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DEHELÁN AURÉLIA
Dr. Batka István, a lokálpatrióta orvos
Már hagyomány a kórházunkban, hogy a nagyjainkról megemlékezünk. Tettük
ezt akkor, amikor százéves volt a makói kórház, tettük ezt, amikor emlékeztünk
olyan nagyságokra, akik kórházunkban új osztályokat, új szakmákat indítottak
be, mint például Tóth Aladár, Szabó György tanár úr, de tettük ezt akkor is,
amikor olyan kollegákra emlékeztünk, akik hosszú éveken át szolgáltak a városban orvosoként, illetve vezették ezt az intézményt, mint ahogy névadónk,
Diósszilágyi Sámuel és Uray Vilmos.
Batka István igazi makói volt. Itt született 1896. március 23-án Batka
István és Mágori Viktória gyermekeként. Ebben a városban járt általános iskolába, és itt érettségizett 1914-ben a Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban.
Ezután beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol
1921-ben általános orvosi diplomát szerzett. Majd visszatért Makóra, és itt előbb
belgyógyászati, később iskolaorvosi, majd röntgen szakorvosi vizsgát is tett.
1923-ban házasságot kötött Dr. Hoffmann Alojziával. Három gyermekük született, kettő lány és egy fiú. Egy negyedik gyermeket is fölneveltek, aki az unokájuk volt. Nemcsak Batka doktor tette le névjegyét ebben a városban, hanem fia
is. Batka István – a Pisti – építész lett, ő tervezte meg a makói József Attila
Könyvtárat. A „negyedik” gyermek szülei disszidáltak, de Batka doktorék nem
engedték, hogy a gyermeket magukkal vigyék. Milyen jól tették, mert sajnos a
Petőfi családot a szerb-olasz határon lelőtték. Sanyikát a nagyszülők nevelték fel.
Batka István munkássága nagyon szerteágazó volt. Mint említettem,
belgyógyász és röntgen szakorvos volt, de háziorvosként dolgozott, valamint a
MÁV-nak az orvosa hosszú éveken át; iskolaorvos, egészségtanár, és kutató is.
Sok makói még ma is emlékezik rá; Fátyol Misi társaként nótákat írt, nagyon
vidám ember volt. Kiváló diagnoszta hírében állt, ezért nagyon elismerték a
városban. Ő nem csak gyógyított, hanem nagy empátiával érzett a betegei iránt.
Az teljesen mindegy volt, hogy milyen időszakban hívják a beteghez, lehetett az
ebéd, lehetett az éjszaka, vagy éppen a házassági évfordulója. Egy anekdota
szerint, az ezüstlakodalma napján is beteghez hívták, és ő akkor még a
vendégeit is otthagyta, hogy eleget tegyen a kérésnek. De idős korában is
ugyanígy cselekedett, akkor is, amikor már alig bírt járni. Abban az időben saját
autóján, sofőrjével délutánonként meglátogatta a betegeit. A gyógyíthatatlan
betegeit is figyelemmel kísérte, nem hagyta őket magukra.
1939-től tíz éven keresztül volt a város iskolaorvosa; és feleségével
együtt végeztek egészségügyi szűrővizsgálatokat. A József Attila Gimnázium3
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ban egészségtant tanított, állítólag briliáns órái voltak; nagyon szerették a
diákok, sok diák őt tekintette példaképnek, ezért választották az orvosi hivatást.
Óriási szerepe volt abban, hogy Magyarországon elindult az iskolatejprogram. Batka doktor kezdeményezte az akkori képviselő-testületnél, hogy
vezessék be városunkban a 10 órai iskolai tejellátást. Úgy gondolta, a gyermekek
testileg gyengébbek, satnyábbak a békeidők gyermekeinél. Testi gondozásuk bír
olyan fontossággal, mint lelki és szellemi képzésük. Kezdeményezésére a makói
gazdák tejszövetkezete részvételével tejakciót indítottak, amit felesége irányított.
Előadásokat tartott a gyermekeknek a megfelelő táplálkozás fontosságáról.
Batka főorvos ezt a kezdeményezést országos napilapban is megjelentette. Sőt
megkérte S. Bálint Györgyöt, a város felsőházi képviselőjét, aki a parlamentben
felszólalt, és elindította az országos iskolatejkampányt. A makói példára
alapozva 20 városban vezették be Magyarországon akkor az iskolatej-akciót, sőt
még a határon túl is, Kovászna megyében. Városunkban a mai napig él az
iskolatej-akció.
Kutatóorvos volt, akit – mint nagyon sok makóit – izgatott a hagyma és
a hagymának a gyógyhatása. A 30-as években vizsgálta, hogy mi is az a
vegyület, amely a hagymában található, és influenzás megbetegedések során
nagyon hatásos. Ez az anyag a pirokatein, amely baktericid hatású, és ma már
azt is tudjuk, hogy antioxidáns is. A helyi patikusok előszeretettel ajánlották
Batka doktor receptúrája alapján az influenzás betegeknek a hagymakivonatot.
A legnagyobb kutatómunkája végül is a marosi iszap gyógyiszappá
minősítése. Abban az időben, amikor sok „hagymás” ember élt Makón, nyáridőben lementek a Marosra, és fájdalmas, reumatikus ízületeiket, főleg a térdeiket bekenték a marosi iszappal. Ez nagyon hatásosnak bizonyult, enyhítette fájdalmukat. Batka doktor is ugyanezt cselekedte, egy időben már neki is elkezdtek
fájni a lábai, térdei; ő is kipróbálta az iszappakolást, meggyőződött arról, hogy
ez az iszap gyógyhatású, és ezt be kell vezetni a balneoterápiába. Gesztesi
Mihály kotrómester segítségével mintákat vett a marosi iszapból, és elküldte az
ország különböző intézeteibe, ahol bevizsgálták, majd a marosi iszapot
gyógyiszappá minősítették. Csajághy Gábor társszerzővel írt egy dolgozatot,
majd később egy 83 oldalas önálló tanulmányt a marosi iszapról. Ezzel a
tanulmánnyal még sajnos én sem találkoztam, de remélem, hogy valahol még
megtalálható. Batka doktornak az volt az álma, hogy a marosi gyógyiszapra és
termálvízre alapozva Makón egy reumakórházat kellene létrehozni. Ez az
elképzelése nem valósulhatott meg, viszont a szakrendelőben a reumatológiai
szakrendelés beindult. Szomorú tény, hogy ezt a szakrendelést nem ő kapta
meg, hanem másik kollega, mégis mindannyian tudjuk, hogy ezt neki köszönhetjük.
4
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Amikor a Maros áradt, Batka doktor feltérképezte azokat a területeket,
amelyek az iszapgyűjtéséhez megfelelőek lesznek. Még mielőtt kiáradt a folyó,
megnézte, hogy hol lehet majd a víz visszavonulása után iszapot gyűjteni. Úgy
gondolom, hogy ez a tevékenysége – nem csak a gyógyászat, de a város hír-neve
szempontjából is példaértékű. Munkásságát életében kevésbé ismerték el, nem
kapott komolyabb kitüntetést, nem is volt az a típusú ember, aki saját érdekében kilincselt volna. Mondhatjuk, hogy mellőzésre ítélték, néhány pályatársa
alaptalanul féltékeny volt sikereire.
Volt egy kitűnő, önzetlen segítsége, Hoffmann doktornő. Megkérdeztem
azokat a makóiakat, akik ismerhették őt, hogy mondjanak néhány szót Batka
doktorról. Mindenki azt mondta, hogy egy nagyon aranyos doktor bácsi emléke
él bennük. Nagyon-nagyon szerették az emberek, bíztak benne, mindenkin tudott segíteni, de azt is mondták, hogy a doktornő is nagyon kedves volt, aki a
doktor úrnak minden téren hűséges társa volt. Most, amikor Batka doktorra
emlékezünk, emlékeznünk kell Hoffmann doktornőre is, hiszen ők ketten együtt
érték el azt, aminek mi most nagyon örülünk és felnézünk rájuk.
Végezetül egy idézet, amely Batka doktortól származik, és ami napjainkban is nagyon igaz, és mindannyiunknak meg kellene fogadnia: „A mai anyagias
világ csak azt szereti értéknek tekinteni, amelyet pénzen vesz meg, pedig menynyivel
nagyobb vagyon az a csekély kis tudás, amelynek segítségével elejét tudnánk venni a
magyarság pótolhatatlan veszteségének.”

Dr. Batka István

5
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MEDGYESI PÁL
Dr. Batka István munkássága, mérnökszemmel
Batka István nem csak mint orvos volt sokoldalú, hanem innovativitásával,
kutatási hajlamával és a közügyek iránti elkötelezettségével kiemelkedett
kortársai közül.
Makói orvosi munkásságának mégis a nem hivatalos része vált maradandóvá.
Ez pedig nem más, mint a Maros egyfajta iszapjának gyógyiszappá minősítése
1956-61 között, melyhez 60 évesen fogott hozzá. Terve egy dél-alföldi betegeket
gyógyító makói nagy reumakórház volt a vasútállomás és a strand közötti
területen, álma pedig az, hogy Makó fürdővárossá váljék.
Igencsak nagy bátorságra van szüksége annak a mérnöknek, aki egy ilyen kitűnő orvos munkásságát értékeli. Ezt én nem azokból a Posta utcai találkozásokból
merítettem, melynek emlékképei most is előttem vannak (amikor az orvosi rendelő előtt kiszáll Skodájából), hanem abból a szellemi találkozásból, mely a 80-as
évek elején történt, amikor elkezdtem adatokat gyűjteni a fürdő húszéves
jubileumára készülvén. Akkor akadt a kezembe Batka István 1968-ban kiadott 83
oldalas kézirata, melyben közzéteszi egyrészt a gyógyiszappá minősítés öt éves
folyamatát, a reumakórházért folytatott harcát 1968-ig, és amelyben leírja a
fürdővárossá válás lehetséges előnyeit, valamint kifejti, hogy mindezeket „Makó
jövőjéért” teszi. Ekkor ugyanis már nekem is voltak saját elképzeléseim a
fürdőfejlesztéssel kapcsolatban, és nem kis meglepetést okozott számomra, hogy
ez mennyire közel áll Batka István két évtizeddel korábbi koncepciójához.
Hasonló gondolkodásunk közös színtere tehát a makói fürdő volt, melynek
üzemeltetését, mint a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat makói
kirendeltségének vezetője mintegy 22 évig irányítottam. Az új fürdő elkészülte
után sem csak várostörténeti jelentőségű, hogy vázlatosan bemutatom a fürdő
fejlesztését a 90-es évekig, melyek közül a gyógyászattal kapcsolatosak
összefüggenek Batka István munkásságával is. Így láthatóvá válik az is, hogy a
ma még nagyobb jelentőségű gyógyiszap, gyógyvíz és gyógyfürdő cím elérése
öt-hat évtized alatt mennyi lokálpatrióta munkájának eredménye.
A Makói Fürdőfejlesztések vázlatos története az ezredfordulóig
1954 A fürdőépítés ötletének felvetése a városi tanács ülésén
1955 A városi tanács jóváhagyja a fürdőépítés programját
1956 A termálkút elkészítése
1958 Az ideiglenes fürdő, a „néplavór” elkészítése
1963 A fürdő üzembe helyezése (gyógyszolgáltatás: kád- és medencefürdő)
6
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1971 Csatlakozás a városi vízellátó rendszerhez
1973 A 2. számú hideg vizes kút elkészítése, „nyáriasítás”
1974 Új büfé és vegyszerraktár építése
1980 A 3. számú hideg vizes kút készítése
1982 Az emeleti gyógyrészleg kialakítása (Medgyesi Pál)
1984 Az új gyógyászat terve
1985 A kokszos kazánok átépítése gázkazánra
Az első új gyógyrészleg tervezése (A TEHO program alapja.)
Az első fedett tanmedence tervezése
1987 Országos tervpályázat a fürdő fejlesztésére (Gyógyászat is)
1988 Gyógyvízzé minősítés
(Medgyesi Pál, dr. Domokos Zsuzsa és munkatársai)
1989 Fürdőfejlesztési terv
1990 Iszapkezelés megkezdése (Pőcze Lászlóné)
1991 Gyógyfürdő cím elnyerése (Pőcze Lászlóné, Medgyesi Pál)
1992 Szauna
1993 Komplex kád
1994 Sátor és forgató berendezés az 50 méteres medencéhez
Az eredetileg tisztasági, strand- és termálfürdőnek épült létesítményeket akkor
fordítottam a gyógyászat irányába, amikor 1982-ben vállalati forrásból az emeleti 12 kádból 6 tágas kádhelyiséget egy kis gyógyrészleggé alakítottam át. (A
fürdőszobás lakások számának megnövekedése miatt csökkent az igény…).
Dr. Sziebig Ferenc főorvos úr javaslatára itt gyógymasszírozás, tangentorkezelés, négy rekeszes galvánkezelés és egyéb fizikoterápiás kezelések
valósultak meg. A kis gyógyrészleg hamar népszerű lett, hiszen sok reumában
szenvedő makóinak nem kellett más városba utaznia ezekért a kezelésekért. (A
még ma is működőképes tangentort egy Budapesti Nemzetközi Vásáron tudtam
jutányos áron megszerezni.)
1988-ban az egyik megyei város fürdőjében tett látogatásom során
figyeltem fel arra, hogy az ő termálvizük gyógyvízzé van minősítve, a megyében
akkor egyedüliként. Úgy gondoltam, hogy ez Makón is hasznos lehet, és
partnert kerestem a szükséges feladatok elvégzéséhez. Ehhez ugyanis kevés volt
a mérnöki és a laboratóriumi munka, hiszen a víz gyógyhatását az akkor ismert
orvosi eljárásokkal is bizonyítani kellett, mert nem volt elegendő a víz kémiai
összetételének, hőmérsékletnek és folyamatos kitermelésének a garantálása.
Dr. Domonkos Zsuzsának, dr. Széll Sárának és dr. Cságoly Évának köszönhetően egy kitűnő szakmai munkával sikerült alátámasztani a víz gyógyhatását,
és így a fürdő első termálkútja 1988-ban gyógyvíz-minősítést kapott. Miközben
örülhettünk annak, hogy most már nemcsak gyógyiszapunk, hanem gyógy7
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vizünk is van, a fürdőt a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat átadta a
Városi Tanácsnak 1990 elején. Az immár önálló intézmény vezetésével korábbi
fürdővezető munkatársamat, Pőcze Lászlónét bízták meg, aki az első lehetőséget
kihasználva, feladva a várakozást a tervek megvalósulására, a legegyszerűbb
módon megkezdte a gyógyiszapkezeléseket a fürdőben. Ezek után már lehetőség nyílt arra is, hogy a fürdő gyógyfürdő címet kapjon, ami az OGYFI vezetőivel kialakított korábbi eredményes együttműködés alapján sikerült is.
Az előzőek alapján indokolt, hogy áttekintsük a makói gyógyiszap
vázlatos történetét is az ezredfordulóig. Batka István már gyermekkorában is és
ifjúkorában is látta a Maros-parti strandon, hogy idősebb emberek iszappal
bekenik magukat és hagyják, hogy a tűző napon megszáradjon rajtuk. Természetesen tudott arról is, hogy ez az egyszerű eljárás csökkentette a reumatikus
fájdalmakat. Orvosként sem feledkezett meg erről a tapasztalatról, sőt, kutatni
kezdte a fájdalom csökkenésének okait. Először arra volt kíváncsi, hogy a Maros
hordalékai közül melyik az a fajta, ami a legkedvezőbb hatást fejti ki. Megállapította, hogy a legfinomabb szemcséjű agyagos iszap a leghatékonyabb. Ezt követően természetesen arra koncentrált, hogy az ilyen minőségű iszapot a Maros
különböző vízállásainál hol, melyik partszakaszon lehet megtalálni. Ehhez nagy
segítséget nyújtott neki Gesztesi Mihály kotrómester, akivel számos alkalommal
megtették a folyón az utat a határ és a torkolat között; és hidrológus mérnöki
alapossággal figyelte meg azt is, hogy a Maros kis, közepes és nagy vizeknél milyen hidromechanikai elvek alapján rakja le hordalékát szemcsenagyság szerint,
ezekből melyik az, amelyik gyógyászati célra leginkább alkalmas. Még arra is
figyeltek, hogy a folyószabályozás művek hogyan befolyásolják az iszap lerakódását. Úgy gondolom, 1955-ben - miután az iszapkezelést saját magán is végezte - már minden szükséges tudásnak és tapasztalatnak birtokában volt, és
amikor 1956-ban elkezdődött a termálkút fúrása, azonnal felmérte a termálvíz és
az iszap együttes alkalmazásának jelentőségét. Elkezdte tehát azt az öt évig tartó
időt, energiát és anyagiakat is emésztő, sok áldozattal járó folyamatot, melynek
végén elérte, hogy a Maros általa kiválasztott iszapját gyógyiszappá minősítsék.
Miután az iszapkezelések a balneológia tudomány körébe tartoznak, kijelenthetjük, hogy a gyógyiszappá minősítéssel és a gyógyiszap gyakorlati, bár nem
hivatalos felhasználásával dr. Batka István nem csak a marosi gyógyiszap atyja,
hanem a makói balneoterápia megalapozója is. Tervei, álmai azonban sokkal
messzebbre mutattak.
Az 1970-es árvíz nagy iszaphozamát kihasználva dr. Stróbl Ferenc
akkori kórházigazgató próbálkozott a gyógyiszap-forgalmazás megteremtésével. Ez azonban talán más technológiával, üzletpolitikával és marketinggel eredményesebb lehetett volna. A szerencse sem pártolt mellé, hiszen a Kanadába
8
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küldött több tonna iszap tönkrement, a tengerben kötött ki, részben a kanadai
dokkmunkások sztrájkja miatt. A megmaradt és a kórházban 1976-ban
kiselejtezett jelentős (233.657 kg) iszapmennyiséget Mendei Árpád szerint a
szakmunkásképző intézet udvarán a sportpálya alapozásához használták fel.
Egy újabb gazdasági-politikai fordulat következtében ifjabb Gesztesi
Mihály (Batka doktor munkatársának fia, aki szintén folyami kotrómester volt és
jól ismerte a Maros minden zegét-zugát) úgy gondolta, hogy kisipari szinten érdemes lenne az iszapkitermelést és az iszapforgalmazást megkezdeni. A szakmai támogatás mellett azonban ügyintézési segítségre is szüksége volt, hiszen
városi, megyei és országos szinten kellett az illetékes hivatalokat felkeresnie,
mert az iszapkitermelés korábban állami monopólium volt. Erre a tevékenységre
kellett magánvállalkozói engedélyt szereznie. Így azután együtt fogtunk hozzá a
gyógyiszap feltámasztásához.
Az akkori viszonyokhoz képest ez viszonylag rövid idő alatt sikerült, és
Gesztesi Mihály hivatalos engedélyt kapott a marosi gyógyiszap kitermelésére
és forgalmazására is. Az engedélyek mellett azonban piacokat is kellett szerezni,
melyhez jó lehetőséget biztosított a Csongrád Megyei Vízműhöz tartozó csongrádi, majd szentesi fürdő gyógyrészlege, majd személyes felkeresésem alapján a
debreceni, a zsóri és a többi fürdő. A marosi gyógyiszap ezzel bekerült a gyógyászati vérkeringésbe és méltó versenytársa lett a hévízi és a kolopi iszapnak.
A marketinget némileg segítette az is, hogy a városi tanács még 1962-ben készített egy leporellót, melynek szövegét dr. Batka István írta.
A marosi gyógyiszap fontosabb specifikumai
- Fizikai:
2,62 kg/dm3

A szárazanyag fajsúlya
fajsúly használati állapotban
/48,7 % víztartalomnál/
vízkapacitás
víztartalom /felhasználáskor
üledék térfogat
duzzadásfok
képlékenységi határ
folyási határ
képlékenységi szám
göngyölési állapot

1,46 kg/dm3
0,95
0,487
2,1 ml/g
1,27
30,2
56,9
26,7
54,1 g/víz/100 g iszap
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-Szemcseösszetétel:
durva homok 0,5 mm-.nél nagyobb
0,5-0,2 mm
együtt
finom homok 0,2-0,1 mm
0,1-0,005 mm
0,05-0,02 mm
együtt
iszap
0,02-0,01 mm
0,01-0,05 mm
0,005-0,002 mm
együtt
agyag
0,002 mm-nél kisebb

0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,3 %
3,5 %
28,3 %
32,1 %
29,4 %
17 %
12 %
58,4 %
9,4 %

Már az iszap minősítése során kiderült, hogy a marosi iszap a szemcseösszetétel, másképpen diszperzitás-fok tekintetében előnyösebbnek tűnik, mint
a híres battagliai fangó. (Az olaszországi Padova melletti Battaglia meleg
gyógyvizével keverik a vulkanikus eredetű ásványi iszapot, a fangót.)A
biztonság okán megkértem egyik barátomat a VIKUV laboratóriumában, hogy
rajzolják meg az iszap szemeloszlási görbéjét. Számunkra az is fontos volt, hogy
a Magyarországon található iszapokkal is összehasonlítsuk, gyógyászati és piaci
értékét felmérjük. Ehhez nyújtott nagy segítséget dr. Kertesi Károly gyógyászati
osztályvezető összefoglalója, melyet a Danubius Szálloda és Gyógyfürdő
Vállalat hévízi, budapesti és sárvári gyógyfürdőkben, gyógyszállókban végzett
összehasonlító vizsgálatokról írt. Ennek a végkövetkeztetése az, hogy a marosi
gyógyiszap minden tekintetben felveszi a versenyt a hévízi iszappal; értékesebb,
mint a kolopi iszap (Tiszasüly), amit jellemzően a fővárosban használtak fel.
Nem véletlen tehát, hogy értékes természeti kincsünk, a marosi gyógyiszap számos alkalommal került a sajtó érdeklődésének középpontjába. 1984.
július 27-én a Magyar Televízió Ablak című műsora is foglalkozott az iszappal. A
felfokozott érdeklődés miatt magam is írtam fenti címen 1984-ben több részes,
több hasábos cikket a Csongrád Megyei Hírlapba, miközben Gesztesi Mihálynak
sikerült piacot bővítenie. A meglehetősen nagy szakértelmet és nehéz fizikai
munkát igénylő gyógyiszap-előkészítés- és forgalmazás azonban az alacsony
árak miatt pénzügyi sikert nem hozott a vállalkozónak. Ennek ellenére haláláig
nem hagyta abba a tevékenységét. Neki köszönhetjük, hogy még ma is
használatban, forgalomban van a marosi gyógyiszap. Természetesen ez a felfedező, Batka István nélkül is lehetetlen lenne. Nyilvánvaló, hogy Batka István a
marosi gyógyiszap esetében maradandót alkotott, és reménykedhetünk, hogy a
jövőben is szerepet játszik a makói betegek gyógyításában, sőt a gyógyidegenforgalom felfutásában. A marosi gyógyiszap és a gyógyvíz felhasználá10
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sával kapcsolatban tehát mindketten akár elégedettek is lehetünk. Kicsit több
idő kellett ahhoz, hogy dr. Batka István nagy tervéből, a reumakórházból valami
kicsi megvalósuljon, de végül is megtörtént, hiszen 2007 óta a makói kórházban
rehabilitációs osztályt alakítottak ki, ahol a gyógyítás egyik eszköze a gyógyfürdőben végrehajtott iszapkezelés.
Dr. Batka István jelentősége, elismertsége
„Örültem volna, ha már arról irhattam volna, hogy a Rheumakórház Makón
megszületett és a jövőben már csak arra kell minden erőnket összpontositani, hogy
fejlesszük és minél szélesebb területen szolgálhassuk a beteg érdekeit. Ez ma még a jövő
feladata, de tudom, hogy az a nap is elkövetkezik…… biztosan, mert igaz ügyet
szolgálunk, mellékgondolat nélkül, minden velejáró, vagy mesterséges akadály ellenére.”
Önmaga fogalmazott ars poétikája alapján dr. Batka István a példaképe lehet
azoknak, akik állandóan kutatják:
• hogyan tudnak többet segíteni önzetlenül embertársaiknak, a betegeknek
• hogyan lehet kevés kincsünket okosan hasznosítani városunk javára
• hogyan kell szívósan, kitartóan dolgozni elképzeléseink megvalósításáért
• hogy lehet egyszerűen népszerű lenni.
Ma már tudjuk, hogy ökológiai lábnyomot mindenki hagy maga után, mert a
Föld természeti kincseinek, erőforrásainak egy részét felhasználja az élete során.
Értékes ujjlenyomat viszont csak a legjobbak után marad. Batka Istvánnál megtörtént. Legyen ő a mi példaképünk, hogy mi a következő generáció példaképévé válhassunk!
Dr. Batka István erőfeszítései az iszap minősítése és a reumakórház érdekében városi, megyei és országos szinten egyaránt folytak. Ezek szakmai színterei:
•
Magyar Hidrológiai Társaság (Balenológiai Szakosztály)
•
Magyar Állami Földtani Intézet
•
Eötvös Lóránt Geofizikai Kutató Intézet
•
Budapesti Műszaki Egyetem
•
KÖJÁL
•
ORFI
•
Balneológiai Kutató Intézet voltak.
Dr. Batka Istvánt közérdekű munkássága során több csalódás érte:
• felajánlása önkéntes, térítésmentes iszapkezelésre visszhang nélkül maradt (1956)
• nem őt bízták meg a reumatológiai szakrendelés vezetésével (1961)
• az üzembe helyezett fürdőben nem alakítottak ki gyógyrészleget (1963)
11

MAROSVIDÉK 2012. ÁPRILIS

ELŐDEINK
___________________________________________________________
nem lett ideiglenes reumakórház a régi városháza szárnyépületében
nem lett átmeneti reumakórház az árvaház épületében (akkori tüdőgondozó)
• nem épült végleges reumakórház sem
• nem lett Makó fürdőváros
Úgy gondolom, hogy a következő generációk kötelessége és érdeke az elődök
munkásságának megismerése, tiszteletben tartása, továbbfejlesztése. Különösen
akkor, ha egyénileg vagy kollektíven élvezik annak gyümölcsét…
Úgy tűnik, hogy dr. Batka István legnagyobb álma is megvalósulhat, hiszen ha
jelentős késéssel is, de Makó elindult a fürdővárossá fejlesztés rögös útján.
Tudomásom szerint dr. Batka István eddig mindössze a következő elismerésben
részesült:
•
•

Kivonat
„Makó Városi Tanács által 1967. december 29-én megtartott
7. ülés jegyzőkönyvéből
42/1967. T.
HATÁROZAT
Eddig végzett munkájáért Makó Város Tanácsa
Dr. Batka István körzeti orvost
d i c s é r e t b e n részesíti és elrendeli ennek a jegyzőkönyvben való rögzítését.”
Azt hiszem, elérkezett az ideje annak, hogy az új fürdő gyógyrészlegénél egy Batka-szobor fogadja a betegeket.
Így látom dr. Batka István munkásságát fél évszázadnyi távolságból, fenntartva
a tévedések és az elfogultság jogát.

12
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FORGÓ GÉZA
„Makóra úgy gondolunk, mint a paradicsomra!”
A makói Szent István Közkórház igazgató-főorvosa dr. Uray Vilmos
sebész, a II. világháborúban Budapest ostromát a fővárosban élte át. Sokat gondolt Makóra, aggódott a kórház sorsa iránt, amelynek ekkor dr. Diósszilágyi
Sámuel volt a vezetője, mint az egyetlen helyén maradt szakorvos.
Uray Vilmos hozzá írott két levele a makói múzeum gyűjteményében
található. Az első 1945. február 3-án íródott. Ebben beszámol saját sorsáról, a három és fél hetes pinceéletről, arról, hogy sógorát a nyilasok Sopronkőhidára
hurcolták. A budapesti rokonok lakásának két szobája a bombázások ellenére
épen maradt, ott laktak és főztek is, amikor volt mit. Mint írta „semmit rólatok
nem tudok, s így nehezen várom, hogy valami pozitív hiteles dolgot hallhassunk Makóról
[…] Nagyon érdekel, hogy a kórházzal mi van? Remélem, hogy minden nagyobb baj
nélkül megúszta a megszállást”. Diósszilágyi Sámuel válasza – ha megérkezett
volna - leírhatta volna, hogy a Szent István Közkórház néhány puskalövéssel
„megúszta” a háborút ...
Az első levelére, amelyet Návay Zoltánnal – Csanád vármegyei árvaszéki ülnökkel – küldött haza, nem érkezett válasz, ezért papírra vetette a
másodikat, 1945. február 16-án. Újra tájékoztatott egészségi állapotáról, és arról,
hogy a bizonytalan vonatközlekedés miatt nem indultak el Makóra. Érdeklődik
a kórházról, kéri dr. Diósszilágyi Sámuelt értesítse a „kórházzal kapcsolatos
dolgokról”. Budapestről így tudósít: „Siralmas végigmenni a városon – természetesen
üzlet nyitva nincs, mert ki van mind fosztva, romokban van – gyógyszerhiány és sok
nehézség.” Leírja, hogy találkozott a makói Csorba Jánossal, akit a kisgazdapárt
delegált a Budapesti Nemzeti Bizottságba és lett a főváros polgármestere 1945.
január 21-ét követően. „Itt főleg élelmezési probléma áll előtérben, Csorbának fő a feje
emiatt – vele beszéltem, persze egy nyugodt perce sincs” - tudatja Uray Vilmos.
Levele végén fogalmazta meg legszebben hazavágyódását: „Makóra úgy gondolunk, mint a paradicsomra! Most becsüljük csak igazán az ottani életet.”
A hazatérésre még várnia kellett, mert szükség volt szakértelmére a fővárosban.
Az I. világháborúban orosz hadifogságba esett, ahol kiválóan megtanult oroszul.
Jól jött hát egy sebész, aki oroszul-németül és nem utolsósorban magyarul is
meg tudta értetni magát. Először a svéd vöröskeresztnél kapott beosztást. A
szovjet Vörös Hadsereg sem engedte el, részére igazolványt állítottak ki, amelyben ez olvasható: „munkahelyén nélkülözhetetlen, az utcán fel nem tartóztatható, más
munkára el nem vihető.” Talán ennek köszönhető, hogy nem lett a „málenkij robot”
áldozata.
13
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Makóra 1945 nyarán tudott visszatérni. Hiába jelentkezett örömmel a kórházban, ott már nem tartottak igényt munkájára. Október 19-én népellenes bűntett
vádjával állították a népbíróság elé, és bár felmentették, régi munkakörét már
nem kapta vissza.
Uray Vilmos igazgató-főorvosi munkássága alatt (1913–1944) a kórház
korszerű intézménnyé fejlődött. Létrejöttek a sebészeti-, belgyógyászati, fül-orrgégészeti, szülészeti- és nőgyógyászati-, gyermek-, szem-, bőr- és fertőző-nemibeteg osztályok, hogy szakszerűen el tudják látni Makó és Csanád vármegye
lakosait.

dr. Uray Vilmos és családja
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URBANCSOK ZSOLT
Végjáték
A Hollósy Kornélia Színház lebontásának története
Makón a vármegyei és városi közigazgatás tisztviselőinek kezdeményezésére 1883-ban alakult meg az első színpártoló egyesület, amelynek
legfontosabb célja egy állandó színház megteremtése volt. Széles társadalmi
összefogással 1903-ban megépült a rendkívül impozáns Hollósy Kornélia Színház a mai Csanád vezér téren. Bár ezt az épületet ma is sokan „fa színházként”
emlegetik, alapjait és főfalait százezer téglából emelték. A 20. század elején a
makói színházba járó közönség korszerű, nyolcszázötven személy befogadására
alkalmas intézményt kapott.
1938 májusában azonban az éves tűzrendészeti vizsgálat tűzveszélyesnek és életveszélyesnek nyilvánította az épületet. A bizottság megállapította,
hogy a tető valamint a téglafalat keretező faszerkezet korhadt, a kapcsok meglazultak. Tűzveszélyesek voltak a színpadon felhalmozott díszletek és az elektromos vezetékek. A rendőrség a színházat bezáratta, és elrendelték a lebontását.
A képviselő-testület többsége, Nikelszky Jenő polgármester és Tarnay
Ivor nyugalmazott alispán, a színpártoló egyesület elnöke egyetértett abban,
hogy Makó kulturális életének meghatározó tényezője a színház, amit föltétlenül
meg kell tartani vagy helyette új, szilárd anyagú teátrumot kell emelni. Makóra
érkezett az Iparügyi Minisztérium (IM) szakértője, aki megvizsgálta az épületet,
és úgy találta, hogy 35 ezer pengő ráfordítással felújítható. Az IM a bontási
határozatot egy évre felfüggesztette.
A felújítást megnehezítette, hogy terület a városé, az épület az egyesületé volt. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) csak abban az esetben
volt hajlandó támogatni a renoválást, ha az épület tulajdonjogát megszerzi a város. Ezért a színpártoló egyesület ellenszolgáltatás nélkül felajánlotta a színházat
teljes berendezésével együtt a Makónak. A képviselő-testület bizottságot hozott
létre, amelynek javaslatára megszavazták az átvételt, és az épület felújítása
mellett döntöttek. A költségekre tízezer pengőt ajánlottak fel, és létrehozták a
Színház Építési Alapot egy fűthető, téli színház megépítésére. Úgy tűnt, a patinás épület ügyét megoldották.
Azonban nyolc hónap sem volt elég ahhoz, hogy a Belügyminisztérium
(BM) jóváhagyja a képviselők döntését. A késlekedés miatt a város nem tudta
megkezdeni a felújítást a megadott határidőig, ezért Nikelszky polgármester
javaslatára a testület visszaadta az egyesületnek az épületet, hogy azonnal
megkezdődhessen a munka. A pénz azonban kevés volt: a város 10 ezer, a VKM
15
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12 ezer pengős segélyt adott, az alispán 3 ezer pengőt ígért, tehát az összeg nem
volt elegendő a teljes felújításhoz.
1939-ben megváltozott a képviselő-testület összetétele és a polgármester
személye is, ami fordulatot hozott a színház ügyében. A nagy tiszteletnek örvendő Nikelszky Jenőt a vármegyei közigazgatásban tevékenykedő és a korszellemet mindenben magáénak valló Bécsy Bertalan váltotta hivatalában. Bécsy
pártatlan, professzionális városvezetést, szociális érzékenységet, fegyelmet és
racionalizmust ígért.
Időközben megérkezett a BM válasza, amely 1940 márciusában került a
testület elé. A leiratban az állt, hogy a színházat csak teljes rekonstrukció után
veheti át a város. A Bécsy Bertalan javasolta, hogy vegyék tudomásul a választ,
de mondják ki: időközben annyit romlott az épület állaga, hogy kijavítását már
nem tartják célszerűnek. A színpártoló egyesület bontassa le, és fizessék be az
eladott anyag árát a Színház Építési Alapba. Tarnay Ivor képviselő, a színpártoló
egyesület elnöke ekkor felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy javaslata
ellentétes a belügyminiszter rendelkezésével, amely abból indul ki, hogy a
testület a színházat meg akarja javítani. Tarnay szerint az épület alapja erős, ki
lehet, és ki is kell javítani, mert különben sosem lesz színháza Makónak. A vitát
követően a testület nagy többséggel úgy határozott, hogy nem veszi tudomásul
a belügyminiszter leiratát. Megvonta a renoválásra szánt összeget az egyesülettől, és arra kötelezte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a bontatás érdekében, ha a BM által meghosszabbított határidőig (1940.
május 1.) azt az egyesület nem újítaná fel. Az indoklás szerint nem szolgálja a
városi kultúra érdekét a nyári színház, hiábavaló és káros rajta bármit is javítani,
városrendezési szempontból pedig „tűrhetetlen a színháznak ormótlan épülete”. A
testület fűthető, önálló színházterem megépíttetését tűzte ki célul. A döntés
értelmében a polgármester határozatot adott ki, amelyben felszólította az
egyesületet, hogy a színház javítását vagy lebontását tizenöt napon belül kezdje
meg. Ha nem tenné, a bontást hatósági úton, az egyesület terhére fogja elrendelni.
A színház 1938 júliusától 1940 tavaszáig a gazdasági hivatal kezelésében
volt. Miután a színpártoló egyesület visszakapta az épületet, a választmány
megtekintette és új leltárt készített. Megállapította, hogy az épület állaga sokat
romlott. Általános volt a rendetlenség és a piszok, valamit számos berendezési
tárgy hiányzott. A falakat stabilnak találta, és az épület „rozoga voltára vonatozó
vádakat dajkamesének” nyilvánította. A tetőzet esőálló volt, csak egy eltömődött
eresz okozott átnedvesedést.
16
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1940 októberében a vármegye kisgyűlése formai hiányosságokra hivatkozva helyt adott Tarnay Ivor fellebbezésének, és arra utasította a képviselőtestületet, hogy név szerinti szavazással hozzon újabb „megfontolt” határozatot.
Mivel a színház épületének tulajdonjoga és az államsegély felhasználása
ügyében nem volt megegyezés a város és az egyesület között, az alispán
kezdeményezésre 1940. december 2-án a VKM bizottságot küldött Makóra. A
helyszíni szemle után Popovics István építészmérnök az IM szakértőjének
korábbi véleményével szemben kijelentette, hogy a színház tetőszerkezete
viszonylag jó állapotban van, és aránylag kis költséggel tatarozható. Javasolta az
épület téli színházzá alakítását. Az alispán utasította a polgármestert, hogy
forduljon a VKM-hez azzal a kéréssel, hogy az államsegélyt a sürgős munkálatok elvégzésre valamint a télen is használható színházzá átalakítás terveinek
elkészítésére fordíthassák.
1940 végére világossá vált, hogy két ellentétes szakértői vélemény és két
ellentétes törekvés áll egymással szemben. Tarnay és Nikelszky azt vallotta,
hogy meg kell őrizni és fel kell újítani az épületet, mert ha lebontják, akkor
színház és színműkultúra nélkül maradhat a város. Az új polgármester ezzel
szemben egyértelműen az épület lebontását és értékesítését szorgalmazta, és egy
színházat és leventeotthont magába foglaló új „kultúrcentrum” létesítését
tervezte. 1940 decemberében Bécsy kijelentette: a „maga részéről semmi körülmények között sem megy abba bele, hogy a színház kitatarozva jelen helyén meghagyassék”.
A polgármester erőterjesztésére 1941 januárjában a képviselő-testület
úgy döntött, hogy a megye kisgyűlése által megsemmisített korábbi határozatát
fenntartja, és az egyesületet ismét a színház lebontására utasítja. Ezzel a
határozatával a testület mind a BM mind a VKM rendelkezését figyelmen kívül
hagyta, ezért a megye megsemmisítette ezt az újabb határozatot is. Az indoklás
szerint: „Makó város képviselőtestületének felsőbb hatósági rendelkezésekkel szembehelyezkedő ezen törvényellenes határozata nem csak a meglévő városi színházépület
helyreállításának lehetőségét akasztja meg, de a városnak érzékeny kárt is okoz, mert
kétségtelen, hogy az esőzések miatt a színház épületében lévő faanyag rohamosan megy
tönkre”.
Bécsy ezt követően javasolta, hogy a testület ismerje el, hogy tévedett,
amikor a minisztériumi rendeleteket nem vette figyelembe. A testület ezzel az
indítvánnyal nem értett egyet. Határozatában kimondta, hogy az épületet csak
az egyesület által végrehajtott teljes felújítás után veszi át. Az államsegélyt
visszaküldi, a korábban megszavazott tízezer pengőt pedig az új színház megépítésére tartalékolja, valamint az egyesületnek csak a tatarozás és a tervpályázat után megmaradt összeget utalja ki. Döntött arról is, hogy a színház
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ügyével nem foglalkozik többet. Utasította a polgármestert, hogy ha az
egyesület a színházat szeptember 30-ig nem újítja fel, „mint tűzrendészeti hatóság
járjon el, és teljesítse előírt kötelességét” – tehát rendelje el a bontását. A színpártoló
egyesület azonban egy hónappal a döntés után sem kapta meg a pénzét. Tarnay
szándékos időhúzással vádolta meg a polgármestert: „Miképpen hajtsa végre
ugyanis az Egyesület az épület helyreállítására vonatkozó felhívást, (…) ha az anyagiak
kiszolgáltatása másfél hó után sem történt meg? S akkor, szeptember hó 30-án
diadalmasan állapítja meg a hatóság, hogy az Egyesület nem felelt meg a hozzá intézett
felhívásnak”.
Tarnay Ivor, akit később „kultúr-alispánként” emlegetett az utókor,
október 1-jén váratlanul elhunyt, így nem élte meg az általa szeretett színház
lebontását. Október elején Bánffy József vármegyei főügyész olyan dokumentumok birtokába jutott, amelyek kétségtelenné tették a város tulajdonjogát a
nemcsak a színház telkére, hanem a felépítményre is. Ezzel elhárult minden
akadály az épület lebontása elől.
A Makói Újság tudósítása szerint a munkák azzal kezdődtek, hogy
leemelték a színház előcsarnokában lévő Hollósy Kornélia-szobrot a talapzatáról, és bevitték a polgármester szobájába. Az színpártoló egyesület alelnöke,
Rónay Gyula utolsó lehetőségként táviratban kérte a belügyminisztert, hogy
állítsa le a bontást. A város azonban törvényesen járt el.
A folytatást ismerjük. Az polgármester által megálmodott „kultúrpalota” terve az 1941-1944 közötti háborús időszakban nem valósulhatott meg.
Tarnay Ivor jóslata valóra vált: hosszú időre színház és színműkultúra nélkül
maradt a város. Nem csak egy értékes, emblematikus épületét vesztette el Makó,
hanem egy letűnt korszak jelképet is, amelyben a kultúrának kiemelt szerep
jutott.

Hollósy Kornélia Színház oldalnézete
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HORVÁTH MIHÁLY
Színjátszás a régi Földeákon
A színművészeti szakirodalom többféleképpen magyarázza a népszínmű
jelentését. A legfrappánsabb definíciót talán Gyulai Pál, a XIX. század nagy
irodalomtörténésze fogalmazta meg Szigligeti és újabb színművei c. tanulmányában: „...se vígjáték, se bohózat, se dráma, se tragédia nem volt, de mindebből valami,
bizonyos középfaj, vegyes tartalommal, társadalmi iránnyal, segédül véve a népdalt és
zenét is.” A műfaj kezdeteit az 1800-as évek derekára datálja a színháztörténet.
1843-ban született meg Szigligeti Ede tollából A szökött katona, melyet a műfaj első
darabjakét emlegetnek.
A műfaj gyorsan népszerű lett mind a közönség, mind a kritikusok
körében. Az 1800-as évek végén a budapesti Népszínház kimondottan népszínműveket és operetteket mutatott be, többek között Blaha Lujza közreműködésével. Később a műfaj kegyvesztett lett a kritikusok körében, a közönség szeretete
azonban megmaradt. A falvakban sorra alakultak az amatőr színjátszó csoportok, színpadra állítva a gyakran csak hallomásból ismerős darabokat. Az előadások szervezői-rendezői leginkább a falu tanítói voltak, a szerepek eljátszására a
település apraja-nagyja vállalkozott.
Nem volt ez másképp a régi Földeákon sem. A munkában megfáradt,
szórakozásban kevésbé részesülő eleink életébe új színfoltot hozott a színjátszás.
A szegedi Somogyi-könyvtár állományában fellelhető újságok közül legelőször a
Maros hetilap számolt be földeáki műkedvelő előadásról. Az 1901. június 27-ei
lapszám szerint a község tanítói tanyai kollégáikkal összefogva műsoros estet
rendeztek a Tanítók Háza javára. (A Révai Nagy Lexikona 1925-ös kiadása
szerint a Tanítók Háza „...az országos tanítóegyesület által közadakozásból létesített
intézet; tanítók, tanárok és tanügyi téren működő más egyének egyetemen, fő- vagy
szakiskolákon tanuló fiainak lakást és ellátást ad”. Nem valószínű, hogy a faluban
ilyen vállalkozás indult volna – nem egyértelmű, hogy jelen esetben mit értsünk
a „Tanítók Háza” kifejezés alatt.) Színre került Tóth Ede A falu rossza c. népszínműve. A szerepeket a falu fiataljai: Boros Matild, Kiss Rózsika, Gilinger Juliska,
Abonyi Ilonka, Nagy Lajos, Apró János, Kristóf János, Kiss Aladár, Hangai Károly, Bugyi Mariska, Csucs Viktória, Suskoff Annuska, Sipos Andor, Nagy Imre és Laszik Béla
játszották. Apró János tanító és az előbb Csókáson, később Magyarbánhegyesen
tanítói és igazgatói posztot ellátó Kálnoky Domokos szintén szerepet vállaltak. A
közönség soraiban megtalálhatjuk a vidéket az 1700-as évek elejétől birtokló
Návay család több tagját: id. Návay Lajosné Eötvös Ilona bárónőt, Návay Arankát,
Návay Tamást, és az akkoriban megyei főjegyzőként tevékenykedő ifj. Návay
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Lajost is. A darab betanítója, az est főszervezője Várkövy Kálmán volt. Az Óföldeákon, majd Földeákon tanító-igazgató pedagógus számos darabot rendezett
az évek során. (Emellett jegyzője volt az 1903-ban megalakult Földeáki Munkás
Önképző Körnek. Kivette részét az iskolán kívüli oktatásból: számos előadást
tartott a faluban, tanfolyamokat szervezett. Az első világháború elszakította a
tanítót szeretett falujától: 1916-ban, a ma már Szerbiához tartozó Cservenka
mellett egy gránát megsebesítette a lábfejét. A nagy vérveszteséget szenvedett
Várkövy Kálmán műtét közben elhunyt.)
A Maros hetilap 1908. január 12-ei száma szerint „A földeáki zárda növendékei tegnapelőtt este igen sikerült szini előadást tartottak s kellemes szórakoztatásban
részesítették a község közönségét. Szinre került a „Két anya” cimű 4 felvonásos szinmű.”
1912 tavaszán a földeáki iparos ifjúság többször műsorra tűzte Erdősi
Károly Boldogország c. színművét. A bevételt az építendő iparoskör megvalósítására, illetve a szegény gyermekek felruházására fordították.
1913 decemberében Eötvös József Éljen az egyenlőség c. vígjátékát
tekinthette meg Földeák közönsége, id. Dehény Lajos (1879–1942) tanító, ifj.
Dehény Lajos (1906–1952) tanár, festőművész édesapja rendezésében. A darabot
szavalatok és beszédek kíséretében az író, egykori kultuszminiszter születésének
századik évfordulója alkalmából mutatták be a falusi fiatalok.
1916 karácsonyán a faluban 1881 óta iskolát működtető Miasszonyunkról
nevezett Szegény Iskolanővérek szervezésében óvodások előadták Az árva karácsonya c. darabot. A Maros Újság részletesen beszámolt az estről. A darabot a
nagy sikerre való tekintettel négyszer előadták a gyerekek. A 617 korona 14 fillér
bevételből az apácák egy falubeli hadiárva megsegítésére alapítványt létesítettek. A cikk a felülfizetők között megemlíti Návay Lajost, Hoffmann János apátplébánost, Czuppmann Endre és Lukács István jegyzőket, Horacsek Andor kántort,
Wéber Jánosné korcsmárost és (valószínűleg a Kossuth utcai kocsma tulajdonosának feleségét) Kiss Lajosnét is.
A húszas években egyre szaporodtak a földeáki műkedvelő előadásokról szóló sajtóbeszámolók. A Makói Friss Újság 1920. szeptember 5-én beharangozót közölt A piros bugyelláris bemutatójáról. Csepreghy Ferenc népszerű
darabját az iparos ifjúság adta elő a római katolikus kör nagytermében. Az
érdeklődők háromféle helyárral számolhattak: a 15, illetve 10 koronás belépők
mellett a kispénzűek 6 koronáért állóhelyre válthattak jegyet. A nagy sikeren
felbuzdulva októberben és novemberben már Gárdonyi Géza Fehér Anna c.
háromfelvonásos betyártörténetét tanulták be és adták elő a falu fiataljai. 1923
áprilisában ugyanezen társulat Szigligeti Ede (született Szathmáry József) A szökött katona c. jelenetét vitte színre.
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1922-től fokozatosan növekedett a korona inflációja. Ezt mutatja a belépőjegyek drágulása is: az 1920-ban 10–15 koronáért árult jegyeket 1923-ban már
100–150 koronáért kínálták. A bevételt klubház felépítésére szánták. A cikkből
nem tűnik ki egyértelműen, hogy az iparos fiatalok saját klubházra gyűjtöttek,
vagy jelen esetben a Földeáki Torna Clubnak szerettek volna segíteni. Ugyanis
1923-ban a földeáki focisták klubjuk tízéves fennállása alkalmából egy klubház
felépítését vették tervbe. Rendezvényeik bevétele a klubházalapot gazdagította.
A gyűjtés eredményesnek bizonyult, hamarosan átadták a Vásártéren a kis
épületet.
1925. július 12-én a Marosvidék napilap Farkas Imre Nótás kapitány
színműve földeáki bemutatója kapcsán fényképet is közölt a kis társulatról. A
képen látható a darab rendezője id. Dehény Lajos tanító, valamint a jelmezes
szereplők: Tamasi Imre, Wéber Évike, Bánszki Antal, Hajnal Tamás, Szabó Juliska,
Antal Lajos, Gáliczki Ilonka, Horváth József és Szakács Mihály. Tamasi Imre asztalos,
Hajnal Tamás cipész valamint Szakács Mihály gazdálkodó a szerepvállaláson túl
a műkedvelő előadások szervezésében is kivették részüket. December 22-én az
óvoda adott helyet egy egész estés rendezvénynek. Dr. Joó Imre járási főorvos a
tuberkulózisról tartott előadást. Az ismeretterjesztő beszámoló után jöhetett a
szórakozás: a falu fiataljai az Ajánlott levél egyfelvonásos vígjátékkal mulattatták a közönséget. Ifj. Dehény Lajos verssel, a Dalárda dalokkal készült.
A földeáki műkedvelők 1926. január elején többször előadták a Mágnás
Miska c. operett-bohózatot. Szirmay Albert örökzöldjére korabeli sajtóinformációk szerint minden jegy elővételben elkelt. A rendezői feladatokat ismét id.
Dehény Lajos vállalta magára. „A szereplők egytől egyig művészekhez méltóan megállták helyüket, azonban a leghűebb, a legsikerültebb alakítást Antal Lajos, Miska
lovászgyerekben s Szabó Juliska, Marcsa mosogatólányban produkálta... Jók voltak még:
Tamasi Imre, Wéber Évike, Szakács Mihály és Gáliczki Dezső.” – írta a Marosvidék.
Érdemes újra egy pillantást vetni az árszabásra: immáron 15–18 ezer (!) korona
volt a belépőjegy. (Ma már nehéz megmondani, ez drágának számított-e. Viszonyításképpen: az említett napilap egyetlen száma ugyanekkor 1000 koronába
került.) A bevételt jótékony célra (anya- és csecsemővédelemre) ajánlották.
Közkívánatra az előadást március 7-én megismételték.
A könnyedebb műfaj mellett a vallásos témákat feldolgozó darabokat is
megtekintették a földeákiak. Több előadást megélt Bangha Béla bibliai színműve,
a Pontiólia, melyet a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek tanítottak be,
és lányok adtak elő 1926 márciusában. Két esztendő múlva újra bemutatták a
darabot.
Ugyanezen év húsvétján újabb darab került repertoárba: az iparos ifjúság előadta Farkas Imre Túl a nagy Krivánon c. színművét a római katolikus
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körben. A bevételt rádió beszerzésére fordították. (Az első rádiókat a faluban
kocsmárosok vásárolták: Wéber Jánosné 1926 januárjában, majd pár héttel utána
özv. Pesti Sándorné vett készüléket. Az előző 7 millió, az utóbbi 12 millió
koronába került.)
Nem csak Földeákon, de Óföldeákon is rendeztek műkedvelő előadásokat. 1926. augusztus 15-én este 6 órakor Gondos János igazgató-tanító és Návay
Andorné rendezésében az Iglói diákok c. darabot tekinthette meg a kis falu
közönsége. A Farkas Imre operettjéből készült jelenetet a Návay Andornénál
nyaraló budapesti gyerekek és földeáki–óföldeáki tanulók adták elő. (Itt
megemlítendő egy érdekesség: a húszas években létezett a faluban egy „Földeáki
Diák Újság” c. házi sokszorosítású folyóirat. A Rácz Sándor által „újra felfedezett”, 2005-ben egy füzetben kiadott, humoros hangvételű hajdani
kiadványokat helyi fiatalok írták, szerkesztették. A lapban Dehény Kálmán (1907–
1963, későbbi kántortanító, Dehény Lajos kisebbik fia) „Színház” c. beszámolójából kiderül: az Iglói diákok előadás bevételét az akkor még csak tervezett,
1926. november 7-én átadott első világháborús emlékmű javára ajánlották fel a
fiatalok. Az akkor 19 esztendős Kálmán egy korábbi előadást is megemlít (cím
nélkül), melynek bevételét az óföldeáki templomnak adtak át. A „diák zenekar”
műsorával gazdagított bemutatón jelesen szerepelt Felberbauer Lajos, Dehény
Lajos és Abonyi Lajos – tudjuk meg a rövid beszámolóból. [Felberbauer Lajos (1906–
1980) később Földeáki Lajos néven jegyzőként lett ismert falujában. Gimnáziumi
osztálytársa volt József Attilának, aki kétszer meglátogatta otthonában földeáki
barátját. Az egyik vendégeskedés adhatott alkalmat 1930 körül a költő
fotózásának, a falu községházának udvarán.]
Nem panaszkodhattak a régi Földeák lakosai, folyton újabb darabokkal
rukkoltak elő a falu fiataljai. „A földeáki iparos ifjuság Dehény Lajos tanító
rendezésében folyó hó 3-án este 7 órai kezdettel a róm. kath. körben, Szigligety Ede
3 felvonásos népszínművét a Cigányt fogja szinrehozni" – adta hírül a Marosvidék
1927. április 3-án. Az év nyarán Csathó Kálmán református tanító rendezésében
az Ingyenélők c. három felvonásos népszínművet tekinthették meg az
érdeklődők. (Valószínűleg Csiky Gergely Proletárok c. drámájáról van szó.) A
dráma 1880-ban íródott, akkoriban a szerző még nem tudhatta a szó későbbi
jelentését, az ő olvasatában a „proletár” szó dologtalan, mihaszna személyt
jelölt. A huszadik században a félreérthetőség miatt Ingyenélők, illetve
Mákvirágok címmel állították színpadra a darabot.) A Marosvidék krónikása
Rakonczai Mária, Ratkai Miklós és Szücs Lajos játékát különösen dicsérte. A
bevételt harmónium beszerzésére fordította a református közösség.
1927 szilveszterén Szakáll Zoltán színigazgató társulata vendégszereplésre érkezett a faluba. A nagyvendéglőben megrendezett estélyen a zenét
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Kurunczi János zenekara szolgáltatta, a kitűnő ételekről és italokról Nagy József
vendéglős gondoskodott. 1928. február 19-én a Marosvidék beharangozót közölt
Jelmezes bál Földeákon címmel, miszerint az iparos kör a nagyvendéglőbe várja
vendégeit. A programok között szerepelt a Földeákra újra ellátogató Szakáll
Zoltán éjféli kabaréjelenete, valamint egy éjjeli jelmezes felvonulás. A cikk egy
meglepetést is tartogat a Földeák helytörténete iránt érdeklődőknek: „A báli estén
Szakáll Zoltán szerkesztésében megjelenő Iparos báli hiradóban lesznek a
nyereménytárgyakra szóló szavazólapok.” (Remélhetőleg az említett kiadványból
megbújik még egy-egy példány régi iratok között, pókhálós padlásokon...)
Csathó tanító állította színpadra 1928 februárjában Török Rezső A narancs
című komédiáját. A sajtó ez esetben Nádasdi Mihály és Bugyi Juliska játékát
méltatta. Az estet a dalárda énekszámokkal színesítette, verset mondott Kránitz
Imre segédlelkész és Kilár Károly tanító.
Földeákon a húszas években (is) nagyon népszerű volt a labdarúgás. Az
1913-ban Návay Lajos által alapított, 1930. augusztus 15-e óta csapatzászlóval
büszkélkedő Földeáki Torna Club jelentős eredményeket ért el ebben az időszakban; a sportoláson túl műkedvelő előadásokkal is szórakoztatták a lakosságot. 1928 márciusában Csathó Kálmán irányításával, lányok közreműködésével
előadták Gárdonyi Géza A bor c. népszínművét. A főbb szerepeket Mészáros
Pannika, Mészáros Bözsike, Bugyi Juliska, Bakacsi Matildka, Kiss Esztike, Nádasdi
Mihály, Bálint László, Nagypál Árpád, Vízhányó Lajos, Ádók János és Bugyi Dezső
játszották.
Csathó tanító nem sokat tétlenkedett: az év májusában már Csepreghy
Ferenc Sárga csikó c. népszínművét állította színpadra a katolikus kör termében.
Az újságban megjelent beharangozó a belépőjegyek árát is közölte: az első
előadásra 1 pengő 60, a másodikra 1 pengő 40 fillérért lehetett jegyet váltani.
(1927. január elsején a koronát felváltotta a pengő.)
1929 márciusában a műkedvelő ifjúság a katolikus kör nagytermében a
Stefánia Szövetség földeáki fiókja javára előadta Farkas Imre Gyurkovics fiúk c.
operettjét négy felvonásban. Decemberben, ugyancsak a katolikus körben, a
„Stefánia” rendezésében A nyugta, valamint Vadnay László Veszett ember és
Nyáry Andor A finánc c. jeleneteit élvezhette a nagyérdemű.
1930 februárjának első két napján Lukács Sándor Vereshajú c. népszínművét adták elő a földeáki focisták „párját ritkító nagy sikerrel” – tudósított a
Marosvidék. „Nemes törekvésüket teljes egészében siker koronázta, amennyiben az
érdeklődő közönség színültig megtöltötte az előadás céljára szolgáló nagy termet, jeléül
annak, hogy a fiatalság nemes törekvését szivesen látja és tőletelhetőleg támogatja a
község közönsége.” (A cikkíró rámutatott, hogy nagy szükség lenne a nívós estek
megrendezéséhez egy megfelelő méretű és kialakítású teremre.) Az előadást
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márciusban előre eladott jegyekkel megismételték. Áprilisban két darab volt
műsoron: Dehény Kálmán rendezésében Herczeg Ferenc Fekete lovas, majd a
Földeáki Torna Club fiataljainak előadásában a Tépett rózsa című jelenet került
színpadra. A Tépett rózsa c. népszínműben elhangzott népdalokat a Földeáki
Iparos Kör önképzőkörének zenekara kísérte. Az érdeklődők 1 pengős, 80 és 60
filléres helyárak mellett 40 fillérért állóhelyre válthattak jegyet.
1930 nyarán tovább folytatódott a sikerszéria jobbnál jobb előadásokkal.
„A Földeáki Torna Club mükedvelő ifjusága e hó 27-én Szent László napján a bucsu
alkalommal és 29-én este 8 órai kezdettel a községi nagyvendéglő udvarán lampionos
fényes kivilágítás mellett műkedvelő előadást tart mélyen leszállított helyárakkal” – adta
hírül az esemény beharangozója. Zilahy Lajos parasztkomédiája, Az ökör,
Rózsahegyi László jelenete, A kalbász, valamint az ismeretlen szerzőségű Pesti
vigéc ne olvasson francia újságot c. darab szintén műsorra került.
Több alkalommal főállású színészek játékának is tapsolhatott Földeák
közönsége. (Szakáll Zoltán vendégszerepléseit fentebb már megemlítettük.) 1926
szeptemberében Váradi Jenő, a kecskeméti színház volt tagja népes társulatával
érkezett a faluba. A kecskeméti, kaposvári, budapesti, nagyváradi és egri színművészek két hét alatt több darabot is bemutattak a nagyvendéglőben. Október
21-én búcsúztak el Földeák közönségétől Alexandre Bisson francia színműíró
Névtelen asszony c. darabjával. „Az előadás minden mozzanata a megrázó tragédia
művészi tökéletességű megelevenítése volt s a megjelentek igaz élvezetére és épülésére
szolgált.” – írta a Marosvidék.
A huszadik század első felében előadott darabok, jelenetek listáját
kiegészíthetjük a Száz magyar falu könyvesháza sorozatban megjelent, Földeákot bemutató kötetben szereplő adatokkal. A Gilicze János és Schmidt József által írt
kötet A művelődés és az ismeretek gyarapítása c. fejezete szerint (a fent említetteken
túl) 1922-ben a Földeáki Torna Club fiataljai bemutatták a János vitézt, valamint
a Tatárjárás c. operettet is. 1923-ban a Tolonc és a Tót lány, 1938-ban a Házasságszédelgő aratott nagy sikert. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége helyi
csoportja 1939-ben szintén a Házasságszédelgőt és a Ne okoskodj, Rozi c.
bohózatot mutatta be. Ugyanebben az évben a Szent Vince Szeretet Egyesület
műkedvelő ifjúsága a Tóni néni és a Regősök c. egyfelvonásossal szórakoztatta a
nézőket. 1944-ből az Árvácska bemutatójáról maradtak fenn emlékek.
A második világháború után a faluban működő társulatok működése
ellehetetlenült, az egyesületek sorra megszűntek. A mozi, majd később a tévé
térhódításával a földeáki színjátszás virágkora is véget ért.
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P. DERECSKEI JÁNOS
Élettörténetem
/ Részletek /
„Harminchét évi távollét után, 1980-ban, rövid látogatást tettem Magyarországon. Meglátogattam szülőfalumat, Apátfalvát. Az ottani Szent Mihály templom anyakönyvi bejegyzéséből meggyőződtem, hogy 1891.december 29-én
születtem Apátfalván, Csanád megyében, s december 31-én kereszteltek meg a
római katolikus egyházban.
Ebben az időben Apátfalva mintegy ötezer lakosú község volt, a lakosság
nagyobb része kis-vagy törpebirtokos gazdálkodóként élt. Katolikus magyarok
voltak. A falu a Maros folyó jobb partján terül el, tőle nyugatra, kb. 40 kilométernyire, ahol a Maros a Tiszába ömlik, fekszik Szeged városa, mely ekkor
Magyarország második legnagyobb városa volt. Keleti irányban mintegy 80 kmre található Arad. A Maros bal partján van egy Csanád nevű község, mely hajdan, még Szent István király uralkodása idején, Csanád püspökről kapta nevét,
aki részt vett a pogány lázadás leverésében. Ez a helység püspöki székhely volt.
Az első világháború után, a győztes antant- (Entente) hatalmak ezt a területet
Romániának ítélték.
Édesanyám s édesapám, mindketten Arad városában születtek, földbirtokuk
is ebben a vármegyében, Pankota községben volt. A magyar államnak ugyancsak nagy erdőbirtokai voltak itt. Apám erdőmérnök volt és felügyelőnek nevezték ki az Apátfalvát környező állami erdőbirtokra.
Három éve már, hogy szülőfalumat meglátogattam. A ház, amelyben családunk élt, s a vele szemben lévő templom is áll még. A templomot megnagyobbították, a fatorony helyébe egy szép kupolát építettek. A régi erdészlakban
jelenleg egy rendőr lakik a családjával, ők a régi baromfiudvart virágos kertté
alakították. Nagyon kedvesen fogadtak, mikor náluk voltam.
A ház kéményén gólyamadár fészkelt – a magyar Alföldnek tipikus, kedvelt
szárnyas lakója.
Gyermekkorom Apátfalván 1891-1899
A gyermekkor áldott időszak az életben. Ezt az időszakot Apátfalván töltöttem. Családunkban hét gyermek volt, de születésemkor egy fiú és egy leánytestvérem már nem éltek. Édesapám, miután bátyja meghalt, vállalta az árván
maradt fiú nevelését is, tehát ő is a családhoz tartozott. 8 éves koromban szüleim
beírattak a legközelebbi elemi iskolába, ahol a tanító gyorsan észrevette, hogy
tudok már olvasni, így a második osztályba kerültem. A plébánia káplánja
hetenként egyszer a katekizmust tanította. Nyolc-kilenc éves korunkban járul25
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tunk a gyónás szentségéhez, és egy évvel később lehettünk elsőáldozók. Az idősebbik nővérem, aki az Orsolyáknál végezte tanulmányait, elégedetlen volt az
oktatással és így ő egyénileg készített elő engem az első gyónásra, áldozásra.
Családunknak mintegy 17 hold szőlője volt Pankotán, amit főleg édesanyánk
kezelt. Nyáridőben mindig itt voltunk. A szőlő- és szüreti munkások Ternova
községből jöttek, amely román település. Nagyon szerettem elbeszélgetni ezekkel az egyszerű, de jólelkű emberekkel. Így megtanultam a román nyelvet, amiből később sok előnyöm származott, nyelvtudásomat tudtam hasznosítani a
bírósági munkámban, és később a katonaságnál.
Ez volt az én áldott, szép gyermekkorom 10 éves koromig.
Középiskolás éveim a makói gimnáziumban 1901-1909
Makó városa nyugati irányban, 10 kilométerre található Apátfalvától. Lakossága 36000, tisztán magyar ajkúak, de vallásilag különbözőek. A fele katolikus, a
többiek görög katolikus, protestáns és zsidó vallású. Károly testvérem is makói
diák volt. Mindketten egyik gimnáziumi tanárunk otthonában kaptunk elhelyezést az első évben, a második évben pedig egy orvos családnál, majd Elvira
nővérünknél, miután tanítónői kinevezést kapott a városi iskolába.
A gimnázium állami iskola volt, igazgatója katolikus, de a tanárok között más
vallásúak is voltak. Néha olyan kijelentéseket is tettek a kálvinista tanárok, amelyek nem egyeztek a katolikus tanítással. Panaszt tettünk hitoktatónknál, aki
megmagyarázta a katolikus felfogást és pártfogásába vett bennünket.
A hitoktatás abban az időben kötelező volt. Minden tanulónak részt kellett
vennie a saját vallásának megfelelő oktatásban. A mi hittantanárunk, Metzger
Márton nagy tudású katolikus volt, aki azon túl, hogy oktatott, védelmezett is
bennünket, okos útbaigazításaival. Ő alapította a katolikus diákok Mária
Kongregációját. Mikor jezsuita pap lettem, azt mondta nekem: ”Mindig föltételeztem rólad, hogy pap lesz belőled.”
A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán, 1909-1913
Az egyetemnek négy fakultása volt: filozófia, jog, orvos és természettudományok. Én a jogot választottam. Az úgynevezett alapvizsgákat csak a második év
végén kellett tenni, a három államvizsgát pedig a négy tanulmányi év után.
Akik felmentést kértek a vizsgadíjak alól, azok számára kötelező volt az előadásokon való megjelenés. A létfenntartásomhoz szükséges pénzt a szüleimtől
kaptam, a vizsgadíjak összegéért ügyvédi és jogi irodákban vállaltam munkát.
Szerencsémre Notter Antal professzor előadásait – vallásos és rendi hivatásokról – minden alkalommal sikerült meghallgatnom; igen mély benyomást gyako26
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roltak rám. Közben Budapesten is felfedeztem a jezsuitákat, akik a diákság
körében szervezték és vezették Mária Kongregációkat.
Miután szigorlati vizsgát tettem jogtudományból és jogtörténelemből, a nyári
szünetet szüleimnél, Pankotán töltöttem. Innen írtam folyamodványt az Igazságügyi Minisztériumba tisztviselői állásért. Kérvényemet elfogadták, s kinevezést kaptam az Aradi Bírósághoz, mely szolgálatot 1914 szeptemberében kezdtem el. A harmadik szigorlatom után, 1915 januárban megszereztem a jogtudományi doktorátust is. Az első világháború kitörésekor, 1914 júliusában sorozási,
majd katonai behívót kaptam, s 1915. május 15-én megkezdtem katonai szolgálatomat. (…)
Állampolgárságom, illetékességem
Illetékességem helye Arad volt, az ottani bíróságnál dolgoztam, amikor megkezdtem katonai szolgálatomat. Kérelmeztem a magyar állampolgárságom megtartását, amit a belügyminiszter elfogadott. Illetékességem helyéül Budapest
székesfővárost jelölte meg. Személyesen mentem az Igazságügyi Minisztériumba, közölték velem, hogy távollétemben kineveztek a Fehértemplomi Bírósághoz jegyzőnek. Ez a helység a Duna mellett fekszik, Belgrád közelében.
Ideiglenesen azonban az Újpesti Bíróságon, a büntető bíró mellett dolgoztam
1921 januártól, 1922 decemberig.
A jogi diploma után annak, aki bírói vagy ügyvédi munkakörben szándékozott dolgozni, a jogtudomány és filozófia minden ágából összesítő vizsgát kell
tennie. Több mint egy évig készültem és sikeres vizsgát tettem. 1923 januárban
kineveztek bírónak a Pesterzsébeti Járásbírósághoz. Csak fél évig maradtam itt
szolgálatban.
A jezsuita noviciátus Érden: 1923. július – 1933. július
Budapesten lelki vezetőim jezsuita atyák voltak, akiket még egyetemista
koromból, a Mária Kongregációból jól ismertem. Ebben az évben a húsvét előtti
időben Alaker J. A. készített fel német nyelven a lelkigyakorlatomra. Ezen a
nagyhéten határoztam el, hogy belépek a jezsuiták közé. Emlékszem, négyen
vizsgálták elhatározásomat.
Megállapították, ha valaki négy és félévi hadfogság után szándékozik belépni,
valószínűleg ki is tart elhatározása mellett. Hála a jó Istennek, mindeddig így is
volt.
Néhány nappal Szent Ignác ünnepe előtt megkezdtem noviciátusomat.
Összesen húszan voltunk, a 32 évemmel én voltam a legöregebb, a két legfiatalabb pedig a következő évben töltötte be a 14. évét. Az első világháború
után magas volt a hivatások száma, mind az egyházmegyei szemináriumban,
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mind a szerzetes rendekben. Érden, a Szapáry-kastélyban éltünk, gyönyörű
kilátással a Dunára. Noviciátusunk önellátóan gazdálkodott, F. Müller elsőrendűen vezette a gazdaságot. Mint noviciusmester, nagy Szent Szív-tisztelő
volt, és tanítványait is oktatta erre a tiszteletre. A második évben a Kalocsai
Jezsuita Intézetbe küldtek, hogy betegápolói gyakorlatot szerezzek. Egy hónap
után vissza kellett jönnöm Érdre magas lázzal és egy komoly betegség
tüneteivel. Az orvos hastífuszt állapított meg. Gyomormosást kaptam, nagyon
szigorú diétát, s egy hónap múlva ismét egészséges voltam.
Filozófiai tanulmányok Yersey szigetén, 1925-1927
Három magyar skolasztikus jelöltet küldtek filozófiai tanulmányokra – Reisz
Elemért, Trugly Pált és engem. Augusztus végén indultunk a Keleti pályaudvarról. A Duna vonalán haladtunk, láttuk Győrnél a kiemelkedő Pannonhalmát, a híres bencés kolostorral. Utunk a Kisalföldön folytatódott Burgenlandon át, ami magyar mágnás családok földje volt és a Wilsoni elvek szerint
Ausztriához lett csatolva. Két napot töltöttünk Bécsben. Megtekintettük a Burgot, voltunk abban a templomban is, ahol a síró pócsi Madonna eredeti festményét őrzik.
Utunk Innsbruckba, majd Feldkirchbe vezetett. Itt található a felső-német
provincia kollégiuma, osztrák és német fiúnövendékek számára. A jezsuita
atyák éppen az új diákokat fogadták, de azért nekünk is jutott hely.
Svájc felső részén, Zürichen át utaztunk Bázelig, Mulhouse-nél értük el a
francia határt. Trois-n keresztül vitt vonatunk Párizsba. A kupéban hárman
utaztunk, később bejött egy pap, engedélyt kért, hogy a mi fülkénkben lehessen,
mivel társa erős dohányos és ő nem bírta füstöt. Megindult a társalgás, kiderült,
hogy a helyet kérő magyar pap Zámboki atya, Ottó trónörökös nevelője volt. Az
erős dohányos pedig Eördögh atya, a toledói magyar Szent István-templom plébánosa.
Párizsban, a jezsuiták házában szálltunk meg, a rue Regardon. Ebben az
utcában van az úgynevezett „Idegenek Temploma” ahol a jezsuiták mindenféle
nyelven gyóntatnak. Két nap alatt meglátogattuk a világhírű Notre Damo-ot a
Mártírok-hegyén, ahol Szent Ignác és társai tették első fogadalmukat. Voltunk
Napóleon sírjánál és bejártuk a híres Louvre múzeumot.
Végül, a nagy nemzetközi kiállítást (expo) tekintettük meg. Olyan fáradtak
voltunk, hogy szinte örültünk a továbbutazásnak. Yersey szigetén csak dagály
idején lehetett kikötni. Egy kis gőzhajóval mentünk, ami alaposan megrázott
bennünket.

28

MAROSVIDÉK 2012. ÁPRILIS

RÉGIEKRŐL

F. miniszter fogadott a kikötőben és vezetett a St. Louis házba. Az épület
régen szálloda volt, gyönyörű tengerparttal és hatalmas parkkal. A sziget, az
angol királyság fennhatósága alá tartozik, de önálló kormányzattal rendelkezik.
Számunkra a sziget Filozófiai Intézete volt a legfontosabb. Az intézetnek
három évfolyama van: Első év – dialektika, filozófiatörténet és logika. Második
év – pszichológia elmélet és gyakorlat. Harmadik év - erkölcs, filozófia. A tervek
szerint a három évet két év alatt kellett volna elvégeznem, de egészségi állapotom gyengült, kértem feletteseim hozzájárulását tanulmányaim megszakítására.
Visszatértem Magyarországra, Kalocsára. A jezsuita gimnázium bentlakó
diákjainak felügyelője voltam két évig.
Szeged: filozófiai tanulmányaim befejezése, 1934-1954
Szeged abban az időben 110 ezer lakost számlált, de szélesen elterülő
határában sokan tanyákon éltek. Az új kormányzat ezeket önálló falvakba
összpontosította, így kezdte átszervezni a régi tanyarendszert.
Az egyetemen egyaránt volt állami és egyházi oktatás. Tanulmányaim egy
részét az úgynevezett Egyházmegyei Teológián végeztem. Pappá szentelésem
után gyakran jártam tanyai iskolákhoz, plébániákra, ahol misét is mondhattam.
Nagyon szerettem az apostolkodásnak ezt a fajtáját,amíg egészen más misszióra
nem jelöltek ki. A fiatal jezsuiták mind lelkesedtek a lehetőségért, hogy missziós
küldetésük legyen. (…)
Canisius College Buffalo, 1970
A buffalói és new yorki tartományokat egyesítették. A Bellarmin College
Platsbugban eladásra került, az ott dolgozó atyákat áthelyezték különböző
vidékekre. Buffalóban meglátogattam a magyar katolikus intézményeket: a
Szent Erzsébet plébániát, a piarista atyákat, Motest atyát, aki a Canisius középiskolában lakott. Általa ismertem meg a Szociális Testvéreket, akiknél aztán
évekig miséztem. Ők bemutattak az Assuption templom plébánosának, akinek
aztán sokszor segítettem.
1980-81-ben, Miskolczy piarista atya kérte helyettesítését az irgalmasok
kórházában. Ő Floridában, egy középiskolába helyezkedett el. Később meghívott magához Landerdale-be, ahol teljesen az ő vendége voltam. Nekem jó
pihenés volt, mert a kórházi lelkészi elfoglaltság megerőltető volt számomra.
Nagyon szerettem az Irgalmas Nővéreknél misézni, mert gyönyörűen énekeltek.
Később hallottam, nagy kár érte őket, a házuk leégett. Nagyon-nagyon sajnálom.
Egy ideig nem volt helyettesítési lehetőségem, nem tudtam naponta misézni.
Úgy éreztem magam, mint a munkanélküli acélgyári munkások Lackawanában.
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De éppen most,1983 tavaszán érkezett reménysugár Kanadából, Beöthy atya két
hónapra kérte helyettesítését. Londonban leszek, egy kórházi öregotthonban.
Hála legyen érte a jó Istennek!
Köszönetem és hálám kifejezése
Életrajzomat Finnegan Jenő Rector atya kérésére írtam meg.
Befejezésül, köszönetet és hálát adok a jó Istennek mindenért.
Különösen köszönöm neki embertársaimat, akiket életutamba vezérelt.
Köszönöm szüleimnek, hogy önmegtagadásra, önuralomra neveltek.
Nagy hálával vagyok Serena nővérem iránt, aki nem volt megelégedve
hitoktatásommal és ő külön foglalkozott velem.
Köszönöm idősebb nővéremnek, Erzsébetnek, hogy középiskolás éveimben
nála lakhattam, anyagilag nagy segítség volt szüleimnek és nekem.
Hálás vagyok hittantanáromnak, aki középiskolás éveimben minden rossz
barátságtól megóvott.
A budapesti jezsuita atyáknak hála, hogy egyetemi éveim alatt tagja lehettem
a Mária Kongregációnak. Ők voltak lelki vezetőim.
Köszönet a magyar hivataloknak, hogy Törökországba, a magyar munkások
lelki gondozására papokat, lelkészeket küldött.
Köszönet a török kormánynak, hogy nem akadályozták a keresztény
lelkipásztorkodást, és hontalan helyzetemben is gyakorolhattam hivatásomat.
Hála a new englandi provinciavezetőnek hogy jótállást vállalt értem. Az
atyáknak, hogy befogadtak és megadták a „professzor” fokozatot. Az ő segítségükkel mehettem Kelly atyával a Szentföldre, később pedig Magyarországra.
Hálás vagyok az irántam tanúsított sok jóságért, kedvességért.
A jó Isten áldjon meg mindenkit!”
(Részletek a Magyar kortárs jezsuiták. – Szerk.: Szabó Ferenc S. J. - Bp. : Jézus Társasága
Magyarországi Rendtartománya, 1999. - Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár )

30

MAROSVIDÉK 2012. ÁPRILIS

RÉGIEKRŐL

HORVÁTH MIHÁLY
A földeáki Csathó házaspár emlékezete
Ahogy az ember idősödik, egyre inkább visszatekint (Radnóti Miklóst
idézve) messzeringó gyerekkorára. Az emlékek tengeréből merítve Szabó György
Debrecenben élő nyugdíjas tanár úr úgy érezte, ideje megemlékezni két kedves
emlékezetű földeáki tanítójáról, Csathó Kálmánról és feleségéről, Szász Erzsébetről.
A földeáki elemiből 1950-ben elballagott volt kisdiák 2011 júniusában azzal a
kéréssel keresett meg, hogy az évente-kétévente megjelenő Pedagógusok arcképcsarnoka című kiadvány soron következő kötetébe írjuk meg közösen a
pedagógus házaspár életrajzát, a tanítónő születésének 110. évfordulója alkalmából. A kiadványt gondozó, debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület
arra vállalkozott, hogy köteteiben helyet ad már elhunyt, munkásságukkal
nyomot hagyó pedagógusok életrajzának. Az alábbiakban a kötetben megjelent,
a földeáki pedagógus-házaspárról szóló részeket adjuk közre. (A Csathó házaspár Piroska leányának férje, Kovalcsik András, makói születésű balassagyarmati
tanár életrajza szintén fellelhető az arcképcsarnokban, Kovács Ferenc tollából.) A
pedagógus-házaspár bemutatásával igyekeztünk minél több helytörténeti
mozaikkal gazdagítani Földeák helytörténetét.
Dr. Sánta Gábor irodalomtörténésznek köszönjük a Fekete István–Szász
Erzsébet levelezésről írt összefoglalóját, mely az alábbiakban, a tanítónőt bemutató szócikkben olvasható.
Csathó Kálmán (Tiszasas, 1895. május
22. – Balassagyarmat, 1960. május 22.): iskolaigazgató, református tanító.
Édesapja Csathó Sándor, édesanyja Tóth
Erzsébet. Első felesége, Nagy Erzsébet 1927ben elhunyt (gyermekeik Kálmán és Barna),
második felesége Szász Erzsébet református
tanítónő (közös gyermekük Piroska). Középiskoláit Debrecenben és Sárospatakon, a tanítóképzőt ugyancsak Patakon és Eperjesen
végezte. 1915-ben tanítói diplomát szerzett,
majd Csörgőn (ma Szlovákia) elemi iskolai
tanító, ezt követően Tiszaföldváron igazgatótanítóként tevékenykedett. Az első világháborúban több fronton harcolt, számos kitüntetéssel, hadnagyként szerelt le.
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1925-ben érkezett a Csanád vármegyei Földeákra, ahol a tanítás mellett a
reformátusok „mindenese” lett. A nyolc pályázó közül kiválasztott tanító tagja
lett a képviselő-testületnek, választmányi tagja a Földeáki Torna Clubnak, pénztárnoka a polgári olvasókörnek. Parancsnokként több mint tíz évig irányította az
1892 óta folyamatosan működő Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Tagja
volt a Hangya Szövetkezet felügyelő bizottságának, csépléseknél ellenőri
posztot vállalt. Lelkes támogatója volt az eperfa-telepítéseknek és az ehhez
kapcsolódó selyemhernyó-tenyésztésnek.
Legfontosabb feladatának a tanítást tartotta, emellett szívén viselte a földeáki
reformátusok sorsát, intézte az egyház ügyes-bajos dolgait. 1926-ban a makói
református egyház hetilapja, a Harangzúgás közölte írását, melyben kiáll a
földeáki kis gyülekezet létjogosultsága mellett, felvázolva a közösség múltját és
terveit a jövőre nézve. Ugyanebben az évben az említett hetilapban az első
világháborús emlékmű átadása kapcsán megemlékezett az elesettekről, köztük a
református hitű katonákról is.
Rendszeresen rendezett színdarabokat, melyek szereplőgárdáját a tanítványaiból válogatta. A gyerekek Csathó tanító keze alatt nagy élvezettel sajátították el a színészmesterség apró fortélyait. Az izgalmakkal teli felkészülések és
a sikeres bemutatók jelentős közösségformáló hatással bírtak. Bemutatták az
Ingyenélők, A narancs, A bor, valamint A sárga csikó című darabokat, mely
előadásokról a makói Marosvidék c. napilap is rendszeresen beszámolt. A
húszas évek második felében több ismeretterjesztő előadássorozatot szerveztek
a faluban, többek között Csathó tanító kezdeményezésére.
A földeáki református iskola pedagógusai tanulmányi kirándulásokkal
színesítették a tanmenetet. 1930-ban (mint arról a Vásárhelyi Reggeli Újság is
beszámolt) Csathó tanító vezetésével meglátogatták Hódmezővásárhelyen a
Kalmár-rostagyárat, majd a nagyhírű Kokron-kötszövőgyárat is megtekintették.
Szervezőkészségének is köszönhető, hogy a földeáki református gyülekezet két
új haranggal gazdagodott. Részt vett a református templom tervezésének
előkészületi, építtetési munkálataiban. Fáradozásait siker koronázta: 1938-ban, a
fél évszázados múltra visszatekintő földeáki református közösség felszentelhette
új templomát, melyhez iskola és tanítói lakás is épült. A templom bejáratánál
tábla őrzi (többek között) Csathó Kálmán tanító emlékét.
Csathó tanító szoros kapcsolatban állt a földeáki katolikusokkal, akik segítségére
siettek a gyülekezet földszerzésében, ügyes-bajos dolgaiban, valamint részt
vettek rendezvényeiken, azokat felülfizetésekkel támogatták. 1930. május 29-én
dr. Glattfelder Gyula katolikus megyéspüspök Földeákra érkezett. A református
közösség nevében Csathó Kálmán köszöntötte az egybegyűlteket.
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1932. május 29-én Baltazár Dezső református püspök Harsányi Pál esperes társaságában Földeákra látogatott. Köszöntésükre Csathó Kálmán szervezésében
emlékezetes ünnepséget rendeztek.
A tanító urat 1939-ben újra behívták katonai szolgálatra. Fogságba esett,
ahonnan 1946-ban legyengülten tért haza. Igazgatóhelyettesként folytatta tanítói
munkásságát. Felesége, Szász Erzsébet szintén újra a katedrára állt, majd az
ötvenes évek közepén nyugdíjba vonultak, és Piroska leányukhoz (Kovalcsik
Andrásnéhoz és családjához) költöztek Balassagyarmatra.
Szabó György így emlékezik:
„Közel hatvan éve már, hogy büszkén léptem át a földeáki református iskola küszöbét,
mint elsős elemista. Minden okom megvolt erre, hiszen a református templom, az iskola,
a kántortanítói lakás, mint épületegyüttes a maga nyitottságával és egyszerűségével a
község egyik legszebben beépített területe volt. Ezt nem csak annak köszönhette, hogy
még teljesen új épület volt, hanem annak is, hogy Csathó Kálmán és családja
csodálatosan szép kertet varázsolt az épület köré, ami egyediségével kitűnt a megszokott
környezetből.
Az iskolában összevont osztályokban folyt a tanítás. A tanító bácsi egy karmester
precizitásával vezette az oktatást. Minden diákra volt ideje, szó szerint is vezette
kezünket, amikor még kisdiákként nehezen ment a betűformálás. A katedrán ülni
jószerével csak akkor láttuk, amíg a naplót »beírta«.
A biztatás, a segítő, dicsérő szó mellett bizony néha körmösöket is kaptunk, amennyiben
rászolgáltunk. Ma ez már megbotránkozást okozna, abban az időben azonban ez
elfogadott »módszer« volt a fegyelmezésre...
… Mintha csak tegnap történt volna: magam előtt látom Csathó tanító bácsit, ahogy
vastag szemüvegén a fény meg-megcsillan, hallom érthető, szép beszédét, és ahogyan
szigorú tekintetével türelemre inti az izgő-mozgó
gyereksereget.
Nem csak a tanteremben, a szabadban is folyt az
oktatás. Kerti gyakorlaton mutatta meg a kerti
szerszámok használatát, de még légoltalmi árokásásban, bunkerépítésben is volt részünk.
Istentiszteletek alkalmával, kántorként erős,
átható hangjával tovább fokozta az együtt éneklés
örömét: »Szűkölködünk nagymértékben segedelem
nélkül, reménykedünk, örök Isten, Te légy segítségül« Hiszem, hogy énekünk felhatott egészen az
egekig...
A mi tanítónk betöltötte a küldetését. Köszönöm, hogy tanítványa lehettem.”
Csathó Kálmánné Szász Erzsébet (Kenderes,
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1901. június 8. – Balassagyarmat, 1977. április 18.): református tanítónő. Felmenői között több tanítót találunk, édesapja a kenderesi református iskolában
tanított. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári tanítóképző intézetben kezdte,
majd az iskola megszűnésével a szarvasi evangélikus tanítóképző intézetben
szerezte meg diplomáját. 1922-ben Tiszasas községben (Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye) kezdett tanítani, majd 1929-ben férjhez ment a Csanád vármegyei
Földeákon tanító Csathó Kálmánhoz, aki első felesége tragikus halála után két
gyermekkel (Kálmánnal és Barnával) egyedül maradt. Férje mellett, aki a
Csanád vármegyei község köztiszteletben álló tanítója, közéleti személyisége és
az ottani református közösség „mindenese” volt, aktívan részt vett a kis
gyülekezet iskola- és templomépítő munkálatainak előkészítésében. Hamarosan
megszületett közös gyermekük, Piroska. 1942-ben a presbitérium megválasztotta a földeáki iskola második tanítójának. Férjét a háború kiragadta a
családi környezetből, frontra, majd hadifogságba került, ahonnan csak 1946
őszén keveredett haza. Az embert próbáló években a tanítónő derekasan
helytállt, pedig reá hárult mind a nyolc osztály vezetése. Egyszerre jelentett
nemes és nehéz feladatot édesapa nélkül maradt gyermekei és tanítványai
tanítása, lelki támogatása. 1948-ban, az iskola államosításával és a háborús
állapotok megszűntével, több tanító munkába állásával lassan az iskola mindennapjai is rendeződtek. Csathó Kálmánné osztályfőnök lett, számtant, földrajzot
és német nyelvet tanított. Oktatást vállalt a parasztdolgozók iskolájának esti
tagozatán. Részt vett az iskola és a falu ünnepeinek megszervezésében,
lebonyolításában. Beszédeket mondott, műsort rendezett, a község fontos
közszereplőjévé vált. Férjével együtt 1956-ban nyugdíjba vonultak és Piroska
leányukhoz (Kovalcsik Andrásnéhoz és családjához) költöztek Balassagyarmatra. A család, az unokák istápolása mellett kivette a részét a református
közösség munkájából, bibliaórákat tartott, segítette a lelkész munkáját. Továbbra
is ápolta a kapcsolatot szeretett falujával, Földeákkal. Levelezett Fekete István
íróval. Erről a kapcsolatról dr. Sánta Gábor irodalom-történész, főiskolai docens a
következőket írja:
„Az író-olvasó találkozóra nem szívesen járó, híveivel azonban szívesen levelező Fekete
István (1900–1970) meglepődve vehette kézbe azt a borítékot, amelyet a címzése és
bélyegzője alapján 1963. április 24-én, Balassagyarmaton adott postára egy bizonyos
özvegy Csathó Kálmánné. Az írói pályája körül bábáskodó és őt barátjává fogadó neves
író és rendező, Csathó Kálmán ekkor még élt, de betegeskedett, ezért Fekete István
nyugtalanul téphette fel a küldeményt. Hamar kiderült, hogy csak névazonosságról van
szó. A levél így kezdődik: »Legkedvesebb írómnak, Fekete Istvánnak, szeretettel.« A
következő hét évben az udvarias Csathó Kálmánné Szász Erzsébet (1901–1977) ezzel a
megszólítással indította valamennyi levelét. Már az elsővel elnyerhette az író figyelmét,
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ugyanis megtudta belőle, hogy rajongója ideális levelezőpartner: kortárs, hívő, családos
tanítónő, aki szinte minden művét olvasta. (Sőt a kölcsönkért Tíz szál gyertyát kézzel
lemásolta, hogy bármikor fellapozhassa.) Ennek ellenére csak az alábbi óvatos válasz
érkezett a címére: »Kedves Asszonyom, nagyon jóleső, melegszívű, kedves sorait hálás
szívvel köszöni tisztelő híve: Fekete István.« A tapintatos Szász Erzsébet ettől aztán
elbizonytalanodott, és csak két év múlva jelentkezett ismét, miután elolvasta a külön
kötetben kiadott Vukot és a Huszonegy napot. Fekete István postafordultával válaszolt,
részletesen méltatva olvasójának értő megfigyeléseit. A továbbiakban rendszeressé vált a
levélváltásuk. Az őt nem ifjúsági írónak tekintő Szász Erzsébet rendszeresen beszámolt
az olvasmányélményeiről, a hálás Fekete István pedig a haláláig válaszolt neki, mivel
azok közé számította, akik – mint írta – »igazán és teljesen megértették írásaim
lelkiségét«.”
Csathó Kálmánnét kiváló szervezőként ismerték, munkája során a rend volt a
meghatározó úgy az iskolában, mint a református templomban. A hét minden
napján dolgozott, nem ismerte a pihenést. A vasárnapi iskolában bibliai
történetekkel oktatta az ifjúságot, a gyerekeknek saját készítésű, idézetekkel
ékesített könyvjelzőket készített. Közel száz prédikációt tartott a gyülekezetben.
A ma is aktualitással bíró beszédeket a közösség megőrizte. Fogadta a vidékről
érkező lelkészeket, tanítókat, előadókat. Gondoskodott a keresztelők, esküvők,
temetések, evangelizációk zavartalan lebonyolításáról. Szép emlékekké nemesültek az általa szervezett szeretetvendégségek, karácsonyi ünnepségek, téli
vallásos esték, a közös éneklések. Tanítványai fél évszád után is féltve őrzik az
általa készített, hímzett, kék–sárga ballagó tarisznyákat, melyen a „Tanulni,
tanulni, tanulni” felirat olvasható. Az örök érvényű útravalóval tanítványai
szétszéledtek az országban, de sorsukat figyelemmel kísérte: „gyermekei”
vissza-visszatértek hozzá egy-egy beszélgetés erejéig...
A pedagógus házaspárra a mai napig szeretettel emlékeznek a földeákiak. 2001
júniusában Csathó Kálmán és Csathó Kálmánné ideiglenes emlékkiállítás
nyitotta meg kapuit a községben, a tanítónő születésének századik évfordulóján.
A falunapok keretében rendezett ünnepségen a Csathó család leszármazottai is
részt vettek. 2002-ben a helyi református közösség Csathó Kálmánnét javasolta
az évente átadott „Földeákért” cím posztumusz elnyerésére. 2006 szeptemberében a tanítványok elhelyezték szeretett tanítóik fotóit a hajdani iskolai
tanterem falán. A helyiséget „Erzsébet-terem”-nek nevezték el, tisztelegve
hajdanvolt tanítónőjük emléke előtt. Családtagok és tanítványok meséltek a régi
időkről.
Szász Erzsébet és Csathó Kálmán munkássága újabb bizonyíték arra, hogy nagy
pedagógusok gyakran kis falvakban teljesítik küldetésüket.
*
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MÁK FERENC
APOSTOLOK KÜLDETTEK
„Álljunk meg hát az égbefutó ugarokon / kétszer is mondjuk szíves köszöntéssel: testvér,
/ boldogok az egymásra találtak, / kik kimozdítani jöttek / a kátyúbazökkent embert” –
köszöntötte versében 1928 novemberében az Óbecsei Helikonra érkező Csuka
Zoltán a vendéglátó Draskóczy Edét. Fekete Lajos is elhozta ajándékát, és Bízó
szó az erősekhöz című költeményében ünnepnek nevezte a magyar írói seregletet.
A délszláv állam megalakulása tizedik évfordulójának előestéjén bátor
cselekedet volt a Magyar Népkör hatvanadik évfordulóján negyven magyar írót,
számos politikust, egyházi méltóságot, tanítót meghívni egy olyan
rendezvényre, ahol a délvidéki magyar irodalom és kultúra programjának a
megfogalmazása volt a kitűzött cél. Akkor, azon a rendezvényen mutatkozott
meg először a kisebbségi élet egyik szervezőjének, Draskóczy Edének a
nagysága, aki az ezt követő másfél évtizedben is megfontolt terveivel és tetteivel
alakítója és szervezője volt az életünknek.
Az elmúlt hét évtized során beépült az irodalmi köztudatba, hogy Szenteleky
Kornél volt, aki hatalmas szervezőmunkával összefogta az igazából kibontakozni sem tudó bácskai és bánsági magyar irodalmat, irodalmi folyóirataiban ő
teremtett megszólalási lehetőséget az íróinknak. Azt persze évtizedeken át
sulykolták belénk, hogy „kispolgári mentalitásából eredően” ő végül is
zsákutcába jutott, mert nem ismerte föl a munkásosztály meghatározó szerepét
és a baloldali ideológiák korformáló erejét; nemzeti célokat követett akkor,
amikor már az internacionalizmus volt a „korszerű”. Szerencsére ezen már túl
vagyunk, és Szenteleky Kornél alakja is szándékainak valódi tisztaságában áll
előttünk. Mi több: ma már azt is láthatjuk, hogy ugartörő munkájában ő sem volt
egyedül, legalább három olyan segítőtársat tudhatott maga mellett, akik az
irodalom eszközeivel, kultúrateremtő igyekezeteikkel nemzeti programot adtak
a magára maradt délvidéki magyar írónak. Draskóczy Ede, Csuka Zoltán és
Kende Ferenc voltak azok, akik intézményteremtő elképzeléseikkel igyekeztek
közösséggé formálni a kisemmizettek népes seregét. Mindhármuknak szerepe
volt abban, hogy az újvidéki Reggeli Újság mellett 1928-tól a Vajdasági Írás, A
Mi Irodalmunk és a Kalangya is helyet biztosított a magyar írásnak – és célokat
tűzött ki a magyar kultúrélet megszervezéséhez: az ábécés-könyvtől az irodalmi
társaság megalakításáig mindenre gondoltak, ami keretet biztosíthat a nemzeti
hagyományok ápolására és megőrzésére. Csuka Zoltánt a közelmúltig legfeljebb
csak, mint az avantgárd költészet egyik jeles képviselőjét ismerhettük, és semmit
sem tudtunk a közösségi megmaradásért tett erőfeszítéseiről, Kende Ferenc
alakját pedig Bárdi Nándor Sajtóterjesztés és társadalomszervezés – Kende Ferenc a
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vajdasági magyar közművelődés szervezésében (1935–1940) című kiváló tanulmányával bontotta ki a köréje sűrűsödő homályból.
Nem feledkezve meg a Szenteleky körével olykor élesen szembenálló Bácsmegyei Naplóról, Fenyves Ferenc liberálisnak vélt írói-irodalmi műhelyéről, ahol
markánsan jelent meg a pécsi menekülteket is integráló szabadelvűség, mely
határozott indulatot adott a „vajdasági magyar irodalom” szükségességének a
tagadásához is, és a baloldali Híd folyóirat kezdetben halovány kísérleteihez is –
voltaképpen máris kellő árnyaltságában állnak előttünk azok a szellemi mozgalmak, amelyek a kegyetlen és brutális délszláv királyi diktatúra mindennapi kifosztottságában mégiscsak a megmaradás lehetőségeit kutatták.
Mindezek figyelembe vételével mondhatom: mára elérkezett az idő a
délvidéki magyar irodalomtörténet társadalomtörténeti összefüggéseken alapuló újrafogalmazására. Még inkább így van ez, ha figyelembe vesszük, hogy Ispánovics Csapó Julianna A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete […] című
kiváló munkájával a „bejáródott” és ideológiailag elfogadott 1920-as éveknél fél
évszázaddal korábbra, az 1860-as esztendőkre helyezi át a modern értelembe
vett magyar irodalom – és irodalmi élet – délvidéki meghonosodásának idejét.
Kánonok dőlnek most meg, amikor identitáskereső szándékaink elvezetnek
bennünket a történeti források kínálta tisztánlátás pillanataihoz. Pilinszky János
figyelmeztetett rá: életünk egyetlen biztos pontja a történelem, mert az megmásíthatatlan – ezért bízvást lehet hozzá igazítani a mai cselekedeteinket is.

Draskóczy Ede (1891-1945)
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KISS MARGIT
Bölöni Farkas Sándor (1795–1842)
A híres kolozsvári házsongárdi temetőben sok jelentős magyar személyiség
nyugszik. Ezek közül említeném meg Bölöni Farkas Sándort, aki az erdővidéki
Bölönben született 1795. január 15-én. Erdélyi író, műfordító, utazó, művelődésszervező. Tanulmányait a szülőfalujában kezdte el, majd 1805-1815 között a
Kolozsvári Unitárius Kollégiumban tanult. 1816-17-ben elvégezte a jogot a
Kolozsvári Királyi Líceumban.
Tanulmányai befejezése után Kazinczy ajánlatára kerül az ifjú Wesselényi Miklós mellé, s ettől kezdve haláláig tartó barátság köti össze őket. 1816ban már együtt mennek a marosvásárhelyi táblára „törvényt tanulni”. 1817-ben
a kolozsvári főkancellárián felesküdött jegyzőnek. 1819-től kezdve lefordította
Schiller: Don Carlos, Goethe: az ifjú Werther gyötrelmei és Madame de Stael:
Corinne című műveit, de nem talált kiadót. 1825 júliusában hét hivatalnok
társával megalapította a Gondviselő Társaság nevű önsegélyező egyletet, vagyis
az első magyar hitelszövetkezetet.1828-ban hozzáfogott Erdély történetének
megírásához, de ebből csak 63 oldal készült el. Barátjával, gróf Béldi Ferenccel
1820 novemberében világutazásra indul, miután érdemei folytán könnyen
megkapta a másfél évi szabadságát hozzá. Tudja, hogy vagyona egy része rá fog
menni, de tele van tudás-szomjjal, kíváncsisággal. Így 1830-1832 között nyugateurópai és észak-amerikai utazást tett Béldi Ferenc kíséretében.
Ezeknek az utazásoknak a leírását 1834-ben adták ki Kolozsvárott, de a mű
hamarosan tiltólistára került. Az útleírás VIII. fejezete tartalmazza az Amerikai
Függetlenségi Nyilatkozat magyar fordítását. Hazaérkezése után nemsokára
régi kedvelt tervét 1833-ban valósítja meg, amikor barátaival együtt megalapítja
a Nemzeti Casinot. Az ő javaslatára indult meg a Vasárnapi Újság című néplap
(1836) megalakul a Vívó Intézet és az Asszonyi Olvasó Egylet. 1836-ban, a
kolozsvári játékszín tollvivő titkára lett, ő szedte rendbe a színházanyagi ügyeit,
de a lelke a Nemzeti Színház országos bizottságának s a múzeumalapítás akkor
még koraérett gondolatának. Az Utazás Észak-Amerikában angol fordításban is
megjelent, magyar nyelvű munkája több kiadást is megért halála után a 1902
végén. A XX. században sokan foglalkoztak munkásságával, fennmaradt
kézirataiból válogatásokat közöltek. Utazás Észak-Amerikában egy újabb kiadás
Mikó Imre előszavával 1966-ban jelent meg. Ugyancsak Mikó Imre tollából A
bércre esett fa (Bölöni Farkas Sándor életregénye 1969) című könyvében irodalmi
emléket állított a demokrácia megszállottjának és a romantikus szerelmesnek.
Életének 47. évében 1842. február 4-én hunyt el.
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TÓTH FERENC
Búcsú Nellikétől
A Vida családdal 1937-től Szugolyban szőlő-szomszédok voltunk. Nellike egyszeriben nagylány lett, de Lacival és Bélával nap mint nap élveztük a
Maros-part nyújtotta kellemes lehetőségeket. A legidősebb Vida fiú, a repülőszázados István a korzón sétálva megjelenésével elbűvölte a lányokat.
Vida Kornélia Gizella 1924. március 1-jén az Aradi utcai református
elemi iskola épületében született, tanítói családból. Akkori gyakorlat szerint az
elemi iskolákban összevont osztályokban folyt a tanítás. A cecei születésű édesapa folyamatosan a második, a makói ősöktől származó édesanya az első
osztályban tanított. Nellikét csinos, magas, sugárzó tekintetű, mosolygós arcú
kislánynak ismertem meg. Gondolkodását a rendkívül mély református szellemiség hatotta át. Ebből kifolyóan középiskolai tanulmányait nem Makón, hanem
a vásárhelyi református líceumban végezte. Hetente hazajárt, és barátnőivel, többek között Tóth Jolikával (Sutyika) és Diós Ancikával a vasárnapi istentisztelet
előtt a Soli Deo Gloria foglalkozásokon tevőlegesen részt vett. Egyetemre is a
reformáció fővárosába, Debrecenbe iratkozott be, ahol 1942-től 1946-ig tanult, és
magyar-latin szakból középiskolai tanári oklevelet szerzett. Az egyetemen kiváló professzorok tanították: klasszika-filológiából Szabó Árpád, irodalomból
Kerecsényi Dezső és Juhász Géza, neveléstanból Karácsony Sándor, nyelvészetből Bárczi Géza, aki példaképe is lett, minden meghirdetett előadását lelkesen hallgatta, tanári szakdolgozatát is nála írta a makói ö-ző nyelvjárásról. Debrecenben ismerkedett meg a tanítóképzőbe járó, vésztői születésű Pápay Endrével. Nellike tanári diplomáját 1947. május 22-én vette át, és július 14-én kötöttek
házasságot. Debrecenben kezdtek tanítani, majd a szegedi siketnéma intézetbe
helyezték át őket. Két leányuk született: Nellike (1949) és Beáta (1954).
A Rákosi diktatúra idején a három Vida fiú bekapcsolódott a Kopjások
fedőnévvel működő ellenálló csoportba. Az államvédelem emberei 1949.
májusában a három Vida fiút le akarták tartóztatni, de ők ellenálltak, sőt a hatóság embereit összekötözték. A fiúk Jugoszlávián keresztül próbáltak megszökni,
de mikor ez meghiúsult, előbb Debrecenbe menekültek, erről titkon Nellikét is
értesítették. Tőle naponta kaptak ételt, amelyet babakocsit tolva vitt ki a parkba,
és ott mint egy idegen, Béla öccse mellé ülve, egymásra nem is tekintve, észrevétlenül tolta oda a csomagot. Egy református pap segítségével jutottak át
Ausztriába. Itthon mindkét szülőt letartóztatták, a Liget utcai házukat elkobozták. Kiszabadulva Vida néni általános iskolában tovább taníthatott, Vida Pista
bácsi a fegyházból szabadulva a villanytelepen raktárosként dolgozott. Erdei
Ferenc – akinek első elemiben Vida István volt a tanítója – visszajuttatta a Liget
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utcai házat. Ez az épület Nellike számára is fontos lett, mert ez számára József
Attila szellemét sugallta, hiszen ebben a házban lakott az ifjú poéta tanára,
Tettamanti Béla.
A makói gimnáziumba 1952-ben nevezték ki tanárnak. Szaktárgyait
lelkesedéssel tanította. Egy magyar szakos nevelő számára a legnagyobb elismerés, amikor olyan lenyűgöző hangulatot tud teremteni óráján, hogy a légy
zümmögését is meg lehet hallani. Ezt tapasztaltam egyik magyaróráján. A latint
ekkor már rendkívüli tárgyként tanították, de orvosnak készülő tanulók szorgalommal látogatták óráit, akadt közöttük, aki latin szakos tanár lett. Igazságos,
következetes és szigorú nevelő volt. Egyetemistaként hányan megköszönték,
hogy a mércét magasra állította.
De Nellikét pusztán a tantervi anyag átadása nem elégítette ki. Dr. Szabó Mihályné szárnyai alatt főleg az irodalmi szakköri munka ejtette hatalmába.
A József Attila tantermet tablókkal és tárlókkal látták el, ahová kikerültek az ifjú
poéta tanárainak és múzsáinak fényképei, Juhász Gyulának a Szépség koldusa
kötethez írt előszava. A teremben megjelölték a költő ülőhelyét. Ide csak a
magyarból kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák ülhetett. A gimnáziumi lépcsőház fordulóján 1955-ben József Attila fényképsort és Nagy Gyula szobrász József
Attila gipsz domborművét állították ki. A tanulók között népszerű volt a hetenként kiírt pályázatsorozat, az eredményes munkát végzők neve felkerült a dicsőségtáblára. József Attila születésnapján szavalóversenyeket rendeztek, amely
pesti kezdeményezésre országos mozgalommá szélesedett, ehhez Makó elsők
között csatlakozott. A soproni iskola Nellikét emléklappal is kitüntette. Az
ötventagú irodalmi szakkör a város fogadott fiáról szavalóversenyek mellett
kortárs-emlékezéseket is gyűjtött. Ebben a szellemben kirándulásokat is szerveztek Kunszentmártonba, Öcsödre, Monorra, Balatonszárszóra.
Dr. Szabó Mihálynéval a hagymaházban irodalmi szakkört vezetett,
ahol a résztvevők olyan irodalmi alkotásokkal ismerkedhettek, amelyek nem
szerepeltek a középiskolai tananyagban. Nellike sok tehetséges szavalót a vers
értelmezésével, a költői életmű ismertetésével segített megértetni az előadandó
művet. Szakkörösei közül szívesen emlegette Institoris Ildikót, aki 1956-ban
gyújtó lelkesedéssel szavalta el a Nemzeti dalt. Ildikó év vesztesen Nellike
növendékeként végezte a negyedik osztályt. Gyakran tapasztalta, hogy tanítványa szünetekben, milyen bánatosan nézegetett ki az iskola udvari ablakán. Nem
mehetett hozzá vigasztalni, bátorítani, hiszen mindkettőjüket figyelték. Érettségi
dolgozatára az alábbi bírálatot írta: Mély érzésekből fakadó, intelligens írás.
Felépítése tervszerű. Az eszmék helyességét idézetekkel igazolja, s vonatkoztatja az
ifjúságra. Stílusa világos, szabatos. Helyesírása kifogástalan. Csak felét tudta átmásolni.
Javasolt érdemjegy: Jeles.
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Nyugdíjba vonulásakor, 1979-ben a tantestület nevében Gottl Frigyes
igazgató vett tőle búcsút. Megköszönte a sok rendezvényt, amelyeket évtizedek
során szervezett. Kiemelte, hogy „az iskolában sok minden dicsérte és dicséri kezed
ügyességét, munkáját. A 106-os tanterem ízléses berendezése, a szalagok hímzése a
zászlókon – hogy csak néhányat említsek – mind a Te munkádat hirdeti.” Nyugdíjasként még évekig oktatta a gimnáziumban és az egészségügyi szakközépiskolában a latint.
A családban mindig meghatározó szerepe volt, a hat unokát az utolsó
pillanatig segítette tanulmányaikban. Igazi lelki társa volt nemcsak a szűk családban, de az unokatestvérek és azok gyermekeinek is mindig készen állt a segítségre, vigasztalásra, hol egy szép kézimunkával, hol egy finom süteménnyel,
mindig okos, értő tanácsaival. Utolsó évét bearanyozta a kis dédunoka. Fiatalokat meghazudtoló ambícióval, erővel tette mindezt, amit mindenki csodált és
példaértékűnek tartott.
Nyugdíjba vonulva otthon sem tétlenkedett. Művelte a kertet, ápolta a
kutyust, később halastavat, díszkertet alakított ki. Asszisztensként segédkezett
Bea leányának fogorvosi kezelésein. A Belvárosi Református Nőszövetség belvárosi csoportjában művelődési feladatokat vállalt, előadásokat tartott, szavalt.
Nagy szeretettel ápolta férje emlékét is, hiszen Papay Endréről oktatási intézményt neveztek el. Ifjúkori barátnőivel a Hagymaház kávézójában
szerdánként tere-fere délutánon találkozott. Idős korában is fáradhatatlan volt, rádióhallgatás közben
is hímzett vagy horgolt. Váratlan
rosszullét után néhány hétig a szegedi klinikán és a makói kórházban
ápolták. 2011. december 8-án hagyott itt bennünket.
Nem tudom feledni segítőkész egyéniségét, fürkésző, meleg
tekintetét – városi szinten a József
Attila-kultusz
megteremtéséért
folytatott erőfeszítéseit.

Pápay Endréné (1924-2011)
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GONDA JÚLIA
Újabb „Vén diák üdvözlete”
In memoriam Nelli néni
Nelli néni! ez a „fogalmazás” sehogy sem megy most nekem... Pedig annyit és
viszonylag könnyen megírogattam gimista koromban, ahogy most látom, elővéve az elsős gimnazista magyar irodalmi munkafüzetem: 1957/58 van ráírva... alányomtatva pedig ez: „Csak iskolai célra használható!” (Hát most nem arra használom, hanem emlékidézésre.) Telis de tele van pontos óravázlatokkal, és egy csomó, házi feladatul kapott fogalmazással: gyerekkorom legkedvesebb meséjéről (a
népmese tanulásához kapcsolódóan), meg Petőfi Falu végén kurta kocsmája prózában, továbbá Petőfi Naplójának olvasása után egy napom leírása naplóformában, aztán Arany Toldi estéjének jellemei, típusai tanulmányozása után osztályunk elképzelt tipikus alakjának bemutatása, majd egy barát jellemzése, otthonom – leírása, Jókai
tanulmányok után, Utam hazafelé elbeszélésben, beszámoló egy felejthetetlen kulturális élményről (Puccini Manon Lescaut-ja egy Szegedre kirándulás alkalmával),
a Pázmán lovag kapcsán kirándulás a múltba..
Tulajdonképpen most is azt teszem: kirándulok a múltba...
De most... mit írjak, milyen műfajban, hogyan? S kinek...
Nelli néninek, a gimnáziumi irodalom tanárnőmnek, akinek később kollegája is
lehettem - már nem írhatom,...
És épp erről kellene most írnom, erről a visszavonhatatlan nem-ről...
S milyen furcsa, de milyen fatális, hogy ezt egy irodalmi folyóiratban olvasott
elbeszélésből kellett megtudnom, egy másik tanítvány szépírói tollából... Egy
novellából, sejtésként, hogy aztán berohanjak alma materunkba, a József Attila
Gimnáziumba, hogy ott megtudjam, az irodalmon túli bizonyosságként a sajnos
valós hírt: Nelli néni valóban elment... hetekkel, hónapokkal azelőtt, anélkül, hogy
tudtam volna...
Téblábolok a folyosón, a tanárival szemben az emléktábla, az egykori tanárok
emlékére, az Ady idézettel: "másokért élünk, mi mindig csak adunk..." Mindig
szemembe ötlik, de most különösképp... Egyre többen vannak „egykori tanáraink”...
Osztályfőnökünk: Géza bácsi (Domokos Géza), aki a matematikát és fizikát tanította, nagy odaadással, lelkesen, minket is lelkesítve, Etelka néni (Erdei
Etelka), a biológa és kémia komoly oktatásával, Sutyi néni (Dr. Nagy Dezsőné), a
változatos, alaposan és módszeresen megmozgató testnevelés órákkal... És a
többiek, egyre többen... Mennyire részei voltak az életünknek, hogy figyeltek
ránk, ismertek bennünket, terelgettek! Nem csak a tantárgyaik voltak fontosak
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számukra, hanem mi, tanítványok is... főleg mi...
Nelli néninek is! Milyen nagyon odafigyelt ránk! („Arcomon ma is áldott
tekintetét Szemeidnek érzem.”) Milyen jól ismert bennünket! Mennyire tudott elismerően, szépen dicsérni! Mindig őszinte volt, így megmondta - néha homlokát
ráncolva - rosszalló véleményét is, de mindig sajnálkozva, jobbító szándékkal és
törődéssel...
Járkálok a régi és újabb tablók között, a régi alma mater folyosóin, ami több
mint 100 éve ugyanaz (bár akár Adynál: „Az ősi Schola már meg is ifjodott,
Gyönyörűn azóta” - újjáépült, kiegészült, Makovecz tervei alapján - ő is már odaát),
de folyamatosan, minden évben változnak lakói: mennek és jönnek évről évre,
emberöltőről emberöltőre, korszakokról korszakokra is... Generációk követik
egymást, de azért valahol, valahogy ott marad a régiek „szelleme” is, és ez lehet
a „genius loci”...
Azt hiszem, a tanárainkat sose feledjük, s örökké a diákjaik maradunk, még
akkor is, ha hozzájuk öregedünk. Látok itt egy csomó közös tablót is, amiken már
én is rajta vagyok tanárként, már 1968-tól... Tanítottam Nellike osztályában is,
ahol ő volt (milyen gondos!) osztályfőnök, és milyen nehéz is volt így szólítani
és tegezni, mint kollégát, különösen eleinte, kezdő tanárként, - hiszen attól még,
hogy én is tanárrá lettem, tanítvány is maradtam, s ő mindig is a tanárom
maradt - és most úgy tűnik, hiába azok a hosszú évek, míg együtt tanítottunk
(1966-1983-ig), most mégis úgy tűnik, ahogy felidézem a közös emlékeket, hogy
az a négy év a meghatározó, a diákévek, 1957-1961-ig, a magyar és latin
órákkal...
„Homérosz s felhős görög tragédiák
Vágnak a szívembe.
Te beszélsz és mi, nebulók, hallgatunk,
Istenem, istenek, mintha csak ma lenne.„
… és a fiatal, energikus, lendületes Nelli néni alakja jelenik meg előttem, rá
emlékezve. A magyar s latin tanáromé. Akinek most, „vén diákként” üzengetek...
„egykori iskolámba”, mert, igen, egykori tanárainkkal szemben örökké diákok
maradunk, (mint ahogy szüleinknek is örökké gyerekei) - felnőve is.... öregen
is... most is, s
„én jó mesterem, szeretném a kezed
Áldva-átkozva, sírva megcsókolni”
Hm... hát tényleg nem lett jó ez a „fogalmazás”... Tényleg, a vége se... Mert késő.
Adynál Páris és Zilah közt csak a tér a szétválasztó (Zilahra ment az a félig-síró,
félig-vidor ének ), de itt, most, az idő is, s már behozhatatlanul...
Előbb kellett volna megköszönni... vagy talán az is köszönet, ha továbbvisszük,
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továbbadjuk – némileg, és persze kiegészítve a magunk csomagjával is – amit
kaptunk...?
Csak sose feledjük el, hogy mit kaptunk – kapunk!
Az én irodalomszeretetemben, hogy irodalomtanár lettem, biztos benne
van a Nelli nénitől kapott indíttatás és útravaló is, az órái, amiken olyan
alaposan elemezgettünk egy egy művet, s úgy is jegyzeteltünk, hogy az
egyetemen mintha csak azt folytattuk volna, ha más aspektusból is. Vagy a
József Attila iránti rajongásban is, József Attila makói éveinek alapos és
érzelemgazdag tanítása, a kultuszának továbbápoltatása. József Attila szinte
személyes ismerősünk, majdhogynem diáktársunk lett; nem hiába járt
ugyanebbe a gimnáziumba, mint mi, magunk közt érezhettük a jelenlétét, a jól
megismertetett makói életrajzi adatok, fotók, dokumentumok és főleg a versek
alapján..., aminek fontosnak tartásáról ő is megnyilatkozott a József Attiláról
szóló írásában (Pápay Endréné: Makó fogadott fia), amiben megint csak az igazi
tanári mivolta is előtérbe jön:
„Nem tagadhatom meg tanári önmagamat, amikor a kiforrott költő mindenki
által értékelt filozofikus elmélkedései elé helyezem a fiatalkori próbálkozásait.
Talán azért, mert tanári feladatom volt a tizennégy-tizennyolc évesek megfigyelése: milyen irányba mutat érdeklődésük, milyen pályára lesznek alkalmasak,
mire kikerülnek a gimnáziumból. (...) kedvenceim maradtak a próbálkozások,
nem csak azért, mert itt születtek, hanem és főleg azért, mert ezekből ismertem
meg József Attila diákkori személyiségét (...) Bátran kimondhatjuk, hogy Makó
fogadott fia volt, itt vált költővé, későbbi ragaszkodása is bizonyítja, hogy sokat
köszönhet városunknak.”
Mi is sokat Nelli néninek...
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Maros
Idők előtti históriát mondok, mert ez olyan régi történet, hogy a Teremtő
még a vállára se’ vette azt az ütött-kopott tarisznyát, amelyben, az Öreg Idő kuporgott apró gyermekeivel. Akkor még Időapó legnagyobb fia, Őskor, is kisded
volt. A tarisznyaszíj csak azután nyílt ki.
Szóval ekkoriban óriások taposták a lágy földet. Ha jókedvük volt, puha lankákat, szelíd völgyeket rajzoltak a sárba, de ha összemérgelődtek, dühödten
topogtak, zord sziklákat dobáltak, hegyeket sodortak csipkés láncolatba. Olyankor egymásnak feszülve fölgyűrték a földet, amely kínjában jajgatott. Fájdalmas,
tüzes sebek fakadtak forró bőrén, és a hegeken át tüzet lehelt. Néha sírt a szenvedő föld, és haragos, tajtékzó vizek szökelltek belőle. Aztán hamu hullott, fekete esővel kevert forró víz, amely elborította a frissen föltépett talaj mélységeit.
Sorra nyílt ki a Teremtő tarisznyája. Az is lehet, hogy elkopott az iszák szíja.
Így született a Maros. Sok kis, apró testvérkéje táplálta egyre tisztább nedvével,
amelyek friss illatokat és hideg szeleket hordoztak hátukon, és mivel akkor
tanultak járni, sűrűn botladoztak, hófehér habsebeket szerezve útjuk során.
Egyre gyorsabban futottak a hegyekben, lejtőkön, lankákon, míg rá nem bukkantak nővérükre, a mosolygó Marosra, aki lágy öleléssel fogadta őket.
Valaha a Maros is egy volt a sok kis bukdácsoló patak közül. Egy bájos, apró
forrás volt ő is, de bátorsága, vidámsága a legmeredekebb úton csalta a mélybe.
Aztán magába fogadta csivitelő, fecsegő testvérkéit, és egyre komolyabb víz,
folyó lett belőle.
Ahol született, folyton növekvő erejével egy völgyet vájt ki magának. A komor felhőkből zuhogó eső és a Maros vize parányi magvakat hozott magával. A
folyó völgyében először szivárványszín rétek majd sötét, rettentő erdők sarjadtak, melyekből smaragd tisztások futottak le a Marosig, meg-megáztatva benne
pitypang lábukat. Az erdőkben tömérdek kismadár kísérte csengő-bongó
dallamokkal a folyó zúgásának robaját.
Tavaszonként tengernyi eső zúdult a Marosra és az őt hű szolgaként kísérő
erdőkre, rétekre, egyesülve az égig érő, fekete felhőket karistoló bércek fagyott
bajszú hiúzok lábnyomait őrző, téli, jeges fájdalmával, és apró tavakat, zörgő
levelű nádasokkal tarkított kiöntéseket könnyeztek. Ezeket a zsírcsordító nyári
nap addig perzselte gonosz vigyorral, amíg sáros tócsákká aszalta. A Maros
hatalmas könnycseppeket hullatva siratta a kiöntéseit, amíg a könnyekből
esőfelhők lettek, amelyek megeredve feltöltötték az apadó folyó medrét, és a
szőke víz habjai tömérdek csillogó, ezüstpikkelyt sodortak magukkal.
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A szelídebb lankák közé érve, majd a zöldfüvű réteken meg-megállva,
lelassult a folyó. Itt már egyre kevesebb patak cirógatta. Aranyló haját, amely
lágy fürtökben omlott a síkság vállára, néha rakoncátlan szellők kócolták, de
megesett, hogy dühöngő nyugati szelek ráncigálták egymással vetélkedve.
Tetszett a Maros mindenkinek. A tiszta égbolt magasából kamasz sugarak
szökdöstek le, nem törődve sokat tapasztalt apjuk, a vén Nap figyelmeztetésével, és zengő legényest jártak a hullámokon. Kegyetlen zivatarok tépdesték a
Maros hátát, hogy erejüket, daliásságukat bizonyítsák a szökdécselő szépségnek. Ő azonban csak nevetett a sok udvarló csillogásán, villogásán, zúgásán és
morajlásán. Kacaja erdei szellő suttogása, ezüst holdfény simogatása és hajnali
harmat volt.
Csak egyetlen folyam volt, ami elbűvölte őt.
Fönn, a szirtekkel csipkézett, meredélyekkel és szakadékokkal szabdalt
hegycsúcsok közt született a Tisza. Bölcsőjét fenyvesek, éles sziklák, vadászó
medvék üvöltése és osonó hiúzok morgása vette körül. Gyenge habjaiba éles
kövek zuhantak. Égiháborúk robajló mennydörgése, cikázó villámok fenyegető
fénye, morajló földrengések dajkálták. Szürke patakok szorították medrét. Lefelé
tartó hosszú útja menekülés volt irigy testvérei elől. Az állandó futásban
megerősödött, hatalmas sziklákat ragadott föl és tojás alakú kavicsokká koptatta. Időnként ő is kitört ágyából és zabolázhatatlan ősdühvel áradt. Ilyenkor
mindent elpusztított környezetében.
A síkságra leérve lelassult, de megemberesedett, komolyabb lett. Itt már
nagy folyók is behódoltak neki, nem mertek vitatkozni vele. Vizüket nekiadták
és röstelkedve elballagtak.
Aztán az öreg Föld, amely ekkorra már lehűtötte homlokát, pihenésként
lejtőket vájt ki magának. Az ilyen hasadékok egyikében aztán találkozott a két
folyó a Tisza és a Maros.
Tisza természetesnek vette, hogy a kis szőke folyó megalázkodva adja át
neki a vizét. Maros azonban lágyan fodrozódni kezdett, ahogy a széles vállú,
vad folyamfiút megpillantotta. Hallott ő már bugás nádbokroktól, ezüstpénzű
halaktól, és a kiöntéseiben fészkelő gencsektől a veszedelmes Tiszáról. Úgy
gondolta azonban, hogy majd szépen megférnek egymás mellett. Most amikor
megérezte a Tisza szándékát, sok kis ágra szakadt, úgy próbált megszökni előle.
Egy fekete szemű zivatarfelleg, aki nem kellett Marosnak, sűrűn zuhogó
csöppjeivel irigyen a széles Tisza fülébe suttogott. Addig hullatta gúnyolódó
esőjét, míg a nagy folyam egyre dühösebb lett. Észrevette, hogy a Maros nem
akarja vizét neki adni. Haragja egyre nőtt, szétszórta tajtékzó habjait, pusztítani,
rombolni kezdett Elöntötte a nádasokat, elsodorta a halakat és kiborogatta a
vadmadarak parti fészkeit.
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Maros csak nevetett rajta, majd göndörödő, szőke fürtjeit váratlanul csillogó
fodrokba fésülte, és a meglepett Tisza vállára hajtotta fejét. Az aranyszínű tincsek lágyan simultak a hatalmas víz tajtékzó hullámaira.
A folyamfiú csodálattal figyelte, és úgy érezte, soha senki nem szerette
ennyire. Fölfigyelt Maros piruló fodraira. Ekkor már nem büszke gőgből, hanem
szeretetből akart egyesülni Maros vizével.
A pusztító áradás lassan visszahúzódott. Már nem ölt, rombolt a Tisza,
hanem nyárutói éjek tücsökcirpelését utánozta csobogása, és a halálukban is
meseszép, letépett vadvirágok csokrát fonta a folyóleány homlokára. Ahogy az
irigy zivatar eltakarodott délnek, apró, piros bolyhú bárányfelhők borították be
az eget, és tükörképük fényesen csillogott Maros szemében. Nem kellett már
követelni, parancsolni neki, mert saját akaratából adta magát Tiszának.
Ezután együtt építették a szélesedő homokpartot, nevelték a vízi világ csodás teremtményeit, összekarolva ballagtak útjukon. Végül, amint megöregedtek,
szelíd belenyugvással, kart karba öltve adták meg magukat egy új, erős folyam,
a Duna hullámainak, ahol vizeik elkeveredtek, Azóta is a hátukon hordozzák a
Kárpát-medence minden szépségét, vadságát és teremtő erejét.
A Duna pedig vitte a belé ömlő folyókkal az Alföld szelíd csodáit a hatalmas, szunnyadó Fekete tenger lágy ázsiai kékségébe, hogy aztán hószín vitorlákat ringasson. Az irdatlan víz meséket mondatott a folyókkal, hogy a keleti
sivatagok homokját hordozó szélviharok kegyetlen korbácsütéseit kipihenje.
Ha a Hold megfürösztette ezüstlábait a tengerben, szavakat csent tőle. A
Maros szőke meséit hallgatta a legszívesebben. Olyankor aztán szelíd, pihentető
álmokat ragyogott az evezősök meggyötört arcára.

Makovecz Imre rajza
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Kitaszítva
− Örök életről álmodozol te is? Azt pedig nem lehet. Legföljebb a lélekkel
bíróknak. Ne kapálózz, te!
Az öreg erősen szorította a csillogó márnát, amit a varsából próbált kivenni, de a pikkelyek beakadoztak a háló szemeibe. Aztán sikerrel kiügyeskedte, és
a ladik aljára dobta.
− Sovány zsákmány, de nekem elég lesz – gondolta.
Mélyen a homályos vízbe merítette lapátját, nagyokat húzott. A fürge alkotmány
meglódult, mint a nógatott ló, és siklani kezdett.
− Mindjárt otthon leszünk, meglásd!
Még mindig a halhoz beszélt. Szokása volt ez, hosszú magányának fanyar gyümölcse. Gyakran társalgott az erdővel, az állatokkal, a nádassal. Szóba állt mindennel, amiben életet sejtett vagy látott.
A csobbanások végiggurultak az egyre sötétedő vízen, megrázva a folyóparti kiöntések halványzöld csöndjét. A Sulymosnál vadkacsák riadtak föl, és méltatlankodva kiáltozták világgá ijedtségüket. Az öreg hunyorogva nézett utánuk.
− De bolondok vagytok, hiszen ismerhettek már. Hápogó népség!
A rémült madarak erős szárnycsapásokkal − mintha az óriásra hízott, búcsúzó
napkorongba akartak volna szállni – húztak az élő folyó irányába. Nádasokkal,
zsombékokkal tűzdelt kiöntésen siklott a csónak. Gazdája gyorsan terelgette.
− Még megázunk vacsorám, ha nem igyekszünk. Bár, te nem nagyon
bánnád – nevetgélt az öreg, a ladik alján még mindig csapdosó, ezüstpénzekkel
tűzdelt halra pislantva.
Az előbb figyelt fel rá, ahogy a menekülő vadkacsákat követte szemével, hogy
nyugatról sötét, fenyegető fellegek bújtak elő a nap mögül, és rohanni kezdtek a
csónak nyomában.
− Nem messze megyünk! – nyugtatta apó a zsákmányát, amely egyre inkább
beletörődve sorsába, csak néha moccantotta meg uszonyait.
− Ha bebújunk a fészkembe, ott már nem ázunk meg! Tudod, fészkem van
ám nekem is, mint az ég madarainak.
A szél végigsimította a hátát. Jólesett neki, alaposan megizzadt az erős evezésben. Remegés futott végig a tájon. A láthatatlan hírnök lába nyomán sárga
habgyöngyöt fodrozott a víz, a közelgő vihar küldte hadüzenetét. A partszéli
nádas, mintha örülne az érkező förgetegnek, buja, aranyló táncba kezdett részegen rázva zörgő leveleit. Távoli moraj gurult végig az ártéri erdőn.
− Fekete garabonciások ülnek a föllegekben. Azok morognak, de már
itthon is vagyunk – motyogta a férfi.
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Partra húzta a csónakot, majd egy ócska kötéllel kikötötte egy fához. Most
jobban kell vigyázni, nehogy az ítéletidő elvigye. Erős, bütykös ujjaival keményen meghúzta a bogokat. Az evezőlapátokat a ladik fenekére dobta, a halat
piszkos, szürke tarisznyájába dugta. Sietős léptekkel a kunyhó felé igyekezett,
amely valóban úgy simult az öles törzsű füzek közé, mint egy madárfészek.
− Itthon vagyunk hát!
Belökte az ajtót, és gyorsan belépett, mert a hátát már kövérre hízott esőcseppek
csapkodták. Kitört a vihar. A hetek óta tartó kánikula hatalmas zivatarral ért
véget. Kékes fény villant föl, és szinte ugyanabban a szempillantásban dobhártyaszaggató dörrenéssel mutatkozott be az égiháború. Ömleni kezdett az eső.
Zuhogása a korbácsként lecsapó szélrohamok sivítását is legyőzte.
Meggyulladt a mécses, de a huzattól remegő bátortalan lángocska gyorsan
kihunyt. Megpróbálta ismét életre kelteni, de a gyenge fény újra elaludt.
− Jobb is így, nem fogy a belevaló, meg úgy sincs mit néznem –
duruzsolta az öreg. Aztán a halra gondolva, csak addig ügyeskedett, amíg imbolyogva, karcsún táncolva, de lobogni kezdett a láng.
A hordalékfából ácsolt viskóban egy tölgyfa asztal volt a berendezés színevirága. Egy farönk szolgált mellette ülőhelyül. A sarokban szúette korhadt láda
guggolt, míg fekvőhely gyanánt vastagon fűszénát terítettek a másik oldalra.
Az asztalt nagyon szerette. Az öregapja fabrikálta a nagy makai tűzvész előtt,
amikor még a városban laktak.
Ahogy a márnát az asztalra dobta, felrémlett előtte nagyapja arca.
− Olyan idős lehetett, mint én vagyok most – gondolta.
− Hogy óvott bennünket ő is meg szülém is attól, hogy kijöjjünk a
dohányföldekre!
A pilács halvány világosságát a villámok kékes villódzása erősítette. A ládából
subát vett elő, és a hátára terítette.
− Lehet, hogy az emlékektől fázom? – mormogta az öreg.
Felbontotta a halat, a beleket kidobta az ajtón, majd ezüstpénzek garmadát kaparta gyors mozdulatokkal az asztalra. A viharos éj fekete fátylát szétszaggató
villámok, a kunyhó résein át, mintha egy vén, mohó rablót láttak volna, amint
zsákmányával menekülni készül. A halpénzeket is a viskó elé hajította, majd
darabolni kezdte a hófehér húst.
A szüntelen villogás és dörgés újabb emlékeket hívott elő agyában.
− Úgy ám! − nevetett az öreg. − Nem ijedünk meg holmi vihartól!
„Lájpcig”! Az volt csak az igazi!
− Hogy vertük a franciákat! Magát a nagy Napóleont győztük ott le! Igaz,
hogy számosan voltunk, minden náció ellene fordult.
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A ládához lépett, sót vett elő. Egy kendő sarkába volt csomagolva a drága kincs.
Finoman behintette a halszeleteket.
− Vigyázni kell vele, hamar elfogy – dörmögte.
Kilesett a hasadékon. A förgeteg, mintha kiadta volna minden dühét, hirtelen
véget ért. A szél még utóvédként felvette a harcot a fák lombjaival. Sustorogva
vívtak, de aztán megfutamodott néhány könnycseppet még ráhintve az éjbe
borult folyóparti tájra.
Egy vaslábosba rakta a besózott halhúst, és az asztalra tette.
− Ebből már reggeli lesz. Majd hajnalban megbirkózom vele!
Egyre fürgébben kezdett tenni-venni. Feküdni készülődött. Nagyokat sóhajtva
letérdelt a szalmára, majd végigdőlt rajta. Gyorsan el akart aludni. Tudta, hogy
ilyenkor az elszabadult emlékek rávetik magukat, és mint az éhes farkasok gyötrik amíg ébren van. A subát magára terítette, és a búcsúzó eső csendes szöszmötölését hallgatta.
Próbált álomba merülni, de mint, amikor kireped a tömött zsák, és pereg belőle
megállíthatatlanul az élet, úgy zúdultak rá a régen megélt napok képei. Az előbb
még fázott, most azonban hűvös verejtékcseppek csordultak gyér haja tövéről a
lezárt szemhéjakra.
− Apám, az Isten megáldja, segítsen rajtam! Az uram úgy mar, mint a
kígyó. Azt lelkeli, hogy takarítsam innen kendet!
Pengeélesen látta maga előtt lánya kínlódó arcát. Hangja oly elevennek tűnt,
mintha itt szólna mellette. Oldalra dobta magát a szalmán, és nyögve, forgolódva próbálta elűzni magától a képet, de az, mint a kísértő sátán, makacsul
ragaszkodott hozzá.
− Hát, tudok én még nektek segíteni!
Magyarázkodni próbált. Meg akarta győzni őket, hogy hasznukra van. Nem értette, hogy mi történt velük. Ez az egy gyereke van. Asszonya, akit a városból
hozott, a szülés után egy héttel meghalt. Mindene volt a kislány. Már akkor féltette, amikor észrevette, hogy a legény körülötte sündörög. Harcolt ellene a
maga módján, de hiába, megesküdtek. Azt hitte, elviszi a férfi, de ők jöttek oda
hozzá lakni. Nem volt több árendás föld, az uradalom nem adott. Akkor könyörgött a veje, hogy elférnek ők így is. Beleegyezett, mert tudta, hogy Lelén milyen
nehéz letelepedni.
Azután sem kedvelte a fiatal férfit, de úgy volt vele, nem neki kell szeretnie. Nagyhangú, magabiztos ember volt. Amikor együtt ásták az új gödörház
alapjait, mindent ígért. Meggazdagodást, saját földet, vert falú házat. Aztán mi
lett? Ott nyomorognak most is az ő házában. De nélküle!
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− Hogy könyörögtem nekik! A megalázó emléktől ökölbe szorult a keze.
Szénát húzott maga alá, mert addig forgolódott, hogy már a puszta földön feküdt. Szétmázolta az izzadtságot a homlokán.
− Igaz, hogy a dohányföldben már nehezen mozgok, de csomózni, bálokba rakni még tudom a száraz leveleket. Meg aztán igen keveset is pusztítok az
ételből – hallotta a saját hangját.
Ahogy öregedett és lassult az apó, úgy lett vele egyre türelmetlenebb, gorombább a veje. Először csak mondogatta, majd kiabálni kezdett.
− Nem bírjuk etetni! Itt a három gyerek. Semmi haszna már!
Erre igyekezett többet dolgozni. Vitatkozott, érvelt. Próbált segíteni a család
megélhetésében, de egyre fáradtabban, reménytelenebbül.
Aztán egyszer, Szent Mihály napján, a lelei kertészek az újabb bérleti szerződést
tárgyalták. Nem őt hívták. A veje ment el helyette. A lánya a gyerekekkel az új
oskolában volt, mert Szabados tanító úr bekérette őket.
Az öreg előkereste a régi ládáját, eltett néhány ócska ruhaneműt, majd a kunyhó
sarkában kapargatni kezdte a földet. Egy sáros, félig elrothadt vászonzacskót
húzott ki az üregből.
- Nekem már nem kell! – gondolta.
Az aranypénzt a francia háborúban zsákmányolta. Még ennyi év után is
csodásan csillogott, ahogy az asztal közepére tette. Aztán nekivágott a keserves
útnak. Elhagyta a házat, amelyet egykor épített.
Kibújt az ajtón, és hirtelen köhögni kezdett. Hevesen rázkódott, ugatásszerű
hangok törtek fel a torkából. Megkapaszkodott a kerítésben, és percek múlva
döbbent rá, hogy sír. Visszafordult, az asztalhoz lépett, a pénzt lesöpörte róla.
− Ezt nem adom! – üvöltötte eltorzult hangon, és aztán, mint aki megijedt
saját magától egyszerre elhallgatott.
− Az asztalra szükségem van! – morogta csendesen.
Egyik kezével a ládát markolta, a másikkal a régi faalkotmányt rángatta, húzta a
földön. Menekült, mint egy rabló. Tudta, hova megy. A mocsári viskót már gyerekkorában megismerte. Az apjával gyakran halásztak, pákásztak erre. Megszokott pihenőhelye volt az a vízi embereknek. Ha a Maros elvitte, valaki mindig
újra fölépítette. Aztán a püspök tiszttartója megtiltotta a leleieknek az erdőben,
vízparton való kóborlást, és az elmúlt idők tanúját, a kunyhót, elhagyták, majd
el is felejtették az emberek.
Ide vette be magát Márton apó immáron öt esztendeje. Azóta ő is a feledés hálójába esett, ugyanúgy, mint a nádi búvóhely.
− Belenőttem a mocsárba. Egy vagyok a többi vad között − duruzsolta
félálomban, miközben a kínzó emlékek lassan elvonultak, s remegő köddé válva
lengtek a víz fölött itt hagyva az alvó öregembert.
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TETYANA MÁRIA POLJAKOVA
A háború Makón
Makó — leánykorom városa. A város, ahol a hagyma bárhol szembeötlik, főleg, ha jó a termés. Az erős, csípős hagymaszagot csak az idegenek érzik, pedig
mindenütt terjeng. Makón a nyár igazán meleg és a tél igazán hideg, mert sehol
sincs egyetlen domb se, egyetlenegy hegy se. Errefelé a szél kedve szerint fúj ide
meg oda, nem állják útját erdőségek, hegyek. Sajnos, inkább télen fúj, nem
nyáron, hogy legalább enyhítené a nagy meleget. A várost övező síkságról Petőfi
Sándor költeménye jut eszembe:
Börtönéből szabadult sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom. (...)
Makón folyik át a Maros, a folyó, amelynek látszólag méltóságteljesen hömpölyög a vize tovább és tovább, de alattomos ám, mert aki hisz neki, könnyen
ráfizethet. A sima víztükör alatt nem egy tapasztalatlan úszót húztak le az
életveszélyes örvények. De szabad-e megszólnom ezt az isteni folyót, amelynek
a partján olyan finom homokban lehet sütkérezni, hogy bármelyik tengerparti
üdülő megirigyelhetné?
Most veszem észre, hogy emlékeim megint elragadtak, gondolatban megint
ott állok mezítláb a naptól izzó homokban a Maros partján, és egyik lábamról a
másikra ugrabugrálok, mert nagyon süti a talpamat a forró homok...
Abban az időszakban, amelyikről írok, nem nyár volt, hanem tavasz, 1945
kora tavasza. A háború már a vége felé járt.
Hetedik gimnáziumba jártam. Édesapám ugyanennek a gimnáziumnak tanára és igazgatóhelyettese volt. Mi Makón a háború hátországának a legnagyobb
problémáit játszva hidaltuk át, mert itt senki sem éhezett. A spájzokban bőven
volt élelem — kolbász, sonka, liszt stb. — igaz, ügyesen befalazva. Ha valakinek
valamije hiányzott, cserével meg tudta szerezni, mert a pénz, a pengő, lényegében már semmit sem ért. A moziba két tojás volt a belépő. Néha haza kellett
szaladnom további tojásokért, mert az öcsém — csak az ő kíséretében volt
szabad moziba mennem — nem vitte elég óvatosan a jegy árát.
A makóiak többsége szerencsésen élte át a háborút. Ám ez nemcsak annak
köszönhető, hogy mindig volt mit ennünk (csak a cukor hiányzott, ezt a nem
nagyon ízletes melasszal kellett pótolnunk), hanem annak is, hogy Makó felett
egyetlenegy bombázó repülőgép sem jelent meg.
Már csak napok választottak el attól a pillanattól, hogy a szovjet csapatok
bevonuljanak Makóra és környékére. A gimnáziumban már néhány hete szünetelt a tanítás. A tanári kar tagjai — tanárnők, idősebb tanárok és családjaik (csak
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két tanárunk volt katonaköteles) — rettegve tanácskoztak, hogy hová meneküljenek.
Ebben a félelmetes helyzetben szerencsés fordulat állott be. Épp a tanáriban
tanácskoztak a tanárok, amikor belépett egy úr, a gimnázium legbutább és
egyben leggazdagabb diákjai egyikének az édesapja. Meghívta az egész tanári
kart családostul a tanyájára, ami csak néhány kilométernyire feküdt Makótól.
A másik meglepetés az volt, hogy édesapám elárulta, tökéletesen beszél oroszul, mert tizennyolc éves korában, az első világháborúban, orosz fogságba
esett és Szibériába vitték.
A tanárok útját a tanyára egy nagy probléma nehezítette. Mivel a háborúban
minden közlekedési eszközt — autót, szekeret, lovat — rekviráltak, nem tudták, hogyan fognak kiköltözni családtagjaikkal, gyerekeikkel a tanyára. Ám a
földbirtokos (eredménytelenül próbálok visszaemlékezni a nevére...) ezt is megoldotta. Elvezette az útra kész csoportot egy közeli helyre, ahol keskeny síneken nyitott kocsik állottak. Egy igen öreg lovacska volt befogva eléjük. Ez volt a
lóré — egyfogatú, keskeny vágányú vasúti kocsi. Ezen szállították be a termést a tanyáról a városba, illetve vissza a tanyára a bevásárolt holmit.
A tanárok mindnyájan beszálltak, bár gyerekestül-csomagostul ez sem
volt könnyű. Azelőtt sohasem érte ezt a járművet ilyen nagy megtisz teltetés — hiszen most az áru helyett a nagybecsű tanári kart szállította. Én
nem fértem fel a kocsira, hiszen jobban kellett a hely a felnőtteknek s az
idősebbeknek, ezért biciklivel követtem a csoportot. Sohasem felejtem el a
lórén ülő tanáraim ijedt képét, az öreg ló gúnyos nyerítését.
Három hetet töltöttünk a tanyán.
Aki a háborút megélte, vagy Márai Sándor könyveiből ismeri ezt az idő szakot, megérti, milyen problémát okozott mind a magyaroknak, mind az
oroszoknak az, hogy nem értették egymás nyelvét. A ta nyán édesapám
pótolhatatlan volt. Mindnyájunk életét megkönnyítette azzal, hogy jól
beszélt oroszul. Ezenkívül az is sokat segített, hogy a jó ételekkel és italok kal ellátott orosz tiszteknek eszükbe sem jutott lövöldözniük.
Lábjegyzet
A földbirtokos fiának az érettségije egészen jól sikerült.
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VARGA LÁSZLÓ
Legény, a hucul ló
16 évesen egy szép hucul ló tulajdonosa vagyok. Három éve vettük a
lovat, mert a testvéreimmel nagyon jól megtanultunk lovagolni, és szerettünk
volna egy saját lovat. Makón, a lovardában ismertük meg a lovaglást. Ott sosem
lehetett kimenni terepre, csak mindig a pályán mentünk körbe–körbe; nagyon
untuk. Legjobban arra vágyódtunk, hogy a Maros-töltés tetején vágtázhassunk.
A család úgy döntött, vegyünk egy olcsó lovat, és majd meglátjuk. Így lett
Legény a mi lovunk. A természete is legényes, nagyon szeret virgonckodni,
játszani, társaival mókázni; megmutatni, hogy ki is a főnök; ilyenkor szokták
mondani a lovas ismerősök: Legény, legény a gáton. Nagyon játékos, kedves,
gyermekszerető, figyelmes, okos állat.
A fajtája hucul, a hucul népcsoportról kapta a nevét. A fajtára jellemzően
kistermetű, bár az ereje nagy: teherfuvarozásnál ugyanannyi terhet tud elhúzni,
mint a nagyobb méretű társai; rettentő kitartó és szívós. A Kárpátok pónijának is
nevezik. Az Osztrák-Magyar Monarchia elterjedt málhás és hátas lova volt a
nehezen járható hegyi terepeken; a lakosság nélkülözhetetlen segítsége igáslóként. Régen ezek a lovak bányában is dolgoztak, a kocsikat kővel megrakva
húzták a hegyen. Legtöbbjük pej, de akad fekete színű is.
Az interneten keresgéltünk a tesómmal, Tomival az eladó lovak között, és
mikor rátaláltam, rögtön tudtam, hogy ez az én lovam. Elmentünk megnézni,
hogy biztosan megfelelő legyen a mi számunkra. Nagyon jó volt egy saját lovat
keresni. Mivel semmi kifogás nem volt ellene, megvettük. Nagyon boldogok
voltunk.
2009 tavaszán az egész család az istállón dolgozott; nagyon nagy munka volt, az
egészet fából kellett csinálni. Mindkét tatám itt segített, anya is húzta le a fák
kérgét, apa intézte az anyagokat, mamáék sütötték a sütiket. Egy hónapig tartó
kemény munka volt, mire kész lett a szép istálló. Két ló részére építettük; van
mellette egy zabos is a takarmánynak és a lószerszámoknak.
Miközben Makón volt a ló bértartásban, történt néhány kaland velünk. Az ottani
lovas oktató nehezen fogadta el, hogy mi egy kis lovat veszünk. Miért nem egy
nagy versenylovat, amivel tudnánk díjugrató versenyeken indulni. Többen
csúfolták Legényt, főképpen mucunak hívták. De mi tudtuk, hogy nem is olyan
buta ez a mi lovunk, ezért vettük meg. Mikor meghoztuk Makóra, nagyon nagy
volt a szőre, mert az télre megnő, hogy ne fázzon. Az előző gazdánál sokat volt
kinn rideg tartásban. Először egy óra hosszáig tartott, mire levakartuk róla azt a
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nagy bundát. Nagyon élveztük, hogy saját lovunk lehet. Ahogy telt az idő, majdnem mindennap jártunk hozzá lovagolni, gondozni, ápolni.
Pozitív csalódást okozott Legény, mert sokan azt gondolták, hogy ez egy kis
makrancos, akaratos kis póni, és velünk is majd gonoszkodik. Mikor lovagoltunk a karámban, akkor szinte mindenki ránk figyelt, hogy milyen ügyesek
vagyunk a tesómmal. 13 évesen és 10 évesen szőrén lovagoltuk. Esős idő volt,
nagyon saras volt a lovaglópálya. Mondták, hogy valakinek meg kellene fogasolni a pályát; mi elvállaltuk és megcsináltuk, mert nagyon jó fogatos a lovunk.
Ahogy telt az idő, elismerték nem is olyan rossz ez a kis lovacska.
Egyik hétvégén elhatároztuk, hogy kihozzuk Apátfalvára. Ez a falu Makótól
9 km-re van, de Tomival hazalovagoltunk a hátán. A bértartó helyen sokan
kérdezték, hogy hol a lószállítónk, amivel majd hazavisszük. Mondtuk, hogy
hazalovagolunk, kész az istállója, most már otthon szeretnénk tartani. Mikor
hazaértünk, nagy boldogság töltött el bennünket, hogy itthon lehet a saját
lovunk. A szomszédnak is van lova, először ővele jártunk lovagolni, mert nem
tudtuk, hogy Legény mire, hogyan reagál.
Nagyon sokat jártunk lovagolni; ha tehettük, akkor mindennap. Sok örömöt
okoz egy ilyen háziállat, akár órákon át visz a hátán oda, ahova mással nem is
lehet eljutni. Szoktunk a barátokkal pár órás kis túrákra menni, akkor bejárjuk
Apátfalva környékét, a Maros-partot is. A falubeli lovasokkal szerveztünk mezei
lóversenyt, ahol az első évben 3. helyezett lettem. Nagyon meglepődtünk az
eredményen, mert összesen öt hónapot foglalkoztam vele, és nagyon jól teljesített az ügyességi versenyen. Ezt a versenyt minden évben megrendezzük, és
egyre jobb eredményeket érünk el. Tavaly már lovas kocsival is indultam,
2. helyezést értem el. Nagyon büszke vagyok Legényre.
Télen, ha esik egy kis hó, akkor befogjuk a kis faszánkóba, összekötünk hármatnégyet, és így megyünk a faluban. Szerencsére nem kell egymást felváltva húzgálni, hanem ránk is vigyázva a ló húz minket. A lovazásnak van egy nehezebb
oldala is: gondoskodni kell a takarmányról. Nem kellemes, amikor be kell
hordani a nagy nyári melegben a szalmát és a takarmányt: zabot, fűszénát,
lucernát, ősszel a kukoricaszárat. A munkát a család együtt végzi. Egy ló tartásához hozzátartozik még az almozás szalmával; trágyázás, trágyakihordás; etetés,
itatás, legeltetés; patkolás. Ez mind pénz és idő. Az állattartás hatalmas felelősség. Nem lehet, hogy nincs kedvem felkelni reggel 7-kor, mert álmos vagyok; és
este nem etetem meg, mert bulizni megyek. A lovat legalább 4 naponta jártatni
kell, naponta kitrágyázni alóla. Az állatot nem lehet félredobni és egy hét múlva
elővenni, mint egy plüss pónit. Állandó gondoskodást és törődést igényel, ezt ő
is viszonozza. Amíg Apátfalván jártam iskolába, minden reggel én keltem
végezni iskola előtt. Szeptembertől a tesóm végez, mert én korán elmegyek
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itthonról. Esténként én etetek mindennap; az iskolából hazaérve először
Legényhez megyek le bicajjal. Uzsonnára sárgarépát, almát vagy jutalomfalatot
kap tőlem. Mi szoktuk kihordani a trágyát alóla és friss szalmát vinni alá.
Minden munkát mi végzünk, ami a lóval kapcsolatos. Megtanultunk kézzel
kaszálni; nyáron vágunk neki friss füvet az utcáról. Ha mi kimegyünk aratni,
anya száll be, ő fűnyíróval vág füvet a lónak. Ki szoktuk kötni Legényt a
szomszédok elé legelni, a szomszédok az ablakból lesik a mi lovunkat.
Megéri vele ez a rengeteg dolog, mert sok örömöt is ad. Nyáron kijárunk a falu
szélére; van ott egy tó, abban fürdetjük Legit a nagy hőségben. Nagyon szeret a
vízben, alig akar kijönni, együtt úszunk. Néha persze mérgesek is vagyunk rá. A
múltkor hazavágtázott, otthagyott minket a falu szélén, bicajjal tekertem utána.
Anya látta a fekete sörényét elsuhanni az ablak alatt. Szaladt kinyitni a kaput
Legénynek, nagy nehezen betereltük. Ilyenkor nagyon dühös vagyok rá, jól
leszidom.
A lóval kapcsolatos élményeket nem lehet leírni; ki kell próbálni, milyen a ló
hátán szárnyalni, milyen gondoskodni róla. A törődést Legény is viszonozza,
bármit megtesz nekünk: ha kell, ugrat; tehenet terel, átmegy a vízen. A mi kis
környékünk leggyorsabb lova, mindössze 143 cm a marmagassága. A nyolcéves
lánytestvéremet is nyugodtan elengedem lovagolni, mert tudom, hogy épségben
haza fogja hozni. Most éppen a 2012-es májusi Nyeregszemlére készülünk.
Eddig is sok szép élményünk volt a lovunkkal, de most Ópusztaszerig akarunk
eljutni lóháton. Kétnapos kőkemény lovaglásnak nézünk elé. Legi biztosan bírni
fogja, persze mi is. Csak apa el ne akadjon a terepjáróval, ahogy követ minket.
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TISZLAVICZ LÁSZLÓ
PERUI ÚTIKÉPEK
Ama sua, ama llulla, ama quella!
Ne lopj! Ne lustálkodj! Ne hazudj!
(hagyományos inka üdvözlés)
Másfél évvel ezelőtt három hetet töltöttem Peruban, ebben a csodálatos,
távoli, titokzatos országban. Hogy miért éppen Peruba utaztam? Gyermekkoromban sokat olvastam a Dél-Amerikáról, Peruról, a Titikaka-tóról, a Nascavonalakról, az „inkák kincseiről, örökségéről”. Sokáig úgy tűnt, hogy elérhetetlen
számomra, hogy lássam ezt a csodálatos országot. Aztán, egyszer sikerült. Ezt a
gyönyörű utat, szeretném bemutatni, hátha valaki kedvet kap, s ellátogat ebbe
az aranyról („biru”) elnevezett országba.
Tizenkét fős magyar csoporttal vágtunk neki az útnak. A budapesti,
akkor még Ferihegy nevű repülőtérről KLM géppel utaztunk Amszterdamba,
majd átszállást követően 14 órás repülőúttal Limába, Peru fővárosába. Magyarország és Peru között 6 órás időeltolódás van. Reggel indultunk, s este
érkeztünk a 8000 km-re lévő fővárosba. Az időeltolódást („jetlag”) nem szenvedtük meg, így már a megérkezés estéjén megnéztük az esti Limát.
Peru a középkori inka birodalom örököse: innen indultak és ide érkeztek
az inka utak, ösvények („caminoes”). Peru hatalmas ország, közel 1 millió 300
négyzetkilométer területű, 28 millió lakossal bír. Dél-Amerika nyugati részén, az
egyenlítő alatt fekszik (a déli szélesség 18. fokáig). Három fő részre, tájra oszlik,
a Csendes-óceán melletti parti síkságra, a Középső-Andokra és az Amazonasmedencére (Selva). A 24 tartományban 180 járás van. A Costa sivatagos sávnak
tekinthető, kopár, északon a Pariñas-foknál kezdődik, délen az Atacamasivatagban folytatódik (Chilével határosan). Ebben a sivatagban emberemlékezet óta nem esett eső. Néhány kaktuszféle éldegél e területen, felhasználva a
hajnali kis pára nedvességét. Az Atacama- és az Ica-sivatagban mi is jártunk. E
terület határa keleten az Andok. Az óceáni Humboldt-áramlat (az Antarktisztől
felfelé halad a kontinens mellett) hűvös, emiatt tengeri élőlényekben igen gazdag: ez magyarázza Peru kiemelkedő halászati eredményeit. A parti éghajlat
hűvösebb annál, mint a földrajzi helyzetéből következne. Az Andok és a Titikaka-tó körül helyezkedi el az ugyancsak kopár magaslati fennsík, az Altiplano
(4000 m). A Középső-Andok perui legmagasabb csúcsa a Huascaran (6768 m).
Ezen a területen a hőmérséklet 9 és 18 fok között van, a nyár száraz, a tél
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(október-április) esős. A Titikaka-tó a világ legmagasabban fekvő hajózható tava
(3821 m magasan van, 280 méter mély, a Balaton víztükrének a 14-szerese!).
A Selva északkeleten helyezkedik el, trópusi esőerdővel fedett terület, az Amazonas eredése is itt található. Ritkán lakott vidék, a magas hőmérséklet és magas
páratartalom megviseli az emberi szervezetet.
Peru és az Andok jellegzetes állatai az amerikai tevefélék: a láma, az
alpaka, a gunakó és a vikunya. Emellett híres az andoki kondorkeselyű, az
óceánban a tengeritehén, az édesvizekben pedig a piranha. Bolívián kívül az
egyetlen ország Peru, ahol a kokacserje termesztése nem tilos. A kokalevél (kezdetben a coca cola alapanyaga is volt) rágása, a kokatea fogyasztása a hegyi
betegség tüneteit lényegesen csökkenti. A csincsilla őshazája Dél-Peru. Errefelé
nincs természetes fa, a múlt században Ausztráliából telepítették be eukaliptuszfákat. Emiatt a házakban nincs fűtés, nincs kémény, leszámítva néhány modernebb házat ill. szállodát. Takarót viszont elegendőt adnak.
Az ország több mint 2%-a nemzeti park. A Machu Picchu inka város
egyszerre kulturális és természeti világörökség.
A perui társadalom nagy része bennszülött indián (45%), a hegyi
indiánok főként kecsua nyelven beszélnek, az ország déli és keleti részén ajmara
nyelven beszélnek, a Titikaka tavon élők pedig uro nyelven. A hivatalos nyelv a
spanyol, emellett az indián nyelvek is érvényesek. A lakosság jó része mesztic
(indián és fehér keverék (37%), 15%-a fehér (kreol), 3%-a egyéb. Jelentős a japán
és kínai kolónia is. A kínaiak Magyarországhoz hasonlóan Peruban is mindenütt
jelen vannak boltokkal, éttermekkel. A négereket évszázadokkal ezelőtt rabszolgaként vitték az országba, a leszármazottaik nagy része az Ica-sivatag – Nasca
környékén lakik.
A mezőgazdasági termékek között vezet a burgonya és a kukorica, hiszen Peru az őshazájuk. Több mint 200 édesburgonyaféle ismert ebben az
országban. A halászat a Humboldt-áramlás eredményeképpen igen jelentős. Az
állattenyésztésben a lámafélék vezetnek. A peruiak kedvenc étele a háziasított
tengerimalac, sütve. Egy templomi festményen Jézus utolsó vacsoráját megörökítő képen a központi fogás a sült tengerimalac. Nekem a ceviche jött be: ez
nyers halból, kagylóból készül citromlében marinálva, sóval, fűszerekkel, chilivel, sok hagymával. Egy kecsua túravezető pedig elkészítette nekem az ő kedvenc ételét: a lomo saltado-t, ami alpakahúsból készült „brassóiszerű” finomság
volt.
A perui irodalom 2010-ben kerül a világ figyelmének középpontjába,
amikor az arequipai születésű Mario Vargas Llosa megkapta az irodalmi Nobeldíjat. Regényei közül a Kölykök, a Pantaleon és a hölgyvendégek, a Halál az
Andokban, a Város és a kutyák, az Utazás a fikció birodalmába a legismertebbek.
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Peru és Dél-Amerika korai történelme a múlt homályában vész el. Talán
a jégkorszak idején a Bering-szoroson vándoroltak át emberek az amerikai
kontinensre. Kb. 5 ezer évvel ezelőtt elkezdődött a növénytermesztés és az állatok háziasítása. Innen származik a burgonya, tök, kukorica, paprika, paradicsom, avokádó, a dinnye és az uborka is. A tengerimalacok és pézsmakacsa
mellett a lámafélék tenyésztése is elkezdődött. A gyapot termesztésével pedig
elindult a szövés, ami a perui civilizációk egyik művészi kifejezési formája lett
az agyagművesség (Kr.e. 1800 – 800) mellett. Később megjelent a terepviszonyokból is adódó teraszos földművelés. Az egyes kultúrák váltották egymást).
Az 1400-as években győzött az inka kultúra, leginkább ennek emlékeivel találkozunk: teraszos földművelés, öntözés, további növények nemesítése (quinoa:
kölesszerű növény), kézművesség, fémfeldolgozás, zene, festészet, szobrászat.
Az inka birodalom egysége a kecsua nyelven és az inka valláson alapult. Ez a
Teremtő Isten és a Napisten, Inti tiszteletéből állt. A hagyomány szerint a Napisten elküldte Cuzcóba két gyermekét, építsék fel Cuzcót, benne a Naptemplomot, és alapítsanak dinasztiát. Cuzcónak, a birodalom egykori fővárosának
200.000 lakosa volt. A várost védő legjelentősebb építmény volt a Sacsayhuaman
erőd volt. Jól megszervezett, „katonai jellegű” birodalomat hoz-tak létre. A négy
nagy inka tartomány élén az inka egy-egy férfi családtagja állt. Alattuk kisebb
főnökök álltak. A férfiakat csapatokra osztották. A tízes számrendszert használták, csomóírással értekeztek, a statisztikát kipukon számolták ki. Az inkáknak
fejlett orvostudományuk volt. Az andoki növényeket különféle betegségek gyógyítására használták: malária, fekélyek, nemi bajok, lepra, érzéstelenítések.
Nemcsak az inka uralkodók tetemeit balzsamozták be, hanem az isteneknek
szánt áldozatokat is: ezeket a magas hegyre vitték fel, ahol a hideg, a szél mumifikálta a magzati pózban elhelyezett testeket. Még a mai napig találnak ilyen
múmiákat az Andok csúcsain lévő barlangokban. Az inka abszolút hatalommal
bírt. Ő volt a Nap Fia, az emberré lett Isten, bár gondosan ügyelt alattvalói jólétére, igazságosan kormányzott. Az inka birodalmában az uralkodó a Napisten
megtestesítője volt. Később a mitológia központi alakjává a teremtő Isten lett, és
az ő alakja határozott irányt vett az egyistenhit felé.
Az inka 10 parancsolatából a munka fontos szerepe emelhető ki:
1. A munka elkerülhetetlen kötelesség
2. Senkinek sincsen joga a csavargáshoz
3. Mindannyian dolgoznak mindannyiukért
4. A szükség az, mely meghatározza a vagyonhoz való jogot.
5. Az adó méltányos, de kötelező
6. Az államnak joga van követelni, parancsolni, ellenőrizni, de kötelezve van
arra, hogy biztosítsa az emberek szükségleteit.
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7. A föld nem tulajdona annak, aki rajta dolgozik, de ő használhatja fel arra,
hogy a szükségleteit kielégítse vele.
8. Annak, aki dolgozik, joga van az élethez.
9. Mindenki köteles megtermelni magának és övéinek a szükségeset, de
ezenfelül segíteni másoknak is.
10. A közösség érdeke előbbre valóbb az egyéni érdekeknél.
Pizarro három alkalommal járt Peruban, a harmadik útján 1530-ban
lépett perui földre, s 1533-ban végeztette ki Atahualpát, miután elfoglalta
Cuscot. Hogy miért tudta maroknyi csapatával legyőzni a spanyol konkvisztádor az inkákat, arra vonatkozóan van egy magyarázat, monda. Eszerint az
inkák azt hitték, hogy az istenek majd eljönnek hozzájuk, szakállas, fehér bőrű,
nagy állat tetején utazó lények lesznek: ezek voltak a spanyolok, akik aztán
kíméletlenül leigázták az országot, s évszázadokra gyarmatosították azt. Kezdetben volt Felső-Peru (ez ma Bolívia) és Alsó-Peru. A függetlenséget az 1800-as
években nyerték el a dél-amerikai önállósodási harcokban Simon Bolivar és Jose
De San Martin irányításával, s 1845-ben Ramon Castilla tábornok megteremtette
a békét, majd a két országrész különvált.
A XX. század nagyon mozgalmas volt a peruiak számára: a Machu
Picchu felfedezése, háborúk, puccsok, diktatúrák jellemezték. Jelenleg béke,
nyugalom van az országban, 2011-ben Ollanta Humala Tasso lett a köztársasági
elnök.
A folytatásban a változatos tájak, inka emlékek, természeti jelenségek kerülnek
bemutatásra.

Kecsua nők csoportja
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VÍZHÁNYÓ EMŐKE
Kalandozás
Tisztán emlékszem, ahogy az első nap csak álltam, néztem és el voltam
ámulva. A trópusi éden látványa tárult elém, ahogy a reggeli nap sugarai lassan
megvilágították a tájat. Ahogy lélegeztem, éreztem a számban a tenger sós ízét.
Bár hunyorogtam a vízfelszínen visszatükröződő napsugarak miatt, mégsem
tudtam levenni a szemem a halaktól zavarosan fodrozódó vízről, amit a halászmadarak is észrevettek. Érdeklődve figyeltem, ahogy gondosan manőverezve
megpróbálják elkapni a reggeli zsákmányt. Arra gondoltam, hogy nem is
lehetne jobb helyen horgonyt vetni és alámerülni a kristálytiszta, azúrkék
tengernek és sodródni a színek, halak és korallok csodavilágában.
Mindig van új a nap alatt. Tagadhatatlanul mindig adódnak újabb és
újabb lehetőségek, amelyek tálcán kínálják magukat. Ezúttal eltávolodtam a szárazföldtől, és a kalózok nyomdokaiba léptem. Persze mindezt csakis nemes
szándékkal tettem, hiszen így a kedvenc elfoglaltságomnak, a búvárkodásnak
szentelhetem minden napomat. Ezért aztán Balitól is búcsút vettem egy időre,
igaz, nem volt könnyű, hiszen Bali elragadó, és az első pillanatban elvarázsolt.
Sokszor leírtam már, hogy mennyire szeretek ott élni, de most mégis hagytam,
hogy a szél másfelé sodorjon.
Ezúttal az útirány kelet, vagyis Balitól keletebbre, Nyugat-Pápua. A
távolság országon belül is kb. 2500 km, amit repülővel Baliról, egyszeri átszállással három óra alatt tettem meg. A repülő Sorong-ba érkezett, ami önmagában
sem volt mindennapi. A repülőgépek közeledtét egy hangos sziréna jelezte, és
akkor a leszállópályán addig focizó gyerekek, marháikat terelő pásztorok,
biciklis vagy gyalogos városiak és a kóbor kutyák szép nyugodtan, komótosan
az út szélére húzódtak. Majd miután a gép nagyot huppanva landolt, tovább
folytatták félbe-hagyott útjukat.
Az első benyomások alapján nem mondhatnám, hogy a szívembe zártam Sorong-ot. Magunk között csak So(w)rong-ként („túl rossz”) emlegetjük.
Egy nem kimondottan rendezett város, ami hosszú idő óta kereskedelmi központ, olaj tankerek és halászhajók százai foglalják el a kikötőket. Ugyan nyílt néhány új hotel és a turisták igényeinek is megfelelni próbáló szupermarket, ennek
ellenére a város maga nem igazi turistacsalogató.
Mivel az elmúlt évtizedekben sokan felismerték a Nyugat-Pápua adta
üzleti lehetőségeket, az emberek tömegesen vándoroltak ide a környező szigetekről, hogy kisebb éttermeket, műhelyeket vagy boltokat nyissanak. Azonban
nem csak az indonézeket, hanem a külföldi befektetőket is felvillanyozta a
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térség, akik gyöngyfarmokat, ásvány- és nemesfém bányákat, olajkitermelőket,
resortokat és lakóhajókat üzemeltetnek. Ezzel munkalehetőséget, megélhetést és
oktatást biztosítva a kis szigetek izoláltan élő közösségeinek.
Nem számít azonban, hogy mennyire elszomorító az utcakép, hogy
mennyi csontsovány kóbor kutya rohangászik az utcákon; a pápuai gyerekek
hatalmas, barna szemei mindent elfeledtettek. Ártatlan érdeklődéssel szaladtak
felém, hiszen a legtöbben tényleg nem láttak még fehér embert. Kuriózumnak
számítottam. Ezért úton-útfélen rám is kiabáltak egy „helló mister” köszöntést,
majd nagyot kacagtak, amint visszaköszöntem. Nem számított, hogy nő létemre
is „mister” vagyok.
Sorong tehát kikerülhetetlen állomás annak, aki Raja Ampatra szeretne
utazni. Repülőterére évente sok ezer turista érkezik, akiket taxival azonnal a
kikötőbe szállítanak, és onnan vagy a resortok irányába folytatják tovább 2-4
órás hajóútjukat, vagy a búvár lakóhajókra szállnak fel, hogy a mesés szigetek
között cikázva merülhessenek a világ legcsodálatosabb korallzátonyain.
Én is egy lakóhajó fedélzetére érkeztem, és rögtön egy kalózfilmben
éreztem magam. A 33 méter hosszú, fából készült phinisi tekintélyt parancsoló
méreteivel komótosan szelte a habokat. Körülöttünk a végtelen tenger csillogó
víztükre, a távolban feltűnt ugyan néhány sziget, de az első napi hajóút alatt
távol voltunk minden civilizációtól.
Raja Ampatra látogatni, és ezen a területen merülni, minden képzeletet
felülmúló élmény. Két évtizede Raja Ampat természeti csodáiról csak néhány
tudós és egy maroknyi elszánt természetjáró turista tudott. Ma pedig az egyik
legvonzóbb turisztikai és tudományos célpont. Raja Ampat különleges és
sokszor bizarr élővilágáról, lélegzetelállító szigeteiről és természeti kincseiről
vált méltán híressé. Elsőként a 19. században Alfred Russel Wallace, brit kutató
számolt be pápuai élményeiről.
Mikor Nyugat-Pápuára érkeztem, és találkoztam a pápuai emberekkel,
rögtön feltűnt, hogy mennyire emlékeztetnek engem az afrikai lakosokra.
Később megtudtam, hogy Nyugat-Pápua első betelepülői 50 ezer évvel ezelőtt
érkeztek Afrikából. Az afrikai gének még ma is igen erőteljesen mutatkoznak a
ma élő pápuai lakosoknál. A nagyon sötét bőr, sűrű, göndör haj, széles, lapos
orr, mind az afrikai eredetről tanúskodnak. A követő jelentős hajós népcsoport
ötezer évvel ezelőtt érkezett Kínából, de maláj és más indonéz szigeteki törzsek
is vándoroltak ide.
A távolról érkező ősök legendája adta a terület elnevezését. Raja Ampat
azt jelenti, hogy „négy király”, amely a négy fő szigetre utal: Waigeo, Misool,
Salawati és Batanta, ahol a legenda szerint négy királyság alakult. A 15.
században fellendült fűszerkereskedelem, ásványianyag- és nemesfém kiter62
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melés hatására vált a térség széles körben ismertté. Sajnos nem csak a fűszerek
iránti kereslet miatt utaztak ide Európából, hanem többek között a Pápuán
őshonos, és különlegesen szép paradicsommadár miatt is. Tolla ugyanis az
előkelő arisztokrácia kalapjait díszítette.
Mára azonban Raja Ampat 42 ezer km2-nyi területének jelentős része
környezetvédelmi terület, ahol a helyi kormányzóságok, nonprofit szervezetek
és a resortok közösen együttműködve törekszenek a terület szárazföldi és
tengeri élővilágának megóvására. Természetesen mi, a hajókon dolgozó búvárok
is igyekszünk mindent megtenni, és próbálunk minden idelátogatót is erre
ösztönözni, hogy ez a lenyűgözően élénk és változatos tengeri csoda megmaradjon.
Ennek a nagyszerű együttműködésnek köszönhető, hogy Raja Ampat a
világ egyik legtöbbek által vágyott búvárparadicsoma. A maga 1427 halfajával
és 553 korallfajával felülmúlja még az ausztrál Nagy Korallzátony élővilágát is.
Úgy gondolom, hogy ez elég indok arra, hogy minden reggel kiugorjak a
bőrömből, és beleugorjak a neoprén búvárruhámba.
A legjobban azt szeretem, mikor kora reggel kimegyek a fedélzetre, és
egy csésze teával a kezemben ébredezek a végtelen tengert bámulva. A reggeli
órákban a halak igen aktívak, a nagyobb halak a kisebbekre vadásznak, így a felszín fodrozódása segít a megfelelő merülőhely kiválasztásában. Amikor tiszta az
idő, és az áramlat is éppen megfelelő erősségű, a reggeli merülések a leglátványosabbak és a legizgalmasabbak is egyben.
Persze akadnak esős napok is, amikor nem esik jól a nyirkos, hideg búvárruhába bújni, a merülést követően pedig kimászni a vízből. Csak a vízben, a
merülés közben nincs semmi gond. Hiszen bármennyire is hihetetlen, még a
trópuson is didereghet az ember, ha vizesen megfújja a szél. Ilyenkor egy csésze
forró gyömbértea gyorsan átmelegít mindenkit, majd ezt követően élénken
indulnak az aznapi élménybeszámolók és a lefotózott halak beazonosítása.
Sokan egyetértünk abban, hogy a hajózás az egyik legkiválóbb, legizgalmasabb és legbiztonságosabb módja az utazásnak. Sosem szűnik a felfedezés
vágya. A trópusi gyöngyfüzérként egymás mellett ülő szigetek mindenképp
ellenállhatatlanul csábítóak. Minden túra alkalmával meglátogatunk egy helyi
falut is. Hiszen a nyugati ember számára az eldugott kis pálmafás szigetek és
lakóik az idilli környezet megtestesítői, ahol az ember egy a természettel. Kintről
betekintve ezeknek az embereknek az életébe, ez maga a földi paradicsom.
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen sok csodálatos helyen jártam
már a világban. Szebbnél szebb idilli tájat láttam, de sokszor azon töprengtem,
vajon milyen lehetett eredeti szépségében, mielőtt az emberek elfoglalták volna.
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Őslakosok Bali szigetén

Vízhányó Emőke
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ANTALL ISTVÁN
Pálmaág és békétlenség
Kocsis Imre kihívó képzőművészeti magatartása
Ez az életmű nem tud és nem is akar viselkedni, pedig nincs békésebb ember
alkotójuknál. Csakhogy akit olyan tehetséggel vert meg a teremtő, hogy minden
mozdulatában ott a hagyomány, amelyet nem tagad, mi több lényege szerint
ismer, és emellett ott az utánozhatatlan friss szellem, amit csak lefokoznánk, ha
modernitásnak szólítanánk, annak érdemes a képei, de még a gondolatai, az élményei, az indulatai mögé is betekinteni. A körülmények ismeretében nem szabadulhatunk attól az érzéstől, hogy a makói televény is tudott valamit! Hiszen
az országos elkomorulás, azaz a háború alatt, majd a remények világlása idején
a háború után, de még az elszürküléskor is nagyszerű szellemi életet mutatott ez
a többszörös történelmi átjáró házként működő közösség. Bartók és Dohnányi a
helyi orvos vendégeként lépett fel itt, politikai párt szerveződött a Maros egyik
tutaján. Csak csendesen merem mondani, hogy Imre nagyapja is elpolitizálta az
életét, pedig milyen remek ács lehetett volna. De itt járta a középiskolát Domokos Mátyás, itt mutatta be verseit a hadifogságból éppen visszatért Lator László.
Ez akkor is megérinti az ember gyerekét, ha csak hallomásból értesül, a felnőttek
beszélgetéséből az eseményekről, s a mindennapi postakihordás mellett inkább
a jószág és az állatok ellátásához nélkülözhetetlen takarmány kaszálása, a
behordás lehet a feladat. A történelem országútja ott dübörög a kapu előtt, csak
a kulcslyukon kukucskálhatnak a gyerekek, s a kert végébe fedezéket épít a család, de a kaszás visz magával katonát, civilt egyaránt. Ám a korai vízfestmények, az első rajzok, a környezet azóta is töretlenül hiteles ábrázolása a művészet felé sodor, jóllehet a fazekasság használható mesterséget ad és az anyag fölöttébb való ismeretét, tiszteletét kínálja. Aki már dolgozott kerámiafestékkel, az
tudja, hogy Kocsis Imre festői világának honnan ered ez a tiszta opálos
pasztőzus világa. Leírhatjuk, kimondhatjuk véletlenül sem az alkalmazott
grafika tiszta temperás átmosásaiból, hanem a fazekakon megtapadó földfény
élményeként. S innen érthető az a természetesség is, amely megfejthetetlen
önazonosságot mutat bármilyen képi vagy plasztikai kaland kipróbálásakor. Ez
a magatartás onnan való, abból a paraszti felfogásból, ahol nem válik el a játék a
munkától. A parasztportán mozgó gyerek mindennapjai során válik részesévé a
természet alakulásának, az állatok szaporodásának, a növények sarjadásának, az
elmúlásnak, a munkafolyamatok megtervezésének, az időjárás mindennapi
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kihívásainak, a családnyi vagy világméretű katasztrófákból való feltápászkodás
képességének. A tapasztalat nem merev iskoláztatás, hanem az élet
otthonossága által öröklődik. Ezt a szellemet nem tudta és nem is akarta otthon
felejteni Kocsis Imre. Számára a korszerűség ekképpen mindössze idő és nem
minőséghatározó. Talán ezért nem tudott huzamosabb ideig mit kezdeni vele a
szakma, a kritika. Talán ezért nem is tudott igazán divatossá, trendivé,
engedelmes követőket toborzó zárt iskolateremtővé lenni, mert egy pillanatig
sem érdekelték az égígérő és korszakonként kiüresedő elméletek. Az ő
költészete olyan tiszta és áttekinthető, hogy ha módszereiről kérdezzük képes
azt mondani, hogy: "mögvan a kézügyességöm hozzá". Persze megvan az érzelmi
és a racionális fedezete is, de erről olyan felesleges (szinte szemérmetlen dolog)
beszélni is! Tizenkilencedik századi ihletettségű monokróm fotográfiái, a
reklámgrafika és a technikai világot megidéző szitanyomatai ezért szervesülnek
óriás táblaképeivel. Azokkal a táblaképekkel, amelyeknek felületén nyoma
sincs az izzadságszagú, tűecsettel előbabrált fotórealizmusnak, s a kiagyalt képi
üzeneteknek. Az ő képei attól megrendítőek, hogy a nagyvonalú ecsetkezelés
által összefogott látvány téri élménye szinte egy téren kívüli világ absztrakcióját
kínálja. A drámaiságot csak fokozza a köznapiság, a keresetlenség. Ez nem
vakolat, ez nem az aszfalt, ez kép, egy képtelen világ képe. Három kulcslyuk a
három mesternek. A lehető legveszélyesebb művészi csapda, hogy úgy
tisztelgünk, de kikerülhető, ha közvetlenül nem idézünk sem módszert, sem
látványt, sem gesztust. Kocsis Imre úgy utal a legnagyobbakra, hogy az anyag
beszél, és halál pontosan fogalmaz. A kulcslyuk, tehát a való világ által is
kihasznált közönséges képi közhelyet tudja egyetemes esztétikai élménnyé
tenni. Olyanfajta időtlenséget teremt, amiben a családi, vagy paraszti életkép,
az unokák zsánere, vagy a lakodalomra készülő rokonság is, a hátsó udvar
sarából emelkedik - minden mesterkéltség nélkül - az egyetemesbe. Egy
korszak emblémája, az egész huszadik századi magyar történelem drámai
tömörségű groteszk szimbóluma címerállata, a gumicsizmák által életre kelő
kubikus talicska. A vásznat kaszaboló kasza, az ég felé kapaszkodó pálmaágak,
a mesebeli madár tollává lényegülő levél, olyan radikális szemléletváltást mutat
és kínál a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, hogy szinte senki nem veszi
észre. Ám néhányan, nagyon kevesen, remek ösztönnel művelik. Csak az összetéveszthetetlenül sajátos szemléletű, nagy egyéniségeknek adatik meg ez a
csoda, tehát a névsor is nagyon rövid. De Kocsis Imrével kezdődik.
(Elhangzott 2012. március 1-jén Budapesten, a Kogart Galériában)
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MÓD LÁSZLÓ
Népi bútorok
A makói József Attila Múzeum munkatársai egy olyan kiállítás megrendezésével készültek a mai alkalomra, amelynek a napjainkban a helyi, regionális
vagy éppen nemzeti szinten felértékelődő kulturális örökség fogalom különös
aktualitást biztosít. Nehéz helyzetben van az időszaki tárlat megnyitására felkért
kutató, mivel a témáról szakavatott, a lakáskultúra vizsgálatával évtizedeket
eltöltő elődöket követően kellene áttekintést nyújtania, értékelést adnia. A makói
bútorművesség egyedi vonásait szaktudományunk az 1970-es évektől kezdte
felfedezni. A festett bútorok egyre gyakrabban szerepeltek a helyi illetve
országos kiállításokon, amelyek alkalmat biztosítottak arra, hogy a tudományos
közvéleményben is tudatosuljon a település bútorművességének kiemelkedő
szerepe. Nem tekinthető véletlennek, hogy a Magyar Néprajzi Lexikonban
önálló szócikket kapott, amelyet K. Csilléry Klára, a hazai népi lakáskultúra
kutatásának egyik legnagyobb alakja állított össze. Rávilágított arra, hogy a
makói bútor virágkora az 1830-as, 1840-es évekre tehető, amelynek kialakulására
a hódmezővásárhelyi bútorművesség gyakorolt alapvető hatást. A makói
asztalosok sokkal élénkebb színeket használtak, alapszínként is gyakrabban
fordult elő a sötétkék, a fekete és a zöld mellett a vörös. A bútorokra jellemzőek
az aszimmetrikus felépítésű csokrok, két oldalukon más és más virágokkal.
Csilléry Klára szerint különösen figyelemreméltó az, hogy az erőteljes
színesedés milyen korán megindult, és jutott el a teljes felfokozottságig. A város
társadalmának szétválása szántóvetőkre és kertészekre, a menyasszonyi ládákon
is nyomon követhető, hiszen a robosztusabb formákkal a gazdalányokat, a
könnyedebb, esztergált lábú típusokkal pedig a kertészlányokat házasították ki.
A makói festett bútorok divatja a kiegyezésig tartott, ami összefüggésbe hozható
a polgárosulással.
A tárlat rendezői a menyasszonyi ládákon kívül más bútorféleségeket is
kiállítottak, amelyek közül említést érdemelnek a falitékák, padok és asztalok.
Különös esztétikai értékkel bírnak az áttört, barokkos motívumokat idéző tékák,
amelyeknél erőteljes színhatások érvényesülnek. A múzeum munkatársai
különböző módszereket alkalmaztak a műtárgyak bemutatása során. A kiállítás
alapvető üzenetéből kiindulva a bútorok olyan műalkotásokként jelennek meg,
amelyekkel önmagukban, tárgyi környezetükből kiemelve ismerkedhet meg a
látogató. Vannak azonban a tárlatnak olyan részei, egységei, ahol alapvetően
tárgyegyütteseket szemlélhetünk meg, amelyek lakásbelsőket idéznek meg, igaz
nem teljességre törekvően.
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Felmerülhet Önökben a kérdés, hogy milyen aktuális üzenete lehet a
tárlatnak, amely a helyi kulturális örökség egyik elemét kívánja bemutatni a
nagyközönség számára. Olyan bútordarabok kerültek elő a raktárak mélyéről,
amelyeket a látogatók nem tekinthetnek meg rendszeresen. A makói festett
bútor készítése megszűnt ugyan, ám hazai és határon túli példák egyaránt arra
irányítják rá a figyelmet, hogy a népi bútorok átalakítva a mai igényeknek
megfelelően beilleszthetőek a modern lakáskultúrába is. Mindemellett arról sem
szabad elfeledkeznünk, hogy a makói önazonosság megerősítésének, kifejezésének is kiváló eszköze lehet a helyi kézműveshagyomány ezen eleme. Ahhoz,
hogy újjáéledjen a bútorkészítés olyan kézművesekre, népi iparművészekre
lenne szükség, akik hajlandóságot mutatnának felélesztésére.
(Elhangzott 2012. február 11-én a makói József Attila Múzeumban)

Részlet a kiállításból
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CSERNYUS LŐRINC
Makovecz Imre
Rajzok 2003.
Nehéz dolgom van többszörösen is, hiszen hozzám nagyon közel álló
emberről kell beszélnem idegeneknek. A második apámról van szó, akivel több
időt töltöttem el együtt, mint a saját édesapámmal. Őt reggel-este, ha láttam, és
beszélgettünk, de nem sokat.
Imrével viszont egész nap együtt voltam. Sokszor egyfolytában napokon keresztül. Az autóban néha órákig csönd van, megy a táj 120 km/h
sebességgel hátrafelé, majd Imre megszólal: Nézd azt a fát, hogy rendezi a tájat
maga körül… és ebből a mondatból másnap lesz egy rajz. Egy gyönyörű és
felfoghatatlan alkotás, mert Makovecz Imre rajzai a való világ határait feszegetik. A gondolat mondjuk így, hogy egydimenziós. A rajz két dimenzióban
készül. A megépült világ háromdimenziós. A negyedik, maga az idő. Az ő
rajzaiban mind a négy jelen van. Rajzolni öröm és szenvedés. Rajzolni béke és
düh. Rajzolni jó és életet hosszabbít. Persze rajzolni csak szabad kézzel lehet. A
papír, a ceruza, a kéz és az agy együttműködik.
A vonal szentsége megfellebbezhetetlen. Különböző rajzstílusok vannak. Filctoll, sokvonalas vázlat, hevenyészett, odavetett skiccek. Szerintem a
legnehezebb az egyvonalas rajz.
A jobbkezes ember bal agyféltekéje felel az írásért, számolásért, olvasásért. A jobb pedig a magáért a rajzolásért és a zenéért. Ha az egyiket nagyon
erőltetjük, de a másikat nem, akkor a kölcsönhatás miatt mindkettő gyengül.
Ezért kell rajzolni a gyereknek, és persze zenét tanulnia és mozognia.
Átélem a vonal születését, növekedését és véglegessé válását. Ez egy
bonyolult, le nem írható beavatási szertartás. Szemben a számítógépes rajzolással, ahol képernyő van, billentyűzet van és nincs szerves kapcsolat. Egész más
gondolkodás és kézmozdulat kell a gépi rajzoláshoz.
Ha csak gépen írok, romlik a kézírásom. Ha van GPS, elfelejtek tájékozódni. Ha géppel rajzolok, elfelejtek kézzel rajzolni. Ha nem rajzolok kézzel, elfelejtek kézzel tervezni.
Makovecz Imre minden rajzában egy lehetett volna, vagy már elképzelt
épület terve benne van. Összekötni az eget a földdel mondta volt. Kevesen tudtak
így rajzolni. Leonardo, Michelangelo, Toulouse Lautrec és Makovecz Imre.
Köszönöm a figyelmüket, a kiállítást megnyitom.
(Elhangzott 2012. március 22-én a makói József Attila Múzeumban)
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Makovecz Imre rajza
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TÓTH FERENC
A délvidéki magyar szellemi élet apostola
Évtizedekkel ezelőtt komolyan foglalkoztatott egy makói életrajzi lexikon
szerkesztésének gondolata. A szócikkek névanyagának gyűjtését lexikonok,
helyi újságok és érettségi találkozók szervezőinek megkeresésével szándékoztam megkezdeni, de hamar rájöttem, hogy egy ilyen munkát még lelkes kutatógárdával sem lehet a teljesség igényével elkészíteni. Hányszor kellett volna
szembesülnünk, hogy abból igen fontos személyek kimaradtak.
Mostanság különösen restelkednék, hogy ebben a megálmodott munkában
dr. Draskóczy Edéről, az Óbecsére sodródott hazánkfiáról bizonyára egy sor
sem jelent volna meg, akinek életéről, publicisztikai írásaiból, beszédeiből,
tanulmányaiból a közelmúltban 330 oldalas kötet látott napvilágot. Ilyen
terjedelmű írások makói nagyjaink közül csak Erdei Ferencről, Galamb Józsefről
és Pulitzer Józsefről jelentek meg. A tervezett makói életrajzi lexikonban minden
bizonnyal szerepelt volna Draskóczy Ede evangélikus esperes és unokája
dr. Draskóczy Ede makói ügyvéd, a város díszpolgára. Bár az utóbbi személyhez régi barátság fűz, a múzeumi baráti kör összejövetelei után éjfélekig
sétálgatva álmodoztunk a város bontakozó életéről, de édesapjáról alig esett szó.
Egyik alkalommal megmutatta Bisztray Gyula és Csuka Zoltán szerkesztésében
1943-ban kiadott Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933 könyvritkaságot,
amelyből édesapjával váltott levelei sem hiányoztak. A Szabadkán 1940-ben
kiadott Magyar Irodalmi Lexikon nem jutott el hozzám, de abban az óbecsei
jogászt kizárólag ügyvédként mutatták be, művelődéstörténeti tevékenységére
még utalás sincs. Péter László viszont a Marosvidék 2009. második számában
adatgazdag tanulmányt írt Három Draskóczy Ede címen.
Egy becsei születésű lokálpatrióta kutatóra, Mák Ferencre volt szükség, aki
több évi aprólékos kutatással, teljesség igényével összegyűjtötte Draskóczy
Edének a kisebbségi sorra jutott magyarság ügyében a délvidéki magyarság
irodalmának megszervezéséért kifejtett munkásságát.
Mák Ferenc óbecsei születésű művelődéstörténésszel, a Magyar Szó egykori
újságírójával, a kecskeméti Forrás volt munkatársával, a Szabadkán megjelenő
Aracs közéleti folyóirat korábbi fő- és felelős szerkesztőjével, Sinkó- valamint
Üzenet-díjjal, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 2009–2010. évi díjával
kitüntetett íróval, kutatóval 2011 áprilisában ismerkedtem meg. Ekkor a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság képviseletében az újvidéki Pastyik Lászlóval és a törökkanizsai Szabó J. Józseffel a makói könyvtárban Álom a Helikonról.
A közösségét szolgáló Draskóczy Ede címmel tartott előadást. Az est vendégeinek
Makón első útjuk – lokálpatriotizmusuktól fűtve – a római katolikus temetőbe
71

MAROSVIDÉK 2012. ÁPRILIS

KÖNYVBEMUTATÓ

vezetett, ahol megkoszorúzták Bárány Ágostonnak, Dél-Magyarország első
történetírójának emléktábláját, akinek tragikus sorsú pályája Makón fejeződött
be.
Ez év februárjában Draskóczy Ede Bizonyítás egyszerű utakon című kötetet
előbb az óbecsei, majd a makói könyvtárban Mák Ferenc szerző és Pastyik
László irodalomtörténész mutatta be.
A kötet szerzőjének, szerkesztőjének, megálmodójának Mák Ferencnek nevét
hiába keressük a könyv borítóján vagy a címlapon, csupán a hetvenoldalas
bevezető végén búvik meg a név, még az általa összeállított bibliográfiából is
lemaradt. Ez nem csupán határtalan szerénység nála, de lokálpatriotizmusából
kifolyóan számára kizárólag az volt a fontos, hogy szülőföldjének értékeit
föltárja és közreadja.
Ez az összegző munka – amely dr. Draskóczy Ede születésének 120. évfordulójára jelent meg – nemcsak a makóiaknak jelent meglepetést, de az óbecseiek
részére is. Ők is elfelejtették egykori neves ügyvédjük áldásos tevékenységét,
nem is volt tanácsos róla beszélni, és az általa képviselt hagyományt ápolni,
pedig Szenteleky Kornélon kívül senki sem tett annyit a vajdasági magyar
irodalom intézményes alapjainak megteremtésében, mint Draskóczy Ede.
Draskóczy Ede 1891. november 21-én született a makói evangélikus
paplakban, 1913-ban a kolozsvári egyetemen szerzett jogi doktorátust. Joggyakornokként három évig dr. Székely Igácz óbecsei ügyvédnél szolgált, akinek irodáját rövidesen át is vette.
Mák Ferenc a kötet bevezető tanulmányában részletesen bemutatja Draskóczy Ede intézményes irodalomszervezői tevékenységét, amely lapszerkesztéssel kezdődött. A korábbi Óbecsei Újság jogutódjának, Tiszavidéknek 1922
őszétől a lapnak 1934-ben történt megszűnéséig lett a főszerkesztője, aki jogászi
világból egyszeriben felnőtt az újságírói hivatás magaslatára. Kisebbség-politikai
írásait a Vajdasági Írás és a Kalangya is közölte.
Művelődéstörténeti harcait az Óbecsei Magyar Népkör élén vívta, amelynek
1925-ben elnökévé választották. Első dolga volt, hogy a Népkörnek székházat
vásároljon, ahol megkezdődhetett a magyar kulturális élet megszerzéséért
folytatott küzdelme. A Népkörnek 1928-ban már 271 tagja volt. Évenkénti elnöki
beszámolói valódi kultúrtörténeti számvetésnek is tekinthetők. Előbb kultúresteket, majd művelődési szabadegyetemi előadásokat tartottak, magyar könyvtárfejlesztési programot hajtottak végre, könyvállományuk néhány év alatt meghaladta a hatezret. Később a szerda esti találkozókat intézményesítette.
Mi sem volt természetesebb, hogy 1928-ban megünnepeljék a Magyar Népkör 60. évfordulóját. Csakhogy Draskóczy Ede ezt nem egy szűk körű óbecsei
megemlékezésnek, hanem a vajdasági magyarság egyetemes kultúrmozgalma
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szempontjából is kiemelkedő ünnepségnek szánta. Irodalmi találkozóra hívta a
vajdasági írókat, költőket, újságírókat, a hasonló céllal megalakult, de stagnáló
kulturális egyesületek vezetőit. A jubiláló ünnepség beváltott minden reményt,
Draskóczy Ede szerint „a vajdasági magyarság öntudatának születésnapja volt e nap”.
Joggal írhatta Fenyvesi Ferenc, hogy „dr. Drakóczy Ede tudását, képességeit, lelki
nemességét és ambícióját a magyar politikai vezetésben nem lehet nélkülözni”.
Mák Ferenc tanulmánya arra is kitér, hogy a legifjabb Draskóczy Ede, az
óbecsei szerb gimnázium hetedikes tanulója néhány diáktársával lakásukon
irodalmi önképzőkört szervezett a magyar irodalom megismertetése céljából, és
Vagyunk címmel diáklapot adott ki. A megjelent két számot írógépen állították
elő. A tanári kar az ifjú Draskóczyt és két társát két évre kizárta a gimnáziumból,
ezért a szervező 1940-ben Újvidéken érettségizett. Az apát – mivel megsértette a
gyülekezésről szóló törvényt – a bíróság ötnapi rendőrségi elzárásra és 1500
dinár pénzbüntetésre ítélte. Ekkor döbbent rá, hogy a népek közösségéről vallott
elképzelései meddő álmok maradtak.
A Draskóczy család 1944 őszén Óbecsén már nem érezhette biztonságban
magát, ezért Emma testvéréhez, Budapestre költözött. Az ostrom alatti bombázás során a ház megsemmisült, az 54 éves ügyvéd holtteste a romok alá került.
Dr. Draskóczy Edének Mák Ferenc által felvázolt életútját színessé teszik a
kötetben közreadott publicisztikai írások, a Népkörben éveként elmondott elnöki beszédek és tanulmányai. Mindezt a szerkesztő kiegészíti a neves ügyvédről,
irodalomszervezőről összegyűjtött dokumentumokkal is.
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Erdélyi tálas
Néprajzi szakácskönyv
„A jó főzés nem éppen olyan könnyű dolog, mint amilyennek első pillanatra látszik, s
bármilyen hajlama akarata és ügyessége is legyen valakinek hozzá, mégis ezek mellett a
gyakorlat a jó gazdaasszony legfőbb mestere. Élénk felfogás, ügyes kéz, mindenre
kiterjedő figyelem kell ahhoz, hogy a szó szoros értelmében jó gazdaasszony lehessen
valaki.”
(Szászné Bene Ilona 1928)
A Marosvidék füzetek sorozatban megjelent kiadvány bemutatja az Erdélyben
egymás mellett vagy egymás közelében élő magyarok, románok, szászok,
csángók népi hagyományait. Kissé általánosítva: a magyarok a földművelést, a
románok az állattartást, míg a szászok a kézművesipar termékeit szolgáltatták.
Tudatosan tartják ébren szellemi örökségüket, a népdalokat, a táncokat. A szokások közül a kereszteléshez, a lakodalomhoz, a temetéshez fűződően őrizték
meg hagyományaikat a legerőteljesebben. De élnek a szokások a táplálkozás
területén is; a nagy ünnepekhez vidékenként, vallásonként állandó étrend kapcsolódott. Jelentős különbség adódott a mindennapi és az ünnepi étkezés között.
Egyes ételeknek különleges erőt tulajdonítottak, és ezért azok fogyasztását meghatározott napokhoz kötötték.
A tálas a konyha jellegzetes bútora, a különböző edények, felszerelések tárolására szolgált. A zárt rész szélesebb tetején mindenféle dolog megtalálható volt,
amit a háziasszony fontosnak tartott. Itt őrizte a kalendáriumot, a sütemény- és
ételreceptjeit, az imakönyvet és fényképeket az elődökről.
Az Erdélyi tálas című kiadvány bemutatja a háziasszonyok legfontosabb teendőit a naptári hónapok szerint. Népszokások, tréfás mondókák, fekete-fehér és
színes fotók teszik változatosabbá a receptgyűjteményt. Külön fejezetben olvashatunk az erdélyi konyha által leggyakrabban használt fűszerekről, gyógynövényekről és azok hatásairól a népi gyógyászatban. A receptek nagy részét a
Marosvidék Baráti Társaság tagjai gyűjtötték össze utazásaik alkalmával, de régi
szakácskönyvek anyagából is olvashatunk feljegyzéseket.
Az új ételek, sütemények kipróbálása a konyhai munkát is alkotóvá teheti és
közben lehetőség nyílik megismerni Erdély tárgyi és szellemi értékeit, népi hagyományait.
A kötetet összeállította: Szilágyi Sándorné; szerkesztette: Hévézi Tibor
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SIKET ISTVÁN LÁSZLÓ
A Gödör söröző
A makói Gödör söröző gondosan berendezett éttermét sokan, rendszeresen
látogatták. A fehér abrosszal leterített, virággal díszített asztalok és egyéb
csalogató látványosság, főleg a finom menük csábították a vendéget. A fenti
ebédlő mellett hosszú lépcsősor vezetett az érparti kerthelyiségbe, ami később
nyitott. A Makói Újság 1937. május 16-i számában tudatja a nagyközönséggel,
hogy " a Gödör-söröző árnyas kerthelyisége megnyílt." A Nagyér medrében az
öntisztulás miatt tiszta víz csordogált, a páratelt környezetben jellegzetes
mikroklíma alakult ki. Ezt az állapotot Lator László, a makói diák is észrevette,
és A Nagyér vize fekete címen rímbe foglalta. Versének első szakaszát idézem:
„A Nagyér vize fekete, / szúnyogos partja csupa sár./ Tótágast álló, remegő / házakon
lassan folydogál.”
A vendéglátó egységet a Kőbányai Sergyár Rt-től mint tulajdonostól már
évek óta Bartha Antal bérelte. Szakértelmével annyira felvirágoztatta, hogy az
éhes és szomjas kuncsaft szívesen betért. A népszerűbb sörkertet inkább a
törzsközönség kedvelte. A hűvösben délutánonként a pihenő nyugdíjasok dominózással váltva nagy römicsatákat vívtak. A külsőségek mellett a vendéget a
híres konyha is csábította. Különösen a Bartha-féle halételek készítésében
jeleskedtek. A tiszta Marosunk ekkor még hizlalta a harcsákat, nyersanyagban
nem volt hiány. Szokás szerint egy-egy kapitális példányt alkalmi cégérnek
kiakasztottak az utcai fára, ami egyértelműen jelentette, hogy este kiadós
halvacsora várja az éhezőket. A bajuszos ragadozó feldolgozásakor a nyers
húsból lehetett külön vásárolni, ezért mi, gyerekek is részesülhettünk az otthon
elkészített finom falatokból. A jó vendéglátáshoz tartozott a figyelmes kiszolgálás, ami akkor természetes volt. Szívesen gondolok a másik vendégcsalogatóra, Lakatos Pista és bandája muzsikájára is.
A fiatal prímás a vonót a jó baráttól, Csápai Jánostól vette át, akinek híressé
lett zenekaráról még a szomszédban szerkesztett Makói Friss Újság is megemlékezett. Naplemente után a kanyargós érparton messze szállva csalta a vendéget a szép melódia - amit már felsős diákkoromban megszerettem -, közben
csodáltam a prímás könnyed játékát. A családról tudtam, hogy híres zenészdinasztia. Elszármazott testvérei a különböző hangszerek mestereivé váltak.
Lakatos Péter - az apa maga is karmester -, aki korán ráérzett Pista fia tehetségére, időben megkezdte a fogások tanítását. A fiú hálás tanítványnak bizonyult.
A vendéglátás leépülésével az új korban ezt a zenét nem igényelték. A banda
szétszéledt tagjai szomorúan mondták, a "szárazfa" pihenni tért. Pista is új állást
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választott, a tanácsnál kapott munkát. Ekkor egy épületben dolgoztunk mindketten a Szegedi utcában laktunk -, így általában együtt siettünk haza.
Mindig öltönyben járt, rövid, gyors lépteiről messziről felismertem. A munkahelyi kapcsolat, gyakori találkozás barátsággá szövődött. Pista leérettségizett,
majd beiratkozott a jogi egyetemre, és fokozott szorgalommal folytatta a
tanulást. Ekkor már ritkán találkoztunk. Államvizsgájának letétele után jogi
doktorként Szegeden kapott jogtanácsosi állást, ott vásárolt lakást is. Amikor
hazajött, gyakran meglátogatott, ilyenkor sokat mesélt a régi vidámságokról, a
sörözőben töltött éveiről. Utolsó hegedűjátékát a görögkatolikus temetőben
hallottam, egyik öreg zenész barátját kedves nótájával búcsúztatta. A Vén cigány
szomorú dallama messze szállt a hantok felett. Pályafutását többször példaként
említettem, mert akarattal, szorgalommal bárki boldogulhat, kiléphet egyszerűbb környezetéből.
Az ötvenes évek elején, a gimnázium felsőbb évfolyamában a tanulmányokkal birkóztam, közben a Gödör további sorvadását figyelhettem meg. A
szép nagy fenti étteremben, egy napon mesterek jelentek meg, és gyorsan
asztalosműhellyé varázsolták. A kerthelyiség szerencsénkre megmaradt, csak
funkciójában változott, mert a Maros-parti sportegyesület, a Munkás TE klub
kapta meg. Nekünk, az egyesület ifjainak törzshelyévé vált a patinás helyiség,
edzőnk itt tartotta a játékosok megbeszéléseit. Rutinos biliárdozók lettünk,
könnyedén eligazodtunk a mandinerek világában, a sakkozásban is szívesen
elmélyedtünk a nagy römicsaták között. Jóval később társaságba kerülve,
sakkban és biliárdban szerzett rutinommal nehezen találtam legyőzőre. A
söntést Kocsis úr működtette, jó szívének köszönhettük, hogy néha csapolt egyegy pohár sört a játékban megszomjazó diákoknak. A kedves csapos bátorsága
dicséretet érdemelt, mivel a kiszolgálás korhatárát akkor igen szigorúan
betartották. Kellemes emlékek fűződnek a klubhoz, mert jó társaságban,
dohánymentes helyen, sportszerű körülmények között telt el a szabadidő, a
káros szenvedélyek ellen menedéket jelentett, ezért emlékezek a klubra és a
Gödörre ma is szívesen.
Részlet a szerző Diákéveim Főtere című írásából
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SZILÁGYI SÁNDORNÉ
Mi magunkról
A moldvai csángók ezt a címet adták újságjuknak, amikor megjelentették
magyar nyelven, de mindössze 12 számot ért meg. Mi magunkról elmondhatjuk,
hogy a 12. évbe léptünk, ami figyelemre méltó egy civil szervezet életében és
egy kulturális folyóirat megjelenésében.
„A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet szabályzó elv,
ami egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója.” (Németh László)
A Marosvidék Baráti Társaság megalakulása óta céljának és feladatának tekinti a
Maros-völgyi civilizáció értékeit határok nélkül összegyűjteni, közkinccsé tenni.
Fórumot biztosítani mindazoknak, akik a múlt ismeretében akarnak tenni a jövő
érdekében, összekuszálódott értékrendű világunkban tartalmas, közösségi
élményeket közvetíteni. A rendezvényeinken megjelent nagy létszámú közönség bizonyítja, hogy évek alatt valóban egy jó közösség alakult ki a Marosvidék
kulturális folyóirat mögött.
A József Attila Múzeummal és a József Attila Városi Könyvtárral első közös rendezvényünkre 2011. január 30-án került sor. A múzeum aulájában – a hideg idő
ellenére – megteltek a széksorok. A terített asztalokra gyűltek a finomabbnál
finomabb sütemények. Köszönjük a tagok segítőkész munkáját. A társaság
tagjait Halmágyi Pál múzeumigazgató köszöntötte és méltatta a Marosvidék
tízéves múltját. Vendégünk volt Hódmezővásárhelyről a 92 esztendős Ördögh
István bácsi – társaságunk legidősebb tagja -, aki évek óta indul szavalóversenyeken, több száz verset tud fejből; itt Wass Albertet mutatta be. Gyönyörködtünk Bíró Anita és Kiss Györgyi hegedűjátékában, Tóth Tamás citerazenéjében. Puruczky Józsefné: Kell-e nekünk Bogárzó? és Mátó Erzsébet a Civil
kapcsolatok az elmúlt évben című előadása után Lévai Tünde pénzügyi beszámolója következett. Tóth Tibor színes összeállítását láthattuk az elmúlt évek
kirándulásairól. Az est narrátora Vargáné Nagyfalusi Ilona volt.
„Mindannyiunkban él egy olyan erő, amit születésünkkel kapunk. Van bennünk
valami erő, valami, ami azt akarja, hogy tovább adjuk. Ezért él a tanár, de ezért él a
földművelő ember is.” – hallottuk Jókai Anna írónőtől amikor vendégünk volt.
Kerestük a hidat, amely összeköti a kultúrát szerető lelkeket a térségben, a régi
kapcsolatok pillérein új hidakat építettünk. Irodalmi kávéházi esteket, író-olvasó
találkozókat szerveztünk, bemutattuk a Marosvidék régi, valamint új példányait
Földeákon, Hódmezővásárhelyen, Apátfalván, Csanádpalotán.
A Németh László Városi Könyvtár és a Wass Albert Egyesület meghívásának
tettünk eleget Hódmezővásárhelyen (korábban 2004-ben már volt egy találkozó)
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ahol Mátó Erzsébet igazgatóasszonnyal az elmúlt tíz évet értékeltük. A kulturális műsorban közreműködött Szilágyi Éva, Nagy Dániel, Garai András, Sajtos
Bettina, Skiba Suzanna és Kiss Orsolya zongorán kísért Németh Rozália. A szép
számú közönség nagy lelkesedéssel és tapssal fogadta a műsort, és a helyi rádió
is készített felvételt.
Földeákon a Művelődési Házban a Kávéházi esték sorozatban musical összeállítással kedveskedtünk a több mint százfős közönségnek. Az est háziasszonya
Farkas Sándorné volt; Búzásné Vizi Judit kultúrházigazgató köszöntője után
Szilágyi Éva és Iski Roland népszerű dalokat énekelt, majd következett az ír
kávé, a forró tea és a közös beszélgetések.
Apátfalván, a Faluház könyvtárában került sor a találkozásra az olvasókkal. Két
kiállítást is berendeztek: Beke Mihályné néprajzi tárgyai, népi textíliái, a
jellegzetes pátfalvi viselet, a fityula, a rojtos selyömkendő felidézte az idő múlását.
A kenyérsütés eszközei és az apróbb konyhai gépek, darálók, reszelők,
mozsarak, kanta, a fejő egy küzdelmes természetközeli életmód emlékei. Simon
Mihályné mini virágkiállítása, a tarka muskátlik, rózsák, dáliák, violák a
parasztházak virágos ablakait, kertjeit idézték. Népi imával köszöntöttük
Vargáné Antal Ilonát, 77. születésnapja alkalmából, akinek a Marosvidék füzetek
sorozatban jelent meg gyűjteményes munkája: Egy apátfalvi asszony visszaemlékezései címmel. A műsorban közreműködött Czigeldrom-Korom Judit, Kis
Enikő, Herczeg Péter, Varga Réka, Rigó Angéla, Tóth Tamás. A háziasszony
Vargáné Nagyfalusi Ilona volt. A résztvevőket az apátfalvi Marosvidék-tagok
házi készítésű süteményekkel lepték meg. Köszönjük a kellemes estét.
Csanádpalotán novemberben találkoztunk az előfizetőkkel; Kovács Sándor
polgármester úr is köszöntötte társaságunkat és megtekintette a műsort. Elsőként Mátó Mátyás és növendékei adtak zenés köszöntőt. Mátó Erzsébet a makói
József Attila Városi Könyvtár igazgatója a Marosvidék civil kapcsolatait,
Puruczky Józsefné bogárzói emlékeit, magam pedig a Csanádpalotával kapcsolatos írásokat mutattam be. A találkozót a moldvai csángók életéről szóló
igényes film zárta Neparáczky László összeállításában. A találkozót Ádók István
a Kelemen László Művelődési Ház igazgatója szervezte.
A Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör, a kiszombori Művelődési Ház és az
Esőnap Álomszínház meghívására rendhagyó módon ünnepeltük a költészet
napját. „Bár úgy jöttél ide, hogy a belépés díjtalan, de előadás után kilépésed már
bizonytalan.” (Rejtő Jenő). A szerző Herkules bonbon valamint a Nagyválaszték
kicsinyben című bohózatai után a kilépés valóban bizonytalan volt. A sok nevetés
után jólesett a séta az új helytörténeti múzeumban és az est a Rónay-kúriában
folytatódott a Marosvidék áprilisi számának bemutatójával és közös vacsorával.
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A Marosvidék Baráti Társaság civil szervezet, a bejegyzés szerint, működési
köre kiterjed kulturális, környezetvédelmi, műemlékvédelmi tevékenységre.
Rendszeres kapcsolatot ápol a térségben hasonló tevékenységet folytató más
szervezetekkel, illetve határon átnyúló kapcsolatokat is kialakítottunk. 2011-ben
is több tapasztalatcserén vettünk részt. A pécsi Honismereti kör tagja Sóki
Endréné előfizetőnk, lelkes támogatónk vezetésével a megújult Pécs városát
tekintettük meg. A Gyugyi-Zsolnay kiállítás, a székesegyház, az új Kodály
Központ csodálatos turisztikai látványosság. A hosszú városi séta után
meglátogattuk a villányi borpincéket és megkóstoltuk a helyi borokat.
A moldvai Szeret-Klézse Alapítvány meghívására júliusban vállaltuk a hosszú
utat és elutaztunk a csángó magyarok földjére. Társaságunk tagjai és a József
Attila Városi Könyvtár ruhaneműt, iskolai tanszereket, rajzfelszereléseket,
könyveket, édességet ajándékozott az iskola tanulóinak. A moldvai csángók
életében összetartó erő a hit, a hagyomány, a megélhetés, a nyelv.
Duma András író, az alapítvány elnöke és Nagyné Cadar Liliána bemutatta a
Szeret folyó völgyét, a féltve őrzött népviseletet, a régi fatemplomot. Mellette a
napszimbólumokkal díszített vaskereszt hirdeti a régiek emlékét.
Együtt táncoltunk a népviseletbe öltözött kislányokkal és megjegyeztünk
néhány közmondást:
Kicsi kutya nagytól tanul.
Vigyázz, az elveszett gally nehogy fejedre essék!
A jó kutya nehéz időkben is a gazdája mellett áll.
Megtanultuk, hogy a csángó lovak kicsik, de erősek és nem felejtenek—ha valaki
nem tetszik nekik – egyszerűen megharapják. Ez talán jellemző az Etelközben
maradt őseinkre is.
A temesvári Bartók Béla kórus tagjai több alkalommal jártak Makón a társaságunk meghívására. A Bokréta tánccsoport bemutatkozott már a Kelemen–
házban, Bogárzóban és Földeákon. Októberben mi látogattunk el a nagy múltú
kórus tagjaihoz; Tácsi Erika professzorasszony vezetett végig az épülő-szépülő
városon. Este vendégül láttak minket a magyar iskola épületében, ahol közös
éneklésre is sor került. „Nekünk tömegeket kell a zenéhez vezetni!” – idézte Kodály
Zoltán szavait a professzorasszony.
Civil szervezetek találkozójára került sor Földeákon augusztusban, melyet a
Mentálhigiénes Egyesület évek óta, hagyományteremtő szándékkal rendez meg.
Korábban bemutatták Óföldeák és Földeák helytörténeti értékeit, a felújított
római katolikus templomot, a szoborparkot. Ez alkalommal Bogdán Károly
útifilmjét vetítettük le a nyári kirándulásról, a székely falvakról és a moldvai
csángókról. Vass Imre polgármester úr is részt vett a találkozón, köszöntötte a
vendégeket. Majd a tábortűznél nyársra kerültek a szalonnadarabok, a batyuból
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előkerültek az innivalók és a nagy tortából is jutott mindenkinek egy-egy szelet.
A jól szervezett találkozó Hajnal Istvánné munkáját dicséri.
Társaságunk közösségmegtartó szerepet vállalt azzal, hogy a folyóirat minden
új számának bemutatását zenés-táncos irodalmi programmal, kulturális,
helytörténeti rendezvényekkel színesíti. A Marosvidék 2011-es második számának kézhezvételét vidám nyárbúcsúztató esttel kapcsoltuk össze, a Korona Szálló emeleti teraszán, virágzó leanderek között került megrendezésre. Nyárszerelem-pezsgő dallamok, az est zongoraművésze és narrátora Tóth-Fekete Nóra
mondatait a férfi és a nő köré fűzte. Örök téma a szerelem volt, amely az évek
múlásával egyre bölcsebbé teszi az embert. A szerelmi áriákat, duetteket Szilágyi Éva és Pálfi László adta elő, közreműködött Bíró Anita, Kiss Györgyi
hegedűművészek, Vizi Gábor, Vörös János dobolt. Gyönyörködhettünk Oros
Gergő és Nagy Tímea moderntáncosok bemutatójában. A mediterrán ételekről
az Autós csárda gondoskodott.
Advent idején került bemutatásra a József Attila Városi Könyvtárban folyóiratunk harmadik száma. Makovecz Imre építészre emlékeztünk, aki 11 alkotásával
gazdagította városunkat. Marosvári Attila alpolgármester, történész elemezte a
megjelent írásokat és egy Makovecz-idézettel fejezte be, amit 2005-ben a folyóiratunknak írt az építész, József Attilára emlékezve: „Távozásuk azonban nem
végleges. Beleisznak a poharainkba. Mi pedig emlékezünk.”
Bogoly József Ágoston irodalomtörténész ajánlotta a folyóiratot az érdeklődők
figyelmébe. A műsorban közreműködött Benák Zsolt gitáron, Garai András
hegedűn, Szabó Gábor verset mondott. Vetítésre került a Makovecz Imre makói
épületeiről készült film. A Hagymavirág Foltvarró Egyesület tagjai által készített
apró mikulásokkal leptük meg a jelenlévőket. Az est háziasszonya Mátó Erzsébet volt.
A Bogárzói emlékkönyvbe 2007. szeptember 2-án, a templom felszentelésének
100. évfordulóján a következőket írta Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök:
„Csodálattal és köszönettel a szervezők iránt és szeretettel köszöntve minden jelenlévőt.
Kívánom mindannyiuknak, hogy ez a mai ünnep erősítse és gazdagítsa emberi kapcsolataikat.” Ezt a gondolatot viszi tovább Puruczky József és felesége; minden évben
megszervezik a bogárzói búcsút civil szervezetünk támogatásával. Az egésznapos rendezvényt Buzás Péter Makó polgármestere nyitotta meg, köszöntőt
mondott Mágori Józsefné országgyűlési képviselő. Az ünnepi szentmisét Kocsis
Zoltán temesvári lelkész celebrálta. Az ünnepi műsorban közreműködött a
Harmonika Barátok Egyesülete Magyarkanizsáról, a Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar, Tóth Tamás mesemondó Apátfalváról, a Szárazér és a Visszér
Néptáncegyüttes Földeákról. A műsort Szabó Gábor vezette. A templom
búcsúját gyermekprogramok, fotókiállítás, kirakodóvásár színesítette.
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Néprajzi és egyben gasztronómiai hagyomány felújítása a Márton-napi est. Aki
ezen a napon nem eszik libát, egész évben éhezni fog - tartja a mondás. A kemencés
libacomb és a tésztában sütött libamáj mellé jól illettek a villányi borok. A Kelemen-házban bemutattuk a Schuller Pincészet borait. A műsort vezette Szűcs
Máté, közreműködött a földeáki Szárazér Táncegyüttes kamara csoportja. A jó
hangulatról a Voc-Art zenekar gondoskodott.
Úgy ítélem meg, hogy sikeres évet zártunk, sok közös élménnyel gazdagodtunk,
és három alkalommal sikerült megjelentetni a társaság folyóiratát is.
Köszönjük a munkánkat segítő szervezetek, magánszemélyek, cégek, önkormányzatok támogatását. Külön köszöntöm a 2000 augusztusa óta előfizető tagjainkat, és mindig örömmel üdvözöljük az új jelentkezőket.

A magyarkanizsai Harmonika Barátok Egyesülete
a bogárzói búcsún
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Köszönetet mondunk
a Makó Térségi Víziközmű Kft-nek,
Csanádpalota, Földeák, Kiszombor Önkormányzatának, hogy
támogatásukkal lehetővé tették a Marosvidék megjelenését.
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