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NOVÁK ISTVÁN 
Makovecz Imre (1935-2011) 

 
Jonathan Glancey angol építész – író szubjektív hangú történeti áttekintésé-

ben: Az építészet története címmel 5000 év építőművészetéről ír. Az ókori sumér 
építményektől egészen a jövőt megelőlegező merész üveg- és acélcsodákig. A 
jövő című fejezetben az organikus építészet kiemelkedő alakját, Makovecz Imrét 
és munkásságát mutatja be. Ő az egyetlen magyar építész, aki e könyvben rész-
letes ismertetést és méltatást kapott. Egy részlet a műből: „Alkotásait, eleven, 
lényszerű jelenségekként kezeli, amelyek az ember, a Kozmosz, a természet 
törvényszerűségeit viselik magukon, és hatásuk segít helyreállítani az ember és 
társadalmi környezete közötti kapcsolatot.” A 2000-ben angol nyelven, majd később 
magyar fordításban is megjelent könyv még nem foglalkozhatott Makovecz 
makói munkásságával, amely 1999-ben kezdődött a Hagymaház megépítésével. 
Buzás Péter polgármester úrnak és a városnak köszönhetően jött a többi 
Makovecz-ház. Az idén fejezték be az autóbusz pályaudvart, a bölcsődét és 
2012-ben adják át – élete főművét – a fürdő épületét. 

Az építészeti mű hatása a szemlélőre azon mérhető le, mennyire találkozik az 
építészeti forma jelentéstartalma a szemlélő tudatalattijában rejtőző Jung-féle 
archetípussal. Ez a tudattartalom a közös emberi tapasztalat génekkel átörökített 
leülepedése, ami tudatosan nem befolyásolható. A mű művészeti színvonalát, 
azt, hogy maradandó értéket képvisel-e, az utókor dönti el. Makovecz Imre 
életében eldőlt, hogy művei kiemelkedőek, és a döntéssel nem kellett az utó-
korra várni. 

Volt a magyar építészeti törekvéseknek a XIX – XX. század fordulójában egy 
olyan időszaka, amely alapvetően különbözött Európa kortárs építészetétől. 
Sehol másutt nem alakult ki a saját népművészeti formanyelvéből a tér-
szervezésig menően táplálkozni képes építészet. Lechner Ödön és társai fel-
fogása nemcsak a szakmát, de a megbízókat is állásfoglalásra késztették. Hiába 
volt a hivatalos válasz elutasító, sokan követőivé váltak és iskolát teremtettek. 
Természetesen az eklektika új és új megjelenése is kísérője volt ennek a kornak. 
Az Alföldön az ötvenes évekig a modern építészet alig van jelen. A hatvanas 
években már nálunk is úgy gondolták, hogy az építkezés problémájának funk-
cionális megoldása – maga a megoldás. A gyászos „eredményt” a szétrobbantott 
alföldi városaink utcáin, terein is tapasztalhatjuk. 

Azután megszületett a posztmodern, a high-tech, a dekonstruktivizmus, sőt a 
semmi építészete. Most az új-modern és a minimál art van divatban. Ezekhez 
való kétségbeesett hasonulás vágya befolyásolta építészeinket. Néhány kivétel 
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azonban volt, Makovecz Imre és Csete György már az 1960-as években szembe-
fordultak a szabadságukat felszámolni igyekvő társadalmi környezettel. 
Makovecz és köre funkcionális és formai megoldásai a hagyományos közösségi 
normák helyreállítását szolgálták, elősegítve az építés drámájának várost 
gyógyító folyamatként történő értelmezését. A gyógyítás Makón a Hagymaház-
zal kezdődött. Az épület a régi közösségi ház szűkös területén megtestesíti egy 
alföldi város kultúrához, művelődéshez szükséges funkcióit és többszörös jelen-
ségtartalmával Makó jelképévé vált. Városépítészeti értéke, hogy rendet teremt-
ve hangsúlyt képezve válik a zártsori beépítés lezáró elemévé és a terek, utcák 
találkozási pontjává. A sarkokra állított négy torony elválaszt és összetart. A 
református templom elbontott körítő falainak tornyait idézve a makoveczi 
evolúciónak is eszköze. A „gyökérből a szárba szökkenést” a külső falfelületek 
rétegződése jeleníti meg. A belső térrendszer sajátos organikus formakinccsel 
megfogalmazva olvashatóvá és könnyen értelmezhetővé vált. A fehérre festett 
vasbeton oszlopok tölcsérszerű fejrésze a hordozója a mindenütt megjelenő 
artisztikus faszerkezetnek. Itt és a többi épületénél az organikus világ az anyag 
élővé válásával szimbolikus jelentőséggel bír. 

A MAKONA iroda és Makovecz Imre az elmúlt évtizedben felépült mintegy 
tizenegy alkotása Makó városát gazdagítva, sebeit begyógyítva új minőséget 
teremtve hirdeti korunk legnagyobb magyar építészének igazságát, a Teremtő és 
az ember közötti kapcsolat fontosságát. 

Kossuth-szobor 
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Hagymaház 

Erdei János Városi Sportcsarnok 
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BUZÁS PÉTER 

Makó közössége sokat köszönhet neki 
 

Makovecz Imre szeptember végi halála lesújtott, a mai napig nehezen tudok 
fölötte napirendre térni. Nem csak a művészt, nem csak a világhírű tervezőt, de 
egy valódi barátot, egyenes, becsületes, jellemes embert veszítettem el. A 
Kossuth-díjas, Corvin-lánccal kitüntetett Makovecz Imre építészete határozta 
meg az elmúlt 15 évben Makó arculatát – makói jelenléte innen fogva, 
remélhetőleg, évszázados lesz. De a barátsága nekem még ennél is többet 
jelentett. 

Makovecz Imre a Hagymaház építése kapcsán került Makóra. A megnyert 
címzett támogatás után több helyi és megyei építésszel próbálkoztunk, de nem 
sikerült megfelelő terveket kapnunk a közösségi tér felújítására. Az akkori 
KDNP-s testületi tag javaslatára kértem meg Makovecz Imrét, hogy készítse el a 
felújítás terveit. Munkatársaim, a környezetem rendkívül óvatos volt a közis-
merten jobboldali építésszel, óvtak a vele való együttműködéstől. 

Amikor Makóra érkezett, rágyújtott, és nekikezdett a szocialista kormány és 
a szocialista politikusok bírálatának. Erre egyáltalán nem reagáltam, és amikor 
levegőt vett, megkérdeztem, rátérhetünk-e a munkára. „Látom, érted a tréfát, 
öcsém!” – felelte. „Kipucoljuk azt a balkáni hátsó udvart” – ígérte meg. A 
Hagymaház azóta Makó egyik legkarakteresebb épülete, és azon négy magyar 
ház egyike, amely szerepel az amerikai Építészeti Almanachban. 

Makovecz Imre első makói munkája, a Hagymaház azért is meghatározó 
épület, mert ezzel a város elkötelezte magát az organikus építészet mellett. A 
Hagymaházat követte a gimnázium felújítása, követte a sportcsarnok, a főtér, 
majd a Kossuth-szobor áthelyezése. Megterveztettük vele a könyvtárat is, sajnos, 
azt még nem sikerült megépítenünk. Utána megtervezte nekünk első fordulóban 
a Kálvin iskolát is. Végül nem abban a formában épült meg, ahogy ő álmodta, 
viszont a módosítás után is a Makovecz-tanítvány, Csernyus Lőrinc tervei alap-
ján újítottuk fel iskolánkat. 

Makovecz Imre tervezte meg Makónak az új bölcsődét, amely nemsokára 
készen lesz. Irodája nevéhez kötődik a fürdő tanuszodájának megtervezése épp-
úgy, mint a Marczibányi téren a Zenepavilon. Az ő építészirodája tervezte azt az 
irodaházat is, amely a buszpályaudvarhoz nem messze, a valamikori Mező Imre 
Kollégium épületét újította meg. 

A legnagyobb terve - amit már nem tudott megvárni - a makói fürdőé. Az 
első makói makoveczi műnek köszönhetően bekerültünk az Amerikai Építészeti 
Almanachba. Kíváncsian várom, hogy a fürdő átadása után vajon ezzel az 
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épülettel milyen rangot vív ki nekünk Imre bácsi az építészek és a tágabb köz-
vélemény körében. 

Makovecz Imre nagyon sok emberrel ápolt jó kapcsolatot a városházán. 
Tiszta egyénisége, jelleme, karaktere példamutató erejű. Nem csak építészeti 
zsenialitása, emberi nagysága miatt is példakép számomra. Szóba sem hozom, 
hogy a politikai hitvallásunk nem egyforma volt, ez mindenkinek a magánügye. 
Tiszteltem Imre bácsit, a magam, valamint Makó város közössége nevében is 
köszönöm, amit tőle kaptunk. 

Makovecz Imre 
(1935-2011) 
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HALMÁGYI PÁL 

Egykori kiállítás a makói múzeumban 
 

A makói múzeumban 2004. február 18-án Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-
díjas építész nyitotta meg a 2000 év építészete Magyarországon – a magyar építészet 
1000 éve című makett kiállítást. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki 
Karának hallgatói által készített makettekből felépített tárlat kronológikus rend-
ben, a különböző építészeti korszakok határait figyelembe véve, a népi és a 
rangos építészet egymás mellé helyezett példáival mutatta be az építészet törté-
netét Magyarországon. A kiállított épületek ebben a formájukban ma már nem 
láthatók, mert átépültek vagy elpusztultak. 

Makovecz Imre alkotásai a magyar és a nemzetközi organikus építészet ki-
emelkedő példái. Egyéni látásmódú műveiben a keletről jött magyarság hitét és 
formakincsét fedezhetjük fel. Épületei megjelenítik az Ég és a Föld találkozását, 
a Fény és a Sötétség harcát. Tervei rendelkeznek a művészet lényegi, mágikus 
tulajdonságával, s ezzel az emberi szellem fölemelését éri el. 

Makovecz Imre épületei újszerű homlokzatukkal és tömegformálásukkal kel-
tettek feltűnést az 1970-es és 80-as években, s nem egyszer vitákat is gerjesz-
tettek. Az építészet számára a környezetébe illő, emberbarát, természetes anya-
gok felhasználásával készült építményeket jelentett. Szerinte egy háznak úgy 
kell kinéznie, mintha az alja a földből nőtt volna ki, és a teteje az égből 
ereszkedett volna alá. Úgy gondolta, „egy szerkezet statikai megfelelőségének 
feltétele, hogy az anyagnak ne fájjon, hogy terhet hord, amit csak az anyag szenvedésében 
való osztozkodás tesz lehetővé. Számára az épületben megvalósuló tisztás, a holtuk által 
megelevenedő erdők, az ember lépteit irányító felnagyított, kultikus jelek mind az emberi 
szellem két lábra állására tett erőfeszítések”, írta Gerle János 1996-ban. 

Makovecz Imre főműve és egyben világszerte ismert alkotása az 1990-es 
sevillai világkiállítás magyar pavilonja, amelyért 1996. március 22-én megkapta 
a Magyar Örökség Díjat. Legjelentősebb épületei: a sárospataki művelődési ház 
(1972),  a Farkasréti temető ravatalozója (1975) – itt temették el 2011. október 8-
án –, a zalaszentlászlói faluház (1981), a jászapáti művelődési ház (1983), a 
siófoki evangélikus templom (1986), a paksi római katolikus templom (1987), a 
sárospataki gimnázium (1988), az egri sportuszoda (1993), a piliscsabai katolikus 
egyetem (1995), a makói Hagymaház (1996), a csíkszeredai katolikus templom 
(2001). Munkásságát belföldön és külföldön is elismerték: Ybl Miklós-díj 1969, 
Kossuth-díj 1990, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje csillaggal 
1992, Francia Építészeti Akadémia aranyérme 1997, Kölcsey- emlékplakett 1999, 
Corvin-lánc 2001, Prima Primissima Díj 2003, Szent István-díj 2011. 
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A makóiak számára legfontosabb épülete a Hagymaház, amelyet a kultúra 
otthonának emeltek. Az épület az ezredfordulóra készült el 390 férőhelyes szín-
házteremmel, aulával, pódiumteremmel, kávéházzal és irodákkal. Belső tere 
mintegy a magyar ősvallás helyszíne. A boltozatot elágazó fabordák tartják, 
mint ahogyan a pogány magyar néphitben az Égigérő fa tartja az ég boltozatát. 
Kívülről azonban már a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódik az épület, a 
református ótemplom jelenik meg fehér falaival, vaskos tornyával és egykori 
kerítésének négy bástyájával. 

Híres tervezőirodája Makó Város Önkormányzatától több megrendelést 
kapott. A MAKONA tervei szerint épült fel a városban a sportcsarnok (2000), a 
tanuszoda (2004), az autóbusz pályaudvar (2010), felépült a Közhivatalok háza, 
a Búza utcai bölcsőde és a fürdő, az életművet lezáró legjelentősebb alkotása. 

Makovecz Imre közéleti személyiségként is nagy tiszteletnek örvendett. 1991-
től alapító elnöke a Magyar Művészeti Akadémiának, mestertanára a Magyar 
Építészek Szövetsége mesteriskolájának, az Országépítő Alapítvány Kurató-
riumának alelnöke, a BME címzetes egyetemi tanára, angliai, skóciai, német és 
amerikai egyetemek díszdoktora volt. „Az iskola, amit teremtett messze földön híres, 
nemzetközi mozgalommá vált. Ez az organikus építészet volt, amit ő szeretett, élő 
építészetnek is hívni” – írta Ekler Dezső építész egykori mesteréről. 

A 2011. szeptember 27-én, 76. életévében elhunyt Makovecz Imrétől Orbán 
Viktor miniszterelnök a következő szavakkal búcsúzott: Hogyan is halhatna meg 
az, aki halhatatlan, hogyan is hagyhatna itt az, akinek lépten-nyomon belebotlik az ember 
az épületeibe.  

Makó város lakói mindezt igazán átérezhetik. Emlékét és szellemét nemcsak 
épületeiben, de szívünkben is őrizzük. 
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GONDOLATOK MAKOVECZ IMRÉRŐL 

„Egy óriásfa kidőlt. A faszerkezetek legnagyobb építésze ment el tőlünk, aki 

nélkül magyar építészetet művelni nem is lehetséges.  Makovecz Imre halálával 

az organikus magyar építészet egyik meghatározó, tanító és alkotó személyi-

sége hagyott el bennünket. A motor. Az egyik pillér roppant össze, vagy akár 

úgy is mondhatnánk, ő maga volt a kapuoszlop.” 

(Csete György építész) 

„Aligha akad hozzáhasonlítható építész. Műveivel és közösségi szerepvállalá-

sával átformálta és eredményesen emelte az épületeit használók életminőségét. 

Kedvet, büszkeséget, méltóságot adott az épületeivel kapcsolatba kerülőknek. 

Minden munkájában az építés drámáját tartotta szem előtt: azt a hatást, 

amelyet egy ház tervezése, megvalósítása és használata a közösségre gyakorol. 

Számára ez minden stilisztikai, művészeti kérdésnél előbbre való volt.” 

(Nagy Ervin országos főépítész) 

„Óriási veszteség érte nemcsak művészeti akadémiánkat, hanem a magyar 

építőművészetet is. Makovecz Imre a magyar építészet talán leghíresebb alak-

jának számított a világban… Elemi kötelességünk, hogy életművét, gondol-

kodásmódját megőrizzük és átörökítsük a következő nemzedékeknek.” 

(Fekete György belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke) 
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Tanuszoda 

Főtér 



I N  M E M O R I A M  

12 

MAROSVIDÉK 2011. DECEMBER 

 

 

(Megjelent a Marosvidék 2005. 2. számában) 
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 Buszpályaudvar 

A Kálvin téri iskola épülete 
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Közhivatalok Háza 

Újvárosi Bölcsőde 
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BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON 
Liszt Ferenc Makói csárdás című szabad átdolgozásáról 

 
A makói hagyomány dallamvilágát megörökítő zenei, táncos megnyil-

vánulás: ez a Makói csárdás. Szabad feldolgozású zenei átirat formájában világ-
hírű előadóművészek, zeneszerzők repertoárjában és műjegyzékében szerepel. 
A Reményi Ede hegedűjátékát, a Rudolf Willmers zongora előadását hallgató 
zenekedvelők szerte Európában, de még a tengerentúlon is élvezték a Makói 
csárdás zenei hatását. Fölismerték a benne rejlő, lüktető magyar táncstílus 
egyediségét, a „friss” és a „lassú” lejtésű csárdás szenvedélyes, rapszodikus 
karakterét. 

Liszt Ferenc Magyar románcgyűjteményében (Ungarischer Romanzero) és 
Johannes Brahms Magyar táncok (Ungarische Tänze) című művében a Makói 
csárdás epizodikus, jellegadó zenei hungaricumként van jelen. A romantika 
hosszú korszakának európai zenei életében, a párizsi, a londoni, a hamburgi, a 
hannoveri előadói pódiumokon, de Weimarban, Bécsben és Pesten is, a Makói 
csárdás népszerűségét az ősi magyar népdalkinccsel érintkező dallam, a 
Prussiának királya… és a Nem vagyok én senkinek sem adósa…, kezdetű régi jellegű 
népdalok zenei világa tette emlékezetessé. 

Liszt Ferenc: Ungarischer Romanzero című, S 241a műjegyzékszámú, 18 szabad 
átdolgozást tartalmazó zongoraművének 11. darabja a Makói csárdás. Liszt az 
Ungarischer Romanzero című zeneművét 1853 második felében Weimarban kom-
ponálta. Előtte az év elején fejezte be a h-moll szonáta megalkotását. Éppen abban 
az évben volt ez, amikor Reményi Ede társaságában Johannes Brahms is meg-
látogatta Liszt Ferencet Goethe és Schiller városában, a kimagasló irodalmi és 
zenei kultúrával rendelkező Weimarban. Reményi Ede hónapokig tartó vendé-
geskedése alkalmával Liszt több darabbal bővíthette románcgyűjteményét. Liszt 
1853-54-ben érdeklődött gróf Fáy István zongoraművész, zenei író vegyes össze-
tételű kottagyűjteménye iránt. Hans von Bülow nevű tanítványát, későbbi vejét 
bízta meg, keresse fel a grófot, vásároljon tőle vélhetően magyar stílus-
sajátosságokat tartalmazó kottakéziratokat. Liszt Ferenc Csermák Antal, Lavotta 
János, Bihari János és Zomb József verbunkos stílusát is tanulmányozta. 

Feltételezhető, a Makói csárdás kottáját látogatása során Reményi vitte magá-
val Weimarba. Valószínű, arra is volt megfelelő alkalom, hogy Reményi Ede 
hegedűn, Gustav Pressel zongorakíséretével, Liszt számára bemutassa a Makói 
csárdást. Weimarban, a Liszt-múzeumban megtalálható az a másolat, amelyet a 
Liszt Ferencnél Weimarban vendégeskedő Gustav Pressel készített a Makói 
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Csárdásról. Liszt a saját szabad átdolgozásának elkészítésekor, 1853-ban ezt az 
említett kottamásolatot használhatta. 

A Makói csárdás zenei motívumainak hagyományozódó áramlását érdemes 
nyomon követni. „Dans le style hongrois” – a több változatú, magyar stílusú 
táncos és zenei tradícióba illeszkedő zeneműveket, táncokat nevezzük így. Ezek 
zenei motívumait ajánlatos az egykorú populáris regiszterekkel is szembesíteni. 
Erre a célra hasznos lehet a Magyar stílusban. A 19. század elfelejtett magyar zon-
goramuzsikája című 1998-ban megjelent CD, amely Winkhler Károly Angyal, 
Tsukly József Mihály, Hunyady János Keresztély, Egressy Béni, Kirch János 
táncdallamait és Liszt Ferenc: Makói csárdás (1853) című szabad átdolgozását, 
zongoraátiratát tartalmazza.  

Liszt Ferenc ismert csárdásai: Csárdás macabre (Halálcsárdás) (S 224) ;  2 
Csárdás: 1. Csárdás (S 225/1), 2. Csárdás obstiné (Makacs csárdás) (S 225/2) ; Makói 
csárdás (S 241a). A Szegedy Csárdás című Liszt-kottakézirat eredetije a weimari 
Liszt-múzeumban található. Ennek a zeneműnek a nagyárvíz (1879) kapcsán, a 
szegedi árvízkárosultak megsegítése céljából adott Liszt-hangversenyeken volt 
szerepe. A népzenei motívumokat zenei közhellyé alakító zeneszerzői rutin-
eljárást feledtető Liszt Ferenc a „csárdás művészetét” a zenei neo-rapszodosz 
dinamikus alkotó szenvedélyével újította meg Csárdás macabre című művében. 
Liszt Ferenc: Csárdás macabre című műve hatott Bartók Béla zenei stílusára. 
Vikárius László: Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában című könyve 
(1999) Bartók Béla Liszt: Magyar Rapszódiák című, 19 darabból álló művéhez való 
zeneszerzői viszonyát is feltárja. A zenetudomány, a művelődéstörténeti érdek-
lődésű tánctörténet, a néprajz és a helytörténet szakirodalmi szerzői részletesen 
foglalkoznak a Makói csárdás kérdéskörével. 

A Makói csárdás zenei örökségének közvetítői: Reményi, Travnyik, 
Willmers, Liszt, Brahms  

A művészi improvizáció és a virtuóz zenei előadói stílus miatt ismertté, majd 
világhírűvé váló és „négy földrészen hangversenyezett” Reményi Ede hegedű-
művész már az 1840-es években  sűrűn játszotta az akkor nyomtatott kottát még 
„nem látott” Makói csárdást, amelynek a hármas osztású tempó volt a jellemzője. 
Az 1840-es években és az 1850-es évtizedben a Makói csárdás egyre népszerűbbé 
vált. Hogyan kerülhetett Johannes Brahms zenei világába, a Magyar táncok 
(Ungarische Tänze) közé a Makói csárdás? 1852 őszétől Reményi Ede sikeres 
európai hangversenyein a fiatal Brahms zongorakísérőként asszisztált. Reményi-
től mélyreható ismereteket szerzett a népies magyar műzene, a rapszodikus fel-
építésű csárdás és a magyarországi cigányzene tárgyában. A Neue Zeitschrift für 
Musik című folyóirat 1853. októberi számában Schumann írt elismerő cikket 
Brahmsról. A Reményi Edével együtt fellépő Johannes Brahms Hamburgban 
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figyelt fel először a Makói csárdás dallamvilágára. A Liszt Ferenctől 1846-ban 
Bécsben elismerésben részesülő és még ugyanebben az évben cigányzenekarával 
Hamburgban turnézó, majd idős korában Makón, Hódmezővásárhelyen és 
Battonyán élő, 1860-ban Makón elhunyt Dobozy Károly hegedűművész is elő-
szeretettel és gyakran játszotta a Makói csárdást. Nyizsnyay Gusztáv, a 19. század 
közepén időnként Makón élő vándorzenész 1882-ben halt meg Hódmező-
vásárhelyen. Korábban, 1860 novemberének végén Reményi Edével együtt 
lépett fel Makón. Nyizsnyai Gusztáv komponálta a Makói karcos csárdás (vagy 
„Korcsos csárdás”) című nevezetes darabot és a Cserey apánk című csárdást. Liszt 
1846-ban a magyar Délvidék városaiban (Eszék, Pécs, Szekszárd, Újvidék, 
Temesvár) tartott hangversenysorozatot és még Erdélybe is eljutott. A zongorán 
játszó Liszt Ferenc előadói virtuozitásának varázsát tudományos módszerrel 
elemzi Dana Gooley: The Virtuoso Liszt című könyve, amely a Cambridge 
University Press kiadásában jelent meg, 2004-ben. 

A Makói csárdás kottája, Travnyik J. szerzeménye a 19. század közepén (cca 
1849, 1850) jelent meg először nyomtatásban. Később a Travnyik-féle Makói 
csárdásból Johannes Brahms az első két allegro-témát választotta ki és ezeket 
átdolgozott formában szerepeltette az Ungarische Tänze (Magyar táncok) című 
szerkesztett művében, a 9. magyar táncban. Reményi Edének szerepe volt 
abban, hogy Brahms érdeklődése a Makói csárdás felé fordult. Johannes Brahms 
ebben az alkotói korszakában (1852-1853) a Magyar táncok zongorára, 4 kézre 21 
darabját szerkesztette. Ezen kívül még zongoraszonátákat írt (op. 1., op. 2., op. 
5). Dalok címmel ekkoriban megközelítően 300 dal zenei átdolgozását végzi el, 
többnyire népdalok és népies dalok ezek. Brahms a népdalok hangvételét a 
műzenére terjeszti ki, miközben zeneszerzői imitációs technikáját magas szintre 
fejleszti. A romantikát megújító „Új német zenei iskola” iránya szerint alkotó 
Liszt és az egyensúlykereső klasszicizmus kánonja felé némileg visszatekintő 
Brahms zeneszerzői módszere ez utóbbi tekintetben sok rokon vonást mutat. A 
„Free Arrangement” és a zenei szerkesztés művészete ez? Brahms néhányat fel-
használt abból a 100 magyar népdal című, Füredi Mihály által gyűjtött anyagból 
is, amely Pesten jelent meg (1851.,1853) Bognár Ignác zongorakíséretének 
kottájával. Szerző Katalin: Magyar zeneműnyomtatványok Brahms könyvtárában. 
Újabb adatok a Magyar táncok forrásaihoz című tanulmánya a Zenetudományi 
Dolgozatok 1995-96-os kötetében Budapesten, az MTA Zenetudományi Intézeté-
nek kiadásában jelent meg, 1996-ban. A zenei átiratok kutatásának reneszánszát 
éljük. A szabad átdolgozásokat és átiratokat újabb tudományos szempontok 
alapján vizsgáló muzikológia egyik kortárs képviselője, Jonathan Kregor: Liszt as 
transcriber címmel 2010-ben könyvet adott ki. Korábban a Harvard Egyetemen 
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védte meg Franz Liszt and the vocabularies of transcription, 1833-1865 (Hungary) 
című PhD-disszertációját. 

A Makói csárdás kottáját 1851-ben a Schott nevű zeneműkiadó is megjelentette 
Mainzban. Rudolf Willmers 1850. december 17-én, pesti hangversenyén, saját 
átiratában zongorán játszotta a Makói csárdást. Willmers átiratának kottája 
ismertté vált, egykorú kereskedelmi forgalomba került (Willmers, Rodolphe: 
Makói-csárdás. Fameuse danse nationale hongroise. Transcrite pour le Piano Rod. 
Willmers. Oeuv. 76.). A zenei hungaricumot, Willmers művét 1850 körül jelen-
tette meg G. M. Meyer jr., (Brunswick). Willmers dán származású német zene-
szerző és pianista Johann Nepomuk Hummel és Friedrich Schneider tanítványa 
volt. Németországban, Bécsben, Pozsonyban, Pesten, Gyulán és még több 
magyar városban virtuóz zongorajátéka nagy sikert aratott.  Szívesen játszott 
magyar műveket és maga is komponált magyar stílusban (vö.: Willmers, Rudolf: 
Ungarische Klänge. Magyar hangok. Fantasiestück für das Pianoforte. Op. 75. 
Második kiad.:1850.). Alföldi körútjai közül emlékezetes Rudolf Willmers 
Gyulán adott koncertje, mert itt 1845 márciusában Erkel Ferenc kísérte. 

A zenei motívumátvétel, a kompozíciós folyamatba illesztés, a kreatív zene-
szerzői anyagkezelés különböző erőfokú megnyilvánulását a Reményi-féle és a 
Travnyik-féle Makói csárdás és a Rudolf Willmers, Liszt Ferenc és Johannes 
Brahms feldolgozásában ismert Makói csárdás összehasonlító elemzésével 
szemléltethetjük. 

Az egész világon ismert makói zenei és táncos hungaricum, a Makói csárdás 
Liszt Ferenc szabad átdolgozásában felejthetetlen zenei élményünk. Örökbecsű 
kulturális értékünk. A két világhírű zeneszerző, Liszt és Brahms említésével az 
egész glóbuszunkon hivatkozhatunk rá. A zene nem ismer határokat. Ez igaz. A 
magyar nyelv nem világnyelv, de ha ezeket a szavakat egymás után kimondjuk, 
„Liszt, Brahms, Makói csárdás”, akkor embermilliárdok szemében éledhet meg a 
fény, máris megszólalhat a zene. Ezeket a szavainkat megértik Földünknek 
mind az öt kontinensén. 
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TÓTHNÉ DÖME MÁRIA 
Harminc év a Maros Táncegyüttesben 

 
1981 – friss diplomásként (népművelés-magyar tanári szak) egyben gyermek-

tánc oktatói „C”kategóriával mit tehet egy olyan néptáncos, aki 7 éves kora óta 
csak ezzel a művészeti ággal foglalkozik? A helyi József Attila Művelődési Köz-
pont kinevezett munkatársa lesz, határozott feladattal: az 1957-ben létrehozott, 
majd 1980-ban feloszlott Maros Táncegyüttest kell újjászervezni. A feladat nem 
tűnt egyszerűnek, bár ebben az időszakban már létezett egy lánycsapat az 
akkori Szoboszlai Imre Általános Iskolában, ill. jól táncoló fiúk a Kálvinban. 
Össze kellett őket hozni, s a Művelődési Központban lehetővé vált a próbák 
megtartása. Ezek a fiatalok (zömében 8. osztályosok) jól táncoltak, lelkesek vol-
tak, de sokan közülük más városba készültek továbbtanulni. Erre tehát nem le-
hetett építeni, ezért jött az ötlet, hogy próbaképpen ki kellene járnom a városban 
található általános iskolák alsó tagozatába. Egyszerűbbnek tűnt, ha egy peda-
gógus cirkál egyik helyről a másikra, mintha a gyerekek vándorolnak. Az akkori 
Széchenyi, Szoboszlai és Bartók iskolák igazgatói lehetőséget is adtak a gyer-
mekjátékok, táncos alapok tanítására napközi idő alatt. Ez csak egy tanév tarta-
ma alatt zajlott, mert a Hagymaház akkori igazgatója - Szabó Lajos - javaslatára 
1982-től a Művelődési Központ adott helyet, ill. olyan nagy volt az érdeklődés, 
hogy újabb csoportot kellett indítani, immár a város szívében. Minden adott 
volt: rendes terem, a próbákon zongorakísérő: Siketné Szolnoki Katalin, majd 
később Kristóné Korell Gertrúd. És beindult az újjászervezett Maros. 

Eleinte évente, majd már csak kétévenként új csoportokat indítottunk, olyan 
nagy volt az érdeklődés. Ez köszönhető volt a bemutatkozásoknak, illetve az 
akkor még működő úttörő mozgalom kulturális versenyeinek, ahol csoportjaink 
mindig ezüst vagy arany oklevelet kaptak a szakmai zsűritől. Aprók, Kankalin, 
Boróka, Margaréta, Pántlika, Boglárka, Pipacsok, Mákvirágok, ezek a nevek 
mind-mind jobbnál jobb csoportokat takartak. A legkisebbek: nagycsoportos 
óvodások (hol Aprók, hol Törpék néven), a többiek egészen addig „viseltek” egy-
egy nevet, míg a Marosba be nem kerültek. A „kinőtt” csoportnév visszaszállt a 
kicsikre. A gyermekek mindig izgatottan várták, hogy ők kinek a nevét kapják 
meg. Ez a paradicsomi állapot 1996 decemberéig tartott. Tizenöt gyönyörű év, 
melyben rengeteg szép élményben részesültek a táncosok. Saját próbaterem (az 
öltözőkben tusoló), egyre bővülő ruhatár, stílusos, szépen megvarrt viseletek, 
melyben nagy segítség volt az akkori Szövetkezeti Bizottság és a makói 
Szövőipari KTSZ. A különböző táncrendek megtanulásához rögtön az adott 
viseletet is meg lehetett csináltatni. Lehetőség volt vendégkoreográfusok 
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meghívására: Tóth Ferenc, Nagy Albert, Born Miklós, Szűcs Gábor, Mlinár Pál, 
Szilágyi Zsolt, a teljesség igénye nélkül. Remek új műsorszámok készültek, évről 
évre gazdagabb lett az egyes csoportok repertoárja. Saját zenekara is volt már a 
Marosnak: Majorné Szirbik Edit, Siket Etelka, Csikota József, Szurdi Zsolt, 
Marosi Zoltán, Bálint Zsolt, Bajnóczy Sándor, Földes Gábor, Pinczés Gabriella, 
Látó Ferenc… 

1995-től már külföldre is utazott a Maros, kezdetben csak a szomszédos 
Jugoszláviába, Romániába, majd kicsit távolabbra: Bulgáriába, Lengyelországba, 
Németországba, Görögországba, Franciaországba… 

A létszám pedig egyre bővült. 1996 végére már öt korcsoportban közel 130 
táncos volt. Számos városi rendezvényen, a környező települések ünnepségein, 
országos szakmai fesztiválokon szerepeltek szép eredménnyel: ezüst, arany ok-
levelek, I. II. helyezések, Ezüst I., II., majd Arany III. fokozatú minősítés, ill. ran-
gos technikai díjak jelzik ezt az időszakot. 

Azt gondoltuk, ez majd így lesz, míg világ a világ. S akkor egy számunkra 
(később kiderült az összes civil szakkör számára is) végzetes városi döntés 
született: a régi Hagymaház elavult, új művelődési intézményre (új vezetéssel) 
van szükség. Úgy éreztük, itt a vég. 

Az építkezés ideje alatt ideiglenesen a régi pártbizottság tárgyalótermében 
alakítottuk ki a próbatermet az önkormányzat és sok szülő segítségével. Az 
akkorra már több százezer forint értékű ruhatár elhelyezését is megoldottuk, de 
a biztos anyagi háttér megszűnt. Új működési formát kellett létrehozni, mely 
egy civil közhasznú szervezet lett: a Maros Táncegyüttes Baráti Köre. Ez a 
szülőkből, az akkorra a Művelődési Házból nyugdíjba ment igazgatóból, pártoló 
tagokból álló szervezet arra szövetkezett, hogy anyagi támogatást szerezzen en-
nek az igen költséges művészeti ágnak. Nehezen és nyögvenyelősen indult ez az 
új, ismeretlen, szponzorálós, pályázatírós forma, de sem a szülők, sem a gyere-
kek nem tágítottak, s az ő lelkesedésük, a tovább élni akarás sok nehézségen át-
segítette a vezetőt (engem). 

 Rettenetesen nehéz, bizonytalan év következett. Az építkezés ideje alatt a 
József Attila Művelődési Ház mint intézmény még létezett, de már semmi sem 
haladt a régi kerékvágásban. A Marosnak egy rossz fűtésű, nagyteremmel, két 
lepusztult öltözővel, sötét, kicsi ruhatárral kellett beérnie. De rendületlenül foly-
tak a próbák. „Teher alatt nő a pálma” – tartja a mondás, ami nagyon igaznak 
bizonyult. Voltak már akkor is üzemek, vállalkozók, akik támogatták a bajban 
lévő együttest, bevezettük a havi tandíjat, pályázatokat írtunk, és a létszám eb-
ben az időszakban is csak nőtt. Közben egyre-másra hallani lehetett az ország-
ban, hogy mind több olyan művészeti iskola indult, amely nem csak a zenei kép-
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zést tűzte célul, hanem a néptánc, balett, képzőművészet is helyet kapott a támo-
gatott oktatásban. 

„Ahol a legnagyobb az ínség, legközelebb a segítség” – már megint egy igaz, ránk 
illő mondás. 1999-ben az akkori Kálvin Téri Általános Iskola igazgatója, Bálint 
József igazi mecénásként, remek ajánlattal kereste meg az együttest. A Kálvin és 
a Bartók Általános Iskola fúzióba lépett, s az igazgató úr a kor szavára hallgatva 
létre kívánt hozni egy helyi művészeti iskolát, melyben a néptáncnak kiemelt 
szerepet szánt. A gyermek és ifjúsági csoportok tagjai (akik megfeleltek a kor-
osztályi kritériumoknak 6-18 év között) egyrészt a Maros Táncegyüttes táncosai, 
másrészt a Művészeti Iskola növendékei is lettek. Kettős fenntartásúvá vált tehát 
a Maros, hisz két lábon tudott innentől állni. A Maros Táncegyüttes Baráti Köre 
fenntartásában működött a felnőttekből és a szülőkből verbuválódott MÖTYKE 
csoport, a gyermekek pedig művészeti iskolásként az állam által adott fejkvóta 
segítségével táncolhattak. 2000-től ismét rendeződni látszott a Maros háza tája. 
A művészeti iskola rendelkezésre bocsátotta a Bartók épület tornatermét (öltö-
zőkkel együtt), kaptunk (bár kicsi) ruhatárat, s a város egy irodát biztosított ré-
szünkre, ahol az adminisztrációs tevékenységet végeztük. A legfontosabb, 2002-
ben diplomáztam a Táncművészeti Főiskolán, tehát főállású táncpedagógusa let-
tem az iskolának. 

Nagyon vártuk civil szervezetként, hogy az új Hagymaházba majd ismét 
teret kaphatunk, de csalódnunk kellett, mert az új vezetés nem tartott igényt az 
amatőr csoportokra. Tehát maradtunk a rossz akusztikájú tornateremben (ami 
lássuk be, jobb a semminél), de nagyon reméljük, egyszer majd eljön az az idő is, 
amikor önálló, saját Népművészetek Háza lesz Makón, ahol a szép eredménye-
ket felmutató, amatőr, hagyományőrző egyesületek méltó körülmények között 
végezhetik munkájukat. 

2000-ben nagyszabású, egész estés, az összes csoportot felvonultató (akkor 
már nyolc korcsoportban 165 tagja volt a Marosnak) táncjátékkal mutatkozott be 
együttesünk. Ez volt a „Pátfalvi lakodalmas”, mely a Makóhoz közeli hagyo-
mányaihoz híres település, Apátfalva régről megőrzött szokását állította szín-
padra. Frenetikus sikert ért el, több ezren voltak kíváncsiak rá, hat előadást ért 
meg. 

2001-ben nemzetközi találkozóval ünnepeltük meg az együttes 20 éves jubile-
umát, határainkon kívül élő magyar (Erdélyből, Bácskából) együtteseket hív-
tunk, láttunk vendégül. Szépen folyt a munka, évente sikerült csoportonként 
legalább két új műsorszámot megtanulni, minden februári Farsangi Gálán új re-
pertoárt bemutatni. 2000-től kezdve ezek a gálák egyben a művészeti néptánc- 
oktatás első féléves vizsgaelőadásai is. A szakértő nézők „osztályozzák”, tapsuk-
kal értékelik a látott koreográfiákat. Az elmúlt 10 év során számos újabb vendég-
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koreográfus járt Makón, s készített a két felnőtt és az ifjúsági csoport részére új 
táncprodukciókat: Antal István, Spisák Krisztina, Végső Miklós, Furik Rita, 
Széphalmi Zoltán-Tóth Judit, Fantoly Gyula-Balogh Ildikó, Lukács László-
Haránt Eszter, Kovács Norbert, Kádár Ignác-Nagypál Anett, Palenik József és 
felesége, Radák János-Fekete Etelka, Maródi Attila-Kiss Anita, Gyalog László, 
Illés Zoltán-Koszta Krisztina, Horváth Tibor-Zója Éva. Együttesünk kétévente 
indít új Aprók (vagy Törpék) csoportot,  s az elmenőkkel - mert hisz a tanulás és 
a munka sokszor elszólítja tagjainkat -, 165-170 tagú ez az amatőr művészeti 
csapat. 

2006-ban már 25 éves jubileumot ünnepeltünk, erre Csongrád megye legjobb 
csoportjait sikerült meginvitálnunk Szegvárról, Hódmezővásárhelyről és egy 
török csoport is együtt vigadozott velünk. Erre az alkalomra egy újabb három-
órás, nagyszabású produkciót készítettünk, „Aranylakodalom” címmel. Ezt a 
„Pátfalvi lakodalmas” folytatásának szántuk. Remek műsor sikeredett ebből is - 
két előadáson bizonyítottak táncosaink teltházas rendezvényeken, ismét renge-
teg néző, érdeklődő jutalmazta vastapssal a gyermekek, fiatalok és idősebbek 
munkáját. És a legörömtelibb változás a Maros háza táján: végre olyan saját 
zenekara lett együttesünknek, melynek többsége makói zenetanár. Maros zene-
kar néven bármikor a csoportok rendelkezésére állnak, stílusos, magas szintű 
zenéjükkel. Tagjai Bíró Anita, Majorné Szirbik Edit, Borbás Tibor, Mátó Mátyás, 
Králik Gusztáv és egy táncos-zenész, Dóczi Anna. 

Fontos megemlíteni, hogy 2000-től kezdve, ahogy én főállású néptáncoktató 
lettem, a bérem az iskolától kapom, lehetőség nyílt arra, hogy a baráti kör a lehe-
tőségekhez mérten táncos-asszisztenseket javadalmazzon. Nagy segítség a cso-
portok munkájában, hogy egy-egy táncos (rendszerint végzett pedagógus) rész-
feladatok elvégzésével könnyíti az oktató munkáját. Az asszisztensek egykori és 
jelenlegi táncosok: Simon Hajnalka, Havas Csilla, Köteles István, Dékány 
Sándor, Apjok Vivien, Bagaméri Andrea, Tóth Endre. Közülük néhányan már 
nem az együttes tagjai, de egykor segítették a felkészülést. Az elmúlt tíz évben 
szép sikerek, a munkát dicsérő szakmai bírálatok jellemzik a Marosban folyó ok-
tató-nevelő tevékenységet. Számos hazai gyermek és ifjúsági megmérettetésen 
(fesztiválon) mutatták be tudásukat csoportjaink, illetve a Néptáncosok Or-
szágos Bemutató Színpadán a felnőtt együttest két alkalommal is minősítették. 

A szakma mellett a város és a megye is figyelemmel kísérte a Maros hagyo-
mányőrző – átadó tevékenységét, melyet 1994-ben a Csongrád Megye Alkotói 
Díjával, majd 1998-ban a Makó Városért emlékplakettel jutalmaztak. Művészeti 
vezetőként 1996-ban Makó Város Közszolgálatáért, 2002-ben Magyar Köztársa-
sági Ezüst Érdemérmet, 2010-ben az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 
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Pedagógiai Életműdíját, 2011-ben Makó Város Közművelődéséért kitüntetést 
vehettem át. 

2011-ben ünnepelte újjászervezésének 30. évfordulóját a Maros. Négy 
nagyszabású rendezvényt - terveztünk és valósítottunk meg. Visszahívtuk az 
egykori táncosokat és a jelenlegiekkel együtt a „Három a tánc” című műsorral 
örvendeztettük meg a fellépőket és a nézőket egyaránt. „Kalákatánc” – az or-
szágból (Eger, Százhalombatta, Debrecen, Szegvár) olyan „MÖTYKE” csoport-
okat hívtunk meg, akik felnőtt korban kapcsolódtak be a néptánc szépségének 
megismerésébe. „Citorabál 
Katalinkor” a harmadik 
nagyszabású, egész estés, 
az összes táncost 
színpadra állító produk-
ciót mutattunk be, melyet 
több mint 1500 néző lát-
hatott. Jubileumi Bál 
(táncház) – Pál István Sza-
lonna és barátai közre-
működésével, közel 150 
fő – táncosok, szponzorok 
érdeklődők hallgatták, 
táncolták végig az éjsza-
kát. 

Az elmúlt tíz év renge-
teg pályázattal, a személyi 
jövedelemadó 1%-nak, az 
iparűzési adó bizonyos 
százalékának gyűjtésével, 
a minimális tandíjak be-
szedésével telt el. Szeren-
csére elmondhatjuk, szá-
munkra kedvezően bírál-
ták el pályázatainkat, sok 
segítő szándékú szülő, 
vállalkozó és még sokan 
mások adakoztak a Maros 
javára, és az anyagi támo-
gatás mellett egyéb szol-
gáltatásokkal egyengették Tóthné Döme Mária apátfalvi népviseletben 
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munkánkat. A baráti kör minden segítséget megadott a zavartalan munka elvég-
zéséhez. Csoportjaink így egyre több tudással rendelkeznek, sok helyre eljutnak 
belföldön, külföldön egyaránt. A művészeti iskola „a másik láb” is minden téren 
igyekszik támogatni ezt a művészeti ágat. 

Évente egy-két nemzetközi fesztiválra kapnak gyermek és felnőtt csoport-
jaink meghívást, ahol mindig nagy közönségsikert aratnak műsoraink. Szlo-
vénia, Portugália, Törökország, Belgium, Olaszország, Csehország, Szlovákia 
fesztiváljain rendszerint a Maros kapta a legnagyobb tapsot a magas szintű pro-
dukcióiért, szép éneklésért, gyönyörű viseleteiért. Az egyre nehezedő gazdasági 
helyzet sajnos nem segíti kellőképpen az amatőr civil mozgalmat, de sok jóaka-
ratú, a hazájához hű, a hagyományait megőrizni akaró ember még mindig pró-
bálja támogatni ezt a nagy múltú művészeti együttest. 

Ha summázni kellene ezt az elmúlt harminc évet, egy dolog biztos: nagy-
szerű, de nehéz volt. Ám azt is érzékeljük, hogy folytatni kell, mert egyedülálló 
az a kulturális érték, amelyet ebben a közösségben megőrzünk és továbbadunk. 
Még egy alapvetően fontos tényező: a támogató szülők nélkül nem lehetett vol-
na eljutni eddig. Köszönet mindenkinek, aki idáig „tolta” és ezek után is „tolja a 
Maros szekerét”. 

Az első Maros Táncegyüttes tagjai 
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FORGÓ GÉZA 
Tíz év – 140 kiállítás a Városház Galériában 

 
A Városház Galéria Makó Város Önkormányzatának támogatásával 2001. 

május 3-tól működik. Karsai Ildikó munkájának köszönhetően évente átlagosan 
12 alkalommal megtelik a városház aulája érdeklődő látogatókkal.  

A kiállítások rendezésénél fő szempont, hogy témagazdagság és technikai 
sokszínűség keretében a helyben élő vagy elszármazott hivatásos és amatőr 
képzőművészek, csoportok, iskolák kapjanak lehetőséget bemutatkozásra. Tíz 
év alatt az önkormányzat öreg épülete hivatalos ügyek intézésének helyén túl 
művelődési térré is vált. 

Nem volt ez előzmények nélküli, hiszen az egykori vármegyeházán – ma 
Makó Város Önkormányzata – több alkalommal szerveztek képzőművészeti, 
gazdasági vagy éppen egészségügyi kiállítást, de ezek nem voltak rendszeresek 
és nem volt előretekintő szervezőmunka mögötte. Itt mutatkozott be a helyi 
születésű Torma Imre. „Mielőtt kiindulna a nagyvilágba… először szülővárosá-
nak mutatja be ecsetje virágait, lelke álmait s képekbe kivirágzott tehetségét” – 
írta Gyenge Miklós 1930-ban. Ki tudja? Talán a Városház Galéria is útra indított, 
útra indít… 

Karsai Ildikó tíz év alatt 140 kiállítást szervezett. Ebből 58 grafika, 53 fest-
mény, 38 fotó, 21 szobor-kerámia és 15 iparművészeti. Érdekes megfigyelni, 
hogy összesen 82 gyermekkiállítás volt. Óvodás 13, általános iskolás 37, közép-
iskolás 32. Megnyitói a legnépesebbek és legtöbb érdeklődőt vonzottak, mert 
melyik szülő, nagyszülő ne lenne büszke rajzait vagy fényképeit kiállító gyer-
mekére. A pedagógusokat is dicséret illeti, hiszen munkájuk tanúskodik arról, 
hogy a város és térsége diáktársadalma komoly kulturális tartalékot és értéket 
rejt: „Talán ezzel is hozzájárul a város, hogy hagyományokhoz hűen kiemelkedően sok 
neves művész és mérnök kerülhessen ki a makói művészeti iskolából” – mondta 
Gilinger Katalin. 

A felnőttek 75 alkalommal mutatkoztak be. Közöttük már neves művészek is 
voltak pl. Szekeres István, Fodor Ilda, Jámborné Balog Tünde, Földessy Péter, 
Roskó Gábor, Fekete Miklós, Návay Sándor, Kovács Vilmos, Fritz Mihály, Lux 
Antal, Dömötör Mihály, Takáts Márton… és itt rendezték meg a Makó és 
Térsége Ifjúsági Művésztelep tárlatát is. 

A Városház Galéria képzőművészeti pályázatok kiírásával megpróbált alko-
tásra ösztönözni. Az önkormányzat támogatásával tíz év alatt 28 képző-
művészeti pályázatot írt ki. A végeredmény minden alkalommal egy kiállítás, 
ahol a résztvevők bemutathatták műveiket a nagyközönség előtt és a legjobbak a 
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megnyitón átvehették díjaikat. Népszerűek és sikeresek voltak a fotópályázatok, 
így 2008-ban a „Kerékpárosok” címűre 18 alkotó 82 fényképet küldött be. A 
fotósoknál különösen megfigyelhető a szülőföldhöz való kötődés, amelyet 
legjobban Naszradi András szavai bizonyítanak: „Megtalálható az időtlen szépség 
az egyszerű alföldi tájban is.” A fényképkiállítások szervezésénél és elbírálásánál 
Dömötör Mihály nevét kell megemlíteni. 

A Városház Galéria Makó és térsége, az itt élő vagy hozzánk kötődő szemé-
lyek által megteremtett kulturális értékeket mutatja be. Nem vonz milliókat, 
nem ültet le naponta százezreket, de nekünk mégis fontosabb, mint a pillanatnyi 
érzelmekre ható és hihetetlen népszerűségi adatokat felmutató vetélytársak. A 
Városház Galéria rólunk szól, a Városház Galériában hozzánk szólnak, a 
Városház Galériában mi szólunk egymáshoz makóiak, saját értékeinken keresz-
tül. 

Reméljük, hogy a Városház Galéria a következő években is segít meglátni az 
értéktelennel szemben az értéket. 

Fodor Ilda grafikái 



R É G I E K R Ő L  

27 

MAROSVIDÉK 2011. DECEMBER 

 

KISS MARGIT 
Házsongárd 

 
Európa egyik legrégebbi temetkező helye. A Házsongárd az igazi Kolozsvár, 

mindannyiunk találkozó helye, ahova minden magyarnak legalább egyszer el 
kell látogatnia. 

A mai nyelvhasználatban a Házsongárd szó, mint a leghíresebb erdélyi teme-
tőé a kolozsvári panteoné ismeretes. Ez a fogalommá vált sírkert Erdély műve-
lődéstörténetének több mint négyszáz esztendős tanúja. Nevét jó kétszáz évvel 
megelőzte a használatba vétele előtt, amely már 1373-ban feltűnt Hazinchart – 
Hasengarden formában. Az előbbi német szó nyúlszájat, az utóbbi pedig nyulas 
kertet jelent. A várfallal körülvett középkori város déli irányban húzódó domb-
oldalon lévő részen található. Az 1585-ös pestisjárvány idejére annyira megtelt 
az óvári és a főtéri temetkezőhely, a cinterem, hogy a városi tanács 1585. május 
11. határozata alapján a Torda utcai kapun kívül temetőkertet létesítettek. A 
keresztény kolozsváriak temetkezőhelye a templom körüli úgynevezett cinterem 
és a templomok belseje volt, míg az egyszerű köznép a kettős várfal közé, a kő-
kertbe temetkezett. 

Abban az időben gyakori volt a pestisjárvány, a temető hamar megtelt és a 
XVII. században már elérte a hegy tetejét, a XVIII. században gyümölcsös ker-
teket alakítottak át családi sírkertekké, a DeGladys lutheránus ezredes kertje is 
adományként a temető része lett, máig is egyházi tulajdonban van, lutheránus 
temető. A régi temető amikor betelt, 1892-ben déli irányban hatalmas parcelák-
kal bővítették. A Házsongárd sajátossága, hogy városi temető lévén, keverednek 
a felekezetek, a nemzetiségek vagy a társadalmi rétegek. Bár vannak benne 
református, unitárius, katolikus részek, sőt mágnástemető és cigánytemető részt 
is meg lehet különböztetni. A házsongárdi temető első két évszázadának jelleg-
zetes síremlékei az ereszes sírkövek és a koporsó alakú tumbák. A módosabb el-
hunytak tumbáját céhjelvény vagy címer díszítette. Ezen kőkoporsók két hosszú 
oldalára sírverseket szoktak faragni. Egy ilyen tumba súlya akár 10 mázsa is 
lehet. A tumba elnevezés középkori latinból származik és sírba helyezett szarko-
fág emlékkövet jelent. Hála a Házsongárd Alapítványnak, hogy utóbbi időben jó 
párat sikerült helyreállítani és megmenteni, de a régi emlékek felszámolására, a 
temető jellegének megváltoztatására irányuló törekvés ellenére még mindig a 
magyar művelődéstörténet kegyhelye.  

Sok jelentős magyar személyiség nyugszik e híres temetőkertben. Mindenkit 
felsorolni nehéz volna, de néhány nevet azért megemlítünk: Jósika Miklós (1796 
–1865) a magyar romantikus történelmi regény megteremtője, Kós Károly (1883 
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–1977) író, politikus, építész, Szilágyi Domokos (1938–1976) költő, Mikó Imre 
(1805–1876) politikus és felesége Rhédey Mária (1811–1849), Kriza János (1811– 
1875) folklórgyűjtő, unitárius püspök, Kőváry László (1819–1907) történész, 
Dsida Jenő (1907–1938) költő, Szenczi Molnár Albert (1575–1634) zsoltárfordító, 
Reményik Sándor (1890–1941) költő. A neveket még hosszasan lehetne sorolni, 
sok mindent lehetne mesélni róluk, de a temető meglátogatása, sírok felkeresése 
vezető segítségével is egy egész napot venne igénybe.  

Ha Kolozsváron járnak, feltétlenül keressék fel a házsongárdi temetőt. Biztos 
felejthetetlen élményben lesz részük. 

Dsida Jenő költő síremléke a házsongárdi temetőben, rajta a felirat: 

„Megtettem mindent, amit tehettem, 
Kinek tartoztam, mindent megfizettem, 

Elengedem mindenki tartozását, 
Felejtsd el arcom romló földi mását” 
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GILICZE JÁNOS 
A földeáki Kornél-erdő és névadója, aki egykor vendégül 

látta Blaha Lujzát 
 

A közelmúltban Návay Kornélról egy eddig még publikálatlan fotó került 
elő. Ennek közzétételekor talán nem érdektelen, ha megemlékezünk róla, aki 
ugyan nem futott be fényes politikai, közigazgatási karriert, mint híres családjá-
nak számos méltán közismert tagja, de neve még ma is fennmaradt az általa 
létrehozott és róla elnevezett „Kornél-erdő” révén.  

A Návay család 1729-ben kapott királyi adományt Földeák településre, amit 
aztán a família tagjai - bár egyre csökkenő tulajdon részekkel - birtokoltak egé-
szen a második világégés végéig. Kornél, Návay János Csanád vármegyei tábla-
bíró és bellusi Baross Ludovika negyedik gyermekeként Földeákon született 
1842. augusztus 12-én. Iskoláiról semmit sem tudunk. A vármegyei közigazga- 
tási pálya nem vonzotta. Ugyan 1867-ben kinevezték Csanád vármegye tisztelet-
beli - vagyis fizetés nélküli – aljegyzőjévé, azonban a megyénél állást nem vál-
lalt, illetve nem kért. Ellenben a megyei és a helyi közélet - éveken át tagja volt 
Csanád megye törvényhatósági bizottságának és a földeáki képviselő testület-
nek - érdekelte, foglalkoztatta. Szociális érzékenységéről közismert volt. Jóté-
konyságáról egy alkalommal a Maros újság 1897. december 25-i számában be is 
számolt. A cikkből kiderül, hogy abban az évben nagyon rossz volt a termés és 
az élelem ára igen felszökött. Ezért a legrászorultabb földeáki 29 családnak fejen-
ként karácsonyi ajándékként egy-egy mázsa búzát osztott szét. Azt is megemlí- 
tette a hírlapi tudósítás, hogy az előző években nagyobb készpénz adományok-
ban részesítette a szegényeket. Návay Kornél birtokán gazdálkodott. Emellett a 
századfordulón a család közös tulajdonait, haszonvételeit gondozta, igazgatta, 
adta ki haszonbérbe.  

Az apa, Návay János halála (1866) után tíz évvel fiai, Béla, Géza, Kornél és 
József megosztoztak az örökségen. Návay Kornél tulajdonába került a Hód-
mezővásárhelyre vezető országút és a Száraz-ér jobb partja közötti terület 
Óföldeák felé eső része, ami valamivel több mint 350 katasztrális hold föld-
területet tett ki. Az első részletes Földeák határát bemutató 1753-ban készített 
kéziratos térkép tanúsága szerint a település határában még nem volt erdős 
terület. Ahol ma a Kornél-erdő terül el, a mappa szerint szőlőskertek feküdtek. 
Évtizedekkel később 1821-ben Giba Antal mérnök ugyanott Návay György már 
51 holdas szőlősét mérte föl. A Návay család birtokairól 1859-ben készült föld-
könyvben sem szerepel erdős terület. Egy újabb 1875-ben készült birtoktelek-
könyvben már a fivérek nevén egy 6 hold 1010 négyszögöl kiterjedésű erdő 
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található. Az egy évvel későbbi osztozkodás után ez a birtokrész került Návay 
Kornél tulajdonába. Talán már ő kezdte meg korábban az erdősítést? Minden- 
esetre a vízparti rész kiválóan alkalmas volt arra, hogy szenvedélyének élve rit-
ka fákat, növényeket és virágokat telepítsen oda. Egy idő után erdejének és kert-
jének messze földről csodájára jártak. Évekkel később a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Füvészkertjében most is pompázó, a hinduk szerint lótusz 
vagy „padma” virágot erdejének ártézivizes tavából 1932-ben telepítették át 
Győrffy István botanikus professzor igazgatósága alatt a füvészkertbe.  A pro-
fesszor érdeklődését fölkeltette az erdő, oly annyira, hogy annak ritkaságait 
egyik tanulmányában részletesen ismertette. 

A Kornél-erdőt és a régi szép időket siratta el a névtelen szerző a Makói 
Független Újság 1939. évi Naptárának „Blaha Lujza Földeákon járt és két hétig 
vendég volt Návay Kornél kastélyában” című (84-88. o.) cikkében. Érdemes bő-
ven idézni belőle: „Hova lett az aranyhalas szökőkútja a földeáki Kornél-ligetnek? 
Hova lett a mesterséges zuhatag és barlang? A lótuszvirág, a vízesés, vajon hova lett? 
Eltűnt Návay Kornél halála után. Ma már csak a régi öregek emlékeznek rá, de azok 
közül is alig akad egy-kettő, aki tudja, hogy 1887-ben Blaha Lujza vendége volt a földeáki 
Návay-kastélynak. 

Földeákon Blaha Lujzáról csupán Fazekas Roza néni tud még beszélni, aki akkoriban 
szolgáló volt a kastélyban. Roza néni szívesen beszél a „nemzet csalogányáról”. Szapora 
beszéd közben könnyes szemmel emlékszik vissza a régi szép időkre. Úgy beszél róla, 
mintha csak tegnap látta volna, pedig régen volt 1887 májusa. Csupán arra nem emlék-
szik, hogy Földeákra Vásárhelyről, vagy Makóról ment oda. Annyit tud csak erről Roza 
néni, hogy a két város közül az egyikben vendégszerepelni volt Blaha Lujza, mert az ura-
sági hintó hozta a kastélyba. Amikor megjött a vendég, mondja Roza néni, bizony mi 
nem tudtuk, hogy kicsoda. Annyit láttunk csak, hogy nagyon szép és nagyon takaros. 
Mikor aztán beköltözött a vendégszobába, egyszeribe hangos lett a ház. Olyan szépen 
tudott énekelni, hogy olyat mi még nem hallottunk. De cimbalmozott is. Kacagott, 
csicsergett. A tavasz és szerelem mindenütt ott volt, ahol csak megjelent. Május volt és 
az orgona nagyon dúsan hozta ebben az évben a virágját... 

Folyik a szó Roza néni ajkáról és én arról szeretnék minél többet tudni, hogy milyen-
nek is látták a cselédek Blahánét. 

Takaros volt, csinos volt. Legalább 15 selyemruhát hozott arra a kevés időre magával. 
De legfeltűnőbb mégis csak a cipője volt, mivel abban az időben nem viseltek még magas-
sarkú cipőt. Blaha Lujzának pedig az volt. A haja? - mondja Roza néni – olyan volt, 
mint a mai nőknek. Ki volt az már akkor is ondolálva. Megtudom azt is, hogy a szakács-
nője a Makóról kivitt Kalón Kata. A szobalány meg Szalma Vera.  

Mindannyian szépen tudtunk énekelni, mert a Návay nagyságos úr csak a szép han-
gú cselédeket szerette. Gyakran megesett akkor is, mikor ott volt Blaha Lujza, hogy dol-
gunk végeztével bementünk a szobába, leültünk a díványra és Blaha Lujza, vagy a nagy-
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ságos úr cimbalmozott, mi meg énekeltünk. Úgy hangzik ez már ma, mint a mese. Mert 
elhinné-e valaki egy mai cselédlánynak, hogy az uraság cimbalmozzon, ő meg énekeljen. 
Nem hinné el kérem. De a Návay uraságok mind megannyien ilyenek voltak. Jók voltak. 

Kornél nagyságos úr, Isten nyugossza, folytatta tovább Roza néni, nagy nótabolond 
volt. Minden tavaszi acatoláskor többször megesett, hogy már a munkából kihívta a jó 
hangú fiatalokat, s bement velük a kiserdőben lévő kastélyába s ott danoltatta őket. Per-
sze ez is napszámba ment. Így bizony. Acatolásra hívták őket és danolni kellett. A nap-
szám azért is járt, sőt még ráadásul még táncolni is lehetett. Ilyen ember volt Návay 
Kornél úr. 

És Roza néni széjjel morzsol néhány könnycseppet ráncos arcán. De mikor látja, 
hogy pakolom össze írásaimat, sietve beszélni kezd az erdőről... Olyan volt kérem ez az 
erdő, mintha csak a meséből került volna Földeákra. Szökőkutak, mesterséges zuhatagok, 
vízesések voltak benne. A vízmedencében aranyhalak, lótuszvirágok s Isten tudja, hogy 
még milyen különleges vízinövények. Mikor a nagyságos úr megebédelt, már ott állt a 
kastély előtt a hintó s ment a nagyságos úr az erdőbe. Ő maga etette az aranyhalakat és 
sétálgatott a fák közt. Mikor Blaha Lujza nálunk volt, ő is mindig kikísérte. És danolt 
gyönyörű szép csengő hangján az erdőben is, versenyt a madarakkal...Rég volt, szép volt. 
Talán igaz sem volt…” 

Blaha Lujza földeáki látogatását az idézett – talán H. Szabó Imre újságíró 
által írt – cikken kívül semmi sem bizonyítja. Erről maga a művésznő sem tett 
említést az 1987-ben megjelentetett naplójában sem. Azonban ez nem azt jelenti, 
hogy nem történhetett meg. Ugyanis tény, hogy Blaha Lujza, bár nem az írásban 
jelzett 1887-ben, hanem két évvel korábban 1885-ben vidékünkön tartózkodott. 
Július 23-án és 30-án Hódmezővásárhelyen, majd augusztusban Makón vendég-
szerepelt. Ez idő alatt sor kerülhetett említett földeáki vendégeskedésre.  

Návay Kornél 1915. május 21-én hunyt el Földeákon. Haláláról Csanád vár-
megye május 22-én tartott rendkívüli közgyűlésén parentálták el. Emlékét meg-
örökítették a közgyűlési jegyzőkönyvben. Ebben a részvétnyilvánítás mellett 
megemlékeztek „ama sok jótéteményről, amelyet az elhunyt, elvonulva a nagy világtól, 
saját községében az elhagyatottakkal és segélyre szorulókkal szemben minden feltűnés 
nélkül csendben, de állandóan gyakorolt.” Návay Kornél agglegényként élt. Birtokát 
nem a még életben levő báty,  Géza, hanem a Návay Lajos-féle ág kapta, való-
színűleg az elhunyt végrendelete alapján. Návay Lajos, majd bátyjának Tamás-
nak halála (1919. illetve 1925.) után a fivérek teljes birtokát – benne a Kornél-
erdőt – húguk, Emma fia, Návay György örökölte. György lévén kiskorú, az 
egész földterületet húsz évre haszonbérbe adták a makói Mezőgazdasági RT.-
nek. Ebben az időben az erdő területe már meghaladta a 26 katasztrális holdat.  

A Marosvidék újság 1927. április 2-i számában „Szanatóriumot a földeáki 
Kornél-ligetbe” alcímmel foglalkozott a Kornél-erdő lehetséges hasznosításával. A 
cikk írója részletesen ecsetelte a kor népbetegségének a tüdővésznek a pusztí-
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tását, terjedését. Szomorúnak és elfogadhatatlannak tartotta, hogy a szegény sor-
sú tüdőbetegeket szinte nem lehet szanatóriumokban elhelyezni. Megoldásként 
fölvetette a „népszanatóriumok” létrehozását. Ehhez követendő példaként emlí-
tette a hódmezővásárhelyi Kútvölgyön létrehozott tízágyas tanyai szanatórium 
létrehozását. Véleménye szerint ugyanezt megtehetné minden vármegye vagy 
város. E célból igen alkalmasnak tartotta az újságíró a Kornél-erdőt. Végül meg-
győződésének a következők szerint adott hangot: „Erős akarattal sikerülni fog ez 
is. Ez a rettenetes betegség pedig elég ok arra, hogy akaratunkat megerősítse.” Sajnos a 
fölvetett elképzelésből nem lett semmi. Sőt! Ugyancsak a Marosvidék három 
hónappal később, július 21-i számában arról tudósított, hogy a földeáki Kornél-
ligetet bezárták a közönség előtt. Időközben az történt, hogy a Mezőgazdasági 
RT. többségi tulajdonosai a Wolfinger testvérek lettek, akik júliusban átvették a 
haszonbérelt Návay birtok vezetését és első intézkedéseik egyikeként bezárták 
az erdőt a látogatók előtt. Tették ezt annak ellenére, hogy a részvénytársaság 
korábbi igazgatója dr. Dózsa Imre hű volt a régi tradíciókhoz ami szerint az erdő 
„régi tulajdonosa és létesítője idején, úgy a község, valamint a vidékiek számára is nyitva 
volt s mindenki szabadon élvezhette a természet szépségét. Néhai Návay Kornél halála 
után az örökösök tovább ápolták a ligetet s egész a mai napig nyitva tartották a közönség 
számára… a Makói Mezőgazdasági RT...a ligetet...kellemes nyaraló, kiránduló hellyé 
tette úgyannyira, hogy a múlt évben nagyobb ünnepek alkalmával Makóról autóbusz-
járat volt rendszeresítve a kedves és szép Kornél ligetbe.” A cikk  szerzője  a bezárás 
miatti fölháborodása mellett hosszasan méltatta és bemutatta az olvasóknak a 
Kornél-erdőt: „A földeáki Kornél-liget nem csupán a vármegyénk, hanem joggal 
elmondhatjuk, hogy a volt Nagymagyarország s a jelenlegi Csonkamagyarország leg-
szebb ligetei közé tartozik. Széppé és kedvessé tette egy emberéleten át végzett munká-
jával s az anyagiakat nem sajnáló áldozatkészségével egykori tulajdonosa, Földeák község 
egykori nemes földbirtokosa: néhai Návay Kornél. A Kornél-ligetet évenként meglátogató 
dr. Győrffy István botanikus professzor kijelentése szerint a liget növényvilága igen 
gazdag, annak változatai magukban foglalják az öt világrész nevezetesebb fáinak a gyűj-
teményét s ebből kifolyólag a liget a hazai ligetek sorában az első helyet foglalja el. Dr. 
Győrffy István professzor kijelentése szerint hazánkban nincs a Kornél-ligeten kívül még 
egy olyan liget, amelyben a növényvilág oly gazdagon volna képviselve, mint itt. Hogy 
többet ne említsünk, a Kornél-ligetben díszlő vérbükkfa az egyedüli példány hazánkban. 
Van ott kocsányos és kocsánytalan, magyar tölgy, juharjávor, mezei juhar, mázgás éger, 
kis- és nagy levelű hársfa, szilfa, gyertyánfa, somfa, makiura, jegenye nyárfa, kanadai 
nyárfa, vadgesztenye, platán, mogyoró, bükkfa, fehér nyírfa, sárga- és fehér akác, a 
fenyők közül: erdei, jegenye, fekete, luc, ezüst, sima, spanyol, bokréta, tuja, törpe, vörös-
fenyők és a fenyőfák Magyarországon élő különlegességei: a legmagasabb hegycsúcsokon 
előforduló ausztráliai és amerikai fenyőfák. A ligetben levő halastó vizét hat ártézikút 
vize szolgáltatja. A tóban a ... Melumbia délszaki növény díszlik. A tó halállománya: 
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ponty, harcsa, csuka, aranyhal, sügér.” A hírlapi tudósítást a következő fennkölt 
gondolatokkal és reményekkel fejezte be a szerző: „Nagyon jól tudjuk, hogy a 
haszonbéri szerződés értelmében a bérlők a Kornél-ligettel is szabadon rendelkezhetnek, 
azonban az emberiesség, a szép állandó ápolása és annak közkincsé tevése érdekében 
mégis fölemeljük szavunkat a liget tradicionális ápolása és a liget szinte földöntúli szép-
ségeinek közkinccsé tétele érdekében. Hiszen a liget minden fája, bokra, a suhanó szél só-
hajtása a fák között, mind-mind a föld szeretetére, az ősök iránti tiszteletre és a hagyo-
mányok ápolására inti a vidék népét. Olyan tiszta és nemes erényekre tehát, amelyeknek 
úgyis igen sok ellensége és kevés barátja, ápolója van.” 

A vészharangokat megkongató cikknek eredménye lett. Némi szolgabírói rá-
hatás után a Marosvidék július 30-i számában már arról számolt be, hogy 
továbbra is nyitva marad a Kornél-erdő. A bérlők kijelentették, hogy a ligetet 
nem zárják el az érdeklődő közönség elől, változás csupán abban lesz, hogy an-
nak látogatását előzetes engedélyükhöz kötik.  

A Kornél-erdő a második világháború befejezése után az 1945-ös földreform 
alapján Földeák község tulajdonába került, de az afeletti felügyeletet az állam 
gyakorolta. Az erdő őrzésére a képviselő-testület erdőőrt fogadott föl. A nagy 
tüzelőhiány miatt ez az intézkedés nem sokat ért. Megkezdődött a Kornél-erdő 
engedély nélküli dézsmálása, irtása. Erről - Földeák község elöljárósága nevében 
- Földeáki Lajos jegyző 1946. február 25-én a következőket jelentette Makó járás 
főjegyzőjének: „Tisztelettel jelentem, hogy a község tulajdonát képező Kornél-liget, 
amely tulajdonképpen nem is erdő, hanem park, egy részének kitermelésére a szegedi 
állami erdőigazgatóság engedélyt adott. A község a kitermelésnél csupán csak a helybeli 
malom szükségletét vette figyelembe, illetve elégítette ki, mivel annak üzemben tartása 
fontos közellátási közérdek, azon kívül jelentéktelen mennyiségben az iskolák részére 
utaltatott ki. Egy idő óta azonban orosz katonai teherautók jelennek meg és eleinte a ki-
termelt, majd később a kitermeletlen fákat szállították el oly módon, hogy robotosokkal 
vágatták ki és szállították el. Minden esetben jelentettem a rendőrségnek, több ízben 
járási Főjegyző úrnak, Alispán és Főispán úrnak is, ugyancsak a járási rendőrkapitány-
ságnak is, azonban az oroszok részéről a fának szállítása változatlanul tovább folyik… 
Csupán csak egy ízben sikerült a helyi rendőrségnek megakadályozni a szállítást, amikor 
idejében kiértek. Ez ideig cirka 10 vagonnyi tűzifát és szerfát szállítottak el.” Végezetül 
a jegyző arra kérte a főjegyzőt, tudja meg, vajon a makói orosz katonai parancs-
nokság tudtával és engedélyével történnek e ezek az akciók. Sürgős intézkedést 
várt, mert a jelentés megírásának napján is már három teherautó szerfát elvittek. 
A főjegyző továbbította a jelentést az alispánnak, aki értesítette az ellenőrző 
parancsnokságot a Kornél-erdő sorozatos irtásáról. Ígéretet kapott arra, hogy a 
panaszt kivizsgálják és a további pusztítást megakadályozása iránt intézkedni 
fognak. Az intézkedésről természetesen az alispán semmilyen választ nem ka-
pott. Amint azt Földeáki Lajos szóbeli közléséből tudjuk, az erdő pusztítása 
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tovább folyt, sőt abba néhány földeáki lakos is besegített. Ők pálinkáért az 
oroszoktól kézigránátokat kaptak, azokat ráerősítették a nagyobb fák törzsére. 
Így a gránátok aktiválása után a faorzók már meg is szabadultak a favágás 
nehéz fizikai munkájától.  

A Kornél-erdő talán utolsó, eredeti, alapítója által építtetett emlékét 1953-ban 
semmisítették meg. Három épületet „romlakást” bontott el a Szegedi Állami 
Erdőgazdaság. Ebből az egyik volt az úgynevezett „kis kastély”, ami nem messze 
a Száraz-ér partjától állt és 77 négyzetméter alapterületű volt. A másik 32 négy-
zetmétert tett ki, a harmadik pedig – ez lehetett a fürdőház - közel tíz négyzet-
méter alapterületre rúgott. A bontást azzal indokolták, hogy a romlakás helyre-
állítása óriási költséget jelentene, szükségük nincs rá, mert a meglévő erdészház 
elegendő arra, hogy ott a kerületvezetőt elhelyezzék. A bontásból nyert anyag-
ból az erdőgazdaság Újszegeden munkásszállót, fürdőt, üzemi konyhát és ebéd-
lőt kívánt építeni.  

A Kornél-erdő ritka fái, virágai, a száraz-éri fürdő, a vízparti mesterséges 
barlang, az épületek lassan eltűntek, csak az emlékük maradt meg. A Kornél-
erdő - ami még ha romjaiban és nem eredeti szépségében áll – jelentős helyi 
turisztikai és természetvédelmi értéket képvisel ma is közkedvelt kiránduló- és 
pihenőhely. 

Návay Kornél (1842-1915) 
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HORVÁTH MIHÁLY 
A régi Földeák jegyzői 

 
A Révai Nagy Lexikona 1915-ös kiadása szerint a községi jegyző (vagy latin 

eredetű, régies formában: nótárius) „községi tisztviselő, a községi elöljáróság tagja, a 
községi önkormányzati és közvetített állami igazgatásnak legfontosabb szerve, akinek hi-
vatalos tevékenysége a közigazgatásnak csaknem minden ágára kiterjed…" 

Az általam fellelt legkorábbi, Földeák jegyzőjével foglalkozó cikk 1898-as kel-
tezésű. A Maros hetilap július 31-én megjelent írása szerint, a korábban nyugdíj-
ba vonult Berger Gyula perben áll a községgel. A nótárius állítólag rosszul ve-
zette a vízi könyvet. (A vízi könyv a faluban már létező és létesítendő, minden 
vízhasználattal kapcsolatos ügyet adminisztráló nyilvántartás volt.) Miután a 
tisztviselő a hiányként jelentkező 250 forintot a község pénztárába befizette, az 
ügy lezárult. Hogy Berger jegyző mióta látta el a jegyzői feladatokat, nem sike-
rült kiderítenem, de annyi bizonyos, hogy 1871-ben - midőn Oltványi Pál plé-
bános 17 év után átadta a plébániát utódjának -, már a faluban tevékenykedett. 
(Berger Gyula fogalmazta meg a levelet, melyben megköszöni a plébánosnak az 
évente megrendezendő Rózsa-ünnepet meghonosító alapítványát.) 1875-ben 
megalapította a Berger és Társa Cserép- és Téglagyárat, kihasználva a földeáki 
határ agyagban gazdag altalaja adta lehetőségeket. Jelentős szerepet vállalt a 
Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1892-es megalakításában. 

Oltványi Pál, a földeáki zárda-leányiskola 1881-es átadásakor elmondott, és 
nyomtatásban is megjelent beszédében a község elöljáróságát felsorolván Berger 
jegyző mellett Ratkai Antalt és Petnás Aurélt mint segédjegyzőket említi. A 
Földeák község történelme (1883) című, szintén Oltványi tollából származó füze-
tecskében Berger Gyula és Deutsch Endre jegyzőkről, mint az 1860-as évek épít-
kezéseinek előmozdítóiról olvashatunk.   

Berger Gyula után rövid ideig Réti (Réthy) Rezső látta el a jegyzői anya-
könyvvezetői feladatokat. Lelkes támogatója volt a vasútügynek. Javaslatára a 
falu a költségvetésből jelentős részt vasúti részvénybe fektetett, ami után az 
állam magas osztalékot fizetett. (Hosszas előkészületek után 1903 áprilisában 
Földeák község bekapcsolódott a vasúti hálózatba.) Réti Rezső az 1896-ban ala-
kult Földeáki Gazda Kör jegyzői feladatait is ellátta.  Négy év szolgálat után 
1898. október 16-án, negyvenévesen elhunyt, a földeáki temetőben helyezték  
örök nyugalomra. 

1898. november 22-én Farkas Mór főszolgabíró elnöklete mellett jegyző-
választást tartottak a községben. A hat pályázó közül a korábban három évig 
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Kis-Királyhegyesen tevékenykedő, és ott nagy tiszteletben álló Szántó Istvánt 
választották meg. 

1899-ben a község képviselő-testülete úgy döntött, hogy szükség van egy 
adóügyi jegyző munkakörre is. A nyolcszáz forintos fizetéssel kecsegtető állásra 
pályázatot írtak ki, melynek nyertese a korábban is Földeákon dolgozó Révész 

Oszkár segédjegyző lett. 1912 áprilisában a Maros Újság beszámolója szerint a 
földeáki községháza tanácstermében a „szociális és társadalmi bajokat ismerő, s azo-
kon szívvel-lélekkel segíteni akaró” Révész jegyző ismertette az általa 
megalakítandó „Első földeáki hengermalom, mint szövetkezet” alapszabályait. 1917-
ben nyugdíjba vonult. 

1900-ban Szántó István lemondása miatt megüresedett a jegyzői állás. 
Augusztus 22-től az elődjéhez hasonlóan szintén Kis-Királyhegyesről érkező 
Molnár István töltötte be a posztot. Mintha átok sújtaná a jegyzői hivatást, 
Molnár István 1903. január 13-án, huszonnyolc évesen, korabeli lapinformációk 
szerint „rövid szenvedés után” elhunyt. Megyeszerte nagy részvétet váltott ki a 
fiatalember halála, aki jegyzői teendői mellett a Földeáki Takarék- és Hitel-
szövetkezet elnöki posztját is betöltötte. A Békés megyei Marczibányi-Dombegy-
házán temették el. 

1903-ban, ismételt pályáztatás után új jegyzője lett a falunak Lukács István 
apátfalvi adóügyi jegyző személyében. Az állandóság időszaka következett: 
Lukács jegyző negyed évszázadon át, 1928-ig intézte a község ügyes-bajos 
ügyeit. 

A beiktatása utáni első, személyével kapcsolatos sajtóhír nem hivatalos jel-
legű: az új jegyző „eljegyezte Ekkert Erzsikét Bács Petrovoszello községben”. 1909 má-
jusában, kapcsolódva az országos mozgalomhoz, megalakult a Katolikus Nép-
szövetség földeáki szervezete. Az indulást követő harmadik napon már nyolc-
vanöt tagot számlált az egyesület. Az igazgatói posztra Hoffman János esperes-
plébánost, csoportvezetőknek Vízhányó János községi bírót, Szalma Pált, Kurun-
czi Pált, Fertály Antalt, Juhász Nagy Istvánt és Csányi Antalt választották, akik a 
községi elöljáróság tagjai voltak. Lukács István és Révész Oszkár jegyzők mellett 
Návay Kornél nagybirtokos és Boros Károly gyógyszerész is csatlakozott az 
egyesülethez. 1907. október 27-én megyebizottsági tagokat választott a vár-
megye. A földeáki választási kerületből megválasztatott Lukács István, Szántó 
István és Bugyi Pál. 1911 decemberében, mint arról a Maros Újság is beszámolt, 
Vetró János gazda „revolverrel felfegyverkezve” Vízhányó János bíró és a Lukács 
István jegyző kivégzésével fenyegetőzött. Az indítékokról nem számolt be a saj-
tó, a fenyegetőzőt a csendőrök lefegyverezték… 1927 júniusában Lukács István 
vezetésével törzskönyvezték Földeák közdűlő útjait. Hivatalos státuszba került a 
lele–földeáki, óföldeák–makói, földeák–battonyai és az úgynevezett szikszói út. 
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A törzskönyvezés megkönnyíti az utak karbantartását, és lehetővé teszi eset-
leges elszántás esetén a korrekciót. 1928 júniusában Lukács István főjegyzőt sza-
badsága idején Felberbauer Pál helyettesítette. (Az 1879-ben Makón született 
adóügyi jegyző 1903-tól 1913-ig községi írnok-
ként tevékenykedett a faluban, 1922-től látta el az 
adóügyi jegyzői munkakört.) 1928 áprilisában 
miniszteri rendeletet hoztak az állatvásárterek 
bekerítéséről. A Vásártéren az intézkedés végre-
hajtása az ott lakók szabad közlekedésének, és az 
ott berendezett levente-gyakorlótér működésé-
nek ellehetetlenedésével fenyegetett. Lukács fő-
jegyző az alispánhoz fordult az ügyben. 1928. 
október 23-án a Marosvidék napilap terjedelmes 
cikkben számolt be a főjegyző nyugdíjba vonu-
lási ünnepségéről. Lukács István harmincöt szol-
gálati évéből huszonötöt Földeákon töltött. 
Bajusz Mihály községi bíró és Issekutz Béla szol-
gabíró mellett Mátyás Béla plébános is beszédé-
ben méltatta a tisztségviselőt, majd felolvasta Ur-
banics Kálmán országgyűlési képviselő táviratát. 
Nagy Gyula főszolgabíró is szólt az ünnepelthez, 
tolmácsolva Tarnay Ivor alispán levelét, melyben 
mint a vármegye első számú tisztviselője köszöntötte a nyugdíjba vonulót. Este 
a községi nagyvendéglőben százharminc terítékes társasvacsorán látták vendé-
gül az ünnepelteket. 

Czuppon Endre [a korabeli sajtóban néha Czupmannként írva] jegyző neve 
először 1916. december 31-én bukkant fel Földeákkal kapcsolatos híradásban. A 
Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek karácsonyi jótékony célú elő-
adást rendeztek az óvodában.  Bár a cikk Czuppon Endrét mint jegyzőt említi, 
valójában csak 1917 júniusában választották meg adóügyi jegyzőnek, Révész 
Oszkár nyugdíjba vonulásával. Addig Püspöklelén (Maroslelén), mint segéd-
jegyző tevékenykedett. (Az új, megválasztott segédjegyzők: Lakatos Antal szin-
tén Püspökleléről, valamint Torkos Károly, aki Nagylakról érkezett. Rövid ideig 
maradtak állásban.)  

Az 1919-es zavaros idők közepette a nép Urbanics Kálmán főszolgabíró le-
mondását követelte. A főszolgabíró utasította Lukács István jegyzőt, hogy hívja-
nak össze gyűlést és a lakosok döntsék el, maradjanak-e a községi tisztviselők a 
posztjukon. Január 13-ra képviselő-testületi közgyűlést hirdettek a faluban. A 
gyűlésen maga Urbanics Kálmán vállalta az elnöki posztot, amit előzőleg ki is 

Felberbauer Pál 
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doboltattak a faluban. A főszolgabíró nyugodtnak ítélte meg a falusi közhangu-
latot, így külön védelemről, biztonsági intézkedésekről nem rendelkezett. Bárki 
részt vehetett a közgyűlésen. Egy ember a hallgatóság közül azonban sapkában 
(kalapban) maradt, amit a főszolgabíró nehezményezett. A szóváltást lökdöső-
dés követte, minekutána Urbanics Kálmán úgy döntött, hogy távozik a gyűlés-
ről. Hívatta kocsisát, de az késlekedett, gyalog indult el Makó irányába. Többen 
utánaeredtek, megdobálták, végül alaposan helyben hagyták. Különös módon 
egy rovott múltú, büntetett előéletű földeáki ember kelt a főszolgabíró védelmé-
re, megmentvén így az esetleges tragikus végkifejlettől. Urbanics Kálmánt sú-
lyos sérülésekkel szállították Makóra. A felbőszült tömeg közben megtudta, 
(más források szerint csak tudni vélte), hogy Czuppon Endre jegyző csendőrö-
kért telefonozott a postáról Makóra. Ő még rosszabbul járt, mint a főszolgabíró, 
életveszélyes sérüléseket szenvedett: puskatussal többször úgy fejbe vágták, 
hogy jobb fülére teljesen megsiketült, de a bal füle és a jobb szeme is megsérült. 
Másnap csendőröket és katonákat vezényeltek a faluba, 17 embert letartóztattak. 
Az ügyben csak öt év múlva, 1923 októberében hozott ítéletet a szegedi bíróság. 
A bántalmazókat börtön- és pénzbüntetésre ítélték. 

1921-től vitéz Molnár Dezső töltötte be a 
segédjegyzői posztot. 1899-ben született Föl-
deákon, kereskedelmi iskola után jegyzői tanfo-
lyamot végzett, majd részt vett az első világ-
háborúban. Többször kitüntették. Segédjegyzői 
feladatai mellett az 1924-ben alakult Földeáki 
Levente Egyesület főoktatója, az 1913-as alapí-
tású Földeáki Torna Club alelnöke és a Földeáki 
Gazdasági Egyesület jegyzője is volt egyszemély-
ben. 1926. június 20-án avatták vitézzé. 1943. má-
jus 28-án a Honvédségi Közlöny Személyes 
Ügyek melléklete közölte tartalékos századossá 
való előléptetését. 

1926. március 7-én újsághír tudatta, hogy 
Bajusz Gyula segédjegyző vezetésével levente-
oktató tanfolyam indul Földeákon. Bajusz jegyző 
1900-ban született Földeákon, temesvári, szegedi, 
és debreceni tanulmányai után 1919-től jegyző-

gyakornok volt a faluban, 1928-tól Királyhegyes főjegyzőjévé választották. 
Ratkay Dánielt először 1926 májusában említi a sajtó. A Hősök Napja alkal-

mából, Dehény Lajos meghívására szegedi cserkészek érkeztek Földeákra, ahol a 
jegyzőgyakornok verset szavalt. 1928. november 4.  A nyugdíjba vonult Lukács 

Molnár Dezső 
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főjegyző utódjául megválasztatott Tausch Árpád királyhegyesi főjegyző később 
Tass-ra magyarosította nevét. 1888-ban született Biszterén (Erdélyben). Közép-
iskoláit Aradon és Lippán végezte, majd Budapesten tanult tovább. A közigaz-
gatási tanulmányok mellett tűzoltói és mentési ismereteket is elsajátított, sőt, az 
asztalosmesterséget is kitanulta. A madártan is érdekelte: tagja volt a Magyar 
Ornitológusok Szövetségének. Az első világháborúban a szerb és az orosz fron-
ton harcolt, majd sebesülése után leszerelték. Dolgozott az aradi 
rendőrkapitányságon, majd Almáskamaráson, Eleken, Mezőhegyesen látott el 
közigazgatási feladatokat. Földeákon sem tétlenkedett, erről tanúskodik a 
Marosvidék napilap az 1930-as év legelső számában: „Az egy évi munka 
eredménye a következő: a lövölde felépítése, az utcák petróleum lámpával való 
megvilágítása, a piactér téglaburkolattal való ellátása, a Haleszi-ut kinyitása, 1 új ártézi 
kut furatása és a Szt. László-téri ártézi kut jókarba hozása, a Stefánia fiókszövetség 
felállítása, a Gazdasági Egyesület felállítása, a Mozgószínház létrehozása, Hősök fája 
ültetése s ezzel kapcsolatban nagyarányú fásítás létrehozása. E fásítások során nem 
kevesebb mint 4500 fát ültettek el a község területén...” – írta az újság. A jegyző tervei 
között említette egy új kút fúrását a Vásártéren, valamint járdák építését. A 
Földeáki Gazdasági Egyesület 1929-ben alakult 
(a fentebb említett, 1896-os alapítású Földeáki 
Gazda Kör utódaként), tagjai feladatul tűzték ki 
a cukorrépa-termesztés előmozdítását, a legelők 
feljavítását, valamint a juh-, szarvasmarha-, 
sertés- és baromfitenyésztés fellendítését. Tass 
főjegyző számos egyesületben foglalt el 
kulcspozíciót. A Földeáki Katolikus Kör l897. 
június 13-án alakult. 1933-tól a tagok kilépése 
miatt nem működött, utolsó tisztikarában Tass 
Árpád, mint világi elnök szerepelt. Az 1903-ban 
alakult Dalárda 1939-ben harminckilenc tagot 
számlált. Akkori elnöke Tass főjegyző volt. 
Hasonló tisztet töltött be az 1928-ban 162 taggal 
megalakult Földeáki Polgári Lövészegyesületben 
is. A Stefánia Szövetség földeáki fiókja ügy-
vezető igazgatónak választotta. A Magyar Asz-
szonyok Nemzeti Szövetségének helyi csoportja 
1920-ban alakult meg először, majd 1938 márciusában 148 taggal újból. Elnökké 
Tass Árpádnét, igazgatóvá pedig a férjét választották meg. 1938-tól a Földeáki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöki pozícióját is betöltötte a főjegyző. A falu 
villamosításának ötlete már 1922 májusában felmerült. Közgyűlési határozat 

Tausch Árpád 
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alapján felmérést végeztek a lakosság körében. Akkor háromszázötven család 
kérte a villany bevezetését. A munkálatok elkezdésére azonban csak 1929-ben 
került sor, Tass jegyző idején. A főjegyző (akit a nép – Ádók István 
visszaemlékezése szerint – „Hosszúlábú”-nak nevezett két méter körüli 
magassága miatt) 1929. január 1-től március 12-ig levente tiszti tanfolyamot 
szervezett. Az oktatásban Ratkay Dániel segédjegyző mint előadó vett részt. 
Ugyanazon év végén szintén Tass Árpád szervezésében, az iskolán kívüli 
népművelés keretében, féléves tanfolyamsorozat indult az Eötvös iskolában, 46 
hallgató részvételével. 1930. június 21-én járási jegyzői értekezletet tartottak Föl-
deákon. 1932. november 27-én Mezőhegyesen ülésezett Csanád, Arad és Toron-
tál (1923–1945-ig közigazgatásilag egyelőre egyesített) vármegye jegyző egyesü-
lete, ahol Földeák főjegyzőjét egybehangzóan a szervezet elnökévé választották. 
1938-ban a megszaporodott munkák miatt új írnoki állásra írtak ki pályázatot a 
községházán. Az állást Földeáki Lajos okleveles jegyző nyerte el, akit Töröcskei 

Aladár követett hivatalában. 1941. december 31-ével Tass Árpád főjegyző tizen-
két évi szolgálat után nyugalomba vonult. Munkálkodását az 1942. január 31-én 
tisztújító közgyűlésen méltatták. Legfőbb érdemeként a haldokló Hangya 
szövetkezet életre keltését, a Stefánia védőintézet megalapítását, három artézi 
kút fúrását és az Óföldeák–Földeák közötti kövesút, valamint a Népház megépí-
tését ismerték el jegyzőkönyvi megörökítéssel. 

A vezetőjegyzői állásra hárman jelentkeztek. Közülük egyhangúlag Ratkay 
Dánielt választották meg, aki korábban a faluban, majd 1939 júniusától Püspök-
lelén is állásban volt. Az utolsó tisztújításra már a háború idején került sor. 1944. 
április 3-án bíróvá Neparáczki Mihályt, törvénybíróvá Ádók Istvánt válasz-
tották. 

Tasi József 1980-ban, a Somogyi-könyvtári műhelyben megjelent „A földeáki 
kép” című írásában József Attila elhíresült, a községháza udvarán készült fotója 
kapcsán a Felberbauer családról is szól. Földeáki (korábban Felberbauer) Lajos a 
fia volt a szintén fentiekben említett Felberbauer Pál adóügyi jegyzőnek. (1931-ig 
gyakornok volt édesapja mellett.) Földeáki Lajos és József Attila egy osztályba 
jártak a makói gimnáziumban – hozzájuk érkezhetett látogatóba a fotó elkészül-
tének idején a költő -, 1929-ben vagy '30-ban. 
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PÁL LÁSZLÓNÉ SZABÓ ZSUZSANNA 
A mohácsi csata fiatal áldozata 

 
„Gonosz század, gonosz! Ártóbb már nem lehet 

Tenálad semmi, semmi sem! 
Ott templomdúló, vad lovas sereg tör át 

Itália határain. 
Emitt pedig minket roskadt pannónokat 

Földönfutóvá kényszerít 
Török nemzetség vad heves dühe, mivel 

Erőnk egészen elfogyott.” 

Oláh Miklós: A mostani évszázadra (részlet) 
 

A mohácsi csata 485. évfordulója kapcsán a csataleírásokat olvasgatva a leg-
gyakoribb megállapítás, hogy a csatában a magyar sereg megsemmisítő vere-
séget szenvedett, elesett mintegy 4000 lovas, 10000 gyalogos, 7 főpap és 28 főúr, 
a menekülő király a Csele patakba fulladt, Tomori Pál kalocsai érsek, a csata 
egyik fővezére harcban halt meg. Brodarics kancellár leírásában név szerint sze-
repelnek a legjelesebb korabeli személyek, köztük Csaholi Ferenc csanádi püs-
pök. A helytörténet iránti érdeklődés felveti a kérdést, mit lehet tudni arról a 
püspökről, akinek nevét e forráson kívül alig említik a történeti munkák.  

A Káta nemzetségből eredő, Szatmár vármegyében birtokos köznemesi 
családból származott. A család ősi fészke az Ecsedi-láp melletti Nyírcsaholy le-
hetett, ahol ősi monostoruk felépült. Családfájuk a 13. század második feléig ve-
zethető vissza, 1277-ben egy végrendelet tartalmazza első ismert tagjuk, Ponith 
ispán nevét, aki után a hetedik generációban találhatjuk Ferencet. Egyenes ágon 
követték egymást az örökösök: Ábrahám, Péter, János, Sebestyén, István, László, 
aki két fivérével a család három ágra szakadásának eredője volt. László hat gyer-
meke közül Györgynek a fia volt Ferenc, aki már fiatalon itáliai egyetemre került 
tanulni. A kiterjedt család utolsó férfitagja másik ágon, szintén Ferenc, 1569-ben 
utód nélkül halt meg. 

A trónharcok és a királyi hatalommegszilárdítás folyamán az uralkodók saját 
személyükhöz hű új bárói, nemesi réteget kívántak kialakítani, amely egyúttal 
katonai erőt és hivatali támaszt is biztosított hatalmukhoz. A Csaholi család bir-
tokai is lassan gyarapodtak IV.(Kun) László és Károly Róbert idején, de 
Luxemburgi Zsigmondtól új királyi adományt nyertek (Bosnyákországban kato-
náskodásuk, török rabságuk elszenvedése miatt) több településre Szatmár és 
Közép-Szolnok vármegyékben. A népes család tagjai közül többen – különböző 
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időszakokban, a kor uralkodóinak tett szolgálataikért - jelentős világi és egyházi 
pozíciókhoz jutottak: Miklós szatmári alispán, János krasznai főispán, Boldizsár 
jászói prépost volt, Bertalan Szatmárt képviselte az 1505-ös rákosi ország-
gyűlésen.  

A család Ferenc püspök apja unokatestvérének házassága révén kerülhetett 
rokonságba a zempléni Palóczi/Pálóczi családdal, amelynek gyors rangbeli 
emelkedése Zsigmond idején kezdődött. Domokos leleszi prépost, György 
szepesi prépost, Máté Borsod, Verőce, Diósgyőr várának kapitánya, Borsod, 
Abaúj, Szabolcs és Heves vármegyék ispánja, a királyi tanács tagja. Öccsével, 
Imrével együtt számos királyi várat is kezében tartott, Patak és Újhely birtokát 
kapta meg, beregi ispán, Munkács várának kapitánya lett. Titkos kancellári 
munkát is végeztek. Imre a királyi bandérium parancsnoka, Máté országbíró, 
Magyarország nádora volt. A család valamennyi tagja aktívan bekapcsolódott az 
országos politikába. Kiemelkedő családtag Pálóczi György erdélyi püspök, majd 
esztergomi érsek, bíboros. Világi tisztségeket is betöltött, nádori helytartóként 
segítette urát. Pálóczi László I. Ulászló király főudvar-mestere, majd V. László és 
Mátyás király idején országbíró volt. A család utolsó tagja, Antal, Zemplén vár-
megye főispánja 1526-ban a végzetes mohácsi ütközetben esett el, akárcsak 
rokona, Csaholi Ferenc csanádi püspök. Ilyen tekintélyes és vagyonos rokonság 
lehetővé tette a Csaholiak emelkedését is.  

Ferenc püspöki kinevezését közeli rokonának, Pálóczi Mihály főpohárnok-
mesternek köszönhette. (Fügedi Erik szerint nagybátyja volt Csaholi Ferenc-
nek.). II. Ulászló király e kedvelt hívének ígéretet tett, hogy üresedés esetén püs-
pöki vagy préposti tisztet adományoz rokonának. Miután Dózsa György karóba 
húzatta Csáki Miklóst (1500-1514-ig csanádi püspök), s így megüresedett a 
csanádi püspöki szék, a bolognai egyetemen valószínűleg jogtudományi tanul-
mányokat is végző fiatal, művelt Csaholi Ferencet hazahívták, és a király 1514. 
augusztus 15-én kelt oklevelében kinevezte csanádi püspökké, bár még nem volt 
pappá szentelve. Kinevezésekor neki adományozta az egresi apátságot, melyet 
már Csáki Miklós is bírt. Mivel Csaholi ekkor még csak 18 év körüli ifjú volt, a 
csanádi püspökség kegyúri jogát az uralkodó 1515. január 25-től Pálóczi Mihály-
ra (akkor már főpalotamesteri tisztet töltött be) ruházta. II. Ulászló püspök-kine-
vező joga ellenkezett a korábbi káptalani választásokkal, ezért X. Leó pápai meg-
erősítése csak 1520. október 1-jén érkezett meg, majd Csaholit ez után szentelték 
fel pappá. A pápa felhatalmazta arra is, hogy esküjét a nuncius kezébe tegye le a 
kalocsai érsek jogának sérelme nélkül. Mivel Pálóczi Mihály időközben elhunyt, 
a király a kegyúri jogot Csaholinak adta meg. Ebből keletkezett egy konfliktus 
Báthori István nádorral. 1522-ben ugyanis a nádor a király távollétében, a 
csanádi püspök kegyúri jogát megsértve, kinevezte Pereki Albertet a meg-
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üresedett maroselvi főesperességre, egyúttal neki adományozva a kanonoki 
javadalmat is. A káptalan Ferenc püspök utasítása nélkül nem akarta beiktatni 
Perekit új hivatalába, sőt a nádor megismételt parancsának is ellenszegült, s 
amíg folyt a huzavona, a csanádi püspök – kegyúri joga alapján - saját rokonát, 
Ráskai Mihályt nevezte ki maroselvi főesperesnek, akit a javadalomba be is ik-
tattak. A megyebeli urak, valószínűleg a nádor nyomására, a püspöki birtokokra 
törtek, több mint ezer forint kárt okozva a püspöknek, aki 1522. május 21-én a 
közjegyzők előtt tiltakozott a nádor és a hatalmaskodó urak eljárása ellen. 
Ügyvédei pert indítottak Maczedóniai Miklós Csanád vármegyei főispán és a 
pusztításban részt vett több megyei úr ellen. A nagy per végső eredményei 
adatok hiányában nem ismertek. Az egész ügy kétségtelenül annak a példája, 
hogy a nemesség a királyi hatalom gyengeségét kihasználva olyan helyzetekbe 
is erőszakosan beavatkozott, amely nem tartozott a kompetenciájába. Maga a 
nádor sem tartotta tiszteletben a törvényeket. Ráskai Mihály viszont nemsokára 
csanádi préposttá lépett elő, és ismeretes, hogy rokona, Pálóczi Antal zempléni 
főispán révén 1524-ben a sárospataki plébániát is megkapta, utolsó említése 
1529-ben még e két címen történt. Ez a tény is tanúsítja a kornak azt a jellem-
zőjét, hogy a világi egyházi pozíciók és a hozzájuk kapcsolódó javadalmak eléré-
sében a családi kapcsolatoknak döntő szerepük volt. Mindemellett a csanádi 
egyházmegyében, kiemelkedő teológiai tudással rendelkező, kiválóan képzett, a 
kor színvonalát tekintve átlagon felüli műveltséggel és jogi ismeretekkel rendel-
kező férfiak töltötték be a magasabb egyházi tisztségeket, akik itáliai, bécsi, 
krakkói egyetemeken szerezték tudásukat. Ennek birtokában püspökökként a 
vármegyék ispáni, kormányzási feladatkörét is képesek voltak ellátni, amire 
Csanád vármegye története is számos példával szolgált. A padovai egyetemen 
tanult Csáki Miklós, Csaholi elődje, kinevezett, később megerősített, de föl nem 
szentelt csanádi püspökként püspöki széke révén Csanád vármegye örökös fő-
ispánja, ezért a Dózsa György-féle parasztfelkelés idején a Csanád vármegyei 
nemesi hadak vezére volt. 1514. június 15-20. között Dózsa hadai bevették Csa-
nádvárat, fölégették, 1522-ben Csaholi Ferenc püspök építtette fel újra romjaiból.  

Diplomáciai tevékenységéről Szydlowiecki kancellár naplójából tudhatunk, 
eszerint 1523. december 1-jén fogadott II. Lajos egy Raguza küldötteként ér-
kezett szerzetest, valamint Csaholi Ferenc csanádi püspököt, aki az ő követeként 
járt Raguzában, amely akkor tengeri kereskedelmi központként virágkorát élte, 
a Velencei Köztársaság vetélytársa volt. A követek az uralkodónak ajándékokat 
hoztak, s amikor távoztak, ajándékot kaptak. Mivel Csaholi Ferenc reneszánsz 
műveltséggel és szellemiséggel rendelkező főpap volt, diplomataként is biztosan 
jól helytállt. A koraközépkortól kezdve a bolognai egyetemnek Európára ki-
sugárzó hatása volt. A középkorban és kora újkorban a tekintélyes birtokos 
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családok fiai közül egyet-kettőt gyakran egyházi, papi hivatalra szántak a család 
emelkedését elősegítendő. Emellett az egyházi pozíciókkal javadalmak, birtokok 
is jártak, tehát a család földbirtokai az öröklődés során kevésbé aprózódtak. Az 
egyházi pozíciók legalább olyan fontosak voltak a család vagyoni, társadalmi és 
politikai emelkedéséhez, mint a királyi udvarban betöltött vagy királyi kineve-
zéssel ellátott hivatalok. Az egyházfők jogi és diplomáciai ismeretei nélkülöz-
hetetlenek voltak a közép- és kora újkori államszervezetben. Csaholi Ferenc püs-
pöki tevékenységét és diplomáciai szerepét is a bolognai egyetemen szerzett 
tudása alapozta meg.  

A Zsigmond által létrehozott déli végvárrendszer teljes megsemmisülése zaj-
lott le néhány év alatt Szabács, Nándorfehérvár és Zimony elvesztésével. 1521-
től a Magyar Királyság a Német-római (Habsburg) és a Török Birodalom köz-
vetlen ütköző zónájává lett. Égetően szükségszerűvé vált a török támadásoknak 
kitett ország katonai védelmének megerősítése. A mohácsi csata előtti időszak-
ban a magyar haderő három alapelemből tevődött össze: a nagy jövedelmű feu-
dális főurak és egyházi főméltóságok által megszervezett, az ő zászlóik alatt 
hadba vonuló bandériumokból, a nemesi felkelésből és a telek-katonaság intéz-
ményének keretében hadra kelt jobbágyokból. A kisebb jövedelmű nemesek ál-
tal kiállított csapatok a vármegyék zászlaja alatt vonulhattak hadba. A bandéri-
umok kiállításáról törvény rendelkezett, ám támadás esetén többnyire csak a 
határvidéki főurak csapataira lehetett számítani. A nemesi felkelés harci értéke 
csekély volt. A telekkatonaság rendszere 1516 óta minden száz porta után öt ka-
tona kiállítását igényelte. Hadi erejük képzetlenségükből adódóan jelentéktelen. 
A haderőt zsoldosok felfogadásával erősítették, a király is tartott mintegy 1000 
katonát, ám ezeket alig tudta fizetni.  

Érdekes megvizsgálni, hogy a fenyegetett déli püspökségek közül a csanádi-
nak mekkora haderő kiállítására lehettek jövedelmei. A fellelhető adatok össze-
hasonlíthatók a többi magyar főpap anyagi lehetőségeivel. A 12. század végén a 
csanádi püspökség bevétele a 4-5. helyen áll 2000 márkával.  Egy 14. század eleji 
servitium forrás szerinti 2-4. hellyel a jövedelmezőbbek közé tartozott. A 15. 
században néhány magyar főpap bevételeinek jelentős növekedése miatt a jöve-
delmi rangsorban Csanád a 8-9. helyre került. A mohácsi csatát megelőző évben, 
1525-ben Vincenzo Guidoto, a velencei városköztársaság utolsó magyarországi 
ügyvivője az esztergomi érsek bevételeit 35000 aranyra, Tomori kalocsai érsekét 
20-22000 aranyra becsülte. A jövedelmi rangsorban a csanádi püspökség mint-
egy 3000 arany bevétellel a 10. helyre csúszott. A titkár fontos megállapítása, 
hogy Csaholi Ferenc püspököt 29-30 éves, igen művelt, jó családból származó 
úrnak nevezi. Az összevetésből látható, hogy a 12. század végén még a jövedel-
mezőbb püspökségekhez tartozott Csanád egyházmegye, a középkor végére 
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viszont a közepes és szegények közé került bevételei alapján. Ebben nagy szere-
pe volt annak, hogy a 14. század végétől a török betörések főleg a déli egyház-
megyék gazdasági pozícióit rontották, igaz, a 13. század elejétől az ország más 
tájaihoz képest csökkent a déli régió gazdasági súlya.  

A déli egyházmegyék közvetlen érintettsége a haza védelmében megnövelte 
a püspökök felelősségét. 1523 tavaszán a ráruházott főkapitányi tisztséget 
Tomori Pál elvállalta, majd augusztusban a Szerémségbe betörő török felett a 
Mohácsot megelőző időszak egyetlen igazi sikerét aratta. Egyházmegyéje jöve-
delmeiből a megmaradt második védővonal várait, Titelt, Péterváradot, Újlakot 
erősítette.  Az egyetlen ütőképes magyar fegyveres erőt ekkor Tomori 2000 kato-
nája jelentette. Csanád vármegye hadait vélhetően a mohácsi csatában elesett 
Palaticsi György vezethette. Az 1504. évi országgyűlés meghirdette a nemesi fel-
kelést az egész országban, ez a csanádi püspöktől 50 lovas állítását és 1500 Ft 
fizetését várta el. 1526-ban Csaholi Ferenc püspök is kiállította katonáit, létszá-
mukról nincsenek biztos adatok, és saját maga vezette Mohács alá, ahol csatlako-
zott a király seregéhez.  

1526. augusztus 29-én a Mohács alatt elterülő síkon felállt magyar seregben a 
források a harcrendben nem említik a csanádi püspököt. Az első harcrend bal-
szárnyán Perényi Péter temesi ispán állt, Brodarics leírása alapján itt sok főúr 
volt, köztük Pálóczi Antal, Homonnay Ferenc, Perényi Gábor, Szécsi Tamás, 
Báthory András, Czibak Imre és mások. A jobbszárnyán Batthyány Ferenc hor-
vát bán csapatai álltak. Középen a gyalogosokból álló hadtest előtt a két fővezér: 
Tomori Pál és Szapolyai György. A mélységben és szélességben tagolt második 
harcrend a király, a főméltóságok és a főpapok bandériumaiból állt. A király kö-
zelében állt két udvarnagya, jobbján az esztergomi érsek, a zágrábi, a pécsi és a 
szerémi püspök, bal oldalán a győri, a váci püspök és a nádor. Mivel hat főpapot 
itt jegyzett fel Brodarics, feltételezhető, hogy valahol itt helyezkedhetett el a név 
és cím szerint nem említett csanádi püspök is bandériumával. A király mögötti 
1000 vértes csoportjának közepén Drágffi János országbíró állt a király zászla-
jával. A két szárnyon könnyűlovasok és gyalogosok harcoltak. 

A mohácsi csata főpap-áldozatait név és cím megjelölésével tartalmazzák a 
legfőbb írott források: Szalkai László esztergomi és Tomori Pál kalocsai érsekek, 
Perényi Ferenc váradi, Móré Fülöp pécsi, Paksi Balázs győri, Palinai György 
boszniai püspök. Csaholi Ferenc csanádi püspök is a mohácsi csatában esett el 
bandériuma élén. A későbbiekben Csanád vármegye és Szeged török uralom alá 
került. Csaholi Ferenc csanádi püspök birtokai a mohácsi csatát követő időszak-
ban magánbirtokosok kezére jutottak. 

A mohácsi csatavesztés távlati hatásaként a Magyar Királyság önálló állami-
sága, területi integritása megszűnt. Az öt évszázadon át a térségben egyensúly-
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tartó, stabilizáló hatalmi erő kiesése miatt változások következtek be az európai 
hatalmi struktúrában. A török hódoltság idején az érintett vidék lakosságának jó 
része elpusztult vagy elmenekült. Az egykori szerzetesi iskolák, kolostorok 
megszűnésével az egyházi, a szellemi, kulturális élet is hatalmas károsodást 
szenvedett. 1552-ben Temesvár és Lippa után elesett Csanád vára is, az egyház-
megye egésze török kézre került, szervesen beépült a török közigazgatási rend-
szerbe. Az 1591—1606 közötti, ún. 15 éves háború hadműveletei a Maros vidé- 
két szinte letarolták. A terület hadszíntérré vált. A csanádi püspökök 1551—1686 
között Pozsonyban vagy Nagyszombatban tartózkodtak, helynökeik által gya-
korolták püspöki joghatóságaikat. A hívek lelki gondozását a fogyatkozó számú 
papság mellett ferences és bosnyák barátok, majd erdélyi jezsuiták látták el. A 
radnai és a szegedi Szűz Mária templomok ekkor lettek a szétszórtan élő katoli-
kus hívek lelki központjai. A török kiűzése után püspöki székhely Szeged, majd 
Temesvár lett.  

Ma Csaholi Ferenc emlékét Szegeden, a Dóm tér Panteonjában, nemzeti kul-
túránk historikus zarándokhelyén Szentgyörgyi István (1881-1938) 220X224 cm-
es bronz domborműve őrzi, amelyet 1930. október 25-én helyeztek el a Klebels-
berg Kunó kultuszminiszter által alapított Nemzeti Emlékhelyen. A csanádi püs-
pök személye által a város történetéhez is kapcsolódó eseményt örökíti meg. A 
jelenet Csaholi Ferenc holttestének megtalálását és a neves egyházfit megillető 
végtisztesség megadására való készülődést ábrázolja. A balról kialakított fülké-
ben Tomori érsek alakja látható hadvezérként, karddal és kereszttel kezében, 
jobbról II. Lajos alakja karddal és országalmával, fején királyi koronával. A feli-
rat: Csaholi Ferenc csanádi püspök hősi halála a mohácsi csatatéren. 1526. 
augusztus 29. Méltó tisztelgés a haza védelmében elesett fiatal püspök emléke 
előtt. 



N É P R A J Z  

47 

MAROSVIDÉK 2011. DECEMBER 

 

TÓSZEGI GYULA 
A pitvarosi szlovák néprajzi magángyűjtemény 

 
A királyi kamara 1815-ben a nagylaki (jelenleg Románia) gazdáknak adta 

bérbe a pitvarosi pusztát. S mert a gazdálkodás lakóhelyüktől 15 km-re folyt, a 
kamara hallgatólagosan tudomásul vette, hogy az árendások a földjükön házat 
építenek. Az itt lakók évente kérvényezték, hogy úrbéres községet hozhassanak 
létre. Mivel előírták számukra a dohánytermesztést is, melyet nem vállaltak, 
ezért a kamara új bérlőket hozatott. Az itt élők végül 1867-ben váltották meg a 
földjüket, és hozhattak létre önálló községet. A helyi szlovákok megőrizték ha-
gyományaikat, folklór-együtteseket alapítottak, és létrehoztak egy tájházat is a 
20. század nyolcvanas éveiben. 

Pitvaroson két szlovák néprajzi gyűjtemény található. Tószegi Gyuláné szlo-
vák néprajzi magángyűjteménye, mely 1968-ban jött létre; valamint a 2001-ben 
megnyitott Pitvarosi Szlovák Néprajzi Gyűjtemény. 

Tószegi Gyuláné, Hudák Erzsébet 1930. május 27-én született, földműves csa-
ládból származik. Az ő korosztályának még része volt a számtant a gombos 
számolón tanulni - amit az őket követő osztályok már nem így tanultak -, és 
palatáblát használni, amire palavesszővel írtak. Ezek az általa használt eszközök 
a gyűjteményben jelenleg is megtalálhatók. 

Tószegi Gyuláné Hudák Erzsébet, szlovák néprajzi magángyűjteményét 
1968-ban, saját családi házában – a Pitvaros, Mezőhegyesi út 48. szám alatt – 
hozta létre. Részben saját kedvtelésére, részben az itteni szlovákok gazdag 
anyagának megmentése érdekében a jelen és a jövő számára. A kitartó és ál-
dozatos munkának köszönhetően a gyűjtemény mára közel ezer darabból áll. 

Egyik helyiségben tipikus szlovák pitvarosi tisztaszobát rendezett be. Itt ka-
pott helyet a faragott-festett sarokpad asztallal és székekkel, melyet az étkezé- 
sekkor a család körülült. Az asztal fölött mesterien megmunkált lámpa függ; 
jobbra magasra vetett ágy látható díszpárnákkal, mely a stafírung ékköve volt a 
férjhez menő leány számára. Az asztal felett, a plafonról csigalámpa lóg. A fa-
lakon pedig körben elhelyezett festett tányérok díszítik a szobát. A tükör alatt áll 
a három fiókos kasztni; a falakat számos régi családi fénykép és egyházi kép 
díszíti. A szobában található a helyi mesterek által készített bútorok sokasága – 
díszítésük, faragásuk, festésük régen a módosság mértékének megmutatására is 
szolgált. Ugyanitt található számos festett-faragott láda, melyek szlovák ruhákat 
rejtenek. Láthatunk itt még mángorlót és rokkát is, sőt még egy faragott, lyukas, 
álló gyerekszéket és háromkerekű tolókát is, melyen a kisgyermekek régen járni 
tanultak. De mindezek mellett a tisztaszobát ékesíti a festett pohárszék, az esz-
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tergált falióra, nem beszélve a kicsi gombos számoló palatáblákról, melyekhez 
még a palavesszők is megvannak. Ezek érdekessége, hogy az 1936-37-es tanév-
ben Tószeginé és osztálytársai használták utoljára első osztályosként, mert a kö-
vetkező évtől már füzetekbe írtak. Nagyon értékesek a több kiadásban megtalál-
ható családi bibliák és Tranosciusok, de megtalálhatóak itt más érdekes egyházi 
kiadványok is. A gyűjtemény kimondottan szép és értékes darabja a 20. század 
elejéről származó keretezett mennyasszonyi koszorú bokrétával. 

A családi ház folyosóján főként konyhai bútorokat – kredenc – helyeztek el; 
rajtuk cserépfazekak, korsók találhatóak. Itt látható a máig használható, több 
generációt kiszolgált kenderfeldolgozás eszközállománya is, mely közül a leg-
monumentálisabb a szövőszék, mely még az 1880-as évekből származik. A 
nagyszülőktől kapott emléket Tószeginé a mai napig használja, hiszen az töké-
letes állapotban, minden hozzávalójával együtt fennmaradt. Munkáiban leg-
többször olyan mintákat alkalmaz, melyeket az édesanyja és a nagymamája is 
használt. Legkedvesebb számára az önálló kiállításként is érdekességnek számí-
tó babagyűjtemény. A szobában és a folyosón jelenleg 21 olyan baba látható, 
melyek a régi, pitvarosi szlovák szokás szerint vannak felöltöztetve, felidézve a 
viseleteket az 1860-as évektől egészen 1947-ig. 

Tószegi Gyuláné sző 
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VASNÉ NYILAS VERONIKA 
Gyerekkori élményeim a makói talicskáról 

 
 Szülővárosom, Makó nagy tudású és köztiszteletben álló díszpolgára dr. 

Tóth Ferenc első nagyobb tanulmányában megjelent " A makói talicska" című 
átfogó cikke, mely a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1966-67/1 Szeged, 1968. 
119-129. p. található. 

A szerző ebben a tanulmányban részletesen leírja a talicska kialakulását, tör-
ténetét, s precíz szakmai körültekintéssel mindazt, amit erről a múlt század első 
felében használt teherhordásra alkalmas eszközről tudni érdemes. 

Gyerekkoromban személyesen végigkísérhettem nagyapám jóvoltából a 
talicska készítésének menetét. 

A fent említett tanulmányban olvasható, hogy a legáltalánosabb elnevezése a 
makói nép ajkán „tajicska", sőt sokszor „majsaji tajicskának” is nevezték. Valóban, 
otthon is sokszor hallottam ezt a kifejezést anyukámtól, nagyszüleimtől. Azért 
terjedhetett el ez a ragadványnév, mert a Majsay család foglalkozott ennek gyár-
tásával. 

A dédapám, Majsay Pál 1873 óta élt Makón, és fiaival együtt ezt a mester-
séget folytatta, de sajnos népes családját eltartani ez a szakma nem volt elég 
jövedelmező. 

Számomra mint leszármazottra sértő kissé a tanulmányban leírt néhány jel-
zős kifejezés, idézem: "gúnyosan majsaji fijákernek, majsaji kocsinak vagy majsaji 
autónak" is titulálták. Ezeket a kifejezéseket azzal magyarázom, hogy talán szó-
beszéd formájában elterjedhetett a Majsay család eredete. Hallottam erről édes-
anyámtól is, de bizonyító dokumentumot a családfáról csak öt évvel ezelőtt 
kerestem és találtam is a levéltárban. 

 Aradvármegye és Arad Szabad Királyi Város Története első részében "A 
legrégibb időktől a török hódoltságig" (Arad, 1892.) írta Márki Sándor, s a 
névmagyarázatban a Majsay vagy Massay névnél az olasz eredetű Massa 
őrgrófoktól származónak tartott családról ír részletesen a kiadó. 

Mondanom sem kell, nagyon meglepődtem és tovább kutattam a Makói 
József Attila Múzeumban, s ráakadtam az "Arad és Vidéke” 1912. január 6-án kelt 
újság XXXII. évf. 4. számában Vidor Gyula által írt hosszú cikkre, amelyben sze-
mélyesen dédapám, Majsay Pál meséli el az újságírónak családjuk eredetét és 
hat fia sorsát. A fiúk egyike a nagyapám, Majsai Ferenc. Tudatosan írom „i”-vel 
a nevét, hiszen az öt évszázaddal korábbi nemesi eredetnek semmi értelme nem 
volt már, szépen elkopott, régen jelentőségét vesztette az "y". Kétkezi talicska-
készítőknek már nem dukált. 
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Nagyapám 1887-ben született. 63 éves volt, amikor én világra jöttem, s 
csupán 13 éves voltam, amikor ő meghalt. Tisztán emlékszem mégis a jellemére, 
szokásaira, munkaszeretetére. Elég nehéz természetű ember volt. Minket, három 

unokáját nagyon féltett, túlzottan is aggódott 
értünk. Ez onnan eredhetett, hogy anyukánk 
születése előtt tíz évvel már volt egy kislányuk, 
de sajnos - mint akkor sok csecsemő - korán 
meghalt. Így érthető, hogy későn született 
gyermekükre és ránk, unokákra is nagyon 
vigyázott. 

Sosem felejtem el - ha néha a főtérre mentem 
vele - ő csak a Páva utcán keresztül közlekedett. 
Mi az Irányi utcában laktunk, három generáció 
egy kisebb családi házban. 

Amikor ismerős hölgynek köszönt, kalapját 
levéve meghajolt, és "kezeit csókolom"-mal üdvö-

zölte. Ezt talán mégsem a talicskakészítés közben tanulta… 
Ideje rátérnem a címben foglalt témára e kitérő után. Visszaemlékezni úgy 

iskoláskoromtól tudok, így ez összesen 5-6 évet jelent. A Szent Gellért utcán 
bérelt műhelyben dolgozott nagyapám - akkor még alsós voltam -, a forgácsban 
térdig gázoltam, nagyon szerettem az illatát, most is az orromban érzem. 

Később a házunk udvarán építettek egy kis melléképületet, ez lett a műhely, 
felszerelve a fa megmunkálásához szükséges gyalupaddal, fúrógéppel egyéb 
szerszámokkal. Az udvarunkon álltak a nagy gépek, mint pl. az esztergagép, 
mellyel a kerékagyat munkálta meg. Egy óriási széles vaskerékre emlékszem, 
melyet két oldalról kézzel kellett hajtani - én is hajtottam néha -, s a ráfeszített 
széles erős vászonszalag áttételesen hajtotta meg a különböző megmunkáló gé-
peket, így a szalagfűrészt is. 

Nagyapa nagyon precíz, pontos munkát végzett, szépen megmunkálta, fino-
mította végleges formájára a talicskát. Igényes volt arra, hogy keze közül csak az 
általa tökéletesnek tartott darab kerüljön ki. Nagypapának az egyik bátyja segí- 
tett olykor, bár Imre bácsi érdeklődése másfelé irányult. Az ő feladata – emlék-
szem - az volt, hogy amikor elkészült két talicska, azokat összefordítva eltolta az 
akkori piactérre Tóth Feri bácsi üzletébe, aki faáruk kereskedésével foglalkozott. 

Természetes anyaggal, fával dolgozni, azt megmunkálni, a mai napig gyö-
nyörű foglalkozásnak tartom. Unokái iránti szeretetét mutatta az is, hogy szüle-
tésünkkor mindhármunknak készített egy-egy teknőt a fürdetéshez. 

A tanulmányban részleteiből az is kiderül, hogy milyen sokféle felhasználási 
módja volt ennek az egyszerű teherhordási eszköznek, ezt saját tapasztalatom-

Majsai Ferenc 
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ból is megerősíthetem.  Ártézi vízért a Szent István térre jártunk, az ottani kút-
nak kiváló vize volt, ilyen ízű vizet azóta sem ittam. Négy kanna fért a talicská-
ba - a vízhordásból gyakran kivettem a részem - főleg nagymosáskor kellett 
többször fordulnunk. A megtermelt, eladásra szánt zöldséget, gyümölcsöt nagy-
mamám Töltés utcában lakó rokonai is rendszeresen talicskával hordták a 
piacra. 

Szép szakma volt a talicskakészítés, szívesen emlékszem vissza rá gyerek-
koromból. Sajnos 73 éves korában beteg lett nagyapám, aztán már nem tudott 
dolgozni, és három év múlva meghalt. A műhelyből nyári konyha lett, a gépek, 
felszerelések sem értékesültek megfelelően, nagy részük a MÉH-be került. 

Jó érzés hazánk múzeumait járva találkozni még a régi szakmák eszközeivel, 
gyártási folyamatuk bemutatásával, hogy akit "túl modern" világunkban még ér-
dekel, bepillantást nyerhessen ezek rejtelmeibe. 

 
 

A makói talicska 
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ÖRDÖG ISTVÁN 
A bökényi búcsú 1931-ben és 2011-ben 

 
1931. 
A bökényi búcsú napja minden év szeptember 14-én volt. A helység kápol-

nája - a római katolikus elemi népiskolával és a kétszobás tanítói lakkal - a Szent 
Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szenteltetett fel. Ennek az emléknapja 
van ezen a napon. 

A legnagyobb ünnepe volt ez a kincstár által huszonegy 1100 négyszögöl 
telken épült (időközben 31 házra bővült) kis településnek. A falu lakossága 
katolikus helységekből, főleg Apátfalváról, Királyhegyesről költözött ide.  A 
középkorban már az 1300-as években élt e térségben ember, temploma is volt a 
falunak. Bukenfalvának, később Bekenfalvának, majd Bekának ezután 
Bökénynek nevezték. Az 1800-as években új helyre települt a falu. Az 
őstörténetről térjünk most át 1931-re.  

Az aratás, cséplés befejezése után a bekai gazdaasszonyoknak maradt még 
egy nagy feladata, a búcsúra való készülődés. Nem fogadhatták úgy a távolról, 
közelről (Apátfalváról, Királyhegyesről, Makóról, Kiszomborról, Ferencszállás-
ról, Szegedről, Pestről) idelátogató vendéget, ha nincs kimeszelve a ház minden 
helyisége. Ezért tapasztottak, meszeltek, takarítottak. Másik feladat volt a tömő-
be fogás. A kacsákat, libákat legalább négy héttel a búcsú napja előtt kellett be-
fogni. Még az is a gazdaasszony tiszte volt, hogy kipuhatolja, hogy a közvetlen 
rokonságon kívül még mennyi vendégre számíthatnak, körülbelül mennyi ételt 
kell készíteniük nékik. Ugyanis előre meg kellett rendelnie a kacsán, libán felül a 
juh- és a friss disznóhúst is, ha nem vágtak közvetlen erre az alkalomra. 

A búcsú előtti napokon a háziúr egyik tisztsége volt a kések élezése, köszö-
rülése. Itt már a gyerekek is szerepet kaptak, ők forgatták a köszörűkövet. A 
gyerekeknek külön téma volt megtárgyalni, ugyan hány bolondkocsis, hány 
sátor cukorkás jön, meg hogy lesz-e céllövölde. 

A búcsú napja előtt a kis kápolnába sok családtól küldtek virágokat, gyer-
tyákat. Ilyenkor mindig hat darab új gyertya került az oltár gyertyatartójába. 
Kiss Istvánné Német Julis néni új oltárterítőt csináltatott, vörös és arany színnel 
Jézus szívét hímezték rá. A kápolna készen várta a búcsúsokat. 

Mi, akkori gyerekek Salamon László tanító úrtól megtanultuk a búcsús éne-
keket, a nagymisén a harmóniumot körülállva elénekeltük ezeket. 

Eljött a búcsú reggele. A gyereksereg is választ kapott égető kérdéseire, két 
forgóhinta is érkezett a nagygyöpre. Jött céllövöldés is öt puskával, és egy sátor-
ban lehetett célba dobni, volt cukorkás is, három sátor és mézeskalácsos tükrös 
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piros szívekkel, huszárokkal, babákkal. A forgóhintásokkal mi, gyerekek meg-
egyeztünk, hogy a lovas kocsis forgónál négy fillér lesz a menet, vagy három 
hajtás, a láncos hintán három fillér, vagy három hajtás. Ekkor még nem motor 
hajtotta a forgóhintákat, hanem a forgók kupolája alatti dobogón körbefutó em-
beri (gyermeki) erő. A gazdasszony dobolt, egy zenész trombitált. Így indult a 
búcsús forgatag, de a nagymise alatt nem szabadott semmit használni.  

Jöttek ám a vendégek is a vendéglátókhoz, volt aki lovas kocsival érkezett. A 
többi vendég a 23-as őrháznál szállt le a vicinálisról. Rokonok, sógorok, komák, 
ismerősök minden felől. 

Nyolc órakor harangozták az elsőt a nagy haranggal. Miért nem hallgat el a 
nagy harang? Újrakezdi mind a kettő, ugyanis a nagyhalom felől feltűnik mint-
egy 40-50 búcsújáró. Fáradtan, de lelkesen énekelve, imádkozva megérkezik az 
„apátfalvi keresztalj”, az ő üdvözlésükre szólnak a harangok. 

Alig halt el a dupla harangszó, a kis harang szólal meg egymagában, fél 
kilenckor, húzza a második harangszót a misére. Már tele a kis kápolna, körü-
lötte is sokan vannak, de még mindig gyülekezik a nép. 

Kilenc óra. Beharangoznak két haranggal. Öltözik a miséhöz Kelemen 
András pápai prelátus, pátfolvai plébános, édesapám öltözteti. Meggyújtják a 
gyertyákat, egyre nagyobb áhítatba kerülnek a résztvevők. A misén két gyón-
tatópap is jelen van, gyónójuk is akad. A ministrások is karingbe öltöznek, 
vonulnak a misére az oltárhoz. Felhangzik a Jöjj el szentlélek Isten kezdetű ének. 
Énekelnek a hívek Salamon László kántortanító úr harmóniumozása és ének-
vezetése mellett. Mi, gyerekek úgy énekelünk, mintha énekkar volnánk, és ez 
így megy a mise végéig. 

A szentbeszéd arról szól, hogy a keresztényüldözések után Herakliosz 
császár felesége – akit Szent Ilona néven ismerünk – a Golgotán ásatott, keresve 
az Úr Jézus keresztjét, amire rá is találtak. A pápa május 3-át a Szent Kereszt fel-
találásának ünnepévé avatta. Szent Ilona később templomot építtetett erre a 
helyre, ennek ünnepét szeptember 14-ére, a felszentelés napjára engedélyezte a 
pápa.  

A mi kis kápolnánk oltárkövében Krisztus keresztjének egy szálkáját helyez-
ték el. Fölötte koncifikálta a misét a plébános úr, a jelen lévő hívek örömére és 
hitbeli meggyőződésének erősítésére. Erről beszéltek még az ebédnél is  a mise 
résztvevői. 

A lelki táplálék után következett a testi eledel. A családok mindegyike ipar-
kodott, hogy módjától függően kielégítse a vendégei minden kívánságát. Első-
ként a tyúkhúsleves került terítékre, majd a levesbe főtt húshoz paradicsom-
mártást adtak. Ezután következett a paprikás. Ki mit főzött paprikásnak, csirké-
ből, vagy marhából, disznóból - azt ettek a vendégek - uborkával, salátával 
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tálalták. Aztán jöttek a csirke-, tyúk-, kacsa-, liba-, malacsültek. Mindezek 
tetejébe a sütemények, a túrós lepény, kiflik, bélesek különféle töltelékkel. Ekkor 
még tortákat nem sütöttek. Ne hagyjuk ki, amivel ezeket „öntözgették”: a tavalyi 
bor vagy az idei murci. Ha szőlőt vagy más gyümölcsöt óhajtott a vendég,  az is 
volt a Maros-parti birtokról. 

Közben megjelentek a zenészek, köszönteni jöttek a búcsúsokat. Igyekeztek 
eltalálni a vendég kedves szép magyar nótáját, amiért pénzt kaptak. Családunk-
nak volt egy megszokott cigány bandája, akik mindig jöttek, ha muzsikálni, mar-
kot szedni, tapasztani, vályogot vetni kellett. Édesanyám most megmondta 
nekik, ha végigjárták a falut köszönteni, utána itt a helyük nálunk ebédre. Nem 
maradhattak el a kéregetők, a koldusok sem. Ki imádkozással, ki csak könyör-
géssel, de megtöltötte a garabolyát. 

Volt a faluban egy szegény asszony, a Deli Ilka néni, aki egyedül élt, rokon-
sága sem volt és vendéget sem várt. Neki magának is igen nehéz volt fenn-
tartania magát. A jó szomszédok most is segítettek neki. Kapott kalácsot, ünnepi 
ételt, mindenfélét. Ebben a kis falucskában ilyen volt akkoriban a közszellem. 

De nézzük mi folyik a nagyréten? 
Az idén a Kardosék, Mátóék, Borsosék előtti teret tisztelték meg a sátorosok, 

forgósok, ezt a helyet tartván a legalkalmasabbnak a településen. A forgósokat a 
gyerekek, a céllövöldét és a célba dobót a nagyobb fiatalok látogatták főleg. 
Józsa Gyurinak (Farkas J. Györgynek) már nem adott lövést a puskás ember, 
mert olyan jól lőtt, hogy elvitte volna az összes jutalomtárgyat. 

Egy pátfolvai legény - nem tudom a nevét – láttam, hogy vett Németh Roziká-
nak egy nagy mézeskalács szívet, szép képpel és tükörrel. Sötétedésig ment itt a 
szórakozás. 

Volt még egy esemény a búcsúhoz kötődően: a bál. Kiss Miska bácsiék 
udvarát bérelték ki, ponyvasátrat készítettek, bele pár asztal, szék, a bakokra 
pallók, ülőhelynek. Stévica bandája muzsikált reggelig.  

Tizenegy és fél éves voltam akkor, de annyi élmény ért e napon, amire még 
most is emlékszem, elfelejteni nem lehet. 

2011.  

Az 1970-es árvíz óta elmaradozott a búcsú megtartása, a lakosok azt sem tud-
ták már mikor van. A Bökény Népe Egyesület már három éve megszervezi a 
búcsúi megemlékezést, amelyen Hódmezővásárhelyről az idén én is részt vet-
tem a lányommal és egy barátommal, aki Budapestről érkezett. A korán kelő 
búcsúsok már tíz órakor megkezdték a falu végén trónoló nagydombon a meg-
emlékezésüket. A domb tetején állva imádkoztak, és ősi magyar Mária énekeket 
énekeltek. Majd az ősi magyar himnuszt, a Boldogasszony anyánkat énekelve 
haladt a mai búcsús menet az egykori kápolna helye felé. Útközben a négy kis 
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oltárnál megállva imádkoztak, kezükben virágcsokrokat szorongattak. Búcsú-
járásuk végén kis ünnepséget tartottak ott, ahol őseim is ünnepeltek hajdan. 
Mára csupán egyetlen kereszt maradt meg az épületegyüttesből. Most szép 
kovácsoltvas kerítéssel van bekerítve. Ez a menet idézte fel a hajdan volt 
„pátfolvai keresztaljat”, de most magyarsággal megtöltve. A keresztet körbeállva 
Ilona vezetésével imákat, énekeket mondtunk, utána a tűző nap elől a kút körül 
lévő kis ligetbe húzódtunk, beszélgettünk a bekai múltról, mint egy nagy 
összetartó, egymás kedvét kereső család. Ezek voltak a szellemi feltöltődések. 

Ezt követte az ebéd - délre járt már az idő -  jól megéhezett a társaság. Kitett 
magáért a szakács, mert olyan gulyást rittyentett, hogy még na! Az ebédet a 
nagyhalom aljában nőtt ligetben fogyasztottuk el. A gulyás után az áldott pát-
folvai asszonyok, lányok sorra kóstoltatták egymással a büszkeségeiket, a külön-
böző nagyon finom süteményeket. 

Délután kezdődtek a vetélkedők: íjászverseny, futóverseny, lovaglás stb. 
Ezek helyettesítették most a valamikori forgóhintát  meg a többi mutatványost. 
A cigányzenészek helyett most az idősebbek körben összeülve szép régi magyar 
népdalokat énekeltünk. Így folyt le az idei 2011-es bekai búcsú.  

Minden megváltozott itt, mások a szokások, de az itt született, itt élt ember 
szíve nagyot dobban, ha e tájra lép, ha láthatja a Maros folyó örvénylését, ha 
hallhatja a parti füzeken fészkelő vadgalamb búgását. 

Bökényi látkép 
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HORVÁTH ISTVÁN 
Tornyot raktam 

 
Künn a jégfogú tél-sárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt. 

Bömbölve járt a bükkerdőn; a házak közt vadul táncolt. 
Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd közt orsó pergett. 

Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett. 
Mintha-mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát, 
nagy, bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát. 
Lelke, miként az őserdő, melyben nem járt ember lába, 

csodálatos ősvilág volt, babonák, mesék világa. 
A mező volt iskolája. A természet a mestere. 

Könyve a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel tele. 
Ott ültem a lábainál, mesét mondott, azt hallgattam. 

Egy-egy csuszát felém dobott, amiből én tornyot raktam. 
Nőtt a torony a csuszákból, keresztbe tett boronásan, 

és ahogy nőtt, büszkeségem kezdett nem férni a házban. 
Már a mesét sem hallgattam, építettem kábult lázban. 

- Már a ház volt a toronyban és nem a torony a házban. 
Apó figyelt. Munkám közben nézte, hogy rakom a tornyot, 
majd egy csuszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott. 

Csuszatornyom omladékán rettenetes dühös lettem. 
Meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem. 

Büszkeségem ott hevert a csuszák alatt összetörve. 
Megdermedten vártam, hogy most: bár a világ összedőlne! 

Nagyapám az ölébe vett, mgcsókolta homlokomat. 
„Hadd el, ne sírj, kisunokám, ne bánd a csuszatornyodat. 

Telhetetlen vágyaidból építsz te még nagyobbat is, 
és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is. 

Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet, 
de hogy tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred. 

Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak, 
s tetőtlen tornyokból hullunk ölébe a zord halálnak. 

Látod, a csuszáék megvannak: újra lehet megint rakni. 
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!” 
- A tűzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott. 

Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot. 
(1942)
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TETYANA MÁRIA POLJAKOVA 
Egy ruszki ezredes és az édesanyám zongorája 

 
Véget ért a második világháború. Életben maradtunk, ez volt a legfontosabb. 

1945 reményekkel teli évnek ígérkezett. Szüleimmel Makón éltünk. A jövő meg-
oldása nem a mi kezünkben volt. Erről a nagyhatalmak döntöttek.  Hogy miként 
döntöttek, azt csak később tudtuk meg, de akkor már késő volt.  

Édesapám, Sinály Károly Munkácsról került a makói gimnáziumba, tanár 
volt és igazgatóhelyettes. Oroszul nagyon jól beszélt, mert 18 éves korában Szi-
bériában volt hadifogságban. Ezért tolmácsolhatott az orosz „komandaturán”. 

A Vörös Hadsereg bejövetelét egy makói tanyán szerencsésen vészeltük át, 
majd visszatértünk a városi elhagyott lakásunkba. Rettegve nyitottuk ki laká- 
sunk ajtaját. Jobban mondva ezt nem is kellett megtennünk, mert ezt előttünk  a 
szovjet katonák már elvégezték. Most már csak az volt a kérdés, mi maradt meg 
és mi hiányzik. 

A mi lakásunk a Főtéren volt. Mivel a bejárati ajtónk nem sérült meg, úgy lát-
szott, hogy minden rendben van. Édesanyám kétségbeesett kiáltására figyeltünk 
fel: „Hol van a pianínóm?” Amikor édesapám a parancsnokságon el merte pana-
szolni egy szimpatikus ruszki ezredesnek, hogy hiányzik a lakásunkból a pianí-
nó és ezért a felesége nagyon elkeseredett, édesapám nem sejthette, hogy ez az 
ezredes,  Geraszimovnak hívták - még ma is emlékszem a nevére -  nem tartozik 
azok közé a primitív szovjet katonák közé, akik csak rabolni tudtak. Az ezredes 
édesapámnak felajánlotta, hogy utánanéz az elveszett pianínónak.  

Harmadnap nagy csengetés volt a bejáratunknál. Édesanyám rémülten sza-
ladt ajtót nyitni, hiszen abban az időben ez elég veszélyes volt… 

Az ajtóban hat lihegő orosz katona egy zongorát hurcolt be. Ez nem az édes-
anyám pianínója volt, hanem egy drága, Bösendorfer kereszthúros zongora, 
amit azonnal betoltak az ebédlőbe. Amikor édesanyám odaült a zongorához, 
tapasztalta, hogy ez a hangszer felülmúlta a kicsi pianínójának a hangját. Arra 
gondolt, hogy ez nagyon hiányzik valakinek.  Gond volt, hogy ez a hatalmas 
zongora az ebédlőnk felét elfoglalta. 

Mivel édesanyám gyönyörűen zongorázott Rachmaninov, Csajkovszkij és 
még sok más zeneszerző műveit kotta nélkül is, Geraszimov ezredes napi 
vendéggé vált. Édesanyám oroszul nem értett, annál jobban tudott franciául, 
hiszen francia nyelvtanár volt. Legnagyobb meglepetésünk, hogy Geraszimov 
ezredes civilben franciatanár volt. Így kitűnően tudtak beszélgetni.  

A zongora mentette meg az életünket. Ebben az időben kaptunk hírt egyetlen 
élő nagymamámtól, aki a háború miatt szülővárosomban, Munkácson rekedt. 
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Mivel a szovjetek bekebelezték Munkácsot, se ki – se be! ... Édesanyám sírva 
mesélte el az ezredesnek, hogy édesapámnak az a terve támadt,  visszaköltö-
zünk Munkácsra,  és így újból együtt lesz a család.   

Geraszimov ezredes édesapámhoz lépett és ezt mondta: „Timafej 
Sztyepánovics, maga már egyszer volt hadifogságban Szibériában és onnan  visszajött. 
Másodszor ez már nem fog sikerülni. Ezért amit most magának elárulok, a hadbíróság 
lelőhetne. Ezért arra kérem, hogy erről a tanácsomról soha, senkinek ne szóljon! Édes-
anyja kiszabadítását a Szovjetunióból oldják meg másképpen. Ajánlom, hogy Cseh-
szlovákia segítségével, hiszen maguk odavalók.” 

Geraszimov tanácsát megfogadtuk, Kassára költöztünk és nagymamámat 
csehszlovák állampolgárként Munkácsról a szovjetek kiengedték. 
Geraszimovnak köszönhetjük, hogy családunk újból egyesült. 

Akkor 16 éves lány voltam, de megértettem és egész életemre megjegyeztem 
magamnak ezt a szólás-mondást: „Embere válogatja!” 

E cikk írója Morvaországban, Osztravában él, a Magyar Egyesület tagja, férje 
cseh főorvos. 

Családi kép, készült 1934-ben: anyukám, az ölében: öcsém; 
apukám, az ölében: én, vagyis: Tánya 
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FELEDY BALÁZS 
Vetés és aratás… 

Sipos László festő- és grafikusművész Színvetés című kiállításának 
megnyitása 

 
A makói Marosmenti Művésztelepnek vannak régi, mondhatni „törzs-

vendégei”, s ilyen Sipos László, aki immár – bízzunk benne – hazajár Makóra. 
Indokolt volt tehát, hogy a résztvevők egyéni kiállításai keretében ő is bemutat-
kozzon. Ráadásul izgalmas körülmény, hogy ezúttal mással áll elénk, mint amit 
itt a művésztelepi munka során készít, amit itt jellemzően csinál, csinálni tud. 
Jeles erdélyi művész, aki Kolozsváron született 1943-ban és Felvincen él. Mindig 
képzőművész akart lenni, de mivel csak Miklóssy Gábor növendéke lehetett 
volna a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán Kolozsváron, más mestert és 
ezáltal más szakot is választott. Miklóssyról csak annyit, hogy a kitűnő zenei és 
festői tehetséggel megáldott néhai Rudnay- tanítvány nevezetes tanára lett a 
kolozsvári főiskolának, de mivel az ötvenes évek Romániájában festményeivel 
és magatartásával hajlandó volt szolgálni, nagy nyilvánosság előtt is a diktatú-
rát, személye később is megosztó volt. Így Sipos László textil-szakon szerzett 
diplomát, de mint rajzoló kereste magának a helyet a romániai, inkább erdélyi 
magyar művészetben. Ekkoriban virágzott az erdélyi lap- és könyvkiadás és 
ebbe a művész gyorsan kibontakozó könyvillusztrációs munkásságával kapcso-
lódott be. Foglalkozott éppúgy Kodály Zoltán művészetével, mint Kádár Kata 
balladájával.  S természetesen közben festett, izgalmas, összetett művészi világot 
teremtve. 

1997-ben számára ítélték oda a Barabás Miklós Céh festészeti díját, 2004-ben 
az EMKE Szolnay díját nyerte el, s 2005-ben jelentős kiállítást rendezett a 
Kolozsvári Művészeti Múzeumban. Ugyanebben az évben a Makovecz Imre 
által elnökölt Magyar Művészeti Akadémia tagjai sorába vette, más jeles erdélyi 
művészekkel – így Kusztos Endre, Jakobovits Márta és Miklós, Páll Lajos, Kuti 
Dénes képző- és iparművészekkel, költőkkel, mint Farkas Árpád, Ferenczes 
István, művészettörténésszel, Murádin Jenővel együtt. 2007-ben több kiállítást 
rendezett Erdélyben, Gyergyószentmiklóson, Csíkszerdán, Székelyudvarhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön. 

Tizenöt munkája, amely most itt látható ezen a szépen rendezett kamara 
kiállításon, egy kis keresztmetszet ebből a sok évtizedes munkásságból, s annak 
egy hangsúlyos részéből, a festészetből. 

Valóban igaz, ha a festő három dolgot festhet: a valóságot, a gondolatait és az 
álmait, akkor ő a gondolatok festője, de úgy, hogy az minden egyes elemében lát-
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vány alapú, látványhoz kötött. Annyira tárgyias az ő festészete, hogy bizonyos 
tárgyak attribútummá válnak. A szög, a harapófogó, a kalapács, a madár, a 
pohár… Ezek a tárgyak azonban sohasem csak önmagukról szólnak, hanem 
mindig többről. Tárgyai profán mivoltukból kiemelkedve jelképpé magasodnak. Azon-
ban ez a jelképi festészet bár tartalmaz titkokat, enigmatikussá is tud válni, még 
sem szakad el a nézőtől. A festő fontosnak tartja, hogy a mű – divatos szóval – 
kommunikálhasson, kommunikálni tudjon nézőjével, noha Sipos László nem 
egyszerű, nem leegyszerűsített tematikában mozog és nem leegyszerűsített 
formavilágot fest. A gondolatisághoz illően magasabb régiókba emelkedik. 

Művészi tematikája széles horizontú. Egyaránt foglalkoztatta Bartók és 
Einstein személye, s itt és most a kiállításon figyelemreméltó és hangsúlyos 
József Attila képe, amely kiemelkedik a konkrétságból, nem ábrázol, de erő-
teljesen kifejez. 

Kiállítása meghatározó darabjai Jézus képei, melyek jelentősek életművében, 
s melyek igen egyéni megközelítést mutatnak. Nem egyénít, Jézus feje nem 
személyített, elkerüli a sokszor oly közhelyessé váló portréábrázolásokat, ellen-
ben általánosít, s így lényegibb módon áll előttünk a tragédia és egyben egyete-
messé válik. Sipos László egyébként sokat foglalkozik bizonyos szakrális témák-
kal, személyekkel, melyek közül kiemelkedik Szent Jeromos oltárképe a Babes-
Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Didaktikai Teológiai Karának 
kápolnájában. Valami eleve elrendelésben hisz, mert így ír: „A szerepeket nem mi 
választjuk – arra kiválaszt az az erő, akinek felelősséggel tartozunk.” 

Ez a gondolatiság jellemző egész festészetére, s mivel Erdélyben élő, s ott 
született képzőművész, eleve egész életében küzdött azzal, hogy miként lehet 
egy totalitárius-diktatórikus társadalomban etikus embernek, művésznek ma-
radni. A szembenállást, a tiltakozást fejezi ki A Sztár című képe, amely végső 
soron egy különös hibrid állat, de a Ceausescu éra atmoszféráját állítja elénk, 
vöröseivel, szuggesztív festői fogalmazásmódjával. Ehhez kötődik az Emlékmű 
Erdélynek különös technikájú, ragasztott, voltaképpen kollázs-módszerű képe, 
ahol, amelyen az ingből egy valami hiányzik: az ember… 

A művésznél fontos a hagyomány ápolása, de fontos az újra való érzékeny-
ség is. Erről 1998-ban így ír: „A tradíciónak és az újdonságnak egymás mellett kell 
élnie. Nem tudok hinni abban, hogy légtornász lehet valaki és megcsinálja a halálugrást, 
de nem tud bukfencezni. Mert mostanság a művészetben valami hasonlót vélek fel-
fedezni.” 

Frappánsan úgy fogalmaz, hogy kerüli az egyperces ideológiákat. Mindez ér-
zékelhető művészetében is. Nagyon mai, XXI. századi, amit és ahogyan fest, de 
mindezt nagyon megalapozott, részletező szakmai felfogásra építi. A racio-
nalitás és az irracionalitás találkozik ebben a képiségben, az európaiság és a 
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magyarság, melynek szigorúan szakmai lecsapódása a szimultán rajzosság és 
festőiség, sziluett-szerűség. Folyamatosan érezzük, hogy a művész egyaránt 
grafikus és festő. 

Módszere technikailag nagyon összetett, vászonra, rétegelt falemezre egy-
aránt fest és alkalmazza a kollázs-technikát. Ennek megfelelően képeibe épít el-
dobott, talált anyagokat, melyekkel együtt a mű így összetettebb, áttételesebb 
hatást fejt ki, s amelyek így – újszerű terminus technicus – síkplasztikává válnak. 
Minden munkájában lényeges a mesterség gyakorlásának magas igénye. 

Sipos László munkásságát sokan figyelték, értékelték, elsősorban az erdélyi 
magyar kultúra jelesei Hervay Gizellától Székedi Ferencig, aki szintén Sipos gondo-
lati festő mivoltát emelte ki, s hogy – idézem -: „Nem az érzelem, hanem az értelem 
uralja műveit”. Elfogadhatjuk azt az értékelést, hogy Székelyföldben gyökerezett, 
a realizmus után a szürrealizmussal is rokonszenvező művészről van szó, aki-
nek munkásságára sajátos geometrikus megoldások is jellemzőek, de mindez in-
kább egy metafizikus, expresszionista és egyben dekoratív világ felé visz 
Jakobovits Miklós minket. Az erdélyi művészet szintén kimagasló mestere, ehhez 
a megállapodottságot teszi hozzá, egyfajta belső hitet érezve, amely nyugalom-
ként is manifesztálódik, de nyugalom és nyugtalanság egyidejű jelenlétét érzi, 
amelyben komoly szimbólumok és ősi hitvilág is meghúzódik. 

A talányosság, a metaforák alkalmazása valóban része művészetének. Angi 
István így fogalmaz találó című – „Sipos László eltitkolt megértései festményein” 
című írásában, hogy: „a látvány megalkotása Sipos festményein egyszerre érzéki és 
eszmeien láttató.” 

Argumentálva Sipos László festészete értékei mellett hadd idézzük a XX. szá-
zad avantgard-kubista festészetének egy fároszát, Georges Braque-ot, aki azt 
állította, hogy: „Írni nem azt jelenti, hogy leírni, festeni nem azt, hogy lefesteni.” Való-
ban, a festés, az igazi ennél több. Sipos László számára is! Akinél szintén a festés 
nem lefestés, hanem megfestés. 

Kiállítása címe: Színvetés. Frappáns szójáték, de több is. A „számvetés” szó is 
benne van, de a lényeg: a szín. Úgy is értelmezhetjük mindezt, hogy a művész a 
színt elvetette és a szín kihajtott. Kihajtott a szó szoros értelmében és például 
festményfejei köré, fölé, s megteremtette a vizualizált gondolat festményeit. Várjuk 
a vetés további növekedését, s már van mit, s különösen lesz mit – aratni, betakarí-
tani… 

(Elhangzott 2011. augusztus 11-én a József Attila Városi Könyvtárban) 
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TÓTH FERENC 
Kubinyi Anna makói kiállítása 

 
Textilművészünk bölcsőjét a Klebelsberg Kunóról elnevezett katolikus pol-

gári fiúiskola, a mai Szent István egyházi gimnázium igazgatói lakásában ringat-
ták, ahol édesapja igazgatóként működött. Bár Kubinyi Zoltán debreceni volt, 
pedagógusi tanulmányait Nyíregyházán végezte, de a Maros-parti városban töl-
tött 22 év alatt ízig-vérig makóivá vált. Igazgatóként vallotta: az iskola/nem 
csak kőből és habarcsból épül, de lélekből is. Nagy rátermettséggel alakította ki 
iskolája szellemiségét. Kitűnő oktatógárdát hozott létre, kikkel olyan vonzóvá 
tette a makói iskolát, hogy az egyes osztályok létszáma – párhuzamos osztályok 
kialakítására nem lévén lehetőség – olykor megközelítette az ötven főt. Ifjúsági 
szervezeteikben is színvonalas munka folyt: a Szent Imre önképzőkör rendszere-
sen föllépett a katolikus körben; énekkaruk a fővárosi szakértők elismerését is 
kivívta, a Szent István királyról elnevezett 596. sz. cserkészcsapat bükki, szilvás-
váradi, püspöklelei nagytáborai máig emlékezetesek; a Szent László sportkör 
három korosztályban és három szakosztályban végezte gyakorlatait. A vallásos 
szellemiség mellett a hazafias nevelés, a nemzeti tudat is mélyen áthatotta 
iskolája szemléletét. A Felvidék visszacsatolásakor, 1939-ben emléktáblát állítot-
tak az épület lépcsőházában. Ennek tömbjébe ipolysági, lévai, füleki, ungvári, 
munkácsi, kassai, alsó-vereckei, érsekújvári, rimaszombati, rozsnyói, losonci, 
komáromi, beregszászi, uzsoki iskoláktól kapott porszemeket helyeztek, hogy 
hirdessék a magyarok együvé tartozását.  

Ez a szellemiség micsoda indíttatást jelenthetett egy makói születésű leendő 
művész számára – kiegészülve azzal a várostudattal, amelyből Tömörkény 
István, Juhász Gyula vagy József Attila is alkotó módon részesült. De a törté-
nelem közbeszólt, és Kubinyi Anna számára Makó mégsem a boldog gyermek-
kort jelentette. Születése előtti esztendőben ugyanis államosították az egyházi 
iskolákat, és a szocialista korszakban édesapja pályája bizonytalanná vált. Egy 
évig még igazgatta a középfokúból általános iskolává minősített Szent István 
téri iskolát, de amikor iskolaigazgató barátait meghurcoltak, sőt internáltak, a 
hatgyermekes család lelki válságba került. A süllyedő hajóból 1952 decemberé-
ben Szegeden találtak menedéket. A Tisza-parti város a béke szigetévé, ottho-
nukká vált. Ekkor Kubinyi Anna három és féléves volt. Szegeden nőtt föl, itt 
bontakozott ki tehetsége. 

Első önálló kiállítása, – amelyet 1983-ban a szegedi múzeum kupolacsarno-
kában rendeztek – lenyűgöző hatást váltott ki belőlünk. Mi egy textilművészeti 
kiállítás megnyitására mentünk, ahol várhatóan olyan tetszetős gobelineket 
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csodálhatunk, amilyeneket pl. egykori gimnáziumi osztálytársam, a Munkácsy-
díjjal is elismert Bángi Mária alkotott. De Kubinyi Anna új textiltechnikai mód-
szerével óriási meglepetést okozott. Alkotásai kiléptek a kétdimenziós síkból, és 
domborműfelületet alkottak, amelyekkel megteremtette a textil-plasztikát. Ez a 
technikai eljárás azóta is jellemző munkásságára, és ez különbözteti meg más 
textilművészektől. Kubinyi Anna számára az új művészeti technika eszköz, 
hogy gondolatainak, érzelmeinek áradatából mondanivalóját érvényre juttassa. 
Ezekhez ugyanis a torontáli szövés, a perzsa szövés, a klasszikus francia gobelin 
nem alkalmas. A víz hullámzását, a kőzet gyűrődését, a szenvedélyek érvényre 
juttatását csak a technika megújításával tudta megvalósítani.  

Újszerűség nála az is, hogy kompozícióit nem gyapjúból, hanem triviális 
anyagból, a szegedi kenderből valósítja meg, mert csak ez alkalmas rusztikus 
felületek, változatos textúrák létrehozására. A gyártásközi állapotú kendert 
tekercseli, fehéríti, színezi – és a tervezéstől a végtermékig mindent maga csinál.   

Eleinte művészetének kifogyhatatlan forrása a természet volt, az élet szép-
ségeit figyelte. Munkái derűsek, optimisták, de színesek és mozgalmasak is vol-
tak. A vastag alapanyagba leginkább kartoncsíkokat szőtt, máskor domborító 
elemnek kenderkötegeket használt. Háromdimenziós korszakát követte a 
viszonylagos kisimulás, amikor a felület szépségével, az intenzív színekkel ért el 
gondolati, érzelmi hatást. Az ezredfordulótól a nemzeti sorskérdések foglalkoz-
tatják. Erdélyi utazásaival megismerte az ősi magyar motívumokat, és megalkot-
ta csodálatos székely kapuit. 

Kubinyi Anna tipegő kisleányként került el Makóról, választott világa Sze-
ged, majd Székelyföld lett; nála a gyökér nem csupán motívum, de tápláló erő is.  

Ha nemzetről, hazáról van szó, az Ezeréves fa alkotása villan fel előttem, 
melynek lombozata a Kárpátokkal övezett Magyarország festői képe; ha Makóra 
gondolok, a Marospart című munkája kápráztat el. Ez nem csupán méretével – 
ugyanis több mint öt méter hosszúságú – válik monumentális alkotásává, de 
úgy érzem, természet ihletésű korszakának is meghatározó műve. Ebben érzem 
azt a személyes jelleget, hogy ez az alkotása nem csupán egy búzamező, egy fel-
hő, ez a szülőváros folyója, melynek bársonyos vizét nem a strandon, hanem 
szugolyi gyümölcsösüknél ismerte meg. Művének előképe a Balaton és a Barokk 
című textília, de számomra a Marospart a kiforrott alkotás. József Attilához 
hasonlóan nála is „a folyó csöndes, nagy nyugalmat görget”, „harmattá válik bennünk 
a gond és teher”. De ugyanakkor a Maros selymes víztükre alatt erősen hullámzik 
a folyó, amely nem csupán homokot vagy iszapot sodor, de Erdély üzenetét is 
hozza. Ez az első műve, ahol megjelenik a gyökérmotívum. Számára ugyanis 
nagyon fontos, hogy honnan jövünk, mi az a tiszta forrás, amelyből merítünk.  
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A szülőváros nevében kívánom Kubinyi Annának, hogy művészi kárpitjaival 
a bartóki utat járva továbbra is népi kultúránk értékeinek őrzését, egyetemességét 
szolgálja és hirdesse. Ehhez kívánok jó erőt és egészséget! 

(Elhangzott 2011. október 6-án a József Attila Múzeumban) 

Kubinyi Anna: Székely kapu 
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HARANGOZÓ IMRE 
Temesközi színek… 

Válogatás Czank Gábor bánáti fényképfelvételeiből… 
 

Egykori szépségüket még őrző házak, templomok, melyek itt-ott már az 
enyészet összetéveszthetetlen jegyeit viselik, mint amolyan poszt-trianoni stig-
mát, büszke tekintetű és megtört arcú földmívesek, férfiak és asszonyok, és tisz-
ta arcú gyermekek – akik csupán az imént emlegetett stigmatizácó jegyében itt már 
csak egy-egy sírkő képéről– tekintenek ránk Czank Gábor most kiállított képeiről. 
Miközben nézzük ezeket a képeket, alig vesszük észre, hogy Czank Gábort nem 
is igazán érdekli maga a fényképezés. Nem tudja, de szerintem nem is igazán 
akarja érteni a napról napra fejlődő technika rejtelmeit. Őt inkább az ember és az 
ember alkotta kultúrtáj érdekli, az arc mögötti sors és a hagyomány, a vesző-
félben lévő közösség, ami ezeket az arcokat, épületeket, tájakat most közös kör-
be vonta. Erről, a képek által is megragadni kívánt világról írt immár több mint 
negyedszázada jeles fotóművészünk Korniss Péter Múlt idő című könyvének 
utószavában: „…olyan paraszti világ ez, amely egyre távolabb kerül tőlünk. Főszerep-
lői kortársaink. Gyengédségük, elkeseredésük, jókedvük, szomorúságuk mindannyiunké – 
de életviszonyaik lassan már múlttá válnak.” Kedves Barátaim! Talán nem kell kü-
lön magyarázni, hogy mennyire időszerű erről a múlttá válásról beszélni itt Bo-
gárzón! S épp erre a gondolatra, a múlttá válás megmásíthatatlan tényére válasz 
talán Szécsi Margit egyik utolsó verse: „Föld a hajósnak / Drága porond / Mennyi 
nagy álmod: / annyi halálod / Balladás holnap / Szent töredék…” 

Igen ez a Szent töredék érdekli Czank Gábort, aki római katolikus áldozópap, 
s aki 1980-ban született Aradon. Tanulmányait Temesváron és Szegeden végez-
te. 2005-ben szentelte pappá Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspök úr 
Szegeden. 2005-től Békésszentandráson segédlelkész. 2007. és 2010. között Újkí-
gyós plébánosa. 2010. augusztus 16-tól Makó plébánosává nevezte ki dr. Kiss-Ri-
gó László püspök úr. Eddig megjelent legfontosabb néprajzi publikációja szülő-
városának és környékének temetkezési szokásait dolgozza föl. A Jaj siralmas 
szomorú szó! címet viselő tanulmány a szegedi Móra Ferenc Múzeum Studia 
Ethnographica című évkönyvének 6. kötetében jelent meg Bárkányi Ildikó 
szerkesztésében 2008-ban. 

Sorsa, szülőföldje s a közösség, amelyből vétetett s maga a papi hivatása is 
szinte determinálta Czank Gábort, hogy vállalja a népből és népért való életre 
szóló elkötelezettséget. Igazi, a jeles pap-elődhöz Kálmány Lajoshoz fogható, 
tudatosan fölvállat küldetés ez. Az a küldetés, melyről a nagy pásztorköltő 
Sinka István ekképpen szólott: „Nagyanyáim s a szépanyáim / lelke dalolt nekem a 
pusztán, / hogy keljek fel a virágok közül, / s induljak el e dalok jussán…” Az életnek 
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erről a meghatározó jussáról így vall Czank Gábor a Demokrata című lap ripor-
terének: „Ahonnan csak tudott a császári udvar, onnan telepített mindenféle nemzeti-
ségű és vallású népeket. A mi családunkban is, ahogy a bánáti családok nagy részében, 
többféle nemzetiség is megtalálható, javarészt sváb és magyar, de volt lengyel felmenőnk 
is, egy ide került üknagymama, és egy bánáti szerb üknagyapa is a másik ágon. A nagy 
keveredés ellenére csak három településhez köthető a családom Arad megyében, az egyik 
Magyarpécska, ami Klebelsberg Kunó neve miatt lehet ismerős, ő ott született, és még 
ugyanabban a járásban két falu, Tornya, és Nagyiratos. Mindhárom erősen magyar több-
ségű falu volt akkor, ma már csak felét, vagy annyit sem mutat ki a népszámlálás. Ezek-
hez a helyekhez kötődik az életem, meg hát Aradhoz is, ahol születtem 1980-ban, de Pécs-
kán nevelkedtem, az az én falum.” 

Megvan tehát a motiváció, a szülőföld vonzása és a kibocsátó közösség érté-
keinek megtartó szolgálata. „Ó mint vágyom a vidékre, – írja a Bánság legnagyobb 
költője Lenau– / Hol boldog valék s vidám, / S ifjúságom legszebb évét / Átéltem s átál-
modám...” Ez a rajongva szeretett és folyamatosan vágyott szülőföld, amely, íme 
most Czank Gábor képei által kitárulkozik előttünk tehát a Bánság, más néven 
Bánát a történeti Magyarország sajátos múltú területe, amely 1920-ig, hazánk 
erőszakos szétszaggatásáig Európa legtarkább etnikai mikro-régiója volt. A 
vidék természetes földrajzi határát délen a Duna, nyugaton a Tisza, északon a 
Maros, keleten pedig a Ruszka-havasok bércvonulata képezi. A Bánság nagyobb 
része, a Temesköz a Magyar Alföldhöz csatlakozó, kiváló mezőgazdasági adott-
ságokkal bíró sík vidék, míg a terület délkeleti részét a Bánsági-hegyvidék fog-
lalja el. Az egykori Torontál, Temes és Krassó-Szörény vármegyék területe ma-
napság három államhoz tartozik: jó kétharmada (18 945 km²) Románia, egyhar-
mada (9307 km²) a szerbiai Vajdaság területén helyezkedik el, apró töredék pe-
dig (217 km²) Magyarország része maradhatott s ma Csongrád megye dél-keleti 
szegletét képezi. Személyes beszélgetésből tudom, Czank Gábor azért nem 
igazán szeret fényképezni, mert úgy érzi, a gép, a mozdulat megzavarja a 
pillanat természetességét, valahogyan idegenné teszi a kutatót e szent maradék 
számára. Mégis készít képeket, mert hivatásának és kötelességének érzi, hogy 
fölvillantson valamit ebből a világból. A Prédikátorral együtt hiszi és vallja: 
„Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek, ideje a megőrzésnek, és ideje az 
eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarrásnak, ideje a hallgatásnak és 
ideje a szólásnak.”(Préd 3,6-7.) 

Talán ideje van most a keresésnek és a megőrzésnek, ideje a darabokra zúzott 
eleven emberi műveltség szerteszórt tükörcserepeit összegyűjteni. S talán ideje 
jött a szólásnak is, most amikor még van egy-egy sziget, akad egy-egy nyelv és 
szív, aki nem hódol a mindenhatónak hirdetett aranyborjú előtt. Szóljanak hát 
ezek a képek, melyek azonban mégis az öntudatlanul élő szent maradékot tárják 
elénk, balladás, tehát emberi jövendőnk lehetőségét villantva föl. 
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TÓTH FERENC 
A naplóírás klasszikusai Makón 

 
Két makói szerző különös értékű naplója a szerencsés véletlennek köszön-

hetően jutott el hozzám. Egyik Erdei Ferenc ún. börtönnaplója, a másik dr. Csep-
regi Imre pápai prelátus naponként vezetett följegyzései. Mindkettőnek megvan 
a maga időszerűsége, ugyanis a börtönnaplót Erdei Ferenc születésének centená-
riumára ismét kiadták, Csepregi Imre Naplójának első kötete az idei Városnapra 
jelent meg.  

Nem sokkal Erdei Ferenc halála után a feleség, Majlát Jolán megmutatta a 
hagyaték makói dossziéit, amelyben föltűnt Jegyzetek a börtönből kisebb irat-
csomó. Egyetemi tanulmányait befejezve Erdei karpaszományos gyalogosként a 
szegedi Bethlen Gábor 10. honvéd-gyalogezred árkász századában szolgált, aho-
vá Sándor öccse meggondolatlanul politikai tartalmú levelet írt. Ebből kifolyóan 
a haditörvényszék kéthavi fogházra ítélte. A szegedi dandárparancsnokság Béke 
utcai börtönintézetében gyorsírással írt 60 papírszelet képezi a naplót, amelyet 
Erdei özvegyétől fénymásolásra kölcsön kaptam. A sztenogram áttételére a 
makói születésű Fodor Antal gyorsíróbajnok, Erdei iskolatársa nem vállalkozott, 
így azt megkeresésünkre Kappa György gyorsíróbajnok volt szíves elvégezni, 
aki a közreadás előtt a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárába került 
eredeti kézirattal is pontosított. „Hálás vagyok – írta levelében Kappa György –, 
hogy hozzájutottam Erdei Ferenc gyorsírási feljegyzéseihez, és ezek révén egy egészen 
különleges etikus jelenséget ismerhettem meg benne.” 

Erdei emberi tartására jellemző, hogy naplójában még utalás sincs arra, hogy 
havonként kétszer böjttel, a böjti napokon kemény fekhellyel súlyosbították 
büntetését, vagy hogy a második hónapot magánzárkában kellett töltenie. A 
naplóban nyoma sincs személyi sérelmeknek, Sándor öccsét sem okolta meg-
gondolatlan leveléért. Azt viszont jó szívvel vette, hogy édesapja, mint az öreg 
Bence, vitt be cipót, újságot, Arany és Petőfi kötetet; Reitzer Béla könyvet és a 
tudomány szellemét. Széchenyi ragyogó példaként állt előtte, elbűvölte Szabó 
Dezső parasztdemokráciája, sőt ott férkőzött Prohászka Ottokár közelébe is, de 
mindennél fontosabb volt, hogy rabul ejtette Deák Ferenc személyisége.  

Természetesen foglalkoztatta saját jövőképe. „Mi lehetek én tulajdonképpen? 
Lehetek-e embereket befolyásoló nagy tényező? Zseni vagy talentum? Vagy csak csinál-
jam a magam dolgát, szántsak-vessek etc. A tények azt mutatják, hogy lehetek valami. 
De akkor is mi lehetek? Művész vagy igazságokat feltáró tudós, vagy a dolgokat irányító 
politikus. A művészet most már nem bánt. Örülnék neki, ha nem is bántana és több 
maradna másra. A tudomány is hevít, de nem tölt be egészen, és inkább részletező értéke 
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van. Marad a végső. Bár néha elvesztem benne, mert hittem, de a gazdasági és a politikai 
cselekvés mozgat legjobban. Tán erre is van leginkább képességem.” 

A fegyházban az eszmekeresés lázában élt, az ott töltött hetek szemlélet-
váltást hoztak a 23 éves Erdei politikai gondolkodásában, ott vált reálpolitikus-
sá. Addig úgy látta, hogy a bajokra az egyetlen orvosság a forradalom lehet; de 
rájött, hogy a tényekre kell állni, számot kell vetni avval, ami van, ami lehet-
séges. A politikai életben az evolúció híve lett. Úgy látta, nem elfordulni a világ 
gyalázatosságai elől, hanem közéjük állni. Egész életére szóló elvként fogal-
mazta meg: a lehető cselekvés a legjobb cselekvés.  

Dr. Csepregi Imre maradandó alkotása a nagy elkötelezettséggel, közel nyolc 
esztendeig vezetett Napló. A csodával határos, hogy a 3363 oldalnyi, igénytelen 
küllemű kézirat fönnmaradt. Ezt végrendeletileg dr. Szilas József káplánjára 
hagyta, aki püspöki helynökként aranymiséjét Katona Pál esperes meghívására 
1988. októberében Makón mutatta be. Esperes úr a szentmise utáni fogadáson 
egykori hittanárom, Szilas atya mellé ültetett, aki beszélgetés közben meg-
kérdezte: Tudod-e, hogy prelátus úr naplót is vezetett? Ha érdekel, keress föl, neked 
ajándékozom. Másnap reggel már ott voltam a püspökségen, és helynök úr azzal 
fogadott, hogy nyissam ki sublótja fölső fiókját, és jobboldalon találom a kézirat-
köteget. Meglepődve mutattam, hogy a kézirat számozása az 1700. oldallal kez-
dődik. Ennyi, ez van – volt a válasz. Szilas atya halála után dr. Lotz Antal teo-
lógiai tanárhoz fordultam a hiányzó részek ügyében. Miután a könyvtárban és a 
levéltárban hiába kerestük, lementünk a kazánházba, ahol méternyi magasság-
ban álltak a kiselejtezett, égetni való papírkötegek. Félórai búvárkodással 
maradéktalanul előkerült a Napló hiányzó része.  

Prelátusunk arra lett volna hivatva, hogy latin nyelvű források föltárásával 
Makó történetének monografikus földolgozását végezze el, hiszen 1935-ben kez-
deményezte a Csanádvármegyei Történeti és Régészeti Társulat újjáalakítását, 
melyet alelnökként irányított is. Indítványozta régészeti kiadványok megjelen-
tetését. Szerkesztőbizottsági tagja lett az 1943-ban tervezett várostörténeti mono-
gráfiának, amely a háború miatt nem készülhetett el. Négy évig szerkesztette a 
Makói Katolikus Tudósítót.  

Az 1944-ben bekövetkezett politikai változás a mindennapok krónikájának 
írására késztette. A Naplót 1944. szeptember 21-én kezdte vezetni, amikor az 
orosz hadsereg egységei megközelítették Kelet-Csanádot, és közel nyolc eszten-
deig, 1953. június 8-ig minden egyes nap eseményét leírta. A Napló számító-
gépen 1700 oldal terjedelmű.  

Csepregi Imre sajátos naplóműfajt teremtett, távol állt tőle a líraiság, az 
esszéírás, ő kizárólag azokat a tényeket, eseményeket írta le lakonikus tömörség-
gel, amelyet aznap hallott, átélt vagy tapasztalt. Mint espereshez Kelet-Csanád 



K Ö N Y V B E M U T A T Ó  

71 

MAROSVIDÉK 2011. DECEMBER 

 

minden egyházi életet érintő és köztörténeti információ eljutott, amelyet a rá 
jellemző gondossággal az utókor számára hitelesen meg is örökített. Rengeteg 
olyan információt közöl, amelyről nem írtak a napilapok és nincs levéltári adat. 
A kézirat országosan is egyedülálló kordokumentum, az egykori Csanád megye 
vonatkozásában nélkülözhetetlen történeti forrás.  

Városunk első történetírója, Szirbik Miklós a reformkorban adott szülőváro-
sáról hiteles leírást, Csepregi Imre az ún. szocialista kor mindennapjait tárja  
elénk. Mindketten maradandó és úttörő munkát végeztek. 

Dr. Csepregi Imre 
(1876-1954) 
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DOMOKOS LÁSZLÓ 

A megmaradt világ 
Irodalmi est Lator Lászlóval 

 
Hálás, de koránt sem könnyű feladatra vállalkozott a makói könyvtár, amikor az 

elmúlt hónap közepén megrendezte Lator László A megmaradt világ címen az idei 
könyvhétre megjelent új könyvének a bemutatóját. 

Szép és vonzó, így hát sikerre számítható volt a feladat, hiszen az Európa Kiadó 
gondozásában megjelent kötet az ünnepi könyvhét egyik nagy sikerkönyve lett. Az 
ünnepi könyvújság címoldalán a szerző képével, belül a vele készült hosszú riporttal 
jelent meg, jelezve, hogy Lator László új műve a könyvünnep legjelesebb 
kiadványainak egyike. Makón amúgy is közönséget vonzó esemény Lator Lászlóval 
találkozni: őt ugyanis a város fogadott gyermekeként joggal tekintheti közülünk 
valónak Makó irodalmat kedvelő olvasóközönsége. 

A kortársi kritika is rendkívül kedvezően fogadta a szerző új alkotását. A jó barát 
és írótárs irodalomtörténész, Domokos Mátyás már a készülőben lévő könyvről is 
elragadtatással nyilatkozott. Lator László, akit némiképp elbizonytalanított a Holmi 
szerkesztőjének hosszú hallgatása (ide küldte el még 2005-ben a születőben lévő 
könyv egyik már kész fejezetét, a Hold utcát) a kéziratot – szigorú bírálatra buzdítva 
– megküldte a jeles irodalomtörténésznek is. A válasz lelkes hangú levélben érkezett 
meg postafordultával. 

A levél egy részét azért is érdemes idézni, mert a Szépirodalmi Kiadó egykori 
nagy tekintélyű szerkesztőjének megállapításai a mű egészére is érvényes véleményt 
fogalmaznak meg. „Kedves László, éppen indulóban voltam tegnap Budafokra, amikor 
megérkezett a „Hold utca”: annyira kíváncsi lettem, hogy már a villamoson és a buszon is 
elkezdtem olvasni, majd kint a kertben Budafokon még egyszer elolvastam. 

 – Mondhatom, nagyszerű írás. Formailag azért (a formát persze nem elválasztva tartal-
maitól), mert műfajilag beskatulyázhatatlan eleven organizmus, amelyben sokszor egyetlen 
mondaton belül is többféle idő fonódik egybe, az „eltűnt” és az emlékezet révén „megtalált” 
idő rétegei, proustian és ugyanakkor teljesen szuverénül, vagyis egyáltalán nem erőltetetten 
és valamilyen mintához igazodva, ami azért is nagyszerű és igazi írói munka, mert egyrészt 
meg tudja érzékeltetni, hogy – Weöres Sanyival szólva – „az esemény jön, megy elsuhan/ az 
emléknek száz ideje van”: másrészt, hogy egyetlen ténynek, eseménynek is hányféle hártyája, 
felhámja, rétege van, csakugyan és a szó szoros értelmében ad infinitum. Akármilyen mélyre 
ásol, amit megéltél, annak a valósága kimeríthetetlen!” (Domokos Mátyás levele Lator 
Lászlónak 2005. augusztus 31-én) 

Ugyanez az elragadtatás szól Ferencz Győző a Holmi 2011. szeptemberi 
számában megjelent alapos és értő tanulmányából is. A kortárs irodalom rangos 
kritikusa nem kevesebbet állít a könyvről, mint hogy „Lélegzetelállító írói teljesítmény. 
És bár Lator töredékesnek nevezi könyvét, életműve ezzel vált teljessé.” (Ferencz Győző: 
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„Nem kell minden vonalat meghúzni”: Lator László költészetének életrajza = Holmi, 
2001. szeptember. 1181-1188. p.) 

A könyvbemutatót mégis joggal mondhatjuk merész és nehéz vállalkozásnak. Az 
író maga nevezte könyvét nehéz olvasmánynak. Nagy figyelmet igénylő, néhol 
valósággal bonyolult elbeszélői szerkezetben jelennek meg az alcímben jelzett 
„Emlékezések”. A könyvben új műfaj teremtődik: előzményét sem a hazai 
irodalomban, sem világirodalmi kitekintésben nem találjuk meg. Más műfaj jelenik 
itt meg, mint mondjuk Vas István esszéregényében („Nehéz szerelem”). De 
verselemző részeiben sem hasonlítható például Szabó Lőrinc Vers és valóság című 
jegyzeteihez, Tandori Dezső vagy Nemes Nagy Ágnes poétikai esszéihez. Itt most 
merőben új műfaj születik. Lator László könyve – népmesei szóhasználattal élve – 
verselemzés is, meg nem is, írói önéletrajz is, meg nem is. Illetve mind a kettő: a 
versek önéletrajza. A könyv két nagy fejezete, a „Visszajátszás” és a „Zsinórpadlás” 
már címadásával is jelzi a sajátos írói eljárást. Mindkét részében a társművészetek 
világába viszi az olvasót: a filmművészetébe, ahol a visszajátszásban az idősíkok úgy 
épülnek egymásra, ahogy az álomban is: szigorú időrend helyett a motívumok 
szeszélyes és szubjektív kapcsolódásában. A „Zsinórpadlás” meg a színház világát 
idézi: a versek születésének hátterébe pillanthatunk be a mesterségbeli titkok 
kendőzetlen feltárásával. 

Amit Lator László el akar mondani, azt (az íróbarát szavaival szólva) „nem lehet a 
naptári idő linearitásával elmondani, hiszen a próza is megkövetel egyfajta – persze másfajta 
– sűrítést, akárcsak a vers”. 

Az emlékezések és az elemzésekben bemutatott versek hátteréből persze jól 
kirajzolódnak Lator László életének legfontosabb eseményei. A gyermekkor idilli 
világa mellett a háború rettenete, a még szinte gyermekként (diákként) elviselt 
hadifogság megpróbáltatásai: kalandos menekülése kárpátaljai szülőföldjéről új 
otthonába, Makóra, itteni rövidke diákéveinek néhány érdekes mozzanata (hiszen itt 
születtek az első, már kötetbe illő versei), majd az egyetemi évek, az Eötvös-
kollégiumi szép napokkal és a kizáratással, a körmendi száműzetés mégis kedves 
időszaka, és csak vázlatszerűen az Európa Kiadóban eltöltött több évtized. Csak 
remélhetjük, hogy a többfelé megszületett interjúkban (mint pl. a könyv 
mellékleteként megjelent CD-lemezen a Kelevéz Ágnessel készültben is) elhangzott 
ígéretek egykor majd teljesülnek, és újabb „emlékezések” születnek meg a körmendi 
tanárévekről vagy még inkább az Európa Kiadóhoz kötődő hosszú évtizedekről. 

A könyvbemutató, amelyen Gerzanits Nikoletta szép tolmácsolásában néhány 
részletet is megismerhetett az est szépszámú közönsége, remélhetőleg elérte célját: 
felkeltette az érdeklődést Lator László új műfajt teremtő, nehéz, de megrendítően 
szép könyve iránt. 
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HALÁSZ TAMÁS 

Makó anno… fotók a régi Makóról 
 

Halász Tamás szerkesztésében megjelent a makói képeslapos könyvsorozat 
harmadik, befejező része, a Makó anno… fotók a régi Makóról. A kötet régi fotó-
kon mutatja be Makó városának mára elfeledett, illetve átalakult épületeit, utcá-
it. 

Az első két kötet összeállításakor gyűjtőtársaimmal az volt a célunk, hogy be-
mutassuk Makó főterét és belvárosát képeslapok segítségével. A szerkesztés 
során rá kellett jönnünk, hogy ez csak részben lehetséges, mivel nagyon sok 
épületről, térről, utcáról nem készült képeslap. 

Ekkor gondoltam arra, hogy a teljesebb kép eléréséhez más eszközhöz kell 
nyúlnom, mégpedig a régi fotókhoz, ezáltal az eredeti cél, a város bemutatása 
megvalósulhat. Saját fotógyűjteményem anyaga kevés lett volna a könyvhöz. Az 
első két kötetnél segítséget nyújtó gyűjtőtársaim nem gyűjtik a régi fotókat, így 
új források után kellett néznem. A könyvben szereplő képek nagy részét, amatőr 
fotósoktól (akik az 50-60-70-es években fényképeztek) sikerült összegyűjtenem. 
Név szerint Bánhidiné Börcsök Anikó, Bogdán Károly, Enyedi Zoltánné, Erdélyi 
Béla, Gajdos Dezső, Gilicze János, Petrik József, Puszta János, Szabó Jenő, Széll 
Imre, Szilágyi Sándorné és a Homonnai-gyűjtemény feltárója, Szűcs Tibor. Kap-
tam még segítséget a Makói levéltártól, a Makói József Attila Múzeumtól, vala-
mint a szegedi Móra Ferenc Múzeumtól (Enyedi Zoltán fotói). 

A tíz hónapos gyűjtőmunka eredményeként több mint háromszáz régi fotó 
felhasználásával készült az új kötet, bemutatva olyan makói épületeket, amelyek 
már nem állnak, olyan városrészeket, amiket már lebontottak, átépítettek, em-
léküket is csak az idősebb korosztály őrzi. A könyv két részre osztható. Az első 
fejezetben a híres Homonnai fényképész család által készített fotók vannak. A 
Homonnai-műterem 1904-1936-ig működött a városban. A képek egy részét a 
több tízezres Homonnai-hagyatékból válogattuk ki. A második fejezetben töb-
bek között bemutatásra került a Csipkesor és a Lordok háza helyén álló régi 
üzletsor, a régi Hunyadi utca, az elbontott régi fürdő, a Kossuth utca, Szegedi 
utca. 

Jelentős események is helyet kaptak a kötetben, mint például az 1956-os for-
radalom, az 1970-es árvíz, valamint a lakótelepek építése. 

Az első két kötethez hasonlóan a remek és utánozhatatlan előszót Jámborné 
Balog Tünde, a precíz, lényegre törő, és ahol kell, humoros képaláírásokat dr. 
Tóth Ferenc készítette. A nyomdai és grafikai munkákat ismételten az Agenda 
Natura kiadó végezte. 
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Azt gondolom, hogy a könyv, az első két résznek méltó utódja lesz és a har-
madik kötettel együtt az érdeklődők majdnem teljes betekintést nyerhetnek 
Makó város építészeti múltjába. 

„A mai Petőfi parkban a víztornyot Dessewffy Sándor püspök a 
milleneum idején építtette. A 15 méter magas épület középső szintjén 
volt a fürdőszoba, alsó részéban víztároló, fölül víztartály. A Papp 
Balázs által kivitelezett tornyot 1953-ban bontották el.” (Homonnai 
Nándor felvétele) 

(Részlet a kötetből) 
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A Marosvidék Baráti Társaság 
tagjai egyik kedves tagunk meg-
hívására ellátogatott Pécsre. Az ide-
genvezetőnk, Sóki Endréné - évek 
óta lelkes támogatónk, előfizetőnk-  
mutatta be a kétezeréves, mediter-
rán jellegű megújult várost. A szép 
műemléképületek, az értékes gyűj-
temények, a Gyugyi-Zsolnay–kiál-
lítás, a székesegyház, az új Kodály 
Központ vonzó célpontjai a város-
nak.  

Késő délután, a hosszú városi sé-
ta után meglátogattuk a villányi bo-
rozókat, ahol alkalmunk volt megte-
kinteni a borpincéket és megkóstol-
ni a helyi borokat. 

 
Civil szervezetek találkozója 
A földeáki Mentálhigiénés Egye-

sület 2011. augusztus 13-ra baráti 
találkozóra hívta a Marosvidék Ba-
ráti Társaság tagjait. A nyári talál-
kozót hagyományteremtő szándék-
kal rendeztük meg. Korábban be-
mutattuk Óföldeák nevezetessé-
geit, Földeák helytörténeti értékeit, 
a felújított római katolikus temp-
lomot, a szoborparkot. 

Ez alkalommal Bogdán Károly 
útifilmjét vetítettük le a nyári ki-
rándulásról, a székely falvakról, a 
moldvai csángókról. 

A Művelődési Ház udvarán 
kellemes környezetben került sor a 
találkozóra, már délután elkezdőd-
tek a szervezési munkák. Egyesü-
letünk tagjai finom süteményekkel 
várták a kedves vendégeket, elké-

szültek a nyársak, a zöldséges tálak 
az elmaradhatatlan csípős vörös-
hagymával. Az udvar központi he-
lyén lobogott a tábortűz. 

Vendégeink batyujából is előke-
rült valami finomság, s azonnal el-
kezdődtek a receptcserék. 

A nyársakra felhúztuk a szalon-
nát és a zöldségeket. A tűz körül 
folytatódott a beszélgetés. Közben a 
finom illatok terjengtek az alko-
nyatban, becsalogatva az utcáról is 
néhány érdeklődőt. Közösen elfo-
gyasztottuk a vacsorát majd a nagy 
tortából is jutott mindenkinek egy-
egy szelet. 

A filmvetítés, a kellemes zene 
segített felidézni a kirándulás 
élményeit. Jó társaságban gyorsan 
telik az idő. Besötétedett mire 
befejeződött a találkozó. Mindenki 
jó hangulatban búcsúzkodott. Jó, 
hogy itt voltatok, köszönjük a szép 
estét. 

Hajnal Istvánné 

 
Augusztus 21-én az Autós 

Csárda, a Marosvidék Baráti Társa-
ság és a József Attila Városi Könyv-
tár szervezésében került megren-
dezésre a Korona étterem emeleti 
teraszán a Nyár, szerelem, pezsgő 
dallamok című nyárbúcsúztató est. 
Az érdeklődők itt vehették kézbe a 
Marosvidék 2011. év második szá-
mát. Az est háziasszonya Tóth 
Fekete Nóra zongoraművész volt.  

Közreműködött Bíró Anita, Kiss 
Gyöngyi hegedűművészek, Szilágyi 
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Éva, Pálfi László operaénekesek, 
Vizi Gábor, Vörös János dobolt, 
Oros Gergő és Nagy Tímea táncolt. 
A baráti találkozón több mint szá-
zan vettek részt a civilszervezet tag-
jai és barátaik. 
 

Kistérségi Néprajzi Konferencia 
Szeptember 18-án a makói kis-

térségben található helytörténeti 
gyűjtemények vezetőit hívta meg 
Kistérségi Néprajzi Konferenciára a 
kiszombori Kiss Mária Hortensia 
Honismereti Kör bemutatkozásra, 
együttgondolkodásra, eszmecseré-
re. A találkozót megtisztelték jelen-
létükkel Szegvári Ernőné polgár-
mester, dr. Bogdán Lajos és Pál 
Lászlóné a Csongrád Megyei Hon-
ismereti Egyesülettől, valamint 
Szilágyi Sándorné és Mátó Erzsébet 
a Marosvidék folyóirat szerkesztő-
ségéből.  A vendégek megnézhették 
a Tornyos kastélyt, a Rotundát, az 
emeletes, klasszicista magtárat és a 
nemrég megújult Helytörténeti 
Gyűjteményt. A közös séta után ke-
rült sor a konferenciára, ahol a ve-
zetők bemutatták a csanádpalotai, 
az óföldeáki, pitvarosi, mezőhe-
gyesi, kiszombori gyűjteményeket. 
Előadást hallhattunk Ádók István-
tól a csanádpalotai Asztalos P. Kál-
mán gyűjteményéről. A mezőhe-
gyesi Balkó Gábor tanár úr fantasz-
tikus lelkesedéssel gondozza tele-
pülése helytörténeti anyagait. 

Sokat tanulhattunk Vass József 
óföldeáki helyi amatőr történésztől, 

a Magyar Kultúra Lovagjától. Tó-
szegi Gyula édesanyja pitvarosi 
szlovák magánmúzeumának tárgyi 
emlékeit ismertette az érdeklő-
dőkkel. Endrész Erzsébet tanárnő, a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti 
Kör vezetője beszélt a helyi néprajzi 
kiállításról és a kör munkájáról. A 
nap folyamán az érdeklődők megte-
kinthették a Tornyos kastélyt, majd 
a honismereti kör tagjai és pártolói 
várták idegenvezetéssel a falu la-
kosságát, akik megismerhették a 
Rotunda, a kastély, a magtár, a 
Helytörténeti Gyűjtemény, a József 
Attila-ház és az Aladár-kúria törté-
netét. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy több százan voltak kíváncsiak 
műemlékeinkre. Akik közben 
megszomjaztak, a gyűjtemény 
pincéjében megnyitott ideiglenes 
„Kiszomborozóban” kóstolhattak fi-
nom borokat Mihály Zoltán ajánlá-
sával. 

Badicsné Szikszai Zsuzsanna 

 
A temesvári Bartók Béla Kórus 

tagjai többször jártak Makón a 
Marosvidék Baráti Társaság meghí-
vására. A Bokréta tánccsoport is be-
mutatkozott már a Kelemen-ház-
ban, Bogárzóban és Földeákon is. 
Most társaságunk látogatott el októ-
ber 22-én a nagy múltú kórus tagjai-
hoz. Tácsi Erika professzorasszony 
bemutatta az épülő-szépülő várost. 
Este a kórus tagjai vártak bennün-
ket a magyar iskola épületében, 
ahol a vendéglátás után közös ének-
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lésre is sor került. „Nekünk tömegeket 
kell a zenéhez vezetni.” – idézte 
Kodály szavait Tácsi Erika. 
 

Novemberben Csanádpalotán 
került sor az író-olvasó találkozóra, 
ahol találkozhattunk előfizetőinkkel 
és bemutattuk az elmúlt tíz év 
kiadványait. Mátó Mátyás növendé-
keinek műsora után Mátó Erzsébet, 
a makói József Attila Városi Könyv-
tár igazgatója a Marosvidék civil 
kapcsolatairól beszélt, Puruczky 
Józsefné a bogárzói emlékeket idéz-
te fel. Szilágyi Sándorné a Csanád-
palotával kapcsolatos írásokat mu-
tatta be. Neparáczky László igényes 
előadásában a moldvai csángók 
életével ismerkedhetett meg a szép 
számú közönség.gfgfgfgfgfgfgfdgfd

A jó hangulatú találkozót folytatni 
kívánjuk a térség más településein 
is. 

 
A Kelemen-ház, a Marosvidék 

Baráti Társaság és a József Attila 
Városi Könyvtár közös rendezésé-
ben jótékonysági Márton-napi bor-
vacsorát rendeztünk. Schuller Imre 
borász Villányból érkezett hozzánk. 
A műsoros est házigazdája Szűcs 
Máté volt, közreműködött a föl-
deáki Szárazér Táncegyüttes Bézi 
Katalin, Cseh Péter, Hajnal János, 
Darócziné Barna Brigitta szerep-
lésével. 

A zenét a Voc-Art zenekar szol-
gáltatta és gondoskodott a jó han-
gulatról a finom libasült mellett. 

Szalonnasütés Földeákon 
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Baráti találkozó Temesváron 

Mediterrán est a Korona étterem emeleti teraszán 
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SZERZŐINK 
 

Badicsné Szikszai Zsuzsanna Kiszombor 
Bogoly József Ágoston Makó 
Buzás Péter Makó 
Domokos László Makó 
Feledy Balázs Budapest 
Forgó Géza Makó 
Gilicze János Makó 
Halász Tamás Makó 
Halmágyi Pál Makó 
Harangozó Imre Újkígyós 
Horváth István Csíkszereda 
Horváth Mihály Szeged 
Kiss Margit Kolozsvár 
Makovecz Imre Budapest 
Novák István Szeged 
Ördögh István Hódmezővásárhely 
Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna Makó 
Tószegi Gyula Pitvaros 
Tóth Ferenc Makó 
Tóthné Döme Mária Makó 
Vasné Nyilas Veronika Szeged 

 
 
 
 

Köszönetet mondunk  
a ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft-nek, 

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

 
HONLAPUNK: www.marosvidek.hu 

E-MAIL: saszilagyi@freemail.hu 
 

Nyelvileg ellenőrzött, elektronikus formátumú kéziratot fogadunk el, amely 
tartalmáért a szerző vállal felelősséget. 

 
A MAROSVIDÉK BARÁTI TÁRSASÁG SZÁMLASZÁMA: 56400049-10000290 

http://www.marosvidek.hu/
mailto:saszilagyi@freemail.hu

