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Tóth Ferenc 
Erdei Ferenc, a lokálpatrióta 

 

Erdei Ferenc számára a szülőföld nem pusztán egy táj, nem csupán az Alföld 
szép rónasága. Ez is, de ennél sokkal több. Erről így vallott: „Makói vagyok. Itt 
születtem, itt nevelkedtem. Az élet minden vonatkozásában itt szereztem indító 
és alapvető élményt: munkában, tanulásban, tudományban, politikában, köz-
életben, sikerekben és csalódásokban és persze szerelemben is."  

 A hagymások lüktető élete, fölfokozott munkaláza korán rabul ejtette. A szülő-
földről magával hozott munkaszeretet hihetetlen munkabírással is párosult, 
amely egész életében elkísérte. Makói örökségként mindvégig hajnalban kelt, 
teljesítményéről legendák keringtek. 

Szellemi ébredését a makói gimnáziumban ugyanazok a tanárok gerjesztették, 
mint József Attiláét. Negyedikes koráig biológus akart lenni, Ady rajongóvá is itt 
vált. Nyári szünetben kerékpáros országjárásra indult. Ekkor már érlelődött 
benne a küldetéstudat. „Testben, lélekben le van maradva a magyar paraszt. Én 
ezt a felismerést a vándorlásomnak köszönhetem. Most már látom, hogy paraszt 
a paraszt, de ez csak erősíti azt a hitemet, hogy eljön az idő, mikor nem lesz 
paraszt. És ezt az időt én szeretném fölidézni.”De ezt nem elég megérezni, ehhez 
szerinte szociográfiai kutatásokra is szükség van. Mielőtt megírta volna klasszi-
kusnak számító ilyen irányú munkáit, előbb a makói parasztság sorsa, a makói 
társadalom fejlődése, a makói tanyavilág élete foglalkoztatta. Királyhegyes 
rajzáról évtizedek múltán így vélekedett: „Olyan ez, mint az első szerelmi val-
lomás: túlfűtött és zavaros, de az oka és a célja félreérthetetlenül világos: meg-
fogalmazni egy addig meg nem nevezett helyzetet, s kifejezni e helyzet alaku-
lásának a távlatát.”  

A 19. század második felétől a város szellemi életét velejéig áthatotta a kossuthi 
függetlenségi eszme. Makót az országgyűlésben közel három évtizedig Justh 
Gyula, a 48-as Kossuth-párt elnöke képviselte, akit Ady Endre „egy bomlott 
korszak bomlasztójának” tekintett. 

Az egyetem elvégzése után visszajött a hagymások közé. Könyvelője lett a 
hagymakertészek szövetkezetének, amely külföldi tanulmányútra küldte. Erdei 
Ferenc 25. éves születésnapján, Münchenben döbbent rá, hogy Makótól milyen 
politikai indíttatást kapott. „Most érzem én, hogy mit jelentett a mi városunk 
életében a pusztíthatatlan függetlenségi érzés és mozgalom, most tudom csak, 
hogy miért tartotta Ady Justh Gyulát 48 utáni idők … mélységekből táplálkozó 
magyar politikusának.” 
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Hazatérve a szövetkezet ügyvezető igazgatója, 1937 februárjától elnöke. 
Megbízatása tiszavirág életű lett, tisztségéből kibuktatták, ekkor élete egyik 
legnagyobb csalódását szenvedte el. Ugyanakkor népi íróként és politikusként 
egyszerre robbant be az ország közéletébe. Megjelent a Futóhomok és 
megalakult a Márciusi Front. A Futóhomok írója Móricz Zsigmond szerint 
„higgadt, nyugodt, mint egy laboratóriumi tudós”. A Márciusi Frontról Féja 
Géza joggal írhatta: „Makó volt a Márciusi Front Mekkája, szent városa, ezt 
pedig történelmi hagyományának és Erdei Ferencnek köszönheti.” A Márciusi 
Front tagjai – Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre, Veres Péter – első bemutat-
kozásukat 1937. február 28-án a makói Korona Szállóban tartották. Az ország 
nyilvánossága elé két hét múlva Budapesten, a Múzeumkertben léptek. Alkot-
mányozó gyűlésüket ősszel szintén Makón hívták össze. Hasonlóképp az 
országépítés igézetében – a legendás marosi dereglyében – 1939. Péter-Pál nap-
ján megalakult parasztpárt. 

Szigetszentmiklósra költözve is hazajárt, ő vezette a hagymanemesítő telepet. 
Ragaszkodott ahhoz a fölnevelő közösséghez, amely tehetségek sokaságát 
bocsátotta szárnyra. Megbecsüléssel beszélt a két háború közötti makói 
értelmiség alakjairól: „Mennyi elmúlhatatlanul kedves ebben az örökségben! A haladó 
szellem perzselő heve mindennel szemben, ami ósdi, feudális, babonás és embertelen.” 
Erdei annyira tisztelte azt a nemzedéket, amelytől a stafétabotot átvette, hogy 
közéjük tartozónak is érezte magát, és Diósszilágyi főorvos leányát feleségül 
vette. Ám hamar elváltak, mert „szegénylegény” volt, és idegenkedett a 
nagypolgári életmódtól, amelybe belecsöppent. Ebédhez pl. hétköznap is 
zakóban kellett az asztalhoz ülni. H. Szabó Imre újságíró emlegette, hogy a 
szerkesztőségben bezzeg fesztelenül uzsonnázott, egyik kezében kenyér, 
szalonna, vöröshagyma, a másikban bicska… 

1944. december 16-án hivatalos küldetésben jött szülővárosba, az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés előkészítésére. Bár nem volt makói lakos, őt is városunk küldöt-
tének választották. A kormánynak is tagja lett. De hogy belügyminiszterként 
nem tehette be a lábát a makói rendőrkapitányságra, szinte hihetetlen. Márpedig 
olyan szektáns politika érvényesült itt, hogy városunk állam volt az államban. 
Kun Szabó Ferencnek egy interjúban ironikus mosollyal mesélte az akkori 
kapitány, hogy amint közeledett az épülethez, rákiáltottak: állj! Mire Erdei: Ne 
butáskodjatok, a belügyminiszter vagyok, és ment tovább. Feküdj, szólt a vezényszó. 
Erdei tovább ment, ekkor élesre töltötték a fegyvert. 

Erdei Ferenc a földreformtervezetet Makón a Függetlenségi Front áprilisi gyű-
lésén ismertette. Mivel itt kevés kiosztható föld volt, a hagymásokat meg-
nyugtatta, hogy a mezőhegyesi állami birtokból is részesülnek. 
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Miniszterként a munkatársak megválasztásánál – ha rajta múlt – a szakmai 
rátermettség volt a meghatározó. Dévényi Endre tűzoltóparancsnokot a makói 
rendőrségi fogdából kiszabadítva országos tűzvédelmi parancsnoknak nevezte 
ki. Nagy Ernőt, a Makói Gazdasági Egyesület egykori elnökét a földművelési 
minisztérium lószakértőjeként alkalmazta. Amikor tudomására jutott, hogy a 
szülőház szomszédságában lakó Diós Márton hagymakertész padlását 
lesöpörték, azonnal intézkedett. S. Bálint György felsőházi tagot, a Duna–
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara alelnökét népbírósági perén Erdei Ferenc 
védelmébe vette. A vagyonától megfosztott, Pestről kitelepített Csorba János 
ügyvédet, makói laptulajdonost, a fölszabadult Budapest kisgazda főpolgár-
mesterét igazságügyi miniszterként rehabilitáltatta. 

A hagyma sorsát Pestről is figyelemmel kísérte. Előbb Mezőhegyesen, majd 
Makón létrehozta a hagymanemesítő állomást. Amikor 1950-ben több száz 
hagymakertész tüntetett a hagyma alacsony fölvásárlási ára ellen, Erdei leküldte 
a Földművelési Minisztérium hagymaszakértőit, és még abban az évben a szál-
lítási szerződések megkötésében érdekelté tette a termelőket. 

1956. november 3-án tett egy kísérletet a haza megmentéséért, vállalta a 
kormányküldöttség vezetését. A tököli letartóztatása után a Fő utcai gyűjtőfog-
házban – amikor már toll és papír kerülhetett kezébe – lírai földrajz című 
vázlatában is a szülőföldről vallott: „Óh, drága Tisza-Maros menti táj, légy min-
dig velem, mutasd a végtelent, tükrözd a sorsot…” 

A nullás géppel megnyírt, torzonborz szakállú Erdei a Fő utcai 
gyűjtőfogházból kiszabadulva a közelben lakó makói származású Gerő Géza 
ügyvéd családjánál megborotválkozott, tisztálkodott, mert ilyen lealázó külsővel 
még Majlát Jolán elé sem akart betoppanni. Hamarosan két makóival találkozott. 
Gallyas Ferenc járt nála, amikor Münnich és Kádár telefonált kétszer is. Rá 
akarták beszélni, lépjen be a kormányba. Határozottan visszautasította. H. Szabó 
Imre újságírónak meg a Duna-parton panaszolta: ő mindig tudta, mit kell 
csinálnia, de most tanácstalan. Arra gondolt, hazajön makói barátaihoz, beszerez 
annyi virághagymát, amellyel el tudja indítani kertészkedését. 

Az 1956-os forradalom után a makói termelőszövetkezeti vezetőkkel 
szoros kapcsolatot tartott. Győzködte őket a háztáji gazdálkodás bevezetésére. 
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársaival földolgoztatta a makói Úttörő 
és az apátfalvi téesz történetét. Amikor elterjedt a városban a hír, hogy a 
felekezeti temetőket lezárják, Diós Sándor presbiter levélben kérte Erdei segít-
ségét. Ő fölkereste egykori elemi iskolai osztálytársát, Földházi Imre tanács-
elnököt, de minden érve hiábavalónak bizonyult. Ez is motiválhatta, hogy 
hazajött képviselőnek. 
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Az idősödő Erdei Ferencben ugyanis egyre érlelődött a gondolat: hatvan 
felé, hazafelé. Makó demográfiai állapotáról Mocsár Gábor tollából döbbenetes 
tanulmány jelent meg 1966-ban: Makó legerőteljesebben csökkenő magyar város, 
Makó a legegykésebb magyar település, innen a legerősebb a migráció. Erdei Ferenc 
szülőföld iránti hűsége ezúttal fájdalmas aggódással párosult. Egy rádiómű-
sorban diplomatikusan előkészítette esetleges makói országgyűlési jelölését. 
Másnap megkapta hozzá a pártközpont „áldását”, amivel a szektáns makói 
pártvezetők nem értettek egyet, de tudomásul vették. 

Jelölőgyűlési programbeszédét 1967-ben a hagymaházban tartotta. 
Amikor odaért, a helyi népfronttitkár átszólt a pártbizottságra: Gyertek, 
megérkezett Erdei Ferenc. Mire a válasz: ide is annyi az út, mint oda.  Erdei – mintha 
mit sem vett volna ebből észre – továbbra is lelkesen beszélt a teveiről. Képvise-
lősége a tespedt várost felpezsdítette. Dr. Forgó István tanácselnökkel szoros 
együttműködésben a közművesítéstől a munkahelyteremtésig mindennel fára-
dozott. „Védőszárnya” alatt működött a lokálpatrióták múzeumi baráti köre. 
Évtizedekig mellőzött értelmiségiek és papok is szívesen fáradoztak lakó-
helyünk otthonosabbá tételéért. Kívánsága szerint ősei mellett, a megmentett 
makói temetőben pihen Erdei Ferenc. Czine Mihály irodalomtörténész szerint 
búcsúztatása napján még a fák is sírtak, temetése népvezér-temetés volt. 
Nagyobb tömeg csak Nagy Imre ravatalánál jelent meg. Búcsúztatásakor 1200 
kálvinista templom harangja is siratta. 

Városunk első történetírója, Szirbik Miklós prédikátor, makóiságát azzal 
a reformkorban használatos szóval fejezte ki, hogy hazafi, amin azt értette, hogy 
a szűkebb hazának, Makónak fia. Mindketten a szó mai jelentésében is hazafiak 
voltak. 

(Elhangzott Budapesten, 2010. december 9-én a Magyar Tudományos Akadémián 

megrendezett tudományos konferencián) 
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Szűcs Tamás 
Iskolanővérek a világban 

 

A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek rendje nem 
teljesen új alapítás, hanem a Miasszonyunkról nevezett Ágostonos Kanonisszák 
francia alapítású kongregációjából származik. Ennek a katolikus leányokat 
tanító rendnek a feloszlatása után indul az iskolanővérek közel 180 éves, máig is 
tartó, áldott története. 

A rend alapítója Gerhardinger Karolina 1797. június 20-án született a 
Regensburg melletti Stadt am Hofban, Bajorországban. Apja Gerhardinger 
Willibald, jómódú hajómester; anyja Mária Franciska. Tanulmányait a 
Miasszonyunkról nevezett Ágostonos Kanonisszák helyi iskolájában végezte. 
1809-ben a bajor kormány betiltotta működésüket, iskoláik gazdátlanok 
maradtak. A regensburgi székesegyház plébánosa Georg Michael Wittmann, 
felismerve a fiatal lány szellemi- lelki adottságait felajánlotta neki, hogy legyen 
tanítónő. A kis Gerhardinger Karolina nem nagyon akart tanítónő lenni. Végül 
mégis igent mondott, és a tanítónői képesítését megszerezve már 1812-ben (15 
évesen) tanítani kezdett szülővárosa elemi iskolájában. (Itt tanított 1833-ig a 
Szegény Iskolanővérek rendjének megalapításáig. A kongregációt a bajor 
Neuburg vorm Waldban alapította Szent Ágoston Regulája, valamint Fourier 
Szent Péter és Boldog Alix Le Clerc XVI. sz.-i szabálya szellemében.) 

 Wittmann, aki közben Regensburg püspöke lett, figyelemmel kísérte 
Karolina működését, de az alapítás évében meghalt, és Sebastian Jobra bízta a 
kongregáció lelki szolgálatát. Sebastian Job pár hónap múlva elhunyt. Karolina 
1835. november 16-án letette szerzetesi örökfogadalmát, és felvette a Jézusról 
nevezett Mária Terézia nevet. Hármasával - négyesével küldte ki a nővéreket a 
falvakba, a tanyavilágba, a legszegényebbekhez, azokhoz, akik még ebben a 
környezetben is a legkiszolgáltatottabbak voltak: a gyermekekhez, fiatal 
lányokhoz. 1833. október 24-én történt a rendalapítás, létrejött az első 
zárdaiskola Neunburg von Wallban. Az alapítást „Isten művének” tartotta, 
magát pedig az eszköznek. Szerencsére a bajor király, eltérve a kor szokásos 
politikai irányzataitól, pártolta az iskolanővéreket. Három év múlva megalakult 
a következő Schwarzhoffenben, 2-3 osztályos népiskolák voltak ezek. Tanítottak 
kézimunkát, hittant, írást, olvasást, háztartási ismereteket, olyasmit, amivel egy 
lánynak megadják az alapmű-veltséget, hiszen a lánynevelés mindig egy kicsit 
háttérbe szorult a fiúk nevelése mellett. Fontos volt, hogy felkészítse őket arra, 
hogy jó családanyák legyenek, mert Teréz anya szerint, a társadalom szintje és 
erkölcsi nívója az édesanyáktól, és a családi otthonoktól függ. 1843-ban sikerült 
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Teréz anyának Münchenben a volt Clarissa kolostort átvennie, és ott született 
meg a rend első anyaháza. Ekkor már 40 újonc nővére, 60 jelöltje és 40 nővére 
volt. Teréz anya életében – ma már hihetetlennek tűnik – 215 alapítás történt. 
Kora egyik legzseniálisabb és ugyanakkor egyik legszerényebb, Istenben elrejtett 
életű nője volt.  

1847-ben Teréz anya néhány nővérrel áthajózott Amerikába, ami 
akkoriban nem volt éppen egyszerű vállalkozás. A viharos vizeken, 5–6 hétig 
hajózva a „Washington” gőzösön érkeztek meg. Először azzal a céllal, hogy a 
kivándorolt német emigránsok gyermekeit tanítsák. Rendkívül barátságtalan 
fogadtatásban részesültek, az illetékes, helyi püspök nem szívesen látta őket, de 
ott maradtak. Egy évig járták a terepet, hogy hol lehetne az iskolanővéreket 
megtelepíteni. Az első hely, ahol mégis sikerült megvetniük a lábukat, Baltimore 
volt. Megértették, hogy a hazájuktól kiszakadtaknak nincs még gyökerük. Egy új 
életet kell megalapozniuk, tehát a gyermekeknek nevelésre van szükségük. 1847 
után Baltimore egyházi tartománnyá alakult, és 79 új házat alapított. A kongre-
gáció igen gyorsan terjedt az USA-ban, s egyike lett az észak-amerikai katolikus 
egyházközségi iskolahálózat kiépítőinek. Az anyaházat Milwaukee-ben 
(Wisconsin) építették fel. Teréz anya egy évet töltött Amerikában, és echós 
szekéren járta a falvakat, mocsarakat, elhagyatott tájakat, és kutatta az újabb 
letelepedés lehetőségeit. Helyettese Friess Karolina nővér lett. Később a rend új 
amerikai missziós területeken vetette meg a lábát, jelesül Bolíviában, Salvador-
ban, Puerto Rico-ban, Chilében, Peruban, Hondurasban, Paraguay-ban, 1871-ben 
Kanadában, Bolíviában. Elindultak Afrikába, a fekete világrészbe, a feketék 
közé, Ghánába és Nigériába, Libériába, később Gambiába, Sierra Leonéba, 
Kenyába.  

1850-ben folytatódik az európai terjeszkedés, megalakul Westfália 
Tartománya, Bréde központtal és ez a tartomány majd 18 új házat alapít. Ugyan-
ebben az évben jött létre Észak-Amerikában Milwokee Tartomány, amely 95 új 
házat hozott létre. Elkerültek Alaszkába, (eszkimó iskola is lett), és a Csendes-
óceán szigeteire. 

 A Sziléziai Tartomány 1851-ben alakul meg, az akkor még Németor-
szághoz tartozott Breslau központtal, ez ma Wroclaw. Innen terjeszkedtek 
Lengyelországba tovább, ahol 1857-ben Opola központtal tartományt hoztak 
létre. Ez a tartomány ma Európában a második legnagyobb, ezelőtt pár évvel 
missziót alapított Fehér-Oroszországban. A nővérek jelen vannak már orosz 
nyelvterületen is, és lengyel nővéreik sora tanul oroszul, hogy beljebb 
terjeszkedhessenek ebben az országban. 1853-ban Freistadtban alakult meg a 
következő tartomány. Ez az osztrák tartomány Bécs székhellyel, német 
nyelvterületen 26 házat alapított, többnyire nagy iskolákat. 1854 fontos dátum 
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számukra, mert először ekkor hagyják jóvá életszabályukat, amely összefoglalja 
azt az élettörvényt, amely szerint meg kell szentelődniük. A Szentírás után 
számukra ez a legfontosabb törvénykönyv. IX. Pius pápa jóváhagyta rendi 
életszabályzatukat. A Szentszék 1854. január 1-jén, Jézusról nevezett Terézia 
anyát nevezte ki az egész kongregáció általános elöljárójává, és 1859-ben először 
hat évre, majd véglegesen jóváhagyták a Konstitúciókat. 

Terézia anya bajor nővérekkel, akik igyekeztek megtanulni magyarul 
1858-ban Temesvárra jön. Az 1870-es évek a kultúrharc időszaka volt. Amikor a 
nővéreket a porosz területen szétszórták, akkor jutottak el Temesvárra is. 1859-
ben cseh földön, Bilavodában (ez a mai cseh-lengyel határ mellett van), jött létre 
az első cseh anyaház, ahonnan még 15 házat alapítottak. 1860-ban Észak-
Itáliában Gorizia központtal megalakul az olasz rendtartomány. Ez az olasz- 
szlovén- osztrák háromszögben foglal helyet. Nemzetköziségét ma is őrzi. 1864-
ben megtelepedtek Angliában is.  

Európában 200 házat alapított, több mint 5000 levelet írt életében. 
Mindehhez a Jézussal való találkozásból, az imádságból, a Szentírás olvasásából 
merített erőt. Nővéreiről anyai jósággal és szeretettel gondoskodott. Meglá-
togatta őket, a (fiók)házakban, mindig szorított időt arra, hogy mindegyiküket 
meghallgassa, elbeszélgessen velük, gondosan feljegyezte kéréseiket. De komoly 
és szigorú is tudott lenni, ha azt vette észre, hogy a nővérek elhanyagolják a 
szabályok betartását. 

1879. május 9-én visszaadta Istennek eseményekben gazdag, áldott 
életét. Vágyódva készült a Jézussal való találkozásra. Körlevélben búcsúzott el 
nővéreitől, hálát adott és bocsánatukat kérte. „A viszontlátásra - a mennyben!”- így 
zárta sorait. Halálakor 2319 nővér gyászolta őt 291 intézményben.  Sírjának 
fedőlapjára életének mottóját vésették a nővérek: „Isten művei szenvedések árán 
jutnak előre”. Hetven éven át szolgálta Istent és a gyermekeket. Magyarországon, 
ahol halálának évében már 10 házban 143 nővér és 64 jelölt élt, és ahol összesen 
6 alkalommal járt. Terézia boldoggá avatási eljárását 1932-ben kezdték meg, a 
boldoggá avatásra a római Szent Péter bazilikában 1985. november 17-én került 
sor.  
 
Az iskolanővérek a XX. században 

1934-ben, az alapítás centenáriumán, 15 tartomány volt 748 házban. A 
nemzetiszocializmus csak német nyelvterületen tudta korlátozni a nővérek 
szolgálatát, a menekülni kényszerülő nővérek e vészterhes években alapítottak 
többek között Svédországban, Brazíliában, Argentínában. A második világ-
háború után szinte valamennyi házukat elvesztették a szocialista országokban. 
A világháborút követő határváltozások a rend kormányzásában szintén okoztak 
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változást. A központi, egységes vezetés a mai időkig megvan, a tartományok 
élén a tartományfőnöknő áll, az ő közvetlen vezetése alá tartoznak a házfőnök-
nők. A rend egységét fejezi ki az általános káptalan (tanács) is, amelybe az 
összes tartomány nővérei választás útján küldenek megbízottakat. 

Az első japán misszió 1947-48-ban alakult meg. Isteni csoda volt, amikor 
az amerikai nővérek a hirosímai atombomba ledobása után 2-3 évvel elindultak 
Japán felé. Ma Japán egy tartomány nagyságrendű területnek számít, ahol 
vannak iskoláik, óvodáik, sőt lepratelepen is dolgoznak nővéreik, és egyetemük 
is van Kiotóban. 1950-ben a kongregáció négy világrészen 17 tartományt foglalt 
magában, több mint 11 ezer nővér működött 850 házban, iskolában. 1956-ban 
megszűnt a nővérek két osztályra tagolása. Nevelési területük kiszélesedett, 
megindultak újra az afrikai missziók felé. 1963-ban a tartományok száma 20-ra 
emelkedett, ezekhez több régió kapcsolódott (pl. Guam, Japán, Honduras, 
Bolívia, Puerto Rico) összesen 11535 nővérrel és 325 novíciával (szerzetesjelölt) 
963 házban. Ez az év jelentette a létszám csúcspontját. 1982-es statisztika: 8251 
nővér 21 tartomány 867 házában. Legutolsó adatok: 762 házban 5854 nővér. A 
központi házuk Rómában van. 
 
A magyarországi rendtartomány története 

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek első külföldi 
tartománya Európában Magyarország volt. A nagy magyar rendtartomány 
alapítása Csajághy Sándor (1851-1860) csanádi püspök nevéhez fűződik, aki a 
nőnevelés ügyét szívén viselte. A figyelmét titkára, Oltványi Pál volt földeáki 
plébános, prépost hívta fel a nővérek müncheni rendházára. Magyarországra 
maga Terézia anya hozta az első bajor nővéreket (6 fő), akik Temesvárott 
telepedtek meg 1858-ban. Innen indultak délvidéki és erdélyi alapításokba. 
Bonnaz Sándor püspök lett a bánáti iskolanővérek legnagyobb jótevője. A sort 
Perjámos nyitotta meg (1860), következett Lippa (1862), Nagyszentmiklós (1863), 
Gravica és Versec (1864), Lugos (1874). Temesvárott is két újabb iskola, ill. 
intézet nyílt, 1881-ben tanítóképző, majd Szeged (1873), Nagybecskerek (1880), 
Földeák (1881), Arad (1885), Kiskunmajsa (1892), Debrecen- Svetits Intézet 
(1896).  

A századforduló után pedig Kolozsvár, Csorvás, Kétegyháza, Budapest, 
Makó-Újváros (1910), Gödöllő, Battonya, Kikinda. Az alapító szellemében a 
magyar iskolanővérek eleinte kizárólag óvodákat, elemi és polgári iskolát 
vezettek. Középfokú tanintézményük csak Temesváron, Kolozsvárott, Debre-
cenben és Szegeden volt. Főleg az anyai hivatásra, a családban és az életben való 
helytállásra tanították meg a lányokat. A soknyelvű, soknemzetiségű, több 
felekezetű vidékeken a nővérek egyforma szeretettel nevelték-gondozták a 
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magyar, német, román és szerb leányokat. Megkezdték a tanítóképzést is, hogy 
így fejlesszék a keresztény szellemű népoktatást. 

Az első világháború alatt a nővérek házaiban a tanítást felváltotta az 
életmentő ápolás. Trianon után 22 ház és intézmény került határokon túlra: 18 a 
Romániához csatolt részre, 4 pedig a délszláv államhoz Bánátban. 1925-től 
született alapítások: Elek, Pusztamérges, Fonyód, Makó-Belváros (1935-ben Dr. 
Csepregi Imre pápai prelátus- plébános hívására) és Zsámbok. 1923-tól Szeged 
lett az anyaországban maradt szegény iskolanővérek tartományi központja.  

A két világháború között felvirágzott a hitélet Magyarországon. 
Nővérek is számtalan katolikus egyesületben tevékenykednek. Az 1938-as 
budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson lelkesen részt vettek a nővérek 
tanítványaikkal. Magyarország visszakapta 1941-ben Észak-Erdélyt, amely által 
a Magyar Tartományhoz visszakerült három ház: a dési, ill. a kolozsvári 
Auguszteum és a Marianum. Újra elevenné vált a kapcsolat erdélyi nővéreikkel. 
A szegedi tartományfőnöknő a helyezéseket kiterjesztette a visszakapott 
házakra is. Magyarországról ún. "szórványmisszióba" indultak a nővérek az 
erdélyi székely falvakba. A második világháború a nővéreket sem kímélte meg a 
szenvedésektől. Nem egy helyen új otthont, új létfeltételeket kellett teremteniük. 
Házaikba menekülteket, sebesülteket fogadtak. Iskoláinkat kórháznak foglalják 
le előbb a németek, később az oroszok. Sok fiatal nővér végzett vöröskeresztes 
tanfolyamot, és részt vett a sebesültek gondozásában. Többen a nővérek közül - 
mint oly sok magyar leány és asszony - áldozatul esett az orosz katonák 
erőszakoskodásainak. 1948-ban intézményeiket, két év múlva pedig házaikat is 
át kellett adniuk az államnak, leponyvázott teherautókon internáló táborokba 
hurcolták a szerzeteseket. A szegedi anyaházból például a Nógrád megyei 
Ludányhalásziba vitték a nővéreket, másokat Máriabesnyőre, Zircre. A kommu-
nista kormány betiltotta a szerzetesrendek működését. Amikor elengedték a 
táborokból őket, nem volt hová menniük, nem volt mibe öltözniük.  Volt, akit 
rokonai fogadtak be, másokat ismerősök, plébániák. Az idősek közül sokan 
öregotthonba kerültek, akinek senkije nem volt, mert például erdélyi szár-
mazású, vagy mindenkije meghalt, annak nem maradt más, mint cselédnek állni 
egy családhoz. Az egyház és az állam között létrejött megegyezés értelmében az 
iskolanővérek két gimnáziumot tarthattak fenn Pesten és Debrecenben (Patrona 
Hungariae, Svetits Katolikus Leánygimnázium). Küldetésüket nagy szegény-
ségben és létbizonytalanságban, korlátozott létszámmal teljesítették, szoros 
állami felügyelet alatt. A szocializmus évtizedei alatt az iskolanővérek és a 
három férfi rend gimnáziumai, kollégiumai a magyar katolikus ifjúságnevelés 
védőbástyáiként működtek. Újra meg újra akadtak rendbe belépő fiatalok, 
elsősorban tanítványaik köréből, akik vállalták, hogy egy diktatúra árnyékában 
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a magyar lányokat és fiúkat elkötelezett keresztényekké, felelős értelmiségivé, 
saját hivatásukban kiteljesedett, érett felnőtté, szülővé neveljék. 

A rendszerváltás után az iskolanővérek is új lehetőségeket kaptak: 
épületeket igényelhetnek vissza, kárpótlásokban részesültek, a közösségen kívül 
élő nővérek visszatérhettek a rendi közösségbe. Újra indult az iskolanővérek 
által vezetett oktatás Szegeden (1992-ben) és Makón (1991-ben).  

1994 óta a Szerbiában élő 14 nővér, akik korábban a Jugoszláv 
Tartományhoz tartoztak, a Magyar Tartományba integrálódtak, így tartomá-
nyuk két egykori magyar településsel bővült: Kikindával, ahol a nővérek hit-
oktatással, plébániai munkával foglalkoznak és Nagybecskerekkel, ahol pedig 
magyar lányok számára kollégium működik. A trianoni határok által elvá-
lasztott magyar nővértársakkal is megélénkült a kapcsolattartás: Erdélybe és a 
Bánátba egyre gyakrabban látogatnak át az anyaországi nővérek. A Magyar 
Tartomány is elindítja a nemzetközi kongregáció szintjén már elterjedt társult 
tagságot. Olyan férfiak és nők csatlakoznak hozzájuk, akik az iskolanővéri 
karizmát családjukban, egyházközségükben, munkahelyükön valósítják meg, és 
ahol tudják, segítik apostoli szolgálatunkat.  

2004-ben Románia területén, de a Magyar Tartomány missziójaként az 
erdélyi Szovátán megtelepedik Nagy M. Vera nővér és egy társult tag. Mind-
ketten énektanárnők, és a Felső-Nyárádmentén mozgó énekes iskolát szervez-
nek: "visszatanítják" a kiveszőben lévő népi kultúrát, a zenei anyanyelv megőr-
zésével segítik az immár több, mint 80 éve határon túlra szakadt hűséges 
magyarokat identitásuk megőrzésében. Kodály Zoltán módszerével kórust 
szerveznek, énekes színdarabokat rendeznek, melyekkel bejárják Erdélyt és 
Magyarországot, ezáltal is ápolva a magyar-magyar kapcsolatokat. 2008-ban a 
Magyar Tartomány jubileumi évét ünnepelte, hálát adott a rend az 1858-as 
magyarországi megtelepedése óta eltelt 150 esztendőért. 

Az iskolanővérek kis közösségekben élnek, és az iskolában dolgozó 
munkatársaikkal együtt törekszenek olyan légkört kialakítani, amelyet a 
kölcsönös adás és elfogadás jellemez, és amelyben lehetséges a növekedés. Mint 
Terézia anya, abban a meggyőződésben nevelnek, hogy az ember megvál-
toztatásával, nevelésével megváltoztatható a világ, s ehhez elsősorban jó édes-
anyákra van szükség. 
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Szegedi iskolanővér-jelöltek a 19. század végéről 

 

 

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Makó 
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GILICZE JÁNOS 
Torontál megyei menekültek Csanád megyében és Makón 

(1848-1849) 

  
„Szoros kötelességünknek tartjuk a velünk éreztetett kegyes pártfogásukért 

hálaköszönetünket kifejezni. Mi nem találunk szavakat, melyekkel e tisztelt város 
kebelébe lett szíves befogadásunkat illően meghálálhatnánk. Tapasztalt pártfogásukat 
keblünkben mélyen érezzük és szívünkbe örökre vésve, még késő unokáinknak is hálás 
köszönettel fogjuk emlékül hagyni.” Az előbb említett sorokat 1848. december 12-én 
Makó tanácsának írt kérelmükben vetették papírra a városunkban tartózkodó 
debeljacsai menekültek. Hogyan és miért, kerültek ők megyénkbe, városunkba, 
valamint néhány hét elteltével rajtuk kívül még több ezren a szomszédos 
Torontál vármegyéből? Mindezekre a kérdésékre próbálunk választ adni termé-
szetesen a teljesség igénye nélkül. 

Az 1848. márciusi események híre hamar eljutott Újvidékre a magyar-
országi szerbség egyik fellegvárába, ahol március 21-én szerb népgyűlés üdvö-
zölte a pesti forradalmat és egyúttal hitet tett a szerb-magyar testvériség mellett. 
Néhány hét elteltével azonban a politikai események hatására, merőben megvá-
ltozott a bánsági szerbség hangulata. Ennek legfőbb kiváltó oka az volt, hogy a 
magyar országgyűlés hallani sem akart a szerbek nemzetként való elismeréséről. 
A kérés teljesítésétől maga Kossuth is mereven elzárkózott, kijelentve, hogy 
Magyarországon egyetlen politikai nemzet létezhet, a magyar. Ezek után a szerb 
mozgalmakban egyre inkább előtérbe kerültek a szélsőséges irányzatok, amik-
nek hatására végül zavargások törtek ki. Április 24-én Nagykikindán, 25-én 
Nagybecskereken, majd 26-án Óbecsén történtek véres események. A kormány a 
lázadás féken tartására Csernovics Péter Temes megyei főispánt kinevezte egész 
Torontál vármegyére teljhatalmú kormánybiztossá, aki a mellé rendelt Kiss Ernő 
ezredessel próbált rendet teremteni. A szerb mozgalmak egyre veszélyesebb 
mértéket kezdtek ölteni. 

Torontál vármegye bizottmánya 1848. július 3-án keltezett átiratában 
tájékoztatta az elmúlt hetek szomorú történéseiről Csanád vármegye közön-
ségét. Levelükben megrázóan festették le a végvidéki Padina, Antalfalva, 
Debeljacsa – a későbbi Torontálvásárhely - és Uzdin községek szorongatott hely-
zetét valamint Szentmihály település kirablását és felégetését. Veszélyesnek 
ítélték a Becskerek, Zsablya és Perlasz környékén kialakult több ezres ellenséges 
táborok létét, amik halálos fenyegetést jelentettek az egész megye számára. 
Híradásuk végén kijelentették: „önerőnkre támaszkodni nem tartjuk elegendőn
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(magunkat)…atyafiságos barátsággal kérjük, hogy a támadásnak kitett vidékünk 
segedelmére sietni, s annyi fegyveres polgárt, amennyit csak nélkülözhetnek leküldeni 
szíveskedjenek, ellátásukról gondoskodunk, tárt karokkal fogadja a segítséget a két hosszú 
hónap óta zaklatott népünk, melynek egy része a kalászokban lengő Isten áldását 
odahagyva futásban látja egyedüli üdvét.” Csanád megye bizottmánya július 6-án, a 
levél vételének napján, azonnal intézkedett. Az átiratban foglaltakról és a tett 
intézkedésekről értesítették a hadügyminisztert. Beszámoltak arról, hogy meg-
gyorsították a nemzetőrség szervezését. Arról, hogy a frissen verbuvált nemzet-
őrök két nap elteltével már esküt is tettek. Előkészítették a szomszédos megyék 
nemzetőreinek fogadását és elszállásolását. A Csanád megyei nemzetőrök 
mobilizálására hamarosan sor került. Szórád János őrnagy július 25-én már 
Ókanizsáról jelentette, hogy 1338 fővel megérkezett és táborba szállt.  

Torontál megye július 6-án kelt újabb levelében ismételten ecsetelte a 
végvidéki települések szorongatott helyzetét. Átiratukhoz csatolták Djorde 
Stratimirovic (szerb) nemzeti biztos az alibunári táborból június 20-án keltezett 
levelének a magyar fordítását, amelyben Antalfalva község lakosságát csatla-
kozásra szólította föl. Ha ezt mégis elmulasztanák, arra az esetre a következő 
fenyegetéseket fogalmazta meg a biztos: „ha ellenszegültök, nagy visszahatást tesz-
tek, akkor áldozatai lesztek makacsságotoknak, eléritek a szentmihályiak sorsát, mindent 
elveszítetek, s a végvidékről, mint ellenségeink el fogtok hajtatni, mert ki velünk nincs, az 
ellenünk van.” 

1848 őszére a Bánság és benne Torontál vármegye hadszíntérré vált. 
Vukovics Sebő királyi biztos szeptember 18-án a következőkről értesítette 
Csanád vármegye közönségét: „Végvidéki Debeljacsa községének magyar lakosai, 
miután három ízben már a lázadó rácoknak támadását erőteljesen visszaverték, folyó hó 
8-án a lázadók által tetemes erővel újra megtámadtatván, százan a csatában elestek, 
mintegy 300-an pedig elfogattak s a fönnmaradt 2000-en pedig vagyontalanul elűzve 
földönfutóvá tétettek. A menekülőket Torontálba átvonulva, ott Kiss ezredes parancs-
noksága alatt egy gyalog századot alkottak, a többiek nők és gyermekek segítségre 
várnak.” Vukovics mellékelte azt a levelet, amelyben a debeljacsaiak részletesen 
beszámoltak a tragikus véres eseményekről és arról, hogy jelenleg Magyarit-
tabén tartózkodnak minden élelem és ruha nélkül a legnagyobb ínségben, 
reménytelen kilátások között. A menekülők arra kérték a biztost, hogy „ha 
a…szorongató vészek, és a közelgő tél miatt a haza rólunk nem rendelkezhetne, az volna 
az óhajtásunk, hogy nőinket és gyermekeinket Makó, Vásárhely, Szentes, Békés, Gyoma 
és más népesebb magyar városokba” helyezzék el. Cserébe felajánlották, hogy a 
férfiak azonnal készek fegyvert fogva szolgálni a hazát. Vukovics végezetül 
kérte Csanád megyét, hogy fogadjon be menekülteket, majd azoknak lélek-
számáról adjon jelentést. Itt megjegyzem, hogy a debeljacsaiak nem véletlenül 
Makón, Hódmezővásárhelyen, Szentesen valamint Gyomán kerestek menedéket. 
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Azért nem, mert a Kamara, 1794-ben a felsorolt településekből verbuvált 
református magyarokból alapította meg települését, és érthető, hogy a második 
nemzedék még rengeteg szállal kötődött a kibocsátó anyatelepülésekhez. 
Csanád vármegye bizottmánya szeptember 26-i ülésén tárgyalta Vukovics 
utasítását. Első intézkedésnek elhatározták, hogy a megye lakosságát felszólítják 
a menekült és „végső ínségre jutott lakosok kebelrázó sorsuk enyhítésére” szolgáló 
pénzbeli adományozásra. Másodiknak felkérték Makó városát, hogy fogadjon be 
menekülteket, majd a vállalt létszámról azonnal adjon jelentést. A Végvidéken 
történtekről, a segélykérésekről Csanád vármegye több értesítést kapott néhány 
napon belül. Az eseményekről tudósított Hadik Gusztáv a tiszántúli mozgó 
őrseregek főparancsnoka, Kemény Dénes belügyi államtitkár a miniszterelnök 
megbízásából, valamint Torontál vármegye Nagybecskerekről. A megyei 
bizottmányhoz szeptember 26-án a már Makón tartózkodó debeljacsai 
menekültek nevében Kiss Péter, Kiss Ferenc, Földesi János, Görbe István és Kun 
Antal azzal a kéréssel fordult, hogy a megye intézkedjen elszállásolásukról és 
élelmezésükről. Csanád megye október 2-án tárgyalta a beadványokat, és 
ismertette Makó város elöljáróinak azon ígéretét, hogy a hontalanok közül 
legalább 300 főt befogadnak azzal a föltétellel, hogy ne csak könyöradomá-
nyokból éljenek, hanem végezzenek munkát is. A megye egyúttal elrendelte a 
menekültek jegyzékbe foglalását. Makó elöljárósága állta szavát. Egy 1849. 
januári összeírás szerint 86 családot, összesen 341 fővel fogadtak be városunk 
lakói. Még egy adattal rendelkezünk a debeljacsai menekültek elszállásolásával 
kapcsolatban, bár az nem Csanád megyei. A másik anyatelepülésen, Szentesen 
1849. február 22-én írták össze a menekültek létszámát. Az összeírásból kiderül, 
hogy Szentesen összesen 247 fő debeljacsai tartózkodott, akik közül csak 75 fő 
volt élelemmel ellátva, a többi 172 fő ellátás nélkül szűkölködött. A Makón 
tartózkodó menekültek december 12-én már azért fordultak a város tanácsához, 
hogy a megmentett jószágaik számára, telelésre, némi takarmányt biztosítsanak. 

1848 végén 1849 januárjában súlyos harcok folytak Magyarország 
területén. Január 5-én herceg Windischgrätz csapatai bevonultak a kiürített fővá-
rosba. A magyar kormány Debrecenbe húzódott és az ott tartott haditanácsban 
elhatározta, hogy a bánságban levő katonai erőket kivonja így Torontál 
vármegyéből is, és az ország belsejében összpontosítja, valamint megerősítik a 
Maros védvonalát. Amint a magyar csapatok megkezdték visszavonulásukat, a 
felkelők könnyű szerrel elfoglalták Versecet, utána nemsokára Nagybecskereket, 
Törökbecsét, Nagykikindát. Csanád megyét nagy veszély fenyegette. A szék-
város Makó felkészült a közvetlen támadás elhárítására. Az 1849. február 9-12. 
között, Újszeged, Szőreg határában lezajlott sorsdöntő csata után a szerbek 
erősítésre várva nem kezdtek újabb hadi akciót, így Makó megmenekült. A 
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támadástól ugyan megmenekültek, de a délvidéki, bánsági, Torontál megyei 
menekülők áradata azonban elérte a megyét. A tragikus napokról így írt 
Horváth Mihály csanádi püspök, történetíró: „Ameddig a látóhatár terjed, az utakon 
szekér szekeret ért… 60000 ember földönfutóvá lett. Sokan el sem érték a Maros vagy 
Tisza partját, hanem a fáradtságtól elnyomatva dőltek el útfélen… emberek tolták a 
taligát, hogy a nagy sárban kiállott vonó marhának segítsenek…Bosszúsan szidták a 
rácokat és az urakat, kik a háborút kezdették…A nép többnyire Makónak s Földeáknak 
tartott.” De nem csak a nép menekült, hanem menekült Torontál vármegye 
tisztikara is. Kossuth Lajos Debrecenből 1849. január 19-én, mint az Országos 
Honvédelmi Bizottmány elnöke közölte részletes utasításait Torontál megye 
közönségével a délvidék katonai kiürítésével és a megoldandó föladatokkal 
kapcsolatban. Elsősorban arra adott magyarázatot, hogy miért vonták ki a 
haderőt a megyéből annak hangsúlyozott kérése ellenére. A magyarázat így 
szólt: „Az a kérdés: hogy a kormány minden haderejét összevonja e, hogy a nemzet létét, 
a hazát megmentse – vagy egyes seregekre osztva a hazának egyes vidékei védelmében 
hagyja e a felosztott erőt megtöretni s a csekély erővel védett vidékkel együtt a hazát 
elveszni? Meg vagyok győződve, hogy Torontál lelkes közönsége át fogja látni a szomorú 
kénytelenséget, miképp a nemzeti létünk eltiprására törő ellenséget csak úgy győzhetjük 
le, nemzeti függetlenségünket csak úgy menthetjük meg, ha minden haderőnket 
összeszedve az ellenség fejét zúzzuk szét – át fogja látni, miképp, ha a nemzeti lét 
biztosítva lesz – Torontál is lesz biztosítva. Ellenben ha a haderő összpontosításának 
elmulasztása miatt a magyar nemzet elvész – nem lesz, akinek számára Torontál 
megvédessék.” Kossuth utasításának második részében előírta, hogy a megye 
ideiglenesen Szegedre helyezze át a székhelyét, és ott kezdje meg munkáját. 
Végezetül pontokba szedve fölsorolta a megyei tisztikar adminisztrációs tenni-
valóit, majd a következő buzdító szavakkal fejezte be leiratát: „Tehát összetartás 
és kiürítés uraim! Ha hazánk lesz, mindenünk lesz. E munka minden ép kart igénybe 
vesz – és feltétlen feláldozást kíván. De amint nagy a feláldozás – olly nagyszerű leend a 
megmentett, a szabad hazánk jutalma is!” A határozott utasítás ellenére Torontál 
megye székhelyét Makóra helyezte. A megye bizottmánya február 5-én válaszolt 
Kossuth január 19-i levelére. A levélben keserű hangon bírálták a korábbi 
hadvezetést, amely a jó hadsereg birtokában nem használta fel a nép lelke-
sedését és nem mért döntő csapást az ellenségre. Drámai színekkel ecsetelte a 
jelentés a megye kiürítését, a lakosság és a hatóságok menekülését, melynek 
eredményeként a megye székhelyét előbb Újszegedre, majd Makóra tette át, 
elsősorban azért, mert a menekülő lakosság jobbára Csanád megye községeiben 
talált átmeneti otthonra. Kossuth „megütközéssel” értesült a megye elhatározá-
sáról, Makóra költözésről. Újólag szigorúan megparancsolta, hogy a megye 
székhelyét helyezze át Szegedre. Ám ezt a parancsot sem tartották be. Torontál 
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megye tisztikara csak április 16-án költözött át Nagyszentmiklósra, amikor már 
folyamatban volt Bácska és a Bánság ellenségtől való megtisztítása. 

A végvidéki, torontáli menekültek életüket és némi jószágállományukat 
mentve Csanád megyébe, Makóra és a környező településekre 1849. január 
közepére, végére folyamatosan érkeztek. A befogadó településeken sem volt 
könnyű a megélhetés, hiszen hátországként nagy terheket kellett elviselni a 
lakosságnak. Makón katonákat helyeztek el, akiknek biztosítani kellett 
ellátásukat. Hadiadót kellett fizetni. Adományokat gyűjtöttek a honvédseregek 
felszerelésére. Fuvart kellett teljesíteni. Sebesült, beteg honvédeket, nemzet-
őröket kellett ellátni a Makón külön e célra fölállított „kórodában”. Igénybe vették 
az iparosok munkáját és sorolhatnám még tovább. Ennek ellenére próbáltak 
mindent megtenni a menekültek érdekében. Róka József csanádi püspöki 
helynök már január 31-én körlevélben szólította föl a megyei papságot a 
menekültek részére történő segély gyűjtésére. Egy hét alatt sikerült 139 Ft 30 
krajcárt összegyűjteni, amit haladéktalanul kiosztottak. Sajnos nem csak léleke-
melő dolgok történtek. Január 27-én Návay László főszolgabíró arra intette a 
községek lakosait, hogy a menekültektől ne csalják ki, és vegyék meg potom 
áron jószágaikat, azért, hogy ne történjen meg az, hogy „tűzhelyüket és vagyo-
nukat szerencsétlenül elhagyni kényszerültek, köztünk oltalmat keresve új ellenségekre 
bukkanjanak”. A makói templomok előtti hirdetések jegyzőkönyve bepillantást 
enged a menekült családok tragédiájába, napi gondjaikba. 1848. október 1-jén 
egy szegény debeljacsai ember kereste ellopott lovait. Ugyanakkor Kovács Mi-
hály eltűnt menekültet keresték. Október 29-én egy hatéves árván maradt 
végvidéki kisfiúnak, aki magát Pesti Jánosnak nevezte, kerestek örökbe fogadó 
szülőket. November 19-én a nagybecskereki Gyöngyösi János kereste Fanni 
nevű nyolcéves kislányát, akit a meneküléskor egy szentmihályi lakos kocsijára 
tett föl. 1849. február 1-jén az ugyancsak Nagybecskerekről menekült Bugyi Jó-
zsef tízéves István fiát és tizenkét éves Anna lányát, Kiss József szajáni lakos 
pedig feleségét és gyermekeit kereste. 

Torontál megye Makón, 1849. február 5-én tartott ülésének határozata 
értelmében kérte Csanád megyét, hogy írassa össze a kebelébe menekült toron-
táliak létszámát, elhelyezésüknek módját, már csak azért is, hogy felsőbb 
helyekről segélyt kérhessenek. Ebben az átiratban a megyéjükből elmenekültek 
létszámát 60000-re tette a bizottmány. Csanád megye február 7-i ülésén az alis-
pán beszámolt arról, hogy az összeírás már megtörtént és azt már átadták 
Torontál megyének. Ennek némileg ellentmond, Dobsa Sámuel főszolgabíró 
február 10-i utasítása, amiben meghagyta a községek jegyzőinek, hogy írják 
össze a Bánságból menekülteket. Sajnos a csanádi alispán által említett becses 
irat nem áll rendelkezésünkre, így pontosan megállapítani azt, hogy hány 
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menekült tartózkodott megyénkben nem lehet. Valószínű, hogy a létszám 
állandóan változott, az is előfordulhatott, hogy nem készítették el az összeírást, 
illetve azt nem bővítették. Két lajstrom – egy makói és egy földeáki – azonban 
megmaradt. Belőlük és más szórvány adatokból, egyházi anyakönyvekből képet 
kaphatunk a menekültek létszámáról, származási helyéről. Ezek alapján megál-
lapíthatjuk, hogy 1849 januárjában Makón mintegy 3500 fő menekült tartóz-
kodott 56 torontáli településről. Legtöbben Nagybecskerekről, 479 fő, Ittabéról 
392 fő, Torontálszentmihályról 280 fő, Tordáról 245 fő, Nagykikindáról 219 fő, 
Kiszomborról 137 fő és a részben Makóról települt Kisoroszból 102 fő talált 
ideiglenes menedéket városunkban. Apátfalván február 6-án 24 településből 
356-an tartózkodtak. Földeák 28 településből fogadott be 197 fő menekültet, leg-
többet, 62 főt Torontátordáról és 48 főt Magyarcsernyáról. A Csanádpalotára 
kerültek létszáma ismeretlen, de legalább 15 településből fogadtak be menekül-
teket. Az egészséges menekült fiatal és középkorú férfiak állták korábban adott 
szavukat. Makóról 1849. február 27-én 72-en, Földeákról pedig 47-en mozgó 
nemzetőrként jelentkeztek a szegedi táborban. A kelet-csanádi községek tekinte-
tében jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. 

A háború borzalmai, a menekülés és az időjárás viszontagságai sok 
földönfutóvá vált torontáli menekült egészségét aláásta. Többen - fiatalok és 
idősebbek - soha nem térhettek vissza lakhelyükre. Csak két adatot említünk. A 
makói római katolikus egyház halotti anyakönyvében 1848. november 25-től, 
1849. május 16-ig 288 torontáli menekült halálesetét regisztrálták, a református 
halotti anyakönyvben - november 29. és május 31. között – pedig 112 főét. 

Vukovics Sebő országos biztos 1849. április 14-én kelt levelében, ami 
csak május 16-án érkezett meg Makóra, arról értesítette Csanád megye bizott-
mányát, hogy a bánsági menekültek, marháikat elhelyezhetik a pécskai állami 
uradalom legelőin. A bizottmány július 4-i ülésén azzal vette tudomásul a 
rendelkezést, hogy a bánáti menekültek nagyobb része már visszaköltözött 
lakhelyére, így az intézkedés feleslegessé vált. Torontál megye bizottmánya 
1849. május 29-én már Nagyszentmiklóson tartott ülésén arra kérte Csanád 
vármegyét, hogy a még ott tartózkodó vonó marhákkal és eszközökkel nem 
rendelkező, ismeretlen számú menekültek hazaszállításához adjon segítséget. A 
megkeresett megye július 7-én tartott ülésén a következő feljegyzéssel tette 
irattárba a levelet: „A tárgy iránti intézkedés szükségessége már megszűnt, tudomásul 
szolgál.”, ami annyit jelentett, hogy Csanád megyét és annak székvárosát, Makót 
az utolsó menekült is elhagyta. 

 
(A Csongrád megyei levéltári napok keretében hangzott el Makón, 2009. október 13-án, 

 a Debreczeni Bárány Ágoston és Torontál vármegye emlékülés keretében) 
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Horváth Mihály 

A földeáki reformátusság a második világháború előtt 
 

 A folyamatos árvízveszély miatt a hajdani (ma Óföldeák néven 
ismeretes) Földeák lakóinak többsége 1846-ban magasabban fekvő részekre 
költözve új települést alapított. A falu alapvetően katolikus település maradt, 
majd lassan, leginkább a közeli Makóról és Vásárhelyről református hitű 
családok költöztek az új faluba. Bár a lakosság összlétszámát tekintve számuk 
még mindig elenyésző volt (kb. 60 fő), 1885-ben sikerült iskolát indítaniuk, 
református tanítóval. Ehhez nyújtott segítséget a makói református 
presbitérium, az íróként és újságszerkesztőként is ismert dr. Csécsi Nagy Miklós 
lelkipásztor kezdeményezésére. A segítség nem csak eszmei volt, a makói 
egyház tulajdonjog-fenntartással 1500 forintért házat vásárolt a földeáki hívek 
számára. Húsz esztendő elteltével a makói presbitérium a földeáki egyházközös-
ségnek ajándékozta az ingatlant. 
 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvény-
cikk a faiskolákról és fásításokról szóló VI. fejezete szerint a községek kötelesek 
faiskolát létrehozni, fenntartani, különös tekintettel a selyemhernyó-tenyésztés 
alapfeltételét jelentő eperfák telepítésére. A rendeletnek megfelelően Földeák 
elöljárósága a katolikus és református iskolák közös használatára a haleszi 
részen egy kataszteri hold földterületet biztosított. 
 A 19. század végén a község a Száraz-ér melletti földjéből 200 négyszög-
ölnyi területet adott át a református közösségnek, hogy ott temetőt alakítsanak 
ki. A földeáki reformátusok első kántortanítója Czirbus István, első kurátora 
(gondnoka) Kalász Mihály volt. 1920-ig Nagy Lajos, Kulcsár Endre, Kocsis 
János, Gyökössy Endre (más források szerint József) és Dögei Kálmán töltötték be 
a kántortanítói tisztséget. A község – a törvényi szabályozásnak megfelelően – 
segítséget nyújtott a református iskola fenntartásában. 

Saját gyűjtésemben a legkorábbi, földeáki reformátusokkal foglalkozó 
sajtóhír 1898-as keltezésű. Január 23-án a következő közlemény jelent meg a 
makói Maros hetilapban: „... Balázsfalvi Kiss Auguszt őnagysága védnöksége alatt a 
földeáki iparosnők a földeáki ev. ref. imaház javára folyó évi január 29-én Csámpai János 
zenekara közreműködése mellett a nagyvendéglő helyiségében jótékonyczélu táncviga-
dalmat rendeznek. Beléptidij személyenkint 40 krajczár...” 

1903. február 19-én a Maros című makói hetilap hosszasan sorolja a 
földeáki reformátusok által rendezett jótékony célú mulatságon felülfizető 
bálozók névsorát, akik a kötelező belépődíjat kiegészítve növelték az est bevé-
telét. 1903 májusában rövid újsághír tudósított a református iskola kanyaró 
miatti ideiglenes bezárásáról. 1904. január 28-án az említett lap beszámolt egy, a 
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nagyvendéglőben tartandó református táncmulatságról, melynek bevételét 
harang beszerzésére kívánták fordítani. 
 A magyar református egyház egyetemes névtára az 1911. évre című kiadvány 
szerint a református hívők száma Földeákon az említett évben 342 volt. Majd' 
negyedszázad elteltével az említett adattár 1935-ös kiadása is csak 426 hívőt 
említ. (Hivatalos adatok szerint a község lakossága 1930-ban 5555 volt.) 
 A tízes évek közepén négyszáz koronáért sikerült a közösség számára 
megszerezni a mai református templomhoz tartozó telek felét. Dögei Kálmán 
(1887–1918) tanító halálával a kis közösség tagjaira nehéz napok köszöntöttek. 
Az iskola ideiglenesen bezárt, egy harangot hadi célokra elszállítottak, egy 
kisebb megmaradt. 
 1921-től Mágori Sándor tanító teljes erőbedobással, fáradhatatlan 
munkával újjáéleszti a kis közösséget. Munkájában erős támogatóra lel a 
kezdetektől Földeákon tevékenykedő Kalász Mihály gondnok személyében. 
 „Folyó hó 25-én a földeáki ref. iskola udvarán az iskola fűtőanyagának 
beszerzése javára tornaünnepély tartatik. A tornagyakorlatokat a hódmezővásárhelyi 
Torna Club férfi és női csapatjai mutatja be. Este Pósa Pál vendéglőjében 8 órai kezdettel 
táncmulatság lesz...” – írta a Makói Friss Újság 1922. június 24-én. 1923. január 24-
én ismét rendeztek bált, melynek bevétele a gyülekezet pénztárát gazdagította. 
Az említett lap február 18-án megjelentette a nagylelkű felülfizetők névsorát. 
 1925. május 21-én „egyszerű teríték mellett” szeretetvendégséget tartot-
tak Földeákon. A délutáni programot énekkari fellépéssel, szavalatokkal, elő-
adással tettek színesebbé – számolt be a Marosvidék napilap. Május 31-én Vörös 
Lajos makói segédlelkész prédikált és úrvacsorát osztott a faluban. Szeptem-
berben Szücs Ernő református lelkésztanár látogatta meg a földeáki híveket. 
 A '25-ös év fontos eseménye volt Csathó Kálmán református tanítói 
kinevezése. A köztiszteletben álló tanító 1895-ben született a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Tiszasason. Középiskoláit Debrecenben és Sárospatakon 
végezte. Eperjesen 1915-ben tanítói diplomát szerzett. Az első világháborúban 
több fronton harcolt, számos kitüntetést kapott. 1925-től a földeáki reformátusok 
„mindenese” lett. Tagja volt a képviselő-testületnek, választmányi tagja a Föl-
deáki Torna Clubnak, pénztárnokként működött a polgári olvasókörben. 
Parancsnokként több mint tíz évig irányította az 1892 óta folyamatosan működő 
Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Csépléseknél ellenőri posztot vállalt. 
Lelkes támogatója volt az eperfa-telepítéseknek és az ehhez kapcsolódó selyem-
hernyó-tenyésztésnek. (A második világháborúban újra behívták katonai szol-
gálatra, fogságba esett, ahonnan legyengülten, 1946-ban tért haza. Feleségével 
újra munkába állt, majd az ötvenes évek közepén nyugdíjba vonultak, és 
gyermekükhöz költöztek Balassagyarmatra, ahol halálukig éltek.) 
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 1926 januárjában Szirbik Sándor makói református lelkész védnöksége 
mellett, a földeáki nagyvendéglő összes termeiben táncmulatságot rendeztek. 
Február 28-án a makói református egyház hetilapja, a Harangzúgás helyet adott 
Csathó Kálmán, földeáki reformátusok védelmében írt sorainak. A földeáki 
hívők ugyanis földet szerettek volna igényelni, ezzel megteremtvén egy önálló 
lelkészi státusz alapfeltételét. A felvetést többen bírálták. Az Országos Föld-
rendező Bizottság a földeáki földbirtokreform keretében mégis meghozta dön-
tését nyolc hold föld kiméréséről, dr. Návay Géza birtokából. A földbirtokos a 
határozat ellen fellebbezett, mondván, a földeáki reformátusok nagyon kevesen 
vannak, jobbára nincstelen emberekből verődtek össze, és se' templomuk se' 
lelkészük... Csathó a lap hasábjain felvázolja a földeáki reformátusság történetét, 
ecsetelve a kis egyházközösség létjogosultságát. A „nincstelenséget” cáfolandó, 
a vagyonosabb híveket név szerint felsorolja. És valóban: az említett hetilap, 
mintegy bizonyítván a földeáki tanító két hónappal azelőtti nyilatkozatát, 1926. 
április 18-ai lapszámában részletes kimutatást közölt a felekezet anyagi 
helyzetéről, kiemelve az igen jelentős mértékű adakozásokat, melyeket „a makói 
nagy egyházban történt adakozásokkal nem merjük arányba állítani!” – jegyzi 
meg ironikusan a korabeli krónikás. (A földeákiak a Harangzúgás hetilapot is 
bőkezűen támogatták.) 
 1926. június 30-án Szücs Ernő budapesti református lelkésztanár isten-
tiszteletet tartott a földeáki gyülekezetben. November 14-én Csathó Kálmán a 
Harangzúgás hetilapban az első világháborús emlékmű átadása kapcsán, az 
elesettekről szólva, megemlékezett a református katonákról is. 

1927-től egyre többször jelentek meg cikkek a község reformátusairól. 
Földeák „fejlődő, virágzó és teljesen városias jellegű község hatezer lakosából 
mindössze 400 lélek vallja a református hitet s ennek a 400 léleknek papja, 
tanítója, kántora, hitbéli erősítője, bajában vigasztalója és tanácsadója egyetlen-
egy ember, Csathó Kálmán fiatal református tanító, aki tipikus példázója annak, 
hogy tud egy ember mindene lenni egy egyháznak” – írta a Marosvidék napilap 
tudósítója 1927 júniusában az Ingyenélők című darab bemutatója kapcsán. 
Csathó tanítót a díszletek elrendezése közben faggatta a korabeli krónikás. A 
Varga György „dísztermében” előadandó darab bevételét harmónium beszerzé-
sére szándékoztak fordítani. A cikk egy közelmúltban megtartott szeretetven-
dégségről is beszámolt, melyen közel 150 lakos vett részt, köztük szép számban 
katolikusok is. 
 Természetesen a legfőbb óhaj továbbra is egy református templom 
felépítése volt. A tanító elmondta, hogy küzdelmeiben segítségre lelt a földeáki 
katolikusokban, akik mindenben támogatják munkáját. A két egyház jó viszo-
nyát mutatja, hogy 1927 márciusában református fiatalok által rendezett 
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táncmulatságon, mások mellett Mátyás Béla katolikus plébános is felülfizetéssel 
támogatta a rendezvényt, sőt az említett földügyek gyors intézésében is fontos 
szerepet játszott. 
 1927 októberében a makói újvárosi református templom új harangokat 
kapott. A Marosvidék beszámolója szerint a négy új harang közül egy 102 kg-
osat, valamint az újvárosi református templom régi, 145 kg-os harangját is 
felajánlották a földeáki református közösségnek. Miután a kiszállítás október 29-
én megtörtént, 30-án, szombaton délelőtt 10 órakor a földeáki gyülekezet 
istentisztelet után „megerősített haranglábakra” helyezte a két harangot. A 
harangszentelésre ünnepélyes keretek között 31-én került sor. A jeles eseményre 
Makóról külön autóbuszt indítottak. Harsányi Pál, a békés-bánáti református 
egyházmegye esperese Nyéki József volt országgyűlési képviselő társaságában 
érkezett meg. Ugyanazzal a vonattal érkezett az eseményre a Tiszaföldvári 
Iparos Dalkör is. (Az 1924-ben alakult dalárda a mai napig működik Tiszaföld-
vári Férfikórus Egyesület néven. Csathó Kálmán a faluba érkezése előtt Tisza-
földváron igazgató-tanítóként tevékenykedett, valószínűleg innen az ismeret-
sége a dalárdával.) A makói vendégek között találhatjuk Szirbik Sándor lelkészt, 
dr. Galamb Sándort, a makói református egyház főgondnokát, Mágori Sándor 
tanítót, valamint Barta Sándor gondnokot. A földeáki állomáson Lukács István 
főjegyző és Mátyás Béla plébános köszöntötte a református esperest. Égető 
Rózsika földeáki leány fehér ruhás társai gyűrűjében virággal ajándékozta meg 
az esperest. A hivatalos program után Csathó Kálmán otthonába invitálta a 
vendégeket, akik köszönetet mondtak a tanítónak az ünnepség megszervezésé-
ért, valamint a harangok ügyében tett fáradozásaiért. Az esperes megkeresztelt 
egy földeáki gyermeket, valamint Molnár Rozáliát megeskette Benedikt István-
nal. A vacsorával végződő ünnepséget az említett dalárda műsora, valamint 
Mészáros Rózsika, Sikoy Albert, Dehény Kálmán és Kilár Károly magánszámai 
tették teljessé. A zenét Kurunczi János és zenekara szolgáltatta. 
 1927 telén ismeretterjesztő előadássorozatot szerveztek Földeákon. A 
legkülönbözőbb témákat a község ismert személyiségei, valamint Sárpátky 
János óföldeáki iskolaigazgató tárta a közönség elé. A szervezésben jelentős 
szerepet vállalt Csathó Kálmán, akinek rendezésében az utolsó téli rendezvé-
nyen, 1928. február 26-án földeáki fiatalok előadták „A narancs” című darabot. 
A későbbiekben is rendezett a református tanító. A bemutatókról az újságok is 
beszámoltak. 1928 márciusában színre került Gárdonyi Géza „A bor”, majd 
Csepreghy Ferenc „A sárga csikó” című népszínműve. 1928 májusában a makói 
református egyház ülésén a résztvevők egy új lelkészi állás szükségességéről 
döntöttek. Akkoriban a püspöklelei közösség Hódmezővásárhelyhez, míg a 
földeáki reformátusság Makóhoz tartozott. Nehézségekbe ütközött a leleiek 
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Vásárhelyről való ellátása a nagy távolság, és a rossz utak miatt. Felvetődött a 
gondolat, hogy a püspöklelei, a földeáki és a makói belmissziói munkálatokat 
egy lelkész feladatkörébe kellene helyezni. 
 Amíg hivatalos berkekben a kialakult helyzet megoldásán fáradoztak, 
addig a földeáki reformátusokat, sőt az egész falut megrendítette Csathó 
Kálmán, Földeák község köztiszteletben álló tanító feleségének öngyilkossága. 
Korabeli beszámoló szerint Nagy Erzsébet 1928. május 16-án délelőtt 10 órakor 
„egy régi csendőrségi Frommer pisztollyal főbe lőtte magát.” A helyszínen 
búcsúlevelet, és kettő, akkori feltételezések szerint mérget tartalmazó poharat is 
találtak. A kétgyermekes édesanya tettének indítékait homály fedi. A földeáki 
református temetőben helyezték örök nyugalomra. Szerény sírhalma a mai 
napig őrzi a tragédia emlékét. „CSATHÓ KÁLMÁN REF. TANÍTÓ NEJE ÉLT 27 
ÉVET MEGH 1928 MÁJ 16 NYUGODJ BÉKÉVEL” – olvashatjuk kőbe vésve. 
 A családi tragédia nyomasztó emléke elől Csathó tanító a munkába 
menekült, folytatta a tanítást, valamint közösségépítő munkáját, továbbra is 
napirenden tartva a templomépítés ügyét. 1929-ben feleségül vette a kenderesi 
születésű Szász Erzsébet tanítónőt, aki a későbbiekben szintén fontos szerepet 
töltött be a földeáki reformátusok életében. 

1930. március 15-én a református iskolában ünnepi istentiszteletet, majd 
ünnepséget rendeztek. A polgári körben Csathó Kálmán ünnepi beszédet 
mondott. 

Az iskolai hétköznapokat színesítendő, a földeáki református iskola 
tanulói tanulmányi kirándulásokon vettek részt. A Vásárhelyi Reggeli Újság 
1930. május 20-ai beszámolója szerint földeáki diákok Balogh Margit és Mária 
Homária nővérek, valamint Meszlényi Antal, Csathó Kálmán és Teheli Kálmán 
tanítók felügyelete mellett meglátogatták Hódmezővásárhelyen a Kalmár 
rostagyárat. Az „elemisták” a rostagyár után a szintén nagyhírű Kokron kötszö-
vőgyárba látogattak.  

1930 húsvét másnapján a faluba érkezett Szirbik Sándor lelkész, aki 
prédikált a közösségnek, valamint úrvacsorát osztott. Május 29-én újabb rangos 
vendéget köszöntött a község lakossága. A sajtó is beszámolt dr. Glattfelder 
Gyula (1874–1943) katolikus megyéspüspök látogatásáról, aki bérmakörútja 
alkalmából „lovasbandériumok festői csoportja közepette”, Návay Aranka és 
László óföldeáki birtokáról érkezett Földeákra. A szentmise után a püspök a 
plébánián fogadta a falu elöljáróit. A református közösség nevében Csathó 
Kálmán köszöntötte az egybegyűlteket. 
 Két évet kellett várni, és a reformátusok saját püspöküket üdvözölhették 
falujukban. 1932. május 31-én a Makói Friss Újság részletes beszámolót közölt 
Baltazár Dezső (1871–1936) református püspök május 29-i földeáki látogatásáról. 
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A kísérettel érkezett Harsányi Pál esperes, dr. Galamb Sándor főgondnok 
(egyben az említett lap főszerkesztője), Szirbik Sándor lelkész, valamint Nagy 
Gyula főszolgabíró. Sok makói hívő is csatlakozott a menethez. Az útászháznál, 
hol „szakadó nyári záporban fürdöttek a rengő-ringó buzatáblák”, Tausch 
Árpád főjegyző fogadta a Makóról érkező kocsikaravánt. (Az 1928 előtt 
Királyhegyesen dolgozó jegyző később Tass-ra magyarosíttatta nevét.) A díszes 
menetet 30 levente nemzeti színekkel díszített bicikliken vezette be a faluba. A 
püspök és Szirbik lelkész a református iskola előtt köszöntötte a híveket, majd a 
tanoda udvarán felállított sátorban istentiszteletet tartottak. Presbiteri gyűlés 
után a vendégek helyi lakosokkal együtt a Hősök napja alkalmából a háborús 
emlékműhöz vonultak, ahol Harsányi esperes mondott ünnepi beszédet. A 
katolikus egyház nevében Mátyás Béla esperes-plébános, a község nevében 
Tausch Árpád köszöntötte a vendégeket. Az iparosok és egyéb egyletek 
üdvözletét Gardi Ferenc és Horváth János tolmácsolta. A kis földeáki közösség 
és a népes vendégsereg gazdag ebéddel zárta az ünnepséget a református 
iskolában. 
 A földeáki közösség 1934-ben 22 ezer 600 pengőért megvásárolta a 
földeáki állomás melletti magtár épületét, melyet lebontattak és a felhasználható 
építőanyagokat a felépítendő templom számára kijelölt területre szállították. A 
gyűjtés a templomalap javára továbbra is nagy erőkkel folyt. 
 1937. november 14-én a Makói Újság „A földeáki reformátusok temp-
lomot kapnak” című cikke szerint hosszú várakozás után, Mágori Bálint makói 
építőmester vezetésével, Loós János tervei alapján megkezdődött az építkezés. 
(Istók Zoltán makói főmérnök szintén benyújtott egy tervezetet, de az előbbit 
fogadták el.) A napilap képes melléklete rajzot is közölt a tervezett templomról. 
Az építkezés további irányító-kivitelezői voltak: Papp József építő- és Szani 
István kőművesmesterek, valamint Víg István ácsmester és Zombori István 
asztalosmester. 
 1938. november 6-án, „verőfényes vasárnap” került sor az új templom 
felszentelésére. A Harangzúgás hetilap és a Makói Független Újság is beszámolt 
az eseményekről. A tudósítások szerint a szépen gyarapodó templomalapba 
1936-ban ötezer pengős állami hozzájárulás érkezett, amit igen rövid idő alatt 
háromezer pengővel toldottak meg adakozásokból. „... a templom teljes építési 
költsége 26.739 pengő 64 fillér, amit 1500 pengő híjával kifizetett az egyház-
közösség pénztára.” – írta a korabeli krónikás. 
 A makói belvárosi református templom elől reggel nyolc, majd kilenc 
órakor indítottak buszokat több fordulóban a templomszentelésre. Az ünnepség 
10 órakor kezdődött. Harsányi Pál esperes beszéde után megáldotta a 
templomot. Szirbik Sándor makói lelkész, aki az építkezés egyik legfőbb 
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kezdeményezője volt, ismertette a református egyház és a helyi közösség 
történetét, majd úrvacsoraosztás következett. Az összegyűlt sokaságnak csak 
egy része fért be a templomba, de a kívül maradottak sem maradtak le 
semmiről, mert számukra (a kitűnő szervezésnek köszönhetően) hangszóró 
közvetítette a templomi eseményeket. A rangos vendégek Csathó Kálmán 
részvételével díszközgyűlést tartottak, majd jegyzőkönyvben rögzítették a nap 
történéseit, emléket állítva a jeles eseménynek. A mintegy 150 tagú küldöt-
tséggel érkezett Ring Béla alispán, Nagy Gyula ny. főszolgabíró, Vásárhelyről 
dr. Csáky Lajos főgondnok, Szegedről Seres László református lelkész, 
Magyarcsanádról Irlanda Dezső lelkész, Makóról Szirbik Sándor és Diósszilágyi 
Sámuel főorvos. Különleges vendégként köszöntötték a 82 éves Czirbus István 
igazgató-tanítót, aki (mint azt a jelen írás bevezetőjében olvasható) a földeáki 
református közösség első vezetője volt. Több énekszámmal fellépett az 1922-ben 
alakult Belvárosi Református Énekkar, Cziriák Zoltán kántor-karnagy vezeté-
sével. Földeáki lányok-asszonyok 300 liter „csigalevest” főztek, két és fél mázsa 
húsból paprikást készítettek – csaknem 450 vendéget láttak vendégül. Özv. 
Kalász Mihályné (szintén a bevezetőben említett első kurátor özvegye) 50 kg 
lisztből sütött kalácsot. A vendégek a délután folyamán autókkal távoztak, a 
falubeliek késő estig együtt maradtak.  

A templom bejáratánál emléktábla örökíti meg az építtető Szirbik 
Sándor makói lelkipásztor, Csathó Kálmán tanító, Kalász Mihály és Fejes László 
gondnokok, Loós János tervező, valamint Szani István és Mágori Bálint kőmű-
vesmesterek emlékét. A legnagyobb anyagi áldozatot vállaló támogatók névsora 
szintén olvasható a táblán. 
 A templom ünnepélyes birtokbavételével méltóképpen zárult le a 
földeáki reformátusság első ötven esztendejének története. 
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Ördögh István 
Bökényi emlékek 

 
Bökény ősi település, már az 1300-as évekből van róla említés. Egykori 
templomos hely lévén a környékbeli települések központja volt. Az idők során a 
helye és a neve is változott, Bekenfalva, Bökényfalva, Bökénypuszta, de a régi 
iratok legtöbbször Beka néven említik. Jelenlegi helyére a 19. század elején 
települt, közigazgatásilag Kiscsanáddal, a mostani Magyarcsanáddal alkotott 
körjegyzőséget; volt bírója, két esküdtje. Az első világháború után átalakult a 
közigazgatás, ettől kezdve a magyarcsanádi elöljáróságban csak egy esküdt 
képviselte Bökénypusztát, aki a helyi közbirtokossági elnök is volt. Helyi ügyek-
ben küldönc által – a vasárnapi istentiszteletek utánra hívta össze a lakosság 
családfőit, megtárgyaltak az ügyeket, határoztak, nem írták le, de a lakosság 
minden tagja betartotta ezeket. Sajátos volt e kis közösség élete, mindenki ismert 
mindenkit, tudta családi, gazdasági és egyéb vonatkozásait. Egymásra utalt-
ságuk folytán mindig kölcsönösen segítették egymást. Néha azért előfordult egy 
kis súrlódás is, de hát hol nincs ilyen? 
Borovszky Samu történész Csanád megye történetét kutatva Bekáról azt írta, 
hogy iskolát is tartott fenn. Ez az iskola egy kis kápolnával, a tanítói lakással 
együtt az 1890-es években épült, az apátfalvi római katolikus egyház tartotta 
fenn. A település minden lakója ezt a vallást gyakorolta. Az iskola udvarán 
haranglábon két harang függött; reggel, délben, este úrangyalára szólaltak meg. 
A harangszóra az emberek letették a kapát, kaszát és imádkoztak. Ezek a 
harangok hívták vasár- és ünnepnapokon délelőtt misére, délután vecsernyére a 
falu népét, ezek kísérték ki az elhunyt híveket a faluvégi kis temetőbe. A 
kápolna oltára Szent Kereszt Felmagasztalására volt szentelve, búcsúja 
szeptember 14-én volt. A búcsú nagy ünnep volt, sohasem fértek be a hívek a kis 
templomba, a családoknál pedig sok hízott liba, kacsa, tyúk, kakas, malac és 
birka is kiszenvedett ilyenkor. A kápolna előtt és a temetőben is egy fából ácsolt 
kereszt állott, rajta pléh korpusszal.  1934-ben a püspökségtől pénzt kaptak a 
templom felújítására. Ennek munkálatait Bucsányi Mihály apátfalvi építőmester 
végezte, én tizenöt évesen beálltam az építő csapatba. Korábban a kápolna 
földpadlós volt, kicseréltük betonlaposra, az egész épületet kívül-belül 
bemalteroztuk, bemeszeltük, a kápolnát kifestettük. A falban kisebb szobrok 
elhelyezésére bolthajtásos üregeket képeztünk. A fából ácsolt kereszt helyére 
masszív fém kereszt került, fém korpusszal. Az épület tetejére fából tornyot 
építettünk, s ide lettek elhelyezve a harangok. A világban minden múlandó! 
Sajnos az előbb leírt épület is az enyészet sorsára jutott, mégpedig a Maros 
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áradása következtében. Az 1970-es árvíz alámosta alapjait, le kellett bontani, 
csak a kereszt maradt meg. A falu házaiból is sokat lebontottak azóta, s mára 
már csak egyetlen egy ősbekai család él ott.  
Általában minden ember szereti az édes szülőföldjét. Én is szeretem a 
vadregényes Maros-partot, ahol több,  mint 91 évvel ezelőtt édesanyám a világra 
hozott. Azt a Maros-partot, ahol gyermekként rácsodálkozhattam a világ 
szépségeire, melyekre az első világháborúban minden frontot bejárt, világlátott 
édesapám tanított, aki fiatalkorában hajóslegény is volt a Maroson. 
Ismerte és szerette 
ezt a folyót, amelyik 
akkor még magyar 
területen eredt, s 
hozta az Alföldre 
Erdély kincseit, sót, 
fát, aranyat és más-
fajta fémeket, fadé-
zsákban szilvalek-
várt, különleges saj-
tot és még sok min-
den mást. Ő tanított 
meg arra is, hogy ha 
napfelkeltekor kiál-
lunk a Maros tölté-
sére, kelet felé nézve 
– tiszta időben – 
láthatjuk a világosi 
hegyek sziluettjeit. Gyakran néztem 
a bánáti helységek templomtornyait 
is, a nagy- és őscsanádit, a nagy-
szentmiklósit, az egresit, a nagy-
lakit. Mindig átkoztam Trianont, 
hogy elvette tőlünk a szép Maros-

völgyet. Jelképnek 
maradt a félig le-
bontott vasúti híd. 
A Maros a mi csalá-
dunkban nem csak 
örömet hozott, hanem 
bánatot is. Tízéves 
korában belehalt nagy-
néném, a Bökénynél 
akkoriban települt un. 
pitlés malmoknál, egy 
tizenhárom éves uno-
katestvérem Apátfal-
vánál, egy távolabbi 
unokatestvérem Kis-
zombornál. A legjob-
ban fájó az, amikor lá-
nyom első férje, az ő 

nyolcadik hónapos terhessége 
idején ugyancsak Kiszombornál 
belehalt. A kisunokám meg sem 
született, már félárva volt. De 
megbocsátottam mindezt a Maros-
nak, mert nagyon szeretem. 

A képen a felújított bökényi kereszt
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Fodor Imre 
Gajdospuszta 

 
A mai időkben a járművek villámgyorsan elsuhannak egy alig látható 
betontuskó mellett, ami a vasúti sín túlsó oldalán árválkodik Földeák és 
Szikáncs között. Mementóként négy erős „vár”: volt ebbe a tömbbe építve, hogy 
emlékeztessen, itt valamikor fontos épület állt. Valakinek nagyon kellett ez a 
„vár”; kivágta a betonból, de a betontőke még hirdeti, hogy itt volt még a 
monarchia idején felépített Gajdospuszta állomás szép épülete. 

Az 1400-1500-as évekre visszatekintve a nagy törökverő Hunyadi János 
birtoka is elhúzódott idáig. Az ő jobbágyai művelték a földet, legeltették az 
állatokat, halásztak a vidéken. A törökök a másfél száz év alatt szinte elnép-
telenítették a vidéket, vagy bujdosásra kényszerítették az itt élőket.  

Az 1720-as évek táján újra telepítették Földeákot is, majd Návay János 
nagyváradi kanonok adományul kapta a falut, aki Návay Györgyre és annak 
kiskorú fiára, Návay Józsefre íratta. A második világháború végéig a Návayak 
birtokolták Gajdost is. Mint uradalmi majorság, fontos szerepet töltött be, úgy az 
itt élő cselédek (jobbágyok), mint az uraság számára, mivel nagyon jó minőségű 
földdel rendelkezett a határ. 
Az 1903-ban felépült Hódmezővásárhely-Makó közötti vasút átadásával - 
Földeák is jelentős költséggel hozzájárult Gajdospuszta megálló létesítéséhez - 
az itt élők emberek is könnyebben eljuthattak a faluba és városokba. Nem 
beszélve a gyerekekről, akik vonattal járhattak az iskolába. A negyvenes évek 
végén, ha délután mentek iskolába, a bejárókat mindig hamarabb elengedték, 
hogy elérjék a vonatot, ha indultak Gajdosra vagy Szikáncsra. 

A vásárhelyi állomáson is nagy tömeg volt piaci napokon. Jöttek a 
tanyákról portékával felpakolva, visszafelé meg a városon vett árut vitték a 
tanyákra. Az állomás felőli oldalon voltak a vitézi földek a tanyákkal. A 
majorban állt az ispán kis kastélya szépen berendezve; körülötte meg akkora 
tölgyfák terebélyesedtek, hogy négy gyerek érte körül a törzsüket. A pallér 
szintén egyedül lakott egy kisebb házban. 
A majorhoz még két nagy cselédlakás is tartozott. Két szobára jutott egy 
kemence: egyik héten az egyik család fűtött és sütött a kemencében, a másik 
héten a másik család tette ugyanezt. A két cselédlakásban 45-50 fő lakott 
gyerekekkel együtt. Nyáron a szabadban épített kemencében sütöttek közösen. 
Ez a nagyszámú ember szeretetben és békességben élt. Munkaidő nyáron a 
cselédek részére hajnali 3 órától este 8-ig tartott, télen hajnali 4-től este 7-ig. Ha 
valaki elaludt, a pallér költötte fel. 
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Három istálló is része volt ennek a majornak: egy 150 méter hosszú a 

lovaknak, egy ugyanilyen méretű hatszáz férőhelyes juhistálló, még egy a hízó-
marháknak, valamint egy nádfedeles épület egyéb állatok részére. Nagy 
háromemeletes magtár is magaslott mellettük, amibe háton hordták fel a búzát. 

A majoron haladt át a lórévasút, azon szállították a cukorrépát a gajdosi 
állomásra. Szépen fehérre meszelt mázsaház volt az út mellett, itt mérték a 
cukorrépát vagonba rakás előtt. A majorban bővizű ártézi kút szolgáltatta az 
ivóvizet. A vasútállomás szépen felépített épülete a kornak megfelelően volt 
ellátva váróteremmel, ártézi kúttal az udvarában. Hideg vizéért szinte mindig 
innen vettek vizet a mozdonyvezetők. Erdei bácsi közel negyed századon át 
teljesített szolgálatot az állomáson, majd Molnár János követte. 

A háború után, az akkor még gyerek Horváth György meggyújtott egy 
kis lőport. Felrobbant, leégett az egész nádfedeles épület, a körülötte lévő csutka 
még egy hét múlva is égett. Az összes uradalmi épületet elbontották. Szabó 
István és Rakonczai Lajos osztották szét épületanyagnak, sok ház épült abból a 
faluban. Ők elnököltek a földosztó bizottságban is. Ma már sík terület az a 
vidék, mintha nem lett volna ott semmi élet; de a betontőke még jelez valamit. 

 
 

 
 

 
 

Sínpár Makó – Hódmezővásárhely
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Siket István László 

Oly korban éltünk… 
 

Hanyas vagy?  Gyakran szegezték nekem e kérdést életem során. Bátran 
vállaltam - a béke és nyugalom szigetét a harmincas évek elején - születésem 
idejét. A bujáki városrész Sas utcájának piciny házában láttam meg a napvilágot.  
Életem során nem szárnyaltam a ragadozó madárhoz hasonlóan, hanem szerény 
napszámosként műveltem életem szőlejét. Szép és nyugodt volt a gyermek-
korom, amelynek felejthetetlen pillanatai visszakopognak az emlékezés kapuján. 
Ezt az idillikus állapotot már az évtized utolsó évében fegyverropogás rázta 
meg, hazánktól még távol, azonban félni kellett közeledtétől. Ez a félelem már a 
levegőt is telítette, amikor szeptemberben a református elemi küszöbét először 
átléptem. A jó hírű felekezeti iskola igyekezett a csendet és nyugalmat 
biztosítani, ami kezdetben sikerült, de 44-ben felborult a rend. Ekkor fejeztem be 
a négy alsó osztályt, és szüleim a helyi gimnáziumba írattak. Az iskolakezdés 
előtt a katonaságtól szabadságra hazatérő apám útravalóul hasznos tanácsokkal 
látott el, amely jól megfért az iskolatáskámban a használt tankönyvek mellett. 
Zavaros időket éltünk át a nyári hetekben. Családomat külön sújtotta a 
katonáskodó apám hiánya. 
      A középiskolában az 1944-45-ös tanév a Návay téren, a kollégium épületében 
indult meg. Osztályomat Ecsődi Ákos osztályfőnök vezette.  Alig telt el néhány 
hét, a jóslat bekövetkezett, mert a német csizmák kopogását, orosz vezény-
szavak váltották fel. A viharos hetek után csak októberben kezdődhetett újra a 
tanítás a gimnázium épületében. 
     Gimnazistának kellett lennem, hogy átlássam, felfogjam életünk nehézségeit, 
megértsem a kor kihívását, amely befolyásolta a gimnáziumunk életét is. 
Lehetne panaszkodnom, azt most nem teszem, inkább keserű nosztalgiával 
gondolok a múlt történéseire. A Horthy-rendszer haláltusáját elsőként éltük 
meg. A sok bajjal küzdő demokráciát csak megismertük. A fordulat éve után 
kialakult helyzetnek már dolgozóként voltunk részesei. A politikai rendeződést 
követve a gyakori változások szenvedéseit éreztük. A társadalom irányítását 
mindig az erősebb hatalom végezte. Mindez végbement az oktatásban is. 
Velünk szűnt meg az Eötvös-féle nyolcosztályos középiskolai rendszer. Változás 
történt a nyelvtanításban, új tankönyveket kaptunk. Az iskola hagyományos 
szelleme túlélte az első évek viharait, a kemény politikai-hatalmi átalakulásoktól 
távol tartotta a diákságot, a tanulás feltételeit végig biztosítani tudta. A 
valóságot a szülői háznál tapasztalhattam. A megbélyegzett kisiparos, tehát 
kispolgári apám a szövetkezetbe lépéssel azonnal munkásszármazásúvá válto-



Ö R Ö K S É G Ü N K  

32 

MAROSVIDÉK 2011. ÁPRILIS 

zott. Ez így ment egykoron: „a cselekvő átélő alkalmazkodott.” Mozgalmas 
életet élt meg a mi korosztályunk, amit még nehezített a nemzettől idegen 
rendszer könyörtelensége. 
      A jelenkor ideológusai jól kicsontozták ezeket az éveket. Jeles történészünk 
„korán érett nemzedéknek” nevez bennünket jogosan, mert gyermekkorunkat 
elrabolta az átélt izgalom, pusztító háború, majd a követő megtorlás, nélkülözés. 
Korán érettekké váltunk, mert a sors előbbre hozta ezt a folyamatot, és részt 
vettünk a felnőttekre kirótt feladatok végzésében. 
Tehát korán érett nemzedék, mozogni és gondolkodni tudó barátaim, mégis 
teljesítettük a reánk kirótt, eleve elrendelt feladatokat. Arcunkra barázdát vont a 
háromnegyed évszázad, de a megpróbáltatások áradatában erőfeszítéseink nem 
voltak hiábavalók, mert láthatóan vagy láthatatlanul ott munkálkodnak az utó-
dok sejtjeiben. 
       Elmondtam a József Attila Gimnáziumban az ötvenhetedik találkozó 
alkalmából. 

 

 
 

Jakab István László: Csíksomlyó 
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Tóth Ferenc 

Ring Marikáról 
 

 Számomra ő az alispán leánya, Ring Marika volt, Béla öccse pedig 
gimnáziumi osztálytársam. Harmadikosok lehettünk, amikor Szilas tisztelendő 
úr Bélát Ferenczyként szólította föl, így vettünk tudomást a névváltozásról. A 
gimnáziumi nyomtatott értesítőben 1940-ben már Ferenczy Máriaként szerepel, 
férjhezmenetelétől, 1947-től dr. Tóth Ferencné. 
 1923. július 12-én született az Úri utca 10. számú szép kertes házban, 
ahol testvéreivel ő is szedegette az éretlen kajszibarackot és a fügét. Édesanyja 
gyakran szerepeltette a gyerekeket, egy rokokó ruhás házi műsorról fénykép is 
készült. Édesapját 1937-ben választották meg alispánnak, akinek székfoglaló 
beszédéből Szirbik Sándor református elnök-lelkész elismeréssel nyugtázta az új 
alispán programjának két alapelvét: a hitet és a szolgálatot. Ekkor költöztek be a 
megyeház szolgálati lakásába (ma jegyzői, polgármesteri irodák). Micsoda 
atmoszférája volt ezeknek a helyiségeknek! A korábbi évtizedekben Meskó 
Sándor, Návay Lajos, Hervay István és Tarnay Ivor családja lakott ott, vendég-
ségben megfordult Eötvös József vagy Hollósy Kornélia. Marika két kisebb 
testvérével (Judit, Béla) felhőtlen, boldog és csodálatosan szép gyerekkort élt itt. 
Szerette a társaságot, sok barátja volt. A nagyszámú gyereksereggel sokat 
játszadozott a megye parkírozott kertjében, ahol agyagos teniszpálya is volt 
kialakítva. Próbálkozott a teniszezéssel, de nem igazán művelte. A megyeház 
Úri utcai díszkertjében kedvelték a fáramászást, ebben Judit jeleskedett. Itt 
csúfolni kezdték a baráti körhöz tartozó, akkor tizennégy éves Tóth Ferit – 
későbbi férjét –, aki egy darabig szótlanul tűrte, majd átmászott a kerítésen, és 
elrakta a lányokat. Nagy sírás-rívás közben mondták: „Tóth Feri elvert 
bennünket, pedig mi nem csináltunk semmit”. Apjuk felhívta id. Tóth Ferencet, 
aki jól elnáspágolta fiát. 
 Marika szeretett táncolni, jó érzéke is volt hozzá. A biciklizést szintén 
kedvelte, és rendszeresen járt a marosi standra. A szép, mosolygós lány kedve-
sen fogadta a fiúk közeledését. A strandon ismerkedett meg első férjével, Csaba 
Lajos csendőr-főhadnaggyal. Béreltek egy házat, ahol jól vezette a háztartást, itt 
született meg István fiuk. Az orosz front közeledtével férje csapatával Egyedre 
költözött, párja a kapuvári kórházban agyvelőgyulladásban meghalt. A csapat 
utasítására Ausztriába ment, itt megismerte a menekülés gyötrelmeit, az 
éhezést, bár a nehéz helyzetben is feltalálta magát. A pockingi táboron keresztül 
marhavagonban szállították haza, Budapesten találkozott szüleivel, de innen 
fiával és öccsével Makóra költözött, anyja (Návay Johanna) öccsének, dr. Návay 
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Zoltán árvaszéki elnöknek a lakásában laktak. Nagyon nehezen éltek, Csepregi 
Imre prelátus naplójából tudjuk, hogy édesanyjával krumpliszedést és nap-
számos munkát vállalt. 
 Ferenczy Béla alispánt Budapesten 1945. júliusában igazolták, és 
hivatalba helyezték. A szélsőséges elemekből álló makói rendőrség ezt nem 
ismerte el, és magánzárkába csukatta. Ilyen körülmények között is volt arra 
gondja, hogy édesanyjáért és vejéért 1945. szeptember 6-án gyászmisét mondas-
son. A népbíróság 1948. június 3-án mentette föl. Politikai bűne nem volt. Szá-
momra feledhetetlen, hogy több mint fél évszázados vajúdás után, az ősi megye 
történeti emlékének őrzésére a 1943-ban a DMKE épületében létrehozta a 
vármegyei múzeumot, amely decembertől a nagyközönség rendelkezésére állt. 
 Marika ifjúkori lovagja, a közgazdasági egyetemet végzett dr. Tóth 
Ferenc (1919–1987) hadifogságból úgy menekült meg, hogy felcserként tífusszal 
oltotta be magát, hazakerülve egykori szerelme ápolta. A szervita atyák 
kápolnájában dr. Csepregi Imre pápai prelátus 1947. április 26-án eskette őket 
össze. Akkor azt emlegették, hogy az alispánlány rangon alul, hentes és mészá-
ros fiához ment feleségül. De id. Tóth Ferenc a megye egyik legrangosabb 
iparosa volt, és az Ipartestület elnöke. Marika alispánlányként sem játszotta meg 
az úrilányt, miként Béla öccse sem az úri fiút. Az ifjú férjről, a jó megjelenésű, 
stramm barátjáról sokat beszélt dr. Horváth Zoltán unokabátyám, aki 
gimnáziumi és egyetemi osztály- és évfolyamtársa volt. Mintha skatulyából húz-
ták volna elő, olyan elegáns volt. Egyik alkalommal a vonatban Pestig nem ült 
le, nehogy vasalt nadrágja összegyűrődjön. Az ifjú házasok két gyermeket 
neveltek föl tisztességgel, becsülettel és szeretettel. Férje a makói gépgyár 
megbecsült anyag- és áruforgalmi osztályvezetője volt. Az 1956-os forradalom 
alatt a gépgyár forradalmi bizottságának elnökévé választották. A 12 pontos 
követelést – amelyet a Kossuth-szobornál olvasott föl – diplomatikusan fogal-
mazta, Pl.: Követeljük a szovjet katonák távozását, de őrizzük meg a két nép barátságát. 
Marika nem bírta ki szó nélkül: még hogy a ruszki, baráti orosz nép! Forradalmi 
szerepléséért 1957 tavaszán férjét letartóztatták. Mint kiváló futballista rend-
kívül népszerű volt, így néhány hét után szabadlábra helyezték. Előbb a MAK, 
majd az MTK bal bekkje volt. 
 Amikor gyermekei már kiröpültek, Marika a gépgyárban könyvelő lett, 
onnan ment nyugdíjba. Apósa, id. Tóth Ferenc is nagyon szerette, a gépgyárból 
nem a fiát, hanem Marikát várta a mai Csanád vezér tér 9. előtt. Az 1970–80-as 
években már könnyebben éltek, elkezdtek utazgatni. A makkegészséges férj 
azonban váratlanul súlyos beteg lett, és 1987-ben váratlanul meghalt. Leánya 
hiába hívta Pestre, hallani sem akart róla, nem volt hajlandó otthagyni férje sírját 
és szeretett szülővárosát. Nyugdíjasként teremőr lett az Espersit-házban, majd a 
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múzeumban. Itt otthon érezte magát, mindenki nagyon megszerette, a 
látogatókat barátsággal kalauzolta. 
 Az utolsó évtizedben látása egyre romlott, sőt meg is vakult. 
Folyamatosan növekvő segítséggel tudta magát ellátni. Gondot okozott számára 
a rádió vagy a televízió bekapcsolása is. Húsvétkor agyvérzés érte, de egy ideig 
hitt gyógyulásában. Június 9-én 87 éves korában hunyt el. Hősiesen viselte a 
legborzasztóbb helyzeteket, a nehéz időkben is megtalálta apró örömeit, 
magányosan is tele volt életkedvvel. Színes egyéniség volt, az apró örömök 
tartották benne az élni akarást. Tudott gyönyörködni, szerette a szépet és a 
virágokat, Beethovent különösen kedvelte. Rengeteg verset és latin memoritert 
tudott. Rajongott Makóért, a 45 előtti úri világból egyedül ő tartott ki 
szülővárosa mellett. Még a kórházban is elmondta kétszer latinul a Miatyánkot. 
Azt kérte, ha meghal, Beethoven VII. szimfóniájának második tételét hallgassák 
meg. 

 

 
 

Dr. Tóth Ferencné Ring Mária (1923-2010)
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Halmágyi Pál 
A visszavásárolt festmény  

 
 

 2010. november 11-én adták át és mutatták be a nagyközönségnek a 
makói múzeumban Lotz Károly Lonovics Kornéliát ábrázoló gyönyörű fest-
ményét. Az előző századfordulón, 1900-ban készült kitűnő, egészalakos portrét 
a képen ábrázolt – akkor 17 éves – előkelő hölgy unokái adták át. A magyar 
állam méltányos összeget biztosított a kitűnő műalkotásért a kései utódok 
számára. 
 Miért éppen a makói múzeum gyűjteményébe került e kép? – kérdez-
hetik sokan. A válasz magától értetődő. A múzeum új állandó kiállításán 2008 
óta a hajdani, megyei nagyságok – követek, főispánok – képei között függ 
Lonovics József, Csanád vármegye főispánjának (1879–1901-ig) arcképe és ő a 
képen ábrázolt személy nagyapja. Néhány tíz méterrel a múzeumtól a Polgár-
mesteri Hivatal – régi megyeháza – előkertjében pedig ott a nagymama, Hollósy 
Kornélia szobra. Az ő fiuk, Lonovics Gyula és Nyéki Irma házasságából született 
1883-ban Kornélia, aki nevét a híres operaénekes nagymamától kapta. 
 A ragyogó fiatal hölgyet 1907-ben vezette oltárhoz az ország egyik 
legrégebbi nemesi családjának tagja, gróf Csáky Armand. E házasságból szüle-
tett 1910-ben gróf Csáky Kornélia, aki sok örömben gazdag, de súlyos megpró-
báltatásokat is bőven adó hosszú élet után 2008-ban adta vissza megfáradt lelkét 
a teremtőjének. 
 Gróf Csáky Kornélia dr. Bisztray Tamásné, Nelly grófnő évtizedek óta 
szoros kapcsolatot tartott a makói múzeummal. Nagy elégtételt jelentett szá-
mára, mikor dédapja, Lonovics József főispán képét restaurálás után, 1988-ban 
az igazgatói irodában helyeztük el. Talán ekkor fogant meg a gondolat, hogy az 
édesanya képe is ide kerüljön. Gyermekei teljesítették végső kívánságát. 
 Lotz Károly alkotása kalandos utat járt be az elmúlt 110 év alatt. 
Elkészülte után jó ideig a dombegyházi Lonovics-kúriában függött a falon. Az I. 
világháború utáni román megszállást még minden különösebb kártétel nélkül 
átvészelte. A II. világháború már súlyosabb megpróbáltatásokat hozott. A kép 
ekkor a Bisztray család békéscsabai otthonában volt. A családfőt 1944-ben 
behívták katonának. Néhány hónap múlva a front közeledtére a három 
gyermekkel egyedül maradt fiatal édesanya mindent hátra hagyva elmenekült 
Békéscsabáról. Budán fogadta be őket egy távoli rokon. A várbeli harcok 
befejeződésekor tudta meg, hogy férje a védők között volt és orosz fogságba 
esett. Nelly grófnő karján a hétéves kisfiával elindult a szétlőtt Budapesten 
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megkeresni férjét. Az Isten segítségével meg is találta, és a Szibériába induló 
hadifogoly még el tudott búcsúzni szeretteitől. 
 A Békéscsabára 1945 tavaszán visszatérő család a kifosztott lakásban 
vadidegen embereket talált. A berendezésnek, a képeknek, szőnyegeknek hűlt 
helye volt. Őket egy utcabeli fogadta be néhány éjszakára. Így indult az új élet. A 
dombegyházi birtokból az 1945-ös földosztás után meghagyott részt gyorsan 
eladva sikerült megfelelő házat venni a városban és megindult a kutatás a 
széthordott családi emlékek után. Itt egy asztalka, ott egy szekreter, amott egy-
egy kép került elő. Az új „tulajdonosoktól” évek alatt visszavásárolt tárgyak 
között volt Lotz Károly festménye is. 
 Dr. Bisztray Tamásné gróf Csáky Kornélia hosszú évekig nem mehetett 
és nem is akart Dombegyházára menni. A Lonovics-kúriát a háború után 
lerombolták, berendezését széthordták. Ez még talán érthető lett volna, de hogy 
a családi kriptát, melyben az egykori főispán és felesége, az egész nemzet által 
tisztelt Hollósy Kornélia hamvai nyugodtak, miért kellett szétverni, feldúlni, 
kifosztani, azt józan ésszel felfogni nem lehet. 
 A legutóbbi rendszerváltáskor kapott kárpótlásból a család új kápolnát 
épített a régi helyén és azt 1997 őszén az édesanya és dédanya emlékére Szent 
Kornélia tiszteletére szentelte fel Gyulay Endre szeged-csanádi püspök. Az 
építkezés során előkerült hamvakat a battonyai plébániatemplomban helyezték 
el, s ide ősei mellé tért meg 2008. június 25-én gróf Csáky Kornélia dr. Bisztray 
Tamásné. 
 A műtárgyat 2010. november 11-én szervezett múzeumi konferencia 
keretében mutattuk be a nagyközönségnek és helyeztük el a múzeum állandó 
kiállításában. A konferenciát Dr. Vígh Annamária, a NEFMI Közgyűjteményi 
Főosztályának vezetője - aki hathatósan segítette a kép közgyűjteménybe kerü-
lését - Az új magyar kormány kultúrpolitikája című előadásával nyitotta meg. Ezt 
követően Dr. Halmágyi Pál makói múzeumigazgató A Csáky-Bisztray-Hollósy-
Lonovics család és Csanád vármegye, majd Dr. Bakó Zsuzsanna a Magyar Nemzeti 
Galéria főosztályvezetője A női szépség festője: Lotz Károly című előadását tartotta 
meg. Befejezésül a család nevében Bisztray Borbála ismertette a kép történetét és 
az ábrázolt személy életét. 
 A makói múzeum Küzdelmes évszázadok: Makó története az újjátelepüléstől a 
rendszerváltásig 1699-1989. című új állandó kiállítása négy nagy tematikus egy-
ségből áll. A kiállító terem hosszabbik falán végigfutó vitrin és paraván soron 
eredeti tárgyakkal, dokumentumokkal és képekkel mutatjuk be a város elmúlt 
300 évének történetét. Itt többször szerepel Lonovics József, Csanád vármegye 
1879-1901 közötti főispánja és felesége Hollósy Kornélia operaénekesnő, akik a 
Lotz festményen ábrázolt ifjú hölgy nagyszülei voltak. E részt a makói főtéri 
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piacot bemutató életkép követi. A terem másik oldalán a parasztság, a nemesség 
és a polgárság életmódját bemutató enteriőrök sorakoznak. A kiállítás Csanád és 
Torontál vármegyék ősgalériájával zárul, ahol Barabás Miklós, Székely Bertalan, 
Karlovszky Bertalan, Vastagh György művein ismerhetjük meg a hajdani 
főispánokat, országgyűlési követeket, uralkodókat, vezető politikusokat. Stetka 
Gyula 1889-ben készült festményén itt ismét feltűnik Lonovics József főispán 
alakja. 
 Hollósy Kornélia (1827-1890) a Nemzeti Színház 1846-ban szerződtetett 
kivételes hangú énekesnője nagy ívű hazai és nemzetközi operaénekesi karriert 
befutva, 1862-ben búcsúzott el a pesti közönségtől. 1864-ben végleg vidékre, 
Makóra és Dombegyházára költözött. Férjével, Lonovics Józseffel együtt a 
megye gazdasági és kulturális felemelkedéséért dolgoztak. A hálás utókor 1903-
ban a város színházát Hollósy Kornéliáról nevezte el. 
 A kitűnő kvalitású és nagy történeti értéket képviselő alkotást méltán 
helyeztük el a Csanád vármegye nemességének legjobbjait felvillantó kiállítási 
részben. A nemesi szalon ülőgarnitúrája Damjanich János vértanú tábornok 
temesvári lakásából, a szoba berendezésének többi tárgya pedig a földeáki 
Návay-kastélyból származik. Návay Tamás a szabadságharc főispánja és unoká-
ja, Návay Lajos a képviselőház elnökének – az 1919-es vörös terror áldozata – 
arcképei díszítik a szalont. Ebbe a környezetbe helyeztük el Lonovics főispán 
unokájának képét. 

 

Nemesi szalon a makói József Attila Múzeumban 



H E L Y I S M E R E T  

39 

MAROSVIDÉK 2011. ÁPRILIS 

Halász Tamás 
Makói képeslapok 

 
1970-ben Makón születtem, nős vagyok, és egy leánygyermekem van. Feleségem 
az egészségügyben dolgozik, leányom pedig a makói gimnáziumban másodéves 
tanuló. Én jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa vagyok. 

Hét éve hódolok ennek a különleges szenvedélynek, képeslapokat 
gyűjtök. 2004-ben találtam a nagymamámnál egy régi könyvet, abban pedig egy 
1915-ben készült képeslapot, amely az egykori Makónak rég elfeledett utcaképét 
örökítette meg. Annyira megtetszett a képeslap, és olyan nagyon kötődöm 
Makóhoz, hogy úgy döntöttem, igyekszem minél több régi képeslapot 
összegyűjteni a városról .Mára már több mint 300 darabos a gyűjteményem, 
melynek kétharmada az 1945 előtti Makót mutatja be, másik harmad pedig 
egészen napjainkig követi képekben, hogyan fejlődött, formálódott a város a XX. 
század második felében és a XXI. század első évtizedében. A nagyobb városok-
hoz képest – ahol száz év alatt sok ezer képeslapot is kiadtak, a háromszázas 
szám nem tűnhet oly soknak, ám Makó bármennyire szép, de mégiscsak egy 
kisváros, 24 ezer lakossal, ahol jóval kevesebb képeslap készült. 

Testvérem Veszprémben él, és mivel tud hobbimról, 2009 karácsonyra 
„Veszprém régi képeslapokon” című könyvvel ajándékozott meg. Annyira meg-
tetszett ez a kiadvány, hogy rögtön arra gondoltam, nekünk, makói gyűjtőknek 
is el kellene készíttetni egy hasonlót. Azért beszélek többes számban, mert már 
az ötlet felvetődésekor tudtam, az én gyűjteményem nem lesz elegendő egy 
kiváló minőségű könyv alapanyagához. Tóth Ferenc nyugalmazott múzeum-
igazgatót felkértem, hogy a helytörténész szerepét vállalja el a könyv szerkesz-
tése során. Szóltam képeslapgyűjtő ismerőseimnek, akik rögtön a kezde-
ményezés mellé álltak, név szerint Börcsök Ernő, Konti Zsolt, Miskolczi József, 
Szilágyi Imre és Tóth Tamás, valamint felhasználtuk még a Makói József Attila 
Múzeum képeslapgyűjteményét is. 

2010 januárjában elkezdődtek a képeslap válogatások, és az ötlettől a 
megvalósításig mindössze 4 hónap telt el, és már a könyvesboltokba is került a 
„Makó régi képeslapokon a millenniumtól 1945-ig” című kiadvány. Pontosabban 
csak egy része, ugyanis a városszeretetükről híres makóiak már előrendelésben 
megvettek az 1300 példányból közel 700 kötetet, a könyv bemutatójakor is sokan 
vásároltak, míg a többi könyv összesen két hét alatt elkelt a városi könyvtárból 
és boltokból. Vagyis a makóiak pontosan megértették, milyen céllal is dolgoz-
tunk. Egyrészt azért, hogy a mai fiataloknak megmutassuk, milyen is volt 
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egykor a hagyma fővárosa, és azt is szerettük volna, ha az idősebbek felidéz-
hetik azt a múltat, amit sok-sok évtizeddel ezelőtt átéltek. 
A második kötet, a „Makó képeslapokon régen és most” szerkesztése nem sokkal az 
első megjelenése után megkezdődött. Ezt a kötetet három fejezetre osztottuk. Az 
első az „ami az első kötetből kimaradt” címet kapta, mivel több, mint 100 képeslap 
kimaradt belőle, vagy helyhiány miatt, vagy pedig azért, mert a szerkesztés 
befejezésekor még nem voltak a lapok a birtokunkban. A második fejezetnek az 
„1945-től napjainkig” címet adtuk. A harmadik fejezet az ehhez hasonló kiadvá-
nyokhoz képest egy teljesen új kezdeményezés, mivel az „ilyen volt – ilyen lett” 
címet kapta. Ebben a fejezetben egy 1945 előtti képeslapot - és ugyanarról az 
épületről, térről általam 2010-ben készített fényképet helyeztünk - el egymás 
mellett a változások bemutatása céljából. 
Jelenleg egy hasonló kiadvány szerkesztésén dolgozom, melynek a címe „Makó 
anno, fotók a régi Makóról”. Ez a könyv régi fényképeken mutatja be a város 
egykori képét, az elbontott vagy átalakított épületeket. Leginkább az 50-es, 60-as 
évekbeli változásokat szeretném e könyvvel bemutatni. Ehhez a könyvhöz 
válogatom saját gyűjteményem fényképeit, és várom az ismerősök felvételeit is. 
A könyv várhatóan 2011 szeptemberében jelenik meg. 
 

 
 

A Megyeháza 1899-ben.  
A felvételt Huszti és Lakatos készítette, akik egy évig (1899-ben) dolgoztak együtt. 

(Az eredeti képeslap Halász Tamás tulajdona)
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CZANK GÁBOR 

Szentemberek Pécskán 
 
1942-ben értékes írásával lepte meg Bálint Sándor a magyar szakrális 
néprajzkutatást az „Egy magyar szentember” című könyvével, melyben Orosz 
István, jászladányi búcsúvezető szentember önéletrajzát dolgozta fel. Ebben 
röviden kitért más híresebb szentemberek, így a tápéi Miklós Jakó István azaz 
„Fütyű Pista”, Varga Lajos jászárokszállási szentember, a püspöklelei (ma Ma-
roslele) Bödő Roza, a Szabadka környéki „Szent” Miska, a domaszéki Engi Tüdő 
Vince életrajzára is. 

Mint a legtöbb falunak, úgy az Arad megyei Pécskának is megvoltak a 
maga szentemberei, akik vezették a különböző népi ájtatosságokat (pl. búcsú-
járás, halottvirrasztás, böjti ájtatosságok, kilencedek). Ezek nagy tiszteletek 
örvendtek a községben, szinte olyan tisztelet járt nekik, mint a papnak vagy a 
tanítónak. Tóth Mátyásné Farsang Klára (1915–2002) elmondása szerint, ha kerti 
munkák voltak, néhány asszony összefogott és elvégezték a kapálást, gyomlá-
lást, kukoricatörést a szentember földjén, mondván: „Kend csak imádkozzon, hogy 
në gyüjjön ránk jégesső!” 

Sajnos az emlékezet csak néhány szentembert őrzött meg számunkra. 
A legrégebbi az 1800-as évek második felében élt a „teknyőkaparó”, akinek 
családnevére már a legidősebbek sem emlékeznek - keresztneve talán Jakab volt. 
Visszaemlékezések szerint Jakab bácsi rózsafüzéreket fűzött, feszületeket 
készített, halott mellett virrasztott. Azonban amiről az öregek leginkább emlege-
tik, az a prófétai működése. Az 1911-ben született Beke István, nagyanyja 
elbeszéléséből ismerte Jakab bácsi jövendöléseit: 

„Öreganyám, Beke Imréné Brezán Ilona vót, 1854-be születëtt itt 
Pécskán. Ű mesé'te, hogy ez a Teknyőkaparó bácsi vasárnap délután a vëcsër-
nyére mënet mëg-mëgállt ëgy-ëgy ház előtt, ahun több embër ki vót ülve a 
kispadra, és elkezdëtt úgy a gyüvőbe látni, úgy jósolni. Aszonta: Maj' mëglás-
sátok, elgyün az idő, hogy a kocsik elé nem këll së lovat, së ökröt fogni, hanem csak úgy 
magátú szalad. A hëgyek belsejibe majd vaskígyó szaladgál, az égën mëg vasmadár repül. 
Hát ez ugyë bë is vált, mert a vaskígyó a vonat, ahogy mëgy az alagútba, a 
vasmadár mëg a repülőgép. Az öreg ezëket mind előre látta!” 

Az 1914-ben született Libus Józsefné Sípos Mária így beszélt róla: „ 
Édësanyám, Trubint Mária 1885-be születëtt. Tülle hallottam, hogy ez a 
Teknyőkaparó azt jósolta: Olyan idő gyün, hogy az asszonyok papírruhát mëg 
üvegcipőt hordanak. Ollyan magos lësz a cipő sarka, hogy a béka átbújik alatta. Mikor a 
vadrépavirág közepibül a pirosság elmúlik, nem lësz szégyën a népek között! Ez a 
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Teknyőkaparó itt halt mëg Pécskán. Egy délután lëdű’t aludnyi a templom 
ódaláhon, oszt csak úgy tanáták mëghalva. Anyámék aszonták, a templom elű 
temette el az ëspërës úr, de rëngeteg nép vót…” 

Kutattam a pécskai anyakönyvekben, hátha a halottak között megta-
lálom ennek a titokzatos Jakab bácsinak a pontos adatait. Annyit tudtam, hogy 
1885-ben még élt, 1910-re már halott volt. De az 1885-1910 közötti halottak 
között mindössze két Jakab keresztnevű embert találtam: egyik az 1892-ben, 
nyolcnapos korában elhalt Leitner Jakab, a másik pedig az 1904-ben eltemetett 
Lacsány Jakab jegyző, aki 52 évesen halt meg. Tehát szentemberünk vagy nem 
Pécskán halt meg, vagy a Jakab csak fölvett, ill. ráragasztott név volt. 

A másik nagy szentemberre már jobban emlékeznek a falubeliek, hisz 
alig ötven éve tért meg pihenni a pécskai temető öreg akácfái alá. Nagy István 
1886. június 12-én született Pécskán és ott is halt meg 1955. szeptember 7-én. Azt 
a Nagy családot, melyből István bácsi is származott, emberemlékezet óta „Irha” 
családnak hívják a pécskaiak és sokan már nem is tudják, hogy miért. Ezért az 
Irhák nem haragszanak, sőt hivatalos helyeket kivéve ők is így nevezik magu-
kat. (Ugyanígy vannak ezzel a Nagy-György nevűek /„Lityó-k”/, a Kocsik ne-
vűek /„Maczó-k”/, stb.) Ezért a továbbiakban én is Irha István bácsinak neve-
zem szentemberünket. 

István bácsi a századfordulón temetkezési vállalatot alapított, teljes 
felszereléssel. Nemcsak koporsókat készített a cég, de volt üveges halottas kocsi-
ja, ravatali nyújtópadja és gyertyatartói, fekete kapudísze és drapériái, amelyek-
kel a halottas ház tisztaszobáját körbevonták. Mivel a mai napig az Irha család 
tulajdonában van a vállalat, ezek a felszerelések felújítva ma is megvannak, s 
mivel napjainkban is háznál történik a ravatalozás, szűkség is van rájuk. 

A vállalat mai tulajdonosa az egykori szentember unokája, akit szin-
tén Nagy Istvánnak hívtak (sz. 1932-2002). Őt nagyapja a Gyulafehérvári „Gróf 
Majláth Gusztáv” Róm. Katolikus Gimnáziumban iskoláztatta ki, majd később 
rábízta a vállalatot. Az unoka így emlékszik vissza nagyapjára: 

„Nagyapám nagyon szentéletű ember volt, aki életét az Istenek és az Egyház-
nak szentelte. Búcsújárást vezetett Radnára, egy pünkösdi vagy Kisasszony-napi búcsú 
sem múlhatott el nélküle. A radnai búcsúsok számára egy külön imádságoskönyvet is írt 
a Pécskán használatos énekekkel. Ezt 1931-ben ki is nyomtatták. (Az említett ima-
könyv eredeti kézirata és egy nyomtatott példány is a szerző birtokában, az uno-
ka jóvoltából). A káromkodástól, csúf beszédtől, pletykaságtól mindig óvakodott, sőt 
másokat is megfeddett ezért. 

Gyönyörűen tudott festeni is, pedig senki sem tanította rá, ez olyan adottság 
volt a Jóistentől. Festett tájképet, arcképet, csendéletet, de legszívesebben szentképeket. 
Gazdag ember volt, sok földje volt, de nem volt fösvény, s különösen sokat áldozott 
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vagyonából a templomra. Egy tavaszon eladott egy lánc földet, és árából hat társa 
kíséretében elzarándokolt Rómába, az 1925-ös szentévre, hogy a szent helyeket 
meglátogassa.  Volt egy kis nyomdája is, ahol énekes és imádságos füzeteket nyomtatott, 
de 1950-ben elkobozták a nyomdagépet, amelyet még a régi pécskai nyomdásztól, Ruber 
Istvántól örökölt, nehogy továbbra is vallásos témájú írásokat nyomtasson. Vagyonából 
sokat segítette a szegényeket, alamizsnálkodott. Legboldogabb napja talán akkor volt, 
amikor Olajos József esperes úr egy bérmálás alkalmával az ebéd után elhozta hozzánk 
Pacha Ágoston püspök atyát, hogy bemutassa neki nagyapámat. Ma is emlékszem, az 
öreg könnyekre fakadt, hogy házunkat ilyen nagy megtiszteltetés érte. Idős korában 
gyakran emlegette, hogy egy szép Mária-ünnepen szeretne meghalni. 1955. szeptember 
7-én halt meg, és másnap, Kisasszony napján temettük el, amikor a pécskai nép épp 
odavót a Radnai búcsún. Úgyhogy valóra vált a kérése.” – Eddig az unoka vissza-
emlékezése. 

Irha István bácsi festményeiből sok pécskai házban láthatunk, de a 
Bánság minden részéről felkeresték, hogy bánáti szokás szerint fogadalmi képe-
ket festessenek vele a Radnai kolostor folyosójára. Ezekből néhányat ma is meg-
tekinthetünk a radnai fogadalmi képek. Ez a pécskaiak fogadalmi képe, amely 
1933-34-35-ben készült. Témája: „A jó és a gonosz ember halála”. A kép alján 
oktató szöveg figyelmeztet az istenes életre. 

A már idézett Beke István bácsi (1911-2002), pécskai asztalosmester 
így emlékszik vissza szentemberünkre: 

Ez az Istvány bácsi koporsós vót. Én jó üsmertem, mer’ a ’20-as évekbe’ 
mikor asztalos inas vótam, átjártunk hozzá, tanúni a koporsócsinálást. Szép nagy, díszës 
koporsókot csinát, nem mind mostanába’. Ezëk csak dagasztóteknyőt csinálnak, oszt 
ráfogja, hogy koporsó. Keskeny is mëg lapos is. De az öreg, az értëtt hozzá! Mikor kész 
lëtt ëgy koporsóval, lëfestëtte feketére, azután üvegport kevert híg enyvbe, és avval 
lëkenyte mégëgyszër, úgyhogy csak úgy csillogott a napon. Gyönyörűen tudott írni és 
olyan szép cifrangos betűkkel festëtte rá a koporsó ódalára a halott nevit aranyporral. 
Akarmilyen munka vót: vetés, aratás, kapálás, szénaforgatás, ű elősször mëghallgatta a 
nyóc órási kismisét, aztán mënt csak dógozni. Mindën áldott rëggel baktatott az öreg ëgy 
hosszú botra támaszkodva, kezibe ëgy nagyszëmű olvasóval mënt a templomba.” – 
eddig Beke István bácsi visszaemlékezése. 

Budai Jánosné Rieger Margit közlése szerint azoknál a halottaknál, 
akiket az ő vállalata temetett el, ő maga virrasztott: „Még a tanyára is kivitték, mi-
kor Szénási Panna néni feküdt halva, ott énekelt, imádkozott egész hajnalig. Vót ëgy 
nagybetűs, kézzel írt énekeskönyve, abbú énekëlt a halott mellett egész éccaka.” 

Irha István bácsi gyakran írt saját búcsújáró és halottvirrasztó énekeket, 
melyeket kezdetleges nyomdájában ki is nyomtatott, kis ponyvafüzetek alak-
jában. Ezekből még ma is sok forog közkézen Pécska öreg előénekesei között, 
bár a fiatalabb énekesek egyre inkább nem ismerik már ezeket az énekeket. 
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Handula Mária énekesasszony hagyatékából az én birtokomban is van néhány 
Irha-ponyva, összefűzve más ponyvákkal). Pista bácsi írásmódjában érdekesen 
ötvöződik a világ örömeitől óvó ferences lelkiség (- hisz Pista bácsi harmadrendi 
ferences volt!) és a barokkos naturalizmus, ugyanis énekeiben gyakran előjön a 
halott feloszlásának, elporladásának és a síri férgeknek a képe. 
Az egyik ilyen, István bácsinak tulajdonított ének: 
 

Így fizet az álnok világ: 
Sokat ígér, keveset ád, 
Igen hitvány ezen kis bér,  
Amit nekem ily szűken mér: 
 
Négy szál deszka hideg házam, 
Zörgő forgács nyugvó ágyam, 
Ez az egész keresményem, 
Ezzel már most be kell érnem. 
 
Majd a sötét sír ölében, 
Rothadásnak kebelében, 
Sok rút férgek vívnak értem, 
Osztoznak testrészeimen. 
 
Frissességem enyészettel, 
Cserélem fel szenvedéssel, 
Többi holtak a társaim, 
Társalkodó barátaim. 
 
Ámde Jézus, kit szolgáltam, 
Örök jusst ád Mennyországban, 
Ábrahám keblére helyez, 
Szegény lelkem ott örvendez. 
 
Ez az erős reménységem, 
Kit rejtettem kebelembe, 
Föld gyomrába zárom testem, 
Jézus vidd fel mennybe lelkem. 
Amen. 
 

Beke István elmondása szerint élete vége felé el akarta készíteni Noé 
bárkájának kicsinyített mását, hogy az kompként szolgáljon a Maroson. A bárka 
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díszes orrát ki is faragta, azonban 1955-ben bekövetkezett halála meggátolta 
műve befejezésében. 

Kuruncziné Bartha Erzsébet utolsó emléke István bácsiról: 
„Sosë felejtëm el: ’55-be’ Kisasszony napján mëntünk gyalog Radnára. Pista 

bácsi épp előző este halt mëg. Úgyhogy mikor a processzióval a háza elé értünk, 
mindnyájan bëmëntünk mëgnézni a koporsóba’, még mëg is pusziltuk a kezit, mer’ ëgy 
igazi szent embër vót! Mondta is a mënye ott a koporsó mellett: „Elmënt apuka is 
Radnára…”. Mire harmadnap hazagyüttünk Radnárú, mán el vót temetve szegény.” 

István bácsi után több előénekes volt és van. Például: Handula Mária, 
Ordódi Jánosné, Trubint Mária, Hegyes Mária – „Hegyes ángyi”, Török István-
né, akik már meghaltak, valamint a még élő Farsang Klára, Tóth Mátyás, Tajcs 
Ilona, Hajas Mária, - de ők korántsem olyan híres személyiségek Pécska vallási 
életében, mint Irha Nagy István bácsi. 

 
 

 

 
 

„Irha” Nagy István családja Pécskán, 1950 körül. 
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Endrész Erzsébet 
A kiszombori Helytörténeti Gyűjtemény  

 
 

Mi kiszomboriak nagyon büszkék vagyunk a gyűjteményünkre, magunkénak 
érezzük, hiszen a község lakóinak adakozásából, adományaiból sikerült a nép-
rajzi anyagot összegyűjteni. 

1982-ben az iskolában lehetőséget kaptam helytörténeti szakkör indí-
tására, s ezzel kezdődött a történet. A szakkör keretében ismerkedtünk a község 
jelenével és elsősorban múltjával. Gyűjtöttük az idősebb zomboriak vissza-
emlékezései nyomán a még fellelhető hagyományokat, mondókákat, dalokat, 
próbáltuk megismerni a múlt emberének életét, körülményeit. Feltérképeztük a 
határ-és dűlőneveket, és természetesen a néprajzi tárgyak mentését is feladatul 
tűztük magunk elé. Az akkori kb. 20 fős gyermekcsapat nagyon lelkes volt, 
keresték, kutatták a régi használati eszközöket, fényképeket, iratokat, bármit, 
ami a múlté volt. Hétvégeken kiskocsikkal jártuk a falut, és ahová bekopogtunk, 
adakozó emberekre találtunk. Egy kis problémát az jelentett, hogy akkoriban 
más gyűjtők is jártak a faluban, és ők pénzt is tudtak ajánlani a régi tárgyakért. 
Mi nem. Ennek ellenére szépen gyűlt az anyag az iskola magyar tantermében, a 
folyosók szekrényeiben. 

Kis idő múlva szűknek bizonyult a tér, és az akkori tanács egy Rónay-
épületet, az 1830-as években épült magtárat ajánlotta fel a gyűjtött anyag elhe-
lyezésére. 

Az épületet helyi lakosokkal, szakkörös gyermekek szüleivel, gyer-
mekekkel, kisiparosokkal (Kelemen Mihály, Bakaity József, Kocsis János) 
kimeszeltük belülről, a feljáró lépcsőt rendbe hoztuk, és a tárgyakat tágasabb 
helyen el tudtuk helyezni. 1985-ben pedig a tanács gondoskodott az épület külső 
tatarozásáról, és ünnepélyes keretek között megnyílt a Helytörténeti Gyűj-
temény. A szakkörös gyerekek vállaltak az első években hétvégi nyitvatartási 
ügyeletet, gondozták a tárgyakat, takarították az épületet. Sajnos, az idők 
folyamán többször betörtek az épületbe, jó néhány értékes tárgyat elvittek, a 
bejárati ajtó is kigyulladt. Az értelmetlen rongálást nem értettük, s végül 1997-
ben, Nagy Tibor polgármestersége idején az épületet biztonságosabbá tették, 
újra kívülről is rendbe hozták, belső meszelést kapott, s a néprajzi anyagot is 
átrendeztük. Egyik kollégám, Borsi Sándor segített ebben sokat. S újra 
megnyitottuk a falu fennállásának 750. évfordulójára a kiállítást. Önkormányzati 
segítséggel ismertetőfüzetet is kiadtunk, amellyel a látogató azonosíthatta a 
néprajzi tárgyakat. Megcsodálhatják a paraszti gazdálkodás, az állattartás 
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eszközeit, kismesterségek munkaeszközeit, például teljes kádárfelszerelést, 
szövőszéket, rokkákat, a kosárkötés szerszámait. 
A paraszti konyha berendezési tárgyai is helyet kaptak, a masinától a köpülőkön 
át a fakutyáig és a pattogatott kukoricát készítő edényig. De megnézhetik a 
látogatók az utolsó kiszombori bába, Kiss Károlyné teljes bábafelszerelését. Igen 
szép a textilgyűjteményünk is. Az írott források: könyvek, iratok, fotók is nagy 
értékei gyűjteményünknek, tárgyaink száma már ezer fölötti. 

Közben a helytörténeti szakkör már megszűnt az iskolában, s önkén-
tesekkel, ill. önkormányzati munkásokkal tartottuk rendben az épületet. A 
község lakói szinte minden évben újabb tárgyakkal gyarapítják a gyűjteményt. 
Időközben 2003-ban megalakítottuk a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört, 
amelynek tagsága vállalt gondnokságot az épület és a tárgyak felett, s tagjaink 
maguk is gyűjtik, ill. ajánlanak fel régi használati eszközöket. 

Lassan megint szűk lett a hely, hiszen a háromszintes épületnek csak 
egy szintje volt igazán használható, és már nagyon nagy volt a zsúfoltság. 
Szegvári Ernőné polgármester vezetésével az önkormányzat pályázott az épület 
felújítására, és a pályázat nyert.  2010. november 28-án, adventi ünnepek nyitá-
saként polgármesterünk átadta a megújult épületet. Idézet az egyik megjelent 
cikkből: „A felújításra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a vidéki 
örökség megőrzéséhez nyújtott támogatásából kerülhetett sor. A sikeres 
pályázatnak köszönhetően megújult a pincétől a padlásig az épület, és a 
pályázat részeként a gyűjtemény körüli tér. Felújításra került vagy cserélődött a 
tető, a homlokzat, a pince, a padozat. Sétányt alakítottak ki, fákat, virágot, 
sövényt ültettek, amelyekkel hangulatos tér alakult az épület körül. 
Az épületben a középső szinten a felújított épületbelső, a világítás, a tárgyak 
elhelyezése, a kellemes, természetes illatok elvarázsolják az érdeklődőket. A 
padlástérben látogatható raktár fogadja a vendégeket, a pince pedig különleges 
élményt nyújt téglával kirakott aljzatával, hangulatos világításával, nyerstégla 
falával. A pincében is találunk a gyűjtemény felújított tárgyaiból. A vizesedés 
ellen a padlóba rejtett elvezető rendszeren keresztül szivattyú segítségével 
távozik a víz, így egész évben használható a hangulatos tér”. 

A zombori gazdasági életet bemutató kiállítást Badicsné Szikszai Zsu-
zsanna szakmai irányításával és közreműködésemmel hozta létre a Kiss Mária 
Hortensia Honismereti Kör. A tárgyak tisztítását, restaurálását hónapokig 
végezték a kör tagjai és a közmunkások, akiket Börcsök Attila makói néprajzos 
kolléga tanácsai segítették. Most már valóban megfelel a XXI. századi követel-
ményeknek helytörténeti gyűjteményünk. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, látogatót a kiszombori múzeumba. 
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Turi Tímea 
Költözés 

- részlet - 

 
[…] már hetedikes is vagyok, amikor egy akkor még idegen város emeleti 
irodahelyiségében ülök egy ódivatú, kerek billentyűjű írógép előtt, Anyám és 
egy szerkesztő bácsi társaságában, a verseimet beteszik egy antológiába, oda 
kellene magamról önéletrajzot írnom, 
mindig is utáltam önéletrajzot írni, 
utáltam, hogy szerénytelenségre kényszerítenek, és utáltam, hogy álszerény-
ségre, utáltam, hogy az őszinteség és az igazság kizárják egymást, mert ami igaz, 
nem mindig mondható, utáltam, hogy olyan dolgokat kell szóvá tennem, ame-
lyek nem is érdekelnek, utáltam a felismerést, hogy mindig kimaradok az 
önarcképeimből, hogy nem marad más, mint a szorongató kérdés, hogy ki a fene 
vagyok én, hogy eldöntsem, életemből mi a figyelemreméltó és mi a jelenték-
telen, hiszen egészen más fontos nekem, mint azoknak, akik 
kíváncsiak belőlem egy darabra, 
de lehetőleg a legfontosabb darabra, hogy a legkisebb erőfeszítéssel ismerhes-
senek meg a leginkább, pedig ekkor arról kellene beszélnem, hogy életem legje-
lentősebb részei 
az első tavaszi napok,  
az első napsütéses pillanatok, amikor az egyik percben még a biológiaterem 
ódon árnyai közt ülök, de a csöngetés után már az udvarra szaladhatok, sorban 
állni ebédért, ami, mondjuk, legyen milánói makaróni, és míg végigfutok az 
udvaron, látom, hogy minden – a fák, a széles betonudvar, az ismeretlen bogyót 
termő bokor, a pingpongasztal minden rücske és az összes gyerek meg felnőtt, 
aki itt kering, sétál, játszik, beszélget, és a menza homlokzata, ó igen, a hom-
lokzat – tehát minden színesebb és fényesebb, mint eddig volt, az egész kép egy 
árnyalattal, de micsoda ragyogó árnyalattal élesebb, és most már így lesz a 
következő őszig, amíg ezt az egészet megszokhatom, hogy majd ne jelentsen 
semmit, de hogy még értékesebbé tegye ezt a mai napot, és majd a következő 
évi, megint 12 csak váratlan érkező napsütést … 
Ehelyett csak némán ülök az írógép előtt, és nézem a kerek billentyűket. 
 
Csak egy, ami biztos: a születésnapom.  
A nap, amelytől kezdve napra nap egyre kevesebb lehetőséggel nézhetek 
szembe. 
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[…] a hely nélkül tudok emlékezni, de emlék nélkül nincs helyem. De emlékezni 
akarok, hogy tudjam, ki vagyok, s hogy elviseljem a jövőbe csak a jelenen 
keresztül torlódó időt. Mégsem tudom, mi volt az első emlékem. Mert minden 
emléknél van régebbi. Minden emlék egy másikra emlékezet. Van mégis egy 
kép, ami olyan megmagyarázhatalanul régi, hogy talán valóban nem is igaz, de 
igaznak kell hinnem, annyira pontosan emlékszem minden egyes részletére. 
Ahogy kicsi vagyok, egészen apró, és az utcai szobában, ahol most egy senkihez 
se tartozó ebédlőasztal terpeszkedik, széles díványán fekszem kiszolgáltatottan, 
fedetlen alsótesttel, pelenkacserére várva, és a plafont figyelem, közepén a 
kristály-darabokból összefont csillárt, mely százfele dobja az égő fényt, ha fel 
van kapcsolva a villany, most nincs felkapcsolva a villany, a plafonon némán 
függő csillárt nézem, és azt, ahogy az ablakon beszűrődő délután egyre halvá-
nyabb fényei szürke foltokként törnek meg a szoba sarkaiban, igen, semmi 
kétség, emlékszem, arra, hogy az eddigi életemben oly sokszor hallott három 
apró szót, 
mama, papa, baba, 
mondogatom lassú és vontatott egymásutánban, és minden erőmmel azon 
vagyok, igen, csak azon gondolkozom, hogy mi a fene lehet a különbség e hang-
sorok között, azt talán sejtem, hogy az egyik engem jelöl, de vajon melyik, édes 
istenem, csak mondom, és próbálok rájönni, emlékekből, igen, mert az első em-
lék is emlékezés, hogy melyik szó vagyok én, mert most tanulom, hogy hogyan 
gondolkodjak, miközben tudom, hogy miután megtanulom ezeket a szavakat, 
már soha többé nem fogok olyan tisztán gondolkodni, mint azelőtt. 
 

(Elhangzott 2011. január 14-én a József Attila Városi 
Könyvtárban tartott felolvasóesten) 
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Turi Tímea 
Ismeretlen kalauz 

 
Történetet kell mesélni, ami nem is történet, csak várakozás  
a történetre, úgy kell tenni, mintha késleltethetnénk, aminek  
érkezése nem rajtunk múlik, mintha lenne módunk másra,  
mint a várakozásra, és csak úri kedvünkből húzzuk-halasztjuk,  
hogy belefogjunk abba, ami vagy soha nem fog immár elérkezni,  
vagy aminek már mindig is a részese voltunk. Olyan történetet  
kell mesélni, mintha egy kacskaringósnak tűnő, mert számtalan  
lehetőséggel kecsegtető, mégis nyílegyenes folyosón haladnánk,  
igen, egy egyenes folyosón kell eltévednünk, mint amikor azt  
tetetjük, talán önmagunk előtt is, hogy van célja a kitérők nélküli  
bolyongásunknak, nem csak elébe akarunk sétálni annak, ami  
talán meg sem történik. Olyan történetet kell mesélni, ami magától  
értetődő, mint ez az egyenes séta, aminek mérhető a ritmusa, ahol  
leírhatók a fényviszonyok, amelynek meghatározható az iránya, épp  
csak a folyosó maga, az betájolhatatlan, és aki benne halad, annak  
nincs neve.  
 
Olyan történetet, mint ez a séta, olyat kell mesélni, ahol a haladó  
gyerekes dactól vezérelve nem saját sétáját, de a folyosót magát tekinti  
történetnek, és úgy sandít oldalra, a folyosóból meg-megnyíló fényes,  
magányos teraszokra, mintha kiszámíthatatlan érkezésére várna, mint  
aki a véletlentől vár bizonyítékot a sors létezésére. Olyan abszurd,  
hogy akit vár, épp a következő teraszon legyen, olyan valószínűtlen,  
hogy kacéran vissza is vonja a saját magával meg se kötött fogadást:  
ha akit vár, ott lesz, akkor. De nem csak ezért nem lehet megtudni, mi  
lesz akkor, mi a soha meg nem fogalmazott, el nem hangzó mondat  
vége, hanem azért sem, mert nincs ott senki, csak a nap simítja  
élesen az egykedvű korlátok és elfelejtett székek kontúrjait. De  
mesélni csak valódi történetet érdemes, ami nem példázat vagy  
csupán hasonlat, ezért ahogy a folyosónak, úgy előbb-utóbb a  
történetnek is véget kell érnie. 
  
Olyan történetet kell tehát mesélni, aminek a végén mégiscsak  
megjelenik, egy másik útvonal metszéseképpen az, aki nem volt  
ott a teraszon. És úgy kell ott lennie, mint akinek dolga van ott,  
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aki nem a sors bizonyítéka, prózai okból kell ott lennie, ami fájdalom  
nélkül némít el bármiféle költői szándokot. Ahogy valaki elénk áll a  
pénztárra váró sorba, ahogy mellénk ül, idegen, a helyjegyes vasúti  
kocsiba, ahogy ismeretlen kalauz ébreszt, ha tovább utazol a célodon.  
De olyan történetet kell mesélni, amiben mégiscsak ugyanaz a test  
érkezik meg a mesélés végén, aki nem volt ott, de aki várt volt a  
teraszon, akinek hiába izgatóan hirtelen, mégiscsak megkésett az  
érkezése. Olyan történetet kell mesélni, ahol a várakozás és az  
érkezés egymást követi, de nincs közük egymáshoz. Ahol minden  
megvan, ami valaha kellett, de ami már nem jó semmire. 
 

 

Jakab István László: Telekfalva 
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Duma János 
Említések Klézséről 

 
Először pár szót a falumról, mert az ő létezése szerint lehetek a Földön.  
Bákó városától délre fekszik Klézse község, 7600 lélekkel, a termelőszövetkezet 
idejéből megmaradott 2500 hektárnyi megművelt földdel, amelyből 1400 hek-
tárnyi a szántóföld. Ebből élnek meg a klézseiek. Jelenleg 5500 hektár, amit a 
környező falvak gazdáinak visszaadtak. A község öt faluból áll: Klézse felső 
része Alexandrina; Közép Klézse, Buda; Pokol Patak és Somoska. Alexand-
rinához tartozik a Tyúkszer nevű falurész is, amely egy nagyon régi helység, 
valamikor az itt letelepedett székelyek nevezték el. A falu lakói magyarok, aki-
ket csángómagyaroknak neveznek. 
Klézse neve a latin nyelvből ered (eclessia) – Alexandrina falurészről írják, hogy 
örökbe volt adva a székelyeknek, egy Alexandrina Cassu nevezetű asszonytól.  
Somoska és Pokolpatak nevű falurészek Klézséhez tartoznak, de csak a madé-
falvi veszedelem után alakultak. 
A klézsei földek előbb nagybirtokokban voltak. Említik a Klézsei Istvánt, akinek 
birtoka elfogta a Szeret folyó és Forrófalva határait, valamint egész Budát. 
Később ezeket örökölték az utódjai. 
Klézsén több mint 40 évet volt pap Petrás Incze János, aki forrófalvi származású 
volt. Domokos Pál Péter összegyűjtötte levelezéseit, gyűjtéseit és az „…édes 
Hazámnak akartam szolgálni…” című kötetben jelentette meg. 
1839-ben újból építettek egy fatemplomot az 1811-ben épült templom alapjaira. 
1902-ben épült a régi téglából épített templom, amely nagyítva lett León Pista 
pap idein, és befejezésre került most Pascaru plébános idein. 
Szintén a León Pista plébános ideiben épült a Budai templom 1992–95 között. 
1995 április végen a Moldvai Csángó Magyarok Szervezete gyűlést tartott Klézse 
Buda részen. A gyűlést a helyi hatóságok, katonaság és beszervezett szomszé-
dok erőszakkal leállították, ehhez hozzájárultak a falusi pópák is. 
Ennek ellenére 1996 júniusában Istók György, Bezsán Tapsi Mihály, Istok M. 
Váli, Istok Váli és én létrehoztuk a csángó magyarok helyi csoportját. Elnöke 
lettem 2001-ig, azután pedig Benchea Pavel, aki jelenleg is az. 
Klézsének első újsága 1997 szeptemberében jelent meg, és 2000-ig 12 számot 
adtunk ki. Az újság neve: Mi magunkról. 
1999-ben megalapítója voltam a klézsei Szeret-Klézse Alapítványnak, amely 
iskolán kívüli programokat szervez, és szociális problémákat is felkarol. A kura-
tórium tagjai: dr. Kotis Mihály orvos és Deáky András nyugalmazott iskola-
igazgató. 
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2001-ben az egyház létrehozta a Dumitru Martinas római katolikus szervezetet, 
a csángók románosítasa érdekében. A szervezet a román elméletet propagálja a 
nép körében, miszerint a csángók elmagyarosított erdélyi románok lennének, 
akik Moldvába menekültek az asszimiláció elől. 
Klézsében a II. világháború előtt élt az utolsó táltos, a neve Becze Éva volt. 
Véleményem szerint az egyik népviseleti tárgyon megtalálható az utolsó 
„mondala”, amire azt mondják, hogy Keptár. Szerintem ez a képtár szó idővel 
megformált változata. 
Klézse lakossága meghaladja a 7500 lélekszámot, ennek elennire a népszámlálás 
csak 6800 körül számolta el, a többieket azzal indakolták, hogy külföldön dolgoz-
nak, de ők itt építkeznek. 
A lakosság nagyabb része magyar eredetű, úgynevezett csángók és katolikusok. 
Van körülbelül 10-15 család, akik ortodox vallásúak, vannak köztük románok, 
romák és rutinok. A családok száma meghaladja a kétezret, van ujjon csolád, ahol 
él 12-14 gyermek. Az átlag 6-7, ritka az egy- vagy kétgyerekes család. 
A múlt rendszerben az emberek a gyárokban és az építkezésben dolgoztak, most 
visszatért egy része a földműveléshez, a többiek külföldön dolgoznak. 
A népszámlálás nem az igozságat mutatta, hanem az emberek irányítva voltak a 
nemzetiség hovátartazásval kopcsalatban. Ezért a 95 %-ban magyar falu a követke-
zőképen vallatta magát: 100-an magyar nemzetségűnek, 100-an csángó nemzet-
ségűnek (valamennyien nem ismerik nemzetségiket) és a többiek románnak. A 
lakosság 80-90 %-a használja a csángó magyar nyelvjárást. A gyerekek románul 
tanulnak az iskolában, a magyar nyelvet, mint idegen nyelvet csak 12 gyermek 
tanulja iskolán belől, 100-150 pedig az iskolán kívüli foglalkozásokban. 
 

1955. november 27-én születtem, egyetlen gyerekeként a szüleimnek, 
Mártonnak és Rózsának akik után az anyanyelvem magyar. Az iskolát román 
nyelven végeztem, az első négy osztályt Alexandrinában, az öt-nyolc osztályt 
Klézsén, a szakiskolát Rãsnov városban, Brassó megyében. Középiskolába 
Bákóba jártam, ahol le is érettségiztem, ugyanitt végeztem szakképzéseket is: 
személyzeti, könyvelés. 
Nagyobb részét az életemnek úgy folytattam, mint munkás a vasiparban, majd 
1999-től munkanélküli lettem. Ez időben a román nyelvet is elsajátítottam anya-
nyelvi szinten. A magyar nyelvet a szüleimtől kaptam, de írni és olvasni magya-
rul már magamtól tanultam meg. 

A magánéletemről azt mondhatom el, hogy itt a saját falumban élek, 
Klézse felső részén, Tyúkszerben a családommal együtt. Van három hektár 
földünk, ennek nagyobb része használható mint szántóföld, ezen gazdálkodunk 
a családdal.  Három gyermekem van: két fiú és egy lány, akik Erdélyben is 
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tanultak. Duma Dániel a Bolyai egyetemen magyar néprajzot és nyelvészetet 
végzett. A második, Duma Máriusz 2001-ben fejezett be egy faipari közép-
iskolát, ami után Magyarországon próbálkozott továbbtanulni, de a nehézségek 
miatt később meg kellett szakítsa tanulmányait. Most Olaszországban dolgozik 
egy magyar-román vállalatnál. A lányunktól nem volt könnyű elválni, hogy 
magyar nyelvű oktatásban részesüljön, de miután Gyimesfelsőlokon befejezte a 
nyolcadik osztályt, a bukaresti Ady Endre Gimnáziumban szerzett érettségi 
bizonyítványt. Jelenleg egyetemen tanul Kolozsváron politológia szakon, 
valamint egy második egyetemet is folytat turizmus szakon. 

1995-ig gyermekek iskolán kívüli magyar nyelvi tanításával fog-
lalkoztam, heti rendszerességgel tartva magyarórákat, ahogy ezt mások is tették 
Moldvában. Több szülővel együtt aláírásokat gyűjtöttünk a magyar nyelv iskolai 
bevezetéséért és tanításáért, valamint ugyanazon a nyáron egy hónap után 
megalapítottuk a Moldovai Csángó Magyarok Szövetségének klézsei csoportját, 
amely megkapta a Julianus-díjat. Ugyanekkor Szilágyi Zsolt RMDSZ parlamenti 
képviselő is sokat segített a csángó ügyben. 
1998-ban a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége nevében kiadtam a "Mi 
magunkról" című újságot, ami most újból megjelenik magánkiadásban. 
A Szeret-Klézse Alapítvány, amelynek fő céljai közé tartozik a magyar nyelv 
oktatása, a csángó értelmiségi réteg növelése és irányítása, a klézsei fiatalság 
szellemiségének és identitástudatának fejlesztése, fejlettebb civilizációk megis-
mertetése, valamint szociális tevékenységek is. Az alapítvány keretein belül 
létrehoztunk „Petrás Incze János népművészeti terem” néven egy állandó nép-
művészeti kiáltást. 
Az "Én országom Moldova" címmel jelent meg 2000-ben az első verseskötetem, 
amelyért Bocskai-díjban részesültem. 2005-ben „Csángó Mitológia” címmel a 
második kötetem  jelent meg, melyet irodalmi díszoklevéllel díjaztak.   
2008 tavaszán elhatároztam, hogy az alapítvány székházában óvodát is indí-
tunk, amihez az engedélyek beszerzése jelenleg is folyik. 
Második verseskötetem „Csánglia” címen 2010 nyarán jelent meg, amelyben a 
csángó nép filozófiájának rejtélyeit igyekszem bemutatni. Ősszel a Szeret-Klézse 
Alapítvány és a budapesti Kinyílik a Világ Alapítvány együttműködésében 
befejeztük az iskolán kívüli oktatás céljára három munkafüzet megszerkesztését. 
Az első kettő Csicsó Antal Bokréta ábécéjét vette alapul, a harmadik a csángó 
hagyományokat foglalja össze.  
A Szeret-Klézse Alapítványt együtt vezetjük Deáky András nyugdíjazott iskola-
igazgatóval, dr. Kotis Mihály orvossal, Sántha Attila íróval, valamint néprajzos 
és tanár fiammal, Duma Dániellel, akikkel együtt sok eredményt értünk el. 
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Amikor eldöntöttem, hogy ezekkel a célokkal foglalkozom, akkor észrevettem 
azt is, hogy az ember csak a nemzeti közösségén belül tudja megvédeni 
önmagát, ezért szüksége van az öntudatára és annak fejlesztésére, ezekhez pedig 
művelnie és ápolnia kell anyanyelvét. Egy barátom szavaival élve: "Nem va-
gyunk magyarok más nemzetek ellen". Ha embereknek akarunk maradni, tud-
nunk kell, hol van a helyünk az emberiségben. 
A legnagyobb öröm akkor ért, amikor mások is azt látták jónak, amit én is jónak 
éreztem. Így az élet lényege kiteljesedik a nehézségek közepette is. Ne fogadjuk 
el a rosszat, és mi se tegyünk másnak rosszat. 
Tudom, hogy soknak nem tetszik a munkám, de előbb-utóbb észre kell vegyék, 
hogy nem mások ellen dolgozom, csak visszakérem azt, ami igazság szerint en-
gem és a nemzetemet megillet. Hiszem, hogy így könnyebb lesz mindenkinek az 
élete, és az emberek jobban fogják egymást tisztelni. 
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Sántha Attila 
Székely reklám 

 
Az utóbbi időben hál’ istennek kifejlődött az ún. ,,székely reklám", ami annyiból 
áll, hogy autentikus székely legények autentikus székely élethelyzetben, 
autentikus székely akcentusban a világ dolgaira reflektálnak. Az egyik ilyen 
reklámban például a legény azon mélázik el, hogy az apósa lenézi őt, mert 
lepcsiben jár — hát igen, kínos helyzet ez, és meghatározó élmény egy székely 
számára, aki eiszen valamelyik déli megyéből cseppent haza, s le nem mondana 
az ott látott nájmódiról. Merthogy nem a lepcsi teszi az embert, hanem az, hogy 
tudja, hol kell vásárolni a maltert, s egy hónap alatt házat rittyenteni! A másik-
ban a Rómeó-lelkű legény szerenádot ad kedvesének, mikor kiszól a szomszéd, 
hogy ,,Pistike, te micsinálsz ott? Nem es tudod, hogy termopán ablakot tettek?” 
Szóval, újabb leégés, ami tönkreteszi a székely legény önbecsülését, csuda, hogy 
nem megy ezután a Feketeügynek. A fontos az, hogy mindenki megjegyzi, 
kornyikáló legények szerenádjai ellen az X cég termopánja a megoldás. Bezzeg a 
legényre, aki ily nyilvánosan lebőgött, senki sem gondol, pedig én a helyében 
bevernék minden olyan ablakot, amelyik nem engedi át a hangot! Szóval, 
szomorú a székely sorsa, még a reklámokban es, mindenki csak rajta küszürüli a 
nyelvit, ahelyett, hogy együtt érezne vele. 
Ezek után a Gelevölgyi Rádió szerkesztőségében felkérést kaptunk, hogy 
reklámozzuk a Kétség karácsonyi nyereményjátékát, amin egy 140 kilós disznót 
lehet nyerni. A disznyó pedig székely állat, elképzelhetetlen nélküle a végtelen, 
hó borította táj véres foltokkal. Összeül a csapat, én mint székely szóismerő és 
mások, akik szintén ismerik a székely szavakat, csak nem tudják, hogy azok 
azok, és elhatározzuk, hogy csinálunk egy igazi székely reklámot, amelyben 
nem hozzuk kényelmetlen helyzetbe a legényt, hanem a székely nép mély 
bölcsességét adjuk a szájába. 
Mondom, hogy ne, egy disznyóról lenne szó, 140 kiló. Közbeszól a másik, hogy 
semmi nagyképüsködés, a’ccsak egy csekacska. A harmadik arról érdeklődik, hogy 
pontosan milyen az az állat, mert fontos lehet: kam-e, gőlye-e vagy pedig ártány. 
Telefon a megrendelőhöz, hallatszik a vonal végén az agytekervények sister-
gése, mondja, hogy igen. A másiknak (lásd előbb) viszont síri hangon eszibe jut, 
hogy ugyan semmi köze az egészhez, de azt a disznyót méges meg kellene nézni 
közelebbről, mert egy cegelló egész gyermekkorát megkeserítette, mind járkált 
utána, s döfködte, még akkor es, mikor cega lett belőle, végül le kellett vágni, met 
eiszen zákhányos volt. 
De ha már kecskéről van szó, kérdem, tudja-e osztán valaki, hogy egy csűrkecs- 
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kének hány lába van? Lesújtó pillantások, merthogy sümecnek nézem-e őköt, vaj 
mi, mindenki tudja, erre az a válasz, hogy nem válaszolsz semmit. Na, már én es 
a béka .... alatt vagyok, hogy ilyeneket mondok. A harmadik méges megszólal 
nagy alaposan, aszongya ,,fő, hogy egésség legyen”. Ennek vitaminokat kellene 
vegyek... 
 
Szóval, így ment ez végig, senkinek semmi ötlete, sehol egy igazi népi 
bölcsesség, amelyik a székely nép életszemléletét fejezné ki. A negyedik, aki 
mind keccegtette a riportermagnót, met nem akart menni, s eddig nem szólt 
semmit, azazhogy csak a kutyájának mondta azt, hogy ,,kustyi nye, te marha”, 
mikor az tizedszer es meg akarta nyalni, aszongya: ,,na, ha ez a bizgettyű 
béindul, elfogadom, hogy az olló egy vágószerszám, nem pedig egy küskecske”. 
Ezt es bezgethette a cega gyermekkorában...  
Ekkor történt, hogy a sok keccegtetés hatására a magnó mégis beindult, s a 
következő, a nap első értelmes szövegét hallhattuk tőle: 
,,Ez a marha azt hiszi, hogy az olló egy vágószerszám, pedig az egy cega, olyan, 
mint egy csűrkecske. 
— Cega, cega, de hallottad-e, hogy a Kétséggel egy 140 kilós csekacskát lehet 
nyerni? 
— S osztán — kustyi nye, te marha! — a’ kam-e, gőlye-e vagy ártány? 
— Te Laji, a’ mindeggy, fő, hogy egészség legyen.” 
Ledermedtünk, mert (valljuk bé székelyesen) senki sincs szokva az ilyen deus ex 
machinákhoz. Hát itt van a reklám, az igazi székely reklám, amelyikben nem ég 
le a legény, sőt, nyelvi gazdagságát is megvillogtatja, a végén pedig ott az élet-
bölcsesség, merthogy mit ér a pénz, ha nincs egészség? 
A többi pedig ment, mint a karikacsapás, másnap a megrendelő cédéjén virított 
a reklám. Amint éterbe került, a Székelyföldre az etnikai arányok megvál-
toztatására erővel betelepített magyarok kétségbeesett jajveszékeléseitől lett 
hangos a rádió, hogy csak azt mondjuk meg, mire gondolunk az olló kapcsán, 
mert ők ezt nem értik. De mi ezen csak mosolyogva nevettünk, merthogy a 
titokzatosság es hezzatartozik az egzotikumunkhoz. 
 
Szómagyarázat: lepcsi = strandpapucs; Feketeügy = Felsőháromszék legnagyobb folyója; csekacska 
= malac, kisebb disznó (állathívogató szóból alakult székely szó); kam = kan; gőlye = koca, 
anyadisznó;ártány = herélt hímdisznó; cegelló = kecskegida (cega-olló); cega = kecske; zákhányos = 
hőbörödötten durva; csűrkecske = csirkének; sümec = naiv  kisgyermek 
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Halmágyi Pál 
Jakab István László hagyatéka 

 

 Erdély varázslatos világa mindenkit elbűvöl. Különösen minket, az Alföld 
tengersík vidékén élőket. Megragadta ez a táj Jakab István Lászlót is, aki Buda-
pesten született 1907-ben. Apai ősei a 17. századtól Bicskén éltek, s ő is mindig 
bicskeinek vallotta magát. (Képeinek nagy részét 1987-ben ajándékozta a város-
nak.)  
 Első kiállítása 1934-ben Tatabányán nyílt meg, melyet több országos és 
külföldi kiállítás is követett. Ő alapította a tatabányai Művészeti Szabadiskolát, 
majd ugyanitt a Képző és Iparművészeti Társulatot. Munkahelyén az Iparterv 
Vállalatnál, ahol építészmérnökként dolgozott megszervezte és vezette a Székely 
Bertalan Képzőművész Kört. 
 Tájképeket, csendéleteket, arcképeket festett, utazásainak élményeit – a 
két világháború között többször járt Itáliában – ceruzarajzokon örökítette meg. A 
II. világháború után – nyugatra nem mehetett – a szomszédos országokba uta-
zott. 1956 nyarán erdélyi útjára legjobb barátja, Lengyel Albert középiskolai 
történelemtanár kísérte el. Ő mutatta be neki Székelyföldet, a három és fél év-
tizede kényszerűen elhagyott szülőföldjét. 
 Ennek a csodálatos utazásnak a képeit és még jó néhány hasonló témájú 
rajzát, az utolsó kiállítását 1989 novemberében a megrendező intézménynek, a 
makói múzeumnak adományozta. Még személyesen válogatta ki a képeket, de a 
19-i megnyitón már nem tudott részt venni. Szentpéteri Imre bíró úr megnyi-
tóján özvegye és a makói kiállítás fő szervezője, Lengyel Albertné Zubán Márta, 
a makói gimnázium tisztelt és szeretett tanárnője vett részt. 
 A múzeum azóta is rendszeresen eleget tesz vállalt kötelezettségének, s 
Jakab István László képeit különböző összeállításokban időről időre bemutatja. 
Az elmúlt hónapokban Makón és Maroslelén láthatták az érdeklődők a képeket. 
Jakab István László több évtizedes munkássága alatt sok száz falusi műemléket, 
templomot, házat, csűrt, malmot örökített meg. Rajzain nem csak az épületek 
pontos ábrázolását, de a jellegzetes helyi díszítő elemeket is megtalálhatjuk. 
Célja az volt, hogy a képzőművészet eszközeivel meggyőzze a nézőt az öreg 
házak, fatornyos templomok, haranglábak, vízimalmok esztétikai és történelmi 
értékéről, védelemre, megőrzésre érdemes szépségéről. E rajzokon megörökített 
tájak, épületek, szobrok ezeréves történelmünk színhelyei, részei. A mádéfalvi 
veszedelem emlékműve, a kolozsvári Mátyás-szobor, Orbán Balázs síremléke 
Szejkefürdőn, a székelyudvarhelyi templom, a gyergyószárhegyi várkastély, a 
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marosvásárhelyi Teleki-téka, a segesvári óratorony és egy csíkmindszenti 
székely kapu villantják fel előttünk Erdély kimeríthetetlen gazdagságát. 
 

 
 

Jakab István László: Csíkhargita - Mádéfalva 
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Nagyfalusi Éva 
Nevelőként Déván 

 
Mikor hallottam először Böjte Csabáról? 
 

Csaba testvérről és az ő gyerekmentő szolgálatáról nagyon sok évvel 
ezelőtt hallottam először, úgy tudom Böjte Csaba ferences szerzetest 1992-ben 
helyezték papnak Dévára. Ott egyik nap az ajtaja előtt hagyott valaki egy 
kisbabát, akit Jézus szavára befogadtak. Később még néhány utcagyerek került 
hozzájuk, leverték a templom mellett álló, már évtizedek óra üres ferences 
kolostor lakatját, rendbe hoztak pár szobát, és kezdetben ott éltek a gyerekekkel. 
Aztán egyre többen álltak az ügyük mellé, érkeztek az önkéntesek, adományok,  
és ma Romániában húsz helyen közel 1000 olyan gyerekről gondoskodnak, akik 
általában nagyon szegény családból származnak, árvák, félárvák, vagy a szülők 
valamilyen családi és egyéb probléma miatt nem tudnak a gyerekeikről gondos-
kodni, mert alkoholisták, börtönben vannak, nincs munkájuk, lakásuk stb. Ké-
sőbb jött az ötlet, hogy ha megoldható, a gyerekek maradjanak a saját család-
jukban, de kapjanak étkezést és az iskola után ne csavarogjanak. Így születtek 
meg sorban a délutáni napközi otthonok, jelenleg közel negyven helyen újabb 
ezer gyerek jár ezekbe. Itt együtt nőnek fel a magyar, román és cigány nemzeti-
ségű gyerekek, mivel magyar iskolába járnak, illetve az alapítvány dolgozói is 
magyar nyelvet használnak, a román gyerekek is pár hónap alatt megtanulnak 
magyarul. 

Pár éve jártam először Déván, amikor egy csoporttal Csíksomlyóra 
utaztunk, megálltunk ott. Akkor láttam, hogyan működik egy otthon. Déván az 
alapítványnak sikerült az évek során megvásárolni a templom és kolostor 
mellett álló két négyemeletes háztömböt. Itt háromszobás panellakásokban 8-10 
gyerek nevelkedik egy családban. Külön vannak fiú- és lánycsaládok egy-egy 
nevelővel, akik főállásban, napi 24 órában ott vannak a gyerekekkel. Építettek 
egy nagy menzát is, ott étkezik naponta háromszor 200 gyerek. 

Tavaly áprilisban mentem vissza Dévára, de már azzal a konkrét 
szándékkal, hogy én is nevelőnek álljak az üzleti életben eltöltött tíz év után. 
Csütörtök délután érkeztem meg vonattal, beszállásoltak a vendégházba. Péntek 
délelőtt megkérdezte az igazgató, át tudnám-e venni a kilenctagú fiú családot, 
akinek a nevelője pár napja elment. Így péntek estére már lett egy saját lakásom, 
saját családdal. A 9 fiúból mindössze 3 magyar nemzetiségű, hogy pontosabb 
legyek, az egyikük székely, 3 gyerek  vegyes házasságból való, vagy apuka vagy 
anyuka magyar, a többi 4 román nemzetiségű, a gyerekek jól beszélnek 
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magyarul, de a szülők egyáltalán nem, a nagyszülők között van egy-egy magyar 
nemzetiségű. A legkisebb fiú 5 éves, a legnagyobb 20 éves, júniusban érett-
ségizik.  A többség hétvégére, ha nem is minden hétvégén, de pár hetente haza 
tud menni a családjához; hárman csak a vakációban vagy a hosszabb szüne-
tekben. A legidősebb fiú már 7 éves kora óta az alapítvány gondozásában van.  

Április óta rengeteg élményben volt részem, ezek egy része persze sokkoló, 
hiszen általában már három gyerekre azt mondjuk egy családban, hogy sok, eh-
hez képest 9 fiú egy lakásban nagyon-nagyon sok.  
Bemutatom közülük Vladucot, aki reggel felkel, átöleli a nyakam, és azt mondja: 
’Én szeretem magát’. Ebéd után szóltak, hogy menjek fel az irodába, itt van az 
anyuka a kisfiúval. Három órával előtte tudtam meg az igazgatónőtől, hogy a 
Jóisten küld egy újabb gyereket. Ő lesz a családomban a tizedik fiú. 
- Hallod-e, Éva. Ugye neked van még egy szabad ágyad? – kérdezte az igazgatónő 

a telefonban. 
- Persze, még van egy.  
- Akkor ma délután hoznak egy kisfiút, akit hozzád rakunk. Az anyuka román, de a 

gyerek kicsit beszél magyarul, mert korábban lakott már itt – mondta. 
Felmentem a kolostorba, az iroda előtt ott állt egy szép, fiatal nő és egy feltűnő-
en nagyfejű, csintalan szemű ötéves kisfiú. ’A családomban a legnagyobb fiú 20 éves, 
ez az anyuka is annyi lehet.’ – gondoltam magamban.  
- Akkor ő kerül hozzád, Vladnak hívják – mondta az igazgatónő. Az anyukának 

meg románul elmagyarázta, hogy én vagyok a donna pedagoga (nevelőnő).  
Ennyi. Csomagot nem hoztak a fiúnak, úgyhogy mehetünk is. Miután már öt 
hónapja itt vagyok, rutinosan kérdezni kezdtem a tisztázandó pontokat: hogy 
hány éves a fiú, bepisil-e, van-e valamilyen betegsége, szed-e gyógyszert, mikor 
fognak érte jönni stb. Most még az igazgatónő tud fordítani románra. Később 
ezeket már nehéz megtudnom, mert az egyik nagyobb fiút meg kell kérnem a 
családban, aki beszél románul, hogy kérdezze meg. Kiderült, hogy a kisfiú 
legközelebb karácsonykor mehet majd haza. ’Az még vagy hat hét.’ – számoltam 
ki magamban. Kiderült az anyuka pár sarokra lakik itt tőlünk Déván, de elég 
rosszak a lakáskörülményeik. 

Felmentünk a lakásunkba, megmutattam melyik ágyon fog aludni. 
Egyelőre nem szólalt meg magyarul a gyerek. Reméltem, hogy valamit ért, mert 
különben kezdetben bajba lesz velem: én egyelőre kb. 5 szót tudok románul. 
Felírtuk az anyja telefonszámát a füzetbe, a többi kilenc fiú szüleinek a számá-
hoz, ezután az anyuka elment. Felvettem a kisfiút a karomba, búcsút intettünk, 
nem kezdett sírni az anyja után. Beszaladt a szobába, és elkezdett folyékonyan 
magyarul beszélni. Anyukám – aki éppen látogatóban volt nálunk – a konyhá-
ban ült, nézte mi történik. Szegény annyira elszomorodott, hogy egy gyereket 
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úgy hagynak itt nálunk, mint egy csomagot. Este anyukám fürdette, Vlad lett az 
öt évével a legkisebb a családban, neki kellett kezdenie a fürdést (az a szokás, 
hogy korosztály szerint fürdünk, hogy ne legyen ebből sem veszekedés). Este 
lefekvéskor aztán eltört a mécses, irtózatosan elkezdett sírni. Az ölembe vettem, 
közben persze állt a bál a nagyobb fiúkkal, pont valamelyik csépelte a másikat. 
Kiabáltam, hogy hagyják már abba, látják, hogy még itt van ez az új kisfiú is, 
bömböl, legyenek már kicsit tekintettel erre is. Az egyik nagyobb fiú valamiért 
bejött a szobába, hallom dünnyögi: ’Miért kellett ezt a fiút is hozzánk rakni, másik 
nevelőnél nem lett volna hely? Nem vagyunk még elegen?’. Én azt gondoltam, ha a 
Jóisten küldte, és még van hely nálunk, akkor az ő szavára kötelességünk befo-
gadni. „Téged is befogadtalak, amikor küldtek” – mondtam, és utána elhallgattak. 

A következő napokban a délutáni meg esti elalváskor sírdogált kicsit Vlad, de 
nem túl sokáig, időnként én magam is sírva fakadtam ilyenkor - úgy megsaj-
náltam. 
A következő szombaton megjelent az anyja, mikor benyitott, azt hittem az 
anyjának a húga jött, aki itt lakik a felettünk lévő családnál, annyira hasonlí-
tanak egymásra. Egy banánt meg csokit hozott Vladnak, aki éktelen sírásba 
kezdett. Hívtam a legnagyobb fiút, kérdezze meg románul, itt tud-e maradni az 
anyuka? Azt mondta nem, majd vasárnap délután elviszi pár órára, még néhány 
percig sírt a kisfiú, aztán ment tovább az élet. 
Egyik nap kijelentette: 
- Én nem vagyok Vlad, hanem Vladuc. Innentől kezdve Vladucnak hívtuk. 
Pár nappal később valami miatt megfenyítettem, és a büntetőszékre ültettem öt 
percre. Elkezdett bőgni. Egyszer csak hallom dünnyögi:  
- Kéne menni haza! – de olyan érdekes hangsúllyal mondta, hogy azt el nem 

lehet felejteni. ’Kéne menni haza!’ – mondja azóta is időnként. 
- Majd jön anyukád, és mentek! – mondom neki ilyenkor, és igyekszem ezzel le 

is zárni a témát. Múlt héten egyszer mondja:  
- Nevelő, én vagyok mérges! – és összeborzolja a szemöldökét. 
- Miért? – kérdezem. 
- Mert nem jön apukám! – mondja. Az egyik fiú rávágja neki: 
- El is felejtett már téged az apád!  
Nem szeretem, amikor ilyeneket mondanak egymásnak a fiúk. Egyik alkalom-
mal, mikor románul beszélt Vladuc, hogy mérges, mert nem jönnek érte, az 
anyjáról beszél, csak valamiért magyarul az apukáját emlegeti. Ez annál is 
inkább logikusnak tűnik nekem, mert az apukája nem is él velük, nem tudom, 
mikor látta legutóbb. Valamelyik szombaton éjjel kopogtattak az ajtómon, 
azonnal felébredtem.  
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- A kicsi hányik. – mondta az egyik fiú, aki Vladuc felett alszik az emeletes 
ágyban. 

Ez volt az első hányós éjszakám Déván, eddig még nem hányt senki a csalá-
domból. A párnája, takarója meg a szőnyeg kicsit volt csak hányásos, azt 
gyorsan el tudtam takarítani. Naivan megpróbáltam a visszafekvést, égve 
hagytam a konyhában a villanyt. Pár perc múlva szaladt kifelé… innentől kezd-
ve majd két órát ültünk kinn a nagy fürdőben, a kis fa széken. Gubbasztott a kis 
testével az ölemben, mint egy mókus. Egy idő után kijött a húszéves fiú a 
szobájából megnézni, mi történik hajnal kettőkor.  
- A nevelő tartogat téged? – mondta neki kicsit irigyen, kicsit együttérzően. A 

hangsúlyából azt vettem ki, hogy őt nem tartogatták így kiskorában.  
Szegényt nagyon meggyötörte a hányás, négy óra fele végre lefeküdtünk. Reg-
gel, amikor felkelt - az egyébként mindig vidám szeme – ki volt üresedve. Déle-
lőtt megsemmisülve feküdt az ágyában. Tíz óra fele megsajnáltam, és felhí-
vattam a legnagyobb fiúval az anyját, hogy mondja, a nevelő üzeni, a kisfiú 
nagyon beteg, ha tud, jöjjön el.  
Vártuk egész vasárnap, vártuk ebéd után, alvás után, este. 
- Ennek az anyja már nem fog jönni – mondta a fiú, aki telefonon beszélt vele. 
- Én is azt gondolom, - mondtam – mert már negyed hét van.  
A húszéves fiú nézésében benne volt minden.  Az a sok mese, amivel szülei őt is 
becsapták az alapítványnál töltött 13 éve alatt, amiből aztán nem lett soha sem-
mi. 
Vladuc azóta jól beilleszkedett a családunkba. November végén egyik este sike-
rült úgy lecsúsznia az ágyáról, hogy elrepedt a könyöke. Be kellett vinni a 
sürgősségire, begipszelték a kezét. Legközelebb karácsonyra jött érte az anyja, 
csomagoltunk nekik ennivalókat, hogy legyen mit enniük. ’Ezt a kisbabának 
viszem!’- jelentette ki Vladuc. A kisbaba alatt a másfél éves kishúgát érti. Mikor 
indultak, látom, a húszéves fiú csendben odaad az anyukának két csokit a saját  
karácsonyi csomagjából. Ilyenkor azt gondolom, van értelme itt lenn.
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Tácsi Erika 
A temesvári Bartók Béla kórus negyven éve 

 
Számos vendég, s a hajdani kórustagok megtisztelő jelenléte avatta igazi 

ünneppé Temesváron a Bartók Béla Vegyeskar fennállásának negyvenedik év-
fordulóját. 

A megye egyetlen, négy évtizede folyamatosan működő magyar nyelvű 
művelődési együttesének négy évtizedét útkeresés, szervező - toborzó munka, a 
családi és munkahelyi kötelezettségek mellett rendszeres próbák, fellépések, 
jobbra, többre törekvést ösztönző sikerek, állandóan alakuló, megújuló, megtar-
tó közösség jellemezte. 
 A Marosvidék olvasói a folyóirat 2007 decemberi számában olvashatták 
a kórus történetét, s a Marosvidék Baráti Társaság meghívásának köszönhetően 
2006 advetjén, illetve 2008-ban Bogárzóban hallhatták is az alkalomnak megfe-
lelő műsorral. 

A kórus 1971 februárjában létesült, a nemzetiségek számára viszonylag, 
rövid időre kedvező korszakban a Municípiumi Művelődési Ház együtteseként, 
s így anyagi támogatásban is részesült /terem a fellépésekhez, utaztatás, plakát, 
ruhák/. Célkitűzése volt a hagyományok folytatása, a zenei értékek ápolása, 
klasszikusok, népdalfeldolgozások, bánsági szerzők szerepelnek műsorukon. 

A névválasztás igényes megközelítést kötelez – fogalmazta meg Teleki 
László alapító karvezető. Őt követte 1973-ban Csizmarik László, a Megyei Mű-
vészeti Tanács felügyelője, 16 éves munkásságának az 1989-es események vetet-
tek véget, amelynek első áldozatai között volt. A kórus minden évben tiszteleg 
emléktáblája előtt. 
 Az egyesületnek nem elég csak próbálni, készülni, szükség van a bemu-
tatkozás lehetőségére is. Számos előadásra került sor a megyében, szomszédos 
megyében, sikeres szereplések fesztiválon, versenyeken , színházban, TV-ben, 
rádióban. A megye minden magyarlakta helységében szeretettel fogadták fel-
lépésüket, gyakran a Művelődési Ház viszonylag rövid életű Rezeda néptánc-
népzene együttesével, esetenként a színház művészeinek, s a mai Bartók Béla 
Líceum diákjainak közreműködésével. 
 Az 1990 utáni haszonorientált világban magára maradt a kórus, anyagi s 
bármely más jellegű vonatkozásban. Esetenként a meghívók állták az útikölt-
séget, de gyakran a kórustagok zsebéből került ki, „ A zene lelki táplálék és sem-
mi mással nem pótolható...” (Kodály). 
 1990-2002 között Elekes András karnagy vezetésével működött, aki a 
távolból levélben köszöntötte az ünneplőket „..Sikeres, örömteli megemlékezést 
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a negyven évről, amelyből 32 hozzám is kötődik... Lélekben mindig ott 
vagyok… Köszöntök mindenkit forró öleléssel..”. 2002-ben a makóiak által is is-
mert Gáspár Mária zenetanár vette át a karmesteri pálcát. A kórus élt a 
kitekintés lehetőségével, több külföldi szereplésen vett részt /Szentes, Makó, 
Öttömös, Bogárzó, Szeged/, tartós kapcsolatok is születtek, például a Maros-
vidék Baráti Társasággal, de alakulóban van a Paksi Pedagóguskórussal is. A 
megyében Zsombolya, Újszentes, Nagyszentmiklós, de a szomszédos Arad is 
vendégül látta, gyakran a Bokréta hagyományőrző néptánc- és citera együttes-
sel. A klasszikus zeneszerzőket népszerűsítő előadásokat is szervezett, a kórus 
bekapcsolódott a civilszervezetek tevékenységébe is. Zenés irodalmi műsorral 
emlékeztek Újszentesen Petőfire, különböző alkalmakkor Bartókra, rendszeres 
szereplője a március 15-i megemlékezésnek. Temesvár valamennyi templomá-
nak meghívott vendégei az alkalomnak megfelelő műsorral /advent, karácsony, 
pünkösd, anyák napja, búcsú/. Szabó Ferenc városi tanácsos sugalmazására a 
kórus megszervezte a nyugdíjasok farsangi bálját 2010-ben, amelynek sikeréhez 
zenekara, illetve a Bokréta néptánc- és citera együttes is hozzájárult. 
 A próbák színhelye 1973 óta a líceum, amely otthont adott a megemlé-
kezésnek is. A folyosón kiállított plakátok, fényképek, könyvek a négy évtized 
emlékei. A fennmaradt iratok alapján 240 tagja volt a kórusnak az idők során, 
rövid ideig zenekara is volt, az alapító tagok közül két nyugdíjas pedagógus 
még ma is énekel, ők a rádióban elhangzott interjúban is megerősítették, ha most 
kezdenék, újra az éneklést választanák. 
 A jelenlegi 42 tagnak Marossy Zoltán alprefektus, a rendezvény 
védnöke, emléklapot adott át. A kórus mindenkori támogatója, népszerűsítője 
volt a helyi sajtó, de országos lapok, folyóiratok, sőt a román sajtó is számon 
tartotta, szerepeltek a rádióban, tévében. Az énekkar közösségépítő szerepet is 
felvállalt, ezt szolgálták /szolgálják a születés- és névnapi megemlékezések, az 
idényzáró rendezvények, kirándulások. 
 Az ünnepség fénypontja volt a kórus csaknem egyórás műsora. Bartók-
műveknek, népdalfeldolgozásoknak, Petőfi megzenésített verseinek tapsolhatott 
a közönség, majd a János vitéz című daljátékból előadott részletekkel – szólót 
énekelt Gáspár Mária karnagy és Ohanovics Miklós – adóztak Csizmarik László 
karnagy, Tácsi László tanár és Sinka Károly színművész emlékének, akik a 
nyolcvanas évek elején színpadra állították a pódiumjátékot a Bartók kórussal. 
Befejezésül Verdi Nabucco című operájából a rabszolgakórus csendült fel. A 
Bokréta citerás lányai népdalcsokorral köszöntötték a születésnapját ünneplő 
Bartók Béla Vegyeskart. 
A rendezvény alkalmat ad emlékezni, elismeréssel adózni mindazoknak, akik 
évtizedek óta tagjai voltak vagy menet közben csatlakoztak a kórushoz. A jövőre 
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gondolva: „Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi /.../ azt 
akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig az élete útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réteken. „ (Kodály)  

További jó munkát, létszámgyarapodást, fiatalodást, elégtételt kívánunk 
a kórusnak nemes hivatása gyakorlásához, a hallgatóság örömére - és egy olyan  
társadalmat, amelyben több megbecsülésben részesülnek a kultúra szolgá-
latában álló nonprofit szervezetek. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gáspár Mária vezényli a Bartók Béla Vegyeskart 
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Juhász Ilona 
Emlékezés a zenei polihisztorra 

 
Életünk folyamán vannak olyan emberek, tanárok, művészek, osztálytársak, 
akik a szüleinken kívül erősen befolyásolják személyiségünket akarva-akarat-
lanul. Az életemre talán a legnagyobb – hatást Kiss Ernő gyakorolta, aki elindí-
tott a zenei pályán. 
Nem vagyok „makai”, mint ő volt, csak makói, akinek „második szülővárosa” 
Makó, mint szeretve tisztelt mesterem fiának, az ifjabb Kiss Ernőnek. Az ő 
génjeiben sok apai örökség lelhető fel; ez jól érzékelhető a Marosvidék c. 
folyóirat 2010. októberi számában megjelent Marosvidéki évtizedek orgona-
muzsikával, énekekkel című visszaemlékezésében. Ő is fiatalon kezdett orgo-
nálni, más hangszerekkel is megismerkedett; apja hatása, zsenije kíséri és kísérje 
még nagyon sokáig. 
Mit jelent számomra a zene, és mit jelentett már gyermekkoromban? 
Az én felmenőim között tudomásom szerint nem voltak zenészek, de szüleim is, 
én is szerettük a zenét. Gyakran látogattuk Csanádpalotán a nagyszüleimet, ahol 
az egész községben hangosan szólt a néprádió, a déli órákban a Jó ebédhez szól a 
nóta. 
Hároméves voltam, amikor Mezőhegyes, Csanádpalota után, Makóra költöz-
tünk, vasúti lakásba, a nagyállomáshoz közel. Az óvodában sok verset és dalt 
tanultunk, s amikor iskolába kezdtem járni, a tanulás mellett otthon gyakran 
hallgattuk a rádió zenei műsorait. Vasárnaponként a belvárosi katolikus 
templomba jártunk – a Szt. István téri iskola együtt vett részt a fél kilences diák-
misén egészen 1946-ig. Már ott felfigyeltem az orgona hangjára, s megkértem 
kántortanítónkat, Héber Jánost, hogy megnézhessem, hogyan játszik. Csodál-
tam, amint kézzel-lábbal dallamokat hozott ki az óriási hangszerből, különösen 
a karácsonyt megelőző adventi időszakban. Akkor még nem tudtam, hogy a 
szervita kápolnában egy nagyon tehetséges fiatal kántor kíséri a miséket. 
Egyszer csak a rádióban az orgonához hasonló hangszert hallottam. 
— Tabányi Mihály harmonikaművész műsorát hallották – mondta a bemondó.  
Más alkalmakkor a Hidasi–Jahn harmonikakettőst hallottuk, s mivel szüleim is, 
én is szerettük volna, ha megtanulok valamilyen hangszeren játszani, eldön-
töttem: harmonikázni szeretnék, a zenét nemcsak hallgatni, hanem művelni is 
akarom. Először is az volt a gond: hol lehet harmonikát szerezni? Másodszor 
pedig az, ki tanít harmonikát? Harmadikként hol lehet harmonikázni? Egyetlen 
női harmonikás nevét: Hidasi Hajós Éváét hallottam. Úgy képzeltem, mintha 
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fenn, a felhők között játszanának a harmonikaművészek, legmerészebb álmaim-
ban sem jött elő, hogy 18 éves koromban személyesen megismerem őket. 
Nem tudom, hol, de a tizedik születésnapomra vett apukám egy 24 basszusos 
harmonikát; s megtudta, hogy a szervita kápolna kántora szinte minden hang-
szeren játszik, beszélt is vele, és a fiatal kántor elvállalta a tanításomat. 
— Egyelőre vállalom, meglátjuk, hogyan haladunk a leányzóval – mondta Kiss 
Ernő, s másnap jött is kerékpárral a Vásárhelyi utcából. Én meglepődtem, mi-
lyen fiatal és mennyit tud! Mindketten Kos jegyűek vagyunk, és a Kos – az aszt-
rológusok szerint – „nem adja fel”. Ő nem adta fel, hogy megtanít, én meg azt, 
hogy lépésről lépésre betartom az útmutatásait. Mindig így nyilatkozott: „A 
gyerekből ki kell hozni, amit lehet.” Heti két alkalommal járt hozzánk. Megmu-
tatta a hangszer és a kezek, az ujjak és a hát helyes tartását, elmondta a bal kéz 
szerepét és azt, hogy amit tanulunk, alaposan gyakoroljam be a következő órára; 
elmondta a gyakorlási módszert. Május elején már három számot tudtam ját-
szani. 

Az elemi iskola negyedik osztályának vizsgáján - akkor a tanév végén 
nyilvános vizsga volt, a szülők is megjelentek - eljátszottam a Nagy Bercsényi 
Miklós … és a Csínom Palkó kezdetű számokat. Osztálytársaim és a szülők 
hatalmas tapssal jutalmaztak és még kérték, játsszam mást is. A Gyertyafény–
keringőt tudtam még, Ernő bácsi ezt kottázta le a hangjegyfüzetembe először 
néhány perc alatt. Elámultam, hogy fejből írja a kottát a bal kéz kísérettel együtt, 
sőt az ujjrendet is fölé írta. Felkészített pszichésen is a fellépés izgalmának 
leküzdésére. A siker után még lelkesebben gyakoroltam. Egyre több dallamos 
népdal, operett- és operarészlet következett, amelyeket akkor ismertem meg, s 
bár Ernő bácsi elmondta dióhéjban az egész mű tartalmát, még én utánanéztem 
az Operák könyvében is. 

Ősszel, 1947-ben azt mondta a mesterem, hogy nagyobb harmonikára 
lenne szükség, mert azon mindent el tudnék játszani. Apukám talált is egy 80 
basszusosat, bizonyára Ernő bácsi kiterjedt ismeretsége révén. Hohner, 
gyöngyházbillentyűs, keveset használt; a második világháborút előző „gazdája” 
kertjében elásva vészelte át a hangszer, amely egy felhangolás után remekül 
szólt, és szól ma is. Nagyon húzta a vállamat, a hátam egyenesen kellett 
tartanom, gyakorlás közben ültem, de az órán állva kellett játszanom. Ez a fá-
radságos, mégis gyönyörű időszak életem meghatározó élménye volt. Többször 
felkértek a MÁV Kultúrház műsoraihoz, s Ernő bácsi kottázta azokat a 
számokat, amelyekkel ott és akkor sikert arathattam (orosz dalok, Kék Duna 
keringő, La Paloma stb.). 1948-ban és a következő év elején már több darabot 
tudtam, Ernő bácsi ellenőrzése után kotta nélkül is. 
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„Nagyon intelligens” cicánk igen muzikális kis jószág volt: a tűzhely melletti 
sámlin ülve dorombolt a zene hallatára. A konyhában gyakoroltam, egyetlen 
szobánk kicsi és sötét volt. Ötödikes-hatodikos koromban a harmonika jelentette 
a kikapcsolódást, fő szórakozásomat; gyakorlás közben pihenésként tanultam 
egy-egy iskolai tantárgyat is. 

1949 nyarán abba kell hagynunk a tanulást, mert Ernő bácsit Szegedre 
hívták a színház zenekarába hegedülni. Nem volt, aki tovább tudott volna fog-
lalkozni a tanításommal, sírtam, de azzal vigasztalt: „Kottából már bármit el 
tudsz játszani.” Szüleit gyakran meglátogatta, hallottam, hogy volt még tanít-
ványa Makón, Mózes János. 

Hogy ne felejtsem el a kottaolvasást, beiratkoztam a Donáth Antal veze-
tése alatt álló zeneiskolába, ahol Máriaföldi Anasztázia; Baby néni zongoraóráit 
látogattam, ő is Szegedről járt Makóra. A bal kéz eleinte nehezen ment a 
harmonika után. A MÁV Kultúrház vezetősége megengedte, hogy a nagyterem 
zongoráján gyakoroljak. Csak télen volt gond, a kedvemért nem fűtöttek be, 
néha meggémberedtek az ujjaim, 1952-ig annyit haladtam, hogy az előírt ötödik 
évi zongoraanyagot is elvégeztem. Kezdetben Donáth tanár úr bérpalotabeli 
lakásán, majd a gimnázium egyik tantermében elhelyezett zongorán voltak az 
óráink. Vizsgadarabom Mozart Török indulója volt. Ekkor már gimnazista 
voltam, és második éve jártam vidékre a „kultúrát terjeszteni” a mezőhegyesi 
vasutas kultúrcsoporttal. A Liliomfit adták elő, valaki dalbetéteket írt bele, 
elküldték a kottát, és felkértek, hogy kísérjem harmonikán. Csaknem minden 
hétvégén ez volt a program. Apukám cipelte a harmonikát, még az újvárosi 
állomásra is, amikor Szegváron léptünk fel. 
Egyik alkalommal megkérdezték apukámat, végez-e társadalmi munkát? 
— Igen. Kultúrmunkát. 
— No, és milyet? – kérdezték csodálkozva. 
— Hát, kérem a lányom harmonikázik, én pedig cipelem a harmonikáját – felelte 
– vidékre járunk hétvégeken, én is ott vagyok vele mindig. 
A gimnázium zenekarában folytattam a zenélést, Lakatos József tanár úr vezette 
a zenekart, amelyben főként vonósok játszottak, én voltam a harmonikás. 1954-
ben, utolsó gimnáziumi tanévnyitónkon Mascagni Parasztbecsület című operá-
jának Intermezzoját játszottuk a régi Hagymaházban. E gyönyörű szám akkori 
sikeres makói bemutatójának folytatása is lett: az osztálytalálkozókon magnó-
szalagról mindig meghallgattuk az Intermezzot osztályfőnökünk kívánságára. 
A gimnázium negyedik éve nagy izgalmak között telt el, a mi évfolyamunk 
avatta fel a József Attila tiszteletére a gimnázium falára erősített emléktáblát, és 
akkor kapta a Csanád Vezér Gimnázium a József Attila nevet. Egy hétig tartó 
műsorsorozattal ünnepelte a város a nagy költőt. Érettségi után felvettek az 



A  Z E N E  L E L K I  T Á P L Á L É K  

70 

MAROSVIDÉK 2011. ÁPRILIS 

ELTE Bölcsészettudományi Karának orosz-magyar szakára. Azt gondoltam, 
vége a harmonikázásnak — de természetesen apukám segítségével velem volt a 
hangszerem a diákotthonban is. Szobatársaimat szórakoztattam, amikor kérték. 
1955 őszén egy vasárnap délután harmonikázás közben a szomszéd szobából 
átjött két lány, egyikük énekelte is, amit játszottam. A hang ismerős volt, a rádi-
óban hallottam már, ő volt Madarász Katalin. A Rajkó–zenekar kíséretével 
énekelt a Rottenbiller utcai székházban, a rádióban és az egyetemi kórusban is. 
— Szeretnél a KISZ Központi Művészegyüttes harmonika zenekarában játszani? 
– kérdezte Kati —,  amelyet Jahn Antal vezet. 
— Én??? Én??? A „vidéki kislány Pesten”? Személyesen találkozhatom a 
képzeletemben felhők fölött harmonikázó művésszel? Biztos nem venne fel! De 
eszembe jutott Ernő bácsi, aki már 8 évvel korábban — vérbeli pedagógusként 
— felkészített a fellépés előtti izgalmak legyőzésére. Kis habozás után igent 
mondtam. A keddi próbán beajánlott Kati Jahn-nak, és péntekig a társalgóban — 
este 8 után — gyakorolhattam. A két lány, aki meglepett harmonikázás közben, 
segített elvinni a harmonikámat. Akkor még járt villamos is a Rákóczi úton, nem 
volt nagyon messze — 3-4 megálló — a Rottenbiller utca. Amikor beléptünk a 
próbaterembe, várakozó arcokat láttam: vajon mit tud ez a kis falusi lány? – ez 
tükröződött a hozzám hasonló korú pesti fiúk és lányok arcán. A bemutatkozás 
után hozzám fordult a művész úr. 
— No, játssz valamit! – mondta. Brahms V. Magyar tánc – ezzel készültem. Ezt 
is Ernő bácsi kottázta le. Biztosan sikerülni fog, csak nyugi, Ica – biztattam ma-
gam. 
— Hol és kitől tanultál harmonikázni? – kérdezte Jahn, miután eljátszottam a 
darabot, a zenekar tapsviharban tört ki. 
— Makón, Kiss Ernő zenei polihisztor járt hozzánk, tőle tanultam.  
Akkor már ismertem ezt a szót, de nem tudtam, hogy később tanítványai, 
kollégái is ezzel a címmel tüntették ki. 
— Hány évig tanultál harmonikázni? – kérdezte Jahn. 
— Két és fél. Utána kedves tanáromat Szegedre hívták a színházhoz hegedülni, 
sajnos – válaszoltam. 
— Tökéletes volt a játékod. Azóta nem is harmonikáztál? – kérdezte Jahn. 
— De igen! Magam, autodidakta módon, és többször felléptem Makón és a 
Viharsarokban is. 
— Na, itt ez a kotta, blattolj! 
A kotta cím nélküli volt, csak a harmadik sornál jöttem rá, hogy a Csárdás-
királynő-egyveleg második szólama. 
— Egy hónap próbaidőre felveszlek. Egy hónap múlva, vasárnap fellépés! 
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Ilyenkor minden este 7-10-ig volt próba, különben kedden és pénteken. Az 
együttes harmonikáin játszottunk, a fellépésre két busszal mentünk, egyikben a 
tagok, a másikban a hangszerek. 
— Én is mehetek? – kérdeztem, miután nagyon sokat gyakoroltam. 
— Persze, hiszen mindent jól játszol már. 
— Igen, de a Kabalevszkij Galopp-ot még nem tudom. 
— Tégy úgy, mintha játszanál! Gyere! Kérünk neked egyenruhát! 
Ez egy világoskék, fehér zsabós, fehér csipkés ujjú blúz volt, sötét szoknya 
hozzá. 

 

 

Az óbudai első fellépésemre apu-
kám is feljött Makóról, és nagyon 
büszke volt a zenekarban szereplő 
lányára. Az egyetem első évfolya-
mát jó eredménnyel végeztem: a 
zenetanulás, a színház-, és az opera-
látogatás nem gátolt a tanulásban. 
Az 1956 őszi hírek hallatára apu 
eljött értem, így Makón töltöttem a 
kényszerszabadságot.  

Édesanyámnak segítettem, olvas-
tam, eljártam Ollexik Viktor tanár 
úrhoz angolórákra. ’57 tavaszán jöt-
tem vissza Pestre.  
Jahn Antal disszidálása után Fenyő 
Péter vette át a zenekar irányítását, 
tőle még vettem néhány órát, 

Bartók Karola elnöksége mellett vizsgáztam, eddig tartott „zenei pályafutásom” 

Az első zenei élmények végigkísérték eddigi életemet és kísérnek ma is. 
Ma már ritkán veszem elő a harmonikámat, inkább csak hallgatom és élvezem, 
de nem művelem a zenét. Mostanában már sajnos ritkábban járok Makóra, de a 
szívem egy része most is ott él. Dr. Kiss Ernővel 1961 nyarán találkoztam 
utoljára a vonaton Szeged felé. 

Köszönöm Önnek Ernő bácsi, hogy kihozta belőlem is, amit lehetett. 
Sajnálom, hogy nem fogadtam el a felajánlott szegedi tanári állást, hiszen akkor 
talán én is játszhattam volna az Ön harmonika-zenekarában.  
Drága Mesterem, sokan őrizzük tanításait! 
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Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna 
Tízéves a Marosvidék kulturális folyóirat 

 
2000-ben alakultak Makón a pedagógus szakmai munkaközösségek, és 

Szilágyi Sándorné, a történelem munkaközösség vezetője számára világossá 
vált, hogy Makón és régiójában több pedagógus foglalkozik helytörténettel, 
néprajzzal, kutatják és ápolják a helyi hagyományokat, de publikálási lehető-
ségük nincs. Mivel 1959 és 1960 között létezett egy makói kulturális folyóirat, a 
Marosvidék, amely csak novellákat, verseket közölt, és később beolvadt a 
Tiszatájba, történelemtanárokkal, hely- és irodalomtörténészekkel egyetértve 
ennek újraindítása mellett döntöttek, és hamarosan összeállt a szerkesztő-
bizottság: Szilágyi Sándorné, Korell Gertrúd, Jámborné Balog Tünde, vala-
mennyien makói tanárok. Ami Szegednek a Tiszatáj, az lett Makónak és térsé-
gének a Marosvidék. Példamutatóan jól szerkesztett és nívós kulturális 
kiadványsorozat, amelyet mindig szívesen forgatnak olvasói. 

2000. augusztus 20-án jelent meg a Marosvidék című kulturális folyóirat 
első száma. A folyóirat kiadását a 2001-ben megalakult Marosvidék Baráti 
Társaság civil szervezet támogatta, amelynek célja a kulturális, művelődési, népi 
hagyományokat őrző, helytörténetet kutató tevékenység eredményeinek és a 
Maros-völgyi civilizáció értékeinek bemutatása. Lényeges feladatuknak tekintik, 
hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak nemcsak a helyi, hanem a határon 
túli íróknak, néprajzkutatóknak, képzőművészeknek is, olyan kutatások, irodal-
mi alkotások megjelentetését segítik, amelyek szervesen kötődnek a vidék 
múltjához, jelenéhez. Évente három alkalommal jelenik meg a folyóirat a 
Marosvidék Baráti Társaság jóvoltából, áprilisban a költészet napjára, augusz-
tusban Szent István napjára és decemberben adventre. Kezdetben Bálint József, 
Apáczai Csere János-díjas pedagógus, nyugalmazott iskolaigazgató volt a felelős 
kiadó, majd hamarosan a társaság alapító tagja, működésének motorja, Szilágyi 
Sándor közgazdász-tanár vette át ezt a feladatot. Pályázatok beadásával, adomá-
nyokkal, előfizetőkkel, szponzorokkal tartják fenn magukat. A külsejében is 
igényes, színvonalas kiadvány megjelenésének anyagi hátterét a térségi önkor-
mányzatok, a pályázati források és a Marosvidék Baráti Társaság biztosítják. A 
korábbihoz képest lényegesen nagyobb oldalszámmal indult újra a periodika, 
kibővítve különböző rovatokkal, kiállításokról szóló ismertetőkkel. 

A folyóirat szerzői között megtalálhatók a hazai irodalmi és tudomá-
nyos élet kiemelkedő személyiségei. Jókai Anna írónő, Jankovics Marcell 
rajzfilm-rendező, Makovecz Imre építész, Lator László Makóról elszármazott 
költő, műfordító, irodalomtörténész, Császtvay István irodalomtörténész, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos-d%C3%ADj
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Blazovich László középkori jogtörténész professzor, Trogmayer Ottó muzeo-
lógus, régészprofesszor, Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke, Péter 
László irodalomtörténész professzor, Marjanucz László történész, Török József 
egyháztörténész egyetemi tanár, Tari János filmrendező, Bécsy Tamás színház-
történész, esztéta, Bogoly József Ágoston irodalmár, Tóth Ferenc nyugalmazott 
múzeumigazgató, helytörténész. 

Évente három, 80-85 oldal terjedelmű főszámot adnak ki alkalmanként 
600 példányban, emellett pedig egy Marosvidék füzetek sorozat is elindult, a-
melyből nyolc szám jelent meg eddig. A füzetek többnyire valamilyen alkalom-
hoz kapcsolódva jelennek meg, és egy-egy központi téma köré épülnek, például 
két Repertórium mellett kiadták a makói József Attila Emlékbizottság 1967-1974 
közötti történetét leíró tanulmányt, megjelent a Bogárzói emlékkönyv, az Asszo-
nyok a történelemben (1956-2006), Egy apátfalvi asszony visszaemlékezései, A 
makói Keri emlékkönyve, valamint az ötvenhatosok visszaemlékezése. 

A Marosvidék időszakos folyóirat rovatainak címei változtak, bővültek 
az elmúlt tíz év folyamán, ahogy egyre gyarapodott és sokszínűbb lett a 
szerkesztő bizottsághoz érkezett, közlésre szánt anyag. Múltunk és örökségünk, 
Elődeink, Jeles makaiak, Az én kalendáriumom, Hagyományőrzés, Néprajz – 
ezek a rovatcímek hűen tükrözik a hagyományőrzés és ápolás célkitűzéseinek 
megvalósítását. Az Irodalmi kalandozások, a Vers és próza, az Irodalom, a Mű-
hely, a Fiatalok műhelye rovatok a helyi irodalmi élet és alkotások megjele-
nítésére adnak lehetőséget. A Helytörténet, a Mesterségek, a Honismeret feje-
zetek a különböző kutatási eredmények összefoglalásának adnak helyet. A 
Gondolkodószékben, a Közös hazában rovatok az emlékezések, a szellemi 
kapcsolatok összekötő erőit mutatják be. A Téka rovat könyvismertetőkkel hívja 
fel a figyelmet új kutatási eredményekre. A Szőttes a megjelenés előtti helyi 
kulturális eseményeket mutatja be, a Hetedhétország, a Kilátó, a Kitekintő 
rovatok határon túli kapcsolatokról, utazási élményekről, kulturális együtt-
működésekről szóló írásokat tartalmaznak. 

A Marosvidék Baráti Társaság közösségmegtartó szerepet vállalt azzal, 
hogy a folyóirat minden új számának bemutató estjét zenés-táncos irodalmi 
programmal színesíti, kulturális, helytörténeti rendezvényeket, kiállításokat, 
kirándulásokat szervez a Baráti Társaságnak. A makói József Attila Könyvtár, a 
Korona Szálló kávéháza és a Kelemen-ház ad helyet rendezvényeik számára, 
helybeli és Makóról elszármazott művészek vállalják a műsoraikban a fellépést a 
nagyon hálás, nagyszámú nézőközönség előtt. Alkalmanként a Korona Szálló 
teraszán mediterrán vacsorás esteket és Márton-napi bálokat is szerveznek 
lelkes, a helyiek kulturális és közösségi életére való igényt fontosnak tartó 
aktivistáikkal. A Szilágyi család és a szerkesztőbizottság baráti köre a mozgatója 
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annak a példamutató, pezsgő kulturális életnek, amely a Marosvidék folyóirat, 
mint szellemi központ körül kialakult. 

Az elmúlt években széleskörű civil kapcsolatokat építettek ki határon 
túli szervezetekkel, köztük a szabadkai Aracs Társadalmi Szervezettel, vagy a 
beregszászi Petőfi Sándor Egyesülettel. A Baráti Társaság  jelentős karitatív tevé-
kenységét példázza, hogy 2008-ban kétszer is ellátogattak Kárpátaljára, ahol 
ruhaneműt, könyveket ajándékoztak a helyi árvaház gyermekeinek. Együtt-
működési szerződéseket kötöttek határon túli civil szervezetekkel, megismerték 
a kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör munkáját, és ajándékokat vittek 
Torockóra Böjte Csaba diákjainak. 

Bartók születésének 125. évfordulója alkalmából a romániai Nagy-
szentmiklóson a Bartók-ünnepségsorozatot gazdagították a zeneszerző és Makó 
kapcsolatát felelevenítő összeállítással. Megjelentek a Budapesten élő egykori 
makóiak baráti körénél, Kiszomboron, Maroslelén, Szegeden és Csanád-palotán, 
hogy népszerűsítsék a Marosvidéket, növeljék az eladási példány-számot. 

A periodika szerkesztői szoros kapcsolatot alakítottak ki az Aradon 
megjelenő magyar nyelvű irodalmi újsággal, az Irodalmi Jelennel, és a 
Marosvidék Baráti Társaság az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesületének 
meghívására Aradon nagyszabású, másfél órás műsorral mutatkozott be, 
amelyen makói és környékbeli fiatal tehetségek és csoportok egyaránt felléptek a 
Jelen Ház nagytermében. Nagy érdeklődés mellett mutatták be a Marosvidék 
folyóiratot is.  

A kulturális folyóirat jubileumi ünnepsége idén április 19-én zenés 
irodalmi esttel kezdődött a makói Korona kávéházban az év első számának és a 
folyóirat repertóriumának bemutatójával. A kávéházi esten láthatták a Maros-
vidék füzetek sorozatban megjelent nyolc különszámot és a folyóirat eddig 
megjelent harminc számát is. Zenés irodalmi műsor tette emlékezetessé a tízéves 
évfordulót. 

Más kulturális civil szervezetek találkozójának megrendezését is 
tervezik. Határtalan irodalom elnevezésű rendezvényükön vendég lesz az 
Irodalmi Jelen, az Aracs és a szabadkai Bácsország folyóirat szerkesztője. 
Kapcsolatépítő találkozókat szerveznek Torockóra, Kolozsvárra. Emlék-
könyvben szeretnék megörökíteni a Marosvidék elmúlt tíz évének kulturális 
rendezvényeit, civil kapcsolatait. 

(Megjelent a Honismeret 2010/6. sz. p. 121-122.) 
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Mátó Erzsébet 
A Marosvidék Baráti Társaság civil kapcsolatai 

 
A határon átnyúló kapcsolatok kiépítése 2006-ban kezdődött az Aradon megje-
lenő Irodalmi jelen című folyóirat szerkesztőivel, akik meghívtak bennünket a 
Magyar Házba, ahol kulturális műsor keretében mutatkozott be a Marosvidék. 

Velcsov Margit, nagyszentmiklósi tanárnő Bartók Béla születésének 125. 
évfordulójára szervezett ünnepségre hívta meg társaságunkat a nagyszent-
miklósi Náko-kastélyban. Itt ismerkedtünk meg Tácsi Erikával, a temesvári 
Bartók kórus elnökével. Erika rögtön meghívta a Marosvidéket Temesvárra, 
ahol városnézés után a helyi nyugdíjasklub vendégei voltunk, s a szépszámú 
közönségnek Marosvidék-estet tartottunk.  Azóta már két alkalommal elláto-
gatott a Bartók kórus Makóra és a bogárzói búcsúban valamint az egyik adventi 
műsorunkban biztosítottunk számukra fellépési lehetőséget. Tácsi Erikának 
rendszeresen jelennek meg írásai a folyóiratban. 
Temesvárról kapcsolatba léptünk még a Pro Folk Bánsági Magyar Hagyo-
mányőrző Társasággal is, amelynek vezetője Szabó Ferenc. Néptánccsoportjuk 
és citerazenekaruk a bogárzói búcsúban adott felejthetetlen élményt a közön-
ségnek. 

A következő évben Gyurkovics Hunor, a Makói Művésztelep szabadkán 
élő résztvevője kereste meg a makói könyvtárat, hogy a Szabadkán megjelenő 
Aracs folyóirat, amelyet az Aracs Társadalmi Szervezet (elnök dr. Gubás Jenő) 
jelentet meg, szívesen bemutatkozna Makón. A kapcsolatfelvételre a Társaság 
szabadkai látogatása alkalmával került sor. A város nevezetességeinek meg-
tekintése után Gyurkovics Hunor otthonába invitálta a közel 40 főből álló 
csoportot, ahol a Művésztelep többi Szabadkán élő tagjaival (Nemes Fekete Edit, 
Vékony Lajos) együtt finom süteményekkel és innivalóval láttak vendégül 
bennünket. Ezután került sor a szabadkai városi könyvtárban arra a kulturális 
műsorra, amelynek keretében bemutathattuk a folyóiratot és társaságunkat. Még 
ugyanebben az évben szerveztük meg Makón a Kelemen-házban az aradi 
Irodalmi Jelen, a szabadkai Aracs és a makói Marosvidék szerkesztőinek 
találkozóját, ahol szintén kulturális műsor kíséretében ismerkedtünk egymással. 
A földeáki Szárazér Néptáncegyüttes a következő évben lépett fel a szabadkai 
Magyar Házban. 

A civil kapcsolatok építésében jelentős szerepet játszott, hogy Szilágyi 
Sándorné Rózsával 2008 nyarán részt vettünk a Halász Péter által már évek óta 
szervezett un. budakalászi találkozón, ahol csak határon túli civil szervezetek 
képviselői voltak jelen és három napon keresztül rangos előadások kíséretében 
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ismerkedhettünk egymással. Itt ismertük meg Imre Margitot, a Beregvidéki 
Petőfi Sándor Egyesület elnökét. Ukrajnai kirándulásunk alkalmával vendégül 
látták csoportunkat Beregszászon, idegenvezetőt biztosítottak számunkra a 
Vereckei-hágóra. Csoportunk ruhaneműkkel és magyar nyelvű gyerekköny-
vekkel ajándékozta meg a helyi árvaház lakóit. 

A Kőváry László Honismereti Egyesület elnökével, Kiss Margittal 
szintén Budakalászon ismerkedtünk meg. Őket két alkalommal is meglátogattuk 
erdélyi kirándulásaink alkalmával. Mindkétszer kiváló idegenvezetőt biztosí-
tottak számunkra, aki Kolozsvár nevezetességeit mutatta meg csoportunknak. 
Ők 2010 szeptemberében – pécsi kirándulásuk alkalmával – tettek kitérőt 
Makóra, s csodálkozva állapították meg, hogy milyen sok szép köztéri szobra 
van városunknak. A József Attila Múzeumban tett látogatás során süteménnyel, 
kávéval és üdítővel kínáltuk meg őket. 
   A Marosvidék Baráti Társaság határon túli iskolákat is támogatott az 
elmúlt néhány évben. 2007-ben Igazfalvára vittünk rajzeszközöket, bábokat, 
gyerekkönyveket és némi ruhaneműt. Torockói utunk kapcsán 2009-ben Böjte 
Csaba ottani gyermekotthonába adtunk gyerekkönyveket, ruhaneműket. 
Mindkét helyen nagy örömmel fogadták az ajándékokat és rögtönzött kis 
műsorral, közös énekléssel köszönték meg azokat. 

Az eltelt évek során szoros kapcsolat alakult ki a helyi és térségi civil 
szervezetekkel is. Csanádpalotán a Honismereti Kör szervezésében több alka-
lommal is volt folyóirat bemutató. A Kelemen László Színjátszó Kör a Kelemen-
házban tartott egyik adventi estünkön mutatta be egyik darabját. A kiszombori 
Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör a Rónay-kúriában szervezett Marosvidék 
esteket. A földeáki Mentálhigiénes Egyesület hangulatos szalonnasütésre hívta 
társaságunk tagjait, ahol a tűz parazsa mellett lehetőségünk nyílt egymás 
örömeinek, problémáinak megismerésére is. Apátfalván a Pátfalváért Egyesület 
szervezte estünket és működött közre a Marosvidék füzetek 7. számának 
összeállításában és bemutatásában. A Bökény népe Kulturális és Harcművészeti 
Egyesület a bogárzói búcsúk alkalmával szórakoztatta a közönséget. 

A makói Írisz Táncsport Egyesület valamint a Maros Táncegyüttes tagjai 
több alkalommal is színesítették kulturális programjainkat. 

A Csongrád megyei Honismereti Egyesület az elsők között hívta meg a 
Marosvidéket Szegedre a Közéleti Kávéházba. 

Ezekre a kapcsolatokra jellemző, hogy nemcsak egyszeri „fellángolások”, 
hanem folyamatosan tudunk egymásról, kicseréljük tapasztalatainkat és tá-
mogatjuk egymást törekvéseink sikeres megvalósítása érdekében. 
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Szilágyi Sándorné 
Az elmúlt évről 

 

„A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet szabályozó 
elv, ami egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója.” (Németh 
László) 
Nemzeti kultúránk megismerése, értékeink megőrzése és átörökítése közben 
olyan ismereteket, tapasztalatokat, élményeket szerezhetünk, amelyek örömet 
okoznak nekünk és gazdagabbá tesznek. Űzve, hajszolva, zaklatottan élünk, 
nehéz eligazodni ebben az összekuszálódott értékrendű világban. De tudjuk, 
hogy van esélye a tartalmas, szép gondolatnak, az erőt kitartást, szeretetet 
közvetítő pillanatoknak. Ezt bizonyította az elmúlt évben a Marosvidék Baráti 
Társaság rendezvényein megjelent nagy létszámú közönség is. Igénylik a közös 
együttlétet, a tartalmas szórakozást. 
A társaság megalakulása óta céljának és feladatának tekinti, hogy a Marosvidék 
múltjának és jelenének kulturális értékeit összegyűjtse, közkinccsé tegye vala-
mint fórumot biztosítson mindazoknak, akik a múlt ismeretében akarnak tenni a 
jövő érdekében.  

2010. április 19-én kiállítást szerveztünk a tíz év alatt megjelent folyó-
iratokból és különszámokból a Korona kávéházban. A zenés irodalmi estet a 
Városi Televízió is közvetítette és bemutatta a Marosvidéket. Sinkovits Vitay 
András előadóművész volt a vendégünk, közreműködött Asztalos Tamás, 
Asztalos Róbert, Gerzanits Nikoletta és a Makói Általános Iskola és Művészetek 
Iskolája balett tagozata, az est háziasszonya Varga Márta volt. Áprilisban a 
Költészet Napján a folyóirat mellett megjelent Kiss Zsófia és Mátó Erzsébet 
szerkesztésében a Marosvidék repertóriuma: 2000-2009. A rendezvényen  hatá-
ron túli vendégek is részt vettek, Temesvárról Tácsi Erika, a Bartók Béla Vegyes-
kar elnöke, Szabó Ferenc és felesége a Pro Folk Bánsági Magyar Hagyomány-
őrző Társaság elnöke, Velcsov Margit tanárnő Nagyszentmiklósról. 

Romániában jártunk májusban, a Kőváry László Honismereti Kör ven-
dégei voltunk. A kolozsvári városnézés a Farkas utcában kezdődött, társasá-
gunkat Kiss Margit elnökasszony és Soós S. István kísérték. A Belvárosi Lelkészi 
Hivatal épületében megpihentünk és a honismereti kör tagjai vendégül látták 
csoportunkat. A tapasztalatcsere után folytatódott a városnéző séta, a minorita 
templom, a Szent Mihály-plébániatemplom gótikus tömbje, a Mátyás király 
utca, Mátyás szülőháza, a pontos leírást októberi számunkban olvashattuk. 
Szeptemberben mi fogadtuk kolozsvári barátainkat a József Attila Múzeumban 
egy múzeumlátogatásra, majd egy városnéző séta következett. 
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Kell-e nekünk Bogárzó? – teszi fel a kérdést Puruczky Józsefné. A válasz 
– igen. Ezt bizonyította az a több száz érdeklődő, aki a nagy eső után szep-
tember 5-én, vasárnap körülvette a százéves „pusztatemplomot”. Sokan kötőd-
nek a tanyai életformához, még emlékeznek a templom, az iskola és az 
olvasókör adta családi melegségre. Jámborné Balog Tünde Angyalok című 
kiállítását a templomban Gilinger Katalin nyitotta meg. Mágori Józsefné ország-
gyűlési képviselő és Buzás Péter polgármester köszöntője után Czank Gábor 
plébános celebrálta a szentmisét. A templomkertben a Bökény Népe Kulturális 
és Harcművészeti Egyesület kézműves bemutatót tartott, volt mézeskalács, 
sajtvásár, palacsintasütés, faragott fajáték. A kulturális műsor délután kezdődött 
a Marosvidék Baráti Társaság szervezésében. Vendégeink voltak Temesvárról a 
Pro Folk Bánsági Magyar Hagyományőrző Társaság citerazenekara és a Bokréta 
néptáncegyüttes, Kodrán Sándor tárogatós Csanádpalotáról, Farkas Éva, Farkas 
Eszter Abigél Makóról, a Szárazér Néptáncegyüttes Földeákról, művészeti 
vezető Szilágyi Réka, Csókási Csaba. A műsort vezették Szilágyi Éva és Szabó 
Gábor. 

A Marosvidék októberi számát nagyobb terjedelemben jelentettük meg, 
emlékkönyvnek szántuk az olvasóknak és a baráti társaság tagjainak. Össze-
foglaltuk a tíz év rendezvényeit, felsoroltuk vendégeinket és közöltük az előfi-
zetők névsorát. 

Novemberben musical esttel kedveskedtünk előfizetőinknek, a társaság 
tagjainak, barátainknak. Első alkalommal rendeztünk ilyen jellegű műsort. A 
több mint százfőnyi közönség lelkesen tapsolt az előadóknak a Kelemen-ház-
ban. Közreműködtek Farkas Éva, Farkas Eszter Abigél, Iski Roland, Papp Zsófi, 
Szilágyi Éva és a Voc-Art zenekar: Erdei Klára, Kecskeméti Csaba, Nagy Árpád, 
Szűcs Nóra. Az est narrátora Szabó Gábor volt. 

A Marosvidék Baráti Társaság, a József Attila Múzeum és a József Attila 
Városi Könyvtár közös rendezvényére 2011. január 30-án került sor. A múzeum 
aulájában – a hideg idő ellenére – megteltek a széksorok. A terített asztalon 
gyűltek a finomabbnál finomabb sütemények, köszönjük a tagok munkáját. A 
vendégeket Halmágyi Pál múzeumigazgató köszöntötte és méltatta a Maros-
vidék tízéves múltját. Gyönyörködtünk Bíró Anita és Kiss Györgyi hegedű-
játékában, Ördög István bácsi szavalatában, Tóth Tamás citerazenéjében. 
Puruczkyné Molnár Erzsébet Kell-e nekünk Bogárzó? és Mátó Erzsébet Civil 
kapcsolatok című beszámolója az elmúlt évek munkáját mutatta be. Lévai Tünde 
gazdasági beszámolója után a 2011-es év programját elfogadta a társaság. Tóth 
Tibor összeállítása visszatekintést mutatott be az elmúlt tíz év civil kapcsolat-
építéséről, a közös kirándulásokról. Az est narrátora Vargáné Nagyfalusi Ilona 
volt. 
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 Minden évben szomorúan búcsúzunk egy kedves barátunktól, olva-
sónktól, férjem halálával elveszítettük kiadónkat, könyvelőnket, pályázat-
írónkat. A társaság tagjai a civil szervezet megmaradása mellett döntöttek, sok 
ötlettel, tanáccsal támogatták munkámat, amit nagyon köszönök mindenkinek 
és remélem erőt ad a munka további folytatásához. 
„Nem tetszeni, használni akarok az országnak, a nemzetnek” hiszen Sanyi 
barátom is ezt tette. 
De vajon jól osztotta-e be az idejét? 
És vajon a Marosvidéknek mennyi ideje van még? 
Ez viszont rajtunk múlik Marosvidéki Barátaim!” 

(Medgyesi Pál 10 év – 100 szó – 1 élet: Marosvidék, XI. évf. 2. szám) 

 

 

Jakab István László: Szejkefürdő 
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Farkas Éva 
Gondolatok egy pedagógusról, barátról 

 
Oly korban élt, mely sokszor kitaszította, kiköpte, 
De mindig talpra állt, bár a bút nyögte, 
Félre lökte fájdalmát, bánatát, 
S huncut mosollyal zengte a mégis-morált. 
 
Eljött, hirtelen a pillanat, amelyben válni kell -  
Miként a tenger háborog, s lelki viharban a kebel. 
Miként a tőr hasítja át a szenvedő szívet, 
A búcsú fájó perceiben e két szó: Isten veled! 
 
Száz néma kérdés az ajkon ott maradt, ott remeg, 
Szememből titkon, égetőn egy könny alápereg… 
Szeretném elzokogni a ki nem mondott köszönetet, 
Suttognám inkább: Ó maradj! Taníts! Mint azt; Isten veled! 
 
Maradj! Taníts! 
Legyen ez számunkra okulás: 
Odaadás, irgalom és szeretet nélkül nincs élet csak gyász. 
Életed tört hajója tovább állt ... 
Már késő! Örökre távozál! 
 
A lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait,  
visz magával a Földről valamit. 
Eszmét, melyet világra Ő hozott,  
virágot, melyet Ő virágoztatott. 
Én Istenem! Ő mit vitt neked?  
Nem vihetett mást, csak a művészetet, s az igaz életet! 
Kiválasztott pár útjára szóló dallamot,  
a többinél szebben dalolót. 
S ahol ösvénnyel várta az égi rét;  
zenét hallott, felséges zenét. 
 
Barátom, Sándor, ki már előre ment,  
azt a zenét rég hallatja odafent, 
S ahogy azt a muzsikát hallatod,  
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könnyedet rendre hullatod. 
Az a zene csak azt vallatja veled:  
Bocsáss meg nekik, bocsáss meg, Istenem! 
 
S amikor Uram, hozzád érkezett,  
ugye könnyű keze miatt szégyenkezett? 
A választott dallamból csak egy maradt,  
az, melyben elfogta a te fénysugaradat. 
Az, amelyben elmondta neked,  
hogyan szeretett meg Téged, 
s hogyan szerette meg drága földedet. 
 
S alázattal így szólt: csak ennyit hoztam Neked; 
irántad, s embertársaim iránti szeretetem. 
Ó, Uram, kérlek, minket itt maradottakat, nagyon szigorúan, ne ítélj meg! 
 
Körül lebeg susogva, lágyan az esti szél. 
S azt hiszem, elszállt, szelíd lelked beszél. 
Gyötrő álmokba rengve, ringatva engemet 
Tanít; hogy elfeledjem, ami eltűnt velem. 
 
Bíztat, hogy éltünk nem lesz mindig ily mostoha, 
De mit ér, ha mégis-mosolyod nem jön elénk már soha. 
 
Lengjen tovább feletted, halkan az esti szél, 
És mondja el, mit lelkem rólad, neked mesél. 
És ott a túlvilágon szíved megérzi majd,  
hogy valaki szüntelen utánad sóhajt… 
 
 
Álmomban látom már csak, a huncut mosolyt, s képedet, 
S visszhang az, mi zengi még: 
Sándor! Isten veled! 
 

(Elhangzott 2010. november 21-én a Kelemen-házban tartott emlékesten) 
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Apátfalviak a Marosvidék-esten 
 

A Marosvidék Baráti Társaság orszá-
gos hatókörű közhasznú szervezet, 
2000-ben alakult, kulturális, közmű-
velődési, népi hagyományokat ápoló, 
helytörténet-kutató szervezet. Támo-
gatja a határmenti és a határokon át-
nyúló kapcsolatok kialakítását, közös 
rendezvényekkel, tapasztalatcserék-
kel. 
2011. január 30-án vasárnap este a Bö-
kény Népe Egyesület 5 tagja látoga-
tott el Makóra a József Attila Múze-
umba a Marosvidék Baráti Társaság 
10 éves jubileumi évadnyitójára. 
Csapatunk képviseletében Papp La-
josné Olga néni, a Beke család két fő-
vel és a Varga család két fővel jelent 
meg e díszes előadáson.  
Az este moderátora Vargáné Nagyfa-
lusi Ilona volt. Halmágyi Pál a múze-
um igazgatója köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Majd két fiatal tanárnő 
csodaszép hegedűjátékát hallgathat-
tuk meg. A hódmezővásárhelyi Ör-
dögh Pista bácsi Wass Albert-verseket 
szavalt, bár 70 éve Hódmezővásár-
helyen lakik, mégis bekainak – böké-
nyinek vallja magát. Ezután meghall-
gattuk Puruczky Józsefné előadását, 
„Kell- e nekünk Bogárzó” címmel, 
majd Tóth Tamás következett egy 
mesével. Mátó Erzsébet könyvtár-
igazgató, volt apátfalvi lakos tartott 
előadást a Marosvidék Baráti Társa-
ság kapcsolatairól. A műsor végén 
Tóth Tamás apátfalvi népdalokból 
összeállított citerajátékában gyönyör-
ködtünk. A szünetben lehetett önfe-

ledten beszélgetni, kapcsolatokat kia-
lakítani. A Marosvidék Baráti Társa-
ság tagjai üdítővel és finomabbnál 
finomabb süteményekkel kínáltak 
bennünket. A szünetben a vendégek 
megtekinthették kis kiállításunkat, a-
hol bemutattuk csoportunk életét, az 
íjász-találkozót, a bökényi kereszt fel-
újítását és a bökényi búcsút. 
Nagyon jól éreztük magunkat, remél-
jük legközelebb is elmehetünk a tár-
saság rendezvényeire, ahonnan, kelle-
mes élményekkel, feltöltődve tértünk 
haza. 

Sókiné Beke Margit 
 

Apátfalviak segítettek 
 

 A Böjte Csaba által alapított dévai 
Szent Ferenc Alapítványnak Románia 
szerte vannak otthonai. Déván a 
szegény családból származó, gyakran 
félárva vagy árva gyerekek 8-10 fős 
un. szociális családokban élnek. Ilyen 
családból Déván húsz működik, há-
romszobás panellakásokban tíz gyer-
mek és egy nevelő lakik együtt. Az 
alapítvány felvásárolta a régi ferences 
kolostor melletti emeletes házakat, 
ide költöztették a gyerekeket. Ezeket 
a dévai lakásokat teljes mértékben 
adományokból rendezték be az évek 
során és a fenntartásukat is adomá-
nyokból oldják meg, ami nem kis 
feladat. A Déván nevelkedő kétszáz 
gyereknek elő kell teremteni egy 
egyszerű reggelit, ebédet és vacsorát. 
Ki kell gazdálkodni a fűtés, világítás 
számlákat, ami húsz lakás esetén elég 
tetemes összeg. Veréb József szerve-
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zésében volt gyűjtés a faluban, gyö-
keret, sárgarépát, konzerveket, 
krumplit, csokoládét, iskolai táblákat 
és oktatási eszközöket vittek Dévára. 
A Bökény Népe Kulturális és Harc-
művészeti Egyesült kezdeményezésé-
re 2010-ben élelmiszert vittek Apátfal-
váról. A csanádpalotaiak házi süte-
ményeket sütöttek a gyerekeknek. A 
sok-sok finomság, ami összegyűlt, 
Déván villámgyorsan elfogyott. 2010. 
szeptember 17-én este Csaba testvér 
Apátfalván misézett, az összegyűlt 
perselypénzt elvitte Dévára, amit az 
ott lakó gyerekek élelmezésére fordí-
tott. 2011 februárjában Varga Ferenc 
és családja a faluban gyűjtött élelmi-
szercsomagokkal utazott ki Dévára, 
Nagyfalusi Évát és neveltjeit meglá-
togatni. 
 Köszönjük a támogatók áldozatos 
munkáját! 
 
A Marosvidék Hódmezővásárhe-
lyen 2011. március 10. 
 

A Németh László Városi Könyvtár és 
a Wass Albert Egyesület meghívásá-
nak tett eleget a Marosvidék Baráti 
Társaság. A folyóiratot bemutatta 
Szilágyi Sándorné és Mátó Erzsébet 

könyvtárigazgató. A kulturális mű-
sorban közreműködtek Szilágyi Éva, 
Nagy Dániel, Garai András, Sajtos 
Bettina, Skiba Suzanna és Kiss 
Orsolya. 
A szép számú közönség nagy lelkese-
déssel fogadta a makóiak bemutatko-
zását és együtt ünnepelte velünk a 10 
éves évfordulót. 

 

 
Jakab István László: Csíkmindszent 
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SZERZŐINK 

Czank Gábor Makó 
Duma András Klézse 
Endrész Erzsébet Kiszombor 
Farkas Éva Makó 
Fodor Imre Földeák 
Gilicze János Makó 
Halász Tamás Makó 
Halmágyi Pál Makó 
Juhász Ilona Makó/Budapest 
Mátó Erzsébet Makó 
Nagyfalusi Éva Déva 
Ördög István Hódmezővásárhely 
Pál Lászlóné Makó 
Sántha Attila Kézdivásárhely 
Siket István László Makó 
Szilágyi Sándorné Makó 
Tácsi Erika Temesvár 
Tóth Ferenc Makó 
Turi Tímea Makó/ Budapest 

Köszönetet mondunk  
a Gumiművek Phoenix Hungária Kft-nek 

a Makó-Térségi Víziközmű Kft-nek 
Csanádpalota, Földeák, Kiszombor Önkormányzatainak, hogy 

támogatásukkal lehetővé tették a Marosvidék megjelenését 

 
 

HONLAPUNK: www.marosvidek.hu 
E-MAIL: saszilagyi@freemail.hu 

 
Nyelvileg ellenőrzött, elektronikus formátumú kéziratot fogadunk el, amely 

tartalmáért a szerző vállal felelősséget. 
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