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BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON 

Bálint Sándor és a hagyománytörténet 
 

 
 „Veni, lumen cordium. / Töltsd el szívünk fényesség” Van utóhatása, beszélnek róla. 
Munkásságát értékeli az utókora. A jelen idejű tapasztalatba illő módon nyilvá-
nul meg Bálint Sándor szellemi öröksége. A művelődéstudományok, a kultúra-
kutatások jelenlegi távlata és a Bálint Sándor szellemi öröksége közötti kapcso-
latra vonatkozóan a Bálint Sándor Emlékév (2004. aug. 1- 2005. júl. 30.) Program-
füzete tanulmányozható. Bálint Sándor összetett színképet nyújtó szellemi örök-
ségének bemutatása és értékelése céljából, az emlékév keretében a Szegedi Tu-
dományegyetemen 2005. október 5-én konferenciát tartottak. Juhász Antal, Bar-
na Gábor, Helmut Eberhart (Graz), Richard Jerabek (Brno), Vitomir Belaj 
(Zagreb), Bo Lönnquist (Jyväskylä), Regina Bendix (Göttingen) és Keszeg Vilmos 
(Kolozsvár/Cluj) tartott előadást. Október 6-án vette kezdetét a háromnapos 7. 
Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia című, két szekcióból álló tudományos előa-
dás-sorozat (I. szekció: Rítus és Ünnep, II. szekció: Táj és kultúra). A megnyitók-
kal, köszöntőkkel együtt hetven előadás hangzott el. Ezen kívül még művelő-
dési-oktatási, egyházi-templomi és múzeumi színtereken is tartottak előadáso-
kat és ünnepi megemlékezéseket.  

Bálint Sándor Emlékkönyv címmel ünnepi kötetet adtak ki (2004). A Bálint 
Sándor Emlékévben többek között Barna Gábor, Juhász Antal, Paládi-Kovács Atti-
la, Erdélyi Zsuzsanna, Kósa László, Ilia Mihály, Trogmayer Ottó, Péter László, 
Polner Zoltán, Tóth Béla, Zombori István, Csapody Miklós és Vass Erika tartott 
előadást vagy emlékező köszöntőt Szegeden. A Tiszatáj, a Szeged, a Távlatok és a 
Vigília című folyóiratok emlékszámot jelentettek meg Bálint Sándor tiszteletére.  
A Marosvidék című folyóirat 2004. augusztusi száma ünnepi összeállítást közölt 
Bálint Sándor emlékére. Péter László szövegszerkesztése alapján Tóth Ferenc itt 
tette közzé Bálint Sándor 1979. október 17-én elmondott, Gellért püspök című be-
szédét, melyet a mezőkopáncsi műemléki templom műszaki átadásakor rögzí-
tettek hangszalagra. A Marosvidék ünnepi számának Bálint Sándor nyomában cí-
mű rovatában Trogmayer Ottó, Tóth Ferenc és Jámborné Balog Tünde vissza-
emlékezése és még tizenegy szerző néprajzi és hagyománytörténeti írása olvas-
ható.        

A tudós életműve - halálával - 1980-ban lezárult. A Bálint Sándor élet-
művének képzetköréhez áttételekkel kapcsolható néprajzi gondolkozásformák-
ban érdekes kérdésfeltevések bukkannak fel. Bálint Sándor tanulmányainak, 
könyveinek távlatos üzenetei és az európai művelődési folyamatok utóbbi fél 



N É P R A J Z  

___________________________________________________ 
 

4 

MAROSVIDÉK 2013. AUGUSZTUS 

 

évszázadban érvényesülő, néprajzzal érintkező szemléletformái között kapcso-
lódási pontokat találunk. A Bálint Sándor által kezdeményezett hagyománytör-
téneti, irodalmi-emlékezettörténeti kultúraku-tatás, a regionális-történelmi-iro-
dalmi örökség feltárása továbbfejleszthető, szembesíthető a jelen idejű tapasz-
talattal (vö.: Bálint Sándor: Szeged reneszánszkori műveltsége. Budapest, 1975.; Bá-
lint Sándor: A hagyomány szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok. Budapest, 1981.). 

Convivio. Együtt élünk az örökséggel. A zárványszerűségből szabaduló 
értéktársulások megnyilvánuló sorozatai és változatai vesznek körül bennünket. 
A mai kor igényei szerint nyitottak vagyunk a történelmi-néprajzi-irodalmi ér-
tékek befogadására és közvetítésére. A jelen idejű tapasztalatra építő környezet-
tudatos művelődéstudomány módszereket fejleszt az egyedi tájérték felisme-
rése, a tájökológiai problematika kutatása és a művelődési értékek jelenségeinek 
értelmezése és bemutatása céljára. A regionális kutatások eredményei haszno-
sulnak. A kultúraközvetítő modernizáció a látogatóbarát kulturális regionaliz-
mus jegyében történik. A kulturális-turisztikai fogadóképesség fejlesztése és a 
múzeumi művelődési tudástár látogatóbarát használatba vétele egymást erősítő 
folyamatot alkot. Új technikai és kommunikációs konstrukciók lépnek színre, a 
felhasználó számára megjelennek a kultúra variációi szövegre, hangra, képre, 
mozgóképre.       

A történeti kultúrtáj néprajzát összefoglaló tudósi teljesítmények között 
Bálint Sándor munkássága és szellemi öröksége kimagasló. Bálint Sándor A szö-
gedi nemzet: a szegedi nagytáj népélete című művének 1. része 1977-ben jelent meg 
1976-os évmegjelöléssel Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1974/75. 
2. - jelzésű kötetében. A település és társadalom, a ház, az otthon, a tanyai porta, 
a vízi élet, a pásztorkodás, a jószágtartás és a mezőgazdaság néprajzi vonatkozá-
sait dolgozza fel. A szögedi nemzet: a szegedi nagytáj népélete című mű 2. része 
1978-ban jelent meg 1977-es évmegjelöléssel, szintén Szegeden, a Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve 1976/77. 2.- jelzésű kötetében. A közlekedés, a közlekedési 
iparágak, a vásár, a piac, a mérték, a vendégellátás, a táplálkozás, a háztartás, az 
élelmezési és háztartási iparágak, a népviselet és a viseleti iparok néprajzát tárja 
fel. A szögedi nemzet: a szegedi nagytáj népélete című mű 3. része 1982-ben jelent 
meg 1980-as évmegjelöléssel, ismét Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum Évköny-
ve 1978/79. 2. - jelzésű kötetében. A család, a nagycsalád, a születés, a gyermek-
kor, a játékkal való foglalkozás, a játékszer, a katonáskodás, az esküvő, a lakoda-
lom, az egészség, a betegség, a halál, a temetés, a túlvilág, a jeles napok, a hitélet 
népi hagyományai, a nyelv, a beszéd, a népi kozmogónia, a természetismeret, a 
mesemondás, a történeti mondák, a történeti énekek és társjelenségeik, valamint 
a ballada témája szerepel a kötetben. A „szögedi nemzet” zenéjét Paksa Katalin, a 
táncéletét pedig Felföldi László dolgozta fel ebben a kiadványban. Bálint Sándor 
1979 nyarán írt Utószót, ez a harmadik kötet végén olvasható. Az életművét 
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összegző Bálint Sándor a további feladatok elvégzését már a jövő nemzedékeitől 
kérte.  

A hagyaték gondozása és feldolgozása folyamatos. Gyuris György Bálint 
Sándor munkássága című bibliográfiája (2007) segítségével a teljes életműben 
tudunk tájékozódni. Bálint Sándor könyvtára címmel 2009-ben címjegyzéket tar-
talmazó adattár jelent meg a Móra Ferenc Múzeum kiadásában. Számos tanul-
mány foglalkozik Bálint Sándor pályájával, életművével, tudományterületének 
egyes kérdéseivel (vö.: Tüskés Gábor: Bálint Sándor (1904-1980) és a magyar vallási 
néprajz. Katolikus Szemle, 1980. 3-4. 215-223.; Péter László: Bálint Sándor pályája 
Tiszatáj, 1987. 8. 3-30.). Bálint Sándor értekezői munkásságát az irodalomtö-
rténet-írás tudománytörténete és a néprajz területén kezdte. Bölcsészdoktori 
disszertációja Szilády Áron pályája címmel 1926-ban jelent meg Szegeden. Ez 
utóbbi munkájában az ökumenikus szemlélet is érvényesült.    

Makó néprajza címmel, 2008-ban Tóth Ferenc szerkesztésében jelent meg 
az a többszerzős monográfia, amely Bálint Sándor népélet-kutatói és néprajz-
tudósi szakmai hagyományát folytató módon dolgozta fel tárgyát. A könyv a 
következő fő fejezeteket tartalmazza: A csanádi régió; Mentalitás; Társadalomrajz; 
Embertani vizsgálatok; Gazdálkodás; Település, építkezés, berendezés; Táplálkozás; 
Kézművesség; Népművészet; Nyelvjárás; Népköltészet; Makói énekeskönyv; Népszo-
kások; Gyermekjátékok; Néphit, hiedelmek; Népzene, tánc; Paraszti népéletírás.       

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium. A Mária ünnepek és jelesebb napok hazai 
és közép-európai hagyományvilágából (1977) című kétkötetes munkája és előzmé-
nye, a Népünk ünnepei (1938) című könyve a kereszténységben elbővülő népélet 
naptárhoz kötődő szokásait tárja fel. Erdélyi Zsuzsanna írja Bálint Sándorról: 
„Táj és környezet szinte együttható késztetésére vált Bálint Sándor a vallásos népha-
gyomány és a vele foglalkozó tudományág, saját megjelölése szerint, a szakrális néprajz 
művelőjévé. E sokféle módon nevezhető spirituális örökséget (népi-laikus katolicizmus, 
népi-paraszti jámborság, népi vallásosság, profán kereszténység stb…) mind történeti, 
mind jelen formáiban értékelte, szem előtt tartva a tudományközi és vallásközi kapcso-
latait is. Nálunk, Magyarországon Bálint Sándor volt az egyike, aki elindította a vallási 
néprajz nagyon is fiatal tudományágának ápolását, s hűen kitartva mellette, európai 
szintre fejlesztette föl azt. (…) Tevékenysége alapján egyformán tekinthetjük őt irodal-
márnak, művelődés-szellem-vallás-egyház történésznek, nyelvésznek, tárgyi és szellemi 
néprajzosnak, bizonyos témáival ipartörténésznek is. Nem áll egyedül e megjelenési for-
mában. Nagy elődei és nagy kortársai hozzá hasonlóan szinte enciklopédikus tudást 
mondhattak magukénak. (…) Bálint Sándor szétágazó érdeklődési körének és fölkészült-
ségének megfelelően, egymagában élte ezt a sokféleséget. (…) Rá is kényszerült, hisz 
föllépése a vallásos néprajz alapozó korszakához kötődött, amikor is jobbára csak magára 
számíthatott, akárcsak a svájci D. E. Müller, a német J. Weigert és főleg G. Schreiber 
vagy akár a holland J. Schrijnen. Ez időben a kutatási terület tudományközi jellege még 
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nem domborodott ki annyira, amely később nyilvánvalóvá válva fölkeltette az érintett 
tudományok művelői érdeklődését s eredményezte főleg az utolsó 20 év interdisciplináris 
– tudományközi  – összefogását, valójában ezzel a kölcsönös segítséget.” (Erdélyi Zsu-
zsanna: „A jövő tudományát segíti…” Tiszatáj, 1987. 8. 41-48.) 
  A tájhoz kötődő szabadtéri kiállítóhelyek, a népi életmódot bemutatni 
szándékozó szabadtéri múzeumok tervezésénél és berendezésénél Bálint Sándor 
tájértelmező eredményeit figyelembe veszik. Így történhetett ez az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
koncepciójának kialakításakor is. A Kárpát-medence búcsújáró helyeinek kör-
nyékén rendezendő állandó vagy vándorkiállítások hasznosíthatják Bálint Sán-
dor népi vallásosságra vonatkozó kutatásait.  
  Az egyedi tájérték megőrzésének feladata, a tájökológiai problematika, a 
térszerkezetből eredő adottság sokszor nehéz helyzet elé állítja a tájjal és kul-
túrával foglalkozó gyakorlati szakembereket. A különböző életmódszervező 
értékek természethez kötődő viszonyrendszerét érdemes mindig számításba 
venni. Az új muzeológia különösen ügyel a kulturális örökség környezeti beá-
gyazottságának érzékeltetésére. A modernizáció következményeként a tájban 
gyakran sorsukra hagyott emlékeket találunk. A kulturális örökség feltárása, 
megismertetése és bemutatása során, a művelődés közkinccsé tétele nyomán a 
látogatóbarát múzeumok szerepe növekszik.  

A környezet és a történelmi-kulturális örökség viszonylatában egy mély 
ökológiai érzékenység fejlődött ki. A kis hely nagy témái és a nagy hely kis té-
mái történetírói, irodalomtörténeti, kulturális örökségvédelmi, ökokritikai és 
kulturális antropológiai szinten is megnyilvánulnak. Az emberi élet hagyo-
mányvilágával összefüggő történeti-ökológiai kontextus újraértelmezést igényel. 
Ember és környezete kapcsolatában az ökokritikai gondolkodásmód szellem-
tudományi és természettudományi értelemben fontos kompetenciákat fejleszt. A 
kulturális műtárgyakkal, a természetben, a tájban sorsukra hagyott emlékekkel 
hogyan tudunk értelmező kapcsolatba lépni? A vonalszerű előrehaladáshoz szo-
ktatott időképzetet a mulandóság felejtésrétegei sokszor elhomályosítják, megtö-
rik (Hartog, François: Örökség és történelem: az örökség idején. Regio, 2000. 4. 3-25. ; 
Szegedy-Maszák Mihály: A kánonok szerepe az összehasonlító kutatásokban. Iroda-
lomtörténet, 1995. 1. 5-35.).  

Foglalkoznunk szükséges a nem vonalszerűen rendeződő hagyomány-
rétegek sajátos időbeliségével, a hagyománytudattal kapcsolatban lévő jelen ide-
jű tapasztalattal. A hagyományrétegek művi rendezettsége felborulhat, a kultu-
rális kontextus konvencióit is érheti erózió. A múlttal kapcsolatban a gondol-
kodás és az érzelmek háttértapasztalatának időbelisége feledésbe merül? Egy 
lappangó nyugalmi időszak után ebből az állapotból új megismerés és örökség-
felismerés származik.  
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A hely (place), az örökség (heritage), a közösség (community) hármas 
egységében, a történelmi-irodalmi emlékek és a kulturális emlékezet jegyében 
születik meg az örökség iránti érdeklődés. A jelenkornak alapvető igénye van a 
kulturális örökség megismerésére, élményszintű befogadására, a vele való 
együttélésre (convivio) és gazdaságilag is működőképes bemutatására.  

A kultúratudományok és a művelődéskutatások távlata és Bálint Sándor 
szellemi öröksége között van eleven kapcsolat? Bálint Sándor életműve nem 
záródott el a tudománytörténet világába. Bálint Sándor tanulmányainak, köny-
veinek távlatos üzenete és az utóbbi fél évszázadban érvényesülő, néprajzzal 
érintkező szemléletformák egymáshoz közel kerültek. A Bálint Sándor által kép-
viselt tudományközi szemlélet fejlesztése a kultúratudományban eredményes 
lehet. Bálint Sándor tudományos fölismerése: ember és a táj egy koegzisztenci-
ális egységet, organikusan kialakult struktúrát alkot. Ez az organikusan kiépült 
struktúra életképes, és megújul a jelenben. A Bálint Sándor szellemi örökségével 
rokon, mai szempontú, tájra és kultúrára vonatkozó fejlesztések számos további 
humánökológiai és kulturális ökológiai kutatási területet és gyakorlati meg-
oldást gazdagítanak. Bálint Sándor sokrétű megközelítései, kutatási célkitűzései 
mentén a további feladatok a tudományközi összefogás segítségével oldhatók 
meg.  

A szegedi nagytáj kultúrföldrajzi térképezését, az egykori kirajzás terü-
letének hagyománytörténeti- művelődési-földrajzi bemutatását Firbás Zoltán 
végezte el. A 2013-ban elkészült munka a Szegedi nagytáj kultúrföldrajzi térképe 
címet viseli. Ezen a térképen részletesen szerepel Makó és környéke, azaz az 
egykori Csanád vármegye is. Karacs Zsigmond Csanád megye ébresztése című, a 
Makói Honismereti Híradó, 2012. 1-2. számában olvasható írása és a Makó nép-
rajza (2008) című kötetben Tóth Ferenc  A csanádi régió címmel írt fejezete foglalja 
össze ezt a szerteágazó kérdéskört.     

Az Európai Táj Egyezmény (European Landscape Convention) I. fejeze-
tében olvasható: „A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőr-
zésére és fenntartására vonatkozik. Örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy 
az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek jellemző összetétele adja.” A táj a 
megőrzendő és megújuló értékek színtere. Firenzében 2000-ben létrejött az Euró-
pai Táj Egyezmény (European Landscape Convention), melyet az Európa Tanács 
(Council of Europe, Strasbourg) alkotott meg (Fairclough, Graham: Az Európai Táj 
Egyezmény (ETE) alkalmazásának lehetőségei és következményei. Műemlékvédelem, 
2008. 2. 79-95.). Ehhez 2005-ben országunk is csatlakozott. Az egyezményről 
szóló 2007. évi CXI. törvény 2008. febr. 1-jén lépett hatályba. A történeti-öko-
lógiai kultúrtáj karakterizálására való törekvést részben a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 38.§-a is tükrözi: „(…) a tájak elenged-
hetetlen összetevői az emberek környezetének, kifejezik közös kulturális és természeti 
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örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját képezik. (…) Történeti tájként kell 
műemléki védelemben részesíteni az ember és a természet együttes munkájaként létrejött 
olyan kulturális (történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempont-
ból jelentős, részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége révén 
topográfiailag körülhatárolható egységet alkot” A tájak komplex értékeléséhez értő 
szakemberekre van szükség. A tájfogalomnak nagyobb szerepe lesz a kulturális 
tervezésben, a kultúratudományi kutatási programokban és a megújuló muzeo-
lógiai szemléletben.  

A Bálint Sándor által átfogóan kutatott és feltárt „szögedi nemzet” műve-
lődési-néprajzi értékei a Magyar Néprajzi Atlasz adatainak fényében is szemlél-
hetők. A „szögedi nemzet” népéletét feltáró Bálint Sándor munkássága kulturális 
örökségünk részévé vált, műve maradandónak bizonyul (Borsos Balázs: A „szö-
gedi nemzet” a Magyar Néprajzi Atlasz adatai tükrében. In: Mód László – Simon 
András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. 
Szeged, 2009. Gerhardus, 660-668.). Bálint Sándor Ünnepi kalendárium: a Mária 
ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából című kétkötetes 
műve és A szögedi nemzet: a szegedi nagytáj nép-élete című művének három kötete 
az egyetemes európai keresztény művelődés és a régiók Európája számára  meg-
ismerésre ajánlható. Bálint Sándor életművéből az említett két művet érdemes 
angol nyelven megjelentetni. A keresztény világkép elemeit hordozó népi vallá-
sosság és a közép-európai hagyományvilág, valamint a régió, a szegedi nagytáj 
népéletének tradíciója az európai egységgondolat szempontjából is fontos. A 
világhoz való viszony, a nagytáj feltárása során elbeszélt identitás, a hit, a termé-
szeti környezet meghatározó hatással van a kultúraszemléletre. Kereszténység, 
demokrácia, európai szellemiség. Írások Bálint Sándorról címmel, a Bálint Sándor 
Szellemi Örökségéért Alapítvány emlékezéseket és tanulmányokat adott ki 
Miklós Péter szerkesztésében 2012-ben. (A könyv második kiadása 2013-ban 
jelent meg.)     

A régiók társadalmi és gazdasági változatokban gazdag nagy halmazára 
épülő egységesülő Európában a kulturális terek és tájak emlékezetét feldolgozó 
könyvek sok értékes tapasztalatot sűrítenek. Bálint Sándor életműve az egyete-
mes kereszténység és a magyar kultúra szolgálatában tevékeny tudós kimagasló 
teljesítményeként értelmezhető.  
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FORGÓ GÉZA 
A tanyakérdés 

 

 
Makón a két világháború között több alkalommal foglalkoztak az un. tanyakérdés 
problémáival, megoldási lehetőségeivel. Erdei Ferenc (1910–1971) tudományos 
módszertannal és saját tapasztalataira építve fogalmazta meg tanulmányait. S. 
Bálint György (1881–1957), a Makói Gazdasági Egyesület elnöke, felsőházi tag, 
helyi gazda szintén rendelkezett saját tapasztalatokkal, de ő nem tanulmányok-
ban, hanem beszédeiben mondta el véleményét. 
 Makón a tanyakérdésnek két vonulatát figyelhetjük meg. Az egyik a 
közigazgatás által – Makói Gazdasági Egyesület, polgármesteri hivatal – másik 
az Erdei Ferenc képviselte tudományos-tapasztalati megközelítés (A makói tanya-
rendszer. Szeged, 1933., A magyar tanya. Bp,.1942.). 

Az érdeklődés egyik fő oka volt az az ítélet, hogy a tanyavilágban élő 
mintegy hétszázezer ember a „legelhanyagoltabb társadalmi, gazdasági és kulturális 
viszonyok között” élt. A közigazgatás gondja az volt, hogy nincs közvetlen kap-
csolat a tanya és a közigazgatás szervei között, de lehet sorolni a gazdasági ba-
jokat pl. a piacok távolsága, állategészségügyi ellátás, sőt a normál egészségügyi 
ellátás hiányát, az utak állapotát, a kulturális viszonyok siralmasságát... 

A korabeli vizsgálódás egyszerű kitelepülést látott a tanyákban, amely 
megfelelő irányítás nélkül valósult meg. Érdekképviseletek, hivatalos szervek és 
különféle egyesületek vitatták meg a tanyák helyzetét és tettek jelentéseket. 
Kaán Károly a falvasítást, Czettler Jenő a tanyai központok kiépítését, Gesztelyi 
Nagy László községesítést javasolták. 

Erdei Ferenc a közigazgatási tényezők megítélését tévesnek tartotta, 
mert nem a tanyarendszerre vonatkoztak, hanem egy „föltételezett szórványi tár-
sadalomra”. Úgy véli, hogy a felsorolt bajok legnagyobb része a „paraszti társa-
dalmi helyzetnek a következménye, s ezeket nemhogy növelné a tanyai helyzet, hanem 
nagyon sok részben csökkenti.” A kutatások többsége szociálpolitikai szempont-
okat figyelve közelített a problémához, amely minden esetben politikai értékelé-
sen alapult. Erdei Ferenc következtetése, hogy az „értékelés és tényismerés szem-
pontjait” szét kell választani, és ezt saját munkáiban meg is próbálta. 

Megállapította, hogy a tanya elsősorban gazdasági jelenség, ezért „a gaz-
daságelmélet szempontjaiból vizsgálandó először és csak mint a gazdaságtan által fogal-
mazott jelenséggel foglalkozhatnak vele más tudományágak.” Kaán, Gesztelyi kuta-
tásait gazdaságtechnikainak, míg pl. Györffy István és Szabó Kálmán etnog-
ráfusok vizsgálódásait gazdaság-földrajz és településföldrajz szempontúnak mi-
nősítette. 
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Erdei Ferenc számára, valahányszor „a tanyát" vette vizsgálat alá, terü-
leti és társadalmi szempontból egyaránt a mezőváros és tanyavilága jelentette a 
kutatás alapegységét. Úgy tekintett a tanyák népére, mint az adott mezővárosi 
társadalom egy területi csoportjára. 

Elsősorban helyi tapasztalataiból indult ki, amikor vizsgálta, hogy a 
tanya illetve tanyarendszer településforma-e vagy csak kiegészítője egy másik 
településnek. Egyáltalán van-e tanyarendszer? Megállapította, hogy a „tanya, 
mint külterületi termelési üzem, hozzátartozik a város- vagy falubeli fogyasztási ü-
zemhez”. A falurendszerrel szemben, ahol a földművelő portája, háza, nem csak 
fogyasztási üzem (háztartás), hanem termelési üzem is, a tanyarendszer diffe-
renciálódást jelent. Egyrészről szétválik a termelési és fogyasztási üzem, másré-
szről pedig megfigyelhetjük a tanya és a falusi vagy városi ház együvé tarto-
zását. Tehát a tanya és a város/falu között van kapcsolat és nem a különböző 
tanyák között. 

A tanyák a mezőgazdasági termelés üzemei voltak, szervesen tartoztak 
egy-egy városi házhoz, egy-egy család birtokát képezték. A tanyán általában a 
munkavégző fiatalok laktak és az alkalmazottak hosszabb-rövidebb ideig. Kö-
zöttük alig vagy egyáltalán nem volt kapcsolat a nagy távolságok miatt. A „tár-
sadalom átalakulása, a nemzetségi család felbomlása, a legelők felosztása, [1860–70] az 
örökösödési viszonyok megváltozása stb. következtében” – írja Erdei Ferenc - két új ta-
nyatípus jött létre a tanyát fönntartó közösség alapján: a szerződéses és a családi 
tanyaközösség. Az első már a bérmunkaviszony alapján működött, míg a másik 
még megmaradt családi tanyaközösségnek, de mindkét esetben már nem csak 
ideiglenes tartózkodás, hanem állandó lakhely lett. Idővel sűrűsödött a tanyák 
száma a birtokaprózódások miatt, aminek egyre gyakoribb és szorosabb érint-
kezés lett a következménye a tanyák között. A „makói tanyavidék a belterjes és 
népes táj képét mutatta”, kialakultak a tanyaközpontok. 

Érdekes, hogy a makói hagyma- és zöldségkultúra nem hatott különö-
sebben a tanyafejlődésre. Főleg város közeli földeken termelték, vagy ha kiter-
jedt a tanyák közé, akkor belterületi kertészet maradt. Ezért „a kerti termelés nem 
segítette elő a valóságos kitelepülést, még kevésbé az önálló tanyai társadalmasulást” – 
véli Erdei Ferenc. 

Bár Erdei a tanyakérdést tudományosan közelítette meg, és annak elő-
nyeit – gazdaságit - és társadalmit – világosan látta, de az ott élőkön mégis csak 
a hivatalok segíthettek. 

A tanyák száma nem volt azonos a tulajdonosok számával. Makón 1920-
ban 1989 tanya volt és a 37147 lakosból 7124 volt a külterületi. [Erdei Ferenc 
adatai] Ez a lakosság 19%-a. Makóról, a várostól még a 25–28 km-re levők is úgy 
beszéltek, hogy az „otthon”. Szorosabban kötődtek a városhoz, mint a közelebb 
eső falvakhoz. Nem véletlen ez, hiszen a tanyavilág lakói a városból származtak. 
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A Makói Gazdasági Egyesület folyamatosan foglalkozott a tanyai élet 
színvonalának javításával és az olvasókörökön keresztül tartotta fönn kapcso-
latát a tanyavilág népével. Könyveket, újságokat vásárolt, tanfolyamokat szerve-
zett, sőt mezőgazdasági gépeket is beszerzett. Az olvasókörök többsége az 1900-
as évek elején alakult meg. A Makói Újság tudósítója szerint – 1941-ben – „kul-
túra, egyetértés és vallásosság virul a bogárzói sziken”. Az olvasókörök, többnyire a 
tanyai tanítók vezetésével valóban komoly közösségszervező erők voltak. 

Időnként neves vendégeket is fogadtak. 1933-ban Kállay Miklós földmű-
velésügyi miniszter látogatott Makóra és rövid időt eltöltött a komlósi útféli és a 
rákosi olvasókörben. S. Bálint György tanyáját is meglátogatta, ahol a „gondos és 
szíves háziasszony unszolására jóízűen látott hozzá a miniszter és kísérete az ízletes házi 
készítésű ételekhez.” 

Az egyesület számvizsgáló bizottságának elnöke Gorcsa Péter városi 
főjegyző volt. 1926-ban egy memorandumot írt, amelyben kifejtette a tennivaló-
kat. Így pl. a közlekedés javítása, a tanyák körzetesítése, közigazgatási kirendelt-
ségek, telefonvonalak és posta létesítése, tűzoltószerek beszerzése, orvosi és 
szülésznői állás létesítése stb. 

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nem csak a közigaz-
gatáson múlott a „tanyakérdés”. 1921-ben az egyesület tagjai elutasították a Makó 
és külterületei között létesítendő autóbusz közlekedést, mert bíztak egy kisvasút 
megépítésében. Szomorúan fogalmazott a Makói Friss Újság: „Olyan országos 
kongresszusra, olyan világrengető találmányra volna nekünk szükségünk […] amelyik a 
magyar gazdák maradiságát gyökerestül kipusztítaná és a haladásra, tanulásra, tudásra, 
és a tudás értékesítésére való hajlandóságot magyar erénnyé tudná varázsolni.” 

Az Országházban 1927. május 3-án tartott tanyai közigazgatási értekez-
leten jelen volt S. Bálint György, aki felszólalásában a legszükségesebb teendő-
ket érintette. Az értekezlet eredménye a belügyminisztérium 1927-ben kelt kör-
rendelete a tanyakérdés megoldására. A Csanádvármegyei törvényhatóság ek-
kor tanyabizottságot alapított „a tanyavilág kulturális és gazdasági színvonalának” 
emelésére. Tagja volt S. Bálint György is. A Felsőházban 1928-ban elmondott 
beszédében összegezte saját, a tagság és Gorcsa Péter tapasztalatait. „A tanyai 
világ lakosságával föltétlenül törődni kell, mert [...] vannak határok kint a tanya-
világban, ahol 20–30–40 km-es távolságban vannak a községek egymástól és az elma-
radott tanyai világrészeken sem orvos, sem szülésznő, sem fontosabb intézmények nin-
csenek […] Mindenesetre kérem a nagyméltóságú belügyminiszter urat, hogy legelső 
sorban az egészségügyi szolgálatot fejleszteni és a telefonhálózatot a tanyavilágba beve-
zetni méltóztassék.” A belügyminiszter úr nem kapkodta el. A telefonvonallal is 
ellátott rákosi postaügynökség pl. csak 1941 októberében kezdte el működését. 

A bizottság bejárta Makó tanyavilágát, több értekezletet tartottak és 
megvitatták Gorcsa Péter előterjesztését. 1933-ban S. Bálint György felsőházban 
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elmondott beszédében szomorúan állapította meg: „Tanyai közigazgatás nincsen 
meg, de nem is törődik vele senki.” A szükséges teendőket is elsorolta. Legelőször 
tanyai külterületi elöljáróságot sürgetett valamint az egészségügyi ellátatlan-
ságra hívta föl a figyelmet. Javasolta vándor-iskolaorvosok alkalmazását. A 
hitéleti gondokra is rávilágított: „Mert istentisztelet nélkül hová jut az ember, a csa-
lád a társadalom?” Tanyai lelkészségeket sürgetett és azt, hogy „már a papképzés-
nél, a tanítóképzésnél is vegyék föl a tanrendbe az egyházi hatóságok a magyar tanya-
világ rendszeres ismertetését.” 

S. Bálint György, ahol tehette, szót emelt a tanyavilág érdekében. 1936-
ban a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara Kiskundorozsmán tartotta tanya-
kongresszusát. Ekkor úgy tűnt hamarosan megszülethet egy tanyatörvény, de 
még nyolc évet vártak az 1944. II. tc.-re, A tanyai igazgatás rendezéséről. S. Bálint 
György itt is előadta véleményét. Szerinte jobban meg kell becsülni a tanítót, aki 
a „vidék oktatója, tanácsadója, nevelője”. Tanyai szövetkezeteket javasolt az értéke-
sítési és fogyasztási feladatok megoldására...  

Erdei Ferenc és S. Bálint György törekvései több ponton találkoztak. Ki-
váló ismerői voltak a helyi gazdasági viszonyoknak és a tanyai életformának. 
Erdei szerint a tanyarendszer értelme, hogy a termelés külterületi üzeme mellett, 
belterületi lakással vagy anélkül, de a várossal szervezett társadalmi egységet 
képez. A tanyapolitika értelmét a területi elhelyezkedésből fakadó hátrányok 
megszüntetésében látta. Ezt ő „városiasítás”-nak nevezete. Elsősorban a közleke-
dés javítását tartotta a legfontosabbnak – a „tanyapolitika alfája” –, valamint a 
tanyai közintézmények illetve a tanyaiak részére városi intézmények létesítését. 

A „tanyakérdés” tényleges megoldása nem sikerülhetett, mert „azoknak a 
társadalmi bajoknak és visszásságoknak, amelyeket a tanyairodalom a tanyarendszer szá-
mlájára ír, legnagyobb része egyáltalán nem a tanyarendszernek a következménye. Olyan 
általános társadalmi jelenségek ezek, amelyek nem egyik vagy másik települési formának, 
hanem az általános gazdasági-társadalmi helyzetnek a következménye” - írta Erdei 
Ferenc. Az 1948-as fordulat után a tanyák sorsát a szocialista iparosítás és a kol-
lektivizálás szempontjai határozták meg. Az egyéni gazdálkodás nem volt kívá-
natos. Erdei 1951-es véleménye szerint a „nagyterületű tanyavidékek általában és 
egészében ténylegesen nehezítik a szocialista átszervezést, de semmiképpen meg nem aka-
dályozzák, ki nem zárják”. 

S. Bálint Györgyöt, a makói gazdatársadalom egykori vezetőjét a népbí-
róság, a kirekesztettség és a megaláztatás várta. Erdei Ferenc pedig minisztere 
lett annak a kommunista rendszernek, amely a korábbi elképzeléseivel ellentét-
ben, a tanyavilág felszámolásába kezdett bele. 
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SZENTI TIBOR 

A paraszt 
 

 

Ült a föld szélén, és nézte a megakadt ekét. Kiemelte a barázdából, és a két lovat 
kifogta előle. Ezen a napon harmadszor járt így. Vizsgálta az ekevasakat. Az első 
berepedt és elgörbült, ez akasztotta meg a szántást. Képtelenség volt kikalapálni. 
A munka eredményeként mindössze három és fél sor hepehupás barázda ma-
radt. Levette kalapját, és az eke szarvára akasztotta. Fölvett egy göröngyöt. Mor-
zsolni akarta, de nem bírta. Olyan kemény volt, akár a kő. Elhajította. „Góliátot 
ezzel is megölhette volna Dávid” – háborgott magában. 

Május óta nem esett eső. A kukorica ritkaszemű csövet hozott, a gabona 
szalmája térdig sem ért, és kalászai üresen meredtek fölfelé. A tanyából éhes 
kutya vánszorgott elő, és leült a gazdája elé. Szomorú, kérő szemét a parasztra 
szegezte, majd elnyúlt a lába előtt. Az ember fölnézett a fellegtelen égre, hol a 
nap még mindig lángolt, és arcát égette.  

Előző években ilyenkor, szeptember végére már fölszántotta a földjét és 
bevetette. A vénasszonyok nyara langyos meleggel árasztotta el a tájat, és a gő-
zölgő szántásban fürge varjak szemeltek. A férfi arra gondolt, hogy ezen a télen 
a lovai, tehenei nem kapnak szénát, és az ólban visító disznó sem hízik meg ka-
rácsonyra. Az ekét betolta a fészerbe, a lovak pedig búsan utána ballagtak. A rét 
kiszáradt, nem volt mit legelni. 

Akadtak napok, amikor tehetetlenül téblábolt a telken. Összekotorta a 
csörgőre száradt, hirtelen lehullt leveleket, vagy levette kalapját, és azzal csap-
kodta lábán a legyeket. Az asszonyt messze elkerülte, aki villámló szemmel fi-
gyelte tétlenségét, de egyelőre nem szólt, csak magában pufogott. 

November közepére viharral érkezett az eső. Fölkavarta a port, látni is 
alig lehetett, fákat csavart, és félig elvitte a ház tetejét. Az égi csatorna eleinte 
jókora csöppekkel indult, majd függönyszerűen hullámzott, ahogy a szél özön-
vízként öntözni kezdte a földet. A paraszt mélyen fejébe húzta a kalapot, és 
kisietett a szántóra. Boldogan markolta a puha tésztaként szétomló sarat, amely 
ujjai közül visszafolyt a vízzel telő barázdába.  

Ettől kezdve advent utolsó vasárnapjáig ült a konyha ablaka előtt. Leste, 
hogy a felhő meddig siratja még a termés nélkül hagyott földet, és mikor tudja 
végre a szántást befejezni. A várva várt szenteste megjött. A nehéz, sötét felhők 
eltakarodtak, és a holdfényes éjszakában fenékig fagytak a tóvá dagadt vad-
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vizek. Fölszántani továbbra sem lehetett. Az elszóródott magokból itt-ott kikelt 
hitvány vetésnek a töve is jégpáncélt kapott.  

„Két kár már volt – gondolta –, de három a magyar igazság.” Ahogy a 
barázdában sarkával törte a jeget, csípőre tett kézzel, éktelen lármával megjelent 
a felesége. Szidta a lusta embert, aki csak napszámra üldögélt, ahelyett, hogy az 
ünnepre levágta volna a kutya formára soványodott malacot.  

A paraszt egy darabig hallgatta. Tudta, hogy ez ellen nem tud semmit 
sem tenni. „Megjött a harmadik csapás” – jutott eszébe. Behúzódott az istállóba, és 
pipára gyújtott. Mélyeket szippantott és ez egész dohánytöltet átparázslott. Ma-
ga fölött széthúzta a nádtetőt, majd beleeresztette a tüzet. Ropogott és szikrákat 
szórt az égre. 

„Vigyétek hírül, lángok, boldog karácsonyt a világnak!” 
 

 

 

Péter Béla juhász 
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SZENTI TIBOR 

Ilmarinen utódja 
 

 
A pepita zakós nem állította le a kocsi motorját. Cigarettáját nyelvével a szája 
egyik szögletébe kotorta, majd köszönés nélkül így faggatódzott: 

- Ismerte Héfaisztoszt? 
- Sosem láttam, nem is hallottam róla. 
- No, és Ilmarinent? 
- Ilmari, Ilmari… A szomszédban volt egy Mari nevű szolgáló, őt keresi? 
- Ne zagyváljon, én a kovácsok isteneinek utódját keresem. 
-  Az nem én vagyok. A szüleim tisztességes szántóvetők voltak. Ők vették nekem 

ezt a műhelyt, amikor megházasodtam. Kitanultam a mesterséget, és azóta itt dolgozom.  
- Mit kovácsol? 
- Én, kérem szépen, lópatkót készítek. 
- Zárat, kulcsot, kocsivasalást, kovácsolt díszkaput. 
- Lámpatartót nem gyárt? 
- Csak a patkoláshoz értek. 
-  Nálunk az ilyesmit méretre megrendeljük, a számítógép pontosan kirajzolja, a 

másik gép megmunkálja, és az istállófiú másnap a ló patájára csavarozza.  
- Akkor kegyelmed rossz helyre tévedt. Aki itt patkoltatni akar, ideköti a lovát 

ehhez az oszlophoz. Azután hozom a lábtartót, leszedem a kopott patkót, megnyesem a 
megvastagodott patát… 

- El ne mesélje már, hogyan barkácsol! Megkeresem az istenek igazi kovácsát. Jó 
napot!! 

Az autó ajtaja becsapódott és elporzott a száraz földes úton. A kovács visz-
szaült a lócára és elgondolkodott. „Kovácsolt díszkapu, lámpatartó, meg mifene. Ez a 
nadrágos a holdról jött. Kinek van itt szüksége ilyesmire, amikor már ló is alig akad.” 

Húzott néhányat a fújtatón, és a kohó két félgömbje között szikrákat szórva 
föllángolt a parázs. Belebámult és a szenet egy piszkafával megtúrta. Közben ha-
zajött az iskolából a gimnazista unokája, és benézett az atyjához. 

- Te, művelt gyerek, tudod-e, hogy kik voltak a kovácsok istenei? 
- Héfaisztos és Ilmarainen. Az egyik a görög, a másik a finn mitológiából. 
- Engem ez a Mari… kicsoda érdekel. 
- Egyik nagy tette, hogy olyan malmot épített, a szampót, amely egyaránt gabo-

nát őrölt és pénzt gyártott. Így hozta létre a jólétet.  
- A lisztcsinálást megértem, de a pénzverést? Milyen isten volt az, aki hamisí-

totta a tallért?  
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A fiú jót nevetett, és otthagyta az öreget. A kovács befelé fordult. Nem ra-
kott több szenet a kohóba, és nem fújtatta tovább a tüzet. Igaz, hogy már nem is 
volt több szén. A lovakból régen virslit gyártottak, és évek óta senki sem állt 
meg a műhely ajtaja előtt patkoltatni. A kovács azért nem adta föl és remény-
kedett. Mindennap hajnalban kelt, kinyitotta a műhely ajtaját és megrakta a 
tüzet, mert a kocsi, mikor megérkezik, nem várhat, annak haladnia kell. 

Emlékezetében fölrémlettek azok az évek, midőn még segédet tartott, és i-
nast nevelt. A lovakat három oszlop mellett patkolták. Folyamatosan szúró láng-
gal égett a kohó, és az izzó vasról messze pattogtak a szikrák. Az üllőn úgy csi-
lingeltek az ütések, mintha harangjáték zenélne. 

Hirtelen fölugrott, és kiállt az ajtó elé. 
- Gyertek, emberek, ne hagyjátok kialudni a tüzet! Nézzétek, már alig parázslik!! 

– kiabálta, de a lakatlan tájban még a visszhang is elhalt. 
Várt egy darabig, de lélek sem járt, madár se szállt erre. Akkor visszaténfer-

gett.  
- Én nem leszek sem molnár, sem pénzverő… – szakadt ki belőle az utolsó 

mondat. 
Fogta a hatalmas pörölyt, és szétverte a műhelyt. Egy egész világ tűnt el 

végleg. 
 

 

Makó környéki tanya az 1940-es évekből 
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VELCSOV MARGIT 
A porgányi uradalom 1923-ban 

 
 

A Mezőgazdasági Közlöny című román nyelvű lap szakértői elisme-
réssel nyilatkoznak a Bánságban látottakról.  

Porgány megőrizte a néhai, valódi magyar uradalom jellemző tulajdon-
ságait. A hat major elnevezése a Nákó-családi keresztneveket idézi: Sándor, 
Teréz, Nagy Berta, Kis Berta, Malvin és Kálmán.192o-ban az eredetileg 56oo 
holdnyi birtok két majorja Magyarországhoz került, ennek következtében 18oo 
holddal lett kisebb. Az ésszerű gazdálkodás megkövetelte, hogy ezeket egy-
mástól két kilométernyi távolságra létesítsék, így könnyítették meg a közle-
kedést a munkálatok idején. Ezeket lóvasút kötötte össze. Eredetileg 3o kilo-
méternyi lóvasút volt a hat major között. A termény, a takarmány, a trágya szál-
lítására használták, de személyek szállítására is alkalmassá tehették. Állandóan 
lóvasúton utaztatták az iskolásokat, de a bukaresti látogatók is ezzel érkeztek. 
Az öszvérek húzta vagonokban úgy ültek, mintha villamossal utazak volna. 

A lóvasutat a helyismerettel rendelkezők Lórénak nevezték, ma is így 
emlegetik. Az eredeti maradványa a Csanád melletti Cvetko-féle tanya és Keresztúr 
között közlekedett felszámolásáig, a hatvanas évekig. Bolgártelep, Pusztakeresz-
túr, Porgány, Óbéba lakosait ez kötötte össze a világgal. Vasúti közlekedés csak 
192o-ig volt, mert ezeket a településeket Kiszombor állomása szolgálta ki. 

Az uradalmon lakó 8oo fő, kb.16o család annyira azonosult a gazda-
sággal, hogy elutasították a földhöz juttatást, folytatták elődeik szokásait, a 
hagyományos életmódot. A kenyéradagot az uradalom központi kemencéje 
szolgáltatta a családoknak. Volt óvoda, iskola. Az uradalom a vallásgyakorlásról 
is gondoskodott, két római-katolikus pap szolgált a kápolnában, amelyet a ro-
mán írás templomként említ.(Mára már csak a kápolna maradt, amelyet 199o 
körül görög-keleti szertartás szerint újraszenteltek.) Minden családnak járt éven-
te 96 köbméter tűzifa, 24oo kg búza, 16oo kg kukorica, 14oo kg zab, 15ooo kg 
széna, 16oo l bor és 2oo lej készpénz. A hintó is rendelkezésükre állt. A leg-
többen ebbe a világba születtek bele, szerződés nem kötötte őket, mégis 15-2o, 
az idősek akár 4o évet is ledolgoztak itt. A kocsis, a csősz vagy a kanász mun-
kája apáról fiúra öröklődött. Ez biztosította az alapos helyismeretet minden 
téren. Az emberek bérelt földön kertészkedtek, saját igényük szerint állatokat 
tarthattak. A belterjes gazdálkodás kizárta a legelőket. Az istállótrágya biztosí-
tása érdekében a szarvasmarhákat istállóban tartották. 

Sokan gazdagok.  Elégedettek életmódjukkal.  
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A Sándor-majorra a hagymatermesztés jellemző.  A munkálatok kifogás-
talan állapota mesébe illő - a cikk szerint. Megemlíti, hogy az értékesítést meg-
nehezíti a távolság, ugyanis a nagyszentmiklósi állomás 25 km-re van, s a ter-
mény ára megegyezik a szállításéval. A tejgyár 15oo l tejet képes feldolgozni 
naponta. A svájci minta szerint a helyiség fala csempézett, és a tisztaság kifo-
gástalan. A fészerben várakozik mindenféle korszerű gép. A major udvarán 
park, istállók, lójárgány, trágyatelep, a dolgozók kertjei, valamint az udvarház 
van. A szérűskert egy 4o m hosszú, 1o m magas takarmánylerakat, amelyet a 
kazalrakó segítségével épít négy ember egy lóval. 

A Kis Berta-major ipari berendezésű, itt évente 2oo vagonnyi saját ter-
mesztésű kendert dolgoznak fel.  Percenként 2oo l hozamú ártézi kút biztosította 
a vizet 28o m mélyről. Itt kizárólag asszonyok dolgoztak 45-6o lejért teljesítmény 
szerint. A feldolgozott kendert Temesvárra küldték ipari felhasználásra. Villany-
telep biztosította a villanyáramot. A kender tilolása melléktermékének elégeté-
sével termeltek áramot. A szecskavágót és a takarmányozót, a favágó gépet, a 
malmot  is villanyáram működtette. Villannyal világítottak.  

A román nyelvű lap szakértelemmel tárgyalja a tapasztaltakat. A 
korabeli fényképek Süveg Margit, volt porgányi lakos, emlékeit őrzik. 

(Buletinul Agriculturii,1923, Bukarest) 
 

Porgány ma az ország szélén haldokló elszigetelt falucska. A múltjához 
méltatlan ez a helyzet. Velcsov Margit a lóvasúttal kezdett  el foglalkozni, így 
jutott ezekhez az adatokhoz. A dokumentum értékű  fényképen látszik a 
füstölgő gyárkémény. A múlt. 
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Vargáné Nagyfalusi Ilona 
Élet a tanyán 

 
 

Egy élő, működő tanya életébe nyerhettek bepillantást 2013. augusztus 3-án a 
Marosvidék Baráti Társaság vállalkozó kedvű tagjai, Beke Mihályné, a Beke 
Lovas Szállás tulajdonosának meghívására. Az apátfalvi tagság a tanyaprog-
ramhoz kapcsolódva egy igazi tanyanapot szervezett. A Beke tanyát - mintha a 
pátfolvai búcsúra készülődnének - kicsinosították. A régi tanyai világban is az 
ünnepek előtt mindig meszeltek, mázoltak, elhúzták a fal tövét, felfrissítették a 
tanya előtti virágoskertet, rendet tettek az állatok körül. Mire eljött az ünnep, fe-
héren vakítottak a falak, pirosan virágoztak a muskátlik, szárazvirág díszlett az 
eresz alján, felkötött kukoricacsövek a kotárka oldalán.  

Az érkező vendégeket a tanyasiak régi szokás szerint házi pálinkával kí-
nálták, áldomást ittak. Az érdeklődők az udvari az akácfák árnyékában és a 
gang hűvösébe húzódva hallgatták meg az előadásokat. Szó esett a tanya törté-
netéről, elrendezéséről, Antal Istvánné Maris ángyóról, aki 1940 óta a tanya tu-
lajdonosa. A szükséges felújításokról, bővítésekről, átépítésekről Beke Mihályné 
beszélt. Lánya Margit, az „apátfalvi nagy farban” a pátfolvai viseletben tartotta 
meg beszámolóját az Apátfalván működő kulturális csoportokról. A blúz fehér 
alapon fehérhímzéssel dúsan díszített, felette lila pruszlik. A virágmintás bőven 
ráncolt lila selyemszoknya alatt, négy fehér vászon alsószoknya bújt meg, Mar-
git méreteit duplájára terebélyesítve. A szoknya felett fekete selyemkötő fod-
rozódott, hossza akkora, mint maga a szoknya. Ez a hajdani ünnepi viselet ele-
gáns, igényes, dúsan díszített ruhadarab volt, gyönyörűen mutattak benne a 
templomba igyekvő lányok asszonyok. Mellettük mentek a férfiak hófehér bő 
ujjú vászoningben fehér lyukhímzéssel kivarrva, fekete mellényben és csizma-
nadrágban; fekete csizma a lábukon, fekete kalap a fejükön. Mi élőben is 
megnézhettünk egy ilyen férfit is, hiszen Beke Mihály, a fiú ebben a viseletben 
fogadta az érkezőket. Jómagam Apátfalva néprajzáról szóltam, elmondva a 
legfontosabbakat, hogy saját népviselete, táncrendje, hímzése, népdala volt en-
nek a palócföldről betelepített népcsoportnak. Az ősi életmódhoz, valláshoz, 
szokásokhoz végsőkig ragaszkodtak, őrizték egészen az 1960-as évekig. Az apát-
falviak kedvelték a csicsásat, „szerették mutatni a van-t”, gőgösek, rátartiak 
voltak. Kedvelt színük volt a rikító „apátfalvi kantakék”. A legkisebbek verset 
mondtak, és mint egy nagymama a kemence körül ülő unokáinak, úgy verselt 
nekünk Vargáné Antal Ilona néni. Még a légy zümmögését is hallani lehetett, 
olyan csönd telepedett az udvarra, mikor elszavalta a Tanyai iskolás című verset, 
amit még kisiskolás korában tanult.  
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„ Kopott báránybőr süveg a fejébe, 
Kis kenyérke, mit megeszik majd délben. 
Lapul a rongyos tarisznya fenekén, 
Tört tábla, irka, pár salátalevél. 
 

Könyv volt az, ő a hatodik gazdája,  
Elázott százszor, bár vigyáztak rája.  
A Mátyás király sincsen benne végig, 
Majd megmondja, ha éppen tőle kérdik.” 

 
A tanyasi iskoláról bővebben Szabó István, a csanádpalotai Alsóugari Általános 
Iskola egykori tanulója beszélt. Részletesen mutatta be az iskola épületét, a 
termet, a berendezéseket, eszközöket és a benne élők, a tanító és a kisdiákok éle-
tét. Sokan gondoltak vissza iskoláskorukra a feszület, irka, nádpálca, golyós szá-
mológép, olajos padló, négyszemélyes iskolapad, mosdótál, szenes kályha hal-
latán. A nagy hőségre való tekintettel, a vert falú tanyaépület hűvösében létre-
hozott tanyamúzeumban folytatódott a program. Beke Mihályné gyűjtőmunkája 
a berendezett tisztaszoba és konyha. Még érzett a friss meszelés illata a falakon. 
A betérő vendégek a kemence, szentképek, felvetős párnák, imakönyvek, rongy-
szőnyegek látványában gyönyörködtek. A konyhában a sublóton és a stelázsin 
sorakoztak a köcsögök, kanták, szilkék, bögrék, szűrők, sziták, virágos tányérok. 
A tanya elé kilépve, karospadon lehetett megpihenni, időzni kicsit. A tanyákon 
állattenyésztés folyt régen is és napjainkban is. A hambár és kotárka közül póni-
lovak néztek kifelé, az istállóban tehén és kisboci bőgött, a léckerítés mögött 
bárány és kecske falta fel a zöldségeket. A legnagyobb feltűnést a Mihály által 
suhánggal terelgetett négy liba okozta. Ők egész nap közöttünk maradtak, jöt-
tek-mentek a vendégek körül.  

A tanyasi udvart mindig sok virág díszítette. Simon Mihályné cserepes 
virágok mellett szálasvirág-kötészettel színesítette a napot. Napraforgóból, 
szegfűből, kakastaréjból, nyári őszirózsából állított össze asztaldíszeket, csokro-
kat. Nagy érdeklődés kísérte a bemutatóját is. A tanyaudvaron fehér abroszok-
kal terített asztaloknál fogyasztottuk el a gulyáslevest és a házi süteményeket. 
Ebéd után jöttek a csikósok és a lovak. Varga László és Szilaj, Varga Tamás és 
Legény, igazi csikósbemutatót tartottak, majd két fogattal lehetett lovaskocsin 
megnézni a községet. 

Egy nyugodt, kellemes, családias nap volt a tanyanap. Nem volt kapko-
dás, rohanás, telefonálás, légkondicionáló berendezés. Volt vendéglátás, szíves 
üdvözlés, beszélgetés, keményfából készült padok, jószágok, gémeskút, hőség, 
por. Mindenki régi emlékei között keresgélt: hogyan is volt az ő tanyájukban. 
Reméljük, sikerült visszaidéznünk a régi idők hangulatát. 
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A Marosvidék Baráti Társaság tagjai az apátfalvi Beke-tanyán
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HORVÁTH MIHÁLY 
A régi Földeák plébánosai 

 
 
Az ősi Földeák a török dúlás miatt elnéptelenedett XVIII. század elejére. Az 
1700-as évek első évtizedeiben leginkább Szegedről, Makóról és Vásárhelyről 
érkezhettek lakók a kihalófélben lévő faluba. A megerősödő kis település (a 15. 
század elején épült) romossá vált templomát az első plébános, Bieliczky Samu ve-
zetésével kezdte felújítani. Az idén 290 éves plébánia alapítási éve 1723. Olt-
ványi Pál 1866-ban, az esztergomi Magyar Sion egyháztörténeti folyóiratban 
tette közzé A földeáki parochia rövid története c. tanulmányát. Eszerint Bieliczky 
plébános után a következő papok vezették a gyülekezetet: 1725. Kökényesi Andor 
(Kökénye András), 1747. Poturnyai Adám (Poturnai Ádám), 1761. Tarodfay 
(Tarokfay) Tamás, 1762. Balogh József, 1763. Béli József, 1768. Gazsi János, 1774. Ko-
vács (Kovs) Mihály apostoli jegyző (Oltáriszentség Társulata néven megszervezte 
a falu első hitbuzgalmi társulatát), 1797. Spurnyai Adjutus, 1798. Fejér Kornél, 
1802. Szegedi Antal, 1805. Biró István, 1809. Kiss József, Pohl Antal, 1829. Kaszta 
István, 1834. Major János, 1854. Kruppai Caius, 1854. november 1-től Oltványi Pál. 
(Zárójelben a Magyar Katolikus Lexikon ide vonatkozó szócikkének névváltozatait 
olvashatjuk.) 

Az egykori (ma Óföldeák néven ismeretes) Földeák lakosainak többsége 
1846-ban magasabb fekvésű részekre költözvén megalapította a jelenlegi Földe-
ákot. Az áttelepülőket követte plébánosuk, a fentebb említett Major János is. Az 
1798-ban született pap 1834-től vezette a földeáki híveket. Az 1860-as években 
szentszéki ülnökként és a makói kerület tanodáinak felügyelőjeként szolgálta 
egyházát. Halála időpontja ismeretlen, de bizonyosan a földeáki temetői kápolna 
kriptájában helyezték örök nyugalomra. 

1854 novemberétől 1871 novemberéig Oltványi Pál prépost, a Ferenc 
József-, és a Szent Sír Lovagrendek lovagja, pápai kamarás volt a falu papja. Róla 
számos megemlékezés, tanulmány napvilágot látott, így jelen összefoglalómban 
inkább az Oltványi Pált követő lelkészek emlékét igyekszem felidézni. Így sem 
hagyhatjuk azonban említés nélkül a gazdag életművű lelkész földeáki érde-
meit, címszavakban: a templom (1857), az iskola (1858), majd a leégett iskola 
helyett új (1861) építése, temetői kápolna (1864), „zárda” iskola (1881) és kripta 
(1890) létesítése. Nevéhez fűződik több alapítvány, egyesület (Szeplőtelen Szív 
Tisztelőinek Társulata, Rózsafüzér Társulat) megszervezése, egy takarékmagtár 
létrehozása, valamint az (1996-tól évente újra megrendezett) rózsaünnep meg-
honosítása is. 
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A Schematismus cleri dioecesis Csanádiensis c. adattár-sorozat szerint 
Oltványi Pál mellett segédlelkészként működött 1855-től (majd 1870-től ismét) 
Pattala Károly, 1859-től P. Elias Missó, 1865-től Nagy Róbert, majd 1866-től Tóth 
Eduárdus. Oltványi Pál 1871-ben visszaköltözött Szegedre, de a plébániára való 
jogát fenntartotta. Helyettes papnak öccsét, Oltványi Gáspárt küldte az egyház 
Földeákra. Az irodalmi érdeklődésű lelkipásztor Alizarin néven több folyó-
iratban is publikált. (1881-ben a Pedro Calderón de la Barca [1600–1681] spanyol 
drámaíró jubileuma alkalmából meghirdetett nemzetközi verspályázat magyar 
díjazottjaként aranyérmet vehetett át.) Oltványi Gáspár egyházi szolgálatán túl 
tagja volt a földeáki képviselő-testületnek is. 

1882 és 1891 között Németh Sándor volt a község plébánosa. Az 1844. 
augusztus 9-én született plébános Törökbecsén, Hidegkúton, Apátfalván és 
Szegeden gyakorolta hivatását. Segédlelkészként Kiss István és Schwab Mihály 
támogatta a munkáját. Plébánossága idején, 1884-ben megalakult a Jézus Szent-
séges Szíve Társulat, majd a Jézus Szent Gyermeksége Társulat, és a Szenthá-
romság Társulat. Ugyancsak az 1884-es évre eredeztethető a Mária-kegyhely 
létrejötte. A Szabados család balesetet szenvedett leánygyermekének gyógyulása 
után állított fel szobrot a falu szélén. A gondozott kegyhely többszöri felújítás 
után a mai napig „fogadja” a Hódmezővásárhely felől érkezőket. 

Czirbus István makói, ez idő tájt Földeákon tanító református pedagó-
gus kéziratos visszaemlékezései szerint a szigorú Németh plébános igen harsá-
nyan támadta a szárnyait bontogató kis református közösséget. A huszadik 
század első negyedére (mint ahogyan arra példákat is olvashatunk az alábbiak-
ban) rendeződött a két felekezet viszonya. Németh Sándor lelkészt 1891-ben 
Battonyára helyezték. 

Őt Balaton János váltotta a katolikus gyülekezet élén. Az esperes 1832. 
január 14-én született Doroszlón. A gimnáziumot Kalocsán és Pécsen, a teológiát 
szintén a Baranya vármegyei városban és Temesváron végezte. 1858. július 20-án 
pappá szentelték. Segédlelkészként szolgált Dettán, Zichyfalván, majd a Szeged 
Rókusi Római Katolikus Plébánián. Az 1860-as évek elején adminisztrátor 
Boksánbányán, Orsován, majd Nyerő községben, később Versecen. Ezek után 
segédlelkészként a Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébánián tevékenykedett. 
1866-ban vicerektor (igazgatóhelyettes) lett a temesvári papnevelő intézetben. 
1871-ben Kétegyháza, 1878-ban Csanádapáca plébánosának választották. Az 
esperesi tisztséget 1879-től látta el. 1884-től szentszéki ülnökként is segítette az 
egyházmegye munkáját. Számos cikket írt országos folyóiratokba, napilapokba 
(Katholikus Néplap, Tanodai Lapok, Idők Tanúja, Magyar Állam), de vidéken meg-
jelenő újságokba is. Több egyházi témájú kötetet megjelentetett, az utolsót 1888-
ban, Római zarándok utam címmel. 



M Ú L T U N K  

___________________________________________________ 
 

24 

MAROSVIDÉK 2013. AUGUSZTUS 

 

Balaton János 1891-ben került Földeákra. Tevékenyen részt vett a falu 
hit- és közéletében, egyházi feladatai mellett iskolaszéki elnökként is tevékeny-
kedett. 1899. október 8-án nyitotta meg és szentelte fel a község óvodáját. 1905 
karácsonyán pásztorjátékot rendezett az iskola tantestülete. Az ötven koronás 
bevételt az esperes a szegény gyermekek felruházására fordította. Munkáját 
előbb Bartha István, majd Farkas Konstantin, Kasza Lajos, Vagács Ödön, Hoff-
mann Béla, Karács István és Szmetana Ágoston segédlelkészek támogatták. 
Balaton János szolgálati idejében, 1897 júniusában megalakult a Földeáki Kato-
likus Kör. Az 1930-as évek elejéig működő egyesület elnöke kezdetben Vagács 
Ödön volt. 

Balaton tiszteletes 1905. február 10-én, pénteken hunyt el. Másnap, 16 
órakor a földeáki temetőben helyezték örök nyugalomra. A szertartáson, melyet 
Bernátsky Ferenc hódmezővásárhelyi apátplébános vezetett, megjelent a falu 
népe és elöljárósága, valamint a vármegye számos településének tiszteletese is. 
Téglaalapon nyugvó, borostyánnal benőtt sírja a földeáki temetőben a Mártírok 
utcai bejárat közelében, a vasút felőli oldalon található. 

Halála után rövid ideig Vagács Ödön és Siebig Frigyes segédlelkészek 
intézték a papi teendőket.  

A Temesfőn 1845-ben született Hoffmann János 1905 és 1920 között volt a 
falu lelkésze. Tizenöt éves szolgálata alatt segédlelkészei voltak: Széll József 
(1914), Gehl János, Karácsonyi Guidó, Németh János, Kozma Silvius, Kocsis Kál-
mán, Bodor József, Balázs Mózes és Léber Lőrinc. 

Hoffmann plébános érkezése után a község 1906-ban felújította a lel-
készlakot. 1909. május 23-án a makói Maros hetilap beszámolt a Katolikus Nép-
szövetség földeáki csoportjának megalakulásáról. A földeáki szervezet igazgató-
jának Hoffmann Jánost választották. A főesperes sikeres munkájának eredmé-
nyeként a harmadik nap végére már 85 tagot számlált az egyesület. A község-
belieken túl csatlakozott a mozgalomhoz „a földeáki tantestület és az egész in-
telligencia” – írta a sajtó.  

1909 júliusában ismét megrendezték az Oltványi Pál által meghonosított 
rózsaünnepet „a község jó magaviseletű, erkölcseiben példás leány- és fiu-ifjuságának 
jutalmazása, árvák felruházása és szegények megvendégelésére. … Az ünnepélyt 
Hoffmann János főesperes-plébánosnak [az ünnep] nemes célját magyarázó és az ifjuság 
buzdító beszéde nyitotta meg”. – olvashatjuk a makói Maros hetilap július 4-ei 
számában. 

1909. november 21-én az említett lap már a földeáki plébános kitünte-
téséről tudósított: „...Csernoch János csanádi püspök előterjesztésére Ő felsége a király 
Hoffmann János főesperes, földeáki … plébánost apáti cimmel fogja kitüntetni. E 
kitüntetésről Apponyi Albert gróf, vall. és közokt. m. kir. minister f. hó 16-áról kelte-
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zetten értesítette Csernoch János püspököt, mely szerint Hoffmann János a bold. Szűz 
Máriáról elnevezett paradicsomvölgyi … c. apáttá neveztetett ki.” 

1912-re a földeáki leányiskola túlzsúfoltsága miatt a gyerekek csak vált-
va, félnapos rendszerben járhattak iskolába. Hoffmann János nemes gesztussal 
megoldást talált a problémára. Nagylelkűségéről ekképpen tudósított a makói 
Maros Újság 1912. március 10-én: „Földeák aranyszívű főpapja, Hoffmann János c. 
apát főesperes, saját pénzén építteti meg a szükséges új tantermet s erre a célra a leg-
utóbbi iskolaszéki gyűlésen ötezer koronát ajánlott föl.”  

Ugyanebben az évben létesült a földeáki temető 14 stációja, melynek 
első tagját Hoffmann plébános emeltette. 

Mint minden pap, Hoffmann János is számos esketést végzett a faluban. 
Ezek közül kiemelkedett Návay Andor és Návay Emma esküvője 1913. október 
4-én. A szertartást a földeáki templomban tartották. Násznagyok voltak idősb. 
Návay Géza földbirtokos, illetve Eötvös Loránd (1848 –1919, fizikus, egy időben 
vallás- és közoktatásügyi miniszter). Az év decemberében Eötvös József (1813 – 
1871) író, jogász, egykori vallás és oktatásügyi miniszter) születése évfordulóján 
ünnepélyt rendeztek. A dús program részeként Hoffmann tiszteletes méltatta 
Eötvös József érdemeit. 

Egyéb módon is segítette a falu kulturális életét: jótékony célú előadá-
sokat felülfizetéssel támogatott. Iskolaszéki elnökként az oktatásra is kiterjedt a 
figyelme. 1914 tavaszán olyan mértékben lépett fel Földeákon a kanyaró és a 
szamárhurut (pertussis) járvány, hogy a járási főorvos kénytelen volt bezáratni 
az iskolákat. Hoffmann János ezért a zárlat megkezdése előtt, már május 19-én 
megtartatta az év végi vizsgákat. Kitört az első világháború, s 1915-ben már 
április 28-án véget ért a tanév, mert a férfiak besorozása miatt a gyerekeket be 
kellett vonni a mezei munkákba. 

Az 1919. október 20-án, 74 évesen elhunyt Hoffmann Jánost a földeáki 
temetőben helyezték örök nyugalomra. Fehérre festett, kovácsoltvas kerítéssel 
szegélyezett síremléke a kápolna mellett áll. 

Kayser Lajos makói plébános, pápai kamarás Földeákon nem állt szol-
gálatban, mégis több szálon kapcsolódott a falu hitéletéhez. Újságcikk (Maros, 
1905. március 26.) szerint Návay Lajos az édesapja temetési szertartását végző 
Kayser Lajos pápai kamarásnak 100 koronát adott „...azon célból, hogy azt 
édesatyja emlékére a szegényekre fordítsa.” Kayser tiszteletes a huszadik század első 
két évtizedében több rózsaünnepségen is részt vett, miséket tartott búcsúk 
alkalmával és egyéb ünnepeken. 

Hoffmann plébánost követte Mátyás Béla, akinek emléke talán a legin-
kább megmaradt a földeákiak emlékezetében.  
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Mátyás Béla 1875. június 27-én szüle-
tett Aradon. Iskoláit szülővárosában, illetve Te-
mesváron végezte. 1898. február 1-jén szentel-
ték pappá, majd Alsóeleméren, Törökbecsén, 
Kisiratoson, Kisteleken és Szegeden szolgálta 
egyházát. 1912-től Maroslelén, majd 1920-tól 
1937-ben bekövetkezett haláláig Földeákon 
volt plébános. 

A papi teendőkön túl tevékenyen részt 
vett a falu közügyeinek intézésében is. 1922 
júliusában például indítványozta a földeáki 
képviselő-testületben, hogy a község ellátat-
lanjai javára a község birtokosai ajánljanak fel 
gabonát. 1924-ben újjáélesztette Földeákon az 
Olványi Pál által meghonosított rózsaünnepet. 

Óföldeákon a romossá vált templom 
megmentésére 1921-ben bizottságot hozott 
létre a földeáki plébános. A bizottság munkájá-
nak (és legfőképp a falu földbirtokosai: Návay 
László, Návay Aranka, Návay Tamás és Návay 

Andorné segítségének) eredményeképpen 1924. május 24-én dr. Glattfelder 
Gyula megyéspüspök felszentelte a felújított templomot. (Innentől újra volt 
plébánosa a kis falunak: 1924: Straub József, 1929: Kupinczay Ferenc, 1930: 
Kardos Illés, 1932: Kránitz Imre, 1935: Takács Miklós, 1939: Helter László, 1960: 
Marycz Elemér, 1963: Kovács Mihály, 1970: Nacsa Sándor. 1980-tól 1987. június 
30-ig, nyugalomba vonulásáig Rokonai Béla volt Óföldeák papja, aki nyugdíjas-
ként továbbra is ellátta a plébánia lelkipásztori teendőit. A kilencvenes évek 
elejétől Földeák plébánosai járnak át Óföldeákra.) 

1926. január 28-án rendkívüli közgyűlésen foglalkozott Földeák község 
képviselő-testülete egy első világháborús emlékmű felállításával. Ekkor még 
végleges határozat nem született. Több felvetés és javaslat elhangzott. Mátyás 
Béla plébános rámutatott, hogy olyan szobrot kell állítani, amely hosszú időn 
keresztül ellenáll a természeti viszontagságoknak, ugyanis a környező telepü-
lések emlékművei igen rossz állapotúak. Bizottságot alakítottak, mely megvizs-
gálta a régió szobrait, hogy a legmegfelelőbb anyagot kiválaszthassák. A falu fő-
terét ma is díszítő emlékművet 1926. november 7-én méltó ünnepség kíséretében 
leplezték le. 

1927 áprilisában a vármegye közgyűlése a földeáki választókerületben 
tagválasztást tartott, Mátyás Béla választási elnök felügyeletével. 

Mátyás Béla 
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Ugyanebben az évben többször cikkeztek a makói lapok a földeáki 
házhely- és lakásproblémáról. Mátyás Béla, a falu köztiszteletben álló plébánosa 
a közigazgatási bizottság ülésén felszólalt az áldatlan állapotokkal kapcsolatban. 
Hathatós ügyintézésének is köszönhető, hogy az 1927-es év derekán hatvanegy 
házhelyet kimértek a faluban. A kisajátított területekért a tulajdonosokat az óföl-
deáki Návay-, illetve a Bence-féle karabukai földekből kárpótolták.  

A környék hasonlóan nagy horderejű ügye volt a húszas évek közepén a 
felépítendő új Tisza-híd körüli bonyodalom.  A szegediek inkább Tápéhoz közel, 
a vásárhelyiek Algyő mellett képzelték el a tiszai átkelőt. Mátyás Béla, mint volt 
püspöklelei plébános az előbbi eshetőség mellett tette le a voksát és lett a kör-
nyék érdekeinek szószólója: „a tápéi komp képtelen lebonyolítani azt az óriási for-
galmat, ami Leléről, Földeákról és Makóról tevődik össze. Rámutatott a híd óriási 
fontosságára a többtermelés szolgálatában és végül hangsúlyozta a stratégiai szem-
pontokat, amelyek szintén a Lele-tápéi elhelyezés mellett szólnak.” – írta a Marosvidék 
1927. július 10-én, a plébános szavait idézvén. 

1928-ban „Csanád–Arad Torontálvármegyei Orvos Fiókszövetség választ-
mánya” köszönetét fejezte ki Mátyás Bélának, amiért törvényhatósági bizottsági 
tagként a minisztériumban szorgalmazta a községi és körorvosok kedvezmé-
nyes vasúti utazására való jogosultságát. Erről szintén beszámolt a Marosvidék 
február 28-án. 

A húszas években nagyon népszerűek voltak a faluban az ismeretter-
jesztő és műkedvelő előadások. 1927 telén előadássorozat kezdődött a legkü-
lönbözőbb témákban. Az első estet Mátyás Béla köszöntő beszéde nyitotta meg. 
Előadókként közreműködtek a falu orvosai, állatorvosa, református és katolikus 
tanítók, sőt Mátyás Béla segédlelkésze, Kránitz Imre is. 

Maga a plébános, mint a Magyar Nemzeti Szövetség földeáki fiókjának 
elnöke külön előadást is tartott a faluban 1927 őszén. (1929 októbere és 1930 
márciusa között szintén szerveztek hasonló ismeretterjesztő előadássorozatot a 
faluban, többek között Mátyás Béla közreműködésével.) 

A plébános baráti kapcsolatot ápolt a helyi református közösséggel. 1927 
októberében harangszentelésre a faluba érkezett Harsányi Pál, a Békés-Bánáti 
Református Egyházmegye esperese. A földeáki állmáson Lukács István főjegyző 
társaságában Mátyás Béla köszöntötte a vendéget. 

1928-ban miniszteri rendeletben utasították a településeket az állatvásár-
terek bekerítésére. Földeákon a rendelet esetleges végrehajtása a Vásártér átjár-
hatóságát, így az ott lakók közlekedését veszélyeztette, valamint megnehezítette 
a szintén ott működő levente-gyakorlótér működését. Nem szólván a munka 
anyagi vonzatairól. A bonyodalmat ismét Mátyás Béla plébános oldotta meg Lu-
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kács István főjegyző segítségével. Közbenjárásukra a falu ideiglenes engedélyt 
kapott a bekerítetlen tér további használatára. 

Mátyás Béla elévülhetetlen érdemeket szerzett a Stefánia Szövetség 
földeáki fiókjának létrehozásában. Az Országos Stefánia Szövetség elsősorban a 
tízezer főnél népesebb településeken nyitott fiókintézetet a csecsemők és az a-
nyák védelmére. Földeák lakossága az 1930-as népszámlálás szerint 5 ezer 555 fő 
volt, így szerencsésnek mondható, hogy 1929. március 5-én mégis megnyílhatott 
a faluban a 181. sz. védőintézet. Újságcikk (Marosvidék, 1929. február 20.) szerint 
a rendelő már február 18-án megkezdte működését a „Ferencz József király 
utcában, Antal Béla házában, a zárdával szemben...” A 3000 pengő értékben beren-
dezett rendelőben az első évben 41 állapotos nőt gondoztak, de ez az összes 
várandós anyának még csak a harmadát jelentette. 312 gyermeket láttak el, 120 
születést regisztráltak.  

A védőintézet működése már az első évben 17 százalékról 11 százalékra 
szorította le a csecsemőhalandóságot. A rászorulókat ruhával, gyógytápszerrel, 
tüzelővel, babakelengyével támogatták. A bábák és a szülők részére előadásokat 
szervezetek. Vezető fő- és gyermekorvossá választották Herczog Lajos községi 
orvost. Szülészi posztra dr. Papp Andort jelölték. A fővédőnői tisztséget özv. 
Weisz Gyuláné Zboray Erika, a védőnőit Szénássy Irén vállalta. Az egyesület 
örökös védőivé választatott Návay Aranka és Návay Andorné. Mátyás Béla 
plébános mint a helyi kirendeltség elnöke intézte az egyesület ügyes-bajos 
dolgait. 

A plébános a helyi leventeképzésben is részt vett. 1929 első negyed-
évében tanfolyamot szervezetek, melynek egyik oktatójaként beszédet is mon-
dott a képzés záróvizsgáján. 

1929-ben rangos elismerésben részesült: „A karácsonyi ünnepségek alkal-
mából ritka szép kitüntetésben részesült Mátyás Béla a földeáki róm. katholikusok 
közszeretetben élő, jószivéről, fáradhatatlan munkásságáról ismert plébánosa, akit a 
megyéspüspök szentszéki bíróvá nevezett ki, a piros öv viselési jogával és beosztotta a 
szentszéki tanácsba.” – írta a Marosvidék napilap december 25-én. 

Mátyás Béla plébánossága idején, 1930. május 28-án Földeákra látogatott 
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök. Mise és bérmálás után ellátogatott az óvo-
dába, ahol megtekintette a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek 
által rendezett tornavizsgát. 

1931-ben ismét közügyekben járt el Mátyás plébános: a vármegye közigazgatási 
bizottságánál indítványozta, tegyenek lépéseket a Makó és Földeák között közlekedő 
vonat menetrendjének ésszerűbbé tétele ügyében. A panasz nem maradt orvosolatlanul: 
1932 decemberétől az említett vonalon módosított menetrenddel közlekedett a vonat. 
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Mátyás Béla mellett segédlelkészként szolgált 1920–21-ben Marycz Vik-
tor, 1922-ben Szalma József, a húszas évek közepén Szimmeiszter István és Krá-
nitz Imre, 1928–30-ban Horváth Gyula. A harmincas évek elején Hegedűs Béla, 
Hegedűs Albert, Jachan (Horpácsy) Ignác és Szűcs György követték egymást. 
Kiss József (később, 1956-tól 1959-ig pap Földeákon) és Berkes László 1933 és 
1935 között segítették a lelkipásztor munkáját. 

A harmincas évek derekán a plébános egyre többet betegeskedett, a ma-
kói kórházban műtéten is átesett. Az állapota tovább romlott, majd saját kérésre 
a kórházból hazaszállíttatta magát kedves falujába. 1937. május 8-án Mátyás 
Béla esperes, pápai kamarás 62 évesen elhunyt. Május 10-én a község temetőjé-
ben helyezték örök nyugalomra, a kápolna szomszédságában. A temetésen részt 
vettek a vármegye jeles tisztségviselői Kászonyi Richárd főispán és Tarnay Ivor 
alispán vezetésével. A Délmagyarország napilap is beszámolt a temetésről: „… 
Földeák község egész népe ott szorongott a templomban és a templom körül. … A 
koporsón az elhunyt kívánságára egyetlen koszoru volt, a vármegye koszoruja és hogy 
Mátyás Bélának, mint a törvényhatóság és a közigazgatási bizottság tagjának is megadja 
a tiszteletet a vármegye, négy diszruhás megyei hajdu állt őrt a koporsó mellett.” 

Mátyás Béla után 1937-től 1944-ig Virág(h) Sándor volt a falu plébánosa. 
Az 1897-ben Nagybányán született, 1922-ben felszentelt papot a Szeged-Belvá-
rosi Plébániára helyezték, emellett gimnáziumi tanárként tevékenykedett. 

Földeáki plébánossága alatt komoly nehézségekkel kellett szembenéz-
nie. A csapadékban bővelkedő harmincas évek után az 1942-es ár- és belvíz nagy 
károkat okozott a templomban. A majd 100 éves épület életveszélyessé vált. A 
pénztelenség közepette komoly fejtörést okozott a templom esetleges elbontásá-
nak vagy egy új építésének dilemmája. Az egyház és a község vezetői elhúzódó 
tárgyalássorozat után a felújítás mellett döntöttek, így 1943-ban már egy meg-
erősített templom várta a híveket. 

Virág plébános egyházi feladatai mellett az 1924-ben alakult Földeáki 
Levente Egyesület, valamint az 1918-ban alakult, (1938. március 14-én újraa-
lakult) Szent Vince Szeretethölgyei Egyesület elnöki tisztségét is betöltötte a 
harmincas évek végén. Az egyesület célkitűzései között szerepelt a betegek és 
szegények gyámolítása anyagilag, lelkileg egyaránt. Návay Aranka mint az 
egyesület elnöke személyesen is ellátogatott a rászorulókhoz. Virág plébános 
vezetésével 1938–39 fordulóján a Jézus Szíve Szövetség leánycsoportja, a Szent 
Ágnes leánykör is megalakult. 

A Mátyás Béla halálával megüresedett a Stefánia fiókintézet elnöki 
pozícióját is Virág Sándor plébános vette át. Az iskolaszéki elnöki feladatokat is 
ellátta. Papsága idején, 1938-ban id. Dehény Lajos nyugalomba vonulásával két 
szerzetestanító érkezett a faluba a Keresztény Iskolatestvérek tanítórendből. 
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1938. május és 1939. február között jelentek meg a Földeáki Katolikus 
Tudósító számai. A földeáki római katolikus egyházközösség hivatalos lapjaként 
működő kiadvány szerkesztője Virág Sándor volt, a nyomdai munkálatokat Bu-
dapesten a Korda Nyomda végezte. 

 A folyóirat cikkírói kö-
zött találjuk a Földeákon 1935-től 
1938-ig segédlelkészként működő 
Csepella Andor mellett Sipos Er-
zsébetet (1917–1995), aki jóval ké-
sőbb, leginkább a hatvanas-het-
venes években több, a falu életé-
vel foglalkozó cikket írt a Csong-
rád Megyei Hírlapba. (1982-ben egy 
kötet is napvilágot látott: Szülőfö-
ldem, Földeák népélete címmel a Ma-
kói Múzeum Füzetei sorozat kere-
tében jelent meg Sipos Erzsébet 
néprajzi vonatkozású írása.)  

A Földeáki Katolikus Tu-
dósító beszámolt falu hitéletével 
kapcsolatos eseményekről, a helyi 
egyesületek életéről és anya-
könyvi híreket is közölt. Irodalmi 
szöszszeneteket épp úgy olvas-
hatunk a kiadványban, mint 
praktikus tanácsokat egészségünk 
megóvására. Az 1938/2. szám egy 
különleges úti beszámolót is tar-

talmaz: „Utazásom a Németországban dolgozó munkástestvérekhez” címmel. Csepella 
Andor segédlelkész 1500 km-t tett meg motorkerékpárján, hogy hírt vigyen a 
külhonban dolgozó falubelieknek. Útja során Bécs, Nürnberg és Berlin városán 
is áthaladt, mire a Dieckow majorságba ért. (Csepella Andor 1986-ban, mint 
Csanádalberti plébánosa ment nyugdíjba. Élete hátralévő éveit a székesfehérvári 
Papi Otthonban töltötte. 1988. szeptember 26-án hunyt el a székesfehérvári kór-
házban. Október 6-án a szegedi Dugonics temetőben helyezték örök nyuga-
lomra.) 

1942-43-ban Szűcs György volt a segédlelkész Földeákon. Miután Virág 
Sándor eltávozott a faluból, 1944-ben rövid ideig Rátkai Ödön, Lakos Endre 
megbízott, illetve helyettes plébánosok álltak a gyülekezet élén. 
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A földeáki temetőben az említetteken túl több egyházi személy sírja is 
megtalálható. Bakos Lajos plébánost 1895-ben helyezték örök nyugalomra. 
Egyéb adat nem maradt fenn személyével kapcsolatban. A földeáki születésű 
Bálint László szalézi rendi szerzetesként szolgálta egyházát. (A Szalézi Társaság 
a katolikus egyház keretein belül az ifjúság tanítását, oktatását tűzte ki céljául. 
Magyarországon a rendet 1950-ben megszüntették.) Kurunczi Lajos, Medgyes-
bodzás plébánosa csak nyugdíjba vonulása után élt a faluban, de szintén itt te-
mették el. 

Kiegészítésképpen következzenek a gyűjtőmunka során fellelt, Földe-
ákon született katolikus papok. Kiss Gyula feljegyzések szerint Temesvár–Jó-
zsefvárosban, Szegeden és Szatymazon gyakorolta hivatását.  A háborúban tá-
bori lelkészként tevékenykedett. Wéber Mihály 1939-ben Csanádpalotán kezdte 
meg egyházi szolgálatát. 1942-ben Kunágotára került, majd Nagykamarásra, 
később Szentes és Szeged következett. Bakos István Nagykamaráson, Csanád-
apácán, Nagykamaráson, Dombegyházán, Csanádpalotán volt pap. 1980-as adat 
szerint külföldön élt idős korában.  

A szintén földeáki származású, túlnyomórészt Nagyváradon szolgálatot 
teljesítő Varga Lajost 1943-ban szentelték pappá. Sipos István Szegeden végezte 
teológiai tanulmányait 1971 és 1976 között. Szolgálati állomásai voltak: Szeged–
Alsóváros, Ásotthalom, Deszk, Zsombó és Szeged–Rókus. Kiérdemesült 
esperesként 55 évesen hunyt el, Földeákon helyezték örök nyugalomra. A 
legfiatalabb földeáki származású pap, Cseh Péter Mihály 1983-ban született 
Makón. A 2009. december 15-ei felszentelése után Dombóváron, utána a Baranya 
megyei Vásárosdombón, majd a pécsi Szent Erzsébet Plébánián teljesítette 
hivatását. 2013 júliusában a tizenöt fős magyar delegáció tagjaként részt vett a 
Brazíliában, Rio de Janeiro-ban megrendezett Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón. 
2013. augusztus 1-től a mágocsi (szintén Baranya megye) plébánián vezeti a 
gyülekezetet. 

Földeák lelkipásztorai a második világháború után: 1945–1952: Kapossy 
Gyula (segédlelkészei Rátkai Ödön, Krajnai-Hudolin Lajos), 1952–1956: Horváth 
Gyula (segédlelkésze 1949 és 1953 között Kovács Imre. Az üldözött pap földeáki 
éveiről Mezey András történész, könyvtáros Szeged–Rókus vértanúja: ifjúságpasz-
toráció az ötvenes években c. cikkében [Új Ember, 2011. július 17.] így ír: „1949-ben 
Földeákra helyezték el, itt is nagy létszámú ministránsgárdát, a lányokból pedig <temp-
lomtakarító brigádot> szervezett. Mivel hittudományi doktorátust kívánt szerezni, 
1953-ban Budapestre ment tanulmányi szabadságra. Földeáki híveinek, akik a rajongásig 
szerették, ezután levelezés útján biztosította a lelki vezetést, ám amikor a levelek 1955-
ben az ÁVH kezébe kerültek, Kovács Imrének Hamvas Endre csanádi püspök kétszeri 
nyomatékos felszólítására meg kellett szakítania a kapcsolatot a földeákiakkal.” A 
szintén meghurcolt Dusik Péter 1953 és 1955 között, a hasonló sorsú Hamvas 
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István [1955–56], és Uhrin György [1956–57] szintén ez idő tájt segédlelkész-
kedett a faluban). A falu további plébánosai: 1956–1959: Kiss József, 1959–1980: 
Rokonai Béla (segédlelkészei 1962 és 1967 között: Bálint Vilmos, Nacsa Sándor és 
Dombi János), 1980–1988: Temesvári Károly, 1988–1991: Orosz Lőrinc, 1991. 
május–szeptember: Bálint Vilmos, 1991–1997: Marosi János, 1997–2004: Andrási 
Lajos, 2004 – Katona Pál. 

 
 
 

 

 
Régi képeslap a földeáki katolikus templomról
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SZŐNYI LÁSZLÓ 
Szőnyi Sándor 

1888-1972 
 

„… őrállóul adtalak téged...” 
(Ezékiel 33,7) 

 

Az 1730-as években bejegyeztek az anyakönyvbe egy Szőnyi Istvánt, akinek Mi-
hály fia, ennek István fia, ennek Ferenc gyermekeként született meg a szabadság-
harc éveiben, 1847-ben Ferenc. Ennek a Ferencnek első feleségétől Ferenc fia, Ka-
talin meg Lídia leánya született és a 41. életévében járt, amikor a kereken 20 évvel 
fiatalabb második felesége, Bihari Rozália első gyermekeként világra jött Sándor. 
1888. augusztus 8-án, 125 éve. Utána még három fiú következett, de közülük 
csak Sándort taníttatták.  

Sándor jeles ember lett, úgyszintén a testvérei is. Egyikük később or-
szággyűlési képviselő, másik egy párizsi szakipari iskolán és mesternél tanult 
peregrinus férfiszabó mester. A Csokonai utca és a Kígyó utca sarkán éltek. E 
sorok írója a XIX. század végétől a család fészkeként már a Ráday utcát ismeri. A 
Szőnyiek saját és bérelt földön is hagymát termeltek.  

Hatévesen beíratták a református Öreg-templom mellett álló „öreg os-
kolába”. Eszes és szorgalmas tanulása feltűnt Bóna tanító úrnak. Rábeszélte az 
édesapát, taníttassa tovább a gyermeket, adja gimnáziumba.  

A gimnáziumba iratkozás akkoriban inkább ritkaság számba ment ugyan, 
de az iskolázás nem volt ismeretlen a családban. Édesapja is elvégezte az algim-
náziumot, és megtanult latinul számolni. Legkiemelkedőbb hatással Abafi Béla és 
Pittner Aurél tanárait emlegette, magyar-latin, illetve német–francia nyelvi kap-
csolatokban. Harmadik osztályos korában szaktanára bevonta a Makó határa 
edényes növényei előfordulásai jegyzékének bővítését célzó határjárásokba. 
Megérinti a tudományos munka módszere: első öröme, amikor egyik bejárá-
sukról hazatérve „Dr. Győrffy István tanár úr meghatározása alapján” új növényi 
előfordulás meghatározását jegyezhette be saját könyvébe, időközben megtanult 
és élete végéig használt gyorsírással. Tanárai javaslatára több osztálytársát se-
gítette a tanulásban. Költségei szerény fedezése mellett így vált lehetővé, hogy 
Erdélyben is megtehesse első rövid útját. Negyven beiratkozott tanuló közül tíz 
társával érkezett el az érettségiig. Jutalomkönyvei is bizonyságai az ott elért szép 
eredményeinek.  

Kitüntetéses érettségivel a kezében, húszéves korában iratkozott be a 
Budapesti Egyetem Bölcsészeti Karára magyar-latin szakra. Szaktárgyaiban kitűnő-
en haladt előre. Érdeklődésből rendszeresen tanulmányozta az ógörög és a mo-
dern nyelvészet angol, francia, német kultúra területeit is. Könyvtárát kiegészí-
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tette vezető kiadók könyvei legjavával. Professzorai közül Alexander Bernát, 
Fináczy Ernő nevét emlegette leggyakrabban. Irodalomszeretetét és képzettségét 
meg-ismerve Beöthy Zsolt professzor instruktornak ajánlotta a Pongrátz család-
hoz.  

Útja Erdélybe is elvezetett a Bethlen családhoz.  
A világháború kitörése után nem fogadott el tanári kinevezést, hanem a 

frontra kérte beosztását. Frontra indulása előtt eljegyezte későbbi feleségét, az 
ugyancsak makói Nacsa Ilonkát.  

Két évi frontszolgálat után a Sztripa folyó melletti ütközetekben tanú-
sított eredményes helytállásáért, egy fontos magaslati pont védelméért megkap-
ta a kis és nagy ezüst vitézségi érem kitüntetést. Megsebesült, a nizsnij-novgorodi 
kórházba került, majd onnan hadifogolyként Szibériába, a Bajkál tó közelébe. 
Berezovka - Troic Kossavszk majd Nikolszk-Usszurijszk táborában élt négy és fél 
évig. Utóbbiban alapították meg a szibériai Magyar Protestáns Gyülekezetet ha-
difogoly társaival és az 1945. évben nászává lett Szabó Mózessel.  

„A hadifogoly táborban mindenki elveszti emberi ismertető jeleit: a nevét, szár-
mazását, bajait, reményeit. Kétségbeesés, őrület, öngyilkosság, kivégzés napirenden van. 
Ebben a közegben alapították meg az eurázsiai földrész legkeletibb magyar református 
egyházát. A hatalmas barakkvárost évenként keletebbre költöztették, hogy szüntelenül 
keverjék az embertömeget. A „kisded egyházat” (Szabó Mózes szavajárása) ismételten 
újra meg kell szervezni. Nikolszk-Usszurijszk a végállomás. 10 000 kilométer a hazától. 
Előttük az óceán, mögöttük Szibéria. Hol a vörösök, hol a fehérek, hol a japánok uralják 
őket. Arat az éhhalál és a fagyhalál. A kisded egyház hamarosan már 650 tagot számlál. 
12 tagú presbitériumának jegyzője: Szőnyi Sándor. Igehirdetője: Szabó Mózes. Van é-
nekkaruk, jegyzőkönyvük, sőt énekeskönyvet is gyártanak. Hat osztálya van: vallási 
osztály (istentiszteletek, bibliaórák), szórakoztató osztály (színdarabtanulás, előadás, 
hangverseny), ismeretterjesztő osztály (tudományos előadások, nyelvtanfolyam), atlé-
tikai osztály, kávéházi osztály (étel-, italosztás, ha volt mit),  speciális osztály ( fogsági 
krónikaírás). 

Utóbbiból részlet: „Az Úrvacsora osztás jelenetét sohasem fogja az idő emlékeze-
tünkből kimosni. Az a lélekből jött bűnvallás, az 'én hiszem és vallom' őszinte, erős zen-
gése itt zúg halkan a fülünkben. Ott állt a tiszta pokróccal leterített, gyalulatlan desz-
kából készült úrasztala. Japán vörösbor, muszka kenyér körül kálvinista és evangélikus 
magyarok. Bádogtányérról adja a kenyeret, és alumínium pohárból a bort...”  

A tábor gyülekezetére rátalált Walter Theeuwissen KIE titkár is, aki az entente 
csapatok lelkigondozásával volt megbízva. Mivel azonban azok nem sok gondot for-
dítottak az ügyre, sem az ő személyére, a magyaroknál tapasztalt lelki fogékonyság, 
valamint a táborban folyó sokoldalú élet megragadta. A holland származású amerikai 
lelkész „átpártolt” a már „kész” magyar hadifogoly-gyülekezethez, tíz hónapon át volt 
velük. az ő segítségével gyűjtött adományokból tudtak japán hajókat bérelni, és saját 
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magukat Vlagyivosztokból hazaszállíttatni 1920-ban.” (Papp Vilmos: Őrállók. Buda-
pest, 2003.) 

 

 

Temetés az Indiai-óceánon. 1920. A zsidó hadifogolytársat -.trópusi kalapban - Szőnyi Sándor 
búcsúztatta. (A deszka ravatalon lepedőbe burkolt testet a hullámzó óceánba engedik le.) 

A magyar református egyház történetében egyedülálló esemény a világ-
résznyi távolságban alapított hadifogoly egyház. Egyedülálló a két vezetőjére 
emlékeztető márványtábla is: lelkipásztoráé, Szabó Mózesé Ége községben, Sző-
nyi Sándoré Budapest-Kőbánya református templomában. A hadifogoly gyüle-
kezet evangéliumi szolgálata mellett folytatta nyelvészeti, pedagógiai és filozó-
fiai önképzését. Fordításokat készített, irodalomtörténetből; nyelvekből és peda-
gógiából rendszeres előadássorozatot tartott. Fontos helyet kapott az angol, és 
természetesen orosz nyelv megismerése és tanítása is.  

Hadifogságból hazatérése után, 1920 nyarán szakvizsgát tett tanárként a 
ceglédi Kossuth Lajos Reálgimnáziumba kapta meg beosztását. Egész pedagógusi 
működése a ceglédi gimnáziumot jelenti. Magyar és latin nyelvet, görögpótló 
irodalmat tanított. A magyar irodalmat a felső osztályokban tanította az érettsé-
giig. Osztályfőnöki megbízást kapott. Mint fiatal, magyar szakos tanárt igazga-
tója megbízta a magyar nemzeti irodalomtörténet-írás megalapítójáról elneve-
zett Toldy Ferenc Önképzőkör vezetésével. Az akkori nehéz előmenetel ellenére 
két év múlva, már 1922 decemberében rendes tanárrá nevezték ki. Jobban fel-
tűnt, hogy 1927. november 10-én igazgatója, Dr. Ries Ferenc halálát követően, hét 
és fél éves tanári működés után megbízást kapott a gimnázium vezetésére. Ko-
moly kifogást nem tudtak felhozni ellene, csak azt, hogy “aránylag fiatal."Az új 
igazgatónak nehéz helyzete volt. Tanártársai majdnem mind idősebbek, elődje 
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kiváló adminisztrátor, ki intézetét magas fokra emelte. A tanári testületben öten 
az Eötvös-kollégiumban tanultak, ami kiváló didaktikai, pedagógiai iskolázott-
ságot jelentett. Kérdés volt, lehet-e ezt a jó nevű intézetet tovább fejleszteni, vagy 
már elérte fejlődésének csúcspontját? Bebizonyította, hogy lehet. Rátermettségét, 
nagyszerű vezető képességét nemcsak a felsőbb hatóságok ismerték el, hanem a 
tanári kar, a város egész társadalma is a legmagasabbra értékelte. Cegléd képvi-
selő testületében, minden nagyobb társadalmi egyesületében ott szerepelt veze-
tőként vagy a vezetőség tagjaként. Bizalommal keresték fel a szülők is. Ő is 
gazdálkodó családból származott, s közelebb érezték magukat hozzá. 

1928 jelentős eseménye volt amerikai útja. Március 15-én leplezték le 
New Yorkban Kossuth szobrát, Horvay József szobrász Cegléden felállított szob-
rának mását. A „Kossuth-zarándokúton” a Turini Százas Küldöttség tagja lett, úgy is 
mint aki jól beszéli az angol nyelvet. A Kossuth ünnepségek mellett Clevelandban 
és Pennsylvania állam több gyülekezetében, egyetemén előadásokat tartott ma-
gyar és angol nyelven. A nevezetességek mellett iskolákat, kollégiumokat és in-
ternátusokat tanulmányozott. Tevékenységét Pittsburgh városa kitüntető elis-
meréssel értékelte és beiktatta tiszteletbeli kulcsos szabad polgárai sorába. Az 
irodalmi közélet nem széles csermellyel csörgedezett Cegléden. Volt néhány 
kiemelkedő irodalmi est. Ez alkalomból hol Szabó Lőrinc, hol Tamási Áron, akkor 
még sokat ígérő pályakezdők jöttek le Ceglédre, szálló vendégeiként is. Színhe-
lyet kapott az irodalmi műhelymunka: az 1930-as évek gimnáziumban lévő la-
kásán  fogadta Erdei Ferencet, mint makói vért, aki adatot gyűjtött a Duna-Tisza-
köz földje és népe, Cegléd és a szomszéd mezővárosok történetének feldolgo-
zásához.   

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület vidéki alelnökévé választotta és a 
Közlönynek író munkatársa lett. A Magyar Pedagógiai Társaság is tagjává vá-
lasztotta. Székfoglaló előadását 1942/43-ban tartotta, arról a társaság folyóirata, 
a Magyar Pedagógia, neveléstudományi folyóirat-irodalmunk legrégibb és legran-
gosabb lapja közleményt hozott. A nagykőrösi Arany János Társaságban Törös 
László meghívására tartott néhány előadást. Az Országos Testnevelési Tanács 
ezüstéremmel és oklevéllel tüntette ki. A Kormányzó tanügyi főtanácsossá ne-
vezte ki. 1940 tavaszán a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vezetője V. Ügy-
osztályának helyettes vezetőjének osztotta be. Kinevezték az Országos Közoktatási 
Tanács ügyvezető igazgatójának. 1943 nyarán Miskolcra kapott kinevezést mint 
tankerületi királyi főigazgató. A miskolci időszak a háború és a belső társadalmi 
feszültségek fokozódása közben telt. Miskolcon maradt a harcok alatt is, a peda-
gógusok sem menekültek el, így a tanítás hetek alatt megindulhatott. A tanker-
letet Borsod megyében 1946 novemberéig vezette. Akkor saját kérésére szülővá-
rosába, Makóra helyezték.  
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Makón részt vett az új iskolatípus, az általános iskola kialakításában, 
Csanád megyében számos körzeti pedagógiai konferencián. A Deák Ferenc utcai 
és a Szegedi utcai általános iskolában latin, magyar és német nyelvet tanított. 
Néhány előadást tartott az akkor szerveződő József Attila Társaságban.  

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség 1947-ben választotta főgond-
nokává  Szirbik Sándor lelkipásztor javaslatára. A Csanád-Csongrádi Egyházmegye 
presbiteri konferenciáin és más szolgálatokban, vizitációban mint tanácsadó vett 
részt. 1949 őszétől 1954-ig nem kapott nyugdíjat. 1954-ben a kérelmére indított 
vizsgálat ezt törvényellenességnek állapította meg, és a minisztérium folyamato-
san kiutalta nyugdíját. A fizetéstelen időkben magántanítványokat tanított. 
Ilonka elhunytát követően, 1954-ben Budapesten, László fia családjában lett új 
otthona. Visszavonult, de tanító maradt.  

 

Életének nyolcvanötödik évében pihent meg. Aszerint cselekedett, amint 
taníttatott, rendelt tanítóként tanított nagy szorgalmatosan. Magáról annyit ha-
gyott ránk örökül az örömhírből:  

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak 
és rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.” 
 

 

Szőnyi Sándor igazgató 
Kossuth Lajos Reálgimnázium, Cegléd 
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HAJNAL GÁBOR 
Egy családfa története 

 
„ A család olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a 

sziklaszilárd alap, az a hely, ahová hazamehetünk, ahol felnőhetünk…, amelyből 
kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá és belekapaszkodhatunk…, mert amit ott 
hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a szivünkben…, az emlékek színes 
szoborként egy életre belénk vésődnek, apró, csillogó színű szilánkokból, amelyek 
némelyike ugyan haloványabb, sőt néha egészen elhalványul, olyannyira, hogy már-már 
elfelejtjük, ám teljesen sohasem merülnek feledésbe. Ez az a hely ahol elkezdődik az 
életünk, és ott szeretnénk, ha véget érne.” 

(Danielle Steel) 
 

Hogyan lett községi „ügy", hogyan került a falu szájára az én személyes törté-
netem? Nos, hát ekképpen…     

Néhai id.Hajnal István, szeretett nagyapám 2008. októberi halála után az 
egykori családi ház üresen maradt, a földi élet immáron örökül hagyott emlékei 
ott várakoztak sorsukra. Az egyik szekrény fiókjából, a sok-sok hivatalos papír 
alól előkerült jó néhány születési, házassági anyakönyv. Izgatottan olvasgattam - 
hiszen több mint 150 évet röpített vissza az időben -, örömmel szemezgettem 
ükszüleim és azok felmenőinek adatait, neveit. Vajon miért kérték ki ezek a pa-
pírokat 1943-ban? Akkor még nem volt divat a családfakutatás. Az anyakönyvi 
kivonatok sarkában egy hivatalos pecsét: kiállítva az 1943.1.§. zsidótörvény a-
lapján. Nem, nem azért, mert bármi köze lett volna nagyapámnak a nácikhoz, ta-
lán éppen ellenkezőleg. Tatát Földeákon így ismerték, hogy „Kántor Pista”,az 
öregeknek nekem csak annyit kellett mondanom „Kántor Pista” bácsi unokája 
vagyok, és már helyre is kerültem a hovatartozásomat illetően. Szóval az iratok 
azért kellettek, mert csak ezek meglétével tudta igazolni a fent említett törvény 
alapján, hogy 100 évre visszamenőleg nem volt zsidó a családban, és így vál-
lalhatott kántori állást a helyi római katolikus egyházközségben.  

Alighogy megleltem anyakönyveket, másnap már kész is volt a rögtön-
zött családfa. De ha már lúd, legyen kövér, avagy evés közben jön meg az ét-
vágy, még kíváncsibb lettem, hogy ugyan meddig lehet visszavezetni a csalá-
dom történetét. Azt tudtam, hogy Földeák anyakönyvvezetése a török Magyar-
országról való kiüldözése után 1723-tól kezdődött, amikor katolikus papot ka-
pott a település. A hivatalos kérelmek után Katona Pál esperes úr, földeáki plé-
bános megengedte, hogy betekintsek a hatalmas könyvekbe, melyekbe ákom-
bákom betűkkel, Mária Terézia uralkodása előtti időkben még latinul íródott a 
családok története. Csodálatos érzés, amikor esetenként több mint 250 éves 
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könyveket lapozhat az ember, láthatja az emberi sorsok alakulását, tragédiáit és 
boldogságát jelentő eseményeit. Gilicze János, akkor még aktív levéltáros ba-
rátom segítségével, útmutatásával kezdődött meg az „ámokfutásom” a család-
fakutatás rögös útján. A Hajnal család (apai nagyapám ága), Nagy család (apai 
nagyanyám ága), Varga család (anyai nagyapám ága), Kurunczi család (anyai 
nagyanyám ága), mind-mind sorra kerültek fel a családfa leveleinek és gyö-
kereinek helyére.  Néhány nap után már 250 név és adat (születési idő, házas-

ságkötés ideje, halálozás időpontja) volt birto-
komban, örömmel mutattam a szüleimnek és 
minden közeli rokonnak. Így az öröm is hat-
ványozódott, összehozva még jobban a rokoni 
kapcsolatokat.  

Mérhetetlen büszkeséggel töltött el a tu-
dat, hogy szinte minden ősöm Földeákon élt, és 
1723-tól tevékeny és hasznos tagja volt a min-
denkori közösségnek. Nem voltak urak, nem 
voltak hangzatos titulusokkal rendelkezők, ha-
nem egyszerű parasztemberek, akik dolgos 
kétkezi munkával keresték, teremtették elő a 
mindennapi betevőt maguk és a családjuk szá-
mára.  

Feltérképeztem családom, felmenőim 
fáját a gyökerektől a legutolsó kizöldellő fale-
vélig. Eltelt néhány év, amikor az éppen Ófölde-

ákra kikerülő kolléganőmnek, Mátóné Rakon-
czai Erzsikének megmutattam a kész család-

fámat. Bár tudtuk, hogy szegről-végről rokonok vagyunk, de vajon hogyan? 
További kutatás, beszélgetés, szülők bevonása után megtaláltuk a közös ősein-
ket, további kutatás után megállíthatatlanul sokasodtak a nevek, akikkel közö-
sek a felmenőink. Mindenki tett hozzá, kiegészítette a jelenkori családfát, hiszen 
az őseink közösek voltak. Ennek a gyűjtőmunkának a gyümölcse a földeáki mű-
velődési ház falán látható életfa, aminek az ágain a kis leveleken ott a jelenünk, 
és a gyökérnél a múltunk. Az életfán szereplő 307 főnek a közös őse Bugyi Antal 
(szül. 1864) és Antal Julianna (szül. 1870) az ő házasságukból született gyerme-
kek és azok sarjai láthatóak. A 2013. évi Földeáki Falunapok rendezvény-
sorozatába illesztették be a rendezők ezt a különleges látványosságot. Közös 
családi kincsünk szó szerint színesítette a ünnepi hangulatot, mert a család-
fánkat mindenki nagyon szívesen böngészgette. Így lett a magánügyből közügy, 

id. Hajnal István 
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és így leltük meg harmad-, negyed- és ötöd-unokatestvéreinket, sok-sok 
embernek örömet okozva ezzel.  

A megnyitón elhangzott, hogy ezt a családfa-bemutatást tekintse min-
denki gondolat ébresztőnek és egy modernkori családegyesítésnek. Bizonyára 
sokukban felébredt a kíváncsiság: honnan jöttek, kik voltak az őseik? Annyi már 
bizonyos, hogy jövőre egy másik család története kerül fel a művelődési ház 
nagy termének falára.   

Reméljük, hogy a híres földeáki rózsalakodalom után ez a rendezvény is 
egyre több látogatót vonz a községünkbe, és ebből ötletet vesznek más telepü-
lések is. 

 
 

 

 

 
A Hajnal - Varga család 
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GAJDI ISTVÁN 

(1923-1949) 

Elégia apámról 

Apám oly sovány szegény, 
hogy akár repülni is megtanulna, 
de erre nincs ideje, hisz' nem él 

ő, csak jár, motyog mint a másik 
napszámos (csak néha állhat lábra), 

kínlódik talicskától talicskáig. 

Lakásán szegény a szegénység, 
sok lim-lom közt hál a lelke 

és ronda ágyában véres a reménység, 
Ruhája lóg, inge rég cafat 

szőrös melle kilátszik, 
fején csak télen van kalap, 

ha kap valahonnan, hisz' akad 
megszánó olykor-olykor, s néki 
adják mi az ócskaságból kimarad. 

Elnézem – mindég látom, 
pöröl folyvást, homlokán örök terv, 
gond, hajsza, robot, szenvedés van, 

mindig kísérni fog, mert 
szegény már halhatalan.
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Három virág 

/Az eszmék: Szépség, Igazság, Jóság könyörgő siratása közvetlen temetésük 
után/ 

Ma elástam három virágot, 
pedig tudtam, hogy ezután 
szomorúbb leszek. Kézzel 

kapartam síri gödröt a 
három virágnak, és nem énekeltem, 

rájuk se néztem, miért tudják, 
halott arcukban is hogy fájnak. 
Sáfrány arcom földszínű lett, 
szememben szétfutott a zöld, 
tegnapi barátom azt kérdezte: 

”Mondd, jó ember vagy te valóban?” 
Szívemből kidobtam, de hátamon 

kellett vinni sose látott fájdalmamat, 
mely hulló csillag gyanánt égett, 

és beszórta hulló hamuval az utam. 
Nem fogsz meghalni, nevettek rám, 

hiszen elástad a három virágot. 
Azóta fáradság nélkül fekszem, 

de reggel mintha halottat 
őriznék, olyan fáradt vagyok. Ó miért 

nem emelitek batyum, hogy 
láthassam benne az élő fájdalmat, 

és belőle mosakodjam reggelenként? 
Barátaim, énekeljetek a három virágról, 

mert ebben a dalban rejtőzik puha 
párnám! Énekeljetek és csaljátok 

homlokomra a szívem, hogy behímporozzák 
a dallamok csupa-szárny lepkéi. 
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LATOR LÁSZLÓ 
Emlékezés a tragikus sorsú makói költőre 

 

A sarkon volt Gyüge Árpád háza. Ez a ház fontos színtere lett néhá-
nyunk találkozásainak, hosszú beszélgetéseinknek, indulatos vitáinknak. Ott 
lakott a tiszta, jó szagú, szép utcai szobában a fatalpgyáros (a kistata) házassága 
révén kapott, de, különösen a fiú halála után, szenvedélyesen szeretett mosto-
hafia, Gajdi István. Alighogy Makóra érkeztem, negyvenöt-negyvenhat fordu-
lóján, már hallottam róla. Először talán egy cikke, a jobb polgárság körében in-
gerült ellenszenvet, másutt lelkes egyetértést, de mindenképpen közfeltűnést 
keltő, valamelyik baloldali, kommunista vagy szocdem lapban közzétett írása, 
talán vezércikke, a Hátrább az agarakkal kapcsán. 

Mikor megismerkedtünk, a Három virág volt a legkedvesebb verse, az ut-
cán hallottam tőle először, nagyon hatásosan olvasta fel, megmintázva a szöve-
get, olykor-olykor szünetet tartott, az elismerést fürkészte az arcokon. Azt a 
világnézeti kiábrándulását talán akaratlanul megelőlegező versét nagyon sze-
rette, minden ízével élvezte édesen sajgó fájdalmát, és csakugyan, annyi év múl-
tán is megigézi az olvasót, legalábbis engem, a, persze, nagybetűs, eszmék, a 
Szépség, Igazság, Jóság egy kicsit, belátom, színpadias-modoros könyörgő sira-
tása, kihallani belőle a kellően hangfogós gyöngéd érzelmességet, lefegyverez 
köznapi értelemben logikátlan alakulása, vagy hadd mondjam szebben: világító 
irracionalitása. 

Ha új verset írt, sosem mutatta, maga szerette felolvasni. Az előadás 
része volt a műnek. De lapnak, folyóiratnak még akkor sem igen akarta odaadni, 
s furcsa éppen a legjobb verseit nem, ha kérték tőle. Mintha félt volna nyomta-
tásban viszontlátni írásait, mintha úgy érezte volna, hogy csak úgy, élnek iga-
zán, ha ott áll mögöttük, érzéseivel, indulataival, hangjával, arcjátékával, ha elő-
adás közben megmagyarázhatja, miért olyan szép ez vagy az a sora. Mert ha 
csak úgy olvassák, megsérülhet a legendája? Úgy tudtuk, egyszer elvitte verseit 
Németh Lászlónak Hódmezővásárhelyre, és nem aratott velük sikert. Nem tu-
dom, milyen írásait mutatta. Igaz, meg-megbicsaklott a hangja, hagyatéka egye-
netlen, az utókor aligha fogja felfedezni. Pedig van, amit érdemes volna. 

 (Részletek Lator László A megmaradt világ című művéből, amelyeket  
 Gajdi István születésének 90. évfordulója alkalmából idéztünk.) 

 

 



I R O D A L O M  

___________________________________________________ 
 

44 

MAROSVIDÉK 2013. AUGUSZTUS 

 

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON 
Premodern 

                  Pictura & Sententia 
 
Tőled kérdezem most. Az idő áramlására 
teljes lényünkkel ráhagyatkozhatunk? A  
véleményed fontos. Majd átsétál a házon  
egy hazajáró lélek. Út mentén búzamező  
ring. Az emlékek földjén még ott a nyár.  
A szántás végén már a fekete varjúraj is  
leszáll. Déli szél közelít. Valaki fordulóba  
ér. A gyerekek feltétel nélküli szeretetet  
adnak és kapnak. Múltba zuhanó látvány 
és kiáltás. Nagymama veteményeskertje  
 
előtt önfeledt játékba merül a gyerekcsapat.  
Eső után, felszálló párák kékjébe öltözik a  
világ. Ázott földön, a hosszan elnyújtózó  
udvar mélyén, a napraforgószáron tekergő  
árnyat fényár itatja át. Mezítláb szaladgáló  
gyerek lábujja közé préselődik a sár. Ismét  
a visszahozhatatlan nyár? Ovidius írja:„Az  
idő gyors lábon jár.” Gyerekzsivaj. Hátsó 
udvar. Az emlékrészecskék színeváltozása                    
az álmokban folyton visszatér. Búzaszem.  
 
Sár. Fény. Kenyér. Fel nem fogható méret  
ősmintáiban lappang a premodern állapot.    
Érzékelhető térben enyészet tépi a szürkés  
falát. Mi ez? A gabonás kas? Idő tanúja, ég 
és föld között. Mi maradt a tűnő nyárból?  
Kertben napraforgó virul. Erős támaszkodó  
gyökér. Karmait földbe vájja és vizet keres.          
Nap felé fordul a hatalmas tányér virágzat.   
Az anyag is hullám? Hangulatok a nyárból.  
Már csak játékmodell a szélmalom. Túl az  
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álmon. Szétsodródó búzaszemek, mindenütt.  
Gabonás kas, szólj már! Tárház voltál. Vén  
fal, némán ránk mered.„Eljár az idő felettünk.”  
Elgondolkodhatunk. Hol van a kezdeti pont,  
amihez képest nincs múlt idő? Torlaszt épít a 
csönd. Felejtés nyugalma, Galaktika. Didergő   
madár ágról ágra száll. A dűlőutakat járom,  
a gyémánt tüskékkel teli égen. Tejút. Fényév.  
Köridő. Visszanézek. Porba ejt a régi, fölemel,  
ami él. Bolygónkról elszöknél? Maradj még! 
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ROZSNYAI JÁNOS 
A táltos keresztje 

 

Tambura pendült, körtánchoz alkalmas nótaszó csendült, és a dallamokhoz han-
gos kórus csatlakozott. Sokan gyűltek össze, hogy az ingyen látványosságon 
szórakozzanak. 

Nagyurakat láthatott a léha sokadalom. Folyt a bor, hatalmas nevetések harsan-
tak bentről, de ebbe már némi részeg hahota is vegyült. Csörgősipkás bohócok, 
kardjukhoz kapkodó hajdúk, nyomorék koldusok és kifestett arcú örömlányok 
lesték szomjasan a dáridót. Remélték, nekik is csurran-csöppen a mélybordó, 
édes nedűből, amely a tengeri nap erejétől és a délszaki szelek illatától nehéz, de 
egyben csábító is volt. 

Nem is csalódtak. A hosszú út porát leöblítendő, magyar nagyurak vedelték a 
tengerpart vesszőinek levét. A borból kapott egy-egy léhűtő semmirekellő is, aki 
durva tréfákkal, esetleg egy szebb rima odacsábításával, hozzájárult a szóra-
kozáshoz. 

Ketel ijedten fedezte föl urát, akiről tudta, hogy szereti a jó bort és a szép lá-
nyokat. 
− Az én ősöm volt Csanád úr, aki István kerálunkat támogatta az Ajtony elleni 
csatában – ordította ittasan Makó úr – és én sem kegyelmezek egy pogánynak 
sem. Átölelt egy vörös ruhás szépséget, aki ezt láthatóan igen jó néven vette. 
− Hát, te ki vagy, szép öcsém? Milyen név illette fejed a szentelt víz alatt? – kér-
dezte a Maros környékének urát egy felvidéki nemes, aki deres szakállára való 
tekintettel úgy érezte, bátran öcsémnek nevezheti a Csanád nemzetség leszár-
mazottját. 
− Hogy szólított engemet az úr? – kérdezte vadul Makó, akiben szinte lángot 
vetett a sértett harag és a bor. Az ivóban hirtelen nagy csend támadt. 
− Játszatok bátran, tamburások! – szólott az ősz nemes − csak nem ijedünk meg 
egy falusi suttyótól, akárki vére lötyög ereiben. Kardjára csapott, és úgy ült a pa-
don, hogy borotvaélesre csiszolt pengéje a keze ügyében legyen.  

Lassan ismét a zenéé lett a főszerep, de Makó úr mereven nézte a nemes urat. 
Végül azonban a boroskancsóért nyúlt, és láthatóan elengedte füle mellett a 
nyilvánvaló sértést. A három keresztes vitéz kintről figyelte a majdnem penge-
váltásba torkolló vitát. 
− Ő, Hont úr, aki többször is volt már a Szentföldön. A kerál úr egyik bizalmas 
embere, amellett igen jól forgatja a kardot. Jobban járt az urad, hogy nem húzott 
vele ujjat – nyugtatta Ketelt az öreg harcos.  
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A velnöki fiú láthatóan megszeppent, amikor urát bajban látta. 
− Üljünk be az ivóba mi is, és eresszünk le egy-két pohár óbort – javasolta 
Vadász. Mindhárman egyetértőleg bólintottak, majd félrelökdösték a szájtátó-
kat, és egy kancsó bort rendeltek a fogadóstól. Az meglepően tiszta kötényben 
fordult hozzájuk. Ketelnek nem kerülte el a figyelmét az sem, hogy Bölény és a 
csapszék gazdája összenevettek, majd egy számára ismeretlen nyelven néhány 
barátinak tűnő szót váltottak.  

A keresztesek letelepedtek egy padra, és öblögetni kezdték a hosszú út porát. 
− Öreg barátom, Zdravko – magyarázta Bölény – jó egynéhány pohárkával ittam 
már nála.  
Közben Ketel figyelme egy vörös ajkú, ledér leányra terelődött, aki ezt észrevet-
te, és hamarosan már a borukat itta. Kebleit nem sok ruha fedte, ami tetszett a 
vitézeknek, és egyre bátrabban karolgatták át. A velnöki legény sok pohárral be-
nyelt már, és kacsintgatni kezdett a lányra azt jelezve, hogy jöjjön ki véle a fo-
gadó lassan besötétedő udvarára. Tetszett a legény is a nőnek, és lassan araszol-
ni kezdtek a padról a pajta felé. 
− Itt maradsz! − fogta meg egy erős kéz Ketel karját − az hiányzik, hogy kór-
ságot szedj össze. Vadász és Bölény szigorúan néztek a fiúra. 
− Meg is késelhetnek, megcsúfolhatnak és kirabolnak! −  ripakodtak rá. 
− Aztán meg, az otthoni kedveseddel mi lesz? –  hunyorított Bölény. 
− Hát, nem vagyok én gyerek! – pironkodott a fiú. 
− Meg aztán itt is sok minden történhet – intett Makó úr felé Vadász.  

A nagyúr nem nyelte le a sértést, szinte reszketett a megaláztatástól. Várta a 
visszavágás lehetőségét, miközben a boroskancsók egyre másra ürültek ki előtte. 
Egyszer csak tántorogva fölállt, és a vidáman éneklő Hont úr elé szökkent, köz-
ben kardját kivonva ráordított. 
− Beste akárkifattya! Makó vitéz vagyok, és a pogányokat mind kardélre há-
nyom. Így ni! − azzal pengéjét a padon iddogálóba akarta döfni. Azonban Hont 
úr régóta számított erre, és kardját maga elé rántva egy ütéssel elhárította az 
orvtámadást. 
− Ezért meghalsz, te emse fia! − ordította, és rátámadt a bortól felhevült Makó 
úrra. Székek borultak föl, az asztalokon lévő boroskancsók az iszogatók közé 
dőltek. Zdravko rögvest elküldte valahová az egyik legényét, aki iszkolt, mint 
nyúl a kopók elől. 
− Menjünk innen! − szólt Vadász. Csattogtak a kardok, de rövid volt az ütközet. 
Hont szinte egy pillanat alatt kiütötte részeg ellenfele kezéből a kardot, majd 
nagyot kacagva Makó úr torkához szegezte a fegyverét. 
− Most véged! – szeme villogásán látszott, hogy mindjárt beváltja a fenyegetését. 
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Ketel, mint egy vadállat vetette ki magát az asztalon keresztül, és hátulról bal 
karja hajlatába fogta Hont úr nyakát. Kardját az ütőérhez nyomta. 
− Ne, Ketel! Ne avatkozz bele! − üvöltötték társai. 
Hirtelen, mintha egy lélekharang csendült volna meg, nagy-nagy csend dermedt 
a fogadóra. 
− Uram, Andorás úr! - kiáltott Bölény. Minden kéz megállt a szóra. Az ajtóban 
kíséretével ott állt a király. Lövészei íjain pattanásig feszültek a húrok, rajtuk 
halálosan csillogott a vashegy. 
− Csak, nem ölik egymást a magyarok királyuk jelenlétében? Rengeteg a po-
gány, azokhoz kell majd az erő és a vitézség! – kiáltotta az uralkodó. 
− Bort ide egy kancsóval! 
A párbajozók szégyenkezve engedték le fegyverüket, és poharaik mellé tele-
pedtek, de ádáz dühvel figyelték egymást. Vadásznak olyan érzése volt, hogy 
ismeri valahonnan a királyt, látta már. Aztán azzal nyugtatta magát, hogy bi-
zonnyal az úton, amint vitézei között lovagolt. 
− Téged ismerlek, Hont úr, és téged is, Makó bán. De, ki vagy te, hogy kardot 
emelsz egy nemes úrra? – a végén már szinte üvöltött a király a velnöki fiúra. 
− Ketel vagyok – dadogta a legény – uram védelmében fogtam meg az öreg 
nemest. Makó bánnál várjobbágyként szolgálok. Féltettem a gazdámat, azért 
cselekedtem így. Most meg is követem ezért Hont nagyurat! 
A bán szégyenkezve bólintott ezekre a szavakra, de szemében hála csillogott 
katonája felé. 
− Békében hetedíziglen pusztíttatnám el családodat veled együtt! Az utolsó 
csecsszopót is atyádfiai közül! Most megkegyelmezek neked, mert felvarrtad a 
keresztet. Sőt megdicsérlek urad megvédéséért. De, ne feledd, rajtad lesz a 
szemem, és elég egyetlen hiba, hogy… 
Nem folytatta András, mert torka kiszáradt, és hosszan ivott a címeres arany-
kupából, amelyet Zdravko varázsolt sebesen az asztalra. A király szóra sem 
méltatta őket tovább. Hamarosan elhagyta az ivót embereivel együtt. 
− Te igavonó paraszt, hogy lehettél ilyen barom? – sziszegte Bölény Ketel fülébe, 
aki újra melléjük telepedett – nem sok híja volt, hogy megrövidülj egy fejjel. 
− Szerencséd volt most, de Hont nagyúrral kerüld a találkozást a hadjárat során! 
– motyogta halkan Vadász is. 

Közben Makó bán tovább ürítgette a kancsókat, szemmel láthatóan egyre része-
gebb lett. Ketel szégyenkezve lehajtotta fejét. Hont úr látta már, hogy Makó, 
milyen ittas, és csak nevetett rajta, de egy pillanatra a velnöki legényre szegezte 
tekintetét, és jól megjegyezte magának. 
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Makó úr ekkor furcsa dolgot tett. Talpra ugrott, és kardját kirántva az ég felé 
suhintott. A mozdulatra Hont is a pengéjéhez kapott, de aztán észrevette, hogy 
ellenfele alig áll már a lábán. Hahotázva elfordult. 
− Itt vagyunk hát, most aztán megölök minden pogányt, amiért Jézus földjét 
bitorolják − ordította Makó, azzal hatalmasakat suhintott a levegőbe. 
− Nesztek, a szent Sírért, nesztek, Urunkért. Itt, Jeruzsálemben állok bosszút 
rajtatok. Kardom a véretekben fürdik mindjárt! Bitoroljátok ezt a gyönyörű vá-
rost? Jeruzsálemi istentelenek! 

Először mindenki döbbenten figyelte, aztán hatalmas kacagás reszkettette meg a 
korcsmát. Hont is felugrott, és magához ölelte Makó urat. 
− Nem bántalak, Makó. Látom, mennyire mély benned Krisztus hite, de nagyon 
messze vagy még Makó, Jeruzsálemtől. Az a csodálatos város még távolabb van 
ide. Habos tollú hattyú az, melyet éles gránittömbök védenek. Sok-sok mérföld 
az még a levantei vizeken. Hol is van az a koszos kis falu, ahol élsz, Makó? 
Makó az is? Messze vagy, öcsém, Makó, mint Makófalva Jeruzsálemtől!  
Mindenki a másik hátát lapogatta, úgy kacagtak a vitézek. 
− Messze, mint Makó Jeruzsálemtől! 
− Menjünk innen – szólt Bölény, miután látta, hogy Ketel egyre dühösebben 
hallgatja a nevetést. 
− Gyerünk! – helyeselt Vadász is. Felálltak az asztaltól, hogy majd fizetnek, de 
Zdravko szeretettel megölelte Bölényt. Nem fogadta el a felé nyújtott ezüstöket. 
Mondott az öreg keresztesnek valamit, és arcáról sugárzott az öröm, hogy meg-
úszták a vérfürdőt. A kocsma előtt Vadász megkérdezte az öregtől, hogy mit 
mondott a kocsmáros. 
− Látni akar még, és akkor majd beszélgetünk.  
Kevés szóval értek haza szállásukra, ahol hamarosan leheveredtek szenderegni 
egy kicsinyég. 

Ketel sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, nem csak urán gúnyolódtak, ha-
nem neki is jutott a megaláztatásból. Eszébe jutott a parasztlány, akit ő becste-
lenített meg. Önkéntelenül összehasonlította az örömlánnyal, és megdöbbentette 
a különbség. Hálát érzett, hogy társai visszafogták a bűn elkövetésétől. Aztán a 
langyos éj fátylat terített fájó gondolataira.  
Már melegedett a sátor, amikor fölébredt. 

(Részlet Rozsnyai János A táltos keresztje című könyvéből.) 
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SZABÓ IMRE 
Civil diplomácia makói módra 

 
 
Egy véletlennek köszönhető, hogy a cseh–lengyel határvidék közelében lévő 
Ostravában járt nemrégiben a makói Marosvidék kulturális folyóirat szerzőinek 
és olvasóinak harmincfős csoportja. A morvaországi iparvárosban él ugyanis a 
makói József Attila Gimnázium néhai pedagógusának, az 1942-től néhány éven 
át itt tanító Sinay Károlynak a lánya, Tatjana Poljakova, aki 84 esztendős, és 
rendszeresen publikál gyermekkora kedves történeteiből ott – magyarul. Né-
hány, a makói éveket felidéző írása eljutott a Marosvidék szerkesztőihez is. A 
folyóirat tiszteletpéldányait aztán elküldték a szerzőnek, aki nem sokkal később 
meghívta őket Ostravába, a magyar kulturális központba – meséli Szilágyi Sán-
dorné, a Marosvidék Baráti Társaság elnöke. 

Bár arrafelé jóval kevesebb magyar él, mint a határ közelében, az otta-
niak összetartók, és büszkék származásukra – tudtuk meg. Közösségüknek, a 
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének több nagyvárosban van szer-
vezete. Az ostravaiak a makói csapatot nemzeti viseletben, kokárdával ékesítve 
fogadták, és a város kulturális értékeit, idegenforgalmi nevezetességeit, no meg 
a Marosvidéket bemutató műsorukat sokan hallgatták meg. Mint kiderült, a 
Maros-parti város mindenekelőtt azért keltette fel a figyelmüket, mert meghök-
kentették őket a hozzájuk eljuttatott folyóiratokban látható fotók a Makovecz-
épületekről. Különösen a Hagymaház és a Hagymatikum fürdő szépsége bűvöl-
te el őket. 

A makóiak a lap példányain és a várost bemutató szóróanyagokon kívül 
többek között ízes makói hagymával lepték meg vendéglátóikat, ők pedig a 
nevezetes cseh sörökből kínáltak kóstolót. Az effajta civil diplomácia kézzel-
fogható hasznát mutatja, hogy az Ostravából Hajdúszoboszlóra rendszeresen 
járók közül többen jelezték, szeretnének Makóval is próbát tenni. Elsőként Tat-
jana Poljakova látogat majd ide ősszel, a férje ugyanis elhatározta, törött bokáját 
makói iszappal is szeretné kezeltetni. S ha már gyermekkora városába jön, egy-
kori osztálytársai találkozót is szerveznek – lánykori nevén Sinay Mária Tatjana 
ugyanis az egykori Zrínyi Ilona Polgári Leányiskolában érettségizett 1947-ben.  
 

(Megjelent a Délvilág, 2013. július 18. 5. p.) 
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TATJANA POLJAKOVA 
Egy nagyon kedves látogatásról 

 
 
Egy napon Ostraván, ahol élek, megszólalt a mobilom. Egy ismeretlen, de na-
gyon kedves hang szólított meg. Poljak Tatyjánával beszélek? Itt Szilágyiné Rózsa 
Makóról. Megdobbant a szívem, mert minden, ami kapcsolatban van Makóval, ö-
römöt jelent a számomra. Olvasták néhány elbeszélésemet, így megtudták, hogy 
hol élek. Szeretnék ezt a környéket és engem is megismerni, arra kérnek, hogy 
legyek a segítségükre. Őszintén szólva megijedtem, mert nem tudtam elkép-
zelni, hogyan leszek képes idős koromban eleget tenni ilyen feladatnak. Szó volt 
a megfelelő szállásról reggelivel és vacsorával, sőt a program megszervezésének 
egy részét is rám bízták. 

Győzött az öröm, hogy találkozhatok Makó és környékén élő honfitár-
saimmal, és megtudom, mi újság van szeretett városomban,ahol a legszebb 
éveimet töltöttem. Néhány telefon ide, néhány telefon oda, és június 29-én való-
ra vált a várt találkozás. Már izgatottan ültünk az autóban leányommal és a ta-
nár úrral, Lacival, aki felkínálta a segítségét. Ő is az Ostraván élő magyar ki-
sebbséghez tartozik. Párkányból került ide, neki köszönhetjük, hogy minden 
tervezett program megvalósult. Tanácsára már a város szélén vártuk az érkező 
fehér autóbuszt, hogy elvezethessük a makói vendégeket az étteremhez és a 
szállodához. Végre kinyílt az autóbusz ajtaja, ölelkezés, csókolózás, tegeződés, 
egyszerre senki sem volt idegen. Felejthetetlen találkozás! 

Az első napi kiránduláson nem vettem részt, de Laci szívesen kísérte a 
csoportot Olomoucra és Kromerizre, ahol - mint mondták – igazán sok látnivaló 
volt. Olomoucon a híres Kostel Panny Marie Snezné, a Havas Szűz Mária temp-
loma, ahol orgona hangja kísérte a látogatókat, aztán a hatalmas Katedrála Sva-
táho Václava, a Szent Vencel Székesegyház meghatóan szép épülete. A főtéren a 
barokk oszlopoknak és a beépített kutaknak sorozata ejti bámulatba a nézőket. 
Következett az érdekes szerkezetű toronyóra, amelynek ablakocskáiban min-
dennap délben különböző mesterséget képviselő munkások jelennek meg. 
Ahogy hallottam, sikerült még megbirkóznia a társaságnak a városháza tornyá-
nak a lépcsőivel, ami nem kis fáradságot vett igénybe. Jutalmul innen megte-
kinthették Olomouc egész környékét, sőt elláthattak a távolabban fekvő Kope-
cek- dombra, ahol egy régi kolostor és egy nagy állatkert van. 

Kromerizen sikerült még megtekinteni az érseki palotát.  Messzire ter-
jedő kertjeiben a körutazás egy villanyvasutacskával igazán nagy élmény volt. 
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A következő nap Osztravával, a közel 300 ezer lakosú egykori bánya-
várossal ismerkedtünk. Megtekintettük a Landek-bányamúzeumot, ahol, meg-
mutatták nekünk hol, és hogyan dolgoztak a bányászok. Nagyon érdekes lát-
vány volt, de örültünk, amikor a 650 méteres mélységből kiszabadultunk. Dé-
lután körbenéztük a belvárost, vásárolni betértünk a Karolinkának nevezett 
üvegpalotába, amely tele van különböző üzletekkel és kávéházakkal. Ez az új 
épület a helyiek büszkesége. Amikor már mindenki kedve szerint bevásárolt, 
felszálltunk az autóbuszra. Ez elég nagy csodának számított, mert Ostraván 
parkolni majdnem lehetetlen. Ezt külön meg kell köszönnünk Lacinak, akinek a 
közreműködése nagy segítség volt a vendégek számára. Két órára beértünk a 
Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetségének a klubjába. 

Észrevettem, hogy mindenki meg volt lepődve, milyen magyar otthont 
tudtunk itt Csehországban megteremteni. A jelenlévő vezetőség szívélyes foga-
dása /sajnos az egész tagsággal együtt nem fértünk volna el a teremben/  a 
megterített asztalok, a helyben lévő és a vendégektől ajándékba hozott italok ha-
marosan igen jó hangulatot teremtettek./Bocsánatot kérek, mert nem csak az 
italok./A jó barátság nevében különböző ajándékok cseréltek gazdát. Hama-
rosan úgy tűnt, mintha ez a találkozás régi barátok találkozása lett volna. 

Nem lennénk igazán magyarok, ha hamarosan nem kezdtünk volna 
énekelni, sőt táncolásra is sor került. Amikor a Magyarok Világhimnuszát eléne-
keltük a vendégeknek ”Halló magyar! Hol vagy? Felelj!  Bármerre vitt a sors, hív az 
ősi Föld! - mindnyájan a könnyeinket törölgettük. 

Ölelkezés, búcsúzás, címek kicserélése, utolsó vacsora, s végül nekem is 
búcsúznom kellett. Beismerem, hogy ez a búcsúzás részemre nagyon fájdalmas 
volt. 

 

Klembáczki Ferenc és Tatjana Poljakova
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VASS ISTVÁNNÉ 
Bükki barátok 

 
A Marosvidék Baráti Társaság idei első kétnapos kirándulása kis hazánk hegy-
vidékére, a festői Bükk tájaira vezetett. Számomra ez azért is ígérkezett  különös 
élménynek, mert 6 éves Hanna unokám is velem tartott. 

 Matyóföldre érkezve először Mezőkövesd híres múzeumába látogat-
tunk el, ahol a kiállítás mindannyiunk számára  érdekes újdonságokkal szolgált. 
Kísérőnktől megtudhattuk a népviseleti szokások eredetét, megismertük a 
felnőttek és a gyermekek viseletét. A vitrinekben kiállított életnagyságú babákon 
követhettük a színek kavalkádját a születéstől a sírig. A matyó elnevezés a 19. 
század elején tűnik fel először. Néprajzkutatók szerint a református környezet-
ben megmaradt szigetek lakóit hívták így. Mások úgy tartják, hogy a Mezőköves-
dnek városi rangot adományozó Hunyadi Mátyás személye a későbbi korokban 
is népszerű maradt, s hálából sok fiúgyermeket kereszteltek el róla. Ezért ere-
deztetik néhányan az ő nevének becézéséből, a Matyóból e népcsoport nevét. 
Legismertebb matyó örökség a hímzés, a viselet felkerült 2010-ben a Szellemi 
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Legjellemzőbb motívum a matyó rózsa, 
hogy miért éppen rózsa, arról egy hajdani anekdota így ír: " Egyszer egy matyó 
legényt elrabolt az ördög. A fiú kedvese sokat rimánkodott, adja vissza neki. Erre az 
ördög azt mondta: Akkor kapod vissza szerelmedet, ha elém hozod kötényedben a nyár 
legszebb virágait. Bajban volt a lány, hiszen tél volt. Ám végül kitalálta, hogyan tel-
jesítheti az ördög kívánságát. Ráhímezte kötényére a kert gyönyörű rózsáit, és azt vitte 
cserébe párjáért." Így születtek a legenda szerint Mezőkövesden a matyó rózsák. 
Hanna unokámnak is vásároltam egy szép matyó virágos nyakláncot. 

Utána Eger felé indultunk, ahol először a Szépasszony völgyét kerestük 
fel. Megkóstoltuk a helyi borokat, majd sorban álltunk az üvegekkel, hogy az 
otthon maradottakra is gondoljunk. Eger belvárosát egy kedves ott élő házaspár, 
Oláh István és felesége, Ilonka mutatta be. A Dobó téren állva felidéződött ben-
nem a török világ, gyermekkorom kedvenc olvasmánya Gárdonyi Géza regénye 
alapján, valamint Dobó István és a hős várvédők. 

Estére Nagyvisnyóra érkeztünk. Szállásunk csodálatos hegyvidéki kör-
nyezetben volt, amit egy csörgedező patakocska szel át, különleges hangulatot 
teremtve csobogásával az éjszakai sétálóknak. Harapni lehetett a tiszta levegőt, 
alföldi ember mire is vágyhatna még? 

Azon már meg sem lepődtünk, hogy a központi épületében lakodalmat 
ültek, s nem is akármeddig, hanem három napig, mint a mesékben. 
Vacsora után találkoztunk a Bükki Barátok Köre Egyesület tagjaival, ők már 
2012-ben néhány napot töltöttek Makón. Szabó Éva titkár és Lukács László pol-
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gármester úr köszöntötte a csoportunkat, és bemutatta a környék nevezetes-
ségeit. Mi átadtuk ajándékunkat, a makói kosarat hagymával, piros paprikával. 

A vendéglátóink közeli Dédestapolcsányból jöttek át hozzánk. Saját 
pálinkával, borral, finom süteményekkel adták meg az alaphangot az esti kelle-
mes nótázáshoz, tánchoz. Szilágyi Réka táncpedagógus jóvoltából a vállalkozó 
szellemű útitársaink sokféle tánclépést elsajátíthattak, és énekelve, jókedvűen 
teltek így az éjszakába nyúló órák. 

Másnap reggel bőséges reggeli után indultunk Aggtelek felé. Többen év-
tizedekkel ezelőtt jártunk utoljára a cseppkőbarlangban, így az egyórás túra 
felkészült vezetőnk kíséretében ismét nagy élményt nyújtott. A  9--10 C fokos 
benti hőmérsékleten a különböző élőlényeket formázó és azokról elnevezett ter-
meken haladtunk keresztül a cseppkövek kialakulásának tudományos magya-
rázata közben. A barlangi túránk fénypontja kétség kívül a hangverseny terem 
volt, nemzeti operánk legszebb áriáját, a Hazám hazám-ot hallgathattuk Simándy 
József előadásában. Ilyen körülmények és akusztika mellett ez nem mindennapi 
élmény volt. Azután felcsendült még a Honfoglalás c. dal is Demjén Ferenc 
tolmácsolásában, sőt Szörényi--Bródy István, a király című rockoperánk gyönyö-
rű betétdala is. 

Ezt követően Lillafüredre utaztunk, ahol a Palota Szálló, a vízesés és a tó 
körül sétálgattunk. A sötét viharfelhők fenyegetően közeledtek, de mi mindig 
gyorsabbak voltunk, így szerencsére nem értek utol. 

Szerencsésen Makóra értünk, köszönet mindenkinek, aki megszervezte 
és levezényelte ezt a szép kirándulást. 
 

 

A Dobó téren
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BORSI SÁNDOR 
Kiszombor műemlékei turistatérképen és maketten 

 
 
Kevés falu dicsekedhet az országban annyi műemlékkel, mint Kiszombor Külö-
nösen nyaranta igen sok turista keresi föl településünket, elsősorban a nyolcszáz 
éves rotunda miatt. Sokukat megérinti a múlt lehelete: az épület különleges, 
hengeres teste, a karéjok ölelte apró ablakok, az életfák, a megkopott középkori 
falképek és a boltozati bordák szegélyezte barokk freskók. Jómagam is kala-
uzolok itt vendégeket, néhány fős családokat, biciklis baráti társaságokat épp-
úgy, mint 40-50 fős buszos csoportokat. A régmúlt mellett aztán óhatatlanul is 
följön a szó a kevésbé távoli idők emlékeiről: a nemes tisztaságú, klasszicista kú-
riákról, a magtárakról, a Pálinkaházról és a lóréról, de mindenekelőtt a Tornyos 
kastélyról és annak egykori gyönyörű parkjáról, vagy éppen a tizenhét éves 
József Attila itt írott verseiről… 

Néhány évvel ezelőtt – hogy segítsem a faluba látogatók tájékozódását – 
rajzoltam egy turistatérképet. Ezen a falu akkori tíz műemléke szerepelt: A 
rotunda (XII-XIII. sz. fordulója), Rónay Aladár kúriája (1852-53), Magtár (ma 
Helytörténeti Gyűjtemény)(1830 körül), a Nagyszentmiklós utcai magtár (1840 
körül), az Emeletes magtár (1836 k.), Rónay Nina kúriája (1857-58), Rónay Tibor 
kúriája (1854-55), a Tornyos kastély (1859), Nepomuki Szent János szobra (1805 
előtt) és Szent István szobra (1938). 

Valamennyi látnivaló a település központjában található. Idővel azon-
ban két távolabbi épületegyüttessel szaporodott a műemlékeink sora: a Szesz-
gyárral (Pálinkaház) (1890 k.) és a Rónay-sírkerttel (1873-1906-1930 k.). Így – kie-
gészítésként- utólag ezek is rákerültek a térképre. Ezek a rajzok térszerűen, úgy-
nevezett axonometrikus ábrázolási rendszerben jelenítik meg az épületeket, 
szobrokat. A térszerűség adta a gondolatot, hogy csináljak egy bronz makettet, 
ahol valóban térbe emelkedhetnek Zombor műemlékei. 

Sok-sok helyszíni méregetés, olykor kutatás és szerkesztés után egy volt 
tanítványom, a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola díszítőszobrász 
szakára járó Görbe Adrienn segítségével viaszba, majd bronzba öntöttük az 
épületek 1:150-es léptékű mását. A kész makett a Helytörténeti Gyűjtemény kö-
zelébe került, ahonnan egyébként a valódi épületek majd mindegyike is látható, 
és mert a makett az egykori eredeti állapotukban mutatja a műemlékeket, lehe-
tőség nyílik a jelen állapottal való összehasonlításra is. 

Az efféle munkák megvalósításánál nem hagyhatók figyelmen kívül az 
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anyagiak.  A turistatérképek nyomdai sokszorosításának költségeit a Kiszom-
borért Alapítvány, a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, Kiszombor Nagy-
község Önkormányzata és a kiszombori Plébánia Hivatal állja folyamatosan, a 
makett pedig a Kiszomborért Alapítvány segítségével valósult meg. 

Vendégeinkkel gyakran teszünk egy körsétát a faluközpontban. Ilyen-
kor kesergünk egy kicsit a hajdan szebb napokat is látott Tornyos kastélyt látva, 
de örülünk a remekül fölújított Aladár-kúrián. Aztán belépünk a Helytörténeti 
Gyűjteménybe, ahol elcsodálkozhatunk az egykor élt falusi ember használati 
tárgyain, mert keresetlen formavilágukban egyszerre van ott a bölcs célszerűség, 
és létrehozójuk kérges kéznyoma. Aztán körbenézzük a makettet is.  

Egyszer egy vakokból és gyengén látókból álló csoportot vezettem a 
maketthez. Az ép látású vezetőjük megfogta egy vak társa kezét, rátette azt a 
kastély tornyára, s azt mondta neki: 

-Nézd meg! 
És ekkor a vak ember „végignézhette” Kiszombor műemlékeit. 

 
 
 
 
 

 

A kiszombori műemlékek makettje 
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SZLAMA BENEDEK 
Vasút anno Makó 

 
 
Makó város első vasútjának megépítése és megnyitása jelentős társadalmi és 
gazdasági változást hozott a város életében. Ezen jeles évforduló alkalmából 
Makó állomáson 2013. május 17-én volt az ünnepség, és megnyílt a Vasút anno 
Makó című fotókiállítás a Kétegyháza – Mezőhegyes – Makó – Szeged vasút-
vonal átadásának 130. születésnapja alkalmából.  Az ünnepségen jelen voltak 
Makó város jeles tisztségviselői, a MÁV Zrt. magas beosztású vezetői, a Szegedi 
Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi elnöke és tagja, aktív és nyugdíjas vas-
utasok, ünneplő makói polgárok. E jeles évforduló alkalmából külön meghívó és 
plakát készült, így a média és a sajtó képviselői is ott voltak az eseményen. Be-
szédet mondott a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki 
méltatta a vasútvonal jelentőségét, a vasútépítő elődök áldozatos munkáját, va-
lamint azt, hogy mit adott vasút a városnak. Makó város polgármestere vasúttal 
kapcsolatos gondolatait osztotta meg az ünneplőkkel. Az ünnepi vers után a 
vasútállomás peronjának falán található, a vasútvonal 100 éves centenáriumára 
avatott emléktábla megkoszorúzása, s végül a fotókiállítás ünnepélyes megnyi-
tása következett. 
 A Vasút anno Makó című fotó- és képeslap-kiállítás két hétig várta és fogadta a 
látogatókat a vasútállomás várótermében. A kiállítás bemutatta a vasútvonal 
történetét, a vasútépítő elődök képeit, a vasútvonalon lévő régi állomások felvé-
teli épületeit, a vasútvonal műtárgyait, a makói Maros-híd és a szegedi vasúti 
Tisza-híd történetét és képeit, vasúttal kapcsolatos régi makói képeslapokat, 
továbbá Makó állomáson készült régi fotókat, valamint Makó állomás régi állo-
más épületét ábrázoló festményt, amely 1958-ban készült. Végül egy felújított, a 
Monarchia idejében készült állomásfőnöki ingaórát, amely mai napig működik, 
és szerepel a MÁV Zrt. leltárában.   

Az 1867-es kiegyezés után lehetővé vált a magyar vasúthálózat hazai 
érdekek alapján történő fejlesztése. Elsődleges cél a vasúti fővonalak építése 
volt, mely gyakran panamákkal, botrányokkal és hatalmas kiadással járt. Nyu-
gat-európai példák alapján Hollán Ernő vezette be Magyarországon az „olcsó 
vasutak” fogalmát, melyek később helyiérdekű vasútként vonultak be a köztu-
datba. Ezek a vasutak egyszerű üzletvitellel, olcsón megépíthető pályával ren-
delkeznek. Távoli nagybankok és befektetők pénze helyett a helyi földbir-
okosok, települések pénzén épültek, a befektetett tőke kamatát elsősorban nem a 
vasútüzemi nyereség, hanem a vasútépítésben érintett birtokosok vasúti szál-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%A1n_Ern%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Helyi%C3%A9rdek%C5%B1_vas%C3%BAt
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lításból eredő közvetlen haszna garantálta. A Szeged - (Szőreg) – Makó – Mező-
hegyes - Kétegyháza, valamint a Mezőhegyes – Battonya - Arad vasútvonal 
megvalósulásának története 1881-ben az Arad - Csanádi Vasúttársaság megala-
kulásával kezdődött meg, amely magánvasút volt, és vasútüzemét az állam-
vasutaktól függetlenül irányította. A vasútvonal kijelöléséről több vita és elmélet 
alakult ki, de aztán az előzőleg említett nyomvonalon épült meg a két fővonalat, 
Arad és Szeged állomást összekötő másodrendű vasútként. A vonalon létesült 
állomásépületek helyét már 1881 nyarán jelölték ki, köztük  Makóét is. Az Arad-
Csanádi Vasúttársaság megegyezett a Magyar- Osztrák Államvasúttal a Szőreg - 
Szeged közötti pályaszakasz közös használatáról, továbbá 1881. december 31-én 
a makói Maros-híd negyven évre történő bérbevételéről. Makó város így meg-
szabadult a hídépítés tetemes adósságától.  A szerződést Posonyi Ferenc akkori 
makói polgármester írta alá. A Maros-híd átépítésével járó munkálatokat He-
gedűs László, a vasúttársaság főmérnöke vezette. Ez volt az első faszerkezetű 
híd hazánkban, amelyet a vasút is használt. A vasút a híd közepén haladt át, két 
oldalán elválasztó korláttal, ellenkező irányban pedig a közúti járművek köz-
lekedhettek. A híd szerkezetileg három pilléren álló négynyílású volt, amelynek 
teljes hossza mintegy 600 méter. Fahídként 30 éven át üzemelt vegyes üzemben, 
1878-1927-ig. Ez volt hazánkban az első híd, ahol először választották szét a 
közúti és vasúti forgalmat, majd többször is átépítették. Acélhídként nyerte el a 
mostani formáját.  

Az Arad-Körösvölgyi Vasút építésének elindítója Arad vármegye főis-
pánja, a borosjenői  Atzél Péter volt, aki 30 ezer holdas uradalommal rendel-
kezett Arad vármegyében. A vasút tervezésével és kivitelezésével Boros Bé-
ni vasútépítő mérnököt bízta meg, aki már több hazai vasútvonal építésében 
részt vett. Boros 1873-ban készítette el az Arad–Körösvölgyi Vasút tervezetét, 
mely egy Aradtól Borosjenőig terjedő 58 km hosszú vonallal számolt. A meg-
valósításhoz a minisztériumtól engedélyt kértek, kamatbiztosítást azonban nem. 
A minisztérium 1875. május 24-én iktatta törvénybe a vállalkozás engedély-
okiratát. A vasúttársaság 1875. december 29-én tartotta alakuló közgyűlését. 
Elnöke Atzél Péter, a vezérigazgató Boros Béni lett. A vonal tervezett költsége 
több mint egymillió Ft volt, melyből 735 ezret jegyeztek részvényben a tulaj-
donosok, a hiányzó összeget hitelből fedezték. 

Az Arad–Körösvölgyi Vasút az olcsón kiépíthető helyiérdekű vasu-
tak (HÉV) előfutára volt. A magyar állam is felismerte ezen vonalak fontosságát, 
„a helyiérdekű vasutakról” szóló 1880. évi XXXI. Tc. lefektette építésük, üzemel-
tetésük jogi kereteit. Ennek hatására eljött a HÉV-ek korszaka, a következő évti-
zedekben egészen az első világháború kitöréséig soha nem látott mértékben bő-
vült az ország vasúthálózata. Az Arad–Csanádi Vasút a borosjenői vonal 
mintájára épült. A Csanád megyei érdekeltek Boros Béni főmérnököt bízták meg 
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a tervezéssel, aki egy Arad–Szeged vonallal, és egy belőle leágazó Mezőhegyes–
Kétegyháza vonallal számolt. A vasút építését az 1881. évi XLVII. Törvénycikk 
engedélyezte. „Az engedélyesek, u. m. Lonovits József  Csanád vármegye főispánja és 
érdektársai: Vásárhelyi Béla, Boros Béni, jogot nyernek egy Aradról - kapcsolattal a m. 
kir. államvasutak aradi állomásával és az arad-körösvölgyi vasut vonalával - kiinduló és 
Pécska, Battonya, Mezőhegyes, Palota, Nagylak, Magyar-Csanád, Apátfalva, Makó, Kis-
Zombor, Szőregh érintésével és kapcsolattal az osztrák államvasut szőreghi állomásához 
Uj-Szegedig, továbbá a fővonalból kiágazólag, Mezőhegyesről kiindulva, Mezőko-
vácsháza, Magyar-Bánhegyes érintésével Kétegyházáig vezetendő mozdonyvasut épité-
sére és üzletére; a kormány azonban felhatalmazással bir esetleg a fővonalból kiágazó 
kisebb szárnyvonalak épitésére az engedélyt a megnevezett engedélyeseknek hasonló fel-
tételek alatt szintén megadni.” 

Az építkezés 1882. tavaszán kezdődött. A vonalhálózat több részletben 
épült ki: 1882. november 5. Szőreg–Kiszombor (19 km), 1882. november 25.  A-
rad–Battonya–Mezőhegyes (32 km), 1883. január 5. Kiszombor–Makó (5 km), 
1883. május 20. Makó–Mezőhegyes–Kétegyháza (77 km), 1884. január 1.  Kétegy-
háza- Elek- Kisjenő. 

Makónak és a vasút mentén lévő településeknek az 1883-as év hatalmas 
előrelépést jelentett  a közlekedésben,  hogy megérkezett a vasút. 1883. január 5-
én került átadásra a Kiszombor - Makó közötti vasútvonal, amelyen az ünnepi 
járat január 6-án 11-12 óra között érkezett a városba. A makói pályaudvaron 
akkor ötezer polgár várta, hogy a vonat megérkezzen az állomásra. Az akkori 
Maros folyóirat újságírója is így fogalmaz cikkében: ”Makó felvétetett a világ-
forgalom hálózatába, s ezzel röghöz kötöttsége véget ért.” A Makó – Mezőhegyes - 
Kétegyháza vonalszakasz csak 1883. május 20-án került átadásra, mert ekkorra 
készült el teljes egészében a vasútvonal. A teljes vonalon az első vonat 1883. 
május 20-án érkezett meg Mezőhegyes felől Makóra. A pályaudvaron ünneplő 
tömeg várakozott a nagy eseményre.  A vonattal érkező vendégek a mai Lono-
vics sugárúton hajtattak végig a Korona Szállóig, ahol megünnepelték a va-
sútvonal teljes megnyitását. A sugárúton lévő fákat akkor ültették Lonovics 
József, Csanád vármegyei főispán tiszteletére, aki a vasút ügyében óriási részt 
vállalt. 

Az Aradtól Szőregig megépült új vonal a Monarchia második olyan 
vasútvonala volt, amely teljes egészében az érdekelt földbirtokosok és a vasút 
menti települések pénzadományaiból épült. Ez volt a korszak legolcsóbb kivite-
lezésű vasútja. Az Arad –Pécska – Battonya – Mezőhegyes – Makó - Szőreg 
közötti vasúti szakasz kilométerenként az üzembe helyezésig a teljes felszere-
lésével és műtárgyaival együtt 19 138 forint 86 krajcárba, az egész vonal 
2 250 733 forintba került.  
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Az Arad–Csanádi Vasút vonalainak építését és üzletvezetését az Arad–
Körösvölgyi Vasút végezte. Kézenfekvő volt a két vasúttársaság egyesítése. 
1885. december 28-tól közös igazgatóság alatt működtek, majd az alapító 
okiratok egyesítésével 1893-ban létrejött az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak 
(ACsEV). Az igazgatósági palota Aradon működött. A vasúti vonalhálózat teljes 
hossza ekkor már 385 km volt. Az ACsEV a századforduló után a vasúti közle-
kedésnek jelentős szereplője volt a rangsorban a MÁV után. Korszerű berende-
zéseivel egyes területeken még a jól felszerelt államvasutakat is túlszárnyalta. A 
vasút 1917-ig mindig nyereséges volt. A részvényesek évente 5% osztalékot kap-
tak, a többlet nyereségből tartalékot képeztek a rosszabb évekre. A tartalék ma-
gánvagyonba földek, bányák faiskolák, erdők és gyárak tartoztak, melyek értéke 
1910-ben 1 281 788 koronát tett ki. 

1890-ben az ACsEV elődvasútjai is bevezették a Baross Gábor nevéhez 
köthető zóna-díjszabást. A vasútvonalakat 15 kilométeres zónákra osztották, 
ezzel együtt a személyszállítás díját 30%-kal csökkentették. A személyforgalom 
ennek hatására ugrásszerűen megnőtt mind az utasok számában, mind az 
utazások hosszában. 1888-ban 294 992 utas összesen 1 959 500 kilométert utazott, 
míg 1891-ben 475 300 utas 18 105 000 km-t. Az ACsEV felismerte a ráhordó 
jellegű keskeny nyomközű vasutak építésének jelentőségét, melyek a következő 
évtizedekben sorra épültek ki a helyiérdekű vasutak mellett. A részvénytársaság 
maga is részt vett kisvasutak alapításában: Wenckheim Frigyes nagybirtokos 
saját költségén építtette ki 1892-ben a Borossebes – Menyházafürdő közötti 22 ki-
lométer hosszú, személyszállításra is berendezett 760 mm nyomközű kisvasutat. 
Boros Béni kezdeményezésére 1894-ben kezdődött az Alföldi Első Gazdasági 
Vasúthálózatának kiépítése, mely Csanád és Békés megyéket behálózó hatalmas 
kisvasúti hálózattá nőtte ki magát. A társaságban a részvények ötödét jegyezte 
az ACsEV. A társaság elnöke Boros Béni lett, aki 1896-ban bekövetkezett halá-
láig viselte a tisztséget. Az első vonal Mezőkovácsháza – Kupapuszta között 
épült 15,4 km hosszan, kizárólag áruszállításra. Az igazi üzleti sikert a Mezőko-
vácsháza – Békéscsaba (korabeli megnevezéssel Kovácsháza – Csaba) vonal 
jelentette, melyen a személyszállítás is megindult. Az AEGV támogatta leágazó 
tanyai vágányok építését, még közelebb hozva a birtokosokhoz a vasutat. 

Mind az ACsEV, mind az AEGV élen járt a motorvontatás beveze-
tésében, mely sokkal gazdaságosabb volt, és olcsóbbá tette a vasúti közlekedést 
a személyforgalom számára a gőzmozdonyoknál. 

Az ACsEV Magyarországon elsőként vezette be a személyszállításban a 
motoros üzemet, Arad és Battonya állomások között 1903. március 15-én, ekkor 
indult meg az első menetrendszerű motoros vonatközlekedés, amely az európai 
kontinensen minden vasúttársaságot maga mögé utasítva elvitte a dicsőség  
legelső pálmáját. 1906-ban már a vasúttársaság összes vonalán a személyszál-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Baross_G%C3%A1bor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisvas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borossebes%E2%80%93Menyh%C3%A1za_keskeny_nyomt%C3%A1v%C3%BA_vas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ldi_Els%C5%91_Gazdas%C3%A1gi_Vas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ldi_Els%C5%91_Gazdas%C3%A1gi_Vas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Motorkocsi


M Ű E M L É K E K  

___________________________________________________ 
 

61 

MAROSVIDÉK 2013. AUGUSZTUS 

 

lítást motoros vontatással végezték. Az első és másodosztályú gyors motoros 
vonatok Arad és Szeged között közlekedtek, és csak Mezőhegyesen illetve Ma-
kón álltak meg. Ezt az utat akkor két óra alatt tették meg. Napi négy, majd 
később nyolc vonat közlekedett a vasútvonalon. Ez volt az ACsEV fénykora.  
1927. május 27-én Aradon megtartották az ACsEV utolsó közgyűlését. 

Az Arad-Csanádi Egyesült Vasút (ACSEV) a trianoni békediktátum kö-
vetkeztében két részre szakadt. Egyharmada, 135 km maradt magyar területen, 
277 km román részre került. Magyar kézen maradt a Szeged – Makó – Mező-
hegyes – Kétegyháza vonal (110 km), a Mezőhegyes–Battonya szakasz (18 km) 
és a Kétegyháza – Elek vonal (7 km). Amikor a románok 1920. március 29-én a 
megszállt magyar részeket kiürítették, a vasút használható járműveit magukkal 
vitték. A magyar vonal forgalmának lebonyolítására nem maradt ép jármű. Az 
ACSEV aradi igazgatósága a Magyar Államvasutak igazgatóságát kérte meg a 
forgalom lebonyolítására. Annak ellenére, hogy az Államvasutak mozdony- és 
kocsiparkja a háború és a forradalmak alatt tönkrement, nagy áldozatok árán 
átvette az ACSEV vonalán a forgalmat. 1923. január 1-jétől a Győr–Sopron–
Ebenfurti Vasút vette át az ACSEV vonalai fölött a fölügyeleti jogot. 1927. 
február 5-től az Arad–Csanádi Vasúttársaság két részvénytársaságra szakadt. A 
magyar vonalak továbbra is részvénytársaság formájában működtek. Új rész-
vénytársaság alakult új részvényesekkel, és fölvette a Szeged–Csanádi Egyesült 
Vasút (SZCSV) Rt. nevet. A román állam megvásárolta a vasutat 7 118 000 svájci 
frankért. 1927. február 5-étől a Szeged–Csanádi Vasút vette át az ACsEV háló-
zatát. A Szeged-Csanádi vasút a nehéz pénzügyi gazdasági és kereskedelmi vi-
szonyok ellenére gyors fejlődésnek indult, ez főleg építkezésekben nyilvánult 
meg. Az anyaországba menekült vasutasok elhelyezése céljából Makón a régi ál-
lomás épület jobb szárnyát meghosszabbították, illetve új kétemeletes igazgatási 
székházat építettek lakásokkal, ami a Csokonai utca végén található. Mezőhe-
gyesen és Battonyán új motorszín épült, Makón és Kétegyházán a meglévőt 
kibővítették. A makói Maros-híd és annak két ártéri hídjának megépítése után 
létrehoztak a város által adományozott telken egy 150 fő foglalkoztatására 
alkalmas javítóműhelyt és szertárat. A vasúti pálya korszerűsítésére és teherbíró 
képességének növelésére nagy gondot és komoly anyagi befektetést fordítottak. 
A vasút a statisztikai közlemények szerint 1938-ban a forgalmat 11 állomáson, 
12 rakodó megállóhelyen és 4 megállóhelyen bonyolította a szállított személyek 
száma: 913 944 fő, az összes elfuvarozott áru súlya: 383 525 tonna volt.  

Jött a II. világháború és a vasútvonal újra óriási károkat szenvedett, 
1944. szeptember 26-án a visszavonuló magyar csapatok a Maros-hidat felrob-
bantották, ezért a vonatforgalmat le kellett állítani, majd 1945. július 4-én állítot-
ták helyre. A vonalon is több szakaszon történt a vasúti pálya helyreállítása. 
1945. november 16-án a vasútvonalakat államosítottak, így a vonal a MÁV keze-
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lésébe került, jelenleg a 121-es számú Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Új-
szeged és a 125-ös számú Mezőhegyes–Battonya vonalakat alkotják. 

1999-ben korszerűsítést hajtottak végre a Kétegyháza – Mezőhegyes – 
Makó - Újszeged vonalon, ahol mellékvonali rádiós forgalomirányítás került be-
vezetésre. Ez azt jelentette, hogy Csanádpalotán, Nagylakon, Apátfalván, Kis-
zomboron és Szőreg állomáson megszűnt a vasúti szolgálat, az állomásokat be-
zárták. Egészen 2003-ig a vonalon jelentős személy és áruforgalmat bonyolított 
le a vasút, de az áruszállítás fokozatos közútra terelése, a munkahelyek megszű-
nése és a környező gyárak bezárása jelentős forgalom- és bevételkiesést okozott. 

Makó állomás régi gyönyörű felvételi épületét sajnos 1979-1982 között 
lebontották, csak a főfa-lak egy része maradt meg. A légópincét is beépítették, s 
ezekre a falakra került rá a most meglévő épület, amely jellegében, stílusában és 
formájában is teljesen más.  
A vasútvonal 1983. május 7-én ünnepelte 100. születésnapját, amikor emlék-
táblát avattak a vonal három állomásán, többek között Makón is. Még „nosztalgia 
vonat” is közlekedett a vonalon a rendezvénysorozat résztvevői számára, akik 
méltatták a vasút jelentőségét. 2008-ban ünnepelte a vasútvonal megnyitásának 
125. évfordulóját, melyet szintén ünnepséggel egybekötve Dancsi György állo-
másfőnök szervezésében bonyolítottak le. 

A 130. születésnapi rendezvény előtt elgondolkodtam, hogy mit adott a 
vasút Makónak, illetve a vonal mentén lévő településeknek. Az 1890-től kez-
dődően az I. világháború kirobbanásáig óriási gazdasági és társadalmi fel-
lendülést hozott. Természetesen ez folytatódott a két világháború között is, és 
ehhez a fejlődéshez nagyban hozzájárultak a Makón élő földbirtokosok és hagy-
makertészek, akik a mezőgazdaságban előállított és megtermelt minőségi ter-
mékeikkel (gabonafélékkel, zöldségfélékkel és hagymafélékkel) látták el a kör-
nyék és az ország különböző részein élő fizetőképes keresletet, illetve a vasúti 
áruszállítás juttatta el ezeket a termékeket az ország és a világ minden pontjára. 
Az akkoriban itt élő kereskedők üzleti kapcsolataikkal oroszlánrészt vállaltak 
ebben, ami végül híressé tette a makói hagymát. Természetesen ehhez kellett a 
helyi termelők kemény és áldozatos munkája is. A vasút 130 éve van jelen a 
Maros- parti város életében, és azóta is üzemel és szolgáltat. Úgy vélem, hogy 
nem sok olyan cég, gyár vagy üzem működik ma a városban, ami ennyi ideje 
fennáll és üzemel. Mit hoz majd a jövő a vasútnak Makón? Ezt sajnos nem 
tudjuk, de hiszem és remélem, hogy az illetékesek felismerik majd a vasútban 
rejlő lehetőségeket, ahogy elődeink is megtalálták a megoldást „a múltban a jövő” 
csak meg kell látni, s ha Pécska és Battonya vasútvonala megint összekapcso-
lódna, akkor megint lehetne Aradról vonattal Mezőhegyesen és Makón át Új-
szegedig, majd Szegedig közlekedni.  
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Mi vasúti dolgozók büszkék vagyunk elődeinkre, akik áldozatos mun-
kával megépítették és működtették a ránk hagyott vasútüzemet. Szeretnénk ezt 
mi is megőrizni. Büszkék vagyunk arra az egyszerű platánfára is, amit az állo-
más területén kb.1870 körül ültettek, és 143 éve őrzi a vasútvonalon közlekedett 
vonatok és utasok emlékeit, az állomáson szolgáló vasutasok csínytevéseit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A makói vasútállomás
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FARKAS JÁNOS GÁBOR 
Emlékező szeretettel 

 

Márta néni  

Annak idején - mint afféle vallásosan nevelt kisdiák -, a belvárosi katolikus 
templomba jártam ministrálni. A keményedő években többnyire a korai kezdésű 
kismiséket látogattam, ahol viszonylag kevés hívő jelent meg. Látásból szinte 
mindenkit ismertem, hiszen  a rituálé szerint az áldoztatásoknál is segédkeztem. 
Ő is odajárt, olykor áldozott is. Nem tudtam ki ő, csak látásból ismertem. 1954-
ben kerültem a gimnáziumba, Zubán Márta néni lett az osztályfőnököm.  Ami-
kor bejött az első órára, csaknem kirázott a hideg. Megismert, de a templomi 
dolgokról soha nem esett szó közöttünk. Örökre a titkunk maradt. 

Többször éreztem jóindulatát és segítőkészségét. A diáksapkánk akko-
riban az orosz katonák ködvágójának mintájára készült. Nem szerettük, cipőt pu-
coltunk vele, farzsebbe hordtuk, vészhelyzetben onnan kaptuk elő. Minden 
alkalmat megragadtunk, hogy ne kelljen viselni. Főleg télen volt a fejünkön más, 
amikor lehetett arra hivatkozni, hogy abban a másikban fázik a fejünk. De osz-
tályfőnökünk télen is kérlelhetetlen volt: vagy diáksapka, vagy valami más 
tisztességes sapka. Én svájcit hordtam, mert más nem volt. Ezt viszont ő nem 
szerette. Azután egyszer fülön fogott, elvitt egy üzletbe, és az osztálypénzből 
negyven, azaz negyven forintért vett nekem egy sötétkék, simléderes posztó-
sapkát lehajtható fülvédővel. Nem volt mese! Vagy ezt, vagy azt a másikat kellett 
hordanom. 

Szigorú volt, igazságos vagy makacs? Nem tudom, de az orosz nyelv és 
irodalomórák keserves, izzasztó és visszatérő álmok formájában sokáig gyö-
törtek. Tudtam, nem tudtam vagy nem akartam tudni a leckét - mert ilyen is volt 
- azt sem tudom már, de teljesítményemet soha nem értékelte jelesre. Az érett-
ségi bizonyítványomban a minden jeles között most is ott  van az orosz négyes. 
 
Gizi néni 

Arcát dús, csillogó, fekete haj keretezte, szúrós kék szeme nyársként 
fúródott előre. Megállt a katedrán, és amikor beszélni kezdett, a megfagyott 
légkör felengedett, elszállt a félszünk, és megszűnt a görcs. Kamasz lelkünk vele 
szárnyalt, ismeretlen régiókba emelkedett, a komor környezet szinte muzsikált. 
Amikor  pedig a megszólaló csengő az óra végét jelezve csendes távozásra kész-
tette, megbabonázva néztünk utána. Ő volt a Stenger, akire az egyik osztály-
társunk később a szépség koldusa nevet ragasztotta. Talán nem is véletlenül. Az 
órái valóban élményt jelentettek nem csak az irodalom és a versek iránt kicsit is 
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érdeklődők számára, de személyisége szinte mindannyiunkat arra ösztönzött, 
hogy a  kötelezőkön kívül is olvassunk, könyveket forgassunk, verseket tanuljunk. 
Tanított Gizike irodalomelméletet, sőt nyelvtant is, de ezeknek az óráknak me-
rőben más hangulata volt. Itt dacikat is könnyebben lehetett szerezni, és bizony 
lapítottunk, hogy egy-egy ellenőrző kérdésnél nehogy ránk kerüljön a sor. Szi-
gorúsága itt nyilvánult meg igazán, és ez nem is volt mindig következetes. Vol-
tak kedvencei, akik minden órán szerepeltek. Ilyenkor sivítva  csattant egy-egy 
név: 

   - Bugyiiii! A definicióóóót ! 
És amikor a Bugyi nem tudta, vagy  valahogy belezavarodott a hirtelen 

feltett kérdésre adandó válaszba, jött a Juciiiii … 
Nem volt nehéz hibázni, nem volt nehéz kihagyni egy szót, vagy mást 

mondani a novella, a ballada vagy akár a határozószó lényegét definiáló egzakt 
szövegből, ezt ő nem díjazta. Ha a Juci véletlenül el tudta mondani hibátlanul, 
az ítélet így szólt: 

  -  Látom, igyekszik. Erős kettes. 
Ilyenkor a szünetben a belénk szorult nevetés hirtelen erővel tört elő. 

Mellesleg ez a Juci, tanulmányai során összehozott egy doktorit, és nem csekély 
kárörömmel lobogtatta azt meg egykori tanára orra előtt. 

Szerettük, bár tartottunk tőle. Néha, főként negyedikes gimnazistaként 
meg is mosolyogtuk, ha nagyon elszállt. De amit tőle kaptunk, az egy életre szólt, 
értékes drágakőnek, csillogó gyémántnak, szigorú etalonnak bizonyult ebben a 
bevállalós világban. Tőle tanultunk szép magyar nyelvet, lángoló Petőfit, álmo-
dó Jókait, szelíd Radnótit, bús Juhász Gyulát... 

Nem sokkal halála előtt egy rövid levelet kaptam tőle. A megszólítás 
mellett zárójelben ez állt: Középső padsor, középen. Megbízható felkészültségű. Bú-
csúzott, és arra kért, ne látogassuk. Nyugalomra van szüksége. Késő. Leveléhez 
mellékelt egy fényképet a gimnázium előtti József Attila- szoborról. A kép 
hátulján: Emlékező szeretettel: Gizi néni. 

   Ez a kis írás is ennek jegyében született - emlékező szeretettel. 

 

A Pubi 

-,affai Szilá,d vagyok! A khémiát khöpöm... 
Kicsit khöpködve beszélt, és nem csak a molekulákat meg az atomokat khöpködte... 
Alacsony, tömör kis emberke volt. Sűrű, tömött, rövidre nyírt bajuszt viselt, 
homloka felkopaszodott, barna csontkeretes szemüvege szilárdan ült az orra 
tövén. Passzos szürke öltönyéhez bordó csokornyakkendőt hordott. Ahogy a 
folyosókon viharzott, fehér köpenyének szárnyai két oldalt szélesen csapkodtak. 
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A Pubi nevet úgy kapta, hogy ő valójában a fiát nevezte így, akit viszont mi 
másképp hívtunk. A Pubi-t meg az apjára ragasztottuk. 

Neki is voltak kedvencei, főleg a kisjánykáimat szerette. Ők alig feleltek, 
mások viszont rettegtek tőle.  Óráin gyakoriak voltak a látványos kísérletek, a 
kémiai előadó asztala mindig tele volt üvegszerkentyűvel, görebbel, Kipp-
készülékkel. Egyszer a kénhidrogénről tanulva fejlesztett is ilyen gázt, hogy 
kellőképpen demonstrálja annak penetráns, záptojásra emlékeztető szagát, 
amikor valaki megszólalt: 

 -Tanár úr ! Büdös van...  
 -Fiam, büdöset csak te csinálsz!- jött azonnal a válasz. 
Egy alkalommal az óra elején két társunk is felállt, hogy jelentse, valami 

miatt  nem tudtak készülni az órára. Gyanúsan nézett körül, majd élesen csat-
tant a hangja: Mi volt tegnap? Sábec vagy kisvasárnap?! Sok hasonló megnyil-
vánulását hangos tetszésnyilvánítással kísértük, és ezt ő látszólag élvezte  is. 
Kissé különc volt, véleményt soha nem nyilvánított, legalábbis nyilvánosan nem. 
Tudtuk róla, hogy József Attila osztálytársa volt, és amikor bennünket is el-
kapott az Attila–kultusz többször megkörnyékeztük, hogy meséljen róla valamit. 
De ő sokat sejtetően csak somolygott a bajusza alatt, elnézett az ablakon keresztül 
a háztetők fölött, miközben mélyen hallgatott. Szenvedélyesen fotózott, fotóla-
boratóriuma a kémiai szertárban volt berendezve. Ezt a hobbit akkor - a mi 
időnkben- nagyon kevés ember űzte, pénz - és eszközigényes volta miatt nem so-
kan engedhették meg maguknak. '56 őszén is fotózott, egy-két akkor készült 
képet sok-sok évvel később nekem is megmutatott. Ezek féltett kincsei voltak 
archívumának. 

 Praktikus és kísérletező ember hírében állott, az ínséges időkben még 
permetezőszereket is kreált. Mindent mért, a csordajáráson szedett gombától 
kezdve a szőlőfürtig, a jelenségeket többször is körüljárta, tudományát a min-
dennapi életben is kamatoztatta. Dolgai sokakat mosolygásra késztettek. Ha 
nem volt sár és éppen nem ült biciklin, mindig az aszfaltos járda  mellett a föl-
dön baktatott, hogy ne kopjon a cipője. Igaz, a világ is ilyen volt, mindenki a 
saját belátása szerint élt benne. Hogy vegyész lettem, valójában neki köszön-
hetem. Igaz, nem is vittem sokra, de az a csodavilág, amit akkor, az ő felügyelete 
és szakértelme mellett felfedeztem, még ma is elbűvöl, a kísérletező és gon-
dolkodó szemlélet ma is része életemnek. 

Ha mindez néha eszembe jut, őrá is emlékezem. 
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TATJANA POLJAKOVA 
Mariska néniről 

 
 
Sok emberről őrzök sok szép, kedves emléket. Közülük is az egyik legkedvesebb 
ember: szeretett tanárnőm, Mariska néni. Most őrá, s a róla szóló történeteken 
keresztül a réges-régen elmúlt kislánykoromra, a makói gimnáziumban töltött 
iskolás éveimre emlékezem. 

A Maros partján elterülő Makó és környéke az ott termesztett hagy-
májáról híres – elsősorban. További nevezetessége a jellegzetes tájszólása, a-
hogy a makóiak az e hang helyett néhol ö hangot ejtenek, így: megötte – mond-
ják arról, aki megette az ételét. És a mai napig sem tudom, hogy miért, egy köz-
ismert szólásban is szerepel a város neve, ha két fogalom egymástól nagyon tá-
vol esik, akkor ezt mondják róla: Olyan messze vannak, mint Makótól Jeru-
zsálem. 

Makó őrzi gyermekkorom legszebb emlékeit. Ma is gyengéd érzéssel 
gondolok vissza arra az időre, amit ott töltöttem tizenkét éves koromtól tizen-
hét éves koromig. Ez az az életkor, amikor egy serdülő leány nem éli, hanem ál-
modja a világát – még akkor is, ha a városban terjengő hagymaszag erősebb an-
nak a kölnivíznek az illatánál, amelyet édesanyja toalett-szekrényéről csent el. 

A gimnázium negyedik osztályában kedvenc tanárnőnk tanította a 
magyar nyelvet és irodalmat. Őt mindenki csak Mariska néninek hívta, pedig a 
kollégáit tanár úrnak, tanárnőnek kellett szólítanunk. Mariska néni volt a diá-
kok kedvence. Az ő kedvence az osztályunkban viszont én voltam. 

Egy szép tavaszi napon magyaróra volt az első óránk. Mariska néni 
ezen az órán a helyesírást szerette volna velünk gyakorolni, átismételni. Ám 
hirtelen kinyílt a tanterem ajtaja, és belépett a megyei tanfelügyelő úr a gimná-
zium igazgatója kíséretében. Mariska nénit olyan zavarba hozták a váratlan lá-
togatók, hogy percekig nem tudott magához térni. Dadogva magyarázta, hogy 
az eredetileg tervezett nyelvtanóra helyett inkább fogalmazásórát szeretne 
tartani. Így a tanfelügyelő úr meghallgathatja, hogyan birkózott meg az osztály 
a legutóbb feladott témával, amely így hangzott: „Ne feledkezzünk meg az özve-
gyekről és árvákról!” És hogy azt ajánlja, hogy a vendégek hallgassák meg az osz-
tály legjobb tanulójának a fogalmazását. Ekkor rám mutatott. 

Mielőtt tudatára ébredtem volna, milyen nagy megtiszteltetésben van 
részem, váratlan szerencsétlenség ért. Amikor rápillantottam a padon fekvő 
füzetemre, rájöttem, hogy ez bizony nem az a füzet, amelyikben a fogalma-
zásom van. Azt a füzetet otthon hagytam! 
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Rátekintettem a tanárnőmre, és megértettem, hogy most semmi ma-
gyarázkodás nem segíthet. Kinyitottam az előttem levő füzetet, és Mariska néni 
bátorító szavai után olvasni kezdtem a füzetből a nem létező szöveget. Egyre 
meghatóbban beszéltem. Szemem könnyekkel telt meg. De nem csak én érzé-
kenyültem el. Sírt az egész osztály, sírt Mariska néni is, és a tanfelügyelő úr ti-
tokban elővette a zsebkendőjét. Ám, ha valaki azt hiszi, hogy a fogalmazás fel-
olvasása után minden rendbe jött, és senki sem vett észre semmit, az téved! 
Reszketve leültem a helyemre, hallgattam az osztálytársaim tapsát és a ta-
nárnőm elismerő szavait. 
Ekkor megszólalt a tanfelügyelő úr: 
– Ajánlom a tanárnőnek, hogy ezt az értékes fogalmazást azonnal kérje el, és adja át az 
igazgató úrnak. Ő is olvassa el, majd függesszék ki a tablóra, hogy a többi diáknak pél-
daként szolgáljon! Aztán elégedetten távozott. 

Mondjam tovább? Mondjam el, hogy milyen erővel szorítottam magam-
hoz a füzetet, amelyet Mariska néni ki akart venni a kezemből. Hogy hogyan 
magyarázkodtam, amikor azt állítottam, hogy a füzetben levő fogalmazás csak 
piszkozat, ami áttekinthetetlen, tele van javításokkal, és hogy otthon majd sze-
retném szépen átírni úgy, hogy az igazgató úr elolvashassa, és a tablóra kifüg-
geszthesse. 
Nagyon nehezen sikerült a csodálkozó Mariska nénit meggyőznöm. 

És ezután otthon főtt a fejem, hogy mindaz, amit az órán felolvastam, 
hasonlítson ahhoz, amit végül leírok (hiszen az otthon maradt füzetben levő fo-
galmazás cseppet sem hasonlított az órán elhangzottakra). 

Egyvalaki tudta az igazat – a mellettem ülő osztálytársnőm. Ő volt a leg-
jobb barátnőm, ő sohasem mondta el senkinek a titkaimat. Ám – az órán elhang-
zott fogalmazáshoz visszatérve – engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést. 
Sejtik-e, hogy kitől örökölhettem a szónoki tehetséget? 
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GILINGER KATALIN 
Jámbor Rozi emberélményei 

 
Jámbor Rozália mutatkozik be képeivel, mondhatnám úgyis, hogy robban be, 
mint a tűzgolyó, ami utat kér magának. Nem könnyű a dolgom, mert mindenki 
tudja, hogy Jámborné Balog Tünde unokájáról van szó, és ki tudna jobban és 
szebben írni a képekről és unokájáról, mint Tünde. Így ez a méltatás az én 
tisztem maradt.   

Roziról annyit tudok, amit a meghívóban olvashatott mindenki. Egyike 
a legidősebb unokáknak a tizenkettőből. Szegeden született, Barcson a Dráva 
mellett nevelkedett, Szombathelyen tanult rajzolni és festeni. Rajztanári diplo-
mával jelenleg néptáncot tanít, sőt szólótáncosa a Kemenes táncegyüttesnek. 
Nyílvánvaló elődökkel, ősökkel, művészi érzékenységet hordozó génekkel ren-
delkezik. De itt nem csak erről van szó. Arcok és emberek - a címet is Tünde adta 
unokája kiállításának, mint ahogy a művésztelep annyi festőjének kiállítások 
előtti tanácstalanságukban. Mert címet adni a műnek, a legnehezebb egy festő 
számára. Nos, itt az Arcok és emberek cím valóban lejön a falról, fiatal lányt meg-
hazudtoló erővel, dinamizmussal. 

Rozi mintha láthatatlan fotózással lesné el az emberek féltve őrzött pil-
lanatait. Világosan felismerhető arckifejezéseket, gesztusokat és mozdulatokat látunk. 
Mégis elárul valamit az emberről, az emberi jellemről, amivel lehet, hogy nem 
szeretünk szembesülni, nem szeretjük kitárni mások felé. Szénnel és pasztellel 
készült rajzain egyből rátalál a mozdulatra, kád fölé hajló alakja, női fejei 
Ferenczy Béni szobrászos nagyvonalúságát idézik. A Kalapos férfi olajkép kajánul 
belénk néz, ráncos öregasszonyai kinevetnek bennünket, álmodozó fiatal lány 
rejti előlünk a szépségét. A tekintetek élnek, kíváncsiak vagy pajkosak. 

Alakos képeinek mozdulataiban benne van a néptáncos lendület, bevállalja 
és könnyedén megoldja a nehezen rajzolható párostánc figuráit vagy a guggoló férfit, 
az írásba mélyedő michelangelói alakot.  Nem törődik a kompozíció megformálá-
sával, nem izzadságszagú, lendületből fest, nem keresi a témát, a téma jön ma-
gától. Megdöbbentő hatású kép A három cigányasszony harsány színeivel, szúrós 
szemükkel mindent  elmondanak a sorsukról, nincs szükség magyarázatra. Sze-
replői a földön járnak, nem repülnek el, érezzük a súlyukat, éppen ellentétei 
Degas balerináinak, akik pehelytoll finomsággal érintik a színpadot, meg sem ér-
kezve repülnek tovább. Mégis mindkét ábrázolásban megtaláljuk a magával 
ragadó tánc lendületét. 

  Képein jelen van az öröm és szomorúság, bánat és jókedv, kitárulkozás és 
magába fordulás, mint a népdalok egyszerű embersorsai érzelemmel telítve. 
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Érezhetően nem a látvány uralja a festőt, hanem a mögötte lévő érzelem-
indulat, a látványt szuverén módon átalakítja. Ezt nevezzük a művészetben a 
szubjektív tartalom megnyilvánulásának, a kifejezés művészetének, azaz expresz-
szionizmusnak. Ahol a kitörő indulat mögött meghúzódik a valóságélmény, a 
bennünket körülvevő káoszban észreveszi a rendet, a parancsoló erőt. És a ma so-
kat hangoztatott individuális emberi lény tud szociálisan érzékeny lenni, az ön-
zést önfeláldozássá változtatja.  

 A századforduló expresszionizmusára jellemző nyugtalan ecsetvonások 
/mint Van Gogh vagy El Greco/ nem jellemzik Rozit, ő bátor és nagy ívű. Ha kell 
formát bont, fiatalos humort, groteszkre való hajlamot mutat az ajándéknak 
készült, Vigéc portréja palacsintasütőbe festve. Komponál háttal álló lányt a folyó-
parton, kaszáló férfit egészen finom, lebegő zöld háttérben. /Talán számomra 
legszebb kép a kiállításon./ Képein kifeszül a forma, monumentális erőt sejtetve, 
vagy éppen a kis vászon adta szűk lehetőségekbe kényszeríti alakjait. A fiatalos 
lendület jellemzi a még mindent lehet, még mindent szabad kipróbálni. 

Úgy érzem a képek mérete vászonfüggő, mikor mekkora adódik.  De ké-
pes lenne Csontváry-méretű vásznakat befesteni. 

Képei teremtő erőt sugároznak, biztos fogódzókkal. Nem a gyökerek nél-
küli modern ember félelmét és divatos szorongását ábrázolja, hanem magát az 
emberélményt. 

Festői szárnybontogatását nevezhetnénk erős érzelmi töltetből táplál-
kozó belső kényszernek, de nem akarom nagyon elvetni a sulykot, tehetsége sze-
rint még bármi lehet belőle… 

Rozit kifejező erő, expresszív hajlam, emberarcú művészet jellemzi. Mindezt 
olyan családban viszi tovább, ahol erős volt a kapaszkodó, megfelelő az érték-
rend, és teret kaphattak a tehetségek. 

     
  (Elhangzott 2013. június 6-án a József Attila Városi Könyvtárban) 
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Lány a folyóparton 
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VINCZE KLÁRA 
Esküvő a huszadik században 

 
A házasság a férfi és a nő közötti kapcsolat társadalom által elismert, törvé-
nyesített formája, amelynek gazdasági, örökösödési, testi-lelki, erkölcsi stb. vo-
natkozásai vannak. Megkötése, mint minden ősi átmeneti rítus, a különböző val-
lások kereti között ment végbe. Magyarországon 1894-ben vált kötelezővé a pol-
gári házasságkötés és anyakönyvezés. Ettől kezdve a vallási szertartások mellett 
kialakultak, majd a 20. század végére egyre inkább teret nyertek ennek az új, 
vallás nélküli formának saját szokásai, szertartásai, amelyek természetesen nem 
függetlenek az egyházi rituálétól, átveszik annak szimbólumrendszerét, cse-
lekményeit, de maguk is visszahatnak rájuk. 

Minden korban és társadalomban fontos szerepet tulajdonítottak a 
párválasztás rítusainak és szertartásának, hiszen a házasságra lépő fiatal pár éle-
tének fontos fordulópontjához ér, ettől fogva új szerep betöltésére hivatott a 
közösségben. Az esküvő célja azonban nem csak a fiatalok közös életének beve-
zető szertartása volt, hanem a házasságukkal létrejövő új családi kapcsolatok és 
vagyoni helyzet bemutatására is alkalmat adott.  

Az ünnepélyes parasztlakodalom a 18-19. századra nyerte el legteljesebb 
formáját, részben az egyházi és polgári jogi szabályozásnak megfelelően, rész-
ben az úri és polgári réteg házasságkötési ceremóniájának példáját követve.  

Kiállításunk a párválasztás és házasságkötés 20. századi kultúráját, vál-
tozásainak tendenciáit tekinti át és mutatja be. A változások tempója az élet 
minden más területéhez hasonlóan egyre gyorsul. A korszakot három szakaszra 
bontottuk.  

Az első szakasz a II. világháború előtti időszak. Romantikus-polgári, 
udvarlási és házasságkötési szokásai, amelyek a század első felében egyre in-
kább átkerültek a parasztság polgárosodó rétegeihez, lassan kiszorítva a népi 
hagyományokat, csak érintőlegesen, főleg fényképeken jelennek meg a kiállí-
tásban.  

A második korszakban, a szocializmus az előző kor ellenhatásaként 
igyekezett lebontani, megszüntetni mindent, amit a háború előtti polgári-kis-
polgári értékrend velejárójának tartott. A rombolásnak segítségére volt a közös-
ségek szétzilálódása, az értékválság és a félelem, valamint az egész társadalomra 
nehezedő anyagi nehézségek a lehetőségek beszűkülése is. Nem meglepő, hogy 
az 1950-es, 60-as évek tárgykészlete a legszegényesebb. A 70-es években a szoci-
alista erkölcscsel szemben a „szabad szerelem” és az ehhez kapcsolódó párvá-
lasztási szokások, a gazdasági lehetőségek korlátai között új formákat, új tárgy-
kultúrát alakítottak ki. Világossá vált, hogy az emberek nem lehetnek meg ünne-  
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Török Erzsébet és Szabó Imre koszorúspárokkal (1957) 

pek, ünnepi rítusok nélkül. Meg kell adni a módját az életfordulók megülésének 
is. A változás a 80-as években gyorsult fel, amikorra a nyugati kultúra befolyása 
és az anyagi „jobblét” Magyarországot is bevonta a fogyasztói társadalmak bűv-
körébe.  

Harmadik korszakunk a jelen, a 20 – 21. század fordulója, a háború előtti 
időszakra jellemző tárgyi és szokáselemeket újítja fel, öltözteti fogyasztói kön-
tösbe, így próbálva meg az örökzöld témát a mai generációk számára is elfogad-
hatóvá, a rituálét játszhatóvá, az ünnepet minél pompásabbá tenni. A szokások 
mögöttes tartalma azonban már ismeretlen, a különböző vidékek szokáselemei 
keverednek egymással és az újonnan keletkezettekkel.  

Az esküvők szervezése és lebonyolítása a 90-es évektől egész szolgáltató 
ággá nőtte ki magát. A szertartás több új elemmel bővült, és egyéni igényektől 
függően sok régi szertartáselem ismét helyet követel a lakodalom menetében. 
Ilyen a 18. század végétől terjedő vőfélyszerep, amely ma ugyanúgy az esküvői 
szolgáltatás része, mint a többi látványos szertartáselem pl. a gyertyagyújtás, 
vagy a tűzijáték. A cél elsősorban a pompa és a látványosság, amely a jegygyűrű 
kiválasztásától a nászútig minden szakaszban tetten érhető, és elsősorban a 
menyasszony személyre összpontosult. A királynői esküvői ruhák, a csodás es-
küvői fejdíszek, ékszerek, virágcsokrok mind-mind az ő személyét emelik ki. Az 
esküvő szolgáltatás pedig nem csak erről a fontos alkalomról szól, hanem az 
iparágról és üzletről is, ami a szertartás köré kiépült, és zavarba ejtő stílusegy-
veleggé tette a régi szerződéskötést és ünnepi szertartást.  
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A kiállítás időrendben tárja a néző elé a három korszak tárgyi és doku-
mentum anyagát azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nem csak az egyes kor-
szakok jellemző tendenciáit mutatja meg, hanem szembesíti a látogatót az idő és 
a divatok múlékonyságával, az egyik legfontosabb átmeneti rítushoz tapadó, 
sokszor szép és felemelő vonásokkal is.  

(Elhangzott 2013. június 20-án a József Attila Múzeumban) 

 

 

 

 

 

 

Cseh Rozália és Kristó Ferenc esküvői fotója 1946-ból 
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KARSAI ILDIKÓ 
Mesterjegy 

 
 
2013. február 3-án, váratlanul elhunyt Novák István DLA építész, Ybl -, és  Pri-
ma Primissima Díjas építész, Szeged díszpolgára. 
Néhány hete, 2013. január 16-án köszöntöttük 75. születésnapján. A rá jellemző 
vitalitással és derűvel, optimizmussal, fáradhatatlan tenni vágyással élte meg ezt 
a napot. Néhány hónap telt el szeretett felesége eltávozása óta, de ereje, tettre-
készsége látszólag nem lankadt. Várták a napi feladatok. 
  

Novák István Budapesten született 1938. január 16-án. Egyetemi tanul-
mányait a Budapesti Műszaki egyetemen végezte 1956-1961 között. A diploma 
megszerzése után Szegeden, a Csongrád Megyei Tervező Vállalatnál helyez-
kedett el. 1990-1995. közötti időszakban az általa alapított építészirodát fiával, 
Novák Péter építésszel közösen vezette. 1988 óta Szarvas, 1995-től Szeged, 2001-
től Makó, 2009-től Orosháza főépítészeként tevékenykedett. 

Építőművész volt. A reneszánsz szellemiség XXI. századi megtestesítője, 
kovásza az építészet vezérvonalához társként illesztett szépművészeteknek. A 
teljesség igényével megálmodója, alkotója háznak, városnak, templomnak. Sze-
mélyiségéből fakadóan építészete közösségformáló erejű. Iskolái, postái, emlék-
jelei, lakóházai mind egyről szólnak, az emberről. Klasszikus értékrendek men-
tén a modernkor újdonságait felvállalva építőművészete részésznek tekintette a 
társművészeteket. Számos épületének emblematikus jeleivé váltak kortárs szob-
rászok, festők, iparművészek alkotásai.  

Templomépítészeti munkásságának ékkövei a felvidéki Ajnácskői kato-
likus és az erdélyi Brassói Szent Kereszt katolikus templom. Különleges építé-
szeti feladatot jelentett számára egy ihletett tér megfogalmazása, megteremtése. 
Reménye, hogy e templomok a népek együttélésének, megbékélésének jelképévé 
váljon beteljesedett.  
A tisztelet és önzetlenség vezette ceruzáját e szent helyek megtervezésekor.  
Főépítészi munkássága nyomán szeretett alföldi városainak közterei, városköz-
pontjai megújultak. Gondos munkájának eredményeként Szarvas, Makó, Oros-
háza, Szeged központja európai mércével mérve születtek ujjá. 2004-ben Európa 
Nostra Díjjal ismerték el Szeged belvárosának sikeres megújítását, Makó 2010-
ben a Hild-díjat kapta meg. 
Hatalmas életművet hagyott maga után. A teljesség igénye nélkül több tucat 
középület, lakóház, iskola megalkotása kötődik tervezői munkásságához. Főépí-
tészként a városok jövőképét meghatározó rendezési tervek, rehabilitációs pro-
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jektek motorja volt. Számos szakcikket publikált. Portréfilmek készültek Róla, 
több könyv kiadásában közreműködött. 

A DLA cím („Szabad Művészetek Doktora”) megszerzése építőművé-
szeti tevékenységének egyik fontos elismerése volt. Ez példa lehet mindannyi-
unk számára. Tanulhatunk tőle, nem csak szakmát, hanem emberséget is. 

Természeti ember volt. Született alföldiként mindig vállalta, tisztelte és 
szerette szűkebb hazáját. Városaiban sétálva mindig várta egy pad, leülve ö-
römmel élte meg a pillanatot, az életet. Tisztelték és szerették a városlakók. Köz-
vetlenség, és emberség az, ami egész lényét áthatotta.  
 

Sokunknak hiányzik, nem felejtünk el. 
 

Díjak 
Csongrád megye alkotói díja (1977, 1981), Szófiai biennále díj (1981),  
Ybl-díj (1983), Békés megye építészeti díja (1988), Beton Építészeti Díj (1993), Pro Urbe 
Szeged (1955), Bibó István –emlékplakett (1955), 
 Kölni nemzetközi építészeti díj (1997), Lechner Lajos-emlékplakett (1997), Prima 
Primissima díj (2008),  A Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje (2008),  
Szeged Díszpolgára (2009) 
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URBANCSOK ZSOLT 
Búcsú Vermes Gézától 

 
 
Megrendülten olvastuk, hallottunk, majd osztottunk meg egymással a hírt, hogy 
Oxfordban, 88 éves korában elhunyt Vermes Géza makói születésű bibliakutató 
és vallástörténész.  

Bár tudtuk, hogy beteg, mégis felkészületlenül ért a hír. Egyáltalán, ho-
gyan lehet felkészülni egy ilyen hírre?  

A nekrológ nehéz műfaj. Vagy túl személyesre sikerül, vagy olyan, mint 
egy száraz szócikk valamelyik lexikonban. Született, élt, alkotott, elhunyt. Hogy 
lehet bemutatni egy ember életét néhány bekezdésben? Egyáltalán lehetséges-e 
mindez?   

„1924. június 22-én születtem hagymájáról és fokhagymájáról híres Makón” 
írja memoárjában. Apja, Vermes Ernő progresszív, értelmiségi újságíró és költő.  
Jó barátja Juhász Gyulának, szerkesztője a Makói Reggeli Újságnak, amelyben ő 
jelenteti meg a fiatal József Attila első verseit. Anyja tanítónő, akinek zsidó fel-
menői a 1800-as évek elején érkeztek a városba.  

Vermes Géza 2008 nyarán látogatott utoljára Makóra. Hivatalosan azért, 
hogy átvegye a város emlékérmét. Az utazás másik, nem titkolt célja magán-
jellegű volt. Zarándoklat, visszatérés a szülőföldre, oda, ahonnan elindult, ahol 
minden elkezdődött. Ő már tudta, mi pedig sejtettük: elsősorban elköszönni jött 
haza.  

A városközponttól távol, egy panzióban kapott szobát, mivel a jobb, bel-
városi szállásokat egy városnapra érkező delegáció foglalta el. Izgatott voltam, 
hiszen Vermes Géza – ha lehet ilyet írni – világhíresség (talán jobb szó a „világ-
nagyság”), a Holt-tengeri tekercsek és a történelmi Jézus kutatásának legismer-
tebb és legelismertebb alakja volt. Az Aradi utcai panzió udvarán vártam rá egy 
hatalmas ruhaszárító mellett, amelyen frissen mosott lepedőket lengetett szél. 
Emlékszem, tökéletesen szabott öltönyében lassan közeledik, majd kezet nyújt. 
Kézfogása puha, de határozott. Ősz szakálla mögött barátságosan mosolyog. 
Tökéletes magyarsággal, kedvesen köszönt. Milyen igaz, hogy néha elég egy pil-
lanat, hogy megtudd a legfontosabbat valakiről.   

A memoárját lapozgatom… olvasom, hogy négy éves volt, mikor el-
hagyták Makót. Szüleivel előbb Szegedre majd Gyulára költözött. A család „ki-
keresztelkedett”, de ez nem védte meg őket a zsidóüldözéstől: szüleit a vészkor-
szakban ölték meg. A fiatal Géza ekkor papi szemináriumban tanult, katolikus 
intézményekben vészelte át a háborút. Plébánosa, Apor Péter menekítette. A 
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megmentői iránt érzett hála is közrejátszott abban, hogy katolikus pap lett. 
Budapesten majd Belgiumban tanult, és elsőként írt doktorátust az 1947-ben fel-
fedezett Holt-tengeri tekercsekről. Tudományos tevékenysége főként a teker-
csek, a qumráni zsidó közösség és a történelmi Jézus kutatására irányult. Idővel 
visszatért zsidó gyökereihez, elhagyta a papságot. Családot alapított és Oxford-
ban telepedett le. Tagjává választotta a Brit és az Európai Akadémia. 

Halálhíre jóval nagyobb visszhangot keltett külföldön, mint itthon.  A 
nemzetközi sajtó egész oldalas nekrológokban emlékezett meg róla. A lapok 
szinte kivétel nélkül megemlítették, hogy Magyarországon, Makón született. A 
milliós példányszámú, angol nyelvű hetilap, a The Economist a zsidó és a 
keresztény vallás közös alapjait feltáró tudósként méltatta. A lap szerint az 
egyik legjelentősebb tudományos érdeme, hogy új megvilágításba helyezte a 
történeti Jézusról alkotott képet, amely mára a keresztény teológiai gondolkodás 
elfogadott részévé vált. A The New York Times cikkírója szerint Vermes rámu-
tatott arra is, hogy Jézus olyan történelmi személyiség volt, akinek tetteit csak a 
judaizmus keretein belül lehet megérteni.  

Ő volt a qumráni tekercsek legelismertebb kutatója, első angol fordítója, 
aki rengeteget küzdött a szövegek nyilvánosságra kerüléséért. A The Times idézi 
Vermest, aki a tekercsek körüli harcot a „20. század legnagyobb akadémiai botrá-
nyának” nevezte. A lapok külön kiemelik, hogy Vermes Géza nagyon sokat tett a 
keresztények és a zsidók közötti párbeszéd javításáért, valamint rendkívül nagy 
tekintélynek örvendett a különböző vallású tudósok körében. Tanítványai és 
„hívei” többnyelvű műveltségéért, elbűvölő személyiségéért és okosságáért tisz-
telték és szerették.  

Rövid zsinagóga látogatás után a Jángorba vezető három kilométeres 
földutat lépésben teszi meg az autó. Korábban nem esett, így nem a sár, hanem a 
por és a nehézgépek vájta gödrök teszik kényelmetlenné az utat. Útközben e-
lmondja, hogy elsősorban dédanyja, Riesz Bernátné sírját szeretné megtalálni. A 
dédmama már túl volt a nyolcvanon, mikor ő megszületett. Ízes, makói táj-
szólással beszélt, és még emlékezett a negyvennyolcas nótákra. 1940-ben hunyt 
el százegy éves korában, így élte meg a holokausztot.  

A zsidó temető hatalmas és méltóságteljes. Dacol az idővel és a termé-
szettel, mely újra és újra támadást indít, hogy visszahódítsa azt, amit elsza-
kítottak tőle. Térdig gázolunk a gazban, de csak távoli rokonok kopott sírköveit 
találjuk meg. Az idős professzor abban a tudatban mond imát, hogy nagyapja és 
dédszülei valahol ott nyugszanak a közelében. 

Élettörténetét Gondviselésszerű véletlenek címmel írta meg első makói láto-
gatása után. Hitt a sorsban, abban, hogy minden okkal történik velünk. Élet-
bölcseletét így foglalta össze:  
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„Mozgalmas életem tanulságait összefoglalandó, íme, a titkos filozófiám – már 
amennyit ér: Bízz az ösztöneidben; ritkán hagynak cserben. Hallgass rájuk, és teljes szí-
veddel tedd, amit tenned kell. Miután megtettél minden tőled telhetőt, várj a gond-
viselésszerű véletlenekre, melyek, ha tapasztalatomnak hinni lehet, gyakran bekövet-
keznek.” 

 
 
 
 
 

 

Vermes Géza a makói zsidó temetőben 2008-ban 
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