,
ezekből töltötték át aztán a
színmust-ot a hordókba.

Persze hogy nem volt ez
csendes munka, mint az ara-
tás. Közben tréfa, nóta járta.

A szüret végeztével a vin-
cellér – vagyis a szőlőmunká-
sokra felügyelő, a szőlőmun-
kát s magát a szüretet is irá-
nyító szakmunkás – fejére cif-
ra kalapot csapott, jobbjára
szőlőfürtökből font koszorút
húzott, baljába szőlővel díszí-
tett botot fogott, s elindította
a nótázó szüretelők menetét. 

Néha vidám muzsikaszóval
érkeztek meg a borházhoz. A
vincellér itt a földre csapta a
kalapját, és a szüret befejeztét
jelentő cirkalmas beszámoló
után a koszorút a gazdasz-
szonynak, a botot pedig a gaz-
dának adta át. Ezt követően
ebédhez vagy vacsorához ül-
tek, amelyen általában juh-

a szüret misztériuma
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húsos kása és – mi sem termé-
szetesebb – bor járta. 

A lakmározás után pedig
táncra perdültek. A ceremó-
nia azonban tájanként válto-
zott. Másként adták meg a
módját.

Hegyalján pl. emígy: a szőlő
leveleivel és fürtjeivel jókora
„szüreti fát” készítettek, és ezt
nem a pincéhez, hanem a gaz-
da házához vitték el. Előtte
maskarába öltözködve az a
pár haladt, amely legutoljára
végzett a szedéssel. 

Körülöttük bokrétás legé-
nyek. A szüreti fa mögött sor-
jáztak nótázva a szüretelők.
énekükbe a szőlőpásztor bele-
belecsattogtatta „piricskéjét”,
madárhessegető szerszámát. 

A házhoz érve a szüreti fát
itt is beszéd kíséretében adták
át a gazdának, aki szintén
megvendégelte az egész társa-
ságot.

A kisgazdás hegyközségek-
ben a falu kocsmájában közö-
sen tartották meg a szüreti
mulatságot, amelynek beve-
zető mozzanata a toborzás
volt. Ünneplőbe öltözött –
gyakran lovas – legények és
kocsin ülő, ünneplő ruhás
leányok kísérték azt a kocsit,
amelynek közepén fején pa-
pírkoronával, kezében hatal-
mas, szőlőfürtös botot tartva
áll a nagy bajuszú, szakállas
szőlő- vagy borkirály. 

S hogy a hívogatás kurjon-
gatással, nótaszóval, muzsiká-
val járt, az csak természetes.
Ki-ki a menethez csatlako-
zott, úgy vonultak be a kocs-
mába, s tartották meg a szüre-
ti mulatságot.

Egyes városokban még ün-
nepélyesebb keretek között
zajlott le a szüreti mulatság.
így pl. Budán is. Csaplovics
János „Képek Magyarország-
ról” című, 1829-ben megje-
lent művében így festette le:

„Reggeltől estélig puffognak
közel és távol a muskéták, mo-

zsarak, ágyúk, este számtalan
rakéta emelkedik a levegőbe, ki-
sebb és nagyobb tűzijátékok ver-
senyeznek, és hangosan zeng a
vidám ének és örömkiáltás min-
den utcán és úton. Ezen barát-
ságos ünnepnek a koronája pe-
dig az u.n. szüreti koszorú… 

Ha vége a szüretnek, majd
mindegyik tehetősebb szőlősgaz-
da… összegyűjti vincellérjeit és
cselédségét, hogy szőlőfürtökből
és szőlőlevelekből nagy koszorút
készítsenek… és ezt a férfiak
rudon a szőlőhegyről a városnak
azon részére viszik, ahol a gaz-
da háza van… [Közöttük sok]
bohóskodó, táncos, álarcos, no
meg valódi vagy látszólagos ré-
szeg… a nézőket és a kísérőket
borral kínálják, és megtöltik a
várost örömkiáltásokkal. Haza
érve aztán felakasztják a koszo-
rút, lámpához hasonlóan, az er-

re a célra meghatározott szoba
közepére, és vidám tánc, lako-
ma… fejezi be ezt az ünnepet,
általában a következő napnak a
hajnalán.”

Csaplovics egyébként meg-
emlékezett a híres tokaji szü-
retekről is. többek között ezt
írja:

„A tokaji szüret… valóságos
nemzeti ünnep… Az ország
nagyjai, a nemesség családostól,
szőlőhegy tulajdonosok, [borke-
reskedők] özönlenek ezen ün-
nepre… Vendégeskedés, tánc,
játék és a mulatságnak minden
fajtája váltakozik… Legények
és leányok jönnek össze a legkü-
lönbözőbb megyékből: itt ma-
gyarok Hegyalja környékéről,
ott németek a Szepességből,
amott… szlovákok más kör-

nyékről, és mindegyik csoport
énekeli a maga népdalait anya-
nyelvén.”

Nevezetes szüretek voltak
Fóton is, Fáy Andrásnál.
Vachot Sándorné számolt be az
1843-as szüretről, amelyen
vele együtt Deák, Kossuthék,
Vörösmartyék, Bajzáék vendé-
geskedtek. 

Visszaemlékezésében érde-
kes dolgot említ:

„Végre, hogy legyen koronája
a kedélyes szüreti mulatságnak,
Deák Ferenc arra kérte Vörös-
martyt, olvasná föl nagyhatású
költeményét, mely megelőző év-
ben itt nyerte címét, s itt olvas-
ták föl legelőször, s Vörösmarty
nagy tetszésnyilvánítások mel-
lett, feledhetetlen szépen olvasta
föl a »Fóti dal« című költemé-
nyét.”

Olvassuk el mi is e híressé
lett, évtizedeken át szavalt,
meg is zenésített versnek két
szakaszát:

Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az,
Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
A göröngy.

Hejh barátom, honfi társam
Bort igyál.
Víg, komor vagy csüggeteg vagy,
Csak igyál.
Borban a gond megbetegszik,
él a kedv,
Nincs a földön gyógyerőre
Több ily nedv.

A vers népszerűségét jel-

lemzi egyébként az is, hogy
több tréfás utánköltése szüle-
tett. A „Honderű” pl. 1845-
ben ilyent közölt:

Borban éled a vidor kedv,
Bort nekünk.
De csak olyat, mely belházi,
Nyeldelünk.
Gyöngyeit, ha kőbányai,
Felveti;
Báj hatalma gondjainkat
Temeti.

Erre pedig hamarosan nagy
szükség lett. A XIX. század
70-es éveitől kezdve ugyanis
mind csendesebb lett a szüret.
S bizony volt olyan év is, ami-
kor nem szüreteltek. A szőlők
jelentős részét ugyanis telje-
sen kipusztította a filoxéra: a
szőlőgyökértetű. 

S csak a századfordulón in-
dult újból fejlődésnek a hazai
szőlőművelés. Vele pedig fel-
elevenedett a szüreti mulat-
ság hagyománya is. A koro-
sabb olvasók még emlékez-
hetnek rá. Bár a régi hagyo-
mányokból sokat megőrzött,
de mégis más volt már, mint a
régi. Nemcsak az új borkészí-
tési technikát szolgáló mód-
szerek és eszközök, hanem fő-
leg a megváltozott életforma
miatt. 

Ez a mulatság már nem a
munkát záró ünnepélyes szer-
tartás, hanem a hagyomá-
nyok művi élesztgetése, mint
a pestbudai kiskocsmákban
tartott műszüret, hol is huza-
lokra kötött szőlőfürtöket
szüreteltek a vendégek, és
úgy vásárolták hozzá a mus-
tot.

Napjainkban pedig már
csak néprajzi érdekesség, ide-
genforgalmi látványosság a
szüreti mulatság. De azért a
színesedő tájban a völgyek
ködéből kibontakozó szőlőhe-
gyeken ma is ugyanúgy csillog
az őszi napfény, mosolygósra
érlelve a szőlőfürtöket,
ugyanolyan csípős a levegő,
csípős a must, friss, vidám a
kedv is, és a bor kiváltotta
hangulat ugyanúgy dalolásra
késztet.           (HTTP://MEK.OSzK.Hu)
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Schmidt Mária: 1956 emléke olyan, mint a bor: 
minél régebbi, annál súlyosabb és ízesebb

a Terror háza Múzeum fő-
igazgatója és az 1956-os
emlékbizottság kormánybiz-
tosa a magyar írók forradalmi
szerepválallása, illetve az
1956-os emlékév programjai
kapcsán adott interjút a
Tokaji híreknek.

A 44. tokaji írótábor 1956 a
magyar művészetben címmel
rendezi meg idei tanácskozá-
sát, így önkéntelenül adódik a
kérdés: hogyan értékeli a ma-
gyar írók szerepét az 1956-os
forradalom és szabadságharc-
ban?

– Jól ismert és dokumentált a
magyar írók szerepe a forradalom
előtti időszakban. A magyar írók
forradalom napjaiban végzett te-
vékenysége is ismert, jó volna
persze még többet feltárni arról,
hogy mit és hogyan tett akkoriban
a magyar írótársadalom. 1956
szépirodalmi feldolgozása pedig
még gazdagabb. Fontosnak tar-
tom, hogy a művészet, a kultúra
szereplői újra es újra lendületet
adjanak az emlékezésnek.
Ráadásul 1956 emléke olyan,
mint a bor: minél régebbi, annál
súlyosabb és ízesebb, ha jó kézbe
kerül.

Mi volt az oka annak, hogy
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverését követően
bizonyos írókat „csak” börtön-
be zártak, de egyiküket sem vé-
gezték ki?

– A kommunista rendszer azt
hirdette magáról, hogy általa a
munkásosztály uralkodik, és vele
szövetségben a dolgozó paraszt-
ság – bár a parasztságot nemigen
nevezte uralkodónak. A kommu-
nizmus valójában az értelmiség
uralmi rendszere volt, igazi ki-
váltságos rétegét az értelmiség ké-
pezte. Ez az értelmiségi réteg
részben kiszolgálta a kommunis-
tákat, részben az ’56-os forrada-
lom és szabadságharc oldalára
állt, utóbbiakra ezért súlyos bör-
tönbüntetés és halálos ítélet is
várt. Hogy ezt megakadályozzák,

a nyugaton élő baloldali írók táv-
iratokkal és petíciókkal bombáz-
ták Kádárékat. érdekes, hogy
közben a százával kivégzett mun-
kásfiatalokért, akik állítólag ural-
kodtak, nem írtak alá petíciót. Az
írók közül többen, arra hivatkoz-
va, nehogy kivégezzenek egyet is
közülük, kiálltak a Kádár-rend-
szer mellett egy ilyen petíció erejé-
ig. Az egész írótársadalom külön-
leges helyzete egy értelmiség ural-
mával függ össze, ami a kommu-
nista rendszert végig jellemezte.

tehát pusztán a nyugati írók
petíciói mentették meg a sza-
badságharc mellé állt magyar
írókat?

– Lehet, hogy Kádárék egy-egy
írót kivégeztek volna, de inkább
megkímélték volna az életüket.
Ebben egészen biztos vagyok,
mert igazából az döbbentette meg
őket, hogy ’56-ban a magyar nép
fordult velük szembe. Azok az
emberek, azok a munkások, pa-
rasztok, diákok – utóbbiak az ő
kádereikből kerültek ki, hiszen
nem mehetett mindenki egyetem-
re –, akikre ők hivatkozhattak,
akik legitimálták, hogy a hatalom
miért szolgálja ki az oroszokat,
miért működtet kollaboráns
rendszert, és miért gyakorol ilyen
tűrhetetlen terrort a magyar nép-
pel szemben. Ezért őket kellett
megbüntetni és terrorizálni, hogy
ne jusson eszükbe még egyszer
felkelni ellenük.

Ezek szerint egyáltalán nem
tartott a hatalom a magyar,
különösen a népi íróktól?

– Nem hiszem, hogy a népi
íróktól különösebben tartottak
volna, megvettek ők elég írót, aki
kommunista lett, és aki kiszolgál-
ta őket, azonkívül a teljes tömeg-
tájékoztatást a kezükben tartot-
ták. Szerintem a hatalom nagyon
ügyesen játszott ezzel, és taktiku-
san alkalmazta az írókkal szem-
ben a „húzd meg, ereszd meg”
politikát. Akiket pedig nem tudott
megtörni, azok közül sokan el-
hagyták az országot. Az írókat is

megfélemlítették, mert ha bele-
gondolunk, ’89 után nemigen ke-
rültek elő olyan remekművek,
amelyek előtte hosszú ideig az
asztalfiókban várakoztak volna.

Ha nem is az asztalfiókból,
de a család padlásáról kerültek
elő két évvel ezelőtt Illyés
Gyula 1956–57-es naplói,
amelyek az idei Könyvhétre je-
lentek meg kötetbe szerkeszt-
ve.

– A könyvet én is elolvastam,
és nagyon érdekesnek találtam.
Illyés Gyula egészen kivételes
személyiség volt: olyan írófejede-
lemnek tartom őt, aki mindig
megtalálta a hatalommal is azt a
nyelvet, amelyen szót tudott ve-
lük érteni, ugyanakkor megőrizte
a szellemi önállóságát. Azok a
reflexiók, amiket megfogalmaz, a
legtöbbet mondják el arról, hogy
mi is történt ’56-ban. Például
Illyés többször hitet tesz amellett,
hogy ezt az elemi erejű és elsöprő
forradalmat az egyszerű munkás-
oknak és a diákoknak köszönhet-
jük. Egy helyen úgy fogalmaz,
hogy a diákok robbantották ki a
forradalmat, de a munkások csi-
náltak belőle nemzeti szabadság-
harcot. Tehát annak ellenére,
hogy író, és az elitértelmiség tag-
ja, pontosan tudja, hogy 1956
történetében hol van az írók he-
lye, és az írótársadalmat nem a
legfontosabb tényezők között em-
líti. 1956 forradalma az egész
nemzet elementáris erejű lázadá-
sa volt a kommunizmus ellen,
ami szabadságharccá nőtte ki
magát a szovjet megszállás ellen.
Ezt sokáig eltagadták, mert min-
dig a kommunista elitklubokban
folytatott diskurzusok hatására
kibontakozó eseményekről beszél-
tek, de nem hiszem, hogy az em-
bereket különösebben érdekelték
volna azok a politikai részletkér-
dések, amelyekre a kommunista
értelmiség választ keresett. Ami
viszont 1956-ban történt, az ma-
gának a népnek köszönhető.
Nem lehet tudni, hogy pontosan
mi volt az a szikra, ami lángba
borított aztán mindent. De hogy

nem az értelmiségi szalonokban
az emberarcú szocializmusról
folytatott viták csiholták, abban
biztos vagyok, és Illyés Gyulának
is ez a véleménye.

(...)
Az 1956-os Emlékbizottság

hivatalos honlapja, a www.ma-
gyarforradalom1956.hu gazdag
kínálatot nyújt az Emlékév
programjaiból. Milyen esemé-
nyeket emelne ki ezek közül, és
mi várható az Emlékév hátra-
lévő részében?

– Nem szeretnék az igazságta-
lanság bűnébe esni: nekem min-
den esemény egyformán fontos.
Büszke vagyok arra, hogy látha-
tóan, érezhetően megmozdítottuk
az embereket: terveznek, emlé-
keznek, ünnepelnek. Az egyik
csúcspont nyilván október 23.
lesz: nagygyűléssel, ünnepi prog-
rammal, emelkedettséggel. Ha
mégis választhatok egyet, akkor
az Egy akaraton 1956–2016 cí-
mű, VR-technológiával megvaló-
suló kiállítást emelném ki. Senki
ne hagyja ki, olyat láthat, amilyet
meg sosem. (...) 

Szeretnénk, ha 1956 hősei
hús-vér emberekként, eseményei
izgalmas történetekként, áldoza-
tai a fiatal generációk példaképe-
iként jelennének meg. Jó lenne,
ha a fiatalok számára ’56 viszo-
nyítási ponttá válna: ha világos
lenne számukra, hogy annak a
szabadságnak, amit ők természe-
tesnek tartanak, ára volt, és ezt
az árat ’56 áldozatai, az áldoza-
tok családjai fizették meg.
Gyakran idézik Thatcher mon-
dását a kapitalizmusról: nincs in-
gyen ebéd. De a demokráciára is
igaz: nincs ingyen a szabadság.
Hatvan évvel a forradalom után
azok, akiknek személyes emlékeik
vannak, lassan itthagynak ben-
nünket, és elérkezik a legendák
ideje. A legendák pedig szépek:
magasztosak, izgalmasak, embe-
riek, önfeláldozóak. Az a célom,
hogy 1956 a legszebb magyar le-
genda legyen.

(RéSzLET) 

www.MAGyARFORRADALOM1956.Hu
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„beszéljétek el dicsőségét a
nemzeteknek…” zsolt 96,3

A Nemzet és Isten népe
évében, melyet az Ökumeni-
kus tanács meghirdetett, ki-
emelkedik a társadalom
Istennek való szolgálata az
Október a reformáció hónap-
jában (Zsolt 96,3).

A nemzeti hovatartozás
számunkra, keresztyén em-
berek számára nemcsak a tár-
sadalmunkban betöltött sze-
repünket jelenti, hanem egy-
fajta közösséget Istennel is.
Igyekszünk így gondolkodni
és ezt továbbadni, utódain-
kat, gyermekeinket is a helyes
nemzeti öntudatra nevelni.

A Zsoltáros gondolata min-
ket is elgondolkodtat, hogyan
beszélek nemzetemről? Vajon
képes vagyok-e arra, hogy sa-
ját nemzetemnek érdekét po-
zitívan képviseljem? Ebben a

folyamatban segít nekünk
Jézus Krisztus is, hiszen Ő ké-
pes volt a tisztán látásra.

A keresztyén ember élete
része Isten népének, annak az
egésznek, amely megtestesül
a keresztyén közösségekben.
Az Isten népéhez tartozva kü-
lönös felelősségünk van a tár-
sadalomban. Keresztyén em-
berként ugyanis a Szentírás
értékrendje alapján éljük

életünket gyülekezetünk, tár-
sadalmunk, nemzetünk életé-
ben.

Nem feledkezhetünk meg
arról sem, hogy Isten is hív
bennünket, és az isteni hívás-
ra adott válaszunk az enge-
delmességben kell, hogy meg-
mutatkozzon. A hit által plu-
szerőt kapunk, amely átvezeti
életünket a holtpontokon. A
reformáció és az Isten igéjé-
nek való engedelmes önáta-
dás a XVI. században kéz a
kézben járt, ugyanakkor mai
életünk krisztusi reformáció-
jának, megújulásának min-
dennapos élménye is lehet. Ez
a szerves összefüggés is indo-
kolja, hogy 2016-ben az
Október a reformáció hónap-
ja rendezvény főtémáját az
Ökumenikus tanács a
Zsoltárok könyvéből válasz-
totta.

Benne van ebben a válasz-
tásban az egymásra való oda-

figyelés és az isteni gondvise-
lés is. De benne van a szemé-
lyes felelősségérzet is, illetve
az annak felkeltésére való
igyekezet. A XVI. századi re-
formáció elkötelezett, neves
és névtelen híveit prófétai
belső tűz indította, s ők egy-
szerre vállalták az isteni meg-
szólítottságot és a megszólí-
tottság elfogadását.

Felelősségteljes elkötele-
zettségre, odaadásra van nagy
szükség nyilván ma is kinek-
kinek a maga kis világában és
egyéni képességei szerint. Az
Október a reformáció hónap-
ja rendezvénysorozat ebben
az esztendőben a következő
témát kívánja hirdetni:
Nemzet és Isten népe.

További információk:
http://meot.hu

október a reformáció hónapja
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SZILÁDy ÁRON tÁRSASÁG

felső-kiskunsági legáció

felhívás!

A kiadott előzetes 
programunknak megfelelően,

2016. szeptember 3-án, 
szombaton egész napos 

társasági legációt szervezünk
a felső-Kiskunságba.

INDuLÁS: reggel 8 órakor
autóbusszal a Szilády Áron
Református Gimnázium mellől
(Gimnázium utcai oldalról).
Célunk: a Felső-Kiskunság lát-
nivalóinak és közösségi értékei-
nek megismerése. Legációs
utunk során borkóstolót is szer-
vezünk! Azt tanácsolom, hogy
egy-két szendvicsről, innivalóról
szíveskedjen gondoskodni, sze-
mélyes ellátása érdekében. 

ÚTVONAL: Kiskunhalas –
KISKŐRÖS (Petőfi Sándor
Szülőház és Emlékmúzeum) –
SzALKSzENTMÁRTON
(Petőfi Sándor Emlékmúzeum)
– KuNSzENTMIKLÓS
(Baksay Sándor ref. püspökre,

Virágh Gedeon 1848-as nádor-
huszár tisztre és Diószegi Balázs
festőművészre emlékezünk,
Kunszentmiklósi Református
Kollégium, Petőfi-relikviák:
Székely Gábor gyűjteménye) –
SzABADSzÁLLÁS (Prielle
Kornélia, Dörmögő-ház,
Muszáj-kerti csőszház; egyko-
ron József Attila nagyapja,
Pőcze Imre tulajdona volt -, vá-
rosháza) – Birkás Bor- és
Pálinkaház (fakultatív) – Izsák
(templomkert) – Kiskőrös -
Kiskunhalas. utazási távolság:
kb. 200 km. Hazaérkezésünk:
kb. 20 órára várható. Buszve-
zető: Vercz József. Programve-
zető: Palásti Károly gimnáziumi
tanár, a Szilády Áron Társaság
alelnöke.

KÖzÖS KÖLTSéGEK:
3.000 Ft, amely az autóbusz és
a belépők költségeit tartalmaz-
za. Hungarikum borkóstoló (3
fajta bor és 1 pálinka, házisajt-
tal és pogácsával) ára: 2000
Ft/fő. A borkóstoló programra
külön kell jelentkezni!

JELENTKEzéS: 2016. au-
gusztus 31-ig, előjegyzéssel Kiss
Sándorné tagtársunknál
(20/465-2300), vagy személye-
sen a Lelkészi Hivatalban
(munkanapokon: 7:30 - 12:00,
15:00 - 17:00 óráig), a közös
költség, illetve a fakultatív prog-
ram díjának egyidejű befizetésé-
vel. 

Házigazdáink lesznek a tele-
pülések egyházi és világi elöljá-
rói. A részletes útitervet az in-
dulás előtt minden résztvevő
megkapja.

LuKÁCS LÁSzLÓ ELNÖK

Reményik Sándor

templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
és nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát! 

(1925)
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Az október 2-án tervezett
Mikes kelemen estünket,
immár másodszor kell elha-
lasztanunk, legnagyobb saj-
nálatunkra. tervezzük a
Magyar Lakomák kultúrva-
csorák folytatását.

*
A Szilády Áron társaság év-
könyvet ad ki az elmúlt 15 év
civil tevékenységének össze-
foglalása céljából. Előjegy-
zésre nyílik lehetőség 2000
Ft/db áron, amit a Lelkészi
Hivatalban (munkanapokon:
7:30 - 12:00, 15:00 - 17:00
óráig. telefon: 77/421-123)
lehet előfizetni.

*
Kilencedik alkalommal ren-
dezik meg a zenélő Szélma-
lom prózás-zenés-táncos csa-
ládi és civil programot a kis-
kunhalasi Sáfrik szélmalom-
nál. A 2016. szeptember 3-
án, 16 órakor kezdődő színes
műsorban 14 fellépőt láthat-
nak a szélmalom árnyékában
összegyűlő érdeklődők a
Pásztortűz Egyesület szerve-
zésében.

*
aktuális kiskunhalasi prog-
ramok: www.halasikultura.hu

*
A STÁDIuM – polgári hírlevél
26. számának várható megjele-
nése: 2016. november. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntart-
juk! Az időszerű ünnepi prog-
ramokról külön értesítéseket
küldünk! Az 1-25. számok le-
tölthetők a vashatos.hu honlap-
ról. További információk:
20/465-2300. E-mail: nador-
klub@mailbox.hu

Kiskunhalas; gazdasági bankpalota (régi posta)

kiskunsági történetek
írta: nagy czirok László

KuPAKné éS A fInáncoK

Egyszer – még a fatengős világban – valaki följelentette
Kupak András bácsit, hogy a tanyáján olyanféle takar-
mányt is duggat, aminek a boltokban nagy kelendősége
van, az igazi neve pedig – dohány.

Egyszer maga volt csak a tanyában Kupakné. éppen ke-
nyérsütéssel bajmolódott, mikor jön a két pénzügyőr a ta-
nya felé. Minthogy Vera néni sejtette, hogy nem ültetős
tyúkot keresnek, a dohányt nagy szakajtóba elrejtette,
majd a bedagasztott tésztából „ráágyazott“.

– Kenyérsütéssel bajmolódok – mondja a belépő pénz-
ügyőröknek.

– Jól van, néném, hanem van itt egy kis hiba is! Leveles
dohányt rejtegetnek, de nem lesz nagy baj, ha önként elő-
adja! – mondja a szemlész.

– Nem bolondultam mög! ... Nem azért gyugtam el,
hogy már mög előadjam! ... Itt van előttik mindön, keres-
sék mög!

Hiába fáradtak a pénzügyőrök, nem is sejtették, hogy
hol lapít a dohány.

Forrás: Bereznai Zsuzsanna - Nagy Czirok László: 
A hajdani halasi nép humora / thorma János Múzeum, 2011

Honismereti Honismereti 
határjárás XvIII.határjárás XvIII.

Ismerkedés  Kece l  város  és  környéke
természe t i  é s  ép í te t t  örökségéve l .

A nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2016. szeptember 23-án, pénteken 15 órától!

utazásunk kisbusszal történik
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

vEndégváráS: 
Haszilló Zoltán polgármester (Kecel) 

és Béla Zoltán borász (Imrehegy)

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 6000 ft/fő. (utazás, borvacsora) 

jelentkezés 2016. szeptember 20-ig! Ügyfél telefon: 20/465-2300

felhívás!
Az 56-os Emlékbizottság és
partnerei részéről előkészített
halasi megemlékezésekről a
helyi média és a www.ma-
gyarforradalom1956.hu olda-
lon tájékozódhat!

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

MAgyArtMAgyArt AA MAgyArnAKMAgyArnAK!!


