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TÓTH FERENC 
Szilvásy Nándor (1927–2011) 

 
Tudtunk betegségéről, annak súlyosságáról is, hiszen számára az újesztendő 

műtéttel  indult, nem is akármilyennel.  Január végén megkönnyebbülten  írta: 
33 nap kórház után, most lányom lakásán böngészem az üzeneteket, nagyon jót szó-
rakoztam a küldött fotókon. Egyik levelemre pedig megjegyezte: Mi nekünk 102 év, 
mi a 200-at célozzuk meg. Június 6-án már arról tájékoztatott, hogy műtét után egy 
ideig úgy tűnt, hogy némi haladékot kaptam. Hát ennyi volt a haladék. Most alapos 
kivizsgálás után kinyilvánították, hogy nincs tovább; itt megáll az orvostudomány, s 
igyekezzem a hátralévő időt kedvem szerint eltölteni! Gyógyításra mód nincs. No, így 
állok most, s bár még sok tervem volt, tudom, hogyha 100 évig élek sem tudtam volna 
bevégezni. Betegségében is – ha csak tehette – kezébe vette az ecsetet. Egyik utol-
só ironikus hangvételű munkáján ő a cirkuszi bohóc, testén a céltábla, lőjetek, 
nem félek. Így kell meghalni! Halálhíre július 7-én mégis fájdalmasan érintette a 
makóiakat is. Temetéséről jegyezte meg dr. Feledy Balázs: „Orkán fújt. Lelkét és 
vitorláját adys indulatokkal sodorta messze”. 

Szilvásy-oeuvre nagy ívű és sikeres. Pályáját jobbára saját szavaival igyek-
szem bemutatni, hét évtizedes kapcsolatunk során sok minden összegyűlt, szub-
jektív hangvételű levelek is. Szóljon ő hozzánk!  

Születésére így emlékezett: Van ez öt kiló is – kiáltott fel a bábaasszony, ama 
nevezetes napon a Csokonai utca 19. számú ház szoba-konyhás lakásában. Mérleg persze 
nem volt a közelben, de a korabeli fotódokumentumok szerint tényleg szép, gömbölyű 
kisbaba voltam. A Szegedi utcai elemi iskola első osztályának népes csoportképén 
föltűnik a kihúzott testtartású, messzeségbe tekintő, töröküléses Szilvásy Nán-
dor. Osztálytársai között találjuk: Bécsy Tamást, Bucskó Gyulát, Beleznay Sán-
dort, Rozsnyai Szilvesztert, Vallus Máriát, Kürthy Babát, Dragon Zsuzsát, Szöl-
lősi Bálintot… Nagyszerű kompánia! 

Egy bő évtizeddel későbbi kort Lator László idézi föl legújabb könyvében, az 
Emlékezésekben. A gimnáziumban tanított két Eötvös-kollégista: a különös törté-
netek hőseként elhíresült Kási Jenő és a Tapír névvel emlegetett Hetvényi Lajos, 
aki igazgató is lett. És micsoda rajztanárok! Két Csók István-tanítvány, tanárse-
géd: a lírai finomságú kolorista Fáy Lóránt és a halk szavú, filozofikus beállítot-
tságú, mélyen érző Ecsődi Ákos. És hány művészi vénával megáldott ifjú mun-
kájára figyelhettünk föl! Szilvásy Nándor sikeres rajzaira, a tanterem falán 
bekeretezve Pilbáth Ferenc Hegedűm ceruzarajzára, a városi tárlaton Kiss Ernő 
festményeire, Bándi Mária népi textíliáira, érettségi tablónkat alkotó Ábrahám 
Rafaelre, Szász Olivérre. Innen indul a Ford-művek formatervezőjévé a Daginak 
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becézett, mackó-alkatú Bárdos Béla, Szekeres István a jelek és jelképek alkotó-
jává, Batka István akvarellista, a későbbi Ybl-díjas építész, Pósa Lajos rajzai a 
makói monográfia köteteiben élnek tovább.  

Ekkor összeverődött a városban egy új szellemiséget hirdető baráti csoport; 
élén a botrányokat kavaró, hórihorgas Gajdi Istvánnal, a jártában is mindig 
olvasó Gáti (Goldmann) Imrével, a nyugati irodalomért lelkesedő Domokos 
Mátyással, a költészetért rajongó Lator Lászlóval, és a publikálást biztosító 48-as 
kalendáriummal, a szellemi életet teremtő József Attila Irodalmi és Művészeti 
Társasággal, de annak titkárával, Császtvay Istvánnal is. Szilvási Nándor szintén 
barátkozott velük, Gajdiról portrét készített. Jelen van még néhány József Attila-me-
cénás, köztük Könyves-Kolonics József és Diósszilágyi Sámuel. Az érettségiző 
Szilvásy Nándor magával viszi ezt az igényes, újat kereső, mozgalmas szelle-
miséget.  

A makói gyökerekből új hajtások sarjadnak. Egyik rajzán két hagyma vélet-
lenszerűen egymás mellé gurul, szárukkal összekapaszkodva várják a szüretet. 
Másik rajzán a két hagymából két fej lesz, a harmadikon két madár széttárt szár-
nyakkal. Máskor vasutas édesapjára és nagyapára emlékezve síneket, szemafo-
rokat rajzol. Varsáról készült rajzai marosi varsák, ugyanis szívesen időzött a 
makói strandon. 

Hogy is indult művészi pályája?  Talán az első színes ceruzával kezdődött. Nagy 
lelkesedéssel firkáltam papírra, járdára és bizony néha a falra is. Azóta sem tudtam 
abbahagyni. Közben akartam lenni pap és katona, kéményseprő és pilóta. 1946-ban Mű-
egyetemre jelentkeztem építészmérnök hallgatónak. Felvételi vizsgám sikerült. Az első 
félévet valahogy végigszenvedtem… Egy szép kora tavaszi napon Csermák Tibor bará-
tom, az Iparművészeti Főiskola elsőéves hallgatója elvitt magával az alakrajz órára. 
Másnap bejelentettem a Műegyetemen, hogy kilépek. A következő öt évet könnyű ösz-
szefoglalni. Napi 8–10 óra a főiskolán. Délelőtt gyakorlati munka, délután előadások.  

Hincz Gyula, Koffán Károly, Barcsay Jenő voltak, akiktől tanultam. Valamennyien 
biztattak, sőt talán kedveltek is. Nem úgy Kádár György, aki kirúgatott, mint szabotálót, 
rémhírterjesztőt, de leginkább, mint destruktív reakcióst. Ék Sándor egyike volt azoknak, 
akiben nagyon kellemesen csalódtam, az ő segítsége nélkül másodszor is kirúgtak volna a 
főiskoláról. Művészi hatással nem volt rám. Diplomám után szerettem volna valahol 
elhelyezkedni. Ő azt mondta, próbálja meg szabadúszóként. Ha nem menne a dolog, je-
lentkezzen, én segítek. Ezért mertem nekivágni.  

1952-től 1958-ig gyermekkönyveket látott el művészi rajzokkal. Pályámat 
mesekönyvek illusztrálásával kezdtem. 1956-ig főképpen, mint illusztrátor dolgoztam. E 
munkáim közül leginkább a Csanádi János játékos mondókáihoz (A négy évszak) készí-
tett rajzokat szerettem. 1955-tól egyéb munkáim mellett kollázs technikájú kompozíci-
ókat készítettem mind nagyobb számban.  
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1956-ban ott voltam, ahol még háromszázezer dühös és reménykedő budapesti. Har-
cokban nem vettem részt, de bicskával faragtam egy linómetszetet, ami megjelent a 
forradalom dicsőséges napjaiban az Én Újságom című, akkor feltámasztott és egyetlen 
megjelent számában. Sajnos, nekem sincs meg, de az illetékesek megőrizték. A publikálási 
szünet soha nem lett írásba foglalva, sőt tulajdonképpen csak azokra a helyekre vonat-
kozott, ahol korábbról ismertek. De még ott is előfordult, hogy név nélkül vagy álnéven 
megjelent egy-egy munkám.  

Papp Gábor, aki abban az időben Konecsni György mellett a legjobb élő magyar rek-
lámgrafikusnak számított, látta néhány kollázsomat, majd egyiket, mint sajátját (bele-
egyezésemmel) beadta a Hungarian  Foreign  Trade c. folyóirathoz, ahol az meg is jelent e-
gész oldalas hirdetés formájában. Papp Gábor azután felfedte a szerkesztőnek a svindlit, 
akik nem haragudtak, hanem évekig foglalkoztattak.  

Az első plakátmegbízatást 1959-ben kapta, egyszeriben ünnepelt reklámgrafikus 
lett. Plakátjai látványosak, ötletesek voltak, szuggesztív erő sugárzott át rajtuk. Az 
elegancia, a választékos ízlés, a gazdag fantázia és műveltsége révén egy kimon-
dottan szilvásynándoros szellemesség jellemezte.  

A makói múzeumba kerülve kiállítást rendeztem Makó képzőművészete cím-
mel. Ezen Szilvásy Nándor négy plakáttal szerepelt.  

1973-ban igen emlékezetes kiállítása nyílt városunkban. Ekkor faggattam, melyik 
a legkedvesebb munkája? Nagyon szeretem az 1972. évi Országos Plakátkiállítás 
plakátját. Igaz, azt szokták mondani, hogy a suszternek lyukas a cipője, a szabónak foltos a 
ruhája, mégis nagyon megtisztelő feladatnak éreztem, amikor kollegáim megbíztak azzal, 
hogy különös kiállításunk plakátját készítsem el. Úgy éreztem, ez tulajdonképpen több mint 
egy hivatalos elismerés. Ezért nagy-nagy lelkesedéssel fogtam hozzá. Először egy csomó 
dolgot kellett végiggondolnom, hogy mi ne legyen, nehogy ismétlésbe bocsátkozzam. Van egy 
bizonyos közhelyszerű fogalmazás a plakátról, hogy annak ordító képnek kell lennie. Ezt az 
irodalmi megfogalmazást akartam képpé alakítani. Így született meg a P-betű formájába 
komponált ordító fej egy meztelen talppal. Ezen túl egy kicsit képet akartam nyújtani a 
magyar alkalmazott grafika vagy reklámgrafika helyzetéről is. 

A megnyitó után általános iskolás tanulók dedikálás helyett rajzot kértek tőle. 
Szilvásy Nándor oldalnézetből egy ökölbe szorított kezet rajzolt le, a kinyújtott 
mutatóujjat ceruzává formálta. A diákok ostromától a kiállítást megnyitó költő sem 
menekülhetett, ő egy versikét rögtönzött. 

Nándi bácsi kiskorában 
már rajzolt az iskolában. 
Húzta-vonta, kezdte újra, 
míg ceruza lett az ujja. 
Ettől kezdve persze 
jól megnőtt a mersze. 
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Ilyen csodát ki látott, 
fest festményt és plakátot. 
Akármi jut eszébe, 
leszalad a kezébe, 
onnan meg a papírra. 
Szeretettel írta:  

       Lator László 
 
Egyik levelében írta: Magyarországon a sajtó, még a szaksajtó is, nagyon mostohán 

bánik a plakátművészettel; legjobb esetben nem foglalkozik vele, de ha igen, csak elkedvet-
leníteni tud akár dicsér, akár elmarasztal. Nemcsak a hozzáértés, de még a jó szándék is 
hiányzik. Így talán megbocsátható gyengeség, de nagyon örültem és büszke voltam, amikor a 
párizsi Les Lettres Francaises reprodukálta egyik plakátomat és az amerikai Sail Bass, a 
lengyel Jan Lenica és a költő Jean Cocteau (aki zseniális rajzoló is) egy-egy plakátja mellett. A 
berlini Neue Werbung pedig négy oldalon 19 reprodukcióval mutatta be munkásságomat. 

Az általad plakátemberként említett plakátom az év legjobb plakátja versenyben még az első 
háromba se került be, majd Melbourne-ben első díjat nyert. A Szomjúság (ami mellesleg harmadik 
plakátom volt) előbb megjelent a Les Lettres Francaisesben, mint kiemelkedő kelet-európai plakát, 
azután lett az év legjobb plakátja itthon. A Derkovits-ösztöndíjat is megpályáztam ezzel a plakáttal 
és még néhány más plakátommal, de a bírálóbizottság nem találta alkalmasnak. Igaz, egy másik 
bizottság nem sokkal utána Munkácsy-díjjal jutalmazta kulturális témájú plakátjaimat (szóval 
ugyanazokat). Persze a két bizottságban nem pontosan ugyanazok ültek. 

A makói városi tanács 1975-ben azzal a kikötéssel bízta meg a város címerének 
tervezésével, hogy abban a kereszt nem szerepelhet. Motívumai a hagyma, a Maros 
és a vörös csillag volt; alkalmazta a város színeit: a pirosat és kéket. 

Ma már alig emlegetik, hogy Szilvásy falképet is alkotott. 1964-ben kaptam és 
végeztem első murális feladatomat a Filatélia Vállalat November 7. téri elárusító helyiségének 
36 négyzetméteres falképét. 

Tervezői grafikai pályája csúcsán, 1990-ben Budáról Révfülöpre költözött, 
közben ’címert és céhet’ is váltott, falragaszok helyett táblaképeket kezdett feste-
ni. Kivonulása a reklámgrafikából véletlenül egybeesett a műfaj hanyatlásával, 
beszűkülésével. A multinacionális cégek ugyanis nemcsak termékeikkel, de 
magukkal hozott hatalmas méretű plakátjaikkal is elárasztották az országot.  

Új korszakának színvilágáról így vallott: „Kedvemre tobzódom a színekben. A 
magyar festészetben az elmúlt száz évben a barnák-szürkék és a tompa zöldek voltak a 
jellemzőek. Nálam a kékek, az erőteljes zöldek, vörösek, olyan színek, amelyekre azt 
mondják, hogy nem szabad egymás mellé tenni. A természet érdekes módon nem ismeri 
ezeket a szabályokat.” Egyik meghívóján Kosztolányit idézte: Mostan színes tin-
tákról álmodom. 
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A rajz gimnazista korától folyamatosan jelen van Szilvásy Nándor mű-
vészetében, de úgy tűnik, Révfülöpön ez is újjászületett. Ha rádiót hallgatott, 
ha tévét nézett – mint egy homo ludens, játékos ember – igencsak keze ügyébe 
került a toll, és közben rajzolt. Rajzai sokkal konkrétabbak, mint képei. Egy 
benyomást, egy ötletet néhány gyors vonással vet papírra. Nála a hallott vagy 
látott jelenség reflexiója a rajz, pillanatnyi benyomást rögzít. Hűen tükrözi 
gondolatait, világról alkotott nézeteit. Sok bohókás rajza keletkezett ekkor. 2005-
ben a makói Hollósy Kornéliáról elnevezett faszínház hangulata foglalkoztatta. 
Színielőadáson is megfordult benne néhányszor, de váratlanul életveszélyessé 
nyilvánították és lebontották. Ironikusan gondol a városatyákra: ilyenek vagy-
tok!  

Keszthelyen újra találkozott egy volt makói újságíróval. Raffai Pistával Gerzson 
Pali hozott össze, akkor derült ki, hogy mi már régen ismerjük egymást még Makóról. Akkor 
tudtam meg, hogy létezik Új Horizont, s hogy ő a főszerkesztője, és mindez Veszprémben, a 
hozzánk legközelebbi nagyvárosban. Már akkor beszéltünk arról, hogy alkalomadtán szívesen 
közölné rajzaimat. Szilvásy Nándor az Új Horizontnak esztétikai gondozója, művé-
szeti szerkesztője lett, a lap elegáns formát öltött. Egyik számában örömmel fedez-
tem föl a makói ihletésű Varsák munkáját.  

1998-ban Makón is bemutatta új alkotásait. Megajándékozott bennünket A 
téli Balaton című festményével, amelyen a rianás összetöri a jeget, a szél kinyom-
ja a partra a jégtáblákat. Az úszó, egymásra türemkedő jégtáblák között meg-
csillan a víz. A jégkockák mozgalmassága mögött, a háttérben kirajzolódik a 
Balaton túlsó partjának hegyvonulata; az absztrakt alkotás érthető balatoni táj-
képpé válik.  

Művészetét 1996-ban így sommázta: Képeim szubjektív vallomások; nem az ábrá-
zolás foglalkoztat, hanem emlékeimet, álmaimat próbálom képpé formálni, elsősorban a 
szem örömét szolgáló színek segítségével. Szeretett tanáromat Ecsődi Ákost idézve: „a 
természetet felhasználó formák, vonalak, színek a szellemi és vizuális hatás kedvéért 
elvonatkoztatva alakulnak és hatnak. Nem jelentést ír le a kép, ellenben maga törekszik 
látvánnyá lenni”. 

Sajátos világa van Szilvásy Nándor festményeinek. Keveredik bennük a való-
ság és az absztrakció, az ösztönösség és a tudatosság, a szárnyaló fantázia és a 
szigorú rend. A mozgás dinamikája és a színek tobzódása uralja képeit.  

Nándi, nem haltál meg, alkotásaid maradandók! 
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NÉMETH FERENC 
Bárány Ágoston - egy reneszánsz lélek a reformkori 

Torontálban (1798-1849) 
 

Miskolcról indult, Nagybecskereken teljesedett ki és 1849. április 11-én, 
Makón zárult le Debreceni Bárány Ágostonnak, Dél-Magyarország első történet-
írójának rendhagyó, tragikus végű életpályája. Ott szenvedett ki a megyeházán, 
ahol a csanádi alispán helyezte el, miután Becskerekről menekülve, átfázva és 
legyöngülve megérkezett, s azonnal ágynak is esett. Ötvenéves volt akkor. Tö-
rékeny fizikuma már nem vehette fel a harcot a hagymázos ideglázzal, ahogyan 
akkoriban mondták, azaz a tífusszal. A makói római katolikus temetőben he-
lyezték örök nyugalomra a kápolnához közeli részben, s amikor jó három év-
tizeddel később a torontáliak - kegyeletadás végett - megkísérelték felkutatni a 
sírját, már senki sem tudta megmutatni azt. Pedig többször próbálkoztak vele. 
1882 őszén ez ügyben hivatalos küldetésben járt Makón Torontál megye öttagú 
bizottsága (név szerint: Tallián Béla alispán, Rónay János országgyűlési képvise-
lő, dr. Szentkláray Jenő és dr. Ortvay Tivadar történészek, valamint Lauka Gusz-
táv, a Torontál c. becskereki lap akkori főszerkesztője). Érkezésüket egy makói 
hír előzte meg, arról, hogy „Bárány sírja már feltaláltatott”. Ezt a hírt erősítették 
meg nekik a makói megyeházán is dr. Meskó Sándor alispánnál, majd a város-
házán, ahol a küldöttséget Bakos Ferenc, Sánta Sándor, Bánfy Gyula, Füzesséry 
Kálmán és Börcsök Gergely fogadta. A temetőben azonban sikertelennek bizo-
nyult a sírkeresés. Mint Lauka írta: „A bizottság bejárta ezután az egész temetőt, s 
gondosan megvizsgált minden régibb fejfát, s két órai eredménylen kutatás után be 
kellett vallania, hogy célját nem érheti el. Ezen leverő tényre tekintettel, s hogy Bárány 
emléke a sírkertben mégis megörökíttessék, elhatározta, hogy javasolni fogja, hogy a 
temető kápolnájának külső falába egy emléktábla illesztessék.” 

1884-ben került végül is a temetőkápolna falára „Torontál megye hálás közölt-
ségének” márványlapja, amely pontosítja, hogy Bárány hamvai valahol „a kápolna 
előtti tér jobb oldalán” nyugszanak jeltelen sírban. Egy évvel később, 1885 máju-
sában azután (Bárány Torontálba érkezésének 60. évfordulóján), kegyeletes ün-
nepségsorozat keretében Nagybecskereken, a megyeház mögötti Úri utcában, 
házának falára is emléktábla került. 1885 augusztusában Makó is egy Bárány-
emlékünnep színhelye volt. 

Rónay Jenő, akkori megyei főjegyző vezetésével Torontál megye díszes 
küldöttsége 1885. augusztus 18-án Makóra érkezett, ahol Posonyi polgármester, 
valamint a városi közgyűlés által megbízott küldöttség fogadta őket. A Maros 
című lap korabeli tudósítása szerint valamennyien „nagy számú nép kíséretében 
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kivonultak a temetőbe, hol Rónay Jenő főjegyző, Torontál megye közönségének megbí-
zásából, lendületes és szónoki hévtől ragyogó nagyszerű beszéddel egy ezüst babér-
koszorút alkalmazott az emlék kőlap fölé, azután a kegyelet eme díszes jelvényeit átadta 
megfelelő megőrzés végett Makó város polgármesterének. Posonyi polgármester alkalmi 
szép beszéddel vevést azt át és a kegyeletes nagyszerű ünnepély véget ért. Délben a 
Casinó termében fényes ebéd volt, hol az első felköszöntőt Meskó (csanádmegyei) alispán 
mondotta Torontál megye és annak jelenlevő küldötteire.” 

Tehát a két megye már 1885-ben együtt ünnepelt, emlékezett, mert nyilván 
úgy vélte, Bárány Ágoston sokrétű, szerteágazó életpályája és értékes mun-
kássága egybekapcsolja a két megyét, mert Bárány emlékének ápolása közös 
feladat. 

Talán nem árt megjegyezni: ma a makói emléktábla még megvan, a becske-
reki évtizedek óta nincs, az 1960-as években tűnhetett el végérvényesen, amikor 
a Bárány-házat lebontották. Az egykori megyeszékhelyen, ahol dolgozott, még 
utcát sem neveztek el róla. 

Bárány ötvenévesen, alkotóereje teljében hunyt el. A sors iróniája, hogy teljes 
egészében nem is tudjuk felmérni munkásságát, hiszen Makóra való szökése 
előtt kéziratban levő munkáit, tanulmányait és fontos iratait elásta. Erről maga 
adott hírt egyik levelében. Hagyatéka azóta sem került elő. Csak találgathatjuk, 
milyen értékek mentek örökre veszendőbe. 

Pályafutása Miskolcról indult. Régi nemesi családban született 1798. decem-
ber 28-án. A birtokalapító ős, Bárány Mihály hadi érdemeiért és királyhűségéért 

1656-ban nyert nemesi rangot „debreczeni” előnévvel, s attól kezdődően a Bárány 
család bekerült a Borsodi nemesek sorába. 

Ágoston iskoláit Miskolcon és Egerben végezte, majd Pesten bölcseletet és 
jogot hallgatott. Fiatal juristaként Miskolcon megyei hivatalt vállalt: egy ideig 
jogászgyakornokként dolgozott. Végül úgy döntött, hogy befejezi megkezdett 
jogi tanulmányait, s ügyvédként folytatja pályafutását. 1821 júniusában Pesten 
elnyerte az ügyvédi oklevelet,  és ismét visszatért Miskolcra, ahol egy ideig ügy-
védeskedett. 

Miután édesapja elhunyt, 1825 tavaszán Torontál megyébe, Begaszent-
györgyre költözött unokabátyjához, Bárány Antal ügyészhez, aki maga mellé 
vette uradalmi ügyészsegédnek. 

Ne feledjük, 1825 fontos korszakhatár: a reformkor kezdetének éve. Bárány 
küldetésszerűen tette a dolgát, s mint Kalapis Zoltán írja róla, „az e térségben folyó 
kultúrmunka napszámosa” volt. Tegyük hozzá: sok esetben úttörője is, hiszen 
olyan közegben tevékenykedett, ahol még nem voltak művelődési intézmények,  
s neki egymagának kellett utat törnie, kezdeményeznie, példát mutatnia. Nem 
csekély áldozatok árán ezt vállalta is. Sőt hazafiúi kötelességének tartotta. 
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Torontál megyében az időtájt tizennégy nyelven beszéltek, s a 300 000 lakos 
közül csak 40 000 volt magyar ajkú. Ilyen körülmények közepette állt ő a reform-
korban a magyar kultúra terjesztésének szolgálatában a 15 ezernyi lakosú Nagy-
becskereken. Mint Kalapis írja, Bárány „távol esett a művelődési és tudományos 
gócoktól, magára volt hagyva egy olyan környezetben, ahol nem volt újság, folyóirat, 
nyomda, könyvkereskedés, könyvtár, színház, művelődési egyesület.” Egy mozdulat-
lan, hamisítatlan táblabíró világba csöppent be, ahol ténykednie kellett. Az emlé-
két ébresztgető, életéről és munkásságáról értekező tudós történész, Szentkláray 
Jenő szerint is „nem volt csekély dolog akkor magyar írónak lenni és a nemzeti ügy 
zászlaját lobogtatni a délkeleti végeken.” 

Torontálban eleinte Karátsonyi Lázár örmény nagybirtokos beodrai birtokán 
volt uradalmi ügyész, majd 1828-ban Bánlakon a családi levéltár kezelője. A fia-
tal, tehetséges, művelt fiatalemberre csakhamar Nagybecskereken is felfigyeltek. 
1829-ben lépett a megye szolgálatába, előbb mint tiszteletbeli aljegyző, majd al-
ügyész, utóbb pedig, 1830-tól mint levéltáros. 1835-ben lett megyei táblabíró, 
három évvel később valóságos fizetéses táblabíró, 1848-ban pedig másodalispán. 

Eközben bontakozott ki korábban megkezdett szépírói és történetírói pálya-
futása is. Verssel, poézissel még egyetemista korában kezdett el foglakozni. 
Kazinczy Ferencet mondhatta mentorának, akivel levelezésben állt, s akinek ösz-
szegyűjtött verseit is elküldte véleményezésre. Verseskötete azonban nem került 
kiadásra, mert Kazinczy eltanácsolta a poézistől, és történelmi kutatásokra 
ösztönözte. Hogyisne tette volna, hiszen stílusa felettébb érzelgős, ömlengős és 
pongyola volt.  

Ettől eltekintve, Bárány nem hagyott fel a verseléssel: az Aurórában, a Hébében 
és a Felsőmagyarországi Minervában időnként közölt költeményeket. Bizonyára az 
asztalfióknak is írt. Mindenképpen megmaradt azon a szinten, amelyet a 
hozzáértők „installációs poézisnek” neveznek, vagyis az alkalomszerűen meg-
írt/megfaragott költeményeknél, amelyek főispáni vagy alispáni beiktatásokra, 
vagy jeles személyiségek elhalálozása alkalmából íródtak. 

Itt szükséges elmondani azt is, hogy Bárány törékeny fizikumú, érzékeny 
lelkületű, zárkózott és sértődékeny természetű ember volt. Egyrészt a beteg-
ségek sem kímélték, másrészt kortársai sem voltak hozzá mindig kíméletesek. 
Ifjúkorában, valamikor az 1830-as évek elején, még mielőtt szülővárosából, Mis-
kolcról Nagybecskerekre érkezett, Szentkláray Jenő szerint rejtelmes szerelmi 
epizódja volt egy miskolci hajadonnal. A varázslatos hölgy bájos külseje, kedves 
modora és élénk szellemisége szinte lebilincselte Bárányt. Ez az érzelmi viszony 
csaknem három évig tartott, viharos kalandok után sok csalódással és keserű-
séggel ért véget. Ez a reménytelen szerelem mély nyomott hagyott a fiatal 
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juristában, aki a későbbiek során is verseiben a nem viszonzott szerelemről 
kesergett. 

Szerelmi kiábrándulása vagy más okok miatt Bárány sokáig nem nősült meg. 
45 éves volt, amikor Nagybecskereken, 1844-ben oltárhoz vezette a korán meg-
özvegyült, 33 éves, szegedi születésű Koncz, azaz Bach Borbálát. A vőlegény 
tanúja Bárány Antal volt (Ágoston nagybátyja), a menyasszonyé pedig Hegyi Já-
nos (nagybecskereki orvos). A jegyespár püspöki felmentést kért (és kapott) a 
háromszori templomi hirdetés alól. Ezek szerint történetírónk mindössze öt évig 
élvezhette a házasélet örömeit. 

Jó másfél század távlatából úgy tűnik, hogy Bárány történelmi munkái ma-
radandó értékűeknek bizonyultak. Első helytörténeti munkája Bege-Szentgyörgy 
leírása volt, amellyel 1825-ben készült el, s amely 1826-ban jelent meg a Felső-
magyarországi Minervában. Azt több történelmi életrajz, tanulmány követte. 1825-
ben jelent meg a Felső-magyarországi Minervában három történelmi életrajza 
(Eszterházy Pálról, Perényi Imréről és Ország Mihályról). Azt tervezte, hogy 
megírja és kötetben kiadja Magyarország nádorainak és más nevezetes férfi-
jainak életrajzát. E terv nyomán született meg később Pázmány, Forgách Zsig-
mond, Illésházi István, Rákóczi és mások életrajza. 

Bárányt 1827-ben, a Tudományos Gyűjteményben „amaz esmeretes szerentsés 
biográfus"-ként emlegették, majd valamivel később „Magyar Országi hites ügy-
véd"-ként Nagybecskerekről. 

Tudományos munkásságát 1836 szeptemberében a Magyar Tudós Társaság 
azzal jutalmazta, hogy felvette őt a levelező tagok sorába. „Életem annyi hányat-
tatásai között legszebb polgári koszorú gyanánt tartom (...) e különös megtiszteltetést – 
írta ennek kapcsán Toldy Ferencnek nem kis meghatódottsággal. Hadd emlé-
keztessünk arra is, hogy akkortájt a Magyar Tudós Társaság levelező tagja volt 
Bolyai Farkas, Brassai Sámuel, Kőrösi Csoma Sándor, báró Eötvös József, báró 
Jósika Miklós, gróf Teleki László és mások. 

Bárány lelkiismeretesen, a hozzáférhető források gondos átkutatásával írta 
történelmi dolgozatait, bár világos, hogy kora messze állt a kútfőismeret és a tör-
téneti kritika magas színvonalától. Nyomtatásban megjelent művei közül a 
legkiválóbbak a Torontál vármegye hajdana (Buda, 1845) és a Temes vármegye 
emléke (Nagybecskerek, 1848). Úttörő munka volt mind a kettő.  

A Torontál vármegye hajdana és a Temes vármegye emléke kölcsönösen kiegé-
szítik egymást. Az egyikben is, a másikban is sok egymásra utalást, számos is-
métlést találunk, ami az ugyanegy földrajzi terület történeti eseményeinek 
ismertetésénél szinte elkerülhetetlen. Hogy nem volt egyszerű vidéki dilettáns, 
hanem tudományosan művelt, klasszikusan iskolázott történetíró, azt a legjob-
ban alátámasztják a műveiben felhasznált kútfők is. Sűrűn idézi Anonymust, 
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Kézait, Werbőczit, Prayt, Turóczit, Bélt, Bonfinit, Cornidest, Pálmát, Inhofert, 
Fesslert és Grizelinit. Az ókori történet szövegében pedig Pliniusra, Ptolema-
ioszra, Tacitusra és Eutropiusra hivatkozik. 

A nyomtatásban kétszer megjelent megyetörténet mellett néhány kéziratban 
maradt. A Keve vármegye emléke és Bodrog vármegye az előkorhan, valamint a Bács 
vármegye az eló'korban, melyekkel 1846-ban és 1847-ben pályázott az Akadémi-
ánál. 

Jól felszerelt könyvtárak híján az 1840-es években Bárány magánkönyvtárat 
létesített;  szép számú történelmi, jogi és egyéb művet gyűjtött össze. Éppen hoz-
záértő és igényes könyvválogatása miatt nevezi Szentkláray Bárány magán-
könyvtárát az első bánáti tudományos magángyűjteménynek. A levéltári ada-
tokból tudjuk, hogy könyvei mellett térképgyűjteménye is volt, több kéziratos 
kötettel egyetemben. Becslésünk szerint könyvtára egykor mintegy ezer kötetet 
számlált. 

Halála után a becses könyvgyűjteményt özvegye, Bach Borbála örökölte. 
1852. január 22-én Borbála levelet intézett Toldy Ferenchez, s eladásra kínálta fel 
férje könyvtárát. A könyvvásárból azonban nem lett semmi; ezután apróhirdetés 
útján próbálta értékesíteni a gyűjteményt. Akkor a könyvek jelentős hányada 
elkelt. A megmaradt köteteket Borbála férje egyéb ingóságával együtt Bárány 
Dezsőnek, Bárány Ágoston Miskolcon élő unokaöccsének engedte át. A miskolci 
árvízben azonban az odakerült kötetek teljesen megsemmisültek. 

Bárány ritka térképei a Hosszú-féle könyvtárral a megyei könyvtár gyűjte-
ménybe kerültek. E „cartografiai gyűjteményről Schwalm Amade, a Földtani In-
tézet egykori első asszisztense, miután megtekintette, úgy nyilatkozott, hogy 
„elsőrendű és hogy a Földtani Intézetnek nincsenek ilyen értékes térképei”. 

Történelmi kutatásai mellett sok másra is jutott ideje, tekintettel arra, hogy 
sokféle érdeklődésű reneszánsz lélek volt. 

1835-ben a Helmeczy szerkesztette Társalkodóban írta meg valamivel korábbi 
bánáti, bácskai és szerémségi úti élményeit, pontosabban Aracson, Újvidéken, 
Péterváradon, Karlócán, Redneken, Rumán, Zimonyban, Belgrádban, Pancsován 
és Torontálvásárhelyen, valamint a Fruska gorai kolostorokban tett látogatását. 
E sorozata helytörténeti szempontból értékes és érdekes leírásokat tartalmaz, 
további kutatások ösztönzője is lehet. Nyelvtörténeti kutatásait példázza, hogy 
1844-ben elkészítette a magyar-török rokon szavak jegyzékét a Czuczor-Fogara-
si-féle A magyar nyelv szótára részére. Ugyancsak 1844-ben az ő fordításában 
jelent meg Zschokke A Wolfenbütteli hercegnő című színműve Szegeden. 

Nyilván az ő személyében tisztelhetjük az első torontáli néprajzkutatót is, 
hiszen 1846 júniusában Erdélyi János felkérésére gyűjtött egybe több mint 50 
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délvidéki mű- és népdalt, amit Erdélyi háromkötetes, Pesten kiadott Magyar 
népköltési gyűjteményében jelent meg 1846 és 1848 között. 

A színjátszás lelkes pártfogójaként alighanem ő írta az első délvidéki színi-
kritikákat is a reformkori folyóiratokban. Ezek kigyűjtése és publikálása még 
várat magára. 

Nagybecskerek helyi vonatkozásai is még jórészt feltáratlanok, további ku-
tatásra, értékelésre várnak, hiszen a nagybecskereki polgári kaszinó egyik alapí-
tója és oszlopos tagja volt 1837-38-ban. Lelkesen pártfogolta a magyar színját-
szást is, amely 1832-től folyamatos volt a Béga menti városban. Az 1840-es évek-
ben támogatta Franz Paul Pleitz regensburgi nyomdász becskereki nyomda-
alapítási törekvéseit, amelyek végül sikerrel jártak. Hathatósan támogatta és 
közbenjárt, hogy 1846-ban Nagybecskerek középtanodát, azaz gimnáziumot 
kapjon. Az 1830–40-es években, pontosabban 1843 májusáig – a Bettelheim 
testvérek könyvkereskedésének megnyitásáig –, Bárány volt az egyedüli, aki a 
magyar irodalom termékeit terjesztette az akkori Torontálban. Akad tehát bőven 
kiindulópont Bárány életének és munkásságának további kutatásához, ám az 
egyik legfontosabb teendő mindenképpen az lenne, hogy egybe kellene gyűjteni 
és ismételten kiadni a ma már bibliofil ritkaságnak számító köteteit, a korabeli 
folyóiratokban szétszórt szépirodalmi és történelmi tárgyú munkáit. Hadd 
legyen elérhető forrás a jövő nemzedékei számára is. 

(A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 2010. évi Évkönyv 1. kötetében megjelent írás rövidített változata) 
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SZŐNYI LÁSZLÓ 
Városi legényke Bogárzóban 

 
Édesanyánk, Nacsa Ilona (1893-1954) családi hagyatéki részt kapott örökségként - a 
Csorgóra kinyúló hosszúkás darab földet - Makótól északkeletre, Bogárzó tanyakörzetben. 
Édesapámat, Szőnyi Sándort (1888-1972) hadifogságból hazaérkeztét (1920) majd 
esküvőjüket követően Ceglédre helyezték. Bogárzót feles bérletként hasznosították. 
Szerződés szerint a feles lakta, gondozta a tanyát, a földet - a terményen a tulajdonossal 
fele-fele arányban osztoztak. Gyermekkori látogatásaimra emlékezem, három fiuk közül 
legidősebbként, életem 90. évének napjaiban.  

Makóra csak látogatóba jártunk haza. Nyári programjainkról soha nem 
maradt el a bogárzói szemle. A feles bérlő, Karácsonyi Bálint bácsi kocsin vitt ki 
bennünket a Ráday utcából, a Szőnyi nagyszülői háztól, mindenkori makói 
szállásunkról. Nagy nap volt! Nyári napjaink mindent felülmúló, legjobban várt, 
legnagyobb eseménye és élménye. Aki ilyet nem szerezhetett, fogalma sem 
lehet, milyen érzés várni, a sokféle kisvárosi zörej között végre felismerni, egyre 
erősebben meghallani a kocsi egyre közeledő zörgését, végül a ház előtt a 
lovakat is nyugtató, halk megállító parancsot: Hóóóó! A saroglyában széna, 
illata szinte ma is ideérzik! Egy másik világ kezdetének jele! Sok szépet 
láthattam életemben, de a mégsem-sok „igazi” gyermekkori emlékek egyike az, 
ami ekkor következett! Csodalátni már jó ideje a kapu előtt ácsorogtunk! 

A nagykaput idővel felértük, mi is kinyithattuk. A kocsi beállott, és 
Karácsonyi bácsi, a föld feles bérlője leszállott. Kalapja kezében. Illő kölcsönös 
üdvözlés. Rövid hírek a „fődrül”, még rövidebb a világról, az egy napra 
tervezett látogatáshoz élelem beillesztése a széna hűvösébe, az ülés árnyékába. 
A lovakat még megitatták, szinte velük együtt nyeltünk mi is a vödörből! 
Mekkora lefittyenő, lágy ajkakról hullottak le az utolsó cseppek! Közben 
izgalommal vártuk a jelt, hova lehet ülnünk nekünk, gyermekeknek. Hátul a 
nyújtható legnagyobb kényelemre előkészített karos ülést akasztottak be a 
saroglya elé. Rugói egyenként kiérződtek, de a durvácska lópokrócon meg 
lehetett találni a legjobb ülést, ha időnként feszelegve is a tengely fölött. 
Mindezek ugyan valamivel növelték a komfortérzést, de félreérthetetlenné 
tették: aki itt ül, az a gazda, vagy ha éppen nem, kedves vendég. 

Lődörögtünk a kocsi, főként a lovak körül. Egymás kezéből vettük ki az 
„ustort”, suhintgattunk, próbálgatva a „sebességváltót” már indulás előtt, a 
lovaktól távolabb, a kocsi mellett. Az igazi ülés Bálint bácsi mellett, a bakon volt! 
Vártunk az engedélyre, melyikőnk lesz a boldog, aki ide felléphet! Gyereknek a 
bak mögött volt különben a helye: keresztbe tett deszkán, lópokrócon, szembe a 
főüléssel, háttal a lovaknak. A szerencsés került a bakra, itt válhatott a 



H E L Y T Ö R T É N E T  

15 

MAROSVIDÉK 2011. AUGUSZTUS 

 

legnagyobb élmények részesévé! Illedelmesen elfészkelődtünk és vártunk. 
Búcsúszavak, otthon maradó nagymamánk szeme kedvesen követett, majd a 
kocsi megrándult, és már el is merültünk a mesés élvezetben! A városban még 
kocogtak a lovak, jelezve, hogy a gazda dolga sürgős, vagy azt, hogy utasa iránti 
tisztesség készteti erre. A cél még odább lesz. 

A bakra, Karácsonyi bácsi mellé persze csak az ülhetett, aki már legalább 
fogózkodni tudott, és nem csúszott előre a térdére terített pokrócból. Utóbbira 
nem igen lett volna szükség, de a módja így kívánta. Legalább a városban. 
Újváros felé haladtunk az utolsó házak között, és ezek — mintha vonalzót 
követtek volna — lezárták a várost. A táj kinyílt. Megkezdődtek a szántóföldek. 
Messze távolig egyetlen tanya sem látszott, fák nem fogták el az érlelő napfényt. 
A „belső nyomáson” haladtunk keresztül. Ezeket a földeket a városból 
művelték. A népeket a felkelő nap már munkában találta, itt virradt rájuk, és a 
leszálló estében tértek haza városi házukba, rendszerint a napi legeltetésből 
visszatérő csorda porában… 

A kövesútról letérve, a földek közötti dűlőutakon végre megkaptuk a 
gyeplőt, meg a vele járó „ustort” is. Az ustorral inkább csak a lovak szépen 
mozgó farát, finom barna szőrtakaróját simogathattuk, rájuk engedve, szelíden 
húzogatva a kirojtolt végű, pattintásra nagyot szóló díszes szíjat — jelezve: itt 
vagyunk, csak menjetek bátran, tudjátok jól, merre! Sok nem múlott rajtunk: a 
lovak lehajtott fejjel baktattak, nyakukat néha fel-felkapva kinyújtották, 
lazítottak a gyeplő feszítésén. Időnként farkukat váratlanul, de méltóságteljesen 
felemelték, egykedvű anális rituáléval elhullatták citromaikat, számomra lenyű-
göző zenei élvezettel felérő, rövidebb, vagy elhúzódó, távoli mennydörgés-
szerűből magasra vékonyodó, elhaló hangú szellentések kíséretében. Jókat 
prüsszögtek, mintha beszélgetnének. Közben utánunk- a kocsit elborító kukori-
catáblák között megszorulva - sűrűn kavargott, a nagy melegben megizzadt 
bőrömre egyre érezhetőbben telepedett le a por. A felnőttek az időjárásról, a 
termésről beszélgettek, és elgondolkozva egyre nagyobbakat hallgattak. Én meg 
tovább olvadoztam gyermekkorom élményeinek egyik legnagyobbikán.   

A bogárzói tanya Makótól jó 20 km-re lehetett, Makó-Rákos tanyaközponttól 
északnyugatra. A kocsizás jó két óráig tartott. Akkor még az út bal oldalán 
hajtottunk. Odavoltam a számomra mindig rövidnek tűnt zötyögésben! 
Karácsonyi bácsi térített magamhoz. Egyszer csak megmozdította és lassan 
felém emelte a kezét. Mozgása egyébként sem volt soha heves, szeme pislogása 
nyugodt, minden mozdulata, szava megfontolt, zömök testén kerek feje is így 
járt talán. A gyeplőért nyúlt, a gazda-feles fia iránti tiszteletének jeleként is lassú 
méltósággal. Ujjai úgy nyíltak szét, hogy a gyeplőszárakat egyetlen marokba 
szoríthatta. Az ustort is visszavette. Közeledtünk utunk célja, a tanya felé. A 
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dűlőről befordultunk a tanyához vezető útra, a „járóba”. Karácsonyi bácsi irá-
nyította a lovakat. Rájöttem, könnyű dolga volt: a lovak tudták merre 
haladjanak, hogy mielőbb megszabadulhassanak zablájuktól, enni, és főleg inni 
kapjanak. A kukoricás még eltakarta, de én már szinte láttam, benne éltem a 
tanyaudvarban! Arcunk porán már erekké állt össze a megcsordult izzadtság, 
ihatnékom támadt, de megéreztem, hogy a földnek, a sokféle növénynek sajátos 
illata van. Ez a föld a mienk, és Bálint bácsi nagyszerű ember. Valahol itt 
kezdhetett hazámmá válni az ország is.  

A „föld” közvetlenül a Csorgó északi partjára támaszkodott. A tanyaépületet 
a négyszögű udvar északi szélére építették, ereszének alja délre nyílott, az udvar 
felé, egy részét nyári konyhának választották le. Karácsonyi bácsiék itt laktak, 
kint a tanyán. Az udvaron szabadon mozgott a baromfi, pihent a déli forróság 
idején az istálló, az ól árnyékában, csoportban, nyújtott szárnnyal és lábbal 
oldalra dőlve. Úgy nyáridőn, ritkábban az istállóban, emberderék magasságú, 
osztott szárnyú ajtó mögött, legtöbbször azonban a szabadban, kukoricaszár 
fedél alatt állottak vagy kérődztek elfekve a tehenek. Csend volt. Csak a szívem 
vert dobogva. Belém vésődött emlékvillanások. Odakötöttek a földhöz elvá-
laszthatatlanul! 

Egyszer nem mindennapi eseményre kocsiztunk ki „a Bogárzóba”. „Géplés” 
idején. Az asztagba rakott kévéket a géphez hordták, villával feladogatták 
kalásszal előre, „etető’” emberek a cséplőnyílás előtti kosárra terítették, és bent 
egy forgódob dörzsölte ki a szemet, választotta el a polyvát. A gép másik olda-
lán zsákokba pergett a tiszta mag. Kocsira rakták, és tető alá szállították. Külön 
nyílásokon jött ki a törek, külön a szalma, amit kazalba raktak. A gép zúgott, 
kézen fogva engedtek közelébe, én meg csodálkozással néztem bele: szállító 
részei, szitái, szelelői egyenletesen, nagy zajjal működtek. A gőzgép körül édes-
kés és meleg olajszag terjengett. Hatalmas kereke széles bőrszíjjal hajtotta a 
„masinát”, ebben is bőrszíjak lengtek, keskenyebbek-szélesebbek. Köröttük 
szüntelen mozgás, a nyári, meleg levegő tele porral és pelyvarészekkel. Festőnek 
különleges téma, magamfajta városi gyermek szájtátva nézte, de a résztvevők-
nek izzasztóan fárasztó akkor is, ha az aratás az új kenyér készítésének elenged-
hetetlen része.  

A bogárzói tanyáról okmányok maradtak fenn. Eredetiek. Áttetsző papíron 
térképek, szerződések. Sárguló lapok… Édesapám hagyatékában őrizzük. 
Nagyon értékes, eredeti okmányok. Belőlük egy gazdacsalád gyermekek közötti 
örökrész megosztása, az „osztály” eredménye van előttünk. A legnagyobb érték-
hordozóé, a „fődé”!  

A világ rendje a 40-es évek végén ismét nagyot változott. Édesapánk a földet 
ellenszolgáltatási igény nélkül felajánlotta az államnak. A 90-es évek elején 
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kárpótlást adtak. Úgy tartottuk rendjén valónak, hogy bár ebben a formában is, 
de van örökség, a földnek legalább az emlékét hagyományozzuk tovább, ezért 
gyerekeinknek egyenlő arányban felajánlottuk. Sic transit Ilonka, a Nacsa család 
kisebb leánya, ági földhagyatéka  a számomra felejthetetlen Bogárzó. 

Makó mindkét családi ágát évente meglátogattuk. Szorosabb kapcsolatban a 
Szőnyi családdal  maradtunk. Ferenc-napon találkozott nagyapa családja. I-
lyenkor mindig elutaztunk Makóra. A szobát kemence melegítette barátságos-
sá; a nagy asztal körül, kanapén, padon ültek a nekünk nagybácsi fiak, az asz-
szonyok a konyhán, mi meg fészkelődve élveztük a kuckó szűk meghittségét, az 
egyébként is meleg padkára fektetett bőrök simogató langyosságát. A nagyok 
beszédében a gazdaság volt gyakran soron, nem a családé, arról nem esett szó, 
hanem az országé, meg a végén a politika.  

1985 nyarán „Nemzetségi találkozóra” hívtuk össze a nagycsalád minden 
tagját Laci fiunkékhoz  Budapestre. A „makaiak” tsz buszát Szőnyi Feri vezette, 
a rokonság meg, apraja-nagyja dugig megtöltötte. Szőnyi Ferenc nagyapám 120 
utódát kutattuk fel, közülük 86 el is jött és találkozott, Laci és Mari felesége 
Nagybányai úti háza kertjének nagy diófája alatt. A nemzetségi családi ünnep 
rendszeressé vált, a következő generáció rendezgeti. Fennmaradhat, ha lesznek 
tisztelői, ápolói. Őrizzétek, erő van benne! 

Nyári látogatásaink számomra soha nem voltak elég hosszúak. Arra azonban 
elegendők, hogy a vasárnapokat se feledjem el. A nem ok nélküli elmaradha-
tatlan biztatással, a köznapinál alaposabban, nagymama elnézően kérő ellen-
őrzésével mosakodtunk a nyári konyha előtt, az udvaron - a faragott négylábú 
és ülőkéjű sámlira tett lavórba öntött hideg, fúrt kútból nyert ártézi vízben, de 
nem cica módra ám, hanem zománcos tartóba tett jó háziszappannal megmosva 
a hónaljat is. Az ártézi rétegvíz mélyről jön fel, teljesen tiszta, iható, de íze 
édeskés, illata, mint a vezetékesé. Langyos, nagyon lágy, emiatt a sok lötykölés 
ellenére is szappanosnak éreztem magam. Nagyapám közben felvette csillogóan 
fényes csizmáját, fekete nadrágját, fehér ingét, fekete zakót öltött, és természe-
tesen kalapot tett a fejére a már reggel is izzasztó nyári forróságban. A haran-
gozáshoz igazodva indultunk el, majd fejlődtünk alakzatba. Elöl a gyermekek, 
közöttük jómagam. Utánunk nagyapa és édesapánk. Az ősi, zömök tornyú 
templom előtt hasonló, még egyenes, vagy már hajlottabb atyafiak verődtek kis 
csoportokba, és csenden beszélgettek bőven szüneteket tartva. Nem melegedtek 
bele a gazdaságba, a politikába. Istentiszteletre készülődtek a maguk módján. A 
harmadik harangszóra megindultak - a sorban elöl a presbiterek - ki-ki a maga 
helyére hang nélkül, komolyan. Helyükre érve megállottak kis ideig, padra tett 
kalapjukba néztek, majd ahová ülni készültek, oldalra lepillantva leereszkedtek 
a padra. A jelenetből a bensőséges komolyság kapott meg, és kísér mai napig. Itt 
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tanultam meg, hogy ami az Ige körül történik az szent, közösségi esemény és 
méltósága van. Tisztelet illeti Istent, az ügyét, és a hozzá forduló keresőket 
akkor is, ha ismeretükben hiányosság lenne ugyan, de a kegyelemből kapott, 
ragaszkodó hajlandóság készséget sejtet dicsősége titokzatos vételére, vissza-
tükrözésére.  

Makó életünk része volt, mienkének még meghatározó. 1954-ban hagytuk el, 
amikor édesanyánkat eltemettük nagyszüleink mellé, a katolikus temető főbejá-
ratának közvetlen közelében, a jobb oldalon. Otthonukat még akkor felszá-
moltuk, édesapánk hozzánk költözött. A sírhoz minden évben ellátogatunk, 
fejrészéhez a 80-as években nyírfát ültettünk. Makó sok gyökéren át éltetett és 
éltet ma is. Négy generációt átérő személyes kapcsolat. Ennél tovább csak a 
kutyabőr tarthat. 

Édesanyám szülőházáról nem esett még szó. Pedig még eszmélkedő korom-
ban jártam ott. A Makó-Rákoshoz közeli, központi Nacsatanyán szállottunk 
kocsira. A vég nélkülinek látszó, java részén nyárderekára már kiégett füves 
pusztának vágtunk neki - szinte látom - a kövesúttal ellentétes irányba, tehát 
kelet felé. A hátasabb részeken döcögve kerestük a kanyargó keréknyomokat. A 
síknak lát-szó mezőn egyre újabb, keskenyebb-szélesebb laposok tűntek elő, 
vezettek valahová, és a peremükön foltokba összenőtt apró növényekből csak a 
gyakorlottabb szem láthatta meg biztonsággal: itt gyűlik össze, ott áll tovább a 
hólé, vagy az eső, amit a kötött, kemény föld nehezen fogad magába, és még 
nehezebben ad ki. Nyáridőn minden kisül. A birka azért ellegelget rajta.  

Ebben a pusztai tájban tűnt fel, vált részleteiben is egyre világosabban felis-
merhetővé egy tanya. Régóta nem lakhattak már benne. Csak beállónak lehetett 
használni. Rozoga gémeskút. Már alig ismerhető fel az egykori trágyadombra 
utaló emelkedés, a gaz sem záródott már rajta zöld folttá, satnya bodza sejteti a 
valamikori használatot. Elhagyatottság mindenfelé. Itt született édesanyám. Itt 
született édesanyám? A hagyományozás szerint nem kétséges. De miért itt? Mert 
akkoriban így éltek. Dolguk napokig odaköthette őket, nagyapám a határban 
járt, nagymama ideje elérkezett: Ilonka meglett a maga akkori rendje-módja 
szerint. Hány gyermek jött így a világra tanyákon, kis településeken! Egész-
séges, derék gyermekek, felnőttek lettek. A mi eleink!  

Nacsa Ilonka menye, feleségem, Évike földjén, Udvarhelyszéken élő költő, 
Farkas Árpád versének néhány sorát sem tudom felejteni, és hagyom örökül: 

„Csak lábujjhegyen, halkan! 
Apáink hűlő, drága arcán járunk.” 
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MÁK FERENC 
A makóiak nagy szíve 

 
Soha nem jártam még Makón, ezért hosszan készültem erre a találkozásra. A 

hagymások vidéke a magyarság számára történelmi-néprajzi fogalom, és bár 
Erdei Ferenc helyezte őket a nemzet figyelmének középpontjába, voltaképpen a 
makóiak hűsége és szorgalma volt az, ami naggyá és jelentőssé formálta a 
Maros-parti vidéket. De talán még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy szárnyára 
kapja őket a jó hír; kellett hozzá Tóth Ferenc néprajzos is, aki Bálint Sándor 
tanítványaként meglátta azt az eleven csodát, a makói népéletet, amelyet azután 
az ő szakmai irányításával a hatkötetes Makó monográfiája című – mindenki szá-
mára példamutató – hatalmas műbe mentett át a táj tudományos társasága. Tóth 
Ferencnek és munkatársainak köszönhető, hogy az Alföld e lelkes közössége 
meg tudta mutatni: íme ilyenek vagyunk mi makóiak! És ez ebben az érték-
vesztette világban a lehető legtöbb, amivel hozzájárulhattak a kétkezi munka – a 
tevékeny élet – dicséretéhez. 

A temető kapujából látni lehet a makói kápolnát, falán a vármegye hálás 
közönsége állította emléktáblával, amely első történetírónk, Debreczeni Bárány 
Ágoston halálára emlékezteti a látogatót. Ama 1849-es nagy szaladás idején – 
miután háza kertjében mélyen a földbe ásta jegyzeteit és befejezetlen munkái 
kéziratának garmadát – a szerviánusok dühöngő hada elől menekülve Makóig 
jutott el. A település lakói befogadták őt, megnyíltak előtte az otthonok ajtai. Ám 
túl nagy volt a megpróbáltatás, a megfáradt író, a levéltárak titkainak lelkes ku-
tatója, a Tudományos Akadémia levelező tagja nem bírta a megerőltetést, és 
április 11-én meghalt. Végső nyughelyét Makó népének sírkertjében lelte meg. A 
Délvidék számon tartott üldözöttje megérdemelt a Helytörténeti Társaságtól egy 
nemzeti pántlikával feldíszített bokrétát – tőlünk, Pastyik Lászlótól és Szabó 
Józseftől pedig egy tisztelgő főhajtást. 

Hazamenekült Makóra, templomépítő ősei városába az óbecsei születésű 
ifjabb Draskóczy Ede is, akinek 1945. január 13-án a feje felett úgy bombázták 
szét a pesti otthonát, hogy egyetlen pillanat alatt vált földönfutóvá, édesapja, a 
Bácskában egykor kisebbségi magyar kultúrát teremtő és közösségépítő idősebb 
Draskóczy Ede, Szenteleky Kornél törekvéseinek lelkes támogatója – szándéka-
inak olykor irányadója – pedig a romok alá temetve egyike lett feledhetetlen 
mártírjainknak. Rá – apáink nemzedékének gyámolítójára – emlékezni jöttünk a 
családhoz mi, az egykori Délvidék titkait fürkésző utódok. Főhajtásos tisztel-
gésre mindazok előtt, akik a nagy menekülések során eljutottak Makóig, vagy 
meghaltak útközben a nagy szaladások gyötrelmeiben. 
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Ünneplő szívvel érkeztünk mi Makóra az idén kilencvenéves ifjabb Draskóczy 
Ede otthonába, mégis volt az útrakelésben némi szorongás is, ami akkor keríti 
hatalmába a lelkeket, ha tudják, hogy sorsfordulóhoz érkeztek. És én elmond-
hatom: az a makói délután – és a József Attila Könyvtárban megtartott ünnepi este 
– nagy fordulója volt az életemnek. Draskóczy Ede derűje, lelkének békét és 
nyugalmat sugárzó ereje új formát adott az asztalához fogadott valamennyi 
látogatója világról vallott meggyőződésének. Akkor, ott megtanulhattam, a türelem 
az, ami méltóságot ad az embernek; aki türelmes, az méltó partnere lesz a 
kizökkenthetetlen időnek, és nem fognak rajta a rosszindulatú démonok szándékai 
sem. Draskóczy Ede két otthonát veszítette el, és kétszer vált számkivetetté, jó 
csillagai azonban hazavezették őt a család ősi otthonába – Makóra. Ő így válaszolt 
Bárány Ágoston kérdésére, aki előtte egy évszázaddal azt mérlegelte: „kívánhatod-e 
okszerűen: hogy az író, ez annyiszor haldoklott mezők’ bal sorsban annyira dús eseményeit, ’s 
a’ magányos tájképek’ derűjét ’s borúját, még akkor is ohajtásod szerint rajzolhassa, midőn a’ 
történések’ hű tükörét, a’ nehézkes idők’ förgetegei, olly sok ízben zúzák-szerte?” A Dras-
kóczyak szerint igen, hisz a türelem fegyelmez is, felöltöztet a túlélés reményébe. 
Ezt talán megértették a jelenlévők közül azok is, akik az utolsó nagy pusztítás, az 
1990-es balkáni háborúk elől menekülve érkeztek ugyancsak Makóra. Mert nagy 
szívük van a makóiaknak, hisz abba a saját sorsuk mellett beleférnek a mi 
történelmünk keserű évszázadai is. 

 

 
 

 
Dr. Draskóczy Ede nyugalmazott ügyvéd,  

Makó díszpolgára 
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ÖRDÖGH ISTVÁN 
Szent Iván-esti tűzugrás 

 
Családi körülményeink folytán úgy adódott, hogy 1922 és 1926 között 

pátfolvai tanyákon éltem szüleimmel hatéves koromig. Az egyik tanya, esz-
mélésem helye, a gyöpugar sarkában lévő Kádártanya volt, a Kardos Noé 
(Nové) tanyájának által. Sok-sok emlékem, élményem fűződik hozzá. Itt 
tapasztaltam olyan dolgokat, amelyeket majd 90 év távlatából elém képzelve is 
csodálatosnak látok.  

A címben feltüntetett esemény - a tűzugrás - már egy másik tanyában esett 
meg. 1925-26 telét, tavaszát és nyarát már anyai nagybátyám Szentesi (Baka) 
János tanyáján töltöttük a szüleimmel. Nagybátyám az apjától - az én anyai 
nagyapámtól - örökölte a tanyát, akit alig-alig ismert, mert ő még ötéves sem 
volt, amikor 1909-ben az apja meghalt. Három árva maradt utána, egy fiú és két 
leány. A praktikus elv szerint a lányok férjhez mennek, a férjük eltartja őket, de 
a fiúnak lehetőséget, módot kellett adni, hogy gazdálkodni tudjon. 

Ez a tanya a Tóth Laci-dűlőben, a nagyút melletti tanyasoron volt. Ebben a 
sorban volt az apátfalvi katolikus plébánia 40 holdas tanyája is. A történet a 
Kardos Nové tanyasorbeli Balogh-Víg-féle tanya kis dűlőre vivő tanyabejáróján 
esett meg. Szép nyári délután volt. A mi tanyánkból láttuk, hogy a Balogh-Vígék 
tanyájából sok szárízék kévét hordanak a dűlőre, a földjük végére.  

Akkor is kíváncsi voltam mindenre (most is az vagyok), kérdeztem édes-
anyámat: 

-  Mért hordják azt a sok szárízéket oda az útra? 
- Tudod, Isványkám (akkor így becéztek), máma van Szent Iván napja, tüzet 

gyújtanak, azt fogják átugrani. 
No, engem nem lehetett volna madzaggal se megkötni, mert biztosan elrág-

tam volna. Nekem ott kell lenni! El is mentünk apámmal, anyámmal mindnyá-
jan. 

Összejött már akkora vagy 25-30 felnőtt és gyerek. Volt ott több magam-
forma, meg nagyobb gyerek is. Voltak legények, leányok, de felnőtt férfiak és 
asszonyok is. 

Én, mint az örök kíváncsiság letéteményese, hol itt, hol ott kötöttem ki, 
hallgatóztam. Az egyik asszony azt újságolta, hogy volt korai kotlója nem is egy, 
mindet elültette, most van vágócsirkéje bőven, nem szűkölködik, lesz mit főzni-
sütni az aratóknak. Mindegyik mondta a magáét. A férfiak az aratás idejére 
jósolt időt tárgyalták. Egy nagybajuszos ember azt mondta: - Esőtlen lesz a nyár, 
mert Medárd napja szép derűs volt. Egy fiatalabb a kaszájával dicsekedett: - Az én 
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kaszám olyan acélos, hogy csak úgy söpri a gazt. Rájöttem, hogy a "gaz" az aratni va-
ló búza volt. 

A legények meg a nagylányok külön bandában voltak, és nagyokat nevettek. 
Meggyújtották a tüzet. Egy idős ember elmondott egy imádságot. Kérte Szent 
Ivánt, hogy őrizze a vetést a villámcsapástól és más tüzektől, meg a jégesőtől és 
minden kártól. Könyörögjön Szent Iván védelemért Istennél, mert a búza az élet. 
Keresztet vetett a tűz felé, mintha pap lett volna. 

Ekkor a Balogh-Vígék Julis nénije egy kosár korai almát szórt a tűz köré, és 
mi, az ott levő gyerekek, mind visongva szedtük a szentiváni almát, ettük boldo-
gan. Nem kellett sokáig várni, a legények megkezdték a tűzugrást. A legvirtu-
sosabbak indították, de mindenki sorra került. Nagy ujjongás volt egy-egy jól 
sikerült magasra ugráson. A nagylányok egy kupacban félreálltak. Egyelőre nem 
akartak a tűz felé menni, hiába hívták őket a legények:  

- Gyere, Kati! Gyere, Mariska! Gyere velem, Pannika, ugorjunk együtt! 
Végül Takács B. Jóskának sikerült Kókai Mariskát ugrásba vinni. Megél-

jenezték őket. 
Persze a példa láttán minden legény talált egy-egy leányt, aki vele ugrotta a 

kukoricaszárból rakott tüzet. Eltartott a vigasság jó egy órán át. Szüleim karon 
fogtak. 

- Gyere, Isványka, menjünk haza, neked már le kell feküdni! 
- Ne menjük még édesanyám, én nem vagyok álmos; várjunk még egy kicsit, 

még ugrálnak. 
Vártunk. De nem is vártunk hiába, mert az idős bácsi, aki a gyújtáskor is 

imádkozott, ezt mondta: 
- Ide figyeljetök! Most, hogy elvégeztük a Szent Iván-i tűzugrást, mondjunk 

el együtt egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, aztán mönjön mindönki a saját 
otthonába. 

Így is lett. Elmondtuk a Miatyánkot, az Üdvözlégyet is, a Dicsőséggel fejez-
tük be. Ekkorra elhamvadt már a tűz is. Hazamentünk. 

Nekem egy életre szóló élményként maradt meg minden, ami ott történt. 
Most is elébem tudom képzelni azt az idős embert, aki mint egy próféta, az 
imádságot mondta. Sok szép emlékemből ez az este kimagaslik a többi közül.  

Ősz lett. Eljött Szent Mihály napja, a pátfolvai búcsú ideje. A nagymise végén 
Kelemen András plébános úr házassági hirdetései között egyre különösen 
felfigyeltem: Takács B. József és Kerekes B. Veron fia, József; valamint Kókai Mihály és 
Szabó Mária leánya, Mária hirdettetnek harmadszor. 

Ez a szerelem is a Szent Iván-i tűzugrás gyümölcse volt. 
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RUTTKAY SÁNDORNÉ 
Villanások a posta történetéből 

 
A királyok üzeneteit és az államügyekkel összefüggő híreket udvari futárok, 

lovas hírnökök hozták-vitték. Külön magánfutárok szolgálták a főurakat, a 
városokat és az egyházi méltóságokat. A köznép vándorkereskedőkre bízta 
üzeneteit. A 14. századtól híres volt például a debreceni, szegedi, temesvári 
marhakereskedők (mészáros céhek) postaszolgálata. A lovas levélvivő futárok 
mellett fokozatosan alakult ki a személy-, csomag- és pénzszállítás. 

Mátyás király 1464-ben a fontosabb útvonalakon kocsiposta-hálózatot 
állíttatott fel személy- és csomagszállításra. Ehhez a Kocs községben gyártott 
könnyű, gyors utazószekereket használták (a település nevéből ered a kocsi szó). 
A Dél- Alföldön a török hódoltság alatt a szegedi marhakereskedők különösen 
kiváltságokat élveztek annak fejében, hogy a nehezen járható, veszélyes, nádas, 
mocsaras területen ők szállították a török udvar postai küldeményeit Szeged és 
Buda között.  

1526 után a három részre szakadt ország Habsburg-uralom alatt lévő 
területén az osztrák udvar által kinevezett főpostamester, Taxis Mátyás szerve-
zett új postahálózatot. Egyre több postaállomás nyílt, élükön a postameste-
rekkel. A posta nyelve német volt, a postamesterek szintén. Erdély területén 
ugyanebben az időben jól működő fejedelmi postahálózat létesült. Lóháton és 
szekéren hordták a leveleket, a csomagokat és az aranyat. Az erdélyi ország-
gyűlés 1634-ben törvénybe iktatta a levéltitok védelmét.  

II. Rákóczi  Ferenc fejedelem a kurucok ellenőrzése alatt álló országrészen jól 
szervezett postahálózatot hozott létre. Postája hadi és igazgatási célokat szolgált, 
személy- és levélszállítást is végzett, igénybe vehető volt magáncélra is. A 
Rákóczi szabadságharc (1703-1711) bukása után a Habsburg Birodalom fejlett 
postahálózatot épített ki Magyarország területén. A posta állami közintéz-
ményként működött, a levélszállítást állami monopóliummá nyilvánították. A 
postaállomásokat Bécsből irányították. Mindenütt kötelező volt a német nyelv és 
a császári címer használata. 

 Mária Terézia uralkodása idején, 1752-től a főbb postautakon a levélpostától 
függően, menetrend szerint közlekedő postakocsi-járatokat vezettek be (deli-
zsánsz). A postakocsi utasokat, pénzt és csomagokat szállított. A Buda - Kecs-
kemét – Szeged postajárat 1696-ban indult Lipót császár parancsára. 1788-ban 
létesült a Buda – Szentes - Arad postajárat.  
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1848-ban a független magyar kormány felállította a magyar állami postát. 
Klauzál Gábor miniszter elrendelte a magyar nyelvű címertáblát, a pecsét-
nyomók és a magyar nemzeti színek használatát. Kossuth Lajos felkérésére Than 
Mór festőművész postabélyeget tervezett. Kiadására a hadi események alakulása 
és a szabadságharc bukása miatt nem került sor, pedig ezzel hazánk ötödik 
lehetett volna a világon a postabélyeget bevezető országok sorában.  

Az ipar, a kereskedelem és a technika fejlődése a magyar posta és távközlés 
fellendülését is magával hozta. 1881-ben Puskás Tivadar és fivére, Ferenc 
magánvállalkozásban megnyitotta Budapesten az első magyar telefonközpontot. 
Puskás Tivadar ötlete volt az 1893-ban megvalósult telefonhírmondó, amely a 
rádió megjelenése előtti években óriási technikai újdonságnak számított (1925-ig 
működött). Baross Gábor miniszter 1887-ben egyesítette a postát és a távírdát, 
1888-ban pedig államosította és a posta szervezetébe integrálta a telefonszol-
gáltatást, valamint elindította az első magyar nyelvű posta- és távírdatiszti  
képzést. 

A levélhordókat, táviratkézbesítőket kerékpárral látta el. Pesten a levélgyűj-
tők 1900-ban motoros triciklit, 1904-ben pedig a világon elsőként gépkocsit kap-
tak munkájukhoz. 

A századforduló táján kibontakozott a falvak és tanyák postai ellátásának 
fejlesztése (tanyai levélgyűjtő helyek 1894-től, faluzó levélhordók 1900-től). 
Tanítók, papok, falusi intézők mellékállásban végeztek postai szolgáltatást. 
1914-ben már 655 levélgyűjtőhely és 1293 postaügynökség működött a 4751 
állami postahivatal mellett. A vidéki városokban üzleteket, trafikokat bíztak 
meg küldeménygyűjtéssel és kezeléssel.  

Az 1920-30-as évekből főként a telefonhálózat és a rádiózás fejlődése 
emelhető ki. 

Makó városában is az 1920-as években új posta építésére mutatkozott igény, 
mert az Úri utcában lévő posta-, távírda-, és távbeszélő-hivatal kétszintes épü-
lete már nem volt képes a megnövekedett forgalmat kezelni. A posta vezér-
igazgatósága 1928-ban rendelte el a jelenlegi Postapalota felépítését a róla 
elnevezett utcán, ami ma a város sétálóutcája. A Postapalota tervezője fővárosi 
mérnök: Rerrich Béla, kivitelezője egy makói vállalkozó volt.  1928 novemberé-
ben elkészült a neobarokk hivatal, melynek a költsége 400 000 pengő volt. Az 
épület kétszintes, szimmetrikus elrendezésű, bejáratai ívesek. Oromzati falán 
érvényesül a barokk pompa. 
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1938-tól a visszacsatolt területeken megszervezték a magyar postaszolgálatot. 
A második világháború éveiben tábori postát működtettek. 1945 után óriási 
feladat volt a lerombolt posta- és hírközlési hálózat helyreállítása. 1948-ban 
államosították a postamesteri hivatalokat. Ugyanebben az évben kezdte meg 
működését a lakihegyi rádióadó, amely az ország egész területére sugározta a 
Kossuth rádió műsorát. 1950-ben a Magyar Posta az államtól kizárólagos jogot 
kapott a hírlapterjesztésre. 1957-ben kezdődött a televízió- és az ultrarövid-
hullámú rádióműsor sugárzása. A postaszállítás gerince továbbra is a vasút volt. 
A postahivatalok és a gyűjtő-feldolgozó pontok között sok helyen menetrend 
szerinti autóbuszok szállították a postaanyagot. Az 1960-as években a nagy 
bérházakban csoportos levélszekrényeket szereltek fel. Az 1970-es években a 
ritkán lakott külterületeken, tanyás vidéken bevezették a támpontos kézbesítést. 

1973-ban bevezette a Magyar Posta az irányítószámot. 1978-ban megkezdő-
dött a levelek automatikus gépi feldolgozása.     

1990. január 1-jén különvált a posta, a távközlés és a műsorszórás. 
Megalakult a Magyar Posta Vállalat, a Magyar Távközlési Vállalat és a Magyar 
Műsorszóró Vállalat. A három ágazat ezt követően a kibontakozó piaci verseny 
feltételei között egymástól függetlenül fejlődött. 

A Magyar Posta 1993-ban részvénytársasággá alakult. Korszerűsítette 
arculatát, irányító szervezetét, szolgáltatásait, technológiáját. Teljesen kicseré-
lődött a postai járműpark.  1993-tól a kistelepüléseken vállalkozási formában 
ismét megjelentek a postaügynökségek, 1996-tól pedig a postamesterek. Elek-
tronikus levél-előállító és küldeménycsomagoló üzem létesült (1998). Tért hó-
dított a postai szolgáltatásban is az informatika bevezetése (2000-2002). Makón 
2002. november 22-én történt meg a telepítés. 

Korszerű levélfeldolgozó központ épült Budaörsön (2004). Megszűnt a vasúti 
mozgóposta, egyszerűsödött a szállítási-feldolgozási rendszer (2004). A hírlap-
terjesztésben minimálisra csökkent a postai részvétel, kiszélesedett viszont a 
banki és biztosítási szolgáltatások kínálata. Korszerűsödtek a logisztikai 
szolgáltatások is. 

2004 óta közel ezer kistelepülésen mobil posta biztosítja az ellátást. 2007-ben 
beindult a Postapartner Program: helyi vállalkozók veszik át több mint ezer 
kisposta üzemeltetését (2007-2010). A városi nagy posták nyitott pultossá 
alakulnak, és korszerű ügyfélhívó rendszert kapnak. A Magyar Postának ma 35 
ezer alkalmazottja van. Köztük 10 ezer kézbesítő gondoskodik a küldemények 
célba juttatásáról. A Magyar Posta szolgáltatásminőség tekintetében 2009-ben az 
európai mezőny 6-7. helyén állt. Szakmai teljesítményével 2006-2009 között 
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háromszor nyerte el a világ postáinak versenyében az Oscar-díjnak is nevezett 
Word Mail Awards díjat, hazai cégek között ötödik a rangsorban. A lakosság 
körében a magyar postások bizalmi mutatója 2009-ben 95 % volt, mintegy 
bizonyítva, hogy a humán erőforrásra a virtualizáció korában is nagy szükség 
van. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A makói Postapalota 
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SZILÁGYI SÁNDORNÉ 
Mi is magyarok vagyunk 

 

Kora reggel négy óra – magyar idő szerint még csak három – lassan pirkad, 
álmosan állunk Duma András családi háza előtt, várjuk az autót. Közben beszél-
getünk, az esthajnalcsillag felettünk még erősen világít. Lassan láthatóvá válik a 
Kálvária dombon a három kereszt. Gyönyörű ez a vidék, Moldvában vagyunk, a 
csángók földjén, Etelközben, a Szeret folyó völgyében. Európa közepén élnek 
magukban, dacolnak az évszázadokkal, őrzik nyelvüket, hagyományaikat. 

Lassan dönteniük kell, képesek lesznek-e identitásukat megőrizni, képes 
lesz-e ez a kis magyar sziget elkerülni a végleges asszimilációt? 

A moldvai csángók életében összetartó erő a hit, a hagyomány, a megélhetés, 
a nyelv. 

Katolikus hitük erős, kitartóan kötődnek vallásukhoz, a napot imával kezdik, 
vasárnap pedig tömegek hallgatják a katolikus pap román nyelvű prédikációját. 
Forrófalván a több mint 350 esztendős kis fatemplom mellett, napszimbó-
lumokkal díszített vaskereszt hirdeti a régiek emlékét. Duma András klézsei 
költő, néprajzkutató magyarázata szerint a csángó házak kapudíszein a fafa-
ragás is a Napot szimbolizálja. A pogány ősök idejéből maradt mágikus védőkő 
tisztelete és a katolikus hit együtt jellemzi a csángók hitvilágát. 

A hagyományok ápolása megnyilvánul a viseletben, a házak berendezé-
sében, ünnepi szokásaikban. A gazdag motívumokból kiolvasható viselőjük 
kora, családi állapota, és még az is, hogy melyik faluból való. A báránybundával 
szegélyezett díszes mellény (keptár), a sötét színű szoknya (katrinca) ma is ott 
lapul a ládában, de már csak ünnepek alkalmával kerül elő.  

Nagyné Cadar Liliána elhozta szép népviseletét, gyűjtött még ismerősöktől 
inget, keptárt, katrincát, bemutatta színes szőtteseit. A Szeret-Klézse Alapítvány 
színpadán így együtt táncoltak csángó viseletben a kisiskolások és a Marosvidék 
Baráti Társaság néhány vállalkozó kedvű hölgytagja is (Baranyi Sándorné, Bíró 
Anita, Bíró Margit, György Éva, Kovács Lászlóné, Mátó Erzsébet, Szilágyi Réka).  

Családoknál voltunk elszállásolva, ez alkalmat adott arra, hogy jobban meg-
ismerjük az itt élő népek mindennapjait. 

A hagyományos csángó házak kicsik, két vagy három szoba található 
bennük; a mennyezetük alacsony, a falon szőttesek, szentképek, az ágyon színes 
takarók, melyeket télen készítenek az asszonyok. Minden házban van szövő-
szék.  

A megélhetés nehéz, a férfiak közül sokan az iparban lettek munkanélküliek. 
Külföldre mentek munkát keresni, elhagyva családjukat, de a fiatalok közül is 
sokan otthagyták felmenőik földjét. Néhányan közülük visszatérnek, és szép 
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”nyugati” házat építenek a faluban. A község 2500 hektár földdel rendelkezik, 
ebből 1400 hektár szántóföld – ebből élnek a klézseiek. Sokat dolgoznak, a haj-
nali harangszóra már talpon vannak az asszonyok, nyitják a kaput a tehénkék-
nek, mert indulnak a legelőre, minden háznál van aprójószág, a konyhakertben 
megterem a zöldség, a gyümölcs. A legfőbb termény ezen a vidéken a kukorica 
(puj), ebből készül a málé, sok helyen a kenyér is. Igavonásra a lovak mellett a 
teheneket is befogják; a szépen művelt földeken jólesett a szemnek végignézni. 

A csángók között gyakori a nagycsalád, legalább három gyermek, de talál-
koztam hét gyermeket nevelő házaspárral is.  A nagycsalád zártsága, önellátásra 
berendezkedett rendszere, a közös munka, a hagyományok ápolása, a hit bizton-
ságot adott a Kárpátokon túl  élő csángó-székely magyarságnak.  

A 21. század, a gazdasági-társadalmi változások válaszút elé állították az 
Etelközben élő népeket. A nyugati hatás, az urbanizáció jelei érzékelhetők. 

Kádárné, egyik szállásadónk mutatja gyönyörű virágoskertjét, boldogan 
hagyja, hogy fényképezzük a tarka holland liliomok között. Közben elmeséli, 
hogy kilenc gyermeket nevelt, és valamennyi elhagyta Klézsét, külföldön pró-
bált szerencsét. Lilit most hoztuk vissza néhány napra látogatóba Magyar-
országról. Visszafelé Laslau Stefán, a felesége és a sógornője jött velünk lányuk 
esküvőjére. A vőlegény édesanyja Petrás Mária csángó énekes, keramikus 2009 
áprilisában Marosvidék-esten volt a vendégünk. Bebizonyította, hogy a római 
katolikus vallású csángó magyarok földrajzi, politikai, nyelvi elszigeteltsé-
gükben  is megőrizték középkori, vagy talán az évszázadokkal azelőtti kultúrá-
jukat.  

Látgatásunk alkalmával előfordult, hogy szóltak hozzánk, de nem értettük, 
más a dialektus, a mondatok hangsúlya.  

Miért nem érted? Mi is magyarok vagyunk! – hangzott el a szemrehányás. Nem 
mindegy, hogy cenke, cinka, cefre; befordulsz vagy felfordulsz; megesel vagy lefogysz. 
Így gyakran nevetséges szituációk alakultak ki a beszélgetésben. Megtanultuk, 
hogy a csángó lovak kicsik, de erősek, és nem felejtenek – ha valaki nem tetszik 
nekik, egyszerűen megharapják. Ez talán jellemző az Etelközben maradt őse-
inkre is.   

Az 1999-ben létrehozott Szeret-Klézse Alapítvány vezetői Duma András író, 
néprajzkutató, Deáky András iskolaigazgató, dr. Kotis Mihály orvos, Sántha 
Attila költő és Duma Dániel néprajzkutató lelkesen dolgoznak a magyar nyelv 
megőrzéséért és ápolják a csángó hagyományokat. A klézsei értelmiség kineve-
lése és megtartása, valamint szociális munka szerepel a célkitűzéseik között. 

Mert mi is magyarok vagyunk címmel, 2009 áprilisában csángó estet rendez-
tünk Makón, a Korona Szálló dísztermében (Marosvidék, X. évf. 1. sz.). Bemu-
tattuk Petrás Mária csángó művész kerámiáit, aki jutalomból népviseletben 
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népdalokat adott elő. Nagyné Cadar Liliána a családját mutatta be. Köszön-
töttük Halász Pétert, a csángó magyarság néprajzkutatóját a születésnapján. A 
nagysikerű est után határoztuk el, hogy meglátogatjuk a Szeret folyó völgyében 
élő rokonainkat. A makói József Attila Városi Könyvtár és a Marosvidék Baráti 
Társaság mesekönyveket, ifjúsági regényeket, szépirodalmi műveket és 
ruhaneműket ajándékozott az alapítványnak. Így kívántuk támogatni az ott élő 
gyerekeket, akik tanáraik segítségével igyekeznek elsajátítani a szép magyar 
beszédet, hiszen „nyelvében él a nemzet”. 

Mindannyiunk öröme, hogy sikerült megismerkednünk moldvai rokonaink 
hagyományos életével, kultúrájával. Példaértékű a szorgalmuk, optimizmusuk, 
ragaszkodásuk a gyökerekhez, a hagyományokhoz. Csodával határos, hogy 
Moldvában élnek még magyarul beszélő emberek, felbecsülhetetlen művelődés-
történeti emléket őriznek népünk múltjából, amelynek továbbadása fontos fela-
data az utókornak. Tisztelet a hagyományőrzőknek és a magyar nyelv őreinek!  

 
 
 

 

 
 

A forrófalvi Szent Antal katolikus templom harangtornya  
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Csángó közmondások 
 

Sokat akar a szarka, csak nem bírja a farka. 

Kicsi kutya nagytól tanul. 

Csak az él, aki mozog. 

A farkas is szereti a nyers bárányt. 

Az ördög is szereti, ami szép. 

Az ördög fiai is szépek! 

Az Istenig megesznek a szentek. 

Ami neked jó, nem biztos, hogy másnak is jó. 

Ki hogy veti ágyát, úgy alussza álmát. 

Aki másnak ássa gödrit, maga fog beleesni. 

Egy dolognak több színe is lehet. 

Az ellenség nem örökké látszik.  

Rossz kutya, melyik megugassa saját gazdáját. 

A jó kutya nehéz időkben is a gazdája mellett áll. 

Mellednél nevelt kígyó fog megmarni. 

A megterített út, nem örökké szerencsés. 

Vigyázz, az elvetett gally nehogy fejedre essék! 

(Szeret-Klézse Alapítvány gyűjtéséből) 

 
Kocsikázás Csángóföldön 



C S Á N G Ó K  –  S Z É K E L Y E K  F Ö L D J É N  

31 

MAROSVIDÉK 2011. AUGUSZTUS 

 

DOBOLYI ANNAMÁRIA 
A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 

 

A kézdivásárhelyi múzeum 1972 márciusában nyitotta meg kapuját a 
nagyközönség számára. A ma már Céhtörténeti Múzeum nevet viselő intéz-
mény, akkor még Városi Múzeum néven vált ismertté, amely két állandó 
kiállítással indított. Ma már az évi átlag 12 ezer látogató három állandó és egy 
időszakos kiállítást tekinthet meg az eredetileg városi tanácsháznak készült 
épületben. A földszinten kap helyet a névadó, céhes- és ipartársulati emlék-
anyagot bemutató kiállítás. Nyolc teremben kilenc céhes mesterség: fazekasok, 
csizmadiák, cipészek, tímárok, szűcsök, kovácsok, mészárosok, kalaposok és 
asztalosok kaptak helyet. Szintén itt kerül bemutatásra a híres kézdivásárhelyi 
mézeskalács is, amelyet kezdetben csak nők készítettek, ezért nem volt céhes 
mesterség. Az első céh a tímároké volt, amely 1572-ben alakult. Majd egészen 
1844-ig összesen tíz céh alakult, így az 1872-es felszámolásukig 11 darab céh 
működött Kézdivásárhelyen: tímár-, csizmadia-, szűcs-, fazekas-, kovács-, szíj-
gyártó-, mészáros-, szabó-, asztalos-, üstgyártó- és kalapos céh. 

A mesterségek szerszámanyaga mellett, a céhes- és ipartársulati emlékanyag 
nagy része is adományként került be a múzeumba: így számos céhláda, zászló, 
díszkorsó, serleg, behívótábla, pecsétnyomó és névsortábla gazdagítja a kiál-
lítást. 

Az épület emeleti részén két állandó kiállítást lehet megtekinteni: a 
helytörténeti- és a népviseleti gyűjteményt. Az előbbi három teremben – több-
nyire fotókon és dokumentumokon – mutatja be a település történetét. Az első 
teremben látható a település 1407-es első írásos említése, a városi rangot igazoló 
okmány, valamint más városi kiváltságlevél fotója. Ugyanitt a látogató informá-
ciót szerezhet a város különleges településszerkezetéről, az udvartereiről. Ma 
már udvarterek városaként tartják számon a települést, ugyanis 70 darab kes-
keny, sikátorszerű utca maradt fenn. Ezek az udvarterek két gyűrűben, körkö-
rösen veszik körbe az egykori piacteret, a mai Gábor Áron főteret. Ezt a sajátos 
településformát a hajdani vásároshely határozta meg, ugyanis a vásártér körül 
megtelepedő első mesteremberek keskeny szalagtelkeket vásároltak, amelyre 
elől építették fel a műhelyt is magába foglaló családi házat, hátrafele pedig 
udvar és kert kapott helyet. Erre a telekre később, a család szaporodásával, a 
gyerekek mikor maguk is családot alapítottak házakat építettek. Mivel a város 
belterülete kicsi volt, a házakat úgy építették a piacra néző ház mögé, hogy nem 
hagytak köztük helyet udvarnak. Így alakult ki a ma is látható tömör építkezés. 
A házsorok közt fennmaradt hosszú keskeny telket közös udvarként használták. 
1834-ben a történelmi városközpont épületei leégtek, így a 20. század elejére egy 
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igen sajátos historizáló építkezési forma alakult ki. Három-négy évtized 
leforgása alatt a főtéren addig példátlan méretű változások következtek be: a 19. 
század végi, egyszerű, fából épült tornácos házak kicserélődtek helyüket egy-, 
illetve kétemeletes kő- és téglaépületek vették át. A mai városközpont műem-
lékvédelmi szempontból nyilvántartott terület. 

A múzeum helytörténeti kiállításán belül, két teremben kerülnek 
bemutatásra az 1848–49-es forradalom helyi emlékei is, köztük a Székely 
Nemzeti Múzeum anyagából néhány fegyver, az egyetlen hitelesnek tartott 
Gábor Áron-portré, valamint a Gábor Áron által készített íróasztal és szekrény. 
Ennek köszönhetően az intézményt sokszor Gábor Áron múzeumként keresik 
fel a turisták. 

A múzeum harmadik állandó kiállítása a nagy látogatottságnak örvendő 
Zsuzsi és Andris népviseletben címet viselő babaméretű népviseleti gyűjtemény. A 
352 darabból álló gyűjteményből három teremben 247 van kiállítva. A viseletek 
55 cm magas babákon, az aradi baba- és játékgyár termékein kerülnek 
bemutatásra. A ruhák nagy része 1970–71-ben a Jóbarát című magyar nyelvű 
gyermeklap pályázatára készült, amelynek a felhívása a következőképpen szólt: 
Varrj Zsuzsi babának olyan ruhát, amilyent falutokban viselnek vagy viseltek! A 
gyűjtemény – kisebb-nagyobb fehér foltokat leszámítva – átfogja Erdély magyar 
lakossággal bíró megyéit, valamint a Moldvában található Bákó megye jelentős 
magyarok lakta településeit. Mivel magyar nyelvű gyermeklap hirdette meg a 
pályázatot,  a viseletek többsége Erdély magyarlakta helységeinek ruházkodását 
mutatja  be, de a gyűjteménybe bekerült 22 román, 4 sváb, 2 szász és egy szlovák 
viselet is. A legtöbb – két termet átfogó – viselet a tömbmagyarság lakta 
Székelyföldről származik. Mivel a ruhák versenyre készültek, a gyerekek arra 
törekedtek, hogy a falu legszebb, vagyis a felnőtt ünnepi viseletét készítsék el, 
így mindössze csak három gyermekruha, három munkaruha és egy félünnepi 
téli öltözet került be a gyűjteménybe. 

A kézdivásárhelyi múzeum 1972 márciusában történt megnyitása óta min-
den évben 8-10 időszakos kiállításnak is helyet ad. Az intézmény kezdetben 
leginkább képzőművészeti tárlatokat szervezett, így számos erdélyi magyar 
képzőművésznek volt már egyéni vagy csoportos tárlata a múzeumban. Jelen-
leg három hagyományosnak mondható időszakos kiállítást szervez évente a mú-
zeum. Egyik legrégebbi, a múzeum fennállása óta minden évben megszerve-
zésre kerülő tárlat a Nagy Mózes Elméleti Líceum rajztagozatos diákjainak tan-
évzáró kiállítása. Az 1989-es rendszerváltás óta pedig minden év márciusában 
megnyitásra kerül a kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és brassói képzőmű-
vészek közös, március 15-ét köszöntő ünnepi tárlata. Ugyanakkor az ún. Incitato 
művésztábor tárlatának az idén 19. alkalommal ad otthont a múzeum épülete.  
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Gábor Áron rézágyúja a kézdivásárhelyi múzeumban 

 
 

 
 

 
 

Részlet a múzeum népviseleti babagyűjteményéből 
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BADICSNÉ SZIKSZAI ZSUZSANNA 

Szent György virágja 
 
 

     Ajánlom Kiss Jancsi Jánosnak,  
drága Jani bácsi emlékének, 
  családja minden tagjának, 

 a valkai embereknek, akik megajándékoztak  
bizalmukkal, szeretetükkel, 

 barátságukkal. 

 
Húsvét után, szerdán jött a hír - meghalt Valkón János bácsi. Istenem, hirte-
len szólítottad magadhoz, nem készültünk fel az elvesztésére. Annyi min-
dent kellett volna még elmesélnie nekem, és annyi mindent kellett volna el -
mondanom neki.  

Péntek reggel indultam el Erdélybe, kora hajnalban, hogy időben ott 
legyek, még a temetés előtt tudjak a családdal és Kati nénivel pár szót vál-
tani. 

Sokszor utaztam hozzájuk, de áprilisban még nem jártam erre, a szí-
vemnek annyira kedves táj felvette tavaszi ruháját: a fákon pattantak a rü -
gyek, a fű friss zöld színekben pompázott, a hegyoldalakon sárga virágok 
ligetei bólogattak, ahol csak elhaladtam. A juhokat, berbécseket már kihaj -
tották, és bárhová néztem az élet feltámadó és megújuló erejét láttam.  

Ismerősként integettem a juhászoknak és a mezőkön dolgozó embe-
reknek. Hazajöttem! Mindig ez az érzés fog el, ha a kalotaszegi Valkóra uta -
zom. 

Sok itt az ismerős, a jó barát, de először mindig János bácsiékhoz 
mentem be, a faluszéli kicsi háznál mindig megálltam, hozzájuk köszöntem 
be legelőször. Többször náluk laktam, velük éltem; megosztották velem a 
mindennapi gondjaikat, bajaikat, az ételüket. Annyit meséltek a valkaiakról, 
énekelték a rég elfelejtett dalokat, amiket még talán a szüleiktől hallottak. 
Meséltek a karácsonyi kántálásról, a János-napokról, a bálakról, a fonókról. 
Sokat nevettünk, és néha sírtunk is együtt.  

Bánffyhunyadhoz közeledve gyorsabban vert a szívem, a rádiót is ki -
kapcsoltam, vágytam a csendre, a közös emlékek jártak az eszemben. Szent-
királytól összeszorult torokkal és szívvel vezettem, a fájdalom átjárta teste-
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met, lelkemet. És mégis arra gondoltam, ilyen szép még soha nem volt ez a 
táj, ennyire még nem igézett meg a színeivel, formáival, mintha a természet 
is ünneplőbe öltözött volna erre a napra.  

…azon a reggelen tejért indult, kezébe vette a fedeles kis fazekat, ki-
lépett a faragott kapun, melyet 40 évvel ezelőtt állított. Felnézett a Vigyá -
zóra, és látta a hófödte csúcsot. Ilyen havas volt, amikor ide jöttek a Kis utcá-
ból a falu szélére lakni, apósa házába, a cipészhez. Furcsállotta, miért is jut 
mindez eszébe, oly régen nem gondolt már apósára és a házasságuk kezde -
tére. A Kis utcán, az Angyaltéren született, ott nevelkedett, édesapja elég ha-
mar meghalt, édesanyja varrt a falusiaknak, ezzel próbálta eltartani a három 
árván maradt fiút. Mivel szerényen éltek, a fivérek is hamar elkezdtek dol -
gozni, mint akkoriban minden fiatal Magyarvalkón.  

Átnézett a szemben lévő kertre, ahol már a Szent-György virágbim-
bóba borult. Mennyire érzi ez a kis virág a tavaszt: mire a juhokat kihajtják 
és megkóstolják az első friss zöld füvet, és az első tejből sajtot készít a juhász, 
már sárgán bólogat, egész ligeteket alkotva, sárgára festve a domb oldalát, a 
mezőket, ligeteket. 

Ez a néhány gondolat már a falu felé találta, az utcán nem járt senki, 
korán volt. Varga Gyuri, jó barátja még ilyenkor nincs kint. Klöbör Ilus férje, 
Ödön intett feléje, aki épp akkor jött ki a házból, s megkérdezte tőle: 

-  Messze-e? 
-  Csak tejért.  

Ödön, Székelyföldről nősült ide, nem akarták Ilust hozzáadni, ezért 
megszöktette, emiatt a templomban nem is házasodhattak össze, de így is 
boldogok voltak. Hány éve is már annak? Negyven vagy ötven? – Milyen rég 
volt - gondolta magában. 

Haladt tovább, kis fájdalmat érzett a tarkóján, de nem törődött vele - majd 
otthon lepihen - gondolta. Felnézett az öreg templom tornyára, amely oly hű-
ségesen vigyáz a falura évszázadok óta. Mennyire szeretett legény korában 
vasárnaponként a toronyban lenni, és a harangozásnál segíteni. Ő nem az é -
desapjától tanulta meg az összeharangozást. – Milyen furcsaságok jutnak ma 
az eszébe?! 

Elment a tejért, amit Vő Gyuriné, a fiatal gazdasszony hozott neki ki 
az udvarra. Váltottak néhány szót az időről meg az állatokról. Indult is visz-
sza. Útközben elkerülte a kisbusz, amely a felsős gyerekeket viszi Szent-
királyra és Hunyadra iskolába. Intett neki a sofőr - Varga Gyuri fia, Ernő ve-
zette a buszt -, aki fia legjobb barátja volt már születésük óta. Mennyit han-
goskodtak náluk, míg kicsik voltak, majd együtt jártak udvarolni, kántálni, 
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kátéra, bálokba. Már mind a kettőnek családja van, gyermekeik, de a ba -
rátságuk még mindig erős. Sietősebbre vette lépteit, Kati biztos már várja.  

Varga Gyuriné Erzsiék előtt esett össze, mintha, az ég szakadt volna 
rá. Nem bírt felállni, csak nézett Erzsire kérdőn, majd elhomályosodott előtte 
minden, hangokat hallott, de nem tudta, kik azok. Mintha a levegőbe emel -
ték volna a madarak, fentről látta a szomszédokat, de ő már nem törődött 
velük, messzire szállt, látta gyermekeit, Magdikát, mikor még kisiskolás volt, 
Janikát, aki szépen énekelt farsangkor a bálon.  

A kórházban tér magához, gyermekei és felesége álltak az ágy körül. 
Megint elaludt, és ismét fiatalnak álmodta önmagát, mentek kaszálni a le-
gényekkel, régi cimborákkal. 

Sötétedett, mikor ismét észhez tért, egy falubeli asszony állt mellette, 
nővérként dolgozik a hunyadi kórházban.  

 - Szomjas-e Jani bácsi? – kérdezte Irénke. Ismerte már kislány kora 
óta, erős valkai asszony, aki egyedül is bírja az élet terheit, aki szépen neveli 
két gyermekét. Mindennap gyalog jár be dolgozni Hunyadra, majd a műszak 
végeztével újra gyalog haza. Ha szerencséje van, találkozik egy-egy Valkóra 
tartó ismerőssel, akkor gyorsabban hazaér. 

Nem tudott beszélni, csak bólintott. Ivott néhány kortyot, és újra el -
aludt. Álmában otthon járt a szülői házban, az Angyaltéren, édesanyját látta 
a varrógép mellett ülni; szegény asszony sokat görnyedt éjszakánként a gép 
mellett, csakhogy felnevelje a gyermekeit.  

Gyerekzsivajra ébredt, hát a két fiúunoka állt az ágyánál, Krisztián és 
Tamás. Egyik csupa anyja, másik csupa apja. Két elevenség, akik mindig 
vidámságot vittek a faluszéli kis házba. Szólni akart hozzájuk, de nem tudott 
megszólalni, nem jött ki a hang a torkán. Megfogta kicsi kezüket, szájához 
vonta, és hosszasan megcsókolta őket. 

Elaludt, álmában otthon volt Valkón. Végigjárta a régi ismerősöket, 
bekukucskált minden ablakon. Látta feleségét, Katit, aki éppen a malackát e-
tette meg. Nemrég vették - gondolták - felhizlalják, jó lesz majd a gyere-
keknek. Aztán hirtelen a templomban találta magát; az ódon épület csöndes 
volt, itt esküdtek, idehozták a gyermekeiket keresztelni, itt konfirmáltak, itt 
házasodott mindkettő. Mintha filmet nézett volna, peregtek az élete esemé-
nyei. Egy lánya és fia született, jó gyermekek, mindkettő tanár lett. Szerette 
őket, és azok is nagyon szerették. Melegséget érzett a szívében, mikor rájuk 
gondolt. A nagytiszteletű asszony mondta egyszer Katinak, hogy „a jó fa jó 
termést szokott hozni” - hát ők büszkék voltak mindkét gyermekükre. Azu-
tán fényességet látott, angyal jelent meg neki, és hívta magával fel a Bélesre, 
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majd a Vigyázóra szálltak, ahonnan jól látni egész Kalotaszeget, gyönyörű 
szülőföldjét. Nem bánt meg semmit, amit életében tett. Jó volt így minden; 
boldogan repült tovább az ő Istenéhez. 

Mindig az itt maradottaknak a nehezebb, fájóbb. Szerda reggel jött a 
hír a faluba, meghalt Kiss Jancsi Jani. A falubeli asszonyok ott hagytak min -
dent, félbehagyták a munkájukat, és szaladtak Katihoz a falu szélére. – Mit 
segítsek? - kérdezték Katit, aki még nem hitte el, hogy nincs többé Jani. Este 
hozzák haza a halottjukat, gyorsan ki kell pakolni a szobákból. Jött Győr Kati, 
Varga Erzsi - sírva, zokogva, néha megállva és hangosan jajgatva - tették, amit 
ilyenkor kell tenni. Megvetették a halott ágyát, Jani felesége hozta a hímzett 
lepedőket, melyeket a szekrény mélyén őrzött, még talán a nagyanyjáé volt. 
Úgy maradt rá.  

Hat lepedőt terítettek az ágyára, majd erre varrottasokat, kendőket. 
Jöttek az asszonyok - Isten nyugtassa! – Nyugtassa! - volt a válasz. Igazítottak 
a terítőkön egy kicsit, nem mintha nem lett volna jól elrendezve, hanem mert 
ezt látták az anyjuktól, nagyanyjuktól. Így kell annak lennie.  

Este hozta meg a Jani és Győr Ernő a halottat gyönyörű koporsóban. 
Feltették a vetett ágyra, és csak sírtak- sírtak, nem volt szó a fájdalmukra. Ez 
a mélyen fájó érzés, csak az ember szívét facsarja. Elfogadni a megmásít -
hatatlant, beletörődni a halál gondolatába .    

Teltek a percek, órák, mindig jött egy-két rokon, ismerős, osztozni a 
fájdalmukban.  

Másnap intézték a temetést, hova temessék, mikor legyen a szertar-
tás, ki főzzön, mit főzzenek a torba. Még élt Jani, akkor mondta, Katinak, ne 
holmi kis tor legyen, ha meghal, hanem tessék bőséggel enni és inni. 

Már életében kiválasztotta a templom bal oldalán a sírhelyet, ahol 
nyugodni akart, ott voltak a nagyszülei is. Szép csöndes része a temetőnek, 
és a hegyek is rálátnak. 

Péntek reggeltől hozták a koszorúkat, mintha ünnepre készülnének, 
kidíszítették velük az udvart. Délelőtt kiásták a halott nyughelyét, soha sem 
fogadnak el pénzt a valkaiak a sírásásért. Megtisztelve érzik magukat, hogy 
felkérte őket a család erre a nemes, de fájó feladatra. Délben jöttek ebédeln i a 
sírásók és a harangozó is. Varga Erzsiék a menyével, Katival készítették az e -
bédet, töltött káposztát.  

Majd jöttek a rokonok, ismerősök Hunyadról, Jegenyéből, a szom-
szédos falukból. Volt, aki már több éve nem járt Valkón, de mikor meghal -
lotta Jani bácsi halálhírét, gyalog jött át, hogy elbúcsúzzon tőle.  
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Az asszonyok a színpompás ruhák helyett feketébe öltözve az udva-
ron gyülekeztek. A férfiak kint az utcán- megvárva -, hogy a tiszteletes úr 
megérkezzen. Majd az ő vezetésével bevonultak az udvarra,  megrendülve, 
néma csöndben.  

A drága halottat kézben hozta ki Győr Ernő és Kati néni unoka -
testvére. Az előkészített két székre tették, lábbal a kapu felé. Közben az asz-
szonyok közül ketten szétbontották a vetett ágyat, mert régen is így csi -
nálták. 

A tiszteletes úr néhány vigasztaló szava után indult a falu kedves ha-
lottjával fel a templomhoz. Elöl a férfiak, majd a koporsó, a tiszteletes, a csa -
lád, majd az asszonysereg, akik a koszorúkat vitték fel a templomhoz. Kéz -
ben vitték a koporsót a férfiak, némán, szótlanul.  20-30 méter megtétele u-
tán, mintegy varázsütésre cseréltek a férfiak; senki nem irányította őket, tet-
ték a dolgukat jó valkaiak módjára. Hömpölygött a falu hosszán a menet, a 
fekete embersereg csak úgy kígyózott végig az utcán.  

A falu vége meglehetősen messze van a templomtól - van az 2-3 kilo-
méter is - de most mintha az angyalok lerövidítették volna. Úgy tűnt, mintha 
csak egy pillanat alatt érkeztek volna az öreg templom falaihoz. Pedig nem is 
oly könnyű ide feljönni, meredeken visz fel az alszegi út a templomhoz.  Hej, 
de sokat megtették ezt már a valkiak! 

A cinteremben gyülekeztek az emberek, külön az asszonyok a 
férfiaktól; a halottat a torony alatti bejárathoz helyezték, megvárták, míg 
mindenki felér; akkor az asszonyok beültek a padokba, majd a férfiak a 
tiszteletes úr vezetésével vonultak be, ahogy csak a valkai emberek tudnak 
vonulni: méltóságteljesen, határozottan, de mégis csöndesen és szerényen.  

A zsoltárok eléneklése után következett a prédikáció, mely nemcsak 
a családnak, de minden jelenlévőnek is szólt. A beszéd alatt kint feltámadt a 
szél, és a templom kicsiny ablakain bezörgetett, mintha haragudna az embe -
rekre a temetés miatt, nem akarván belenyugodni a megváltoztathatatlanba.  

Az istentisztelet után előbb az asszonyok, majd a férfiak csöndes me-
netben jöttek ki a templomból, majd fogták a koporsót és a koszorúkat, és 
elindultak a sír felé. A család állt a sírhoz a legközelebb, a rokonok és isme -
rősök egy kicsit távolabb helyezkedtek el. 

 A református valkaiak nem keresztet tesznek a sírhantra, hanem fej-
fát, aminek a mintázata attól függ, hogy kit temettek: fiatalt, öreget, legényt 
vagy leányt. Minden faragásnak megvan a jelentősége.  

A fejfát Bot Jani faragta, két nap alatt készült el vele, gyorsan, ü-
gyelve rá, hogy a hamarmunka ne látszódjon meg rajta. Itt, Kalotaszegen  fül-
tül való fának is nevezik. 
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A férfiak éneklése alatt eresztették drága halottjukat a nyugvó-
helyére. Majd hangosan együtt elmondták a Miatyánkot és a Hiszekegyet. A 
búbánat rátelepedett a falu lakóira és az idegenből érkezett ismerősökre, ba-
rátokra. És ekkor a férfiak egyszerre mozdulva léptek oda az almafához ál-
lított ásókhoz, lapátokhoz. Ünneplő ruhájukban, komor arccal, egy szót sem 
szólva egymáshoz temették el együtt drága barátjukat, falubelijüket, Kis 
Jancsi Jánost. Mintha varázsütésre kezdték volna a nehéz „munkájukat”, 
nem tanakodtak, nem bizonytalankodtak, csak tették, amit ilyenkor tenniük 
kell. Az utolsó percig a halottukkal voltak, még nem engedték el, még ott áll -
tak mellette, még ott takargatták a puha, meleg valkai földdel, már csak gon-
dolatban szólítgatták, magukban egy-egy jó szót odamondva neki, egy-egy 
történetet: – Emlékszik, Jani bácsi? – de választ már nem várva, simították le a 
sírhantot. Egyemberként mozdultak, mintha karmester irányítaná mozdu-
lataikat. S amilyen hirtelen kezdődött, oly hirtelen és csöndesen fejezték be.  

Majd a kántor - a szószóló -, aki a halott nevében szól, elbúcsúzott a 
legközelebbi és távolabbi rokonoktól, ismerősöktől, barátoktól.  Majd a sírra 
helyezték a koszorúkat, ki hova szánta, bárhová letehették. Majd a gyászoló 
tömeg elindult le a faluba, hogy tort üljön a halott emlékére.  

A tor Magyarvalkón majdnem akkora, mint egy lakodalom, minden-
kit vendégül látnak, aki részt vett a temetésen. Aki nem megy el a torra, az 
megsérti a gyászoló családot. A tor a művelődési házban volt, kétszázan is 
beférnek ide. Szép csendben ültek le az emberek a terített asztalokhoz. Külön 
a férfiak és külön a nők, mint a templomban, csöndesen beszélgettek egy -
mással. Majd a tiszteletes úr érkezése után, együtt emelték a poharakat a ha-
lott emlékére: 

- Isten nyugtassa!- Nyugtassa! – volt a válasz rá. Régen a család főzött, 
de már hivatásos vendéglátósokat hívnak, hogy a temetés e részével már ne 
legyen gondja a családnak. Az ételek elfogyasztása után énekeltek néhány 
zsoltárt, mindenki énekelt: öreg, fiatal, férfi, nő. Kiénekelték magukból a 
fájdalmat. Majd lassan-lassan felálltak, és elbúcsúztak a gyászoló családtól. 
Már menniük kell, eddig itt voltak testestül-lelkestül, segítették a család-
tagokat ezekben a nehéz percekben, nem hagyták magukra őket. De most 
már menniük illett.  

Másnap hazaindulás előtt, Vargáné Erzsi nénivel felmentünk a te -
metőbe. Nem tudtam mikor jöhetek újból, el szerettem volna búcsúzni János 
bácsitól, megsimogatni frissen faragott fejfáját, és gondolatban felrepülni ve-
le a Vigyázó hófödte csúcsaira, és gyönyörködni a kalotaszegi tájban, s még 
egyszer elbúcsúzni tőle. 
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A tegnap még oly komor temető most ragyogott az aranysárga szí-
nektől. – No, nézzen oda, kivirágzott a Szent Györgyke! – mondta Erzsi néni. - A 
Márciuska már levirágzott, most ennek van az ideje.  

A friss hant mellett ez a kicsiny virág - a szelíden bólogató Szent 
Györgyke – mintha vigasztalni próbált volna bennünket, a lelkünket, hogy re-
ménnyel töltse el szívünket: „Meghalunk, de a halál nem győz le bennünket!” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magyarvalkó református temploma 
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VÉN ÁRPÁD 
Üzenet 

 
 
Azt üzeni Háromszék vármegye össz lakója - a népe,  
Hogy minden magyar testvérnek legyen boldog a további élte.  
Ha két nemzet egyetért, úgy leszünk igazán testvérek,  
Ahol minden ember csupa szív és lélek. 

 
Üzeni községünknek az öt kimagasló tornya, 
Hogy a Székelyföld közepén van a legszebb hely: Torja.  
Ahol minden embernek nyitva van a szerető szíve,  
Gyertek ide mind, ennek legyetek ti is híve. 

 
Üzeni a torjai erdőknek minden egyes fája, 
Hogy árnyékuk a vendégeket ide megpihenni várja.  
Üzeni a kispatakoknak csörgedező aranytiszta vize,  
Hogy a Székelyföldön páratlan a természetnek színe. 

 
Üzenünk a felhőktől is - hogy eső öntözze az itteni földet,  
Mert ezen a vidéken szeretik legjobban a piros-fehér-zöldet.  
Úgy, mint nálunk - a Székelyföld igazi hazája,  
Ahol a becsületességnek nincsen kiszabva a határa. 

 
Üzenik a réteken kinyílt virágok százai, ezrei,  
Hogy a vendégeket Torja népe szívéből szereti.  
Várunk minden percen, hogy látogatóink legyetek,  
Hogy a Székelyföldön testvéri tanúságot tegyetek. 

 
Mi a vidékünkre mindenkit szeretettel várunk,  
Gyertek magyar testvérek, nézzetek szét nálunk.  
Ha egyszer eljösztök nem kell több meghívás, 
Meglátjátok, hogy a Székelyföld nagyon szép és csodás. 
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HORVÁTH MIHÁLY 
A régi Földeák orvosai 

 
Képzett orvos 1874-ig nem volt Földeákon. Súlyos esetekben (és ha ezt 

megtehette a család) Makóról hívtak orvost. A segítség házi módszerekre és a 
természet patikájára hagyatkozott. A kuruzslás azonban veszélyt hordozott: 
még 1903-ban is előfordult, hogy beteg leány halálát „gyógyfüvek” okozták. 
Azon túl, hogy az 1871. évi XVIII. törvénycikk kötelezővé tette, az 1873-as 
kolerajárvány is kikényszerítette egy állandó orvos foglalkoztatását a faluban. 
„Az egészségügyi személyzet és a gyógyszertárak statisztikája Magyaror-
szágban 1875. évről” című adattár Földeák első orvosaként dr. Eisenstein 

Jakabot említi. Eisenstein doktor a gyógyítás mellett több szakkönyvet is írt. 
Orvos jelenléte akkoriban egyáltalán nem volt természetes a falvakban: sta-
tisztikai kimutatások szerint 1858-ban mindösszesen nyolc doktor praktizált 
egész Csanád vármegyében és 1875-ben is csupán tizennégy! Oltványi Pál, a 
zárda 1881-es átadásakor elmondott, és nyomtatásban is megjelent beszédében a 
község elöljáróságát felsorolván már dr. Bauer Ignáczot említi, mint körzeti 
orvost. 

1898. augusztus 14-én a makói Maros hetilap részletes beszámolót közölt a 
földeáki képviselő-testület közgyűléséről. A cikkből kiderül, hogy 1898-ra az 
„orvosilak” olyan rossz állapotba került, hogy összedőléssel fenyegetett. A kép-
viselők a teljes újjáépítés mellett döntöttek. 

Az említett hetilap 1900. február 22-én cikkezett először dr. Istók Barnabás 
földeáki orvosról, 9 hónapos kislánya, Ilona elhalálozása kapcsán. Istók Barna-
bás 1859-ben született a Gömör vármegyei Lőkösházán (ma Szlovákia). 1882-ben 
avatták orvosdoktorrá Budapesten. Földeákon 1886 és 1906 között praktizált. 
Felesége Török Ilona volt, gyermekei Barna és Zoltán. 1906-ban kinevezték vár-
megyei tiszti főorvossá. A Makói Friss Újság 1922. május 13-án beszámolt a 
tisztifőorvos 40 éves jubileuma alkalmából rendezett köszöntésről, melyet a 
makói Korona Szálló emeleti nagytermében rendeztek. 1935 májusában Tarnay 
Ivor alispán köszöntötte a fél évszázad közszolgálat után nyugalomba vonuló 
orvost. 

A Maros és Vidéke 1902. május 4-ei beszámolója szerint alispáni utasításra 
megyeszerte megkezdték a himlő elleni védőoltások beadását. Földeákon dr. 
Istók Barnabás oltotta a gyerekeket. A vakcinázások „állati nyirk”-kal történtek, 
melyet az illető községeknek kellett beszereznie. Korabeli módszer szerint a 
felkaron három helyen karcolást ejtett az orvos, mely felületi sérüléseket az 
oltóanyaggal bedörzsölték. A megjelenés kötelező volt, büntetés terhe mellett. 
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1903 szilveszter estéjén a Földeáki Dalárda nagyszabású mulatságot ren-
dezett a faluban. A sikeres rendezvényről az újság is cikkezett. A község doktora 
az est alkalmából hangszeres tudását is bemutatta: „játszott néhány szép variácziót 
hegedün biztos teknikával” – írta a Maros hetilap tudósítója. 

Miután 1906-ban Istók doktort kinevezték megyei főorvossá, Földeákon pá-
lyázatot írtak ki a községi orvosi állás betöltésére. A sikeres pályázó dr. Eisen-

stein Károly, a szegedi Bábaképző Intézet alorvosa lett. Eisenstein doktor a múlt 
század elején orvosi szakkönyvek szerzőjeként is ismertté vált. 

„Földeáki” aláírással 1913. augusztus 24-én egy olvasó cikket küldött a Maros 
Újságba, melyben dr. Bugyi József és dr. Szécsi Samu orvosok perlekedését 
véleményezi. Sajnos az előzményekről semmit sem tudunk, csak annyi bizo-
nyos, hogy egy vita folytán kettejük között tettlegességre is sor került. Ügyüket 
a bíróság tárgyalta. Bugyi Józseffel ellentétben Szécsi doktorról bizonyosan 
tudjuk, hogy praktizált Földeákon (a kellemetlen eset után fél évvel távozott a 
faluból). 

Az 1916-os év hírei között találhatunk egy 
földeáki karácsonyi előadásról szóló beszá-
molót. A rendezvényen dr. Joó Imre, későbbi 
megyei főorvos is részt vett. Hogy csupán meg-
hívott vendég volt-e, vagy praktizált is Föl-
deákon, nem tudjuk. A későbbiekben is többször 
meglátogatta a falut, 1925 decemberében példá-
ul a tuberkulózisról tartott előadást az érdeklő-
dőknek, dr. Jeszenszky Gyula vendégelőadó 
magánorvos társaságában. 

1919-ben mint helyettesítő doktor érkezett 
Földeákra a kedves emlékezetű  dr. Herczog 

Lajos, aki 1920-tól mint községi orvos látta el a 
betegeket a faluban, mintegy két évtizeden át. 
Herczog Lajos 1891-ben született Bárorkeszin (a 
mai Szlovákia területén található, Komáromtól 
25 km-re). Tanulmányokat folytatott Érsekúj-
váron, majd egyetemet végzett Budapesten. 

1916-ban a fővárosi izraelita hitközség kórházának segédorvosa lett. 1918-ban ki-
tüntetéssel tért haza a katonai szolgálatból. A Stefánia Szövetség földeáki 
fiókjának vezető- és gyermekorvosi posztját is betöltötte. Rendszeres előadója, 
szervezője volt kultúrdélutánoknak, tanfolyamoknak. 

Dr. Herczog Lajos 
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A régi újságok - akárcsak manapság - beszámoltak a súlyos balesetekről, gyil-
kosságokról. A Makói Friss Újság 1921. október 6-ai beszámolója szerint R. 
Sándor földeáki vendéglőst szóváltás után egy napszámos hasba szúrta. Ilyen 
esetekben, az elsősegély-nyújtáson túl nem sokat tehetett a községi orvos. A 
szerencsétlenül járt embert kocsira tették és Makóra szállították, ahol dr. 
Diósszilágyi Sámuel (1882–1963, tüdő- és belgyógyász, röntgenszakorvos, a 
makói kórház későbbi névadója) megoperálta, ennek ellenére a kocsmáros 
másnap életét vesztette. 

1923 augusztusában a gencsháti Návay-uradalomban leszakadt az ököristálló 
gabonaraktárnak használt padlása, tíz embert a zab betemetett, hárman meghal-
tak. A sérülteket dr. Herczog Lajos földeáki orvos részesítette elsősegélyben. 

1924. június 26-án reggel az Óföldeákról befutó lóré (keskeny nyomtávú 
lóvasút) a földeáki állomáson várakozott. Az erre felkapaszkodó Berényi Pista, 
Berényi Imre napszámos nyolcéves fia, a szomszédos vágányról induló, vásár-
helyi vonat kerekei alá esett, és súlyos sérüléseket szenvedett. Herczog Lajos 
ellátta a fiút és a makói kórházba szállíttatta. A korra jellemzően a szerencsét-
lenül járt gyereket személyautó vagy mentő híján a fél kilences vonattal vitték be 
Makóra, csak onnan szállította mentőkocsi a kórházba... (A Makói Önkéntes 
Mentőegyesület csak később, 1924 augusztusában alakult meg, hatásköre Földe-
ákra is kiterjedt.) 

Herczog Lajost gyakran hívták a két világháború közötti időszak betegsé-
geitől – vörheny (skarlát), torokgyík (roncsoló toroklob, diftéria), gümőkór 
(tuberculosis, TBC), vérhas (dysenteria), himlő, szamárhurut, tífusz, trachoma – 
szenvedőkhöz, de öngyilkosokhoz, marólúg okozta mérgezésekhez, forrázá-
sokhoz, cséplési balesetekhez is. A technika előrehaladtával megjelentek az 
autó- és motorbalesetek is. Az akkori krónikások is szerették a hangzatos címe-
ket, íme egy példa, mely tulajdonképpen a cikk teljes tartalmát összefoglalja: „A 
Rákosi-uton embert ölt egy halál-motorbicikli. Ifju Horthy volt gépe, amely megölt egy 
asszonyt s amelynek második gazdája repülőgépszerencsétlenség áldozata lett, most 
megölte Szabó Kálmán földeáki gépészt – Borbás Imre és Szabó Kálmán halálversenye a 
Rákosi uton – sulyos sérülésével kórházban ápolják Borbás Imrét” (Megpróbáltam utá-
najárni a cikkben említett „Horthy-motorkerékpár” történetének – mely megér-
ne egy külön cikket – de további információkra nem leltem.) 

1926. március 26-án a falu képviselő-testületi közgyűlésén elhatározta, hogy 
községi orvoslakás céljára (240 métermázsa búzáért) megvásárolja az Erzsébet 
királyné utca 379. sz. alatti Kocsis Lőrinc-féle házat. 

1926 augusztusában Herczog községi doktort háromhetes szabadsága idején 
dr. Tóth Sándor magánorvos helyettesítette. A szeptemberi cikk szerint Tóth 
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doktor nem csak helyettesített Földeákon, hanem praktizált is Herczog Lajos 
mellett: „Dr. Tóth Sándor Ádók Antal községi esküdt házába helyezi a rendelőt, a 
gyógyszertár mellé” – adta hírül az újság. Az új (munkásbiztosító pénztári) orvos 
a következő év februárjában „Hogyan védekezzünk a tüdővész ellen” címmel 
tartott ismeretterjesztő előadást Földeákon. 

A tragikus kimenetelű szerencsétlenségeken túl horrorisztikus eset is előfor-
dult Herczog doktor szolgálati idejében. 1927 szeptemberében Földeák, sőt 
egész Csanád megye közönségét izgalomban tartotta egy újsághír, miszerint 
szeptember 14-én „Földeáktól mintegy másfél kilométer távolságra, tul a Szárazéren, a 
kilencedik eperfa tövén” főzött emberi csontokat találtak. A két felnőtt és egy gyer-
mek csontjait először dr. Herczog vizsgálta meg. A krimibe illő rejtélyről rész-
letes beszámolót közölt a Marosvidék napilap szeptember 17-én, majd rá két 
héttel ismét, helyt adva a tények ismertetésének és a találgatásoknak egyaránt. A 
Szegedi Királyi Ügyészség orvosszakértők bevonásával minden részletre kiter-
jedő vizsgálatot indított. A későbbiekben nem cikkeztek az újságok a kedélyeket 
felborzoló esetről. (Sajnos a kor „zsaru magazinja” a Magyar Detektív című 
szaklap sem foglalkozott az esettel...) 

1928–29-ben sorra jelentek meg a cikkek az újonnan érkező orvosokról, me-
lyekből a rendelések helyeit is kihámozhatjuk: „Dr. Papp Andor orvos Földeák 
községben megtelepedett és orvosi rendelését megkezdte.”; „Dr. Kolozsi Pál Földeákon 
az Erzsébet királyné utcában a régi gyógyszertár épületében működését megkezdte”; 
„Dr. Herczog Lajos orvost szabadsága alatt dr. Kolozsi Pál helyettesíti a Főtéren a 
Gubics-féle házban”.„Dr. Mihalovits Sándor orvosi és fogorvosi rendelését a Korona 
utca 48. sz. alatt megkezdte („Németh Julis féle ház a róm. kath. kőrrel szemben”) És 
egy hirdetés: „Eladó ház. Földeákon, a Szent László tér torkolatában 286. szám alatt 
1927. évben készült, 3 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 fásszín, egy pince (jelenleg orvosi 
lakás) szabadkézből eladó. Értekezni lehet ifju K[...] Imrével, Tanya 54. sz. alatt.)” 

A fentebb említett Mihalovits Sándor 1899-ben született Kolozsváron. Az 
egyetemet szülővárosában, illetve Szegeden végezte, ott tanársegédként is dol-
gozott. Később Magyarcsanádon praktizált, majd 1929-től Földeákon segített a 
rászorulókon. 

Az 1932-es év nagy feladatok elé állította a falu, sőt az egész járás orvosait. A 
Makói Friss Újság október 9-én, vasárnap Makón és Földeákon is fellépett a gyer-
mekbénulásos járvány címmel számolt be a betegség előretöréséről. „A járvány első 
betege Földeákon Czene Etelka öt éves óvodás leányka” – írta a napilap. (A mai napig 
Földeákon lakó Badalik Zoltánné Czene Eta néninek köszönöm, hogy hozzá-
járult a neve, és a sokunknak már történelmi távlatokat jelentő eset említé-
séhez.*) A kis beteget – olvashatjuk az újságban – dr. Mihalovits Sándor és dr. 
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Herczog Lajos orvosok vizsgálták először, de az eset súlyossága folytán a faluba 
érkezett dr. Joó Imre járási tisztiorvos is. 1932. novemberi kimutatás szerint a 
megyei falvakat vizsgálva Földeákon regisztrálták a legtöbb paralízises megbe-
tegedést. 

A harmincas évek végén dr. Sepp József is községi orvosként állt alkalma-
zásban Földeákon. 1937 júniusában – mint arról a Délmagyarország is beszámolt – 
Sepp doktor feljelentése nyomán eljárás indult egy napszámos ellen, aki bot-
csinálta gyógyítóként  „orvosolta” a betegeket. 

1939-ben dr. Herczog Lajos földeáki praxisa huszadik évfordulóján talán már 
sejthette, hogy a háború kitörése és a fokozódó zsidóüldözés az ő sorsát is 
megpecsételi. 1984. május 17-én Rácz Sándor makói tanár, volt földeáki lakos 
megemlékezett dr. Herczog Lajosról a Csongrád Megyei Hírlapban (valamint 
azonos tartalommal Arcok villannak fel a múltból – Emlékezés Herczog Lajos községi 
orvosra címmel 1984. szeptember 15-én az Új Élet c. kétheti lapban): „A …rendelő 
és a szolgálati lakás... a Szárazér felé menet, a nagymalom utcájában, a Juhász Palcsiék-
féle ház mellett volt” A bicikli mindig készenlétben állt a folyosón, ezzel járta a 
falut és környékét a kistermetű, szemüveges doktor. Nőtlen volt, idős édes-
anyjával élt a szolgálati lakásban, aki a negyvenes évek elején elhunyt. Hama-
rosan Herczog doktor élete is végzetes fordulatot vett. Elhurcolásáról, megpró-
báltatásairól nem sok adat maradt fenn.  

A véletlen segítségével a Csongrád Megyei Levéltárban családfa-kutatás 
közben sikerült konkrét adatokat találnom Herczog Lajos halálával kapcso-
latban. Földeák község 1950-es évének halálozási anyakönyvének 5. bejegyzése a 
következő: Családi és utóneve, állása (foglalkozása), lakhelye: Dr. Herczog Lajos 
községi orvos, Földeák, 674. sz. A bejegyzés ideje: 1950. jan. 31. Az elhalálozás ideje: 
1944. május 15. éjjeli 12 óra. Vallása: izr. Életkora: 52 (itt némi ellentmondás 
felfedezhető, ha figyelembe vesszük az 1891-es születési dátumot – HM megj.) 
Szüleinek családi és utóneve: néhai Herczog Hermann, néhai Pudler Detti. Aláírás előtti 
esetleges megjegyzések: A makói járásbíróság 1949. évi december hó 6 napján kelt Pk 
7787/1949/4. sz. végzésével lett az elhalálozás bíróilag megállapítva. Czakó Zoltán s.k. 
anyakönyvvezető h. „Az elhalálozás helye” rovat üresen maradt... 

 Az eddigiek ismeretében a budapesti Holokauszt Emlékközponthoz fordul-
tam segítségért, remélve, hogy az adatbázisaikból többet is megtudhatunk Herc-
zog Lajos utolsó napjairól. Meglepő gyorsasággal és segítőkészséggel válaszol-
tak levelemre, de lényegében csak a földeáki anyakönyvben foglaltakat erő-
sítették meg (azokat is csak részben). „Halálának körülményei ismeretlenek.” – 
zárul hivatalos stílusban az Emlékközpont munkatársának válaszlevele. 
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Rácz Sándor fentebb idézett cikkében Berényi Ferenc földeáki tanácselnök 
visszaemlékezésére hivatkozva megemlítette, hogy a falu szeretett orvosa a balfi 
munkatáborban (Sopron közelében) lelte halálát. 

Tovább kutatva a témában, egy „zavarba ejtő” mondatot találtam az 
interneten: „A deportálás előtt nem sokkal telepedett le a faluban dr. Herzog Lajos orvos 
is.” Bár a vezetéknévből egy betű hiányzott, nyilvánvaló volt az azonosság. 
Szerencsére a honlap az információ forrását is feltüntette, így vettem fel a kap-
csolatot Balogh István tanárral. A helyismereti író szakterülete a Békés megyei 
zsidóság történeti kutatása. Mint kiderült, dr. Herczog Lajos neve szerepel az 
1944-es medgyesbodzási deportálási jegyzéken. Balogh István az ötvenedik szü-
letésnapján túl lévő orvos esetében a munkaszolgálatot nem tartja valószínűnek: 
„...két lehetőség van mindöszszesen: Auschwitz vagy ausztriai ún. családi láger. 
Tekintve, hogy viszonylag életerős korban lévő emberről van szó, ha nem gázkamrás-
lágerbe került volna, akkor esélye lett volna a túlélésre. Ezért azt feltételezem, hogy 
Auschwitzba került, ahol ... 40-50 éven felüliek nem nagyon maradhattak életben. Hogy 
a halottá nyilvánítása mégis Földeákon történt, annak oka lehet, hogy nem íratta át 
magát 1944-ig Bodzásra, akkoriban ezzel nem sokat foglalkoztak, főleg egy egyedülálló, 
ingatlannal nem rendelkező személy.” Ezek tehát a tények és feltételezések a „régi 
Földeák” utolsó orvosának utolsó napjairól ... 

Herczog doktor megüresedett helyét 1943. május 1-jén a szintén kedves emlé-
kű dr. Posztós János foglalta el, aki 1970-ig, nyugdíjba vonulásáig volt a falu or-
vosa. Posztós doktor, valamint kollégái és utódai bemutatása egy újabb helytör-
téneti cikk tárgyát képezheti... 

Sajnos Badalik Zoltánné Czene Etelka már nem veheti kézbe a most nyomta-
tásban megjelent visszaemlékezést. A kézirat lezárása és elküldése után nem 
sokkal, 2011. május 27-én elhunyt. 
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HALÁSZ BÁLINT 
Bálint Nagy István 

(1893-1931) 
 

A hétgyermekes makói szabómester fia 1893. január 1-jén született. A jó 
tanuló diáknak nagyszerű tanárai voltak. Többek között a természetrajzos 
Győrffy István, a későbbi neves biológus (mohász) egyetemi tanár, aki ornito-
lógiával is foglalkozott, Juhász gyula költő, Hoffmann János rajztanár, Altmann 
Jakab, Madzsar Gusztáv. Mint gimnáziumi tanuló irodalmi hajlamát az ifjúsági 
Szövétnek és a helyi lap a Hollósy Kornélia Színház tudósítójaként kamatoztatta. 
1912-ben Gebe Mihály osztályában jól érettségizett, majd felvételt nyert a 
Budapesti Tudományegyetem Orvosi Fakultására. Tanulmányai biztosítására 
katonaorvosi ösztöndíjat pályázott meg, amit a világháború kitörésével törlesz-
tenie kellett. A szegedi 46. gyalogezred egészségügyi katonájaként a Dukla-
szoros védelmére vezényelték, ahonnan koleragyanúsként karanténba vonult. 
Majd a szegedi hadikórházban lábadozott. A jó manualitású medikus műtő or-
vosi munkát végzett Szegeden, majd a háború befejezéséig a csepeli hadikór-
házban. Ezt követően prof. dr. Krepuska Géza (1861-1949) beosztottja volt a 
budapesti Szent Rókus Kórház fül-orr-gégészeti osztályán. Itt nagy előnyt 
jelentett a tudományos munka számára, hogy a Szent Rókus Kórházban külön 
működött a fülgyógyászati és külön a gégészeti klinika – szemben a külföldön 
már összevont fül-gége klinikákkal - így igen értékes, változatos, gazdag fülé-
szeti anyag állt a klinika rendelkezésére. Doktori diplomáját 1922-ben laude 
minősítéssel szerezte meg. Utolsó szigorlata előtt megpályázta a Csanád-
vármegyei Szent István Közkórház egyik alorvosi állását, majd megszervezte a 
fülészeti osztályt, amelynek főorvosává is kinevezték. Rendszeresen jelentek 
meg tudományos dolgozatai az Orvosi Hetilapban és a Budapesti Orvosi Újság-
ban. Az 1928/29-es tanévben Csanád vármegye ösztöndíjasa volt a Bécsi Col-
legium Hungaricumban. Kiküldetésének az volt a célja, hogy prof. dr. Hajek 
gégészeti klinikáján önálló beosztásban, a gége TBC lokális kezelésével, a könny-
tömlő műtétek  technikájával, valamint a szájsebészet bakteirológiai vonatko-
zásaival foglalkozzon. Tanulmányútjáról publikációja a bécsi fül-orr-gégészeti 
szaklap a Monatschrift hasábjain is megjelent „A szájsebészek ellátása, tekintettel 
a száj baktériumflórájára” címmel. 

Mindennapi gyógyító munkája és magánrendelése mellett gyakran bejárt a 
Csanád Megyei Levéltárba. Érdeklődött a népi gyógyászat iránt. Kolerajárvány 
történeti tanulmányához Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) írt előszót. Legjobb 
dolgozatát Sámboky János orvosi működéséről, bécsi tartózkodásáról és könyv-
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táráról írta. Foglalkozott még a tüdőpróba kérdésével, amellyel a törvényszéki 
orvostanban a magzat élveszülöttségét vizsgálják. Tudományos szakközlemé-
nyeit az Orvosi Hetilap adta közre. Egy német orvosi szaklapban írt a hagyma 
szerepéről a népi gyógyászatban. 

Az egyetemi magántanári cím elnyerésének csupán fél évig örülhetett, mert egy 
gégerákos páciens operálása során az egyik ujja megsérült, a fellépő szövőd-
ményes szepszissel a szervezete nem tudott megbirkózni. A szegedi sebészeti 
klinikán 80 évvel ezelőtt, 1931. december 2-án hunyt el. Korai halálával egy so-
kat ígérő pálya tört derékba. Dr. Bálint Nagy István főorvos rövid élete során is 
maradandó értékű kutatásokat végzett, és mint orvos-kultúrtörténész beírta 
nevét az orvostudomány aranykeretes oldalaiba. 

 
 
 
 

 

 
 

Bálint Nagy István 
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CZANK GÁBOR 
Bánsági emlékek 

 
2003 júniusában egy - a szülőfalum - az Arad megyei Pécska melletti falucs-

kában, a sváb lakosságú Németperegen egy temetésen vettem részt. A falu 
plébánosa szabadságon volt, a pécskai plébános helyettesítette, én pedig kispap-
ként elkísértem. Helyi szokás szerint a templomban öltöttük fel a temetéshez 
szükséges liturgikus ruhákat, majd gyalog indultunk a halottas házhoz, ahol a 
búcsúztatás történt. Máig emlékszem az elhunyt öregúr nevére: Mühlberger 
Johann. 

Azért ilyen emlékezetes számomra ez a júniusi nap, mert Németperegen vé-
gigsétálva láttam az ekkorra már erősen megfogyatkozott sváb lakosság által 
épített díszes házakat, a gót betűs feliratú útszéli kereszteket; majd a templomba 
lépve egy gyönyörű, rendben tartott templombelső tárult elém, tiroli faragású 
oltárokkal, szebbnél szebb szobrokkal, a templomi padok szélébe tűzött körme-
neti zászlókkal. A falakat freskók borították, a levegőben pedig még érződött a 
pár nappal korábbi úrnapi szentmiséről „ottfelejtett” tömjénillat. 

A főoltár csipketerítőjén hímzett felirat: „Kommet alle zu mir!” azaz: Jöjjetek 
mindnyájan hozzám! A templom rendben tartója, sekrestyése, Hermine Hampel 
felsóhajtott mellettem: „Lassan már nincs, aki idejöjjön… Valaha ezerkétszáz német 
élt Peregen. Ma alig vagyunk százan. Minden itt marad üresen: a templom, a házaink, 
lassan gaztenger lesz a temetőnk… A fiataljaink mind kitelepültek Németországba, az 
itthon maradottak lassan kihalnak…” 

És ezen a napon döbbentem rá, hogy valamit tenni kellene, hogy az 
utókornak fennmaradjon valami ebből a bánsági világból, amely már igencsak 
letűnőben van. Ekkor - miközben a majd 90 esztendőt megélt, oroszországi 
kényszermunkát és kitelepítést átvészelt Mühlberger Johannt visszaadtuk az 
anyaföldnek - döntöttem el, hogy lefényképezek ezen a vidéken mindent, ami 
még föllelhető, ami még emlékeztet a Bánságban egymással békésen megférő 
nemzetiségek életére, egykori jelenlétére. 

A Bánság, azaz a Temesköz, vagy ahogyan az erre élők nevezik: a Bánát, a 
Maros-Tisza-Duna által körülölelt terület. Magába foglalja a mai Romániában 
Temes és Krassó-Szörény megyéket, illetve Arad megye déli részét. Szerbiából 
az egykori Torontál vármegyét, Kikinda, Nagybecskerek, Versec, Pancsova 
környékét; és kevesen tartják számon, hogy a Bánát része az a kilenc, Marostól 
délre eső település is, amely 1920-ban Magyarországon maradt: Kiszombor, 
Ferencszállás, Klárafalva, Deszk, Szőreg, Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget és 
Újszeged. 
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 Ez a vidék a török idő alatt teljesen kipusztult. Amikor Savoyai Jenő csapatai 
felszabadítják a török alól Temesvárt és környékét, néhány szerb és román 
pásztortól lakott kis településen kívül élő embert már nem talált. Ekkor kezdi el 
az osztrák udvar a Bánság betelepítését. Elsősorban német telepeseket tobo-
roznak Wesztfáliából, Elzászból, Lotharingiából, Würtembergből, Tirolból, 
Stájerországból, Sziléziából. Az első, 1724-es, Károly császárféle telepítés siker-
telen volt: a török idő alatt elmocsarasodott területek párája halálos kórral mér-
gezte a német telepeseket, malária, tífusz, kolera áldozatai lettek. Ebből az első 
telepítésből alig néhány település maradt fenn: Németszentpéter, Perjámos, 
Hidasliget, Temesgyarmat. A második nagy betelepülési hullám Mária Terézia 
nevéhez fűződik. Ekkor dolgozzák ki a Bánát mocsaras területeinek lecsapo-
lását, csatornázását, mely után már könnyebb volt a telepes falvak kialakítása. A 
telepesek eddig kizárólag németajkú római katolikusok lehettek. A harmadik 
hullám II. József idején történt, aki elsőként engedi protestáns németek lete-
lepedését is. Így jelenhetnek meg a bánsági katolikus tengerben Szemlak, Birda, 
Liebling, Kisszemlak, Butin német evangélikus telepes falvak. 

Ugyanekkor már magyar telepesek is megjelennek a Bánságban, elsősorban 
Szeged környékéről, illetve Palócföldről. Jelentős magyar falvak: Ótelek, Ma-
gyarszentmárton, Keresztes, Kis- és Nagyiratos, Újzimánd, Zimándköz, Pécska, 
Szentpál. 

Stanislavic Miklós püspök vezetésével katolikus bolgárok érkeznek a Bánát-
ba, megalapítva Vinga és Óbessenyő, majd Brestye nevű falvakat. 

A 19. század elején cseh telepesek érkeznek, megalapítva Szörénybúzás, 
Szentilona, Berzászka, Almásróna, Bigér, Néraaranyos, Cseherdős nevű falvakat 
Orsova környékén. 

A Resicabánya melletti hét településen (Karasova, Klokotics, Nermed, Lupák, 
Rafnik, Vodnik, Krassóalmás) pedig katolikus horvátok, ún. krassovánok élnek. 

Az 1830-as években Trencsénből és Nyitrából katolikus és evangélikus szlo-
vákok érkeznek Vukovára, Bresztovácra, Butinba, Szapáryligetre, Németpereg-
re, Szemlakra, Pécskára. 

Ily módon a Bánság a közben szintén bevándorló ortodox románokkal és 
szerbekkel, valamint a görög katolikus ruszinokkal színesülve, a nemzetiségek-
nek olyan tarka palettájává válik, amelynek aligha van párja a földkerekségen. 

Ezek a nemzetiségek mindig a legnagyobb békességben éltek; tisztelet-
ben  tartva, sőt ismerve egymás nyelvét, kultúráját és szokásait, de megőrizve 
saját népviseletüket, építészeti szokásaikat, néptáncaikat, népdalkincsüket, és 
ami a legfontosabb: anyanyelvüket és vallásukat. 
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 Ez a világ szinte változatlanul élt ezen a tájon az 1989-es romániai forra-
dalomig.  1990 után a könnyen átjárható országhatárok miatt a bánáti nem-
zetiségek több mint kétszáz éve „érintetlen” világa bomlani kezdett.  

1991-92-ben a bánáti németek 85 %-a kitelepült Németországba. Az 1990-ig 
szín sváb lakosságú falvakban ma gyakran 10-20 idős németet találni, vagy 
éppenséggel már egyet sem. A magyarság is nagy számban költözött/költözik 
ki az anyaországba, a magyar falvak is elöregedőben vannak. A cseh, horvát és 
szlovák fiatalok előbb csak dolgozni jártak anyaországukba, azután ott is marad-
tak. Talán a bolgárok száma nem változik - közöttük nem tapasztalható elván-
dorlás -, inkább az asszimiláció csökkenti valamelyest a számukat. 

Érdekességként jegyzem meg, hogy a 1980-as temesvári püspökségi nyilván-
tartás szerint a bánsági katolikus hívek száma 300.765 fő.  

23 évvel később, 2003-ban ez már csak 168.000 fő, s az azóta eltelt majd tíz év 
alatt ez utóbbi szám is megfeleződött... 

Mindezek fényében, a 24. óra 60. percében indultam el a Bánság falvai felé 
fotógépemmel. 2004 és 2010 között több mint 250 bánsági települést kerestem fel  
- alapjában véve minden települést  -, ahol német, magyar vagy szláv ajkú ró-
mai katolikus lakosság van vagy volt; ahol ilyen templom, imaház vagy temető 
létezik. Mindent fotóztam: templombelsőt, útszéli kereszteket, gót betűs sírkö-
veket; az utolsó, még népviseletben járó sváb néniket; a népi vallásosság tárgya-
it, régi fotókat, kéziratos imafüzeteket, vallási eseményeket; otthon, a családi ház 
tisztaszobájában történő halottvirrasztást, templombúcsút, díszes sváb házakat... 
Mindent, ami ma még van, de pár év vagy évtized múlva talán nyoma sem lesz. 

Kiállításom ebből a sok ezer fotóból nyújt szerény ízelítőt. Amikor ezt össze-
állítottam, sokáig töprengtem, hogy ebből a fotórengetegből melyik 25 da-rabot 
válasszam ki. Végül szinte találomra lett kiválasztva az a 25 kép, amely idén 
tavasszal Makón, az Espersit-házban, a bogárzói búcsú kapcsán pedig az ottani 
templomban kerül kiállításra.  

Schöndorfi kidőlt kőkereszt, nagyjécsai sváb parasztház, útszéli Szt. Flórián- 
szobor, felvirágozott útszéli feszület, az utolsó glogováci népviseletes asszony 
néz vissza ránk a képekről. Fogadják őket szeretettel egy letűnő világ memen-
tójaként. Akit pedig érdekel ez a miliő, azt csak bátorítani tudom: üljön kocsiba, 
és Kiszombornál átlépve a határt, pár kilométer után, Nagyszentmiklóst elhagy-
va, bármely irányba is induljon, ebben a világban találja magát. Érdemes, higy-
gyék el. 
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                    Glogováci asszony népviseletben                 Keresztfelirat Mehalában 

 

 

Kiskomlósi sváb ház 
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RÁKOSNÉ KISPÁL MÁRIA 
Ifjú vonósok koncertje 

  
2011. június 5. vasárnap délután fél négy. A Korona Konferenciatermében egy 

remek hangulatú hangversenynek lehettünk részesei, a Bartók-épületében 43 éve 
működő zeneiskola vonós tanszakának előadását hallottuk. A Makói Ifjúsági 
Vonószenekar, a Szivárvány kamaracsoport és az iskola egykori növendékei töl-
tötték meg a muzsika hangjaival ezt a gyönyörű termet. 

Előcsalogatták személyes emlékeimet. A kép szubjektív és nem teljes igényű. 
1972-ben lettem a Bartók Béla Ének- Zenei Általános Iskola és Állami Zeneiskola 
tanára. Megélhettem egy fiatal intézmény szakmai építkezését Szabó Lajos igazgató 
úr irányításával és Bolemann Dénesné Mária néni zenei igazgatóhelyettes átgondolt 
szervező tevékenységével. Az iskola első vonószenekarát Markó Leó csellótanár 
szervezte. 

Az évtizedek alatt az iskola neve, vezetősége, a hangszeres tanárok és a zene-
karvezető személye többször is változott. A vonószenekar folyamatosan működött a 
mindenkori hegedű- és csellótanárok következetes, harmonikus munkájának 
eredményeként, ami elengedhetetlen alapot jelentett a színvonalas munkához. 
Hamar országos rangra tettek szert a zeneiskolák között. Sokat segített az ered-
mények elérésében a nyári zenei táborozás Csongrádon, Magyarhertelenden. 

Egy vonószenekar létrehozása aprólékos munka. Először egyéni órákon tanítjuk 
meg a gyermekeknek a hangszer kezelésének fortélyait, a kottaolvasást, a zenei 
hallás kiművelését. A tiszta, pontos ritmusban történő játék sok-sok gyakorlás e-
redménye, alapfeltétel a kitartás. Amikor egyénileg már elfogadhatóan szól a 
hangszer - a tanuló ki tudja javítani önmagát - lehet próbálkozni kettő vagy több 
kisgyermek közös játékával. Ez nagy koncentrációt igényel a tanulótól. Minden kis 
mozdulatukat figyeli, irányítja a zenekarvezető, a legkisebb eredmény is nagy öröm. 
Hónapról hónapra fejlődik egyéni játékuk, mindezt kamatoztatják a zenekari 
munkában.  

A gyakorlás eszköz a technikailag csiszolt, zeneileg értelmes, érzelemmel töltött 
előadás elérése érdekében. A tanár felelőssége a helyes technika, a szép hegedűhang 
megvalósítása, valamint a gyermek bevezetése a csoportos zenélésbe, ezek 
szabályainak és művészetének megtanítása. A szülő felelőssége a gyermeke 
zenetanulásához szükséges háttér, és anyagi, lelki és érzelmi környezet biztosítása, a 
tanárral való bizalomteljes kapcsolat, a gyermek csoportos zenélésben való 
részvételének támogatása. Kodály Zoltán szavait idézve: "Teljes lelki élet zene nélkül 
nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be." A zenetanulás egy új 
világot nyit az emberek életében, szükség van a műértésre. 
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A színpadon ülő Makói Ifjúsági Vonószenekar öt év közös munkájának ered-
ményét tárta elénk. Lendületesen, pontos vonóbeosztással, bal kézben kifejező 
vibrátó alkalmazásával, színes dinamikával követve az irányítást. Bíró Anita egyé-
niségével, mosolyával, a zenekar minden tagjával szemkontaktust tartva, hatá-
rozottan követelte meg zenei elképzelését. 

A picik lelkesedéssel, kulturált, szép hangzással szólaltak meg. Kiss Györgyi a 
társas muzsikálás első lépéseit tanította meg a kicsinyeknek. Felelősséggel, egy-
másra figyelve játszottak. A tanárnő lelkiismeretes munkájával segíti az intézmény 
minden vonós és szimfónikus együttesét. 

Szólóban, zongorakísérettel a 9-12 éve tanuló növendékek, valamint tanáraik 
hegedültek. Jól kiválasztott zeneművek csendültek fel, megismerhettük muzika-
litásukat, virtuozitásukat, magabiztos hangszerkezelésüket. A zongorakísérő te-
vékenysége az egyik legösszetettebb, legszerteágazóbb tevékenység: zenei-szak-
mai, pszihológiai, etikai vonatkozásokkal. Zongorán közreműködött Németh 
Rozália tanárnő, játékával a tőle megszokott profizmussal segítette  az előadást. A 
hangversenyen ütőhangszeren közreműködött Vízi Gábor és Vörös János. 

Daróczi Szilvia műsorközlő szavai vezették végig a hangversenyt. 

"De amikor a karmester beint: a magányos hangszerek hirtelen egymásra találnak, 
egymásba szeretnek - és megszólal a ZENE. Élet születik. Ilyenkor érzed, milyen óriási tettet 
hajtott végre a zeneszerző és az összes muzsikus: egy élő világot hoztak ki a hangok 
zűrzavarából." - Müller Péter. 

Az iskolában régi hagyományai vannak a zenekari játéknak. A jelenlegi zenekar 
2006-ban alakult 10 kicsi hegedűs növendékből Bíró Anita irányításával, majd az 
évek során bővült 25 tagú vonószenekarrá. Az együttes repertoárja igen széles, a 18. 
századtól napjaink zenéjéig terjed. Fellépéseikkel részt vesznek megyénk, szűkebb 
környezetünk, Makó zenei életében. Működésük eddigi öt éve alatt sikerrel 
képviselték az iskolát és a várost megyei vonószenekari fesztiválokon. Vonós alapját 
képezik a megyében kuriózumnak számító Gyermek Szimfonikus Zenekarnak. 

Nagy örömünkre az egykori növendékek szívesen visszajárnak muzsikálni 
koncertjeinkre. Hegyes Nándor, Békéscsabán a Bartók Béla Zeneművészeti Kon-
zervatórium ötödéves hallgatója, jelenlegi tanára Baranyai György. Ugyancsak itt 
tanul Fritsch Boglárka, másodéves hallgató, aki szintén Baranyai György tanítványa.  
Tóth Barbara a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium elsőéves 
hallgatója, tanára Pichner Teréz. Barbara 2010-ben megkapta az Istók Margit Ala-
pítvány díját. Mindhármukat Bíró Anita indította el a zenei pályán.  

A Szivárvány Kamaracsoport néhány hónapja alakult. Az együttes alapvető 
célkitűzései közé tartozik a társas muzsikálás megszerettetése, az utánpótlás ne-
velése. A kamaramuzsikálás fontos kiegészítője és pillére az egyéni óráknak, hiszen 
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a közös zenélés öröme könnyen átsegít a hangszertanulás kezdeti nehézségein. Az 
egészen friss kis csapat már sikerrel képviselte az iskolát és a várost az Aradon 
megrendezett kamarafesztiválon.      

A zenekari játék együttműködésre, alkalmazkodásra, közösségi szellemre nevel. 
Kiegészül a növendékek zenei műveltsége is, hiszen az itt megtanult művek ajtót 
nyitnak a kamara- és nagyzenekari élmények, tágabb értelemben a "felnőtt" zenélés 
felé. 

A koncerten a terem megtelt hallgatósággal, körülbelül kétszázan lehettünk. A 
nézőtéren figyelem, az előadókkal történő együttrezdülés volt érezhető. Mindez 
kölcsönösen hatott, a szereplők a legjobb tudásukat igyekeztek nyújtani, amit a 
közönség nagy tapssal viszonzott minden műsorszám után. A műsor végén állva 
köszöntük meg az előadást a szereplőknek. Valamennyien sokáig őrizzük emlé-
kezetünkben ezt a szép délutánt. 

A siker, az eredmények, a minőségi munka ilyen fogadtatása nagy erőt ad a 
folytatáshoz, a következő korosztály felkészítéséhez, a jelenlegi tudás gyarapí-
tásához, hiszen a pedagógus munkája állandó újrakezdés. Reményeink szerint a 
felnövekvő nemzedék viszi tovább az itt megélt, itt kapott értékeket, a kezdő 
növendékek is ezt várják, tanáraik pedig szeretettel adják át tudásukat. 

 Ez a hangverseny az iskola vonós tanszakának egyik kitűnő állomása volt, 
ahonnan érdemes visszatekinteni, becsülni a múltat és a jelent;  lehet egy kicsit 
megállni és örülni, majd feltöltődve, töretlenül tervezni a jövőt. Nyugdíjas 
hegedűtanárként azt kívánom, legyen meg hozzá minden feltétel. 

 

 
A Makói Ifjúsági Vonószenekar 
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GONDA JÚLIA 
ötven, jaj ötven... 

 
Kosztolányi Dezső így jajdul fel a Hajnali részegség c. költeményében, rádöb-
benvén arra, hogy 50 éves lett: " ötven jaj, ötven éve - szívem  visszadöbben..." De 
mi már rég elmúltunk 50 évesek, a mi mostani kosztolányis följajdulásunk 
"csak" az 50. érettségi találkozónkra vonatkoztatható …, ehhez kell hozzáadni 
az érettséginkig megélt 18-at, hogy megkapjuk valós éveink számát. 

És ezért is, így is a Kosztolányi vers folytatásának még szomorúbb aktualitása 
van, mert: halottaink is... egyre többen... A mostani találkozóra már tízen lettek: 
Fábián Erzsébet, Gábor László, Jaszovszky István, Károlyi István, Sz. Nagy Mihály, 
Szegedi Miklós, Tamás Péter, Varga Katalin, Varga S. Margit, Végsheő György  ... De 
rájuk is emlékeztünk ... mindenkiért egy-egy gyertya égett ...  És az emlékeinkben 
továbbélnek. 

Az érettségi tablónkon még 41-en vagyunk.  
Most - 2011. május 14-én - 25 egykori IV. bés találkozott. És örült egymásnak. 
Osztálytársakként. Örök osztálytársakként. Mert egyből azok lettünk, egymás 
közt. Pont olyanok, mint egykor ... a Makói József Attila Gimnázium diákjai 
1957-1961-ig. 

Összetartó osztály volt mindig is a mienk. Osztályfőnökünk: Domokos Géza 
(Géza bácsi) nagy gondot is fordított arra, hogy igazi közösséggé kovácso-
lódjunk. Figyelt ránk, együtt is és külön-külön, - de sose kivételezve, - majd-
nem úgy, mint egy apa, aki minden gyerekét egyformán szereti, és megértéssel 
terelgeti őket, sokat követelve, de sokat is adva. Ó, azok a "szép" matematika 
tételek, levezetések és példák!  Meg az osztályfőnöki órák (és megíratott 
faliújságcikkek) barátságról, szerelemről, boldogságról ... Kirándulások ... ha-
csak a közeli Maros-partra is, vagy Szegedre, Mezőhegyesre, nyaranként,  ( más 
osztályokkal is) Balatonra, Pécsre, Egerbe, Síkfőkútra. A közös éneklések az 
úton ..., az aktuális slágerek mellett inkább a népdaloké. Még az őszi mezőgaz-
dasági munkákon való részvétel (kukoricatörés, hagymaszedés, cukorré-
paszedés) is jó, közös élmény volt! Meg az osztályklubdélutánok. Egy-egy ne-
hezebb matematika, fizika házi feladat is „összehozott" bennünket, amit 
közösen próbáltunk megoldani, egymás segítségével. 

Jó volt visszaemlékezni az iskolai évekre ... Lehet, hogy már csak a szépre emlé-
kezünk, de ami talán régen sérelmesnek is tűnt, az ennyi idő után eliminálódik, 
jelentőségét veszti, vagy éppen más jelentést is kap, és egész más színben 
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tűnik fel a jövő azaz a mostani  jelenünk perspektívájából  ... Megkapja a min-
denféle tapasztalat előrevivő jelentőségét. 

 Egyikünk mondta is a találkozón: "jó iskolába jártam, jó volt köztetek, itt min-
denki egyenlő volt, egyforma jogai voltak, itt senkit nem néztek le, jó tanáraink 
voltak..."  

Jó osztály voltunk - mondom én.  
Jó osztály, jó közösség voltunk és maradtunk ... ha már megfogyatkozva is ... 

A találkozóinkkal se vártuk/várjuk ki általában a "hivatalosnak" számító 5 é -
ves fordulókat, lehet mondani, hogy kétévente összejövünk.  Ezentúl még in-
kább így lesz, - amíg csak tehetjük. 

De ez a mostani kivételes alkalom volt mégis csak. Az 50. félévszázados. "Jaj..." ? 
de nem csak a "jaj"… Nagyon is felemelő és jó érzésekkel eltöltő! Mert annyira 
örültünk egymásnak ...Tiszta szívből. És egyek voltunk. És szinte gyerekek, 
újra... 

A Korona előtt gyülekeztünk, ott találkoztunk, ebédeltünk, majd átmentünk  
az újjászépült gimnázium épületébe, a földszinti terembe, a régi osztályunkba, 
(ami kicsit mintha megrövidült volna, az átalakítás során, de kétségtelen, hogy 
még a mi nyomainkat is őrizhetik falai, padjai, ha nem is ugyanazok már, 
amikbe most mégis "visszaültünk", a régi helyeinkre ... itt "feleltünk" egymás-
nak abból a meg-megújuló leckéből, amit az élet adott és ad fel minduntalan. 
Főleg a legutóbbi találkozásaink óta eltelt időszakról szóltak a beszámolók, de 
az Életünk (ez a nagybetűs), az eltelt ötven év örömeivel-bánataival-hétköz-
napjaival-ünnepeivel - ott tornyosodott mögöttünk. 

Azt hiszem, remélem, mindannyian jól feleltünk ... az élet nevű tantárgyból. 

 Minden találkozón a beszámolók fókuszába az életkori sajátosságoknak, az 
életpályán megtett útszakaszunknak megfelelően, más-más feladatok, tényke-
dések, fontosságok kerülnek, a mostani számvetések középpontjában kétség-
telen, hogy már nem mi voltunk. Hanem az utódok. Akiket magunk után ha -
gyunk. Akikben élhetünk tovább. Akiknek most is igyekszünk adni, ma -
gunkból ..., mert  - ahogy Adytól is tanultunk - "másokért élünk, mi mindig csak 
adunk". Akár tanítványok, saját gyerekek s unokák képében. Azért leginkább 
akkor ragyogtak fel a már itt-ott szarkalábas szemek, amikor unokákról esett 
szó, az "unokázásról"- mint a nyugdíjas évek fő tevékenységi formájáról. 
Minden kornak megvan a szépsége, Minden korszaknak. Mondják. Úgy 
látszik, ennek a kornak az unokák adják meg ezt a szépséget  ... és értelmet.  És 
derűt is és nyugalmat. Letisztult, higgadt bölcsességet.  
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Az alma materünkből átmentünk kávézni, kötetlenül és szinte meghitten, - a 
közös emlékeket idézgetve - tovább beszélgetni kisebb-nagyobb asztaltársa-
ságokban, a Belvárosi Kávéházba, majd a Pulitzer József Kollégiumba vándorol-
tunk, ahol a nem makóiak szállást is kaptak - itt, az étteremben, szépen terített 
hosszú asztalsorok fogadtak, középen gyönyörű virágkölteménnyel ... a vacso-
rára.  

Itt hallottam egy már rég Makóról elszakadt osztálytársamtól, hogy amikor 
Makóra jön, mindig azt mondja Pesten, a hozzátartozóinak, hogy hazajön. 
Hova jönne máshova, mint haza ?!  Pedig már évtizedek óta nem lakik itt. És 
mégis. Itt van itthon. Itt vagyunk itthon, "ez a hazánk"... ahogy József Attilánál 
olvashattuk: "Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bír-
hatsz, óh lélek! ..." , s ahogy Radnótitól tanultuk: "az iskolába menvén, a járda 
peremén", hogy ne feleljünk aznap ... egy kőre léptünk …  

És egymásnak is ezt jelentjük. Ismerjük egymást. Tudjuk, kik vagyunk, egy-
mástól is, hogy kik voltunk, hiszen azok maradtunk - egymás szemében ... Jól 
ismerjük is egymást ..., mert tudjuk, mi az, ami állandó bennünk, hiszen az a 
lényegünk - ami fél évszázad alatt sem tud megváltozni. Tükrei is vagyunk 
egymásnak, méghozzá olyan tükör, amiben megláthatjuk régi arcunkat is, régi 
magunkat is ... Azt, akik igazán vagyunk. 

És sokszor jobban emlékszünk egymásra, mint magunkra. Mennyire igaznak 
és jelentésesnek tűnt ez a József Attila töredék is most: "jó volna jegyet szerezni, s 
elutazni Önmagunkhoz, hogy bennetek lakik, az bizonyos"....  Hát mi most "elutaz-
tunk" egymáshoz! És találkozhattunk önmagunkkal is! és megmostuk arcunkat 
egymásban, hiszen ezt is megtanulhattuk : „Hiába fürösztöd önmagadban, csak 
másban moshatod meg arcodat”. 

Az az 50 év összezsugorodott...Visszapörgött a mutató. Megállt az idő. 50 évvel 
előbbre. Újra ugyanazok a gyerekek vagyunk mint gimnazista korunkban. Egy-
szeriben visszaváltozunk. Nem számítanak az évek, (Ó a szárnyas idő ... (a közelítő 
tél...), a külső változás, az csak felszíni amúgy is ... előjön belőlünk, akik va-
gyunk, őszintén, és a másikhoz fordulón ... talán bölcsebben, megértőbben is, 
mit bohó ifjú korunkban. Örülünk egymásnak és becsüljük egymást. Örülünk 
annak, hogy együtt vagyunk. Akik, s amíg még együtt lehetünk  … És igen, ne 
szégyelljük: szeretjük is egymást. 

Osztálytársak... mindhalálig. 
Most hajnali  3-ig ... (egyes ifjú osztálytársak úgy ropták a táncot, olyan lendület-
tel,  hévvel, lelkesedéssel, mintha csak 50 éve ...) 
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 "Hős harc az Élet és megélni szép...",  
"Ha élet zengi be az iskolát 
  Az élet is derűs iskola lesz. 
  S szent frigyüket így folytatják tovább." 

  üzenhettük Adyval egykori iskolánkba  mi is.... 

  "....csak semmi félelem. 
  Bár zord a harc, megéri a világ, 
  Ha az ember az marad, ami volt: 
  Nemes, küzdő, szabadlelkű diák." 

  Igyekszünk is azok maradni... 
 
 

 
 

 

Rotár Aranka, Rácz Edit, Katona Éva, Gonda Júlia, Faragó Éva, Lóczi Rozália, Majoros Márta, 
Stenszky Csaba, Monostori László, Hanczik Etelka, Siket István, Márton Ferenc, Fodor Béla, 

Szűcs Magdolna, Somlai Klára, Simenszky Mariann, Ember Pál, Jenei Julianna, Biborka Tamás, 
Olasz Sándor, Nagy Borbála, Brutyó Mária (valamint feleségek, férjek). Jelen voltak még a 

találkozón, csak a kép készítésének idején már nem: Gruber György, Károlyi Mária, 
Szentmiklósi Margit. Hiányoztak: Árva Rozália, Halász Éva, Puskás Mária, Szabó Irma, 

Veszelovszki Erzsébet, Zsilinszky Nóra
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KOZMA ANDRÁSNÉ SOMOSKÖVI MÁRIA 
„Gyermekkorom tündérvilága, Makó” 

 

Szabó Dénes zenetanár, karvezető emlékezett így Makóról a Duna Televízió 
Szerelmes földrajz című sorozatában, 2011 márciusában, a róla és a szülővá-
rosáról készült kisfilmben. A film forgatásakor Makóra látogatott. Gyermekkora 
kedves helyszíneit felkeresve emlékezett vissza az itt eltöltött évekre. Gondtalan, 
vidám, olykor csínytevésekben is gazdag emlékeket felidézve, felkereste azokat 
a régi kedvenc helyeket, melyek az idő elteltével sem változtak, olyanok 
maradtak meg, amit gyermekkorából emlékként őrzött. Ezeket mutatta be a róla 
és Makó városáról készült filmben, de megnézte az új és jelenleg épülő létesít-
ményeket is. Mi akik itt élünk,  tudjuk, hogy városunk a kisvárosok életét éli. 
Rendezett, tiszta és fejlődő, élhető város. Az a varázs, amit e város jelent az 
innen elszármazottak részére számunkra soha nem érzékelhető. Ez alkalomból a 
várostól kapott egy meghívást, hogy valamelyik kórusával vendégszerepeljen a 
makói Hagymaházban 2011. május 28-án egy előadás keretében. A karnagy a 
felkérést szívesen fogadta, hiszen korábban már meghívta őt a szintén makói 
származású Béres György atya, hogy a gyémántmiséjén a régi barát kórusa 
énekeljen a belvárosi Szent István-templomban. Következőkben ismerkedjünk 
meg életével és elért sikereivel. 

Szabó Dénes 1947-ben Makón negyedikként született egy ötgyermekes 
családban. Édesapja Szabó József református lelkipásztor, édesanyja tanítónő. 
Általános iskolába itt járt, a középiskolai tanulmányait a makói József Attila 
Gimnáziumban kezdte, majd a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakkö-
zépiskola fuvola szakán érettségizett. Innen az út a szegedi konzervatóriumba 
vezetett, ahol átszervezés miatt megszűnt a fuvola szak, így tanulmányait 
Miskolcon tudta befejezni. Három szakon tanult és diplomázott: fuvola, szolfézs 
és általános iskolai énektanár diplomát szerzett. Itt ismerkedett meg Ágnessel, 
akivel házasságot kötött. Házasságukban három gyermek született. 

1969-ben tanulmányait befejezve került Nyíregyházára, ahol sikert sikerre 
halmozva elindult a karrierje. Szerinte ezt a világsikert a Kodály-módszer ta-
nítása hozta számára. A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában ének-
tanárként kezdett 1972-ben. Az iskola nagy kórusának vezetésével bízzák meg. 
Majd 1986-ban a Pro Musica leánykar megalakítása és vezetése is munkája 
részévé válik. 1998-ban a Cantemus, 2003-ban a Cantemus Kórus Intézmény 
megalakítása kapcsolódik munkásságához. Ezen munkák és a kórusveze-
tésekkel egyidejűleg mesterkurzusokat tart, melyek színhelyei Magyarország, 
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Japán, Spanyolország. Előadásokon és konferenciákon vesz részt, az Egyesült 
Államokban, Japánban több alkalommal, valamint Kanadában, Szlovéniában, 
Németországban, Franciaországban és Finnországban. 

Munkája elismeréseként különböző művészeti díjakban részesült. 1985-ben 
Liszt Ferenc-díj, 1993-ban Bartók Béla - Pásztory Ditta-díj, 

2000-ben Kossuth-díj, 2004-ben Magyar Örökség Díj, 2004-ben Príma Díj, 2009-ben 
Kölcsey-díj, 2009-ben Megyei Príma Díj, Artisjus Díj a kortárs művek bemutatásáért 
több alkalommal. 

Rövid életrajzi bemutatását követően térjünk vissza a május 28-i előadásra, 
melyre a Pro Musical leánykarral érkezett. Megérkezésük után színpadi pró-
bával készültek az előadásra. Ezt követően a karmester köszöntötte a jelenlévő 
közönséget. Elmondta, hogy rendkívül felkészülten jöttek Makóra. Tanítványai 
nagy odafigyeléssel fognak szerepelni, mivel tudják, hogy ez nagy öröm neki, 
hiszen szülővárosában mutathatja be munkája eredményének egy részét.   

Közben fürkésző tekintettel nézett a széksorok közé, volt általános iskolai 
osztálytársai közül kiket ismer fel. A volt osztály megszervezte, hogy ez alka-
lomból rendezi meg előadás után az éppen aktuális 50 éves osztálytalálkozót, 
amelyen nagy örömmel vettek részt az osztálytársak és a tanárok.  

A köszöntő után felcsendült az ének, hihetetlen tisztasággal, fegyelemmel, 
pontossággal. Mintha egy szívdobbanásban élne a kórus és karnagya. 

Bámulatra méltón`minden segédlet nélkül vezényelte le az elhangzott műve-
ket, a népi énekektől kezdve Bartókon át az egyházi énekekig. Vendégként a kó-
russal jött egy japán karmester is, az ő vezényletével A cseresznye virágzása  című  
japán művet mutatták be. A közönség állva, lelkesen tapsolva köszönte meg a 
csodálatos műsort. 

Dr. Buzás Péter polgármester – a szülőváros elismeréseként – adta át Szabó 
Dénesnek a Makó Város Emlékérmet.  

A fellépés utáni osztálytalálkozón így köszöntöttem őt az osztálytársak 
nevében:  

„Tanáraink és valamennyi volt osztálytárs nevében külön köszöntöm Szabó 
Dénest. Köszönjük Neked ezt az élményekben gazdag előadást. 

Hogy pályádon sikerült ilyen magasra ívelned - tehetségeden kívül úgy 
gondolom - neveltetésed és szüleid szellemisége is nagyban segített. Édesapád 
református lelkészként gyermekhittant is tanított. Ő egyike volt azoknak, aki 
sok-sok emberi érzésre felhívta a figyelmünket, és egymás megbecsülésére ta-
nított. Az egyik példabeszéde így hangzott: „légy alázatos”, olyan alázatos, mint 
Jézus, aki megmosta a tanítványok lábát, holott ő lett volna arra hivatott, hogy a 
tanítványok tegyék ezt vele. Akkor még nem igazán értettem, hogy mit jelent ez 
a példabeszéd, de később az életben sokszor visszaemlékeztem rá. A Te életedet 
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is úgy gondolom, ez végigkísérte, hiszen kellő alázattal viseltetsz az elődeid 
iránt, akiktől sokat tanultál, de kellő alázattal vagy az utódokhoz is, hiszen a 
fiatal generációkhoz lehajoltál, és tanításoddal magasra emelted őket, hogy 
továbbvigyék az éneklés szeretetét. 

Most végre sikerült megvalósítani egy régi vágyad, szülővárosodban is meg 
tudtad mutatni, hogy a művészet mire képes. Kívánunk a művészi pályádon 
még számtalan sikert!” 

 
 
 
 
 

 
 

Szabó Dénes 
Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas karnagy
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NOVÁK ISTVÁN 
Sonkodi Rita makói grafikai kiállítása 

 
Megtiszteltetés számomra, hogy Sonkodi Rita festőművész grafikai kiállítását 

megnyithatom. Tíz évvel ezelőtt az első makói kiállításon is én lehettem az Önök 
kalauza. Akkor a múzeum, most pedig Makó legértékesebb műemléke a hely-
szín. A klasszicizmus maradandó értékű emléke a volt megyeháza. Giba An-
talra, az épület alkotójára való emlékezést mindig szívügyemnek tekintettem.  

A Városháza Galériában látható kiállítások – legyenek azok gyermekrajzok, 
vagy jeles művészek alkotásai – a makói művészeti életet reprezentálják. Köszö-
net érte Karsai Ildikónak, aki a kiállítások szervezője, rendezője és éltetője. Sze-
rencsére az önkormányzat és a polgárok művészetpártolók, itt főépítészként 
működni kegyelmi állapot. 

Elnézést a kitérőért, a továbbiakban az itt látható művekről, illetve készí-
tőjéről fogok beszélni. 

Sonkodi Rita gyermekkora gyönyörűséges nyarait Makón a nagyszüleinél 
töltötte el. Azóta újra és újra hazatalál. A művésznő és unokatestvére, Barbara – 
a barna és a szőke kisleány – korán elnyerték a szívemet. Azután jöttek Rita 
gyermekei, Lili és Mimi. A bájos leánykák ragyogása, majd később a fiatal nők 
bűvölete igazán érdemes volt a megörökítésre. 

A nő, az örök művészet témája. Sonkodi Rita alkotásaiban is mindig szerepet 
kaptak. Festményein rokonokat, barátnőket örökített meg, de számomra az itt 
látható grafikák jelenítik meg mindazt, amiért a nőt szeretni, dédelgetni, cso-
dálni, irigyelni lehet, amiért azt mondhatom, hogy ide nekem mindet. Persze a 
grafikákról beszélek. Örömet, szeretetet adnak, elfelejtetik velünk minden-
napjaink nehézségeit. A legfontosabb, hogy eltörlik a mai zavaros, kétségbeesett 
hasonulási vágy kicsinyes értékrendjét. 

Ha mégis az elődöket keresnénk, azt az Art Nouveau és a szecesszió 
századfordulós művészetében szereplő alkotóknál találhatnánk meg. Az abszint 
kortyolgatás, a vágott végű szivarok, a selyem estélyi ruhák világában, 1900 
táján ott van a szemünk előtt a nagyvilági és félvilági párizsi nő, mindig csillo-
gón és elegánsan, halálra gyötörve a férfiszíveket. A kifinomult szimbolista 
légkörben őket ábrázolják a kor művészei, sőt a nő ravasz ügyeskedéssel beke-
rült az art nouveau díszletkészletébe is.  

Sonkodi Rita lavírozott tusrajzain a nő nem díszlet, hanem korunk jelképe. 
Szerencsére a farmer egyenruha helyett finomra hangolt színekbe öltözteti őket. 
A női test, a mozdulat, a ruha, a cselekvés egy-egy lendületes, bravúros vonallal 
történő ábrázolásával sikerült a mai nő sejtelmes, mindent adó és elveszejtő 
igézetét megörökíteni, de egyben az örök nőt is megidézni.  
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Sonkodi Rita az elmúlt időszakban kiemelkedő alkotóvá nemesedett. A mű-
vésznő bebizonyította, hogy a korszellemnek megfelelve sajátos figurális művé-
szetet is lehet teremteni. 

Tíz éve azt kívántam Sonkodi Ritának, hogy a szeretet birodalmát további 
relikviákkal gazdagítsa. Az itt látható varázslatos művek alapján érzékelhetjük, 
hogy ez a szépséges tartomány valóban alkalmas arra, hogy védelemért, kegye-
lemért mi is hozzá fordulhassunk.  

Lépjenek be Önök is Sonkodi Rita csodaországába, ezennel a kaput ismét 
megnyitom. 

(Elhangzott 2011. április 15-én a Városház Galériában) 
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 SZUROMI PÁL  

Totemek és térszentélyek 
 

 Kézenfekvő, már-már pofon egyszerű címre hallgat a jelenlegi kiállítás. 
Fekete Miklós festőművész pusztán csak annyit mond: Látó-tér, aztán magunkra 
hagy bennünket.  

 Mintha a látás aktusa, vagy a térviszonyok kérdése a lehető legtermé-
szetesebb dolog lenne. Holott közel sem az! Nem tudom, akad-e köztünk valaki, 
aki már ki bírta volna lesni a kikeleti időszak, a tavaszi újjászületés eleven cso-
dáját. Azt, hogy a csupasz földzónákból egyszeriben csak fűfrizurás terek lesz-
nek, a szikár, csontos faágakból pedig telített, lombkoronás fák. Mi tagadás: én 
máig adós vagyok az efféle megfigyelésekkel. Pedig a jótékony tudomány, mos-
tanára csak-csak kitágította eddigi látómezőnket. Ma már ugyanúgy bepillant-
hatunk a mélytengeri vizek növény- és állatvilágába, ahogy a felhők fölötti 
mennyei régiókba is. Igaz, a koromsötét éjszakák démonikus birodalmáról é-
deskeveset tudunk. Itt a magasság és a mélység a közelség és a távolság talá-
nyosan összefonódik. Amint szubjektív belső tereink is fölöttébb rejtélyesek, s 
egyre-másra felfedezésre várnak.  

 Külső terek, kinti látványzónák? Aztán benti, szellemi élményszférák? 
Aki közelebb akar jutni Fekete Miklós korszerű festői világképéhez, annak 
mindkét tartományról tudomást kell vennie. A kilencvenes esztendők elejétől 
ismerem az alkotót, akkortájt telepedett át hozzánk Erdélyből Szegedre. A csík-
szeredai születésű fiúnak mindenesetre romantikus, élvezetes gyerekkora volt. 
Nem ritkán ott bámészkodott a gyönyörű hegyek közötti völgykatlanban, ahol 
édesapja geológusként dolgozott egy bányavállalatnál. Később a Kolozsvári 
Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult, ahol Tóth László és Veress Pál 
mesterektől sajátította el a szakmai ismereteket. A művész pályafutása mégis a 
Bolygó hollandira emlékeztet némiképp. Hogy mást ne mondjak: nemrég jött 
haza családjával Tuából, Franciaországból. Az előző esztendőkben viszont a 
szegedi Radnóti Gimnáziumban tanított, s ha minden igaz: rövidesen ugyanide 
tér vissza! A tapasztalatszerzés, a világlátás, a tágasabb horizont rendszerint 
alakítja, gazdagítja valóságképünket. Amint rövidesen kiderül: ez Fekete Miklós 
sajátos, kolorisztikus festészetében is tetten érhető.  

 Csak kezdjük a legelején. Mert egy csákós tizenkilenc éves önportrét is 
felfedezhetünk e tárlaton. Úgy néz ki, mintha egy vidám, játékos fiúval szembe-
sülnénk, aki meggyőző biztonsággal kezeli az ecsetet. Előbb-utóbb azonban 
rájövünk: a fiatal festő korántsem tartozik a könnyedén lavírozó, felszínes 
alkotók közé. Élvezi ugyan a modern kor vizuális gazdagságát, a választási lehe-
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tőségek roppant szabadságát, ám a festés, a cselekvés felelőssége mégis va-
lamelyest gúzsba köti. Komolyan veszi hivatását, etikus alkotó. Hisz mind-
untalan el kell döntenie: melyek azok a kifejezési eszközök, amelyekkel a leg-
hitelesebben, a leghatásosabban közvetítheti a külső benyomások és a belső 
ráérzések találó szimbiózisát: Az Ülő nő című sorozat voltaképp elég árulkodó. 
A művésznek a zárt, szerkesztő elvű komponálás éppúgy rokonszenves, mint a 
nyitottabb, levegősebb és lírikusabb tolmácsolás.  

 Eldönthető ellenben, miként lehet a szigorúbb, racionálisabb és az 
oldottabb, expresszívebb előadást autentikusan összeépíteni? Ha egészében 
nézzük Fekete Miklós mintegy negyedszázados munkálkodását, akkor lényegé-
ben ezen a nyomvonalon haladnak művészi törekvései. A kilencvenes eszten-
dőkben még intenzíven ragaszkodik a figurális tematikákhoz, míg a Démon 
látomása az emberben lakozó agresszív, félelmetes térstruktúrákat tolmácsolja, 
addig a későbbi Királynő már fanyar, törékeny kecsességével lep meg bennünket.  

 A kubisztikus térszervezés némileg Picasso hatásáról tanúskodik, a 
nyújtott, gótikus nyakforma viszont Modigliani sugallatait érzékelteti. Mégis 
sajátos hangzatú, egyéni megjelenésű figuraképleteket kapunk. 

 Más kérdés, hogy Fekete Miklós egyre inkább elszakad a konkrétabb 
emberidézéstől, de csupán azért, hogy önnön állandóbb, személyes élményeit 
még inkább felszínre hozza. Számára a természeti képzetű növényi, földi vagy 
kőzetes mintázatok mind, mind fontosak. Már csak azért is, mert ezekben az 
organikusan, mértaniasan csapongó formaelemekben megannyi asszociatív, 
fantasztikus mozzanat rejtőzik. Néha vizsgáló tekintetek vagy beszédes kézmoz-
dulatok lépnek ki a természeti alakzatok elvontabb dzsungeléből. Majd a józa-
nabb és mikroszkópikusabb nézőszög ötvöződése ragad meg bennünket. Más-
kor meg vaskosabb, misztikusabb bálvány mintázatokkal szembesülünk. Akár, 
ha az alkotó világszemléletében a hajdani, archaikus időknek valami különleges 
becsülete volna, mert akkoriban rendje, mértéke és törvénye volt az emberi 
létezésnek. Elég itt csak az Ünnep megkapó víziójára utalnom, ahol a földi és égi 
szférák szinte testvéri közelségbe kerülnek egymással. Mintegy az igazi teljes-
séget példázzák. 

 Ez a kozmikus sejtelmű expresszív, szürreális előadás a művész feled-
hetetlen gyerekkori emlékeit is alaposan átjárja. Neki a szabadon csapongó me-
sék és hiedelmek valahol egyet jelentenek a dimbes-dombos tájék zenei hullám-
zású végtelenjeivel. Másképp: a szabadság izgalmas dinamikájával. Nem csoda 
így, ha Fekete Miklós tájképi és meseszerű látomásain egy oldottabb, érzelme-
sebb alkotóval szembesülünk, aki megnyerően kifejezi, hogy a gyerekkorban, a 
természetben való, feloldódás jóformán legnehezebb kötelékeinktől szabadít 
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meg bennünket. Itt nincs szerepe az óramutatók nyargalásának, a hónapok, az 
évek iszkolásának, minthogy ezúttal a kötetlen térérzések birodalmában 
tartózkodunk.  

 Kár lenne elhallgatnom: a francia benyomások egy jókora lépéssel előre-
lendítették a művész szemléletét, mert úgynevezett Kék korszakában már nyoma 
sincs a kontúros, grafikus és részletezőbb előadásának, nem beszélve jellegzetes 
vöröses, feketés alapú színhangzatairól. Hogy miféle változásról beszélhetünk: 
Fekete Miklós olajképein immár a testes, mértanias színtömbök dominálnak, 
amelyekben, dinamikus, szélfútta, gesztikus festékfoszlányok villannak fel. Ki-
csit olyan ez, mintha az alkotó a modern festészet legvégsőbb módszereit szik-
ráztatná össze. Vagyis a formaszigorítás mondnáni és a formalazítás pollocki 
szimbiózisára gondolok. Másfelől meg a Kitörés című alkotás szuggesztív ere-
jére. Minthogy a tömör, sűrített, kontrasztos kifejezéssel a drámai, dinamikus 
sugallatok szembetűnően felerősödnek.  

 Rég találkoztam Fekete Miklós képeivel. Akkor is úgy találtam: itt egy 
szakmailag igencsak felkészült, összetett lelkületű, igényes festővel van dolgom, 
aki olyanképpen alakítja, formálja művészi előadását, hogy közben szerkesztő 
elvű, impresszív alapállása, alapkaraktere sértetlenül megmarad. A mostani be-
mutató azért csak-csak meghaladja a korábbi eredményeket. A művész ugyanis 
nemcsak szelíd, megbízható és karakteres egyéniség. Nem bizony. Mivel benne 
egy súlyosabb veretű, koncentráltabb festészet kibontakoztatása is bőségesen 
benne van.  

Fekete Mikinek pedig szeretettel gratulálok e konzekvens, izgalmas és előre 
mutató tárlatához. 

 
(Elhangzott 2011. április 16-án a Makói József Attila Múzeumban, 

Fekete Miklós festőművész LÁTÓ-TÉR című kiállításának megnyitóján) 
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VARGÁNÉ NAGYFALUSI ILONA 
Marosvidék író-olvasó találkozó 

 

2011. május 13-án az apátfalvi Faluház és Könyvtárban tartottuk a Maros-
vidék folyóirat író-olvasó találkozóját. Nagy örömünkre a program teltházasra 
sikerült, Szegedtől Mezőhegyesig érkeztek a baráti társaság tagjai. 

A találkozó előtti napokon két kiállítást is berendeztünk a könyvtár helyi-
ségében, ezzel is színesítve a látnivalókat. Fő témának Apátfalva híres, ma is élő 
szellemi és tárgyi néprajzát választottuk. Beke Mihályné néprajzi témájú kiál-
lítása a tárgyi néprajz valamennyi területét átfogva apátfalvi használati 
tárgyakat mutatott be. A Beke család távolabbi célja egy tanyamúzeum létre-
hozása, most csak az összegyűjtött tárgyak egy részét mutatták be. A népi 
textíliákkal kezdődött a tárlat. Sokak szeme megakadt a jellegzetes pátfalvi 
viselet: a fityula, a fejkendő, a testhönálló, és a selyemmel dúsan hímzett, színes 
rojtokkal díszített nagyselyömkendőn. A lakástextíliák is a régi kort idézték. A pát-
falvi fehérhímzés - fehér alapon fehér osztott fonallal duplán hímezve - csodásan 
díszíti a polccsíkokat, a párnavégeket, imakönyvtakarókat. A kiállításon tovább 
haladva fából, agyagból, vesszőből, üvegből készült használati tárgyakat lát-
hattunk. Az egyik asztalon a vallásos élet emlékei sorakoztak, a következőn a 
korsók, köcsögök. Bemutattuk a kenyérsütés eszközeit is, és az apróbb konyhai 
gépeket, mint a darálók, metélők, reszelők, szaggatók, mozsarak. Legszebbek az 
üvegburás petróleumlámpák voltak, és a mellettük levő pipacsos mintával 
díszített cukor-, só- és borstárolók.  

A kiállítás érdekesen láttatta velünk az idő múlását. Az eltűnőben levő da-
masztabrosz, a zsírosbödön, a fejő, a fémszűrők, kanta, szentképek, szakajtó, 
mind egy letűnt küzdelmes, de természetközeli életmód emlékei. 

A falusi emberek régen is szerették a virágokat. A parasztházak ablakaiban 
ott virítottak a muskátlik, a virágoskertekben a tulipánok, rózsatövek, violák, 
dáliák. Ezt a hangulatot idézte Simon Mihályné mini virágkiállítása. Icuka 10 év 
óta évente megrendezi a Szent Anna-napi virágkiállítást és vásárt, a Maros-
vidék Baráti Társaság minden évben kulturális műsorral lép fel a virágkiállítás 
megnyitóján. 

A májusi író-olvasó találkozó megnyitásakor örömmel köszöntöttem az egy-
begyűlteket, sokan elfogadták meghívásunkat. A műsorban elsőként kislányom, 
Réka mondta el Csukás István: Sün Balázs című versét. A vers után Szilágyi 
Sándorné a Marosvidék folyóirat főszerkesztője tartott előadást Apátfalva a 10 
éves Marosvidékben címmel. Felidézte a 10 év alatt megjelent írásokat Apátfal-
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váról. Az előadás után Czigeldrom-Korom Judit hegedűjátékát hallgathattuk 
meg, majd Kis Enikő verset szavalt. 

Mátó Erzsébet a Marosvidék füzeteket mutatta be, kiemelve Vargáné Antal 
Ilona visszaemlékezéseit. Majd Tóth Tamás citerajátékát hallgathattuk meg; 
igazán szépen szóltak az apátfalvi nóták, népdalok a hagyományos népi 
hangszeren. A népzene után ismét egy vers következett, Rigó Angéla szavalt 
mély átéléssel.  

Simon Mihályné jóvoltából egy képes összeállítást nézhettünk meg 10 éves az 
apátfalvi virágkiállítás címmel, majd felköszöntöttük Vargáné Antal Ilonát 77. 
születésnapja alkalmából, akinek a Marosvidék Baráti Társaság jóvoltából egy 
könyve is megjelent Egy apátfalvi asszony visszaemlékezései címmel. Ilonka néni 
tiszteletére közösen elmondtuk az általa megismertetett Ánafa letelepedett című 
népi imát. Tóth Tamás és Herczeg Péter egy Hacsek és Sajó paródiát adott elő 
nekünk búcsúzóul, amin mindnyájan jót nevettünk, új oldalukról ismertük meg 
a két fiatalt.  

Az est második részében az apátfalvi Marosvidék tagok vendégül látták a 
találkozó résztvevőit, finomabbnál finomabb házi készítésű süteményekkel és 
üdítővel. A résztvevők szívesen beszélgettek, ismerkedtek egymással és gyö-
nyörködtek a virágokban, a régi tárgyakban, eszközökben és a viseletekben. 

 

Az apátfalvi Marosvidék találkozó szervezői
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FARKAS ÉVA 
Költészet nap Kiszomboron 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket az Esőnap Álomszínház, mondjuk így (kicsit 
fellengzősen) hosszabb szünet utáni 2011. évadi előadásának estéjén. 

Hálás köszönetem a Marosvidék folyóirat szerkesztőinek, a kiszombori Kis 
Mária Hortenzia Honismereti Kör és a makói József Attila Könyvtár vezetőinek, 
hogy térségünk kulturális hagyományait programjaik, kiadványaik által ápolják, 
s költészet napi rendezvényükre társulatunkat invitálták.  

Külön köszöntöm Kiszombor falva előkelőségét, közép- és előjáróit, apraját s 
nagyját, s mindazon tisztes polgárokat szeretteikkel egyetemben, kik arra 
méltattak bennünket, hogy mai estjüket társulatunk újabb megmutatkozására 
testálják.  

Társulatunk, az Esőnap Álomszínház nevét jól ismerik a kiszomboriak.  

1996 telén gyűlt össze először a színházat, irodalmat, néprajzot kedvelő és 
éltetni akaró alapító csapat Badicsné Szikszai Zsuzsanna irányításával (akit 
Istennek legyen hála, barátomnak tudhatok, s ezúton is köszönetet mondok neki 
érte), tehát az ő irányításával indult útjára. Akkor, ’96 decemberében buzai bet-
lehemest adtak elő.  

A sikeren felbuzdulva a társulat tagjai közös akarattal eldöntötték, hogy 
folytatják. Így került sor 1997. március végén a Lúdas Matyi népi színjáték be-
mutatására.  

A sajátos, egyéni, kifejezetten a helyi közösségnek megszólaltatott előadás-
mód osztatlan sikert aratott a tiszteletre méltó publikum körében. Az élmény 
nagy és felülmúlhatatlan volt, a színdarabot melynek szövegkönyvét akkor egy 
rádióhangjátékból Tóth András írta, kétszer kellett bemutatni a nagy érdek-
lődésre való tekintettel. A média is felfigyelt a társulatra, s egyre több felkérés-
nek tettek eleget a környék településeinek falunapjain, különböző rendezvé-
nyein, ünnepein.  

A siker, a közösségi együttlétek ösztönzőleg hatottak a társulatra, s újabb 
darabok bemutatására adott lehetőséget: többek között a Handabasa avagy a fátyol 
titkai, Palacsintás király, A helység kalapácsa, Kukás Guru, Tűvétevők, Kakukk Marci, 
Egy fiú egy lány, Melyiket a kilenc közül? átírt irodalmi alkotások színpadi meg-
elevenítésére.  

Mi élteti, mozgatja, motiválja ezt a társulatot? Mi a titka 15 év távlatából? 
Legegyszerűbben így tudnám megfogalmazni: A SZÍV hangja! A maga tiszta 
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egyszerűségével, de teljes melegével és fényével, adni, szórakoztatni, felhőtlenül 
és felszabadultan kacagtatni akaró szeretetben áll a titok nyitja.  

Itt nem az előadott irodalmi alkotás szöveghűsége, a tökéletes színészi játék a 
cél, hiszen senki sem tanulta a színészmesterséget, mindenki egyénisége, karak-
tere legjavát mutatja és teszi hozzá egy-egy színdarabhoz, azt, ami benne van, 
ami képességként Neki adatott.  

A társulat alapító tagjai: Badicsné Szikszai Zsuzsi, Badics Pisti, Balázs Andi, 
Balázs Zoli, Balázs Barnabás, Majoros Márti, Sarnyai Anikó, Dömösi Zsolti, 
Szécsi Andi, Badics-gyerökök, Szécsi Barna és Tóth András.  

A társulat tagjai egy-egy alkalommal mindig bővültek, mint ahogyan a mai 
estén is Kelemenné Goldis Juliska, Vízhányó Marcsika, Kelemen Ági, gyerme-
keink és jómagam, Farkas Éva, vagy ahogyan a zomboriak ismernek Alatyányi 
Éva személyével. 

Az április hónap két ünnepet is hordoz hátán, ezért is kívántuk a hosszabb 
szünet után újrainduló társulat bemutatkozását mostanra helyezni (a lehető-
ségért pedig köszönet a szervezőknek), mert örömöt szeretnénk ma este csalni 
az emberek szívébe, mint ahogyan e két tavaszi ünnep is az örömre hívogatja az 
emberi lelkeket.  

Az egyik ünnep a közelgő húsvét, melyet régóta ismerek a maga vidám nép-
szokásai révén, valós tartalmával azonban most töltekezem, nemcsak nekünk 
magyaroknak, kiszomboriaknak, de az egész emberiségnek ajándékozott örömé-
vel, a Feltámadás reményének örömünnepével. 

Ha más módon, más műfajban, de az öröm megélésére kívánunk mi is ma 
este próbát tenni.  

A másik ünnep, a Magyar Költészet Napja. Bár e nap József Attila nevéhez és 
személyéhez kötődik, akinek írásaiban a búskomor hangvétel mindig is 
dominánsabb volt, mi mégis az új élet (a társulat életében is bekövetkezett új 
élet) reményében hoztunk színre Önöknek két Rejtő Jenő bohózatot. Így szeret-
nénk tisztelegni költőink és íróink nagyszerű alkotói tevékenysége előtt. Hogyan 
jelenik meg a búskomor József Attila életéhez kötött Költészet napjában az 
öröm?! 

Hm… Tudom és hiszem; ha József Attila ma itt ülne Önök között, köztünk, 
az örök életből visszakacsintva ezt mondaná: A semmi ágán ült egykor földi 
éltemben szívem, kis teste hangtalan vacogott, de visszahoztam az örök fény 
tükrében, s most köztetek vidáman, kacagva újra itthon vagyok…  

Kérem, ennek fényében tekintsék meg soron következő műsorunkat: Rejtő 
Jenő Herkules bonbon, majd Nagyválaszték kicsinyben c. bohózatait. A két színdarab 
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között hallgassák meg kedves barátom, Rozsnyai János egyik meséjét, A vizek 
között regényéből és a Románc című hegedűdarabot Farkas Eszter Abigél előa-
dásában.  

Nos, költészet, gondtalan mulatozás Múzsája, ébredj! Hozd az örömöt 
közénk!  

Nagyérdemű Közönség, kacagásra, vidámságra fel! 
Múljék a szomorúság, mert itt, most a vigasság ideje jött el!  
Köszöntőm zárszava pedig lészen a pikáns bohózataink írójáé, Rejtő Jenőé:  

Bár úgy jöttél ide, hogy a belépés díjtalan,  
De az előadás után kilépésed már bizonytalan! 

(Elhangzott 2011. április 10-én a kiszombori Művelődési Házban) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Az Esőnap Álomszínház társulatának köszöntése
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KOVÁTS DÁNIEL 
A Csongrád megyei honismereti mozgalom tükre 

 

Személyes megjegyzésekkel kell kezdenem. Illetékességem a megszólalásra 
vitatható, hiszen csak másfél évtizede lehetek tanúja – talán helyesebb így mon-
dani: szemlélője – a Csongrád megyében folyó honismereti munkának. Jártam 
ugyan korábban is Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen, Ópusztaszeren; voltak e 
tájról irodalmi emlékeim Mikszáth, Móra, Tömörkény, József Attila, Radnóti, Németh 
László műveiből, ismerkedtem Szeged és vidéke kultúrtörténetével Bálint Sándor, 
Péter László, Ilia Mihály, Juhász Antal, Blazovich László és mások írásaiból, de 
igazán otthonosan a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület programjaihoz 
kapcsolódva kezdtem mozogni itt, az Alsó-Tisza és a Maros mentén. Ma már ár-
nyaltabban látom – többek között – Makó, Csongrád, Pitvaros, Apátfalva, Csa-
nádpalota vagy Mezőhegyes népének táji adottságait, hagyományos kultúráját. 
Most az új kiadvány lektoraként, tipográfiai arculatának megformálójaként, a 
szerkesztők munkatársaként jutottam szerephez. Érdekes, izgalmas feladat volt 
a kötetben megjelenő írások egyik első olvasójaként szembesülni a honismereti 
mozgalom Csongrád megyei múltjával és jelenével, valamint az értékek őrző-
ivel, gyarapítóival. 

A most kezünkben tartott – még friss nyomdaszagú – könyv címében évszámok 
jelzik, hogy a Csongrád megyei honismeretnek a tükrét 1969-től napjainkig mu-
tatja föl az érdeklődő olvasónak. A kezdő évszám arra utal, hogy 1969. március 
20-án alakult meg Szegeden a Hazafias Népfront Csongrád megyei honismereti 
bizottsága, s ettől kezdve beszélünk itt szervezett honismereti mozgalomról. 
Pedig akár jóval korábban kezdhetnénk a helytörténet, a népélet kutatásának a 
szakembereken túl mutató, társadalmi összefogást sürgető, illetve a néphagyo-
mányoknak a nevelőmunkába való bevonását szorgalmazó törekvések átte-
kintését. Elég talán Kiss Bálint (1772–1853), Szirbik Miklós (1781–1853), Szeremlei 
Sámuel (1837–1924), Kálmány Lajos (1852–1919) tevékenységére utalni. Vagy 
emlékeztetni arra, hogy a szegedi egyetemisták Bethlen Gábor Körének tagjai 1928 
őszén indultak először dél-tiszántúli falu- és tanyajárásokra, és angol mintára 
1929-ben megszervezték agrársettlement mozgalmukat. Ebből nőtt ki a Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégiuma tevékenységének egyik vonulata, amely Magyar-
országon az első szervezett főiskolás falukutató munkaközösség volt. (Gondol-
junk Ortutay Gyula, Tomory Viola, Erdei Ferenc 1930-as évekbeli publikációira!) 
Érdemes arra is emlékeztetni, hogy Bálint Sándor 1934-ben Szegeden adta ki 
„Néprajz és nevelés” című kis könyvét, Tálasi István Hódmezővásárhelyen fogal-
mazta meg 1938-ban „Néprajz és középiskola” című tanulmányát, s ezeknek a 
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közleményeknek ösztönző hatásuk volt a hagyományápolás szélesebb körűvé 
tételében. Az 1950-es években Szegváron Jaksa János tanító gyűjtése, Szentesen 
Pap Imre paraszti krónikái keltettek figyelmet, s az 1960-as évek elejétől a Csong-
rád megyei önkéntes munkatársak is bekapcsolódtak a néprajzi és nyelvjárási 
gyűjtőpályázatokba, megalakultak az első honismereti szakkörök. 
Kétségtelen azonban, hogy a Hazafias Népfront égisze alatt terebélyesedett ki 
két évtized alatt a korábbi gyökérzetből a honismereti mozgalom lombkoronája. 
A rendszerváltozás után 1991. április 23-án következett be új, jelentős fordulat, 
amikor megalakult a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, amely most ünnepli 
20. születésnapját. Kötetünkben ennek az utóbbi két évtizednek a honismereti 
tevékenysége jelenik meg a legmarkánsabban. 

Milyen kép rajzolódott ki bennem a könyv írásai és képei által felmutatott tü-
körben? Anélkül, hogy teljességre törekednék, öt jellemző vonást emelek ki a 
paletta kínálatából. 
Számomra a legvonzóbb élmény annak megtapasztalása volt, hogy a h o ni s m e re t  
m ű v e l ő i  milyen személyes elkötelezettséggel, lelkesedéssel és tetterővel vállaltak 
feladatot hazánknak ezen a táján is. Csongrád megyében is bebizonyosodott, 
hogy az egyéni kezdeményezés csodákra képes. Korábban Felicián atya munkája 
Nagymágocson vagy Kis Mária Hortensia tevékenysége Kiszomboron, később 
pedig Csanádpalotán Asztalos P. Kálmán, Mindszenten Kasznár Tóth Emma, 
Csongrádon Papp Imre, Tápén Molnár Imre kezdeményezése gyűrűzött tovább 
máig hatóan. Örvendetes, hogy az említettek személyes példája ezeken e helye-
ken lelkes követőkre talált és talál, s hogy az önkéntes munkatársak mellé olyan 
hivatásosok és hivatalbéliek sorakoztak fel szakmai tekintélyükkel, mint például 
Makón Buzás László vagy Forgó István, Csongrádon Dudás Lajos vagy Erdélyi 
Péter, Szentesen Zsíros Katalin vagy Barta László, Szegeden Nyíri Antal, Szántó 
Imre, Oltvai Ferenc vagy Hegyi András. Nagy öröm, hogy ma is jeles tudósok fém-
jelzik az egyesület tevékenységét, mint Blazovich László, Péter László, Juhász Antal, 
Tóth Ferenc vagy Marjanucz László – hogy csak a legismertebb, kötetünkbe is 
bekerült példákat mondjam szemléltetésül. Aki végigtekinti a megyében létrejött 
honismereti gyűjteményeket, az megtapasztalja, hogy ezek lelkes kezdemé-
nyezők egyéni szorgalma, önzetlen áldozatvállalása által jöttek létre – többek 
között – Algyőn, Csanádpalotán, Domaszéken, Vásárhelyen, Kiskundorozsmán, 
Kisteleken, Mindszenten, Óföldeákon, Pitvaroson, Szegváron, Tápén, Tömör-
kényben vagy Újszentivánon. 
Másodszor: az egyéni teljesítmények mellett megragadott az a közö ss ég f o r m áló  
e r ő  is, amelyre oly sok szép példa kínálkozik kötetünkben. A személyes indíté-
kok többnyire összekapcsolódtak, s rokon érdeklődésű és gondolkodású em-
berek kötöttek szövetséget. Van, ahol egy család több nemzedéke vállalta a 



T É K A  

76 

MAROSVIDÉK 2011. AUGUSZTUS 

 

kovász szerepét, mint Csanádpalotán a Nagyfalusi, Tápén a Molnár családban; 
másutt nevelői közösségek fogtak össze, hogy a hagyománykincs erejét az új 
nemzedéknek felmutassák, mint a makói József Attila Gimnáziumban, Szegeden 
a móravárosi szakképző iskolában és a Dugonics András Piarista Gimnázium-
ban, a szentesi Köztársaság Téri Általános Iskolában vagy a csongrádi Széchenyi 
István Általános Iskola és Diákotthonban. A könyvünkben bemutatott honis-
mereti közösségek igen változatos képet mutatnak fel mind a résztvevők 
életkorában, mind civil foglalkozásukat tekintve. Fontos hozadékként tarthatjuk 
számon, hogy a honismereti munka eredményeképpen megnőtt számos telepü-
lés lakóinak helyi kötődése, önbecsülése. 
Érdekes megfigyelni – harmadjára –, miképp jelennek meg e térség e t n i ka i  
sz í n e i ,  t á j i  j e l l e gz e t e s s é ge i  a kötet tükrében. Az eltelt évszázadok történelmi 
hatásai – s különösen a törökdúlás utáni újratelepülés, valamint a XX. századi 
traumák (Trianon, lakosságcsere, telepítések) következményeiként – a magyar 
mellett szerb, szlovák, sőt lengyel anyanyelvű, továbbá zsidó és cigány kultúrájú 
embercsoportok együttélése jellemzi a megyét, s az ő sajátságaik szerencsés 
módon meg is jelennek a honismereti tevékenységekben, a szellemi és társa-
dalmi néphagyományok rögzítésében, a gyűjtemények tárgyi anyagában. Külö-
nösen Makón, Újszentivánon, Pitvaroson látjuk ennek igen dicséretes példáit. A 
történelmi mozgások pusztításai miatt kiemelten becsesek az épített örökség 
megmaradt táji értékei, mint például a kiszombori rotunda, az ecseri templom-
rom, a kurcai vámház, Dorozsmán a szélmalom vagy a kovácsműhely, Doma-
széken az egykori kisvasúti állomás, Csongrádon a belsővárosi öregház, vagy az 
ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark szabadtéri néprajzi múzeuma. A megyei 
honismeret elkötelezetten számon tartja az elpusztult falvakat (például Szent-
király, Igás, Rákos, Csomorkány, Bars, Solt, Fűperek). A mai Csongrád megye 
több egykori megye területéből „örökölt” településeket – főként Torontáltól és 
Csanádtól – ez további sajátos vonásokat rajzolt a képre. 
Ugyancsak tanulságos az in t éz m é n y ek  k öz ö t t i  eg y üt t m ű k ö dés  megnyilatkozása. 
Egyrészt a helyi levéltárak, múzeumok, könyvtárak szerepvállalására gondolok, 
másrészt a civil szervezetek összefogására. Kötetünk elsősorban az úgynevezett 
önkéntes gyűjtő és hagyományőrző mozgalom tükre kíván lenni, de sok esetben 
nehéz volt megvonni a határvonalat. Elég arra gondolnunk, hogy ez a Somogyi-
könyvtár, ahol most vagyunk – ahogy Mikszáth írta – egy „munkás, nagylelkű 
pap” adományának köszönheti létét, s a múzeumok zöme is egyéni, lokálpat-
rióta kezdeményezésből született, látjuk, hogy a lelkes munkatársak és a honis-
mereti közösségek gyűjtő, feldolgozó, népszerűsítő feladatvállalása jellemző a 
megyében lévő közgyűjtemények tevékenységére. Kitetszik például kötetünk-
ből, hogy milyen változatos helyszíneken és programokkal valósulnak meg 
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évente a levéltári napok programjai a Csongrád Megyei Levéltár és a Csongrád 
Megyei Honismereti Egyesület meg az adott települések honismereti 
munkásainak összefogásával. Hogy egyes iskolák milyen hévvel kapcsolódtak 
be a honismereti vetélkedők, versenyek, pályázatok, kiállítások, táborok, szerve-
zésébe. Hogy számos múzeumi szakember, történész, könyvtáros, pedagógus, 
egyetemi oktató fog össze egy-egy évforduló méltó megünneplésére. Hogy szo-
ros személyi és szervezeti kapcsolódással emelhetünk emlékjeleket jeles szemé-
lyiségeknek. Hogy számos települési önkormányzat érzi kötelességének a honis-
mereti munka támogatását. Mindez kitűnik könyvünk írásaiból. 
Végül – de nem utolsósorban – a honismereti értékek p e d a g ó g i a i  h a s z n o s í t á s á n a k  
felismerésére szeretnék utalni. Arra, hogy az iskolák java milyen kapcsolatot 
épített ki – többnyire a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület segítségével – a 
mozgalommal. Nemcsak a hagyományos tanítás kereteire gondolok, hanem a 
nevelési lehetőségek tanórán, sőt iskolán kívüli kiaknázására is. Szakkörök sora 
bizonyítja a honismeret vonzását. Népszerű kiadványok jelentek meg a helyi 
történeti mozgások, néprajzi sajátosságok, műemléki értékek bemutatására. 
Szegednek, Makónak, Hódmezővásárhelynek többkötetes monográfiája szüle-
tett, de hosszasan sorolhatnánk a települési monográfiákat, amelyek révén 
Csongrád megye a történetileg legalaposabban feltérképezett megyéink közé 
emelkedett. (Kötetünkben Blazovich László felsorolja ezeket, köztük az elsőt, a 
pontosan 40 évvel ezelőtt megjelent „Tápé története és néprajza” című kötetet.) 
Ezek a művek megszületésükben is kötődnek mozgalmunkhoz, hiszen önkéntes 
munkatársaink sora kapcsolódott be a történetírásba, létükkel pedig a mozga-
lom szakmai hitelességének zálogát jelentik. A monografikus feldolgozások 
mellett szöveggyűjtemények, helyi tankönyvek is készültek; könyvünkben Pál 
Lászlóné Szabó Zsuzsanna meg Vargáné Nagyfalusi Ilona írásai bemutatják, miképp 
hasznosulhatnak ezek az ifjúság nevelésében. Ez a nevelő hatás nem korlá-
tozódik azonban az iskolás korosztályokra, hanem kiterjed a felnőtt lakosságra 
is. Számos példát találunk arra, miként adhat tartalmat az élethosszig való 
tanulásnak a honismereti tevékenység, például kiállítások létrehozása, pálya-
művek készítése, tanulmányi kiránduláson, a honismereti akadémián vagy 
konferencián való részvétel által. 

456 oldalba sűrítve, 58 szerző közreműködésével készült ez a számadás két 
szerkesztő, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna és Gergelyné Bodó Mária önzetlen és 
fáradságos munkájával, Blazovich László elnökünk vigyázó szeme előtt. A kötet 
négy fő fejezetből áll. Az elsőben a megye honismereti életének történeti átte-
kintését kapjuk, a második a Csongrád megyei honismereti közösségek, gyűjte-
mények és társszervezetek bemutatását nyújtja, a harmadikban a honismereti 
tevékenység tapasztalatairól esik szó, a negyedik pedig bemutatja, hogy ki 
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kicsoda a megyei honismereti életben. Köszönet mindazoknak, akik szervező-
munkájukkal, anyagi áldozatvállalásukkal a könyv megszületéséhez hozzá-
járultak. Sokak közreműködésének köszönhető, hogy írásban és sok-sok képben, 
gazdag dokumentációval jelenhet meg előttünk honismereti életünk színes 
tablója, lelkes szereplőgárdája. 
S ha személyes hangon kezdtem, hadd zárjam mondandómat ismét líraibb 
tónusban. Az együttműködés, a „könyvcsinálás” szorgos heteiben – noha a vál-
lalt határidő szorításában dolgoztunk – Kazinczy Ferenc 1824-ben leírt mondata 
jutott eszembe, aki szerint „Azon örömön kívül, amit maga a munka ád a dolgozónak, 
nem képzelhetni kedvesebbet, mint azt, hogy ezen az úton a jók barátokká lesznek.” Igen, 
a közös munka emberileg is közelebb hozza egymáshoz az azonos célokért 
fáradozókat. Ezért érzem úgy, hogy a Csongrád Megyei Honismereti Egyesü-
lettel való kapcsolatom, valamint e könyv készítésének hetei, hónapjai maradan-
dóan szép emlékeim lesznek. S ezért tudom jó szívvel figyelmükbe ajánlani 
jubileumi kiadványunkat. 

(Elhangzott a Honismeret Csongrád megyében (1969–2011) című kötet  
bemutatója alkalmából 2011. május 6-án Szegeden,  a Somogyi-könyvtárban) 

 
 
 

 
 

 

Alsóvárosi Tájház, szobabelső
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FELEDY BALÁZS 
Makói képzőművészek – képzőművészek Makón 

 
Erről a fantasztikus kötetről van szó, amit most a kezemben tartok. Megtisz-

teltetés számomra, hogy én, mint Budapesten dolgozó művészeti író, műtör-
ténész, beszélhetek erről a kötetről. De talán ki fog derülni, hogy sok kapcsoló-
dási pont van Makóval és Tóth Feri bátyám egész életének munkásságával.  

Ritkán használjuk azt a jelzőt, de valóban most elmondhatjuk, hogy egy 
teljesen egyedülálló kötetet ajánlhatok az Önök figyelmébe. Nem túlbecsülhető 
ennek a kötetnek a jelentősége több szempontból is. Ha egy város össze is gyűjti 
a maga kulturális, történelmi, néprajzi, művészi értékeit, élete, története fontos 
eseményeit, történéseit, személyiségeit, abban szinte sosem tapasztaljuk, hogy 
kitüntetett helyre kerülne a képző- és iparművészet, illetve a képző- és iparmű-
vészek. Szinte mindenütt, minden város, minden régió inkább foglalkozik a ma-
ga irodalmával, a maga zenéjével, színházával, más művészeti ágaival, mint 
ezzel a művészeti területtel, és itt ezért is önmagában nagyon jelentős ez az 
összefoglalás, a Makói képzőművészek, képzőművészek Makón. Az én olvasatomban 
azért is egyedülálló, mert történeti mű is és kortárs mű is. Ívet húz tulajdon-
képpen történelmi kérdések, események és a kortárs jelenségek között. Azt 
mondhatjuk, hogy az utolsó kétszáz év makói képző- és iparművészeti történé-
seit foglalja össze.  

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mába vezető képzőművészete Makónak kö-
rülbelül a 18. század végétől írható, innen eredeztethető konkrétan ez a történet 
de a gyökerek természetesen régebbiek. Nemcsak személyekről szól ez a kötet, 
hanem műhelyekről is – ezt most idézőjelbe mondtam – hiszen fontos, hogy szó-
ba jönnek Makó iskolái és a makói művésztelep számtalan fázisa, amely külön 
izgalmas része ennek a kötetnek. Nem ismerek olyan kiadványt a közelmúltból 
és a jelenből, sem tematikailag sem szerkezetileg (most kicsit utána is néztem) az 
ország más városában, amelyik ilyen jellegű összefoglalás. Lexikonokat is-
merünk, tanulmánykötetet ismerünk. Ez egy olyan sajátos műfaj, egy olyan 
esszégyűjtemény, amely tulajdonképpen a lexikon funkciót is teljesíti szá-
munkra. Óriási munka. Hatalmas anyagot kellett áttekinteni a szerzőnek, és azt 
gondolom, azzal Önök is egyetértenek, hogy erre igazán Tóth Ferenc volt csak 
képes, noha tudjuk, hogy az ő igazán speciális kutatási területe, a maga sokré-
tűsége mellett is - hosszú évtizedek alatt - tulajdonképpen nem is igazán a kép-
zőművészet volt.  

Jó a cím. Mert hát nemcsak a makói képzőművészekről van benne szó, 
hanem azokról is, akik valamilyen oknál fogva hosszabb-rövidebb ideig itt dol-
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goztak, itt tevékenykedtek. Tóth Ferencnek eleve rendkívül nehéz lehetett el-
dönteni, hogy ki és milyen terjedelemben szerepeljen ebben a kötetben. Hát 
tulajdonképpen a nagy dilemma és kérdés, hogy ki a makói és milyen kritériu-
mok alapján makói valaki? Természetesen a legtisztább, a legvegytisztább, hogy 
az, aki itt született, itt is dolgozott netán egész életében, ez a legegyszerűbb 
képlet. De az élet furcsasága és különösen a 19-20. század magyar történelmét az 
egész országban ez nagyon jellemzi, hogy még egy-egy élet is egy-egy értel-
miségi, művészi élet a legritkábban bonyolódott le egy helyszínen, egy városban, 
egy régióban. Tulajdonképpen a makói művészekre is ez a jellemző. Így a makói 
művész kategóriája néha szűk, néha pedig tág kritériumok alapján alakíttatott 
ki. Az itt születettek mellett sokan valamilyen ok által ide települtek, és 
hosszabb-rövidebb ideig itt dolgoztak. A családi okok természetesen a legmeg-
határozóbbak, melyek közül kiemelt szemponttá válik, hogy sokan lettek 
makóiak az által – fontos! –, hogy ide kerültek tanárnak, ide jöttek tanítani. Ez 
jellemzi Makó hangsúlyos iskolavárosi jelentőségét, amit tudnak, de ebből a 
kötetből még hangsúlyosabban előttünk áll. Érdekes a vonzáskörzet, hiszen 
Erdélyből, a Felvidékről is kerültek ide alkotók, s természetesen a közeli közsé-
gekből, városokból is. 

Tóth Ferenc körültekintő kutatásokat végzett, és hármas szerkezetben tárja 
elénk a makóiakat. Egyrészt negyvennégy alkotó életét egyénileg elemzi. 
Egyénileg végig fut az élettörténeten, és ez valamilyen módon az egész magyar 
művészeti életet arányaiban jellemzi, hiszen legtöbb a festő. Ha jól számoltam 
huszonhárom jeles festőről olvasható elemzés, hat szobrászról, hat grafikusról, 
hét iparművészről és két restaurátorról. Ez tehát kb. kétszáz évet fog át, de 
inkább az utolsó száz évet. Olvasható itt nagyon figyelemkeltő történeti áttekin-
tés, ami korábbra is visszamegy Makó város történetében, a képzőművészeti 
gyökereket keresve, valamint a mű végén jóval több nevet említ a szerző, mint 
az említett negyvennégy, akiket felvillant, akik valamilyen módon lazább 
kapcsolatban voltak Makóval.  

Végül is óriási értéke a könyvnek, s azt gondolom, hogy ebben a részében 
még a makóiak is sok izgalmas ismeretet olvasnak, hogy ismerteti a makói 
művésztelepek bonyolult rendszerét, amelyek hol megszűntek, hol átalakultak, 
hol nevet változtattak, nem is beszélve az irányítók sokaságáról. Ki a vezető, 
kinek milyen a szemlélete. Ezt a szerző tulajdonképpen tisztázza. 

Hangsúlyos a könyvben, hogy milyen sokat tanultak, s képezték magukat azok 
a művészek, akik Makó jelentős személyiségei. Ez is tulajdonképpen szükség-
szerűvé teszi, hogy el kellett menni Makóról annak, aki itt született, hiszen 
igazán ezt a szakmát tanulni minimum Szegeden, de leginkább Budapesten 
vagy éppen Münchenben vagy Párizsban lehetett. Azon művészek nagy része, 
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akiket a szerző elemez, természetesen nagy utat jártak be. Mind rendkívül kép-
zett művészek.  

Fussunk egy kicsit végig a személyeken – Önök, ha a könyvbe belenéztek, 
lehet, hogy már ismerik őket – hiszen tulajdonképpen a könyv pár hónapja 
megjelent. Szikora György személyéhez köthetjük az újabb kori makói képző-
művészet kezdetét, aki 1788-ban Egerben született, de tanítóként került Makóra, 
és mint jeles arcképfestő itt is hunyt el 1862-ben. Ugye ő kerül a kötet elejére, 
majd Károlyi Lajos személye, aki Szegeden született, Szegeden halt meg. Na-
gyon fontos része - és ez hangsúlyos -, amit szintén Önök tudnak, hogy a múlt 
század 20-as 30-as évei milyen pezsgő, kulturális szellemi életet jelentettek 
Makón Juhász Gyulával, József Attilával, Espersittel. Ebbe illeszkedik Károlyi 
tevékenysége is. Rendkívül összetett személyiség Hoffmann Jánosé. Először 
mondhatjuk azt, hogy aki jelentős személyisége a makói gimnáziumnak, aki 
Makón halt meg 1954-ben. Budapesten tanult ő is a Képzőművészeti Akadémi-
án. Somogyi István sorsa is igazi európai sors, aki először Ógyalláról idekerült, 
édesapját ide helyezték, Rudnaynál végez a Képzőművészeti Főiskolán, Esper-
sittel nagyon jó kapcsolata lesz. Majd utána a történelem elsodorja messze, 
egészen Németországig, úgyhogy a legkiválóbb magyar lovasfestők közé tarto-
zik, egészen varázslatos a személyisége. Külön örömmel említhetjük ebben a 
sorban Vén Emilt, nagyon ismert a személyisége Makón is, ő is a Rudnay mű-
vészteleppel került ide 1925-ben. Tudjuk, hogy innen nősült, egész életében 
szeretettel emlegette Makót, noha már a 30-as évek végén eltávozott innen. Jeles 
személyiség Bánszki Tamásé, Fáy Loránté, Loós Jánosé, akik meghatározó taná-
rok, ugyanakkor alkotók is. 

Hangsúllyal szeretném Ecsődi Ákos személyét föleleveníteni. Feri bátyám 
nagyon szép esszét ír Ecsődiről, aki negyventől ötvennégyig nagy személyisége, 
tanára volt Makó művészeti életének. Kitűnő művészeti íróként több kiállítást is 
elemzett és - ez is egy érdekesség, hogy - amikor Budapestre került, akkor Rá-
kospalota Pestújhelyen tanított még, ahol ugyancsak nagyon őrzik az emlékét. 
Ahol tehát Ecsődi megfordult, ott nagyon erős szellemi, művészeti nyomokat 
hagyott.  De ez így van a többiekkel is, Dehény Lajossal vagy Ács Ferenccel is. 

Hadd említsem meg a festők közül Pethő Jánost, hiszen talán egyetlen a 
festők között, aki mint naiv művész a klasszikus naiv művészi sorsot éli meg. Az 
a személyiség, aki hatvan évén túl, portaszolgálatban elkezd rajzolni, festeni. Az 
ő felfedezésében már az itt dolgozó értelmiségieknek nagy szerepe van.  

Külön is fontos Nagy István személye, aki mintegy villanás van jelen Makó 
életében. Hiszen tudjuk, hogy erdélyi művész, és tudjuk, hogy Baján őrzik iga-
zán az emlékét. Mégis az, ahogy ide kötődik: művei zseniális rajzok, nagyon 
fontos az életében. 
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És jó érzékelnünk a legfiatalabbakat, hiszen éppen Jámborné Balog Tünde 
jeles növendéke Imre Mariann, aki ma a magyar avantgárdnak egyik legjelen-
tősebb személyisége.  

És akkor hadd említsem meg – eddig ugye nem a makói születésűekről volt 
szó –, hogy kik is azok, akik Makón születtek. Kléh János, Bodzási István, Biró 
Béla, Torma Imre, Almási Gyula Béla, Páger Antal és hát Kocsis Imre. Csak a fes-
tőkről van szó. A maguk területén mindannyian kitűnő személyiségek. Minden 
élet egy hallatlan izgalmas élettörténet, 

Így vagyunk a szobrászokkal is. Gergely Sándorral, Nagy Gyulával, Kame-
nyeczky Istvánnal, Erdei Sándorral, Hadik Magdával, és hát nem beszélve Kiss 
Jenő Ferencről, aki legfiatalabbként ma erőteljesen rányomja keze nyomát Makó 
egész plasztikai arculatára. Rendkívül értékesen. Róla csak annyit, hogy valóban 
– említi Feri bátyám is – nagy szerencséje volt azzal, hogy Somogyi József rektor 
Borsos Miklóst a Képzőművészeti Főiskolára meghívta tanárnak. Borsos mind-
összesen öt évig tanított már nyolcvanon túl a Képzőművészeti Főiskolán Sze-
rencsém volt vele akkor együtt dolgozni, és Jenőnek az volt a szerencséje, hogy 
Borsoshoz kerülhetett. Emlékezetes évek voltak ezek a számára is.  

A jeles grafikusoknál jó látnunk, hogy a legfontosabb személyiségek mind 
Makó szülöttei: Lengyel Lajos, Szilvásy Nándor, Szekeres István, Kótai Tamás, 
Karsai Ildikó. Más generációk, más szemléletek, más életutak, de a makóiságot 
mindannyian, akik élnek őrzik. Lengyel Lajos már régebben elhunyt, de a ma-
gyar könyvművészet, fotó kiemelkedő személyisége, rendkívül erőteljes hatású 
mester. 

Jó olvasni Ábrahám Rafaelről is a sorokat, aki csak – idézőjelben mondtam – 
gimnáziumba járt ide, hiszen Szombathelyen született, Budapesten él, mégis 
életének a szó szoros értelmében menedékhelye volt Makó. Kiváló grafikus.  

Jó informálódni az iparművészekről, Bángi Máriáról, Bíró Annamáriáról, 
Kubinyi Annáról, Gál Veráról és a fiatalabbak közül Balog Anitáról, Fodor Ildá-
ról, Kiss Editről. 

A restaurátorok is jelentős személyiségek. Brutyó Mária és Juhász István.  
A történeti áttekintésben szintén fölvillant nélkülözhetetlen neveket Tóth 

Ferenc, akik szintén mindannyian ismerőseink lehetnek.   
És végül olvasunk a művésztelepekről. Jó ez a csoportosítás, nagyon jó újra 

olvasni a különböző korszakok kezdeményezéseit, még ha tudjuk is azok törté-
netét  

Tóth Ferenc rengeteg forrást használt, helytörténeti dokumentumokat is, 
művészettörténeti jelentéseket olvashatunk, katalógusokat, vallomásokat, emlé-
kezéseket, újságtudósításokat. Nagyon érdekes azt látnunk, hogy nem egy ta-
nulmányán érezni lehet bizonyos értelemben azt, hogy kikhez fűzi – ez talán 
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generációjából is ered – elevenebb kapcsolat. Ám mindig rengeteg sok adatot tár 
elénk. Ez a személyesség, a tudományosság mellett, szintén fontos értéke ennek 
a kötetnek, miként az is, hogy a mű nagyon olvasmányos. Azért is nagyon érté-
kelem ezt a könyvet, mert folyamat jellegű, tehát nem lexikon címszavak olvas-
hatók benne.  

Ismétlem tehát, hogy talán egy lexikális adatokkal teli esszégyűjteménynek 
lehetne leginkább aposztrofálni ezt a kötetet, amely ugyanakkor politikatörténet 
is és szociográfia is. Annál is inkább jó, hogy ez a kötet megjelent, mert ebben a 
régióban, ahol itt van a közeli Szeged, itt van a közeli Hódmezővásárhely, a 
szintén fantasztikus képzőművészeti múlttal és jelennel, most látjuk igazán, 
hogy Makó is milyen jelentős a vizuális művészetek szempontjából. A kötetben 
van illusztrációs anyag is, fotókkal. A megvalósítás papíranyaga egy inkább 
olvasmányos művet tár elénk, jelen változatban. Ha majd még lesz egy újabb 
kiadása, akkor esetleg megérdemel egy reprezentatívabb kivitelt is. Nagy értéke 
a könyvnek még a forrásjegyzéke, ami mindenki számára a további kutatást 
megkönnyíti. A két lektort is kiemelném. Jámborné Balog Tündét és Szekeres 
Istvánt. 

Nélkülözhetetlen forrásanyaggá válik tehát ez a kiadvány azok számára, akik 
Makó város képző- és iparművészetét kívánják kutatni, amit kevés műre mond-
hatunk el, de annak is nélkülözhetetlen lesz, aki pusztán ismereteket kíván 
szerezni. Lenyűgöző, hogy Tóth Ferenc néprajzi, történelmi, irodalmi kutatásai 
mellett ezzel a művészeti területtel is milyen intenzíven tudott foglalkozni az 
utóbbi években. Ez külön tiszteletre méltó.  

Szilvásy Nándor: 
Bontásra ítélték a Hollósy Kornélia Színházat
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SZERZŐINK 

Badicsné Szikszai Zsuzsanna Kiszombor 
Czank Gábor Makó 
Dobolyi Annamária Kézdivásárhely 
Farkas Éva Makó 
Feledy Balázs Budapest 
Gonda Júlia Makó 
Halász Bálint Makó 
Horváth Mihály Szeged 
Kováts Dániel Budapest 
Kozma Andrásné Somoskövi Mária Makó 
Mák Ferenc Budapest 
Németh Ferenc Újvidék 
Novák István  Szeged 
Ördögh István Hódmezővásárhely 
Rákosné Kispál Mária Makó 
Ruttkay Sándorné Makó 
Szilágyi Sándorné Makó 
Szőnyi László  Budapest 
Szuromi Pál Szeged 
Tóth Ferenc Makó 
Vargáné Nagyfalusi Ilona Apátfalva 
Vén Árpád     Torja/Székelyföld 

 
 

Köszönetet mondunk  
a Gumiművek Phoenix Hungária Kft-nek, 

a Makó Térségi Víziközmű Kft-nek, 
Csanádpalota, Földeák, Kiszombor Önkormányzatának, hogy 
támogatásukkal lehetővé tették a Marosvidék megjelenését. 
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