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Előszó

F öldeák község Csongrád-Csanád megyében, az Alföld dél-
keleti szegletében, Hódmezővásárhely és Makó kö zött ta-
lálható. Közigazgatásilag többször változott hova tartozása. 

Eredetileg Csanád vármegye, 1923-tól 1945-ig Csanád, Arad és Torontál k. 
e. e. 1 vármegye, majd ismét Csanád vármegye, 1949-től Csanád megye, míg 
az 1950-es megyerendezés után Csongrád megye lett a régió elnevezése. 2 

A XIII–XIV. század óta létező ősi Földeák lakosai a folyamatos árvíz-
veszély miatt 1846-ban fontos döntést hoztak. A környék földjeit birtokló 
Návay családdal létrejött egyezség után, alig 5 kilométerre a vízáztatta falutól, 
a magasabban fekvő határrészen megalapították az „új” Földeákot. Innentől 
a hátrahagyott, a költözés gyötrelmeit nem vállalók lakta ősi kis település az 
Óföldeák nevet viseli. 3 A gyors ütemben fejlődő és népesedő Földeák pár év-
tized elteltével a vármegye meghatározó településévé vált. Lakosainak száma 
1910-re meghaladta az 5000-et. A csúcsot 1941-ben érte el 5624 fővel. 4 

 E kötet azzal a céllal íródott, hogy Földeák hajdani eseményeit, a múlt 
homályába vesző emlékfoszlányait felidézve tényekké kovácsolja, és leg-
főképp: rögzítse azokat. A rögzítés nagyon fontos – a szó elszáll, az írás 
megmarad. Hányszor hallgattuk rohanó mindennapjainkban fogyó türe-
lemmel nagyapák katonatörténeteit, nagymamák emlékezéseit, idős isme-
rőseink igaz meséit a régmúlt világról, arról, „hogy is vót”. Pedig az idősek 

1 Közigazgatásilag egyelőre egyesített.
2 Csongrád megye neve 2020. június 4-től Csongrád-Csanádra változott
3  Részletesebben lásd Gilicze János: Földeák község áttelepülése 1845–1846-ban című 

tanulmányát. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 14. Szerk. Blazovich 
László. Szeged, 1989. 175–185.

4  Fontos megjegyezni, hogy ez a számadat Óföldeák akkori, 1236 lélekszámát is tar-
talmazza. 2011-ben Földeákon 3099-en, a már külön regisztrált Óföldeákon 456-an 
laktak.
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tudták, hogy volt, hiszen ott voltak: láttak, hallottak, tapasztaltak. Ám 
alig-alig akad valaki, aki papírra vetett mindebből valamit. Nagy veszteség 
az emlékezet eltékozlása.

Módszeres „riportokat” én sem készítettem, ám személyes adatközlések 
segítették a munkámat. Anyaggyűjtésem fő forrásai a régi újságok voltak. 
Szerencsére az 1800-as évek végén a környékünkön is megjelent a heti, majd 
a napi sajtó. A makói újságok, főleg a tízes–húszas évektől már gyakran be-
számoltak földeáki eseményekről is. Nem csak a terjedelmes, többhasábos 
cikkek hasznosak, kiváló adatforrások az apró-cseprő ügyek kisebb beszá-
molói, sőt az apróhirdetések is. Persze mindez hiába, ha az újságra másnap 
krumplihéj került, csomagolóanyag lett, vagy a kályhában végezte. 

 Az 1883-ban megnyílt szegedi Somogyi-könyvtár gazdag pe ri o dika-
archívumában sok ezer régi és új sajtótermék várja a kutatókat, érdeklő-
dőket. 1998-ban, még könyvtár szakos hallgatóként épp a bibliotéka folyó-
iratraktárában kaptam munkát. Belelapozva kör nyékbeli lapokba itt is, ott 
is találtam egy-egy Földeákot érintő cikket. Egy-két hónap elteltével már 
gyűjtöttem a falura vonatkozó írásokat, ám eltelt pár év, mire ez rendszeres-
sé, és főleg módszeressé vált. Olyannyira, hogy majd másfél ezer újságcikk 
leírása 2012-ben nyomtatásban is megjelent. A cikkbibliográ�a lektora, 
szakmai tanácsadója dr. Gyuris György bibliográfus, a Somogyi-könyvtár 
nyugalmazott igazgatója volt. Az akkor tanultakat igyekeztem e kötetben 
is hasznosítani.

A lapozgatást, a cikkek gyűjtését a mai napig folytatom. Pár éve online 
források is rendelkezésre állnak, így olyan régi újságokban is böngészhe-
tünk, amelyek �zikális valójukban nincsenek jelen a könyvtárban. Manap-
ság már több mint 4000 földeáki vonatkozású cikk van a gyűjteményem-
ben. Talán nem szerénytelenség feltételezni, hogy alig akadhat olyan falu 
Magyarországon, amely ennyi róla szóló újságcikkel rendelkezne. Az újság-
hírek bibliográ�ai adatainak folyamatosan frissülő adatbázisa elérhető a 
Somogyi-könyvtár honlapján (foldeaksajto.sk-szeged.hu).

Másfél évtizede már volt annyi újságcikk a tarsolyomban, hogy egy-egy 
téma kidolgozásához kezdjek. A sajtóhírek jó alapot adtak, amelyeket ki-
egészítettem könyvtári kutatással, alkalmanként levéltári adatokkal, on-
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line forrásokkal. Nagy hasznát vettem a fentebb említett személyes emléke-
zéseknek is. Kiemelkedő fontosságúak a leszármazottaktól kapott adatok, 
fényképek. Találkozók, telefonbeszélgetések és e-mailek olyan adatokhoz 
juttattak, amelyek egyetlen nyomtatott forrásban sem szerepelnek. (Sajná-
latos, hogy az adatközlőim közül többen már nem vehetik kézbe ezt a köny-
vet…) Mindezt megelőzően, és az évek alatt vissza-visszatérően elolvastam 
minden fellelhető, Földeákkal kapcsolatos publikációt (majd természetesen 
a tágabb régió, Csanád vármegye vonatkozó helytörténeti irodalmát is). Ez 
kihagyhatatlan, hiszen tisztában kell lenni azzal, hogy mi az, amit tudunk, 
és mi az, amit nem. Az alapot jelentő tudásanyagban is lehetnek és vannak 
is hibás részletek, pontatlanságok, de ez természetes. Újonnan felbukkanó 
elfeledett könyvek, új publikációk, internetes adatbázisok, a gomba módra 
sza porodó digitalizált folyóiratok adatai pontosíthatják az évtizedekkel ez-
előtt papírra vetett állításokat. 

Mindezekkel felvértezve írásra adtam a fejem. E téren nagyon sokat ta-
nultam az újságírói múlttal rendelkező, ma is publikáló Nyilas Péter könyv-
táros kollégámtól. Itt mondok köszönetet Kórász Mária kolléganőmnek is, 
aki friss írásaim zömét első körben véleményezte, ellenőrizte az évek során. 
Barátsággal gondolok segítőmre, „tanáromra” Sánta Gábor (1967–2016) 
irodalomtörténészre 5 és Tóth Béla (1924–2013) író-könyvtárigazgatóra, 6 
aki írásszeretetével, humorával nagy hatással volt rám kezdő könyvtáros-
ként.

Cikkeim leginkább a Földeák havilapban, Makó és térsége kul tu rális 
folyóiratában, a Marosvidékben, valamint gyűjteményes kö te tekben je-
lentek meg. A Hajdanvolt Földeák című könyv, néhány új publikációtól 
eltekintve, főleg ezekből az írásokból válogat, ám az eredeti megjelené-
sekhez képest jelentősen bővítve, részletgazdagabban, színesebben, il-
lusztrációkkal tarkítva. A képek fő forrása a Makói József Attila Múzeum 

5  Egy „korszerűtlen” ember emlékére: http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu /2018/08/04/
horvath-mihaly-egy-korszerutlen-ember-emlekere/. (A letöltés ideje: 2020. jún. 29.)

6  Kézbesíthetelen levél Tóth Bélának: http://www.sk.szeged.hu/toth-bela. (A letöltés 
ideje: 2020. jún. 29.) Eredeti megjelenés: Szegedi Műhely, 2011 [2014]/1–4. 40–41.
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fotótára. 2016-ban Forgó Géza történész-muzeológus megkeresett, hogy a 
gyűjteményükben felbukkant ezres nagyságrendű, földeáki kötődésű üveg-
negatívok azonosításában segédkezzem. A régi technikával készült fotográ-
�ákat Halász Tamás kiváló minőségben di gitalizálta. Nagy kedvvel láttam 
munkához. A felvételek nagy részét Bucskó Gyula makói fotográfus és a 
Homonnai cég készíthette. Szakács Mihály (1891. szept. 13. – 1973. márc. 
7.) fotói is felbukkannak. A földeáki gazdálkodó valószínűleg valamelyik 
makói fényképészműhelyben hí vatta elő fotóit, így kerülhettek a negatívok 
a jeles fotográfusok üveglemezei közé. Timár Mihály szabadkai fényképész 
által készített kép is van a gyűjteményben. Sok helyszínt, eseményt és „sze-
replőt” sikerült azonosítani, ám sok fotó talán örökre megőrzi titkait.

A kötetillusztrációk forrásai a képek alatt zárójelben láthatók. Az ere-
detjelölés nélküli fotók, képeslapok saját gyűjtésemből származnak, vagy 
saját készítésű fényképekből válogattam őket. A kis portréképeket Vermes 
Ernő 1929-ben Gyulán kiadott, Csanád vármegye tíz évvel Trianon után, 
illetve a Barna János szerkesztésében ugyanabban az évben Makón megje-
lent, Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek című kötetekből vettem 
kölcsön. Az adatforrások maradéktalan jelzésére törekedtem, így több mint 
félezer lábjegyzetet tartalmaz a kiadvány.

Nem monográ�a megírását terveztem, már csak azért sem, mert ilyen 
már létezik. 2001 óta kézbe vehetjük Gilicze János – Schmidt József Földe-
ák című, átfogó kötetét, amely a Száz magyar falu kincsesháza sorozatban 
jelent meg. Könyvtárosként inkább egy helytörténeti olvasókönyv létreho-
zásában gondolkoztam, olyan részletek taglalásával, amelyek ismertetése 
nem feladata a monográ�a műfajának. 

Az írások többsége a XX. század első felének történéseivel foglalkozik. 
A tartalomjegyzékre pillantva láthatjuk: a változatos témák nem követnek 
tematikus vagy kronológiai sorrendet. Magam sem hittem volna, hogy az 
évek során ennyire összetett, színes, szerteágazó, meglepő, már-már hihe-
tetlen epizódokban bővelkedő falutörténet bontakozik ki a szemem előtt. 
Ki gondolta volna, hogy Szabados Leona első férje Tornyai János festőmű-
vész volt? Vagy, hogy 1920-ban a Délmagyarország napilapban maga Juhász 
Gyula méltatta Bánszki Tamás földeáki születésű festőművész szegedi ki-
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állítását? Hogy a művelődési ház 1958-as átadási ünnepségén ismert fővá-
rosi művészek is felléptek? Hogy rendszeresen rendeztek agárversenyeket 
a Návay-uradalomban, vagy, hogy Földeákon létezett teniszpálya? Ki gon-
dolta volna, hogy a falu temetőjében alussza örök álmát Habsburg Rudolf 
hajóorvosa? Hogy a faluban született Abonyi Lajos 1934-től 20 éven át a 
fővárosi állatkert főállatorvosa volt? Hogyan okozhatta a korábban i�. Hor-
thy Miklós tulajdonában lévő motorkerékpár a derék földeáki gépészmes-
ter halálát? Ki gondolta volna, hogy Zaviza Gyula, a Földeáki Torna Club 
focistája és edzője a Kispest hivatásos, szerződtetett játékosa is volt? Talán 
már az is feledésbe merült, hogy 1869-ben báró Eötvös József író, közok-
tatásügyi miniszter meglátogatta a parókiát, a templomot és az iskolát. De 
mindez csak a jéghegy csúcsa, pár kiragadott példa. Biztosra veszem, hogy 
mindenki talál új, meglepő, vagy akár elgondolkodtató részletet az össze-
állításban. A könyvben Eötvös Loránd, József Attila, Habsburg-Tescheni 
Albert, Németh László, Fekete István, Tamási Áron, Habsburg Ottó és 
Blaha Lujza neve is felbukkan. Izgalmas utánanézni, miként kerültek, ha 
csak említés szintjén is a felsoroltak egy Földeákról szóló kötetbe, ám szá-
momra a „kisemberek kis történetei” ugyanilyen fontosak. Éppen ezért 
gazdag a névmutató, igyekeztem mindenkit „szerepeltetni” a könyvben, 
akikre rábukkantam régi újságokban. A kötet nyitócikke a Budapesti Hír-
lap 1855. áprilisi beszámolója a környékbeli árvizekről. Saját gyűjtésemben 
egy 1853-as, Rózsa Sándor környékbeli portyázásáról szóló cikk mellett ez 
a beszámoló a legkorábbi földeáki kötődésű sajtóhír. Továbblapozva az első 
világháborús emlékmű története következik. Később megismerkedünk a 
falu vezetőivel, elöljáróival, a jegyzőkkel, orvosokkal, állatorvosokkal, pati-
kusokkal. Részt veszünk az óvoda 1899-es megnyitóján. A helyi katolikus 
egyház történetét taglaló tanulmányban több mint hetven plébánosról és 
segédlelkészről találunk életrajzi adatokat. A posta korai történetének fel-
vázolása után a kegyhelyalapító Szabados és a hozzá rokoni szálakkal fűző-
dő Kováts család emlékét is felelevenítjük. A messzire jutott, ám haza már 
nem térő, Egyiptomban porladó Bajusz Antal honvédet Palesztináig kö-
vetjük az első világháborús fronton. Bánszki Tamás festőművész részletes 
életrajzán túl sok művével is megismerkedhetünk. Visszakanyarodunk az 
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1800-as évekbe Rózsa Sándor „látogatásai” kapcsán, majd a mesés Kornél-
ligetbe kirándulunk. A helyi vasút létrejötténél bábáskodunk, ezután felele-
venítjük a régi iskolák, tanítók emlékezetét. A háborúkat megjárt falubeli 
katonák előtti tisztelgés több cikk fő motívuma a kötetben. Szétnézünk 
a korabeli művelődés, szórakozás, sport háza táján, és a levente-cserkész-
mozgalom helyi történetét is áttekinthetjük. A református közösség fél év-
százados históriája ugyancsak sok érdekességgel szolgál. Nem feledkezünk 
meg a helyi szinten jelentős selyemhernyó-tenyésztésről sem. Színes színi 
beszámolók zárják a kötetet. 

Az anyaggyűjtés, a cikkek írásának két évtizedében rengetegen se gítették 
munkámat. Néhányukat fentebb megemlítettem. Illő lenne mindenki ne-
vét felsorolni, ám a hosszú időszakra való tekintettel ezt hiánytalanul meg-
tenni lehetetlen, kihagyni bárkit is pedig méltatlan lenne. Köszönet illeti a 
kiadást felvállaló Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzatot, a közgyű-
lés elnökét, Gémes Lászlót, valamint Ádók János alelnököt, aki a könyv 
megszületését az első perctől szorgalmazta, segítette. Katona-Lázár Má-
ria területfejlesztési osztályvezető-helyettes a megjelentetéssel kapcsolatos 
ügyintézésben volt a segítségemre. Az 1963 óta Debrecenben élő, ám gyer-
mekévei által Földeákhoz kötődő Szabó Györgynek több cikk megszületé-
sét is köszönhetem: témákat ajánlott, adatforrásokhoz juttatott. A könyv 
nem született volna meg a Somogyi-könyvtár gazdag folyóirat-archívuma 
nélkül. Köszönetet mondok Sikaláné Sánta Ildikónak, a Somogyi-könyv-
tár igazgató asszonyának az előkészítő munkálatok összehangolásáért, va-
lamint Nagy Katalinnak, a kötet lektorálásáért. Hasonlóképpen köszönöm 
Kocsi Lajos segítségét, aki számtalan hasznos tanáccsal ellátott, és akinek 
tördelőszerkesztői munkája nélkül e könyv csak fekete-fehér gépelt oldalak 
sokasága lenne. 

Nincs más hátra: kezdődjön az időutazás!

Horváth Mihály 
Szegeden, 2021 tavaszán
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Az árvíz, a herceg,  
a plébános és a csősz

B evezetésként következzen egy korfestő beszámoló egye-
nesen a fővárosból. A Budapesti Hírlap 1855. április 28-án 
címlapon számolt be az ősi települést és az új Földeák határ-

földjeit pusztító árvizekről. Ahogyan azt az előszóban már em lítettük, az 
áradások következménye a mai Földeák létrejötte. Máté�y Pál, a vármegye 
földmérője „partosabb” részen, a Szárazér közelében 115 hold területet ki-
mért, rögzítve az építési telkek, a templom, a piac, a községháza, az iskola 
és egyéb középületek helyét. A Budapesti Hírlap beszámolója a még alig egy 
évtizede épülő, éledező új faluba és annak határába kalauzolja az olvasót. 
A tudósítás idején a templom építése épphogy elkezdődött, felszentelésére 
Csajághy Sándor püspök jóváhagyásával csak 1857. novem ber 1-jén került 
sor. Az áttelepülés hasznos volt: az új falut már nem érte el a víz, ám a kör-
nyező földek nem maradtak szárazon. Az anekdotikus történettel végződő 
tudósítás emléket állít egy elfeledett eseménynek, miszerint ha rövid időre 
is, de a faluba látogatott Habsburg-Tescheni Albert herceg, tábornagy és 
főhadparancsnok, történetünk idején az öt kerületre osztott Magyar Ki-
rályság katonai és polgári kormányzója. A beszámolót eredeti formában és 
szóhasználattal olvashatjuk, ízelítőt kapva a másfél évszázaddal ezelőtti saj-
tó nyelvezetéből.

„Földeák,-(Csanád megyében) april 19.

Már több ízben hoztak e lapok az alföldről jajveszéklő tudósításokat a 
Tisza kiöntései miatt. Igen szeretnők, ha Földeákról kedvesb hirekkel szol-
gálhatnánk, de mi is csak fájdalmat költő hirnökök vagyunk. Az 1845-ik 
évben a Tisza és Maros rendkívüli megáradása és kiöntései végett helysé-
günket, hol házaink úszván, egy-kettő kivételével mind összedőltek, oda-
hagyni kényteleníttettünk s régi lakhelyünktől egy félórányi távolságra 
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fekvő dombon telepedtünk meg, és-ott uj lakházakat építettünk magunk-
nak. Azonban földeinket azóta is több izben elönté a Tisza és Maros, a fo-
lyó évben nem csak legelőnket, de ugarföldeinket is mind, és tanyai földe-
ink fele részét szintén viz borítja. Az april 9-ki nagy szél elszakítá a község 
által nagy erővel készített töltést, s a töltés által megszorított viz még az nap 
elborítá földeinket.

A Návoy családnak több ezerekre menő vető- és rétföldei szintén viz 
alatt vannak, egy közbirtokos kevés károsodásával a többinek csak háza és 
partos udvara ment még a víztől, de földei nem. Rettenetes csapás ez reánk 
nézve, az 1853. évi vizáradás veszélyes eredményeit még most sem hevertük 
ki, és az 1855.-év újra tönkre tett bennünket. Nagy ínségnek nézünk eléje. 
Nem értünk ugyan a hydraulicához, de bajunkat részint azon körülmény-
nek tulajdonítjuk, hogy a Tisza folyam a felsőbb vidékeken reguláztatván s 
a viz folyása a sok átvágás által sebesíttetvén, az alvidéken a sok kanyarulat-
nál meg dagad a viz, és nem tudván sebesen folyni szabad tért és rést csinál 
magának.

Tegnapi napon igen nagy szerencsében részesültünk, melyért az isteni 
gondviselést áldani meg nem szűnünk. Albert cs. k. főherczeg országunk 
mélyen tisztelt Kormányzója mai nap Szegedről Makóra jött a viz által tett 
veszedelmes károk megszemlélése végett, és innen estvére még Hold-M. 
Vásárhelyre szándékozott menni. Szeretett plébánosunk n. t. Oltványi Pál 
ur ő. cs. fensége jövetelének örömhírére Makóra berándulván, audientiát 
kért s nyert a kegyes főherczegnél és elpanaszlá bajainkat. És mi történt? – 
A kegyes és nemesindulatu főherczeg útját H.-M.-Vásárhelyre Földeákon 
keresztül irányozta azért, hogy bajainkról személyesen meggyőződhessék. 
Fenntisztelt plébános urunknak jutott ama rendkívüli szerencse, miszerint 
a fenséges főherczeg – be nem várva saját még a réti dereglyében levő ko-
csiját – a plébános kocsijára felült, egy hadisegédjével és a plébános úrral 
együtt ide Földeákra előre jött, meghagyván környezetének, hogy a kocsik 
megérkeztével ide jőjenek.

A plébános ur a vizkiöntések mellett vezeté a fenséges főherczeget, hol az 
egész vidék – mint egy nagy tenger – tűnik elő az utasnak. – Beérkezvén uj 
helységünkbe a fenséges főherczeg, itt a helységházat, az ideiglenes ima- és 
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iskolaházat megszemlélni kegyeskedett, a templomban a ciboriummal az 
áldást elfogadta és ájtatosan imádkozott. Megtekinté ezután az uj temp-
lom falait, melyet a sok veszedelmek által sűrűn látogatott szegény község 
önerejéből (mert itt patronatus nincs) kezdett ugyan építeni, de a mi kis e 
czélra gyűjtött pénze volt, azt beleépíté és az építést most folytatni nem tud-
ja. A község a múlt télen Ő. cs. k. Apostoli Felségéhez folyamodott kamat-
nélküli kölcsönért, hogy az építést folytathassa és bevégezhesse, tíz év alatt 
törlesztés utján ígérvén adósságait le�zetni. Miután a fenséges főherczeg 
kormányzó Urunk kegyes és hathatós közbenjárását megígérte, és a dolog 
mibenlétét magának feljegyeztette, erős reményünk van, hogy alázatos kér-
vényünk mielőbb meghozza a várva várt legkegyelmesebb határozatot és 
templomunkat tovább építhetjük. A cs. k. főherczeg egy fél óráig időzött 
nálunk, s úgy folytatá Hold-M.-Vásárhelyre útját. Isten áldása kisérje egész 
útjában fenséges kormányzó Urunkat, ki a helység házához látására össze-
sereglett egyesekhez is vigasztaló szavakat anyanyelvűnkön intézni kegyes-
kedett.

Nem mellőzhetem hallgatással az ő cs. fensége jó szivét és emberi nemes 
érzést jellemző azon körülményt is, hogy miután ő cs. fenségét plébános 
urunk a viz szélén vezette falunkba, hogy a viz által okozott károkat annál 
inkább megtekinthesse, és így egy két vetésföldön is keresztül ment kocsija, 
a község által a földek oltalmára kiállított csősz megállítá a látogatókat és 
a tilosból más útra akará igazítani; miután azonban a plébános ur tudatá a 
csőszszel a magas vendég nevét s rangját, a szegény őr megijedt, de Albert ő 
cs. fensége megdicséré őt, magyar nyelven mondván neki: jól tette, köteles-
ségét teljesítetté és jó borravalót adatott neki.” 7

7  A falu 1896-os díszközgyűlési jegyzőkönyvében Réti Rezső jegyző Fodor Józse�ént 
nevesíti a csőszt. (Golhovics-Szabó Ágnes: Most a falu 170. évi évfordulóján tekint-
sünk kicsit vissza a múltba. II. rész. Földeák, 2016/10. 11.)



Vidáman pózoló falubeli 
szabadságos katonák. 
Sajnos, sokan soha nem 
tértek haza... (József Attila 
Múzeum, fotótár, Makó)
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Az első világháborús  
emlékmű története

„Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelékében híven 
teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdeme-

sekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik 
életükkel adóztak a veszélybenforgó haza védelmében.”

(1917. évi VIII. tc. 1. §)

F öldeák község képviselő-testülete 1926. január 28-án rend -
kívüli közgyűlésen foglalkozott egy első világháborús em-
lékmű felállításával. Több felvetés és javaslat elhangzott, de 

végleges határozat nem született. Mátyás Béla plébános azonban rámuta-
tott, hogy olyan szobrot kell állítani, amely hosszú időn keresztül ellenáll a 
természet erőinek, ugyanis a környező településeken a közelmúltban létre-
hozott emlékművek igen rossz ál lapotúak. Bizottságot hoztak létre, amely 
megvizsgálta a régió szobrait, hogy a legmegfelelőbb anyagot kiválaszthas-
sák. A szobor helyéül az Erzsébet parkot jelölték ki a Főtéren, átadását má-
jusra tervezték. 8 Ez az időpont többször módosult.

Április 16-án, a tavaszi közgyűlésen a képviselő-testület határozatot ho-
zott a templom körüli Erzsébet park rendbetételéről, és utasította a község 
vezetését, hogy „a község eme gyönyörű sétaterét nemesfa s virág ültetvényekkel 
gyarapítsa, a park szépségét emelje, annál is inkább, mert a közeljövőben lelep-
lezendő hősök szobrát is ebben a kertben fogják elhelyezni.” 9

Június 30-án a képviselő-testület tanulmányozta a szoborbizottság véle-
ményét, majd ennek alapján Pásztor János szobrászművész Krisztus átöleli a 

8 Örök időre szóló hősi emlékművet emel Földeák. Marosvidék, 1926. febr. 7. 1.
9 Rendbehozzák a földeáki Erzsébet parkot. Marosvidék, 1926. ápr. 20. 3.
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haldokló katonát című szobortervezetét fogadták el. 10 
A szerződés megköttetett, a műkő emlékmű magassá-
gát 5 méterben állapították meg. Költségként 80 mil-
lió koronát különítettek el erre a célra, ami nem foglal-
ja magában a földalatti alapozás, a földeáki állomásról 
való szállítás, valamint a nevek bevésési költségeit. Ek-
kor (a korábbi elképzelést megváltoztatva) 1926. no-
vember 1-ét jelölték meg a leleplezés dátumául. 11

A műalkotás októberben elkészült. A község elöljá-
rósága a szoborbizottsággal egyetemben no     vember 7-re 
módosította az átadás napját. Ekkor már folytak az ala-
pozási munkálatok. A templom előtt álló Nepomuki 
Szent János szobrot áthelyezték. 12 Az áta dás közeled-
tével megszaporodtak az ünnepséggel kapcsolatos saj-

tó hírek. 13 Október 30-án Földeák ve-
zetése szétküldte a meghívókat a jeles 
eseményre. November 5-én a makói 
főszolgabíró hirdetés út ján értesítette 
az ünnepségre utazni szándékozókat, 
hogy a Megyeházától külön autó-
buszt indítanak. 

10    Pásztor János (Gyoma, 1881. jan. 29. – Budapest, 1945. jan. 7.) szobrászművész, 
1910-ig Hódmezővásárhelyen, majd Budapesten élt. Az Iparművészeti Iskolán, 
majd ösztöndíjjal Párizsban tanult, több hazai elismerés után elnyerte a bar celonai 
világkiállítás nagydíját. Egyik leghíresebb alkotása II. Rákóczi Ferenc lovas szobra 
Budapesten látható, a Kossuth téren.

11  November elsejére elkészül a földeáki hősök szobra. Krisztus átkarolja a haldokló ka-
tonát. Marosvidék, 1926. júl. 4. 2. 

12  A Nepomuki-szoborról bővebben e kötet A régi Földeák plébánosai című fejezetében 
olvashatunk.

13  A földeáki szoborleplezés meghívója. Marosvidék, 1926. okt. 30. 4.; A földeáki hősi 
szobor leleplezésének ünnepi programja. Marosvidék, 1926. okt. 31. 1.; A földeáki 
hősi szobor. Marosvidék, 1926. nov. 5. 3. 

Az 1926 
előtti felvételen 
a Nepomuki 
Szent János 
szobor még a 
templom  
előtt lá��ó
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1926. november 7-én, a le lep-
lezés napján a makói Ma rosvidék 
napilap felsorolta a 100 millió ko-
ronába került szobor talapzatán 
feltüntetett 238 hő si halált halt 
földeáki nevét, és közölte Ménesi 
György A föl deáki hősök em lékénél 
című, 12 strófából ál ló versét. 
A programban sze repelt a Hő-
sök emléke, a Rákóczi új kesergője, 
a Szózat, valamint a Hiszekegy 
a Dalárda előadásában, a Hősök 
szobra című vers Nádasdi Mi-
hály tolmácsolásában, valamint 
is kolások szavalatai. 14 A falu fő-
terén már a reggeli órákban gyüle-
kezni kezdtek a vendégek. A meg-
hívottak és a falu la kói fél tízkor 
a templomba vo nultak az ünne-
pélyes misére, majd a templom 
előtti téren várták az ünnepség 
kezdetét. „Szomorú őszi hangulat-
tal teljes, gyönyörűszép verőfényes 
időben állta körül Földeák község 
haza�as közönsége a szobrot, amelyet 238 hős �a soha el nem múló emléké-
nek emelt. Virág és lombkoszorú fűzte össze a Templom tér őszi hervadásba 
boruló lombkoronáit a szobor körül s a hősök emléke iránti felmagasztosult 
tiszta érzésben fonódott egybe az ünnep közönsége. A templomi ének elhaló 
utolsó akkordjaitól kisérve tengernyi nép vette körül a fehér lepellel beburkolt 
szobrot.” A község vezetőségén és a falu lakóin kívül megjelent az ünnep-

14  238 hősének az emlékművét ma leplezi le Földeák közönsége. Marosvidék, 1926. nov. 
7. 2. 

A Nepomuki szobor már, az emlékmű még nincs a 
templom előtt a régi képeslapon
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ségen Tarnay Ivor alispán vezetésével Csanád, Arad és Torontál közigaz-
gatásilag egyelőre egyesített vármegye tisztikara, a honvédelmi miniszter 
képviseletében Shvoy Kálmán (1881–1971) ezredes (későbbi altábornagy). 
Nagy Gyula főszolgabíró és a központi járás tisztviselőkara, a katonaság és 
a csendőrség Teszling [József] ezredes és Czirenner [József, a vezetéknevét 
később Bánházyra magyarosító] őrnagy vezetésével, valamint a Návay csa-
lád, továbbá Apátfalva, Magyarcsanád, Palota, Lele és számos község kép-
viselete, akik a szoborral szemközt foglaltak helyet. Néhai Ádók István 15 
helytörténeti kutató szerint a meghívottak listáján szerepelt az akkor 14 
éves, száműzetésben élő Habsburg Ottó is. 16

Az ünnepség a Dalárda Himnuszával kezdődött, amelyet Nagy Gyula 
főszolgabíró és Tarnay alispán beszéde követett, miközben lehullott a szo-
bor leple. A mű Pásztor János művészi elgondolásában egy haldokló kato-
nát ábrázol, akit a Megváltó tart a karjaiban. A szobor talapzatán ez áll: 
1914–1918. Pro Patria. Három oldalon pedig fekete betűkkel a 238 hős 
neve. A leleplezés után megindult a koszorúk áradata. Először Shvoy ezre-
des helyezte el a honvédség koszorúját, azután Tarnay alispán a vármegyé-
jét, Szabó Imre főmérnök Makó város lakosságáét, majd Bajusz Mihály 17 
bíró Földeák község koszorúját és egyben néhány szó kíséretében átvette a 
szobrot. A szoborátvétel után Mátyás Béla plébános emelkedett szólásra, 
majd elhelyezte a föl deáki özvegyek és árvák, továbbá özv. Vár kövy Kál-

15  Ádók István Földeákon született 1920. március 27-én a Keleti sor (ma Ady Endre 
utca) 149. szám alatt. Szülei: Ádók István és Csonka Viktória voltak. 1943-tól hiva-
talnokként dolgozott a községházán. 1962 augusztusáig élt a faluban, majd Szegedre 
költözött a Zsolnay utcába. Idős korában több, Földeákkal kapcsolatos helytörténeti 
munkát írt. Jelentős szerepet vállalt helyi értékőrző megmozdulásokban (Oltványi 
Pál-emléktábla, a kripta kitakarítása, temetői háborús emlékmű). 2004. január 19-én, 
Szegeden a Belvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra.

16  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 105.

17  Bajusz Mihály 1868-ben született Földeákon. 1923-tól törvénybíró, 1926-tól közsé-
gi bíró volt. (Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 
217.)
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A Marosvidékben megjelent névsor (Somogyi-könyvtár, Szeged)
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mánné, a szintén hősi halált halt földeáki igaz-
gató-tanító özvegyének a ko szorúját. A Vám-
őrség, a Vitézi Szék, a Vár megyei Hadirokkant 
Egyesület, a Ró mai Katolikus Egyház, a Refor-
mátus Egy ház, a Földeáki Hangya Szövetkezet, 
a Föl deáki Vitézi Szakasz, a Földeáki Levente 
Egyesület, a Földeáki Csendőrség, a Földeáki 
Római Katolikus Fiúiskola, a Földeáki Római 
Katolikus Leányiskola és az Óföldeáki Ál la   mi 
Iskola szintén lerótta kegyeletét. A Földeáki 
Hitelszövetkezet, a Föl     de áki Dalárda, a Föl  de áki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Pol gá  ri Olvasó-
kör, az Önálló Iparosok, a Föl de á ki Katolikus 
Kör, a Földeáki Torna Club, a Füg getlenségi- és 
48-as Olvasókör ha son ló képpen kép viseltette 

magát. A hősök szülei, családtagjai számtalan vi rág gal hal mozták el az 
emlékművet.

Az ünnepség után a községi nagyvendéglőben 150 terítékes bankettet 
rendeztek, ahol Nagy Gyula főszolgabíró pohárköszöntőjét Mátyás Béla 
plébános, Urbanics Kálmán képviselő és Tarnay alispán beszéde követte, 
aki külön megemlékezett Návay Lajosról, akit mint a 239. hősi halottat 
említett. A Marosvidék krónikása kiemeli a terem díszítését és a terítést 
végző Vetró Józsefet, illetve a kiváló ebéd elkészítőit: Szántó Jánost és Be-
recz Jánost. 18 A budapesti szerkesztőségű Új Idők szépirodalmi, irodalmi és 
művészeti hetilap nem sokkal az avatás után, az 1927-es év legelső számá-
ban közölte Bucskó Gyula makói fotográfus felvételét a szobor átadásról, a 
következő oldalon látható kép egy részletét.

Következzen egy, a szoborhoz kötődő, korfestő beszámoló 1935-ből. 
„A lakodalmas menet az esküvői szertartásról vonult a lakodalmas ház 
felé. A menetben ott volt a község i�úságának színe virága, az i�ú pár is 

18  A vármegye legszebb hősi szobrát leplezték le vasárnap Földeákon. Marosvidék, 1926. 
nov. 9. 2. 

Baj�z Mihály  
községi bíró
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magyarstílusú festménybe illő jelenség volt. Vőfélyek, koszorúsok is voltak, 
mint ahogy az egy szép falusi lakodalmon dukál. Mikor a menet a templom-
téren felállított hősi emlékműhöz ért, a zene egy intésre elhallgatott, a me-
net megállt, a sorból kilépett egy koszorús legény s koszorúját letette a hősök 
emlékkövének lábához. Élők és vigadók gondoljanak azokra, akik életüket és 
vérüket adták azért, hogy életük és vigasságuk legyen az utánuk jövőknek.[…]
Ma azután megtudtuk, hogy a kübekházi bírónak, vitéz Bodó Andrásnak 

Az emlékmű ünnepélyes á�dása, 1926. november 7.
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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a �a volt a vőlegény s egy földeáki vitéznek, vitéz Sipos Sándor gazdának a 
leánya volt a menyasszony.” 19

A szobor évtizedek alatt szerves részévé vált a főtéri parknak, miközben 
generációk nőttek fel körülötte. 1989. augusztus 19-én néhai Wéber Má-
tyás felkérésére az országgyűlés akkori elnöke, Szűrös Mátyás avatta fel a 
(nyugdíjasok egyesülete közbenjárására elkészített) második világháborús 
emléktáblát. Ez utóbbi kiegészíti az évtizedekkel korábban az alapzatba vé-
sett névsort. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság nyertes 
pályázata után a szobor átadásának 90. évfordulóján, 2016-ban a szobrot 
Kiss Jenő Ferenc szobrászművész restaurálta. Az április 19-én megtartott 
ünnepségen meghívott vendégként jelen volt, és beszédet mondott a földe-
áki származású Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos is. 2019-
ben a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítvány, valamint az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
segítségével Földeák Község Önkormányzata a teljes megújulás jegyében 
a szobor oldalain és talapzatán látható névsorokat is felújíttatta. A május 
23-ai ünnepségre Kun Szabó István, a Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központjának parancsnoka visszatért szülőfalujába. A vezérőrnagy beszé-
de után Olasz Attila Benjamin plébános és Kotormán István református 
lelkész megáldották a szobrot, majd a helyi tűzoltók koszorúkat helyeztek 
el a műalkotás talapzatán. Pásztor János Krisztus átöleli a haldokló katonát 
című szobrának oldalain és talapzatán ma már fényes gránitfelület őrzi a 
két háború helyi áldozatainak emlékét. 

19  Lakodalmi menet megilletődött tisztelgése a hősök szobra előtt. A földeáki példa. Ma-
kói Újság, 1935. nov. 21. 3.
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A „halál-motorbicikli”

A tragédiák sorozatát okozó, „elátkozott” vagy épp önálló 
személyiséggel bíró jármű a horrorszerzők egyik kedvenc té-
mája. Stephen King Rémautó és Christine című műve is erre 

a motívumra épül. Az ötvenes évek �lmsztárja, James Dean 1955-ben Kali-
forniában halálos balesetet szenvedett Porsche 550 Spyder sportkocsijával. 
A roncs és a belőle kiemelt alkatrészekkel működő autók újabb baleseteket, 
tragédiákat okoztak közvetett vagy közvetlen módon. Volt, hogy a közle-
kedés veszélyeire �gyelmeztető kiállításon a felfüggesztett roncs rászakadt 
egy nézelődőre. Máskor az összetört autó „magától elindult”, és eltörte egy 
szerelő lábát. A roncsot szállító teherautó felborult, a garázs kigyulladt stb. 
Az átszerelt váltóval, motorral működő kocsik balesetei tovább éltették a 
„halálautó” mítoszát. Hasonló történetek keringenek a luxuslimuzinról, 
melyben Ferenc Ferdinándot az első világháború kitöréséhez vezető halá-
los lövések érték.

A misztikus történetek kedvelői kiállnak elméletük létjogosultsága mel-
lett, bár valószínűleg csupán szerencsétlen véletlenek sorozatáról van szó. 
Az alábbiakban egy magyar vonatkozású „halálmotor-történettel” ismer-
kedhetünk meg.

„A Rákosi-uton embert ölt egy halál-motorbicikli. I�u Horthy volt gé -
pe, amely megölt egy asszonyt, s amelynek második gazdája repü lő gép-
szerencsétlenség áldozata lett, most megölte Szabó Kálmán földeáki gépészt 
– Borbás Imre és Szabó Kálmán halálversenye a Rákosi uton – sulyos sérülé-
sével kórházban ápolják Borbás Imrét” – A makói Marosvidék napilap 1928. 
április 20-án a 2. ol dalon ezzel a terjedelmes, a mai bulvárlapokkal vetekedő 
címmel számolt be Szabó Kálmán földeáki lakos haláláról. Az esetről újabb 
cikket, leírást nem találtam. Hogy ki lehetett Szabó Kálmán, nem sikerült 
kiderítenem. A baleset hírét megemlítettem 2011-ben a Földeák újságban, 
és a makói (a régi napilappal névrokon) Marosvidék folyóiratban megjelent 
A régi Földeák orvosai című írá somban, remélve (bár eltelt nyolcvan eszten-
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dő), hogy jelentkezik va laki, aki tud a tragikus esetről. Így is történt: a cikk 
megjelenése után felhívott a Földeákon lakó Hajnal Jánosné Szabó Viktória 
és elmondta, hogy a címben említett Szabó Kálmán a nagyapja volt. Miu-
tán a telefonbeszélgetés során több részletet megtudtam, elkezdtem a nyo-
mozást a „halálmotor” ügyében.

Kiindulópontként újra elővettem a Marosvidék fentebb idézett cikkét, 
pontról pontra megvizsgálva annak állításait. A beszámoló nem említi meg 
a „Horthy �ú” keresztnevét. Először talán a köztudatban jobban szereplő 
István jut eszünkbe, aki 1942-ben lezuhant repülőgépével, ám életrajzá-
ban nem találunk motorbalesetre utaló említéseket. Nem így i�. Horthy 
Miklós esetében, aki 1926 májusában elszenvedett egy ütközést. A dátum 
ismeretében fellapoztam a korabeli újságokat, melyek teljes részletességgel 
tudósítottak a balesetről.

A Magyar Automobil Club a soron következő Tourist Trophy verse-
nyére készült 1926 tavaszán. A versenybe a kormányzó �ai, Horthy István 
(1904–1942) és i�. Horthy Miklós (1907–1993) is beneveztek. I�. Horthy 
Miklós a verseny előtt egy héttel a Svábhegyen „trenírozott” Norton mo-

A cikkben szereplő Norton feltételezh�ően  
egy 1925-től gyártott Mode� 19 volt (www.motoralbum.hu)
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torkerékpárjával, amikor a Budakeszi út 53. számú ház előtt elütötte Fruh 
Anna 32 éves helyi lakost, aki visszatérőben volt egy közeli villából, ahová 
(mint azt a korabeli újságok megírták) három kanna tejet cipelt. A külön-
böző politikai beállítottságú lapok mind másképp szá moltak be a tényekről: 
a Pesti Hírlap szerint a kormányzó �a teljesen szabályosan, lassan közleke-
dett, míg a Népszava a felelőtlen (közel 100 km/h-s) száguldásnak tudta be 
a balesetet. 20 Az üt közéstől egy oszlopnak vágódott Fruh Annát sú  lyos sé-
rülésekkel az új Szent János Kór házba szál lították, ahol rövid idő múltán 
el hunyt. A könnyebb sérü lé se   ket szenvedő i�. Horthy Mik  lóst a Fasor Sza-
natóriumban ápolták. A Ma rosvidék állítása igaz: a mo torkerékpár valóban 
egy lány halálát okoz  ta 1926-ban. 

A napilap fent említett cikke szerint i�. Horthy Miklós a baleset után 
„elked vetlenedett” a járműtől és túladott rajta. A motor Szegedre került 
bizonyos Kerekes Jánoshoz, aki rövid ideig élvezhette a híres elődtől szár-
mazó motor nyújtotta örömö ket, mivel a vásárlás után nem sokkal repü-

lőgép-szerencsétlenségben elhunyt. A cikk 
a baleset időpontját nem említi. A Ma-
gyar Szárnyak című, a magyar polgári és 
katonai repülés történetével foglalkozó 
internetes oldalon további információk-
ra leltem. „Kerekes János rgv. felügyelő, II. 
RH, Junkers; †1927. 10. 29., motorhiba 
berepülésnél, Szeged; Együtt: Makra Sán-
dor szer. – súlyos sérüléssel életben maradt” 
– olvasható a hősi- és repülőhalált halt pi-
lóták listáján.

Az „rgv. felügyelő” jelentéséről levélben 
dr. Szabó József ny. ve zérőrnagynál, az ol-

20  A kormányzó �a motorkerékpárjával halálra gázolt egy leányt. Népszava, 1926. máj. 
15. 9.; I�ú Horthy Miklóst áldozócsütörtökön súlyos motorkerékpárbaleset érte. Pesti 
Hírlap, 1926. máj 15. 8–9.

A Pe�i Hírlap 1927. okt. 30-án 
kép� közölt a pilótáról

(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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dal szerkesztőjénél érdeklődtem. 21 Gyors 
válaszából kiderült, hogy a Magyarországot 
sújtó tri anoni békeszerződés nem engedte a 
katonai légierő fejlesztését, ezért az ilyen jel-
legű törekvések a polgári repülés égisze alatt 
történtek. Katonai rendfokozatokat nem 
használtak. Jelen esetben 
az „rgv.” egyszerűen re-
pülőgép vezetőt jelentett, 
a felügyelő pedig körül-
belül a hadnagyi rangnak 
felelt meg.

A baleset pontos idő -
pontjának isme reté ben 
fel lapoztam a korabeli 
újságokat. Részletes beszámolót nyújtott a Szegedi Nap ló, a Szegedi Új 
Nemzedék, a Szegedi Friss Újság, de a fővárosi Pesti Hírlap is. Kerekes Já-
nos, a 42 éves, háborút megjárt (ott több ellenséges gépet lelövő, számos 
kitüntetéssel hazatért) pilóta közismert volt Szegeden. A Pesti Hírlap 
beszámolója szerint a Budapest–Konstantinápoly légi járat gépét is rend-
szeresen vezette. Repülős bravúrjairól is híres volt: 1920 nyarán a szegedi 
híd alatt többször átrepült, azonban veszedelmes mutatványát a hatósá-
gok betiltották.

A Szegedi Napló az írásunk középpontjában álló Horthy-motorról is 
említést tesz. „A városban állandóan pompás Norton motorkerékpárján le-
hetett látni a bricsesznadrágos, bőrkabátos pilótát.” 22 Bár Kerekes János halá-
lához a motorkerékpárnak nincs köze, a tragikus események sorában mégis 

21  2020-ban a magyarszarnyak.hu oldalt már nem leltem az interneten. A 2018-ban 
90. születésnapját ünneplő prof. dr. Szabó József vezérőrnagynak utólag is köszö-
nöm a segítégét.

22  Egy vakmerő pilóta halálos szerencsétlensége a szegedi repülőtéren. Szegedi Napló, 
1927. okt. 29. 3.

A Pe�i Hírlap 
i��ztrációja  

i. Hor�y  
Miklósról,  

1926. máj. 15.
(Somogyi- 
könyvtár, 

Szeged)
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szerepet ját szott. Miután ugyanis a Junkers a Szeged-Rendező pályaudvar 
közelében a vasúti sínre zu hant, Kerekes egyik barátja a híres motorral a 
pilóta újszegedi házához hajtott, hogy értesítse a feleségét a történtekről. 
A �atalasszony azonban nem volt otthon, csupán a nővére, aki felpattant 
a motorkerékpár hátsó ülésére, hogy együtt keressék meg Kerekes János fe-
leségét a városban. Ekkor a nő lába valahogy a küllők közé akadt, melyek 
„levágták a �atal hölgy sarkát”. 23

Kerekes János koporsóját a Kálvária úti kórházból több ezres tömeg kí-
sér te. Kerékpárosok, motorosok, ka to  na zenekar és a levegőben három re-
pü lő gép körözött a menet felett. Az egyik repülőgép alásiklott, és a pilóta 
csokrot ejtett a ravatalra. A tömeg a hídig követte a pilóta földi maradvá-
nyait, majd teherautón Makóra szállították, ahol szülei éltek. Az ottani ka-
tolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. 24

A motorkerékpár újra gazdát cserélt, új tulajdonosa Borbás Imre 
Makó, Eötvös utcai lakos lett. A gazdálkodó a pár napja vásárolt mo-
torral 1928. április 19-én, csütörtökön meglátogatta K. Nagy Sándort 
ugari (Makó és Földeák közti határrész) tanyáján. A földeáki Szabó 
Kálmán ügyes gépészmester hírében állt, és ebben az időben Borbás 
Imre alkalmazásában dolgozott. Kinn a tanyák között elhatározták, 
hogy kipróbálják a motort. K. Nagy Sándornak ebben az időben egy 
Puch motorkerékpárja volt. Gépet cseréltek, így Borbás ült a Puchra, sa-
ját motorját pedig átengedte Szabó Kálmán gépésznek. Először vissza-
motoroztak a város alá, majd megfordultak, és a sajtóbeszámoló szerint 
őrült iramban vágtak neki a Rákosra vezető útnak. Elöl, korabeli becs-
lések szerint közel 100 km/h-s sebességgel haladt a Horthy-féle motor 
a földeáki gépésszel, utána a Puchhal Borbás Imre. Azonban K. Nagy 
Sándor tanyája után egy kanyarban Szabó Kálmán elvesztette ural-
mát a nagy telje sítményű motor felett, és egy eperfának ütközött. Az 
utána haladó Borbás Imre gyorsan fékezett, így ő is lerepült a Puchról. 

23  Halálos repülőgép szerencsétlenség. Szegedi Új Nemzedék, 1927. okt. 29. 2.
24  Makóra szállították a repülőgépszerencsétlenség áldozatának holttestét. Szegedi Új 

Nemzedék, 1927. okt. 30. 8.
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Lele Viktória varrónő és Szabó 
Kálmán földeáki gépész

(Hajnal Jánosné Szabó Viktória 
gyűjteményéből)

Súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket 
szenvedett. A földeáki gépész azonban 
végzetesen megsérült. A balesetet vé-
gignézte a tanya- és motortulajdonos 
K. Nagy Sándor és ismerőse, B. Nagy 
István. Gyorsan a tragédia helyszínére 
siettek. K. Nagy Sándor előállt autójá-
val, és a két sebesülttel elindultak a ma-
kói kórházba. „Szabó Kálmán fiatal, 
törekvő, szorgalmas, nős és családos gé-
pész azonban útközben meghalt” – írta 
a Marosvidék tudósítója.

Szabó Kálmán Földeákon született 
1897-ben, Szabó János és Németh Ju-
lianna harmadik gyermekeként. 1915-
ben, tizennyolc évesen testvéreit követve 
Budapestre költözött, ahol a Magyar Királyi Állami Vasgyárak (a későb-
bi Ganz-MÁVAG) üzemeiben munkába állt és kitanulta a vasas szakma 
csínját-bínját. 1923. október 12-én kapta meg géplakatos iparigazolvá-
nyát. Hazatért Földeákra, Pacsirta utcai otthonába. Hamarosan felesé-
gül vette Lele Viktóriát, két gyermekük született: Matild és Kálmán. Az 
ügyes kezű mesterembernek sok munkája akadt a faluban és a környező 
gazdaságokban is. A javítások mellett kisebb gépeket (például kézi és ló 
vontatta vetőgépeket, dikkelőket) készített. A gépek, motorok szeretete 
haláláig elkísérte. A technikai érdeklődést �a, unokája és dédunokái is 
örökölték.

A számos balesetet okozó motorkerékpár további sorsa bizonytalan. 
Szabó Kálmán leszármazottjai szerint a motor visszakerült Szegedre. 
Egy vasutas vette meg, aki később nekihajtott egy sorompónak, és szin-
tén meghalt. Visszaemlékezések szerint a „halálmotor” nevet valóban 
kiérdemlő jármű a szegedi Móra Ferenc, majd a budapesti Közlekedési 
Múzeumba került. A gyűjtemények munkatársai ezt a tényt nem tudták 
megerősíteni.
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A hírhedt, ma már a kora miatt is igen értékes motorkerékpár talán még 
létezik valahol. Rosszabb esetben munkagéppé alakították vagy darabjaira 
szedték, jobb esetben, egy múzeumban kötélkordon mögé állították, ahol 
„ártatlanul”, kifényesítve várja a látogatóit, akik nem is sejtik a veterán gép 
„sötét múltját”.

Iparigazolvány
(Hajnal Jánosné Szabó Viktória gyűjteményéből)
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A régi Földeák jegyzői

A Révai nagy lexikona szerint a községi jegyző (vagy latin 
eredetű régies formában nótárius): „községi tisztviselő, a köz-
ségi elöljáróság tagja, a községi önkormányzati és közvetített 

állami igazgatásnak legfontosabb szerve, akinek hivatalos tevékenysége a köz-
igazgatásnak csaknem minden ágára kiterjed”.

Az áttelepült Földeák első jegyzője Balázs Mihály volt, őt Balogh Lász-
ló követte hivatalában. Ellene 1856-ban eljárás indult hűtlen kezelés miatt. 
1859-ben Bugyi István 331. számú házát a falu elöljárósága kibérelte jegyzői 
lak létesítése céljából. A Maros hetilap 1898. július 31-én megjelent írása sze-
rint, a korábban nyugdíjba vonult Berger Gyula jegyző perben állt a község-
gel. A nótárius állítólag rosszul vezette a vízi könyvet. (A vízi könyv a faluban 
már létező és létesítendő, minden vízhasználattal kapcsolatos ügyet admi-
nisztráló nyilvántartás volt.) Miután a tisztviselő a hiányként jelentkező 250 
forintot a község pénztárába be�zette, az ügy lezárult. Hogy Berger jegy-
ző mióta látta el a jegyzői feladatokat, nem sikerült kiderítenem, de annyi 
bizonyos, hogy 1869-ben (egy újságcikk tanúsága szerint 25) már a faluban 
tevékenykedett. 1871-ben pedig, midőn Oltványi Pál plébános 17 év után át-
adta a plébániát utódjának, Berger Gyula fogalmazta meg a levelet, melyben 
megköszöni a plébánosnak az évente megrendezendő rózsa-ünnepet meg-
honosító alapítványát. 1875-ben megalapította a Berger és Társa Cserép- és 
Téglagyárat, kihasználva a földeáki határ agyagban gazdag altalaja adta lehe-
tőségeket. Jelentős szerepet vállalt a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
1892-es megalakításában.

Oltványi Pál, a zárda 1881-es átadásakor elmondott, nyomtatásban is 
megjelent beszédében a község elöljáróságát felsorolván Berger jegyző mel-

25 Steigenberger Vilmos elleni csőd. Budapesti Közlöny, 1869. nov. 27. 4124.
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lett Ratkai Antalt és Petnás Aurélt mint segédjegyzőket említi. 26 A Földe-
ák község történelme (1883) című, szintén Oltványi tollából származó füze-
tecskében Berger Gyula és Deutsch Endre jegyzőkről, mint az 1860-as évek 
építkezéseinek előmozdítóiról olvashatunk.

Berger Gyula után rövid ideig a Sümegről származó Réti (Réthy) Re-
zső látta el a jegyzői-anyakönyvvezetői feladatokat. Lelkes támogatója volt 
a vasútügynek. Javaslatára a falu költségvetéséből jelentős összeget vasúti 
részvényekbe fektetett, ami után az állam magas osztalékot �zetett. Hosz-
szas előkészületek után 1903 áprilisában Földeák község bekapcsolódott 
a vasúti hálózatba. Réti Rezső az 1896-ban alakult Földeáki Gazda Kör 
jegyzői feladatait is ellátta. Négy év szolgálat után 1898. október 16-án, 
negyvenévesen elhunyt, a földeáki temetőben helyezték örök nyugalomra. 
(Egy 1896-os adat szerint Barczány Gyula okleveles jegyző is a faluban te-
vékenykedett.) 27

Ugyanebben az évben a belügyminiszter a földeáki anyakönyvi kerü-
letbe Hodinka Győző okleveles jegyzőt anyakönyvvezető helyettessé ki-
nevezte. 28

1898. november 22-én Farkas Mór főszolgabíró elnöklete mellett jegy-
zőválasztást tartottak a községben. A hat pályázó közül a korábban há-
rom évig Kis-Királyhegyesen tevékenykedő, és ott nagy tiszteletben álló 
Szántó Istvánt választották meg, aki az anyakönyvvezetői teendőket is 
ellátta. 29 

1899-ben a község képviselő-testülete úgy döntött, hogy szükség van 
egy adóügyi jegyzői munkakörre is. A nyolcszáz forintos �zetéssel kecseg-
tető állásra pályázatot írtak ki, melynek nyertese a korábban is Földeákon 
dolgozó Révész Oszkár segédjegyző lett. 1912 áprilisában a földeáki köz-
ségháza tanácstermében a „szociális és társadalmi bajokat ismerő s azokon 

26  Egyházi Beszéd, melyet a földeáki apácza-zárda és iskola beszentelése alkalmával 
1881. okt. 2-án tartott Oltványi Pál. Szegeden, 18.

27 Társulati ügyek. Természettudományi Közlöny, 1896. nov. 1. 603.
28 Személyi hírek. Kinevezések. Belügyi Közlöny, 1898. nov. 15. 514.
29 Személyi hírek. Kinevezések. Belügyi Közlöny. 1899. febr. 1. 115.
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szívvel-lélekkel segíteni akaró” Révész Oszkár földeáki jegyző ismertette az 
általa megalakítandó Első földeáki hengermalom, mint szövetkezet alapsza-
bályait. 30 A Magyar Szabadalmi Hivatal 1919-ben Révész Oszkár nevére 
jegyezte be a boronával egyesített eke találmányának szabadalmát. 31 1917-
ben a jegyző nyugdíjba vonult.

1900-ban Szántó István lemondása miatt megüresedett a jegyzői állás. 
Augusztus 22-től a szintén Kis-Királyhegyesről érkező Molnár István töl-
tötte be a posztot, aki elődjéhez hasonlóan az anyakönyvvezetői feladato-

30 Földeáki hírek. Maros Újság, 1912. ápr. 4. 3.
31 Újabb mezőgazdasági vonatkozású szabadalmak. Köztelek, 1919. jan. 16. 39.

A községháza a XX. század első felében
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kat is ellátta. 32 Mindeközben, 1901-ben felépült a községháza impozáns 
épülete. 33 Ezt a dátumot kissé valószínűtlenné teszi a Makói Hírlap 1901. 
októberi tudósítása, miszerint Földeák község vezetősége a községháza és 
jegyzői lak felépítését Molnár Imre vállalkozóra bízza. 34 Aligha készül-
hetett el az épület még abban az évben. Ádók István feljegyzései szerint is 
csak 1902-ben kezdtek a községháza építéséhez. 35

1902-ben a Népszavában elmarasztaló cikk jelent meg a földeáki mun-
kások helyzetéről. 36 Molnár István jegyző terjedelmes cikkben igyekezett 
cáfolni a lap állításait, részletes kimutatásokat közölve a falu munkáshely-
zetéről. 37 Molnár István 1903. január 13-án, huszonnyolc évesen, korabe-
li lapinformációk szerint rövid szenvedés után elhunyt. Megyeszerte nagy 
részvétet váltott ki a �atalember halála, aki jegyzői teendői mellett a Föl-
deáki Takarék- és Hitelszövetkezet elnöki posztját is betöltötte. A Békés 
megyei Marczibányi-Dombegyházán temették el.

1903-ban rövid ideig az akkor 24 esztendős óföldeáki lakos, 38 Sebastián 
Nándor helyettes jegyző volt a falu anyakönyvvezetője. 39 Ismételt pályáz-
tatás után új jegyzője lett a falunak Lukács István apátfalvi adóügyi jegyző 
személyében. Az állandóság időszaka következett: Lukács jegyző negyed 
évszázadon át, 1928-ig intézte a község ügyes-bajos ügyeit. A beiktatása 
utáni első, személyével kapcsolatos sajtóhír nem hivatalos jellegű: az új jegy-
ző „eljegyezte Ekkert Erzsikét Bács Petrovoszello községben”. 40 

32 Személyi hírek. Kinevezések. Belügyi Közlöny, 1900. dec. 15. 499.
33 Tóth Ferenc (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 2000. 103.
34 Közgyűlés a megyén. Makói Hírlap, 1901. okt. 10. 1–3. 
35  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 80.
36 Hogyan bánnak a munkásokkal. Népszava, 1902. márc. 13. 6.
37 Eldorádó Földeákon. Népszava, 1902. ápr. 10. 2.
38 Alkalmazást keresnek. Magyar Közigazgatás, 1902. aug. 31. 12.
39 Személyi hírek. Kinevezések. Belügyi Közlöny, 1903. jan. 25. 46.
40 Eljegyzés. Maros, 1903. júl. 19. 4.



37 

A régi Földeák jegyzői

1909-ben hat lóval a csendőrség is megtelepedett a faluban. Mészáros Jó-
zsefnek az Erzsébet királyné és Északi sor (a mai Vásárhelyi és József Attila 
utca) sarkán lévő házát bérelték ki e célra. 41 

1909 májusában, kapcsolódva az országos mozgalomhoz, megalakult a 
Katolikus Népszövetség földeáki szervezete. Az indulást követő harmadik 
napon már nyolcvanöt tagot számlált az egyesület. Az igazgatói posztra 
Ho�mann János esperes-plébánost, csoportvezetőknek Vízhányó János 
községi bírót, Szalma Pált, Kurunczi Pált, Fertály Antalt, Juhász Nagy Ist-
vánt és Csányi Antalt választották, akik a községi elöljáróság tagjai voltak. 
Lukács István és Révész Oszkár jegyzők mellett Návay Kornél nagybir-
tokos és Boros Károly gyógyszerész is csatlakozott az egyesülethez. 1907. 
október 27-én megyebizottsági tagokat választott a vármegye. A földeáki 
választási kerületből megválasztatott Lukács István, Szántó István és Bu-
gyi Pál.

1911 decemberében Vetró János gazda 
revolverrel felfegyverkezve Vízhányó János 
bíró és Lukács István jegyző kivégzésével 
fenyegetőzött, ám a csendőrök lefegyverez-
ték. A sajtó nem számolt be az indítékok-
ról. 42

A háború elvonta a földekről a munka-
erőt. „De érezhető a hiány a községi köz-
igazgatásnál is, amennyiben a segédjegyzői 
állást betöltő Szekerka Sándor jegyzőgya-
kornok, Éder János írnok s Ménesi György 
kisegítő írnok, valamint Gardi János kéz-
besítő s Ferenczi János éjjeli őr hadbavonul-
tak s az irodaszemélyzet helyét az általá-

41  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 83.

42 Mi történt a környéken? Maros Újság, 1911. dec. 3. 4.

Lukács I�ván főjegyző
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nos hiány miatt betölteni nem lehet. A tantestület tagjai közül bevonultak 
Dehény Lajos, Meszlényi Antal s Horacsek Andor tanítók.” 43

1917-ben Lukács István földeáki jegyző háborús érdemei elismeréséül 
a Polgári Hadi Érdemkereszt III. osztálya kitüntetésben részesült. 44 1923. 
november 10-én a Makói Reggeli Újság tudósított egy belügyminiszteri 
utasítás szerinti létszámleépítésről, melynek következtében Földeákon egy 
segédjegyzői állást megszüntettek.

1927 júniusában Lukács István vezetésével törzskönyvezték Földeák 
közdűlő útjait. Hivatalos státuszba került a lele–földeáki, óföldeák–makói, 

43  Csanádvármegye közigazgatási bizottságának a törvényhatósági bizottsághoz intézett 
jelentése Csanád vármegye 1913., 1914. évi állapotáról. Makó, 1914–15. 44.

44 Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, 1917. nov. 13. 1.

Felberbauer Pál, középen, a fehér ruhás nő jobbján  
(feltételezh�ően) családi körben  

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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földeák–battonyai és az úgynevezett szikszói út. 
A törzskönyvezés megkönnyíti az utak karbantar-
tását, és lehetővé teszi esetleges elszántás esetén a 
korrekciót.

1928 júniusában Lukács István főjegyzőt sza-
badsága idején Felberbauer Pál (Makó, 1879. okt. 
25. – Földeák, 1962. júl. 31.) helyettesítette. Közép-
iskoláit Ma kón és Nagy szentmiklóson, míg a jegy-
zői tanfolya mot Kassán végezte. 1903-tól 1913-ig 
községi írnokként tevékenykedett a faluban, majd 
segédjegyző lett. 1922-től látta el az adóügyi jegy-
zői munkakört. A Földeáki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek pénz tárnoka, míg a Földeáki Polgári Lövész Egyesületnek fő-
titkára volt. 45 1939-ben már Kövegyen volt főjegyző. 46

1928. október 23-án a Marosvidék terjedelmes cikkben számolt be a fő-
jegyző nyugdíjba vonulási ünnepségéről. 47 Lukács István harmincöt szol-
gálati évéből huszonötöt Földeákon töltött. Bajusz Mihály községi bíró és 
Issekutz Béla szolgabíró mellett Mátyás Béla plébános is beszédben méltat-
ta a tisztségviselőt, majd felolvasta Urbanics Kálmán országgyűlési képvi-
selő táviratát. Nagy Gyula főszolgabíró is szólt az ünnepelthez, tolmácsolva 
Tarnay Ivor alispán levelét, amelyben mint a vármegye első számú tiszt-
viselője köszöntötte a nyugdíjba vonulót. Este a községi nagyvendéglőben 
százharminc terítékes társasvacsorán látták vendégül az ünnepeltet.

Az 1947-ben Makón elhunyt Czuppon Endre jegyző neve először 1916. 
december 31-én bukkant fel egy Földeákkal kapcsolatos híradásban. 48 
A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek jótékony célú kará-

45 Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 221.
46  Ünnepélyes keretek közt nyitották meg Kövegyen a gazdasági tanfolyamot. Makói Új-

ság, 1942. nov. 22. 2.
47  Lukács István főjegyzőtől vasárnap búcsúzott el Földeák népe. Marosvidék, 1928. 

okt. 23. 2.
48 Jótékonycélú karácsonyi előadás Földeákon. Maros Újság, 1916. dec. 31. 3.

Felberbauer Pál jegyző
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csonyi előadást rendeztek az óvodában. Bár a cikk Czuppon Endrét mint 
jegyzőt említi, valójában csak 1917 júniusában választották meg adóügyi 
jegyzőnek, Révész Oszkár nyugdíjba vonulásával. Addig Püspöklelén (Ma-
roslelén) mint segédjegyző tevékenykedett. Az új, megválasztott segédjegy-
zők: Lakatos Antal szintén Püspökleléről és Torkos Károly, aki Nagylakról 
érkezett. Rövid ideig maradtak állásban.

Az 1919-es zavaros idők közepette az ellenséges közhangulat Földeá-
kot is elérte. A nép Urbanics Kálmán főszolgabíró lemondását követelte. 
A főszolgabíró utasította Lukács István jegyzőt, hogy hívjanak össze gyű-
lést és a lakosok döntsék el, maradjanak-e a községi tisztviselők a poszt-
jukon. Január 13-ára képviselő-testületi közgyűlést hirdettek a faluban. 
A gyűlésen maga Urbanics Kálmán vállalta az elnöki posztot, amit elő-
zőleg kidoboltattak a faluban. A főszolgabíró nyugodtnak ítélte meg a fa-
lusi közhangulatot, így külön védelemről, biztonsági intézkedésekről nem 
rendelkezett. Bárki részt vehetett a közgyűlésen. Egy ember a hallgatóság 
közül azonban fejfedőben maradt, amit a főszolgabíró nehezményezett. 
A szóváltást lökdösődés követte, minekutána Urbanics Kálmán úgy dön-
tött, hogy távozik a gyűlésről. Hívatta kocsisát, de minthogy az késleke-
dett, gyalog indult el Makó irányába. Többen utánaeredtek, megdobálták, 
végül alaposan helybenhagyták. Különös módon egy rovott múltú, bünte-
tett előéletű földeáki ember kelt a főszolgabíró védelmére, megmentvén az 
esetleges végzetes bántalmazástól. Urbanics Kálmánt súlyos sérülésekkel 
szállították Makóra. A fel bőszült tömeg közben megtudta (vagy tudni 
vélte), hogy Czuppon Endre jegyző a postáról csendőrökért telefonozott 
Makóra. Ő még rosszabbul járt, mint a főszolgabíró: életveszélyes sérülé-
seket szenvedett. Másnap csendőröket és katonákat vezényeltek a faluba, 
17 embert letartóztattak. Az ügyben csak öt év múlva, 1923 októberében 
hozott ítéletet a szegedi bíróság. 49 A bántalmazókat börtön- és pénzbünte-
tésre ítélték. Az ítélethirdetéskor kiderült, hogy Czuppon jegyzőt puska-

49  Elitélték a földeáki forradalom egyik vezérét. Urbanics főszolgabíró és Czuppon jegyző 
bántalmazója a törvény előtt. Makói Friss Újság, 1923. okt. 31. 2.
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tussal többször úgy fejbe vágták, hogy jobb fülére teljesen megsüketült, de 
a bal füle és a jobb szeme is megsérült.

1919-ben Gilinger Lajos volt a falu adóügyi jegyzője. 50 Battonyai gya-
kornokideje után 1921-től, a Földeákon 1899-ben született vitéz Molnár 
Dezső töltötte be a segédjegyzői posztot. Hivatali feladatai mellett az 1924-
ben alakult Földeáki Levente Egyesület főoktatója, az 1913-as alapítású 
Földeáki Torna Club alelnöke és a Földeáki Gazdasági Egyesület jegyzője 
is volt egy személyben. 1941-ben vonult nyugdíjba, erről az újság is beszá-

50  Működésükben akadályozott községi, városi és vármegyei alkalmazottak helyettesítése 
és kirendelése. Belügyi Közlöny, 1919. márc. 9. 533.

T�s Árpád, felesége Rényi Magdolna, és k�lányuk, Eleonóra  
(A fotó a jegyző te�vére, T�s Gyula eleki műtermében készült 1923-ban.  

Székelyné Kováts Eszter gyűjteményéből)
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molt. „Vitéz Molnár Dezső, Földeák község népszerű tűzharcos vezetőjét és 
segédjegyzőjét a vármegye kisgyűlése ma saját kérésére nyugdíjazta.”  51

A falu jegyzői mindenkor fontosnak tartották a vízellátás folyamatos 
biztosítását. Ennek köszönhetően 1925-ben már 42 artézi kút állt a la-
kosság szolgálatában. A főtérit 1895-ban, a Kornél-ligetit 1895–96-ban, 
az óföldeákit 1902-ben, a gőzmalmit és az annamajorit 1903-ban, míg a 
zárdaiskolait 1906-ban fúrták. A többit az elkövetkező években. (A sport-
pálya mellettit például 1949-ben.) 52

1926. március 7-én újsághír tudatta, hogy Bajusz Gyula vezetésével le-
venteoktató tanfolyam indul Földeákon. 
A segédjegyző 1900-ban született Földeá-
kon, temesvári, szegedi és debreceni tanul-
mányai után 1919-től jegyzőgyakornok volt 
a faluban, 1928-tól Királyhegyes főjegyzőjé-
vé választották.

Ratkay Dánielt először 1926 májusában 
említi a sajtó. A Hősök Napja alkalmából, 
Dehény Lajos meghívására szegedi cserké-
szek érkeztek Földeákra, ahol a jegyzőgya-
kornok verset szavalt. Egy 1926-os adattár 
Molnár Sándort jelöli községi bíróként. 53

A nyugdíjba vonult Lukács főjegyző utód-
jául megválasztatott Tausch Árpád ki rályhegyesi főjegyző később Tassra 
magyarosította nevét. 1888-ban született Biszterén (Erdélyben). Középisko-
láit Ara   don és Lippán végezte, majd Buda pesten tanult tovább. A közigaz-
gatási ta nulmányok mellett tűzoltói és men tési ismereteket is elsajátított, 
sőt, az asztalosmesterséget is kitanulta. A madártan is érdekelte: tagja volt 

51Nyugdíjba megy a földeáki s. jegyző. Makói Újság, 1941. aug. 6. 3.
52  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 104., 133.
53  Radenich György (szerk.): Egyelőre egyesített Csanád-Arad-Torontál vármegyék. 

Szolnok, 1926. 20.

Korabeli pecsét T�s főjegyző 
aláírásával (Baross Lászlóné Cserba 

Veronika gyűjteményéből)
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a Magyar Ornitológusok Szövetségének. Az első világháborúban a szerb 
és az orosz fronton harcolt, majd sérüléssel leszerelt. 1918 őszén feleségével, 
Rényi Magdolnával és pár hónapos, Eleonóra nevű kislányukkal menekül-
ni kényszerültek Borosjenőről. (A ma már Romániához tartozó településen 
Tass Árpád jegyzőként dolgozott.) Aradon át Makóra érkeztek. Földeák előtt 
az aradi rendőrkapitányságon, Almáskamaráson, Eleken, Mezőhegyesen lá-
tott el közigazgatási feladatokat. 1929-ben került Földeákra. 1930-ban már 
a munkája gyümölcséről számolt be az újság: „Az egy évi munka eredménye a 
következő: a lövölde felépítése, az utcák petróleumlámpával való megvilágítása, 

A homályossága e�enére � értékes felvételen T�s Árpád főjegyző a kor szokásának 
megfelelően a falu h�árában fogadja Návay Arankát  

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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a piactér téglaburkolattal való ellátása, a Haleszi-ut kinyitása, 1 új ártézi kút 
jókarba hozása, a Stefánia �ókszövetség felállítása, a Gazdasági Egyesület fel-

állítása, a Mozgószínház létrehozása, Hősök 
fája ültetése s ezzel kapcsolatban nagyarányú 
fásítás létrehozása. E fásítások során nem ke-
vesebb mint 4500 fát ültettek el a község terü-
letén”. 54 A jegyző tervei között említette egy 
új kút fúrását a Vásártéren, valamint járdák 
építését. A Földeáki Gazdasági Egyesület 
1929-ben alakult (a fentebb említett, 1896-
os alapítású Földeáki Gazda Kör utódaként), 
tagjai feladatul tűzték ki a cukorrépa-ter-
mesztés előmozdítását, a legelők feljavítását, 
valamint a juh-, szarvasmarha-, sertés- és ba-
rom�tenyésztés fellendítését.

Tass főjegyző számos egyesületben fog-
lalt el kulcspozíciót. A Földeáki Katolikus 
Kör l897. június 13-án alakult. 1933-tól a 
tagok kilépése miatt nem működött, utol-
só tisztikarában Tass Árpád mint világi el-
nök szerepelt. Az 1903-ban alakult Dalárda 
1939-ben harminckilenc tagot számlált. 
Akkori elnöke Tass főjegyző volt. Hason-
ló tisztet töltött be az 1928-ban 162 taggal 
megalakult Földeáki Polgári Lövész Egye-
sületben is. A Stefánia Szövetség földeáki 
�ókja ügyvezető igazgatónak választotta. 

1932-től elnöke lett a Csanád-Arad-Torontál vármegyék Jegyző Egyesü-
letének. 55 A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének helyi csoportja 

54  Nagyjelentőségű munkatervet valósított meg a múlt évben Földeák község. 
Marosvidék, 1930. jan. 1. 5.

55 Hírek Csanád vármegyéből. Pesti Napló, 1932. dec. 4. 11.

József Attila a földeáki  
községháza udvarán, 1930

(A P�ő� Irodalmi Múzeum tulajdona)
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1920-ban alakult meg először, majd 1938 márciusában 148 taggal újból. 
Elnökké Tass Árpádné Rényi Magdolnát, igazgatóvá pedig a férjét válasz-
tották meg. 1938-tól a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöki pozíci-
óját is betöltötte a főjegyző.

A falu villamosításának ötlete már 1922 májusában felmerült. Közgyű-
lési határozat alapján felmérést végeztek a lakosság körében. Akkor három-
százötven család kérte a villany bevezetését. A munkálatok elkezdésére 
azonban csak 1929-ben került sor. Tass Árpád főjegyző (akit a nép – néhai 
Ádók István községi hivatalnok szerint – Hosszúlábúnak nevezett két mé-
ter körüli magassága miatt) 1929. január 1-től március 12-ig levente tiszti 
tanfolyamot szervezett. Az oktatásban Ratkay Dániel segédjegyző mint 
előadó vett részt. Ugyanazon év végén – szintén Tass főjegyző szervezé-
sében – az iskolán kívüli népművelés keretében féléves tanfolyamsorozat 
indult a faluban, 46 hallgató részvételével.

1930. június 21-én járási jegyzői értekezletet tartottak Földeákon. 1932. 
november 27-én Mezőhegyesen volt hasonló összejövetel, ahol Földeák fő-
jegyzőjét egybehangzóan a szervezet elnökévé választották.

1938-ban a megszaporodott munkák miatt új írnoki állásra írtak ki 
pályázatot a községházán. 56 Az állást Földeáki Lajos (1906–1980. márc. 
30.) okleveles jegyző nyerte el, aki az 1940-es években rövid ideig a Föl-
deáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője is volt. Tasi József 1980-ban 
megjelent írásában József Attila elhíresült, a községházán készült fotója 
kapcsán a Felberbauer családról is szól. 57 Földeáki (korábban Felberbauer) 
Lajos a �a volt a fentebb említett Felberbauer Pál adóügyi jegyzőnek. 58 
1931-ig gyakornokként dolgozott édesapja mellett. Földeáki Lajos és Jó-
zsef Attila egy osztályba jártak a makói gimnáziumban, hozzájuk érkez-
hetett látogatóba a fotó elkészültének idején (a Pető� Irodalmi Múzeum 
szerint 1930 tavaszán) a költő. 

56 Községi írnokválasztás. Makói Újság, 1938. aug. 11. 3.
57 Tasi József: A földeáki kép. Somogyi-könyvtári Műhely, 1980/1–2. 39–41.
58  A névmagyarosítás engedélyezéséről közlemények olvashatók: Budapesti Közlöny, 

1933. nov. 24. 2.; 1933. nov. 29. 2.
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1937-ben Antal Lajos (Földeák, Völgy utca 85. szám alatti lakos) volt a 
községi írnok. 59 A Közigazgatási és idegenforgalmi almanach az 1938. évre 
című adattár szerint a község jegyzői, gazdasági vezetői az említett évben a 
következők voltak: Tass Árpád főjegyző, Földeáki Pál adóügyi jegyző, vitéz 
Molnár Dezső aljegyző, Rátkai (Ratkay) Dániel segédjegyző. Földeáki Pál 
már 1936-ban is jegyzőként tevékenykedett a faluban. Ezt bizonyítja egy 
újsághír, miszerint a hivatalnok Csanádpalotán helyettesítette ottani kollé-
gáját. 60 1939-as adatok: Tass Árpád főjegyző, vitéz Molnár Dezső helyettes 
jegyző, Rátkai (Ratkay) Dániel segédjegyző, Ménesi György pénztári ellen-
őr, Földeáki Lajos irodatiszt.

1939 áprilisában Kovács Ágoston főszolgabíró Ratkay Dániel földeáki 
segédjegyzőt Püspöklelére helyezte át főjegyzői állásba. A földeáki megüre-
sedett segédjegyzői állásra Földeáki Lajos irodatisztet, okleveles jegyzőt ne-
vezte ki. 61 Ezzel egy időben Töröcskei Aladár lett a községi írnok. 62

Tass Árpád főjegyző 1941. december 31-ével tizenkét évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. Munkálkodását 1942. január 31-én tisztújító közgyű-
lésen méltatták. Legfőbb érdemeként a haldokló Hangya szövetkezet életre 
keltését, a Stefánia védőintézet megalapítását, három artézi kút fúrását és az 
Óföldeák–Földeák közötti kövesút, valamint a Népház megépítését ismer-
ték el jegyzőkönyvi megörökítéssel. A főjegyző unokájának, Székelyné Ko-
váts Eszternek köszönhetően Tass Árpád nyugdíjas éveiről is sok érdekessé-
get megtudhatunk. „Pesterzsébeti házunkban [ide költöztek Földeák után] 
kicsi, de szép rendezett kertet gondoztak nagyszüleim, amiben a virágok, gyü-
mölcsök mellett megfért a kis tyúkudvar és mellette az emeletes kis faépítmény 
a nyulak számára. Nagyapám [Tass Árpád] édesapja, nagyapja és távolabbi 
felmenői is erdészek voltak. A tanult hivatás mellett azonban természetes volt 
az is, hogy mindenkinek el kellett sajátítania több kétkezi mesterség fogása-

59 Haláleset. Makói Újság. 1937. okt. 16. 3.
60 Jegyzői hírek. Makói Újság, 1936. máj. 17. 7.
61  Jegyzőváltozások a központi járásban. Makói Újság, 1939. ápr. 13. 1.; Egyhangúlag 

Rattkay Dánielt választották Püspöklele főjegyzőjévé. Makói Újság, 1939. máj. 3. 2.
62 A földeáki községi választások. Makói Újság, 1939. júl. 4. 3.
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it is. Nagyapám egyik fő kétkezi mestersége az asztalosság volt. Azonban jól 
bánt a bőrrel is – mint gyakorlott vadászhoz illik – a bőrkikészítéshez (cser-
zéshez) is értett.” Földeák egykori főjegyzője amatőr csillagász is volt, aki 
maga készített távcsövön át kémlelte a csillagokat. „Számomra egyik legva-
rázslatosabb tudása a csillagok ismerete volt. Különleges élmény volt, ahogy 
csillagászati ismereteibe beavatott minket, unokákat is. Feledhetetlen élmé-
nye volt ezeknek az éveknek látni a Hold krátereinek körvonalait, a Szatur-
nusz gyűrűjét, a csillagképek fényesebb csillagait megkeresni és »közelebbről« 
szemlélni – közben hallgatni, miket tud mesélni ezekről Nagyapánk. Való-
ban sok mindenhez értett – szellemi és �zikai értelemben egyaránt. Termé-
szetes felelősségérzete volt a körülötte lévő emberekért, a szűkebb és tágabb 
közösségekért.  Abban az értelemben is, hogy tudásait lehetőség szerint minél 
többeknek átadja. Emellett a közösség önfenntartási képességét közösségszer-
vezéssel, tudásmegosztással, a közösségi felelősségtudat formálásával erősítse. 
A természetben nevelkedett, a természet rendjét értő és azt közvetíteni képes 
ember volt. Tapasztaltam  gyermekként is, hogy tisztelet és szeretet övezte.” 
1943 júniusában még „találkozunk” a volt földeáki főjegyzővel a Makói Új-
ság egyik júniusi számában. „Tass Árpád […] aki most az országos jegyzőár-
vaház egyesület ügyvezető igazgatója s aki a Csanád-Arad-Torontál vármegye 
törvényhatósági bizottságának mezőgazdasági érdekképviseleti tagja volt, a 
tagságáról lemondott.” 63 Ekkoriban (1944-ben bizonyosan) főszerkesztője 
volt a Jegyző-Árvaházi Közlönynek. 1964-ben hunyt el, felesége 1972-ben. 
A Pesterzsébeti Köztemetőben helyezték őket örök nyugalomra, ám a ham-
vakat, leányuk, Eleonóra a nyolcvanas években exhumáltatta. Azóta a Tass 
házaspár közös sírban nyugszik a Farkasréti temetőben leányuk férjének 
családtagjaival, az 1932-ben elhunyt dr. Kováts Józse�el, és az 1975-ben 
elhunyt dr. Kováts Zoltánnal. 64 2002-ben dr. Kováts Zoltánné Tass Eleo-
nórát is ebben a sírban helyezték örök nyugalomra.

63 Új törvényhatósági bizottsági tag. Makói Újság, 1943. jún. 8. 5.
64   Életrajzi adataikat lásd e kötet A Szabados-Kováts család története dióhéjban című 

fejezetében.
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 Az életrajzi kitérő után térjünk vissza a harmincas évek Földeákjára. Az 
1937-es községi képviselőválasztás során a következő lakosok kaptak bizal-
mat: az I. körzetben: Molnár Sándor, Szűcs István, i�. Lele László, Horváth 
Antal és Neparáczki Mihály. A II. kerületben: Antal Balázs, Horváth Béla, 
Szakács Mihály, Horváth László, és Bakai (Bakacsi?) Pál. 65 Tass Árpád 
megüresedett helyére hárman jelentkeztek. Közülük egyhangúlag Ratkay 
Dánielt választották meg (aki korábban a faluban, majd 1939 júniusától 
Püspöklelén is hasonló munkakört töltött be).

Az 1942. esztendő első napjaiban tisztújítást tartott a Magyar Élet 
Pártja földeáki szervezete. Miután dr. Tihanyi Béla titkár ismertette a 
pártvezetőség programját, megválasztották az új tisztikart, amely a kö-
vetkezőképpen alakult: dr. Nagy István (orvos) elnök, Szabó István tit-
kár, Horváth Pál társelnök, Benkóczy Antal (tanító) jegyző és könyvtá-
ros, Polgár István pénztáros, Lele László és Szabó Mihály ellenőrök, V. 
Szalma Mihály és Rakonczai Mihály háznagy. Választmányi tagok let-
tek: Kurunczi Pál, Ménesi Mihály, Szalma Mihály, Ádók István, Hor-
váth Antal, Szalma István, Molnár János, Fazekas János, Szántó László, 
és Gilinger Imre. 66 Február 15-én bálat rendezett a párt Ratkay Dániel 
főjegyző és dr. Tihanyi Béla kerületi vezetőtitkár fővédnöksége mellett. 
A bevételet a helyi szegény gyermekek étkeztetésére fordították. 67 Már-
ciusi összejöve telükön dr. Szabados An tal állatorvos a sertéshízlalásról 
és ennek nemzetgazdasági jelen tő ségéről tartott előadást. A veze tőség 
megköszönte önzetlen mun   ká ját vitéz Gardi Istvánnak, Mol nár Sándor-
nak és dr. Szilágyi Bélának, valamint megemlékeztek Selmeczi László el-
halálozott igazgatósági tagról. 68 

A Földeákon 1879-ben született Borcsányi Nándor szintén jegyző volt, 
ám a szülőfalujában nem volt állásban. Püspöklelén, Pitvaroson és Magyar-
csanádon látott el hivatali feladatokat. A megbecsült és közkedvelt főjegy-

65 Községi képviselőválasztások a központi járásban. Makói Újság, 1938. jan. 13. 2.
66 Tisztújítás a földeáki Magyar Élet Pártjában. Makó Újság, 1942. jan. 18. 4.
67 MÉP bál Földeákon. Makói Újság, 1942. febr. 21. 3.
68 Földeáki hírek. Makói Újság, 1942. márc. 10. 5.
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ző utolsó állomáshelyén hunyt el, 
1942-ben. 69 Ugyanebben az évben 
hunyt el Bugyi Pál 89 éves földeáki 
földbirtokos, megyebizottsági tag is, 
aki 60 esztendeig volt tagja a község 
képviselő-testületének. 70

1942. november 12-én dr. Fejér 
Miklós főispán és vitéz Várady Lász-
ló országgyűlési képviselő vármegyei 
körútjuk egyik állomásaként Földe-
ákra látogattak. Az elöljárókat Ratkay 
Dániel főjegyző és dr. Nagy István 
községi pártvezető üdvözölte. 71

Egy 1942-ben megjelent adattár 
vezetőjegyzőként még a nyugdíjba 
vonult Tass Árpádot említi. Valójá-
ban 1942. február 1-től már Ratkay 
Dániel, korábbi püspöklelei helyettes 
vezetőjegyző látta el a főjegyzői fel-
adatokat. 72 További tisztségviselők: 
községi bíró Sipos István, helyettes 
jegyző Földeáki Lajos, segédjegyző 
Szőke Károly, községi orvos Herczog 
Lajos, körállatorvos Szabados Antal, irodatiszt Ratkay Lajos, 73 pénztári el-
lenőr Ménesi György, díjnok (írnok, irodai alkalmazott) Búvár Antal. Ménesi 
György pénztári ellenőr 1944. március 31-én nyugdíjba vonult. Munkakö-

69 A magyarcsanádi jegyző hirtelen halála. Makói Újság, 1942. ápr. 9. 2.
70 Gyászjelentés. Makói Újság, 1942. jún. 19. 4.
71 Főispáni látogatókörút a vármegyében. Makói Újság, 1942. nov. 15. 1.
72 Főjegyző-választás. Makói Újság, 1942. febr. 1. 7.
73  Új községi díjnokok. Makói Újság, 1939. nov. 4. 3. A cikkben Rattkay Lajosként és 

mint díjnok szerepel.

Az Ezerme�er című folyóir� 1961 
szeptemberében fotót közölt  

az am�őr csi�agászról  
(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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rét Ádók István vette át, aki 1944. szeptember 25-étől megbízott főjegyző-
ként intézte a falu ügyes-bajos dolgait. 1944 őszén Neparáczki Mihály bíró, 
Virág Sándor plébános, Rátkai Ödön lelkész, Csathó Kálmán református 
lelkész, dr. Posztós János orvos, dr. Nagy István orvos (katonai szolgálatra 
el vezényelve), Dehény Kálmán iskolaigazgató (katonai szolgálatra elvezé-
nyelve) és Vörös Sándor gyógyszerész voltak a falu fontosabb közszereplői. 
Továbbá: Kugler Mária postamester, Csüllög István állomásfőnök, Szaba-
dos Antal állatorvos (katonai szolgálatra elvezényelve), Szerdahelyi János 
csendőrparancsnok, Csányi Mihály és Bárdi Gábor kisbírók. Ratkay Dá-
niel főjegyző 1944. szeptember 23-án négy gyermekével és feleségével, Ko-
vács Mihály községi fogatos kocsiján elhagyta a falut. Pályafutását Eleken, 
majd Gyomán folytatta. Később Földeáki Lajos lett a vezetőjegyző. A fenn-
maradt adatok alapján 1948-ban még betöltötte munkakörét.

A „Hangya-bolt” előtt kerékpárral T�s Árpád, me��te Baj�z Mihály bíró
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A törökvész után ébredező ősi Földeáknak rögtön egy újabb 
ellenséggel, az 1738–39-ben tomboló pestisjárvánnyal kellett 
szembenéznie. Szűk száz évig hasonló nagyságrendű járvány 

nem sújtotta a falut, ám 1831–32-ben az országos kolerajárvány Földeákot 
is elérte. A higiénia hiánya, a tudatlanság, sőt a plébános engedetlensége 
tovább tetézte a bajt. A pap a hagyományokra hivatkozva nem vett tudo-
mást a legelemibb, a kolerában elhunyt személyek temetésére vonatkozó 
szigorú járványügyi előírásokról. Ráadásul rémhírek kaptak szárnyra, mi-
szerint urak, orvosok, zsidók mérgezték meg a kutakat és az élelmiszereket. 
„Általános hiedelem a nép körében, hogy maguk az orvosok mérgezik meg a 
lakosságot, mérget öntenek a kútakba, hogy az ivóvízzel terjesszék a járványt. 
Csanád vármegyének minden zavaros időben lázongó népe, Földeák község 
lakossága emeli fel először is szavát az orvosok ellen és felbujtják alaptalan 
pletykájukkal a környező községeket is.” 74 A betegség az orvosokkal sem ki-
vételezett. Az egyik legfertőződöttebb faluba, Földeákra kirendelt Jezovits 
József makói orvos is súlyosan megbetegedett. A gyógyítómunkát és annak 
irányítását Urbanits Mihály (1781–1841), Csanád vármegye tiszteletbeli 
főorvosa, makói, illetve korábban Kiszomboron is gyógyító sebészmes-
ter vette át. (Egy 1837-ben megjelent orvosi munkája a szegedi Somogyi-
könyvtárban megtalálható. 75)

A himlő ugyancsak súlyos megbetegedéseket okozott országszerte. Az 
1850-es évektől már rendelkezésre állt a betegség felbukkanásának, terje-

74  Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Adatok Csanád várme-
gye közegészségügyének történetéhez I., Makó, 1928. 54.

75  Urbanits Mihály: Dissertatio inauguralis medica practica sistens observata in clinico 
medico pro medicis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae mense aprili anni 
1835. collecta. Buda, 1837.
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désének határt szabó ellenanyag. 1853-tól már Földeákon is megkapta min-
den háromévesnél �atalabb gyermek a szérumot.

Az 1860-as évek elején aszály sújtotta a vidéket. Az elvetett magok alig-
alig keltek ki, a megmaradt növények eső híján nem fejlődtek, így nem volt 
mit betakarítani. A község pénztára kiürült, a szegénység tovább fokozó-
dott. Rakonczai István bíró nyomorenyhítő intézkedéseket vezetett be. 
A falu 180 holdas nádasát árverés útján bérbe adták, 140 hold földet pedig 
haszonbérbe. A község elöljárósága igyekezett a faluba érkező adományokat 
és kiutalt segélyeket igazságosan elosztani, külön �gyelve a betegekre és az 
idős, magányos lakosokra. Oltványi Pál plébános kölcsön felvételével segítet-
te a települést. Sikerült elérnie, hogy Pestről rendszeresen kenyérszállítmá-
nyok érkezzenek a községbe. A kissé megszáradt, de életmentő kenyereket a 
szőregi vasútállomáson vette át a falu küldöttsége. A tehetősebb földeákiak 
segítségével rendszeres levesosztás jöhetett létre. A makói Löwenbach pék-
ségtől is érkezett kenyér. Ekkorra már több mint száz család szorult segélyre. 
Az ínség a lakosság egészségügyi állapotán is sokat rontott. Az egyoldalú táp-
lálkozás skorbuthoz vezetett. Dr. Meskó János megyei főorvos intézkedése 
nyomán ennek enyhítésére pénz és élelmiszer érkezett a faluba. Pestről több 
hordó savanyított káposztát hoztak a vitaminhiány pótlására. Az 1866-os 
kolerajárvány idején Pintér Mihály kirendelt orvos segített a betegeken. 

1871-ben visszatért a kolerajárvány, amely Csanád vármegyében több 
mint 2000 halálos áldozatot követelt. Szórványosan még többször jelentke-
zett a rettegett kór. A feljegyzések szerint Földeákon 1915-ben fordult elő 
utoljára, két ember halálát okozva. 

Képzett, állandó orvos 1874-ig nem volt Földeákon. Súlyos esetekben (és 
ha ezt megtehette a család) Makóról hívtak orvost. A segítség házi módsze-
rekre és a természet patikájára hagyatkozott. A kuruzslás azonban veszélyt 
hordozott: még 1903-ban is előfordult, hogy beteg leány halálát „gyógyfü-
vek” okozták. 76 Azon túl, hogy az 1871. évi XVIII. törvénycikk kötelezővé 
tette, az 1873-as kolerajárvány is kikényszerítette egy állandó orvos foglal-
koztatását a faluban. (Oltványi Pál már 1872-ben kérvényezte a vármegyénél 

76 A kuruzslás áldozata. Maros, 1903. máj. 7. 5.
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egy orvosi státusz kialakítását. 77) Az orvos évi �zetését 800 Ft-ban állapítot-
ták meg, lakáshasználattal. További rendelkezések: a vagyonos, földdel bíró 
lakosok vizsgálati díja 40 forint. A földdel nem bíró, de házzal rendelkező la-
kosok 20 forint vizsgálati díjat �zetnek. Házhoz hívás esetén pedig mindkét 
csoport esetenként 15 forint felárra számíthatott. A szegényeknek és a ház-
zal nem rendelkezőknek a kezelésért és a kiszállásért sem kellett �zetniük. 
Az orvos köteles a betegeit naponta egyszer, de ha szükséges többször is dí-
jazás nélkül látogatni. További feladatai közé tartozott egy kisebb gyógytárt 
tartani a szükséges gyógyszerellátáshoz. A falu nehéz anyagi helyzetben volt, 
ezért a Návay család évi 350, hét módos földeáki család évi 160 forint támo-
gatást biztosított az orvosi javadalmazás elősegítésére.

Az egészségügyi személyzet és a gyógyszertárak statisztikája Magyaror-
szágban 1875. évről című adattár Földeák első orvosaként dr. Eisenstein 
Jakabot említi (praxisát 1874. január elsején kezdte meg). Eisenstein doktor 
a gyógyítás mellett több szakkönyvet, értekezést írt. (Ezekből négy a So-
mogyi-könyvtárban is megtalálható.) Leányát, Ilonkát Szeged város ismert 
levéltárosa, a Szegedi Napló egykori szerkesztője, Sz. Szigethy Vilmos író, 
újságíró vette feleségül. 78 A már szegedi lakos (Széchenyi tér 16.) doktor 
1918. március 20-án, 71 éves korában hunyt el. 79 A szegedi zsidó temetőben 
helyezték örök nyugalomra.

A járványok megelőzése és legyőzése mellett égetően szükségessé vált 
a csecsemőhalandóság visszaszorítása. A szakszerűtlen szüléslevezetések 
gyakran okozták nemcsak az újszülött, de az édesanya halálát is. A szegény 
falu azonban nem tudta saját forrásaiból �nanszírozni a bába �zetését. So-
rozatos kérelmezések után 1844-re sikerült elérni, hogy a földeáki bába ja-
vadalmazása a vármegyei költségvetést terhelje. Pár év múlva a vármegye 
megvonta a támogatást, így a falu ismét nehéz helyzetbe került. A természe-
tes igényen túl ekkorra már rendelet is kötelezte a településeket egy szülész-
női állás betöltésére. A kismamák és a babák szakszerű ellátására egészen 

77 Ádók István: Oltványi Pál plébános 1854–1891. Földeák, [1997.] 13.
78 Házasság. Pesti Napló, 1903. júl. 17. 9.
79 Meghalt. Orvosi Hetilap, 1918. márc. 31. 377.
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1929-ig, a Stefánia Szövetség által létrehozott csecsemővédő hálózat helyi 
�ókjának megnyílásáig kell várni.

Orvos jelenléte akkoriban egyáltalán nem volt természetes a falvak-
ban: statisztikai kimutatások szerint 1858-ban mindösszesen nyolc doktor 
praktizált egész Csanád vármegyében, és 1875-ben is csupán tizennégy. 
Oltványi Pál, a zárdaiskola 1881-es átadásakor elmondott, és nyomtatásban 
is megjelent beszédében a község elöljáróságát felsorolván már megemlíti 
dr. Bauer Ignáczot mint körzeti orvost. 80 A �atal Bauer doktor 1880-ban 
kezdett rendelni a faluban. 81 1920-ban, 71 évesen hunyt el Makón, megyei 
főorvosként. 82

Az Orvosi Hetilap 1890. június 29-ei számában földeáki lakos esetleírá-
sára leltem. A rangos folyóirat teljes szakmai-anatómiai részletességgel (így 
csak erős idegzetű olvasóknak ajánlottan) számolt be bizonyos L. I.-né, 36 
éves földeáki asszony súlyos szembetegségének gyógyításáról, végső soron a 
szemgolyó eltávolításáról. A sokat szenvedett, életveszélyben lévő nő, ha fél 
szemmel is, de gyógyultan távozhatott a kórházból. 83

1898. augusztus 14-én a makói Maros hetilap részletes beszámolót kö-
zölt a földeáki képviselő-testület közgyűléséről. A cikkből kiderül, hogy 
1898-ra az „orvosilak” olyan rossz állapotba került, hogy összedőléssel fe-
nyegetett. A képviselők a teljes újjáépítés mellett döntöttek.

Az említett újság 1900. február 22-én cikkezett először dr. Istók Bar-
nabás földeáki orvosról, 9 hónapos kislánya, Ilona elhalálozása kapcsán. 
A doktor 1859. szeptember 8-án született a Gömör vármegyei Lőköshá-
zán (ma Szlovákia). 1882-ben avatták orvosdoktorrá Budapesten. Földeá-
kon 1886 és 1906 között praktizált. Az 1886-os pályázati kiírás szerint „a 
halottkémi teendőket díjtalanul teljesítő, községi orvos �zetése évi 600 forint 

80  Egyházi Beszéd, melyet a földeáki apácza-zárda és iskola beszentelése alkalmával 
1881. okt. 2-án tartott Oltványi Pál. Szeged, 1881.

81 Nekrológja: Makói Újság, 1920. máj. 4. 3.
82 Meghalt. Orvosi Hetilap, 1920. jún. 13. 256.
83  Közlemények a hódmező-vásárhelyi városi kórház szemészeti osztályából Imre József 

dr.-tól. Orvosi Hetilap, Szemészet mell., 1890. jún. 29. 25–29.
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és szabad lakás. Látogatási dijai 15 kr; rendeléssel 
20 kr. és 40 krban vannak megállapítva. A köz-
ségben – Ó-Földeák nevű pusztájával, hol több 
földbirtokos család állandóan lakik – 3720 lélek 
van.” 84 Felesége Török Ilona volt, gyermekei 
Barna és Zoltán. 1906-ban kinevezték várme-
gyei tiszti főorvossá. (A Makói Friss Újság 1922. 
május 13-án beszámolt a tisztifőorvos 40 éves 
jubileuma alkalmából rendezett köszöntésről, 
melyet a makói Korona Szálló emeleti nagyter-
mében rendeztek. 1935 májusában Tarnay Ivor 
alispán köszöntötte a fél évszázados közszolgá-
lat után nyugalomba vonuló orvost.)

1901 márciusában roncsoló toroklob (diéria), júliusban pedig kanyaró 
lépett fel járványszerűen Földeákon. Istók doktor az iskolákat és az óvodát 
ideiglenesen bezáratta. A Maros és Vidéke 1902. május 4-i beszámolója sze-
rint, alispáni utasításra megyeszerte megkezdték a himlő elleni védőoltások 
beadását. Földeákon dr. Istók Barnabás oltotta a gyerekeket. A vakcinázá-
sok „állati nyirk”-kal történtek, melyet az illető községeknek kellett besze-
reznie. Korabeli módszer szerint a felkaron, három helyen karcolást ejtett 
az orvos, mely felületi sérüléseket az oltóanyaggal bedörzsölték. A megjele-
nés kötelező volt, az elmaradókat büntetéssel fenyegették.

Miután 1906-ban Istók doktort kinevezték megyei főorvossá, Földeá-
kon pályázatot írtak ki a községi orvosi állás betöltésére. „A községi orvos 
javadalmazása: előleges havi részletekben 1200 korona évi �zetés, szabad 
lakás, vagy utólagos negyedévi részletekben 300 korona lakbérilletmény. 
Látogatási díjak nappal, avagy éjjel a négy hold földön alóli birtokosoknál 
40 �llér; a négy holdon felüli birtokosoknál, kereskedőknél és iparosoknál 80 
�llér; rendelvény írása nélkül a mindkét fokozatban említett látogatási díj 
30 �llér. Szegények ingyenes gyógykezelésben részesülnek” – állt a korabeli 

84 Pályázatok. Orvosi Hetilap, 1886. márc. 7. 277.

dr. I�ók Barnabás
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kiírásban. 85 A sikeres pályázó a fentebb említett dr. Eisenstein Jakab �a, dr. 
Eisenstein Károly, a szegedi Bábaképző Intézet alorvosa, nőgyógyásza lett. 
Eisenstein doktor a múlt század elején orvosi szakkönyvek szerzőjeként is 
ismertté vált, magyar és német szaklapokban sorra jelentek meg tanulmá-
nyai. (Édesapja munkáihoz hasonlóan Eisenstein Károly műveiből is talá-
lunk példányokat a Somogyi-könyvtárban.) Az orvos magyarosította nevét. 
Korai, 1920 februárjában bekövetkezett halála után, az édesanyja, özv. dr. 
Eisenstein Jakabné által megjelentetett gyászjelentésében már dr. Mészáros 
Károlyként szerepel. (Felesége, Mann Mária, dr. Mann Jakabnak, a szegedi 
Bábaképző Intézet igazgatójának leánya családi okok miatt 1919-ben ön-
gyilkos lett, amelyet a közismert és népszerű orvos nem tudott elviselni, 
ezért önkezűleg véget vetett életének.) A doktor Szegeden, a Tisza L. krt. 
20. számú házban lakott élete utolsó hónapjaiban. A belvárosi temetőben 
helyezték végső nyugalomra. 86

„Földeáki” aláírással 1913. augusztus 24-én egy olvasó cikket küldött a 
Maros Újságba, melyben dr. Bugyi József  87 és dr. Szécsi Samu orvosok perle-
kedését véleményezi. Különös módon a makói lapból nem, de a Budapesten 
szerkesztett Népszavából az ügy részleteit is megtudhatjuk: „Bugyi József 
dr, kolozsvári távirótitkárt családja hazahívatta Földeákra, hogy menyasz-
szonysorban levő nővérét védelmezze meg Szécsi Samu dr. községi orvos ellen, 
aki a faluban rágalmazó híreket terjeszt a leányról. Bugyi az orvost nyílt ut-
cán elverte, amiért a makói járásbíróság hatszáz koronára ítélte. A szegedi 
törvényszék fölmentő ítéletet hozott azzal az indokolással, hogy jogos védel-
mében követte el tettét.” 88 Mindezek előtt, 1911-ben, Szécsi Samu földeáki 
körorvost Csanád vármegye tiszteletbeli főorvosává választották. 89

85 Pályázatok. Orvosi Hetilap, 1906. dec. 2. 1096.
86  Dr. Mészáros Károly öngyilkossága. Délmagyarország, 1920. febr. 17. 3.; [Gyászhír]. 

Délmagyarország, 1920. febr. 17. 4.; Mészáros Károly öngyilkossága. Szegedi Napló, 
1920. febr. 17. 3–4.; Mann tanár vejének öngyilkossága. Pesti Napló, 1920. febr. 
18. 3.

87 A későbbi szegedi postaigazgató 1883-ban született a faluban.
88 A nővér védelmében. Népszava, 1913. okt. 23. 13.
89 Vegyes hírek. Orvosi Hetilap, 1911. febr. 12. 111.
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1914 tavaszától dr. Joó Imre, későbbi megyei főorvos praktizált Föl-
deákon. 90 Az első világháború kitörése után a főtéri Eötvös iskola egyik 
osztálytermében Návay Aranka vezetésével „hadikórházat” rendeztek be. 91 
„A község 50 ágyas kórház felállítását vállalta el, ezen kórház betegei közül 
[1914] december 1-ig 30 egyént díjmentesen egyes családok láttak el, míg 20 
egyén ápolásáért napi 1.20 kor. díj lett megállapítva, a házi ápolást azonban 

90 Vegyes hírek. Orvosi Hetilap, 1914. ápr. 19. 324.
91  Ádók István: I. világháború 1914–1918, második világháború 1939–1945 Földeák 

krónikája. [Földeák], 1998. 14.

Sérült k�onák a parkban, háttérben a községházával
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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megszüntetni kellett, miután a sebesültek között typhus [tífusz] eset fordult 
elő, mi a lakosság áldozatkészségét megakasztotta.” 92 Több fénykép fenn-

92  Csanádvármegye közigazgatási bizottságának a törvényhatósági bizottsághoz in tézett 
jelentése Csanád vármegye 1913., 1914. évi állapotáról. Makó, 1914–15. 44.

Középen, az �mer�len pap me��t dr. Joó Imre községi orvos (később vármegyei 
főorvos). A k�tejük között lé��ó karszalagos fér�, és me��te, a fehérkendős nővér 

v�sz�érő arcok régi földeáki (például műkedvelő előadá� ábrázoló)  
fotókon, ám a nevük már a múlt homályába vész

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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maradt, amelyeken a főtéri parkban sérült katonák láthatók. (Hadifoglyok 
is szép számmal voltak a faluban, főleg oroszok. Családoknál helyezték el 
őket, dolgoztak, minimális bért is kaptak. 93) 1916 januárjában az önkén-
tes betegápolásban is jeleskedő dr. Joó Imrének Lipót Szalvátor főherceg az 
Osztrák Vöröskereszt Díszjelvény II. osztálya kitüntetést adományozta. 94 
Joó doktor három év után távozott Földeákról, de a későbbiekben többször 
meglátogatta a falut. 1925 decemberében például a tuberkulózisról tartott 
előadást az érdeklődőknek, dr. Jeszenszky Gyula vendég előadó, magánor-
vos társaságában.

1919-ben helyettesítőként érkezett Földeákra a kedves emlékezetű dr. 
Herczog Lajos, aki 1920 márciusától mint községi orvos látta el a betege-
ket a faluban, mintegy két évtizeden át. Kinevezéséről az Orvosi Hetilap 
is közölt hírt. 95 Herczog Lajos 1891. július 24-én született Bátorkeszin 
(a mai Szlovákia területén található, Komáromtól 25 km-re). Középfokú 
tanulmányait az érsekújvári Szent Ferenc-rendi katolikus gimnáziumban 
végezte. A jeles eredményeket elérő diák munkáját 10 koronás arannyal ju-
talmazták 1904-ben. 1909-ben érettségizett, ekkor – könyvjutalom mel-
lett – elnyerte a Székely-Singer Mihály emlékére létrehozott alapítvány 
800 koronás alapjának évi kamatát. Orvosi diplomáját Budapesten sze-
rezte. 1916-ban a fővárosi izraelita hitközség kórházának segédorvosa lett. 
1918-ban Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetéssel tért haza a katonai 
szolgálatból. Rendszeres előadója, szervezője volt kultúrdélutánoknak, 
tanfolyamoknak. A Stefánia Szövetség földeáki �ókjának vezető- és gyer-
mekorvosi posztját is betöltötte.

Az Országos Stefánia Szövetség a védőnői szolgálat előzményeként, 
1915-ben kezdte meg működését dr. Madzsar József politikus-orvos, vala-
mint dr. Bárczy István, Budapest polgármestere kezdeményezésére. A moz-
galom névadója, védnöke gróf Lónyai Elemérné, Stefánia hercegasszony 

93  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 84.

94 Vörös keresztes kitüntetés. Makói Újság, 1916. jan. 13. 3.
95 Választás. Orvosi Hetilap, 1920. jún. 13. 256.
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volt. Alapvető feladatként a nagyarányú csecsemőhalandóság visszaszorí-
tását, valamint az édesanyák és kisgyermekek védelmét tűzték ki célul, de 
felvállalták a házasságon kívül szült nők, és az így született gyermekek jog-
védelmét is. A húszas évek közepén a gondozási korhatárt három évről hat 
évre módosították. Az alapítás évében a fővárosban, majd rövidesen vidéki 
városokban, köztük Szegeden is megindult a védőnőképzés.

Az érsekújvári k�olik� gimnázium 1903-� értesítője Herczog Lajos  
�nulmányi eredményeivel (Somogyi-könyvtár, Szeged)
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Az Országos Stefánia Szövetség elsősorban a tízezer főnél népesebb 
településeken szervezett �ókintézetet. Földeák lakossága az 1930-as nép-
számlálás szerint 5555 volt, így szerencsésnek mondható, hogy 1929. már-
cius 5-én mégis megnyílhatott a faluban a 181. sz. védőintézet. Egy kora-
beli újságcikk szerint a rendelő már február 18-án megkezdte működését a 
„Ferencz József király utcában, Antal Béla házában, a zárdával szemben.” 96 
Vezető fő- és gyermekorvossá Herczog Lajos községi orvost választották. 
Szülészi posztra dr. Papp Andort jelölték. A fővédőnői tisztséget özv. Weisz 
Gyuláné Zboray Erika, a védőnőit Szénássy Irén vállalta. Az egyesület örö-
kös védőivé választatott Návay Aranka és Návay Andorné. A �ókintézet 
az óföldeáki gyerekek gondozását is felvállalta. Návay Aranka képzett vö-
röskeresztes nővérként szükség esetén a falu apraja-nagyjának segítségére 
sietett. Így, súlyosabb esetekben, a földeáki orvos megérkezéséig nem volt 
ellátatlan a beteg vagy a sérült. Egy példa a sok közül: 1926. március 2-án a 
makói Marosvidék napilap beszámolt Szűcs Sándor és Szalma István véres 
verekedéséről. A  súlyosan sérült Szalma Istvánt Návay Aranka részesítette 
elsősegélyben.

A 3000 pengő értékben berendezett rendelőben az első évben 41 álla-
potos nőt gondoztak, de ez az összes várandós anyának még csak a har-

madát jelentette. 312 gyermeket láttak el, 120 
születést regisztráltak. A védőintézet már az első 
évben 17 százalékról 11 százalékra szorította le a 
csecsemőhalandóságot. A rászorulókat ruhával, 
gyógytápszerrel, tüzelővel, babakelengyével tá-
mogatták. A bábák és a szülők részére előadáso-
kat szerveztek.

1929 decemberében a sajtó ekképpen méltat-
ta a földeáki Stefánia jótékony működését: „Első 
volt a segítés terén a földeáki Stefánia Fiókszövet-
ség, a mely a nyomor enyhítése céljából e hó 15-én 
műsoros estélyt rendezett Ratkay Dániel s. jegyző 

96 A földeáki 181. sz. Anya és Csecsemővédő Intézet. Marosvidék, 1929. febr. 20. 3. 

Návay Aranka
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fáradhatatlan közreműködésével s az előadás jövedelméből a jószívű adako-
zók bőkezűségéből 17 szegény anyát részesített segélyben, tűzifát, lisztet és cuk-
rot osztott ki e szegénysorban élő anyák között, ezenkívül 17 kisdededet látott 
el a szövetség jó meleg ruhával. E ruhákat a szövetség lelkes igazgatósági tag-
jai: Tausch [Tass] Árpádné, Boros Károlyné, Insperger Pálné, Joó Sándorné, 
Torma Józsefné, Meszlényi Antalné, Rajki Mártonné, Méder Györgyné, An-
tal Istvánné és Hemmen Éva készítették el […] a Stefánia Fiókszövetség aján-
dékát az arra reá szorultaknak Mátyás Béla plébános elnök osztotta ki.” 97

1934. május 14-én dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök felszentelte a 
�ókintézet új épületét. Az egybegyűlteket a helyi tiszteletes, Mátyás Béla 
köszöntötte. Az ünnepségen Fáy István főispán és Tarnay Ivor alispán is 
megjelent.

Az első képzett szülésznő, Kaliszka Katalin az 1860-es években tevé-
kenykedett a faluban. Addig csak bábák segítették a gyermekeket a világra. 
1876-ban érkezett a faluba Budáról Nyúl Sarolta mint szakképzett bába, 
150 Ft-os éves �zetéssel. Kiegészítésként a tehetősebb lakosok gyermekei-
nek születése esetén még 1 Ft honoráriumra számíthatott. 1891-ben kettő, 
1901-ben már négy bába segítette a szüléseket a faluban. 98 Magyarország 
kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági cimtára 1924-es kiadása bizonyos „Si-
pos J-nét” nevez meg szülésznőként. 1927-ben hat bába volt a faluban. 99 
A harmincas években az 1910-ben Szegeden végzett Bajusz Jánosné volt 
az okleveles szülésznő Földeákon. 1948-ben újsághír emlékezett meg a 66 
évesen elhunyt özvegy Gáliczki Jánosné szülésznőről, aki a cikk tanúsága 
szerint 34 év alatt 1700 gyermeket segített világra Földeákon. 100

97 Földeák szíve. Marosvidék, 1922. dec. 22. 3.
98  Markos Gyöngyi: Bábaság Makón. A Makói Múzeum Füzetei 61., Makó, 1988. 35., 

39.
99  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 104.
100  Meghalt az anyák őrangyala. Makói Népújság, 1948. márc. 7. 5. [Rácz Sándor Föl-

deák ragadványnevei című kötetében Gáliczki Lajosné néven említi a bábaasszonyt.]
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A Stefánia Szövetség 1927 és 
1940 között párhuzamosan műkö-
dött a Zöldkeresztes Egészségvédel-
mi Szolgálattal. 1940-ben Országos 
Egészségvédelmi Szövetség néven 
újjászerveződött és a zöldkeresztes 
mozgalom munkáját támogatta. 
1936. január 20. és május 31. között 
a „Zöld Kereszt” Földeákon nagysza-
bású élelmezési akciót hajtott végre 
70 gyermek részvételével. „Elfogyott 
ez alatt 1562.5 kiló kenyérliszt, 282-
3 kg főzőliszt, 143.1 kg zsír. 210 kg 
szalonna, 16 kg kolbász, 1916 liter 
tej, 23 liter tejfel, 2785 tojás, 20 kg 
karalábé, 97.45 kg bab, 870 kg bur-
gonya, 83 kg savanyú káposzta. 346 
kg sárgarépa, 75 kg cukorrépa, 35 
kg lencse, 91.25 borsó, 53 kg paraj, 
126 kg sertéshús, 18 kg marhamáj, 
61 kg rizs, 31 kg tarhonya, 37.73 
kg só, 2.1 paprika, 60 kg paradicsom püré, 60 kg vöröshagyma, 3 kg fok-
hagyma, 33 kg petrezselyem, 13.2 zsemlemorzsa, 10.3 kg mák, 16 kg 
szil vaíz, 47.95 kg cukor, 72.5 kg káposzta, 10 kg búzadara, 16 kg zöldsa-
láta, 17 kg túró és 1949 kg tűzifa. Ezek összes értéke 2193 P 45 f. A konyha-
felszerelés értéka 189 P 22 f. Tehát az összes kiadás 2382 p 67 f volt. […]  
Ezeket és még több részletes adatot is feltüntet az a jelentés, amelyet Mátyás 
Béla pápai kamarás, apátplébános, Tass Árpád községi főjegyző, dr. Herczog 
Lajos községi orvos és Tass Árpádné írtak alá. Ők voltak a mozgalom lelkei. 
Mellettük lelkes hölgygárda működött.” 101 A beszámoló részletes táblázatot 

101  Dr. Joó Imre: Beszámoló a földeáki Zöld Kereszt gyermekétkeztetési akcióról. Makói 
Újság, 1936. jún. 7. 3.

dr. Herczog Lajos
(Czene Csaba gyűjteményéből)
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is közölt a különböző korú gyermekek „akció alatti súlygyarapodásáról”. 
A háború után a politikai rendszer változásával az anya- és csecsemővéde-
lem feladatkörei állami kézbe kerültek.

A húszas–harmincas években a terjedő tuberkulózis megfékezése ha-
laszthatatlan feladattá vált. A tbc-intézményhálózat kiépítésén túl az álta-
lános felvilágosító tájékoztatásra is nagy hangsúlyt fektettek. Kajszi Olga 
1940-ben lejegyzett, 2014-ben kiadott Földeák község leírása című köteté-
ben így ír: „A gümőkór napjainkban is borzasztó arányban szedi áldozatait. 
Bár itt [Földeákon] a helyzet lényegesen jobb, mint általában az Alföldön. 

Ez a fásított utcáknak, másrészt pedig a szellőztetésnek 
– mely lényegesen tökéletesebb, mint más falukban – 
köszönhető. Ez elsősorban a községi orvos [dr. Herczog 
Lajos] érdeme. […] A betegség ellen már az iskolában, 
illetőleg az óvodában megkezdik a harcot. Az óvo-
dába kerülő gyermeket a községi orvos megvizsgálja, 
dermotubin kenőccsel kis helyen bekeni. Ha a gyermek 
már fertőzött, kiütések jelentkeznek a bekent helyen. […] 
az ellenőrzést elősegíti a makói vándorröntgen. Évente 
egyszer jön ki Földeákra.”  102

A régi újságok, akárcsak manapság, hírt adtak a súlyos balesetekről, 
gyilkosságokról. A Makói Friss Újság 1921. október 6-i beszámolója sze-
rint Rakonczai Sándor földeáki vendéglőst szóváltás után egy napszámos 
hasba szúrta. Ilyen esetekben, az elsősegélynyújtáson túl nem sokat tehe-
tett a községi orvos. A pórul járt embert kocsira tették, és Makóra szál-
lították, ahol dr. Diósszilágyi Sámuel (1882–1963, tüdő- és belgyógyász, 
röntgenszakorvos, a makói kórház későbbi névadója) megoperálta, ennek 
ellenére a kocsmáros másnap életét vesztette.

1923 augusztusában a gencsháti Návay-uradalomban leszakadt az ökör-
istálló gabonaraktárnak használt padlása, tíz embert betemetett a zab, hár-

102  Kajszi Olga (szerk. Horváth Mihály): Földeák község leírása, 1940. Szeged, 2014. 
56–58.

dr. Tó� Sándor 
orvos
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man meghaltak. A sérülteket dr. Herczog Lajos földeáki orvos részesítette 
elsősegélyben.

1924. június 26-án reggel az Óföldeákról befutó lóré (keskeny nyomtá-
vú lóvasút) a földeáki állomáson várakozott. Az erre felkapaszkodó Beré-
nyi Pista, Berényi Imre napszámos nyolcéves �a, a szomszédos vágányról 
induló, vásárhelyi vonat kerekei alá esett és súlyos sérüléseket szenvedett. 
Herczog Lajos ellátta a �út és a makói kórházba szállíttatta. A korra jel-
lemzően a szerencsétlenül járt gyereket személyautó vagy mentő híján a fél 
kilences vonattal vitték be Makóra, csak onnan szállította mentőkocsi a 
kórházba. 103 (A Makói Önkéntes Mentőegyesület csak később, 1924 au-
gusztusában alakult meg, hatásköre Földeákra is kiterjedt.)

Herczog Lajost gyakran hívták a két világháború közötti időszak be-
tegségeitől – vörheny (skarlát), torokgyík (roncsoló toroklob, diéria), gü-
mőkór (tuberculosis, tbc), vérhas (dysenteria), himlő, szamárhurut, tífusz, 
trachoma – szenvedőkhöz, de öngyilkosokhoz, marólúg okozta mérge-
zésekhez, forrázásokhoz, cséplési balesetekhez is. A technika fejlődésével 
megjelentek az autó- és motorbalesetek is.

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

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

A tragikus kimenetelű szerencsétlenségeken túl egy-egy horrorisztikus 
eset is előfordult Herczog doktor szolgálati idejében. 1927 szeptemberé-
ben Földeák, sőt egész Csanád vármegye közönségét izgalomban tartotta 

103  Ma hajnalban súlyos szerencsétlenség történt a földeáki vasúti állomáson. Ma-
rosvidék, 1924. jún. 26. 2. 
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egy újsághír, miszerint szeptember 14-én „Földeáktól mintegy másfél ki-
lométer távolságra, túl a Szárazéren, a kilencedik eperfa tövén” főzött em-
beri csontokat találtak. A két felnőtt és egy gyermek csontjait először dr. 
Herczog vizsgálta meg. A krimibe illő rejtélyről részletes beszámolót közölt 
a Marosvidék napilap szeptember 17-én, majd rá két héttel ismét, helyt adva 
a tények ismertetésének és a találgatásoknak egyaránt. A Szegedi Királyi 
Ügyészség orvosszakértők bevonásával minden részletre kiterjedő vizsgála-
tot indított. A későbbiekben nem cikkeztek az újságok a kedélyeket felbor-
zoló esetről. (Sajnos a Magyar Detektív című korabeli szaklap sem foglalko-
zott az esettel.)

A két háború között rövid ideig a Szabados-házban (Szent László tér 9.) 
rendelt dr. Kováts József és dr. Kováts Zoltán.

1928–29-ben az újonnan érkező orvosok ról sorra jelentek meg újság-
cikkek, melyekből a rendelések helyeit is kihámozhatjuk: „Dr. Papp An-
dor orvos Földeák községben megtelepedett és orvosi rendelését megkezdte.” 104 
„Dr. Kolozsi Pál Földeákon az Erzsébet királyné utcában a régi gyógyszertár 
épületében működését megkezdte”; 105 „Dr. Herczog Lajos orvost szabadsága 
alatt dr. Kolozsi Pál helyettesíti a Főtéren a Gubics-féle házban”. 106 Kolozsi 
Pál 1897. dec. 23-án született Okányban. Diplomáját a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán szerezte 1925-ben. 1941-
ben Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetést kapott. 107 „Dr. Mihalovits Sándor 
orvosi és fogorvosi rendelését a Korona utca 48. sz. alatt megkezdte (Németh 
Julis féle ház a róm. kath. kőrrel szemben)”. 108 És egy hirdetés orvosi vonat-
kozással: „Eladó ház. Földeákon, a Szent László tér torkolatában 286. szám 
alatt 1927. évben készült, 3 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 fásszín, egy pince 

104 Orvosi hír. Marosvidék. 1928. nov. 17. 3.
105 Orvosi hír. Marosvidék, 1929. ápr. 7. 3.
106 Orvosi hír. Marosvidék, 1929. jún. 23. 3.
107 Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, 1944. nov. 4. 8.
108 Orvosi hír. Marosvidék, 1929. ápr. 7. 3.
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( jelenleg orvosi lakás) szabadkézből eladó. Értekezni lehet i�u Kakuja Imré-
vel, Tanya 54. sz. alatt.)”. 109

A fentebb említett Mihalovits Sándor 1899-ben született Kolozsvá ron. 
Középiskolába Székelyudvarhelyen járt Tamá si Áron későbbi író osztály-
társaként, akit a har  mincas évek végén egy iro-
dalmi est kapcsán vendégül látott Makón. Az 
egyetemet szülővárosában, illetve Szegeden vé-
gezte, ott tanársegédként is dolgozott. Később 
Magyarcsanádon praktizált, majd 1929-től Föl-
deákon segített a rászorulókon. A Budapesti 
Orvosi Újságban megjelent állásajánlat szerint 
az új orvos évi javadalmát 775 pengőben állapí-
tották meg. 110 1943-ban Kolozsi Pál kollégájá-
hoz hasonlóan Nemzetvédelmi Kereszt kitün-
tetést kapott. 111 A harmincas években Makón 
rendelt. Felesége Dávid Erzsébet volt. 112 1984. 
január 23-án hunyt el Makón. 113

Az 1932-es év nagy feladatok elé állította a 
falu, sőt az egész járás orvosait. A Makói Friss Újság október 9-én, vasárnap 
Makón és Földeákon is fellépett a gyermekbénulásos járvány címmel számolt 
be a betegség előretöréséről. „A járvány első betege Földeákon Czene Etelka 
öt éves óvodás leányka” – írta a napilap. (Badalik Zoltánné Czene Etelka 
adatközlőm, aki hozzájárult a neve, és a sokunknak már történelmi távlato-
kat jelentő eset említéséhez, 2011. május 27-én hunyt el Földeákon.) A kis 
beteget – olvashatjuk a korabeli újságban – dr. Mihalovits Sándor és dr. 
Herczog Lajos orvosok vizsgálták először, de az eset súlyossága folytán a 
faluba érkezett dr. Joó Imre járási tisztiorvos is. Egy 1932. novemberi kimu-

109 Eladó ház. Marosvidék, 1928. ápr. 25. 3.
110 Megüresedett orvosi állások. Budapesti Orvosi Újság, 1929. jan. 17. 95. 
111 Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, 1943. dec. 31. 3.
112 Csődönkívüli kényszeregyességek. Budapesti Közlöny, 1930. szept. 30. 5.
113 Halottaink. Orvosi hetilap, 1984. szept. 16. 2327.

dr. Mihalovits Sándor
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tatás szerint a megyei falvakat vizsgálva Földeákon regisztrálták a legtöbb 
paralízises megbetegedést.

A Turul Szövetség egyetemi szervezetként több egészségmegőrző, fel-
világosító akciót hirdetett a harmincas években. Az Egészségvonat elneve-
zésű szerelvény a születés, házasság, halálozás és betegségek témakörökben 
mutatott be vándorkiállítást. A propagandavonat 1936-ban Földeákra is 
eljutott. 114 Szükség is volt a prevencióra: dr. Joó Imre tiszti főorvos 1936. 
augusztusi jelentése szerint a vármegyében nagyon sok (főleg gyermek) 
szenved járványos betegségben, Földeákon leginkább a vérhas (dizentéria) 
szedi áldozatait, 35 beteget regisztráltak. 115 A kanyaró miatt az óvodát és 
iskolát is be kellett zárni egy időre 1936-ban. 116

A harmincas évek közepétől (egy 1935-ös újságcikk már említi 117) dr. 
Sepp József is községi orvosként állt alkalmazásban Földeákon. 1937 júni-
usában Sepp doktor feljelentése nyomán eljárás indult egy napszámos ellen, 
aki botcsinálta gyógyítóként „orvosolta” a betegeket. 118 Sepp József a har-
mincas évek végén a Stefánia Szövetség földeáki �ókjának tanácsadói fel-
adatait is ellátta. 1937 októberében dr. Bielek Tibor budapesti egészségügyi 
felügyelő és dr. Papp Juhász István járási tisztorvos Földeákra látogattak, 
propagálva a tejakciók, és a helyes gyermekétkeztetés fontosságát. 119

A Makói Újság 1936. augusztus 9-én Erős hastífusz és vérhasjárvány a 
városban és a központi járásban – a gyümölcsszezon nagyot rontott a várme-
gye közegészségügyén címmel címlapon közölte dr. Joó Imre tiszti főorvos 
aggodalomra okot adó beszámolóját. A cikkből kiderül: Földeákon is sok 

114 Csanádba is ellátogat az Egészség-Vonat. Makói Újság, 1936. aug. 2. 1.
115  Erős hastífusz és vérhasjárvány a városban és a központi járásban. A gyümölcssze-

zon nagyot rontott a vármegye közegészségügyén. Makói Újság. 1936. aug. 9. 1.; 
Erős hastífusz és vérhasjárvány lépett fel Deszken és Makón. Vigyázzunk, mosatlan 
gyümölcsöt ne együnk. Makói Újság, 1936. aug. 29. 2.

116 Anyák, vigyázat! Vérhasjárvány fenyeget. Makói Újság, 1936. jún. 14. 4.
117 Felül�zetések. Makói Újság, 1935. nov. 3. 6. 
118 Elítélték a földeáki ezermester-orvost. Délmagyarország, 1937. jún. 13. 12.
119  A város és a megye gyermekjóléti és szociális intézményeit vizsgálta végig Bielek egész-

ségügyi felügyelő. Makói Újság, 1937. okt. 9. 1.
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beteg halálát okozta a kanyarót követő vérhasjárvány. 1938-ban a vörheny 
(skarlát) olyan mértékben felütötte a fejét a faluban, hogy az óvodát is be 
kellett zárni. 120 1938 tavaszán dr. Joó Imre tiszti főorvos és dr. Nagy Pál tü-
dőgondozó-intézeti főorvos vezetésével tüdőszűrő napokat szerveztek Föl-
deákon. Az akciót szegénysorú gyerekek részére hirdették, akik ingyenes 
vizsgálatban részesültek. Mivel akkoriban még nem volt villanyáram Földe-
ákon, így áramfejlesztőt is biztosítottak a röntgengép üzemeltetéséhez. 90 
gyermeken kívül sok felnőttet is átvilágítottak. 121 1939 áprilisában ismét 
nagyszabású tüdőszűrő akció indult a vármegyében, amelynek keretében 
Földeákra is ellátogatott a röntgenautó. 122 1941-ben az óvodát szamárkö-
högés-járvány miatt újra bezárták. 123

1939-ben dr. Herczog Lajos földeáki praxisa kezdetének huszadik év-
fordulóján talán már sejthette, hogy a háború kitörése és a fokozódó zsi-
dóüldözés az ő sorsát is megpecsételi. Rácz Sándor (Földeák, 1927. febr. 
1. – Makó, 2005. dec. 13.) makói tanár, helytörténész megemlékezése két 
lapban is megjelent dr. Herczog Lajosról. 124 „A községi orvosi rendelő és a 
szolgálati lakás régebben a Szárazér felé menet, a nagymalom utcájában, a 
Juhász Palcsiék-féle ház mellett volt. Az orvosi rendelőbe egy keskeny folyosón, 
a várószobán keresztül lehetett bejutni.” A bicikli mindig készenlétben állt 
a folyosón, ezzel járta a falut és környékét a kistermetű, szemüveges doktor. 
Nőtlen volt, szolgálati lakásban élt idős édesanyjával, aki 81 évesen, 1934. 

120  Hőfer-jelentés a járványok, kórok és népbetegségek �ontjáról. Csanád-Arad-Torontál 
megyében még jó a szaporodás. Makói Újság, 1938. júl. 13. 3–4.

121  Tüdőröntgenezés Földeákon. Megindult a nagy népegészségmentő, kutató munka a 
megye községeiben is. Makói Újság, 1938. márc. 10. 2.

122  Csanád–Arad–Torontál az országban elsőként szervezi meg a népi tüdőgondozást. 
Négy körzet lesz, Makón tüdőbeteg-otthon. Hordozható Röntgen-készülékekkel vég-
zik a falvakban és a tanyákon a tüdővizsgálatokat. Makói Újság, 1939. ápr. 30. 3–4.

123  A halál is segít szaporodni a magyarnak. Szamárhurut-járvány a megyében. Makói 
Újság, 1941. aug. 13. 2.

124  Rácz Sándor: Emlékezés Herczog Lajos községi orvosra. Csongrád Megyei Hírlap 
makói kiadás, 1984. máj. 17. 5.; Rácz Sándor: Arcok villannak fel a múltból. Emlé-
kezés Herczog Lajos községi orvosra. Új Ember, 1984. szept. 15. 2.
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április 22-én elhunyt. Hamarosan Herczog doktor élete is végzetes fordu-
latot vett. Elhurcolásáról, megpróbáltatásairól nem sok adat maradt fenn. 

Földeák község 1950-es halálozási anyakönyvének 5. bejegyzése azon-
ban segíti a további kutatásokat: „Családi és utóneve, állása ( foglalkozása), 
lakhelye: dr. Herczog Lajos községi orvos, Földeák, 674. sz. A bejegyzés ideje: 
1950. jan. 31. Az elhalálozás ideje: 1944. május 15. éjjeli 12 óra. Vallása: 
izr. Életkora: 52 [itt némi ellentmondás felfedezhető, ha �gyelembe vesszük 
az 1891-es születési dátumot] Szüleinek családi és utóneve: néhai Herczog 
Hermann, néhai Pudler Detti. Aláírás előtti esetleges megjegyzések: A makói 
járásbíróság 1949. évi december hó 6 napján kelt Pk 7787/1949/4. sz. végzé-
sével lett az elhalálozás bíróilag megállapítva. Czakó Zoltán s.k. anyakönyv-
vezető h.” „Az elhalálozás helye” rovat üresen maradt.

 A budapesti Holokauszt Emlékközpont munkatársai lényegében csak a 
földeáki anyakönyvben foglaltakat erősítették meg (azokat is csak részben): 
„Halálának körülményei ismeretlenek.”

Rácz Sándor fentebb idézett cikkében Berényi Ferenc (1929–2019) föl-
deáki tanácselnök visszaemlékezésére hivatkozva megemlítette, hogy a falu 
szeretett orvosa Sopron közelében, a bal� munkatáborban lelte halálát.

1943. január 6-ai Makói Újságban leltem a következő baljóslatú közle-
ményre: „Dr. Herczog Lajos földeáki és dr. Morvai Ödön kunágotai körorvoso-
kat – zsidók lévén – szabályszerű végelbánás alá vonják, ami azt jelenti, hogy 
január 31-től kezdve nyugdíjazzák őket és pedig teljes nyugdíjjal.”  125

Egy internetes forrás Medgyesbodzást jelöli Herczog Lajos utolsó lak-
helyéül. „A deportálás előtt nem sokkal telepedett le a faluban dr. Herzog 
Lajos orvos is.” 126 Bár a vezetéknévből egy betű hiányzik, nyilvánvaló az 
azonosság. A Magyarország tiszti cím- és névtára 1944 című kiadvány is 
medgyesbodzási orvosként említi Herczog doktort. (Fellelhető adatok sze-
rint Földeákon 1942-től az 1944-es bevonulásáig dr. Nagy István rendelt.) 

125  A vármegye kenyér és zsírellátása biztosítva van. Végelbánás alá vontak két zsidó 
körorvost. Makói Újság, 1943. jan. 6. 2.

126  https://hu.wikipedia.org/wiki/Medgyesbodz%C3%A1s (A letöltés ideje: 2019. 
nov. 20.)
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Tovább bonyolítja Herczog doktor nyomon-követését egy, a Budapesti Köz-
lönyben megjelent hír, miszerint 1944. júliusában az orvos Medgyesbodzás-
ról Földeákra költözését bejelentette. 127 Ez a tény megkérdőjelezi a halála 
időpontjára vonatkozó (a 70. oldalon idézett) hivatalos adatot. A szálak ki-
bogozásában reménykedve vettem fel a kapcsolatot Balogh István tanárral. 
A helyismereti író szakterülete a Békés megyei zsidóság történeti kutatása. 
Mint kiderült, dr. Herczog Lajos neve szerepel az 1944-es medgyesbodzási 
deportálási jegyzéken. Balogh István az ötvenedik születésnapján túl lévő 
orvos esetében a munkaszolgálatot nem tartja valószínűnek: „Két lehetőség 
van mindösszesen: Auschwitz vagy ausztriai ún. családi láger. Tekintve, hogy 
viszonylag életerős korban lévő emberről van szó, ha nem gázkamrás-lágerbe 
került volna, akkor esélye lett volna a túlélésre. Ezért azt feltételezem, hogy 
Auschwitzba került, ahol 40-50 éven felüliek nem nagyon maradhattak élet-
ben. Hogy a halottá nyilvánítása mégis Földeákon történt, annak oka lehet, 
hogy nem íratta át magát 1944-ig Bodzásra, akkoriban ezzel nem sokat fog-
lalkoztak, főleg egy egyedülálló, ingatlannal nem rendelkező személy.” Ezek 
tehát a tények és feltételezések a „régi Földeák” utolsó, hosszan praktizáló 
orvosának utolsó napjairól.

1939-től az addig a Dunántúlon praktizáló földeáki születésű dr. Sipos 
József (Sipos István törvénybíró �a) lett Püspöklele orvosa. 128

Rövid ideig, 1944 szeptemberétől 1945 áprilisáig a budapesti Szent Já-
nos Kórházból érkezett dr. Tóth József gyógyította a betegeket. Herczog 
doktor megüresedett helyét 1943 márciusában a Mezőkovácsházáról érke-
ző dr. Posztós János 129 (1903–1992) foglalta el, aki 1970-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig volt a falu orvosa.

Kiegészítésképpen következzenek az anyaggyűjtés során felbukkant a 
fentiekben nem, vagy csak említés szintjén szereplő földeáki, óföldeáki szü-
letésű orvosok (név, születési és halálozási adatok, anyja neve, diplomaszer-

127  A Szegedi Kerületi Orvosi Kamara választmánya közhírré teszi. Budapesti Közlöny, 
1944. júl. 28. 13.

128 Új orvost kap Püspöklele. Makói Újság, 1939. okt. 14. 3.
129 Orvosáthelyezések. Makói Újság, 1943. márc. 12. 2.
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zés éve adatsorrendben): dr. Ábrahám István (Óföldeák, 1912. szept. 29. – 
?), Cseterics Irén, 1938; dr. Kováts Zoltán (Földeák 1908. aug. 17. – 1975), 
Szabados Leona, 1934; dr. Ócsag István (Földeák, 1907. szept. 1. – ?), Ba-
jusz Erzsébet, 1932; dr. Sipos József (Földeák, 1901. febr. 18. – ?), 1931.

Az ugyancsak Földeákon, 1917. jún. 25-én született dr. Korchmáros 
Imre (anyja neve Bugyi Anna) 1942-ben szerezte diplomáját. A budapesti 
II. sz. Szemészeti Klinika kiváló szemészorvosa 2001-ben hunyt el, életpá-
lyáját dr. Salacz György szemészprofesszor 2002-ben, az Orvosi Hetilapban 
ismertette. 130

130  dr. Salacz György: Dr. Korchmáros Imre (1907–2001). Orvosi Hetilap, 2002. ápr. 
21. 843–844.

Korabeli tbc-e�enes propagandanyom�tvány
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A XX. század első felének  
állatorvosairól

A z addig Makón praktizáló Almásy Gyulát 1902-ben Földe-
ák állatorvosává választották. 131 Almásy doktor 74 éve sen 
bekövetkezett haláláig (1916. október 22.) tevékenykedett a 

faluban. 132

Őt váltotta az 1891-ben Makón született dr. Németh István. Középis  ko-
lá it helyben végezte, felsőfokú tanulmányait a háború félbeszakította, 1915-
ben hadbavonult, a román, majd az orosz fron ton 
teljesített szolgálatot. Leszerelése után meg   sze  rez  te 
az állatorvosi diplomát, és Földeákon mun kába 
állt. Államtudományi doktorátusát föl  deáki évei 
alatt szerezte. Szakmai szervezeteken túl alel-
nöke volt a Földeáki Levente Egyesületnek és 
a Földeáki Polgári Lövész Egyesületnek, 1930 
februárjától elnöke a Földeáki Torna Clubnak. 
A Földeáki Polgári Olvasókörben is tisztséget 
vállalt. Igazgatósági tagja volt az Országos Stefá-
nia Szövetség Földeákon felállított 181. sz. védő-
intézetének. 133 Aktívan részt vett a falu közügye-
iben, és az iskolán kívüli oktatásban. 1927-től a 
Szent László téren, a Gardi-féle házban működtette rendelőjét. 134 Lakása a 
patika mellett, az Ádók-féle házban volt. 135 1928-ban a Faluszövetség buda-

131 Állatorvos választás Földeákon. Makó és Vidéke, 1902. márc. 30. 5.
132 Halálozás. Makói Újság, 1916. okt. 25. 3.
133  „Legyünk irgalmasak az anyák és csecsemők iránt” mondotta Mátyás Béla a Földeá-

ki Stefánia Szövetség alakuló közgyűlésén. Marosvidék, 1929. márc. 9. 4.
134 A földeáki körállatorvos. Marosvidék, 1927. febr. 24. 3.
135 Orvosi hír. Marosvidék, 1927. okt. 30. 3.

dr. Ném�h I�ván 
á��orvos
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pesti kongresszusán Németh állatorvos képviselte Földeákot. 136 1939 már-
ciusában a földművelésügyi miniszter dr. Németh Istvánt magyar királyi 
járási állatorvosnak nevezte ki, így Makón folytatta praxisát. Március 4-én 
este a Népházban búcsúztatták a Földeákon húsz éven át tevékenykedő ál-
latorvost. Tass Árpád községi főjegyző méltatta munkásságát és érdemeit, 
amelyek a hivatalos működésen kívül a társadalmi és kulturális élet felvi-
rágoztatására is kiterjedtek. Vitéz Molnár Dezső a frontharcosok, míg Sza-

136  Földeák képviselteti magát a Faluszövetség kongresszusán. Marosvidék, 1928. febr. 
28. 3.

Dr. Ném�h I�ván á��orvos a padon, világos öltönyben. Tőle balra Mátyás Béla 
plébános, és Felberbauer Pál jegyző, bot�l a kezében. A kép bal szélén vitéz  

Molnár Dezső segédjegyző átöleli Ménesi György községi pénztári e�enőrt (József 
Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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kács Mihály a gazdák nevében mondott búcsúbeszédet. Megemlékeztek a 
sportélet terén kifej tett áldásos tevékenységéről is. Vass Gyula a húsiparosok 
képviseletében köszöntötte az állatorvost. 137 Dr. Németh István 1956-ban 
még bizonyosan praktizált Makón. 138 1968-ban az Állatorvostudományi 
Egyetem aranydiplomát adott át az 50 éve (1918-ban) végzett dr. Németh 
Istvánnak. 139 Nagy valószínűséggel nem csak névazonosságról van szó, és a 
háború előtti Földeák állatorvosát, az akkor 77 esztendős doktort köszön-
tötték.

Dr. Németh István után dr. Szabados Antal volt a falu állatorvosa, ám őt 
hamar elvezényelték katonai szolgálatra. 1941-ben még a faluban volt, erről 
sajtóhír tanúskodik (beszédet mondott a hősi emlékmű előtt az október ha-
todikai megemlékezésen). 140 1943-ban dr. Forró György (Sárvár, 1917 – ?) 
a Szent István utca 82. szám alatt kezdte meg állatorvosi rendelését. 141 Dr. 
Abonyi Ede gazdatiszt állatorvosról, és �airól, dr. Abonyi Lajos állatorvos-
ról és testvéréről, a zoológus Sándorról e kötetben külön olvashatunk. (Még 
egy földeáki vonatkozás: az 1914-ben a faluban született dr. Korchmáros 
Pál, szintén állatorvos volt. 1940-től Makón praktizált. 142)

137 Dr. Németh István búcsúja. Makói Újság, 1939. márc. 9. 3.
138 Ügyeletes állatorvos. Viharsarok, 1956. szept. 9. 5.
139   Tanévnyitó és doktoravatási ünnepségek a budapesti és vidéki egyetemeken. 

Népszabadság, 1968. szept. 8. 3.
140 Október 6 Földeákon. Makói Újság, 1941. okt. 8. 3.
141 Orvosi hír. Makói Újság, 1943. máj. 2. 9.
142 Új állatorvos. Makói Újság, 1940. aug. 11. 5.
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M iután 1871-ben törvénycikk született az orvosi ellátás 
szabályozásáról, és Földeák elöljárósága is határozatot 
hozott egy orvosi állás létrehozásáról, könnyebbé vált 

a rászorulók szakszerű ellátása. Egyebek mellett a doktor kötelezettségei 
közé tartozott egy kisebb gyógyszerkészlet raktáron tartása is. 1882-ben 
(más források szerint 1886-ban, de az 1881-es év is fölmerül) Boros Ká-
roly megnyitotta Földeák első patikáját. A gyógyszerész 1860-ban született 
Aszódon. Középiskoláit szülővárosában, egyetemi éveit Budapesten töl-
tötte. Földeákon a falu közügyeiből is kivette a részét. 1883-ban eljegyezte 
Barcán Máriát (1864–1921), Barcán Mihály makói iparbanki pénztárnok 
leányát. 143 Július 18-án kötöttek házasságot. Két gyermekük született: Ma-
tild Mária Terézia (1884. június 29.) és Lajos Károly Mihály (1891. decem-
ber 12.). 144 Jelen volt a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1892-es lét-
rehozásánál. Irányításával 1895-ben megkezdődött Földeákon a szegények 
ingyenes gyógyszerellátása. 1912-ben újsághirdetésben keresett gyógysze-
részgyakornokot maga mellé. 145 1922-ben Földeák község díszpolgárává 
avatta négy évtizedes gyógyszerészi tevékenysége alkalmából. A képviselő-
ként és számos egylet tagjaként is köztiszteletben álló Boros Károly 48 év 
szolgálat után, 1930-ban távozott a községből. Május 31-én társasvacsora 
keretében búcsúztatták, ahol ünnepi köszöntőt mondott dr. Németh Ist-
ván állatorvos és dr. Istók Barnabás vármegyei főorvos. A szakma nevében 
dr. Király Mihály gyógyszerész köszöntötte kollégáját, míg Tass Árpád 
főjegyző és Ádók Antal esküdt a község háláját tolmácsolta. Nagy Gyula 

143 Hymen. Budapesti Hírlap, 1883. júl. 21. 4.
144     http://csaladfa.hornyak.hu/index.php?ctype=gedcom&ged=foldeak. Hornyák- Se-

bestyén Attila létrehozta szülőfaluja családkönyv-adatbázisát. A gondosan felépí-
tett oldalakon rengeteg, máshol nem, vagy nehezen fellelhető adatra lelhetünk.

145 6–8 gimnáziumot végzett. Budapesti Hírlap, 1912. jún. 29. 61.
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járási főszolgabíró táviratban üdvözölte a távozó 
gyógyszerészt. A Gyógyszerészek Egyesülete és 
a Gyógyszerészek Kara mint szakmai szerveze-
tek szintén levélben köszönték meg Boros Károly 
félévszázados munkásságát. 146 1931-ben már a 
Kiskundorozsmai Madonnához címzett gyógy-
szertárt vezette. 147 1934-ben elhunyt, Földeákon 
helyezték örök nyugalomra. Sírja a főbejárat felől 
érkezvén, a kápolnához vezető út jobb oldalán ta-
lálható a temetőben. 

1930-tól a patika (amely egy 1924-es adat 
szerint a Szent László nevet viselte) új tulajdo-
nosa Zsögön Árpád. 148 Az i�ú gyógyszerész 
1901. márc. 21-én Erzsébetvárosban született, oklevelét 1929-ben szerez-
te a Kolozsvárról Szegedre áttelepült Ferenc József Tudományegyetemen. 
1935. de cem ber 17-én dr. Csáky 
Lajos tiszti főügyész �a, Csáky 
Ferenc gyógyszerész megvásá-
rol ta a gyógy  szertárat. 1937 de-
cembe rében újságban megjelent 
pályázat útján kerestek szakem-
bert a haláleset miatt megürese-
dett gyógyszertár vezetésére. 149 
A Csáky család tulajdo nában 
maradt patikát az 1902-ben Tót-
komlóson született Rohoska Ju-
dit vezetésére bízták. 1920-ban 

146  Boros Károly búcsúja Földeáktól. Marosvidék, 1930. jún. 8. 2.; Egy falusi gyógysze-
rész búcsúztatója. Gyógyszerészi Hetilap, 1930. júl. 6. 157.

147 Gyógyszertár-átruházások. Gyógyszerészi Közlöny, 1931. jan. 4. 9.
148 Gyógyszertár-átruházások. Gyógyszerészi Közlöny, 1930. szept. 21. 214.
149 Pályázati hirdetmény. Makói Újság, 1937. dec. 15. 4.

dr. Boros Károly 
gyógyszerész

Szeged és Vidéke, 1912. jún. 10.
(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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érett ségizett a makói Magyar Királyi 
Állami Fő gymnásiumban. A budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemen 
tanult tovább, 150 gyógyszerészi okleve-
lét 1926. június 19-én vette át.

1939-ben pályázatot hirdettek a 
patika tulajdonjogára. Az egészség-
ügyi albizottság először figyelmen 
kí vül hagyta a tűzharcos törvényt, 151 
amely a Károly csapatkeresztet kiér-
demelt, első világháborús katonák 
érdekeit védte. Az első döntést meg-
semmisítették, így Vörös (Vöröss) 
Sándor hódmezővásárhelyi gyógy-
szerész, 25 százalékos rokkant főhad-
nagy lett az új patikus. 152 Az 1942-es 
telefonkönyv említi a nevét. Egyes 
források szerint 1947-ben még bizo-
nyosan üzemeltette a patikát.

150  Közlemények. A budapesti m. kir. Pázmány Péter tudományegyetemen. Első Gyógy-
szerészi szigorlatok. Hivatalos Közlöny, 1926. febr. 15. 28.

151 1938. évi IV. törvénycikk
152  Frontharcos kapta a földeáki patikajogot. Makói Újság, 1939. jan. 8. 1.; Az útépítések 

és ínségmunkák érdekében felír a vármegye a pénzügyi kormányzathoz. A közigaz-
gatási bizottság üléséből. Makói Újság, 1939. máj. 9. 3.
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A hogy az ember idősödik, egyre inkább visszatekint (Rad-
nóti Miklóst idézve) „messzeringó” gyerekkorára. Az em-
lékek tengeréből merítve Szabó György, Debrecenben élő 

nyugdíjas tanár úgy érezte, ideje megemlékezni két kedves földeáki tanítójá-
ról, Csathó Kálmánról és feleségéről, Szász Erzsébetről. A földeáki elemiből 
1950-ben elballagott volt kisdiák 2011 júniusában azzal a kéréssel keresett 
meg, hogy az évente-kétévente megjelenő, Pedagógusok arcképcsarnoka című 
kiadvány soron következő kötetébe írjuk meg közösen a pedagógus házas-
pár életrajzát, a tanítónő születésének 110. évfordulója alkalmából. (Czirbus 
Istvánról szóló szócikkünk 2012-ben, míg a Bánszki Tamás festőművész 
életútját bemutató írásunk 2013-ban jelent meg az említett sorozatban.) 
A kiadványt gondozó, debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 
arra vállalkozott, hogy köteteiben helyet ad már elhunyt, munkásságukkal 
nyomot hagyó pedagógusok életrajzainak. A Csathó házaspárról szóló szó-
cikkek 2011-ben, a sorozat X. kötetében jelentek meg. (Piroska leányuk férje, 
Kovalcsik András, makói születésű balassagyarmati tanár életrajza szintén fel-
lelhető az arcképcsarnokban, Kovács Ferenc tollából.) 

Csathó Kálmán (Tiszasas, 1895. május 22. – Balassagyarmat, 1960. 
május 22.): iskolaigazgató, református tanító. 153 Édesapja Csathó Sándor, 
édesanyja Tóth Erzsébet. Első felesége, Nagy Erzsébet 1927-ben elhunyt 
(gyermekeik Kálmán 154 és Barna), második felesége Szász Erzsébet refor-
mátus tanítónő (közös gyermekük Piroska). Középiskoláit Debrecenben 

153  Csathó Kálmán életéről, földeáki tevékenységéről e kötet Szemelvények a helyi re-
formátusság második világháború előtti történetéből című tanulmányából többet is 
megtudhatunk.

154  Életrajzát lásd Csathó Tamás: Csathó Kálmán Barna. In: Pedagógusok arcképcsarno-
ka. 12. kötet. Debrecen, Karácsony János Pedagógiai Egyesület, 2013. 64–66.
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és Sárospatakon, a tanítóképzőt ugyancsak Patakon és Eperjesen végez-
te. 1915-ben tanítói diplomát szerzett, majd Csörgőn (ma Szlovákia) 
elemi iskolai tanító, ezt követően Tiszaföldváron igazgató-tanítóként 
tevékenykedett. Az első világháborúban több fronton harcolt, számos 
kitüntetéssel, hadnagyként szerelt le. 1925-ben érkezett a Csanád várme-
gyei Földeákra, ahol a tanítás mellett a reformátusok „mindenese” lett. 
A nyolc pályázó közül kiválasztott tanító tagja lett a képviselő-testület-
nek, választmányi tagja a Földeáki Torna Clubnak, pénztárnoka a polgári 
olvasókörnek. Parancsnokként több mint tíz évig irányította a Földeáki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Tagja volt a Hangya Szövetkezet felügye-
lőbizottságának, csépléseknél ellenőri posztot vállalt. Lelkes támogatója 
volt az eperfa-telepítéseknek és az ehhez kapcsolódó selyemhernyó-te-
nyésztésnek. Legfontosabb feladatának a tanítást tartotta. Emellett szí-
vén viselte a földeáki reformátusok sorsát, intézte az egyház ügyes-bajos 
dolgait, valamint rendszeresen rendezett színdarabokat, melyek szereplő-
gárdáját a tanítványaiból válogatta. 1939-ben újra behívták katonai szol-
gálatra. Fogságba esett, ahonnan 1946-ban legyengülten tért haza, majd 
igazgatóhelyettesként folytatta tanítói munkásságát. Feleségével együtt 
1956-ban nyugdíjba vonultak és Piroska leányukhoz költöztek Balassa-
gyarmatra.

Az alábbiakban Szabó György 2000-ben papírra vetett visszaemlékezé-
seiből idézek néhány gondolatot:

„Közel hatvan éve már, hogy büszkén léptem át a földeáki reformá-
tus iskola küszöbét, mint elsős elemista. Minden okom megvolt erre, 
hiszen a református templom, az iskola, a kántortanítói lakás, mint 
épületegyüttes a maga nyitottságával és egyszerűségével a község egyik 
legszebben beépített területe volt. Ezt nem csak annak köszönhette, 
hogy még teljesen új épület volt, hanem annak is, hogy Csathó Kál-
mán és családja csodálatosan szép kertet varázsolt az épület köré, ami 
egyediségével kitűnt a megszokott környezetből.

Az iskolában összevont osztályokban folyt a tanítás. A tanító bácsi 
egy karmester precizitásával vezette az oktatást. Minden diákra volt 
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ideje, szó szerint is vezette kezünket, amikor még kisdiákként nehezen 
ment a betűformálás. A katedrán ülni jószerével csak akkor láttuk, 
amíg a naplót »beírta«. A biztatás, a segítő, dicsérő szó mellett bi-
zony néha körmösöket is kaptunk, amennyiben rászolgáltunk. Ma ez 
már megbotránkozást okozna, abban az időben azonban ez elfoga-
dott »módszer« volt a fegyelmezésre.

Az itt közreadott fényképpel azonos fotót közölt a Tolnai Világlapja 1928. márci� 
14-én a köv�kező szöveggel: „A földeáki műkedvelő gárda, és rendezőjük: Cs�hó 

Kálmán”. A fotót a lap jelzése szerint Szakács Mihály készít�te
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Mintha csak tegnap történt volna: magam előtt látom Csathó ta-
nító bácsit, ahogy vastag szemüvegén a fény meg-megcsillan, hallom 
érthető, szép beszédét, és ahogyan szigorú tekintetével türelemre inti 
az izgő-mozgó gyereksereget.

Nem csak a tanteremben, a szabadban is folyt az oktatás. Kerti 
gyakorlaton mutatta meg a kerti szerszámok használatát, de még 
légoltalmi árokásásban, bunkerépítésben is volt részünk.

Istentiszteletek alkalmával, kántorként erős, átható hangjával to-
vább fokozta az együtt éneklés örömét: »Szűkölködünk nagymérték-
ben segedelem nélkül, reménykedünk, örök Isten, Te légy segítségül« 
Hiszem, hogy énekünk felhatott egészen az egekig…

A mi tanítónk betöltötte a küldetését. Köszönöm, hogy tanítványa 
lehettem.”

Csathó Kálmánné Szász Erzsébet (Kenderes, 1901. június 8. – Balassa-
gyarmat, 1977. április 18.): református tanítónő. 155 Felmenői között több 
tanítót találunk. Édesapja a kenderesi református iskolában tanított. Felső-
fokú tanulmányait a kolozsvári tanítóképző intézetben kezdte, majd az is-
kola megszűnésével a szarvasi evangélikus tanítóképző intézetben szerezte 
meg diplomáját. 1922-ben Tiszasas községben (Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megye) kezdett tanítani, majd 1929-ben férjhez ment a Csanád vármegyei 
Földeákon tanító Csathó Kálmánhoz, aki első felesége tragikus halála után 
két gyermekkel (Kálmánnal és Barnával) egyedül maradt. Férje mellett, aki 
a Csanád vármegyei község köztiszteletben álló tanítója, közéleti személyi-
sége és az ottani református közösség „mindenese” volt, aktívan részt vett a 
kis gyülekezet iskola- és templomépítő munkálatainak előkészítésében. Ha-
marosan megszületett közös gyermekük, Piroska. 1942-ben a presbitérium 
megválasztotta a földeáki iskola második tanítójának. Férjét a háború ki-
ragadta a családi környezetből, frontra, majd hadifogságba került, ahonnan 
csak 1946 őszén keveredett haza. Az embert próbáló években a tanítónő 

155  Az életrajz összeállítását segítette Turi János kenderesi helytörténész írásbeli adat-
közlése (2014. június 14.)
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derekasan helytállt, pedig reá hárult mind a nyolc 
osztály vezetése. Egyszerre jelentett nemes és ne-
héz feladatot édesapa nélkül maradt gyermekei és 
tanítványai tanítása, lelki támogatása. 1948-ban, 
az iskola államosításával és a háborús állapotok 
megszűntével, több tanító munkába állásával 
lassan az iskola mindennapjai is rendeződtek. 
Csathó Kálmánné osztályfőnök lett, számtant, 
földrajzot és német nyelvet tanított. Oktatást vál-
lalt a parasztdolgozók iskolájának esti tagozatán. 
Részt vett az iskola és a falu ünnepeinek megszervezésében, lebonyolításá-
ban. Beszédeket mondott, műsort rendezett, a község fontos közszereplőjé-

A régi osztályképrészl�en az ülő sorban a harmadik pedagóg� (sötét ruhában) 
Cs�hóné Szász Erzséb� (Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár,  

Vízhányó Gábor adománya)



84 

A Csathó házaspár emlékezete

vé vált. Férjével együtt 1956-ban nyugdíjba vonultak és Piroska leányukhoz 
(Kovalcsik Andrásnéhoz és családjához) költöztek Balassagyarmatra. A 
család, az unokák istápolása mellett kivette a részét a református közösség 
munkájából, bibliaórákat tartott, segítette a lelkész munkáját. Továbbra is 
ápolta a kapcsolatot szeretett falujával, Földeákkal. Az irodalomkedvelő 
tanítónő levelezett Fekete István íróval. A Bogáncs, A koppányi aga testa-
mentuma, a Kele, a Vuk, a Tüskevár, a Téli berek és további regények, vala-
mint számtalan novella szerzője ma is a legolvasottabb magyar írók egyike. 
Fennmaradt 30–40 levél a hatvanas évekből, melyet Szász Erzsébet írt Fe-
kete Istvánnak, illetve viszont. (A tanítónő a leveleket – melyekből többet 
Szabó György őriz – két példányban írta, így az elküldött levelek tartalmát 
is megismerhetjük.) Erről a kapcsolatról Sánta Gábor (1967–2016) iroda-
lomtörténész, főiskolai docens, a Fekete István-életmű kutatója a követke-
zőket írta:

„Az író-olvasó találkozóra nem szívesen járó, híveivel azonban 
szívesen levelező Fekete István (1900–1970) meglepődve vehet-
te kézbe azt a borítékot, amelyet a címzése és bélyegzője alapján 
1963. április 24-én, Balassagyarmaton adott postára egy bizonyos 
özvegy Csathó Kálmánné. Az írói pályája körül bábáskodó és őt 
barátjává fogadó neves író és rendező, Csathó Kálmán ekkor még 
élt, de betegeskedett, ezért Fekete István nyugtalanul téphette fel a 
küldeményt. Hamar kiderült, hogy csak névazonosságról van szó. 
A levél így kezdődik: »Legkedvesebb írómnak, Fekete Istvánnak, 
szeretettel.« A következő hét évben az udvarias Csathó Kálmánné 
Szász Erzsébet ezzel a megszólítással indította valamennyi levelét. 
Már az elsővel elnyerhette az író �gyelmét, ugyanis megtudta belő-
le, hogy rajongója ideális levelezőpartner: kortárs, hívő, családos ta-
nítónő, aki szinte minden művét olvasta. (Sőt a kölcsönkért Tíz szál 
gyertyát kézzel lemásolta, hogy bármikor fellapozhassa.) Ennek el-
lenére csak az alábbi óvatos válasz érkezett a címére: »Kedves Asz-
szonyom, nagyon jóleső, melegszívű, kedves sorait hálás szívvel kö-
szöni tisztelő híve: Fekete István.« A tapintatos Szász Erzsébet ettől 
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aztán elbizonytalanodott, és csak két 
év múlva jelentkezett ismét, miután 
elolvasta a külön kötetben kiadott 
Vukot és a Huszonegy napot. Feke-
te István postafordultával válaszolt, 
részletesen méltatva olvasójának 
értő meg �gyeléseit. A továbbiakban 
rendszeressé vált a levélváltásuk. Az 
őt nem i�úsági írónak tekintő Szász 
Erzsébet rendszeresen beszámolt az 
olvasmányélményeiről, a hálás Fe-
kete István pedig a haláláig válaszolt 
neki, mivel azok közé számította, 
akik – mint írta – »igazán és teljesen 
megértették írásaim lelkiségét«.”

Csathó Kálmánnét kiváló szervezőként ismerték, munkája során a 
rend volt a meghatározó úgy az iskolában, mint a református templomban. 
A hét minden napján dolgozott, nem ismerte a pihenést. A vasárnapi isko-
lában bibliai történetekkel oktatta az i�úságot, a gyerekeknek saját készí-
tésű, idézetekkel ékesített könyvjelzőket készített. Közel száz prédikációt 
tartott a gyülekezetben. A ma is aktualitással bíró beszédeket a közösség 
megőrizte. A tanítónő fogadta a vidékről érkező lelkészeket, tanítókat, elő-
adókat. Gondoskodott a keresztelők, esküvők, temetések, evangelizációk 
zavartalan lebonyolításáról. Szép emlékekké nemesültek az általa szerve-
zett szeretetvendégségek, karácsonyi ünnepségek, téli vallásos esték, a kö-
zös éneklések. Tanítványai fél évszád után is féltve őrzik az általa készített, 
hímzett, kék-sárga ballagó tarisznyákat, melyen a „Tanulni, tanulni, tanul-
ni” felirat olvasható. Az örök érvényű útravalóval tanítványai szétszéledtek 
az országban, de sorsukat �gyelemmel kísérte: „gyermekei” vissza-visszatér-
tek hozzá egy-egy beszélgetés erejéig.

2001 júniusában emlékkiállítás nyitotta meg kapuit a községben, a taní-
tónő születésének századik évfordulóján. A falunapok keretében rendezett 

Fek�e I�ván
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ünnepségen a Csathó család leszármazottai is részt vettek. 2002-ben a helyi 
református közösség Csathó Kálmánnét javasolta az évente átadott „Föl-
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deákért” cím posztumusz elnyerésére. 2006 szeptemberében a ta-
nítványok elhelyezték szeretett tanítóik fotóit a hajdani iskolai 
tanterem falán. A helyiséget Erzsébet Teremnek nevezték 
el, tisztelegve Csathó tanár úr felesége, Szász Erzsébet 
tanítónő emléke előtt.

Szász Erzsébet és Csathó Kálmán mun-
kássága újabb bizonyíték arra, hogy 
nagy pedagógusok gyakran kis 
falvakban teljesítik küldeté-
süket.



88 

P

Óvodaavató,  
1899

A földeáki óvodatörténet kezdetei a múlt homályába vesz-
nek. A zárdaiskola 1881-ben nyitotta meg kapuit, és már ek-
kor felmerült a még nem iskoláskorú gyermekek ellátásának 

problémája is. Erről tanúskodnak az iskolaépíttető Oltványi Pál plébános vég-
rendeletének következő gondolatai: „Rendkívül nagy örömöt szerzett nekem 
az is, hogy földeáki jó híveim tanácsomra 1881. évben a b. e. főpásztor segélyezése 
mellett a szép emeletes apácza zárdát fölépítették, és az óvoda vezetését is ezekre 
bízták.” Továbbá: „Midőn a zárdafőnökség néhány év után megvette a szom-
széd házat óvodának, 2 400 koronát kért tőlem kölcsön, és midőn egy pár év 
előtt a vízvezetéket rendezte be a zárdába és annak kertjébe, ismét 400 koronát 
kért tőlem, így tehát 2 800 koronával tartozik.” 156 (Végrendelkezésében ezt a 
hitelt a plébános elengedte.) Ez, a zárdaiskola melletti óvoda 1894-ben kezd-
hette meg működését, legalábbis a Schematismus cleri dioecensis Csanadiensis 
című kiadványsorozat 1910-es kötete az óvoda alapítási évét ekkorra datálja. 
Azt is tudjuk, hogy Oltványi Pál 1888-ban 1000 forintos alapítványt létesí-
tett kisdedóvó megnyitására, minden bizonnyal ez a felajánlás is segíthette az 
1894-es megnyitást.

120 esztendeje, 1899. október 16-án, a makói Maros hetilapban megje-
lent, alább idézett tudósítás már egy kimondottan óvodai célokra épült lé-
tesítmény avatásáról tudósított. 157 Ekkorra a korábbi épület leromolhatott, 
vagy szűkké válhatott, de hogy annak helyére, vagy a szomszédságában, 
esetleg a mai, 2019-ben megújult óvoda helyén létesült-e, máig tisztázatlan. 
(Eredeti szövegközlés következik.)

156  Komoly Pál: Oltványi Pál életének és munkásságának története. Szeged, 1998. 58–59.
157  A harmincas években a Zárda épület földszintjén (is) foglalkoztak óvódásokkal. 

(Baráth Lászlóné Rácz Berta nyugdíjas tanítónő személyes adatközlése, Szeged, 
2020. május)
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„Óvoda szentelés Földeákon

Csinos ünnepélyt tartottak a földeákiak folyó hó 8-án (vasárnap) délelőtt 
az újonnan épült községi óvoda megnyitása alkalmából.

Az ünnepélyt, az új óvoda összes termeit megtöltő közönség jelenlété-
ben Balaton János esperes-plébános úr nyitotta meg Karács István káplán 
úr segédletével tartott szép imával, melynek végezte után ugyancsak a plé-
bános emelkedett beszédet intézett a hallgatókhoz az óvodák rendelte-
tését és nagy előnyeit fejtegetve. Előadta továbbá e beszédében az óvoda 
alapításának történetét, áldást kérve mindazokra, kik az óvoda létesítését 
nemes adakozásukkal lehetővé tették. Szónoklata végeztével lelkesítő sza-
vak kíséretében átadta az óvodát az annak vezetésére hivatott Mi Asszo-
nyunkról nevezett iskolanénéknek. Ezután beszentelte és megáldotta az 
óvoda összes termeit. A szentelés után az iskolaszék, több, ez alkalomra 

Óvodások apácával a harminc� években  
(Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár, Dombi János és felesége adománya)

A háttérben �lán a zárdakápolna keresztje látszik
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felkért hölgy közreműködésével, �sharmonium kísérettel a »Te Deum«-
ot énekeltek.

Az ének elhangzása után az ünnepélynek valóban megkapó és váratlan 
pontja következett, kivált ugyanis a közönség soraiból 3 leányka, kik a 
hallgatók nagy érdeklődése mellett az elfogódottság legkisebb jele nél-
kül külön-külön felköszöntőt mondottak és pedig: a 6 éves Neparáczki 
Aranka a királyra, az ország és Csanádmegye kormányára, s a község elöl-
járóságára, az alig 4 éves Bácsai Ilonka az egybegyűltekre s végül az 5 éves 
Kovács Etelka mindazokra, kik az óvoda felépítését adományaikkal és 
erkölcsi támogatásukkal lehetővé tették. A megjelenés és a mód, mellyel e 
piczinyek az iskolanénék által betanított eme köszöntőket elmondották, 
az egész hallgatóságban nagy lelkesedést keltett és mindenkit azon meg-
győződésbe helyezett, hogy az óvoda vezetése valóban a leghivatottabb 
kezek között van.

E kedves jelenet után a már említett énekkar a hymnust énekelte és ez-
zel az ünnepély véget ért. Az iskolanénék a még ott maradt érdeklődőknek 
megmutatták a kisdedek foglalkoztatására beszerzett tan- és játékszereket, 
amelyek oly szakértelemmel és hivatás-szeretettel vannak összeválogatva, 
hogy a legtúlzottabb igényeket sem hagyhatják kielégítetlenül.

Be kell számolnunk ezúttal még az új óvoda építése czéljára tett adomá-
nyokról: már annál inkább, mivel annak felépítésére a tulajdonképpeni ösz-
tönzést egy nagylelkű adományozás adta. Ugyanis akkor, midőn Földeák 
község képviselő-testülete millenniumi díszközgyűlését tartotta, id. Návay 
Lajos úr 1000 frtot helyezett le a községi elöljáróságnál, oly kikötéssel, hogy 
ez összeg felhasználásával az igényeknek megfelelő Óvoda építtessék. 158 
A képviselő-testület e nemes adományozástól lelkesítve elhatározta, hogy 
a hiányzó összeget községi pótadóból fedezve, mielőbb óvodát építtet, mely 
törekvésében 100–100 frtos adományaikkal segítették özv. Kovács Albert-
né és özv. Bakos Antalné asszonyok.” 159

158  Egy sajtóbeszámoló 1896-ban 2000 forintos felajánlást említ: Uj-Földeák jubileu-
ma. Szegedi Híradó. 1896. jún. 6. 4. 

159 Óvoda szentelés Földeákon. Maros, 1899. okt. 15. 3–4. 
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Óvodaavató, 1899

A Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek című, 1929-ben megje-
lent kötet Földeákról szóló fejezete ezt az óvodát „Ilona kisdedóvó” néven 
említi. 160

160  Barna János (szerk.): Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek. Budapest, 
1929. 320.

Óvodáscsoport, 1930 (Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár,  
Nagyné Vörös Magdolna adománya)
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A régi Földeák plébánosai

A z ősi Földeák a török dúlás miatt elnéptelenedett a 
XVIII. század elejére. Az 1700-as évek első évtizedeiben 
leginkább Szegedről, Makóról és Vásárhelyről érkezhettek 

lakók a kihalófélben lévő faluba. A megerősödő kis település gyülekezete a 
XV. század elején épült, romossá vált templomát az első plébános, Bieliczky 
Samu vezetésével kezdte felújítani. A plébánia alapítási éve 1723. Oltványi 
Pál 1866-ban, az esztergomi Magyar Sion egyháztörténeti folyóiratban tet-
te közzé A földeáki parochia rövid története című tanulmányát. E szerint 
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 Kovács (Kovs) Mihály apostoli jegyző (Oltá-
riszentség Társulata néven megszervezte a falu első hitbuzgalmi társulatát), 
1797 Spurnyai Adjutus, 1798 Fejér Kornél, 1802 Szegedi Antal, 1805 Biró 
István, 1809 Kiss József és Pohl Antal, 1829 Kaszta István, 1834 Major 
János, 1854 Kruppai Caius és 1854. november 1-től Oltványi Pál. (Zárójel-
ben a Magyar Katolikus Lexikon idevonatkozó szócikkének névváltozatait 
olvashatjuk.)

Az egykori (ma Óföldeák néven ismeretes) Földeák lakosainak többsé-
ge 1846-ban magasabb fekvésű részekre költözvén megalapította a jelen-
legi Földeákot. A helységházát, mint az új falu első középületét 1847-ben 
Luptovits Sebestyén apátfalvi kőműves vezetésével építették. A megálla-
podást Ádók Antal bíró és Bakos Mártony (Márton) esküdtbíró írták alá. 
1848-as levéltári adatok a faluban 1869 lakost és 139 dohánykertészt emlí-
tenek. Csanád vármegye Földeákra vonatkozó 1850-es nemzetiségi adatai 
szerint Földeák népessége 1850-ben már 2347 fő volt (2317 magyar, 5 né-
met, 8 román, 12 zsidó, 5 cigány). 161

161 Bugyi Pálné, Sipos Ildikó: Földeák története. Földeák, 1995/10. 2.
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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 felügyelője-
ként szolgálta egyházát. Halála időpontja ismeretlen, de bizonyosan a föl-
deáki temetői kápolna kriptájában helyezték örök nyugalomra.

1854 novemberétől 1871 novemberéig Oltványi Pál (1823–1909) pré-
post, a Ferenc József-rend, és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend lovagja, pá-
pai kamarás volt a falu papja. Róla számos 
megemlékezés, tanulmány napvilágot 
látott, így jelen összefoglalómban inkább 
az Oltványi Pált követő lelkészek emlékét 
igyekszem felidézni. 162 Így sem hagyhat-
juk azonban említés nélkül a gazdag élet-
művű lelkész földeáki érdemeit. Nevéhez 
kapcsolódik a parókia (az 1861-ben kibő-
vített épület 1848-ban, más források sze-
rint 1849-ben épült), a templom (1857), az 
iskola (1858), majd a leégett iskola helyett 
új (1861) építése, temetői kápolna (1864), 
zárdaiskola (1881) és kripta (1890) létesí-
tése. Alapítványokat hozott létre. A Hal-
doklók Társulata és a Szeplőtelen Szív 
Tisztelőinek Társulata (Szeplőtelen Szív 
és Olvasó Társulat) 1856-os 163 valamint 
a Rózsafüzér Társulat 1858-as megszer-
vezése, egy takarékmagtár létrehozása, és 

162  Kapcsolódó témaként lásd még Tóth Ferenc: Templomépítés; Oltványi Pál, Földeák 
jótevője. In. A szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban. Földeák, 2007. 
4–6., 7–17. Szilárdfy Zoltán: A templom berendezési- és megőrzendő kegytárgyairól. 
Uo. 18–20. Farkas Sándorné: A földeáki keresztekről; A kálvária és a stációk. In. Szent 
helyek és szent emberek Földeákon. Földeák, 2008. 5–24., 25–31.

163 Oltványi Pál: A földeáki parochia rövid története. Magyar Sion, 1866. 120.

K�s Jenő Ferenc makói szobrászművész 
alkotása 2012 ó� őrzi a plébános emlékét. 
Háttérben a templom falán korábban 
elhelyez�t Oltványi-emléktábla lá��ó
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az 1996-tól évente újra megrendezett rózsa-ünnep meghonosítása is Oltvá-
nyi Pál érdeme. 1861-ben határozat született arról, hogy „a templomtorony-
ba óra készíttessék mindenki látására és jelzésének hallására.” 164 A templom 

előtt 1858-ban felállított, és 1926-
ban (a hősi emlékmű felállítása mi-
att) áthelyezett Nepomuki Szent 
János szobrot Bánszky János helyi 
lakos Pestről hozatta. 165 Egy 1926-
os cikk 1857-re datálja a szoborál-
lítást, 166 míg Ádók István szerint a 
valós dátum 1870. július 16. 167 To-
vább bonyolítja a szobor eredetének 
tisztázását Rácz Sándor véleménye, 
miszerint a műalkotást az áttelepü-
lők hozták magukkal a „régi” Föl-
deákról. 168

A Schematismus cleri dioecesis 
Csa nádiensis című adattár-soro-
zat 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-
tól Tóth Eduárdus. Oltványi Pál 

1871-ben visszaköltözött Szegedre, de a plébániára való jogát fenntartotta. 
Helyettes papnak öccsét, Oltványi Gáspárt küldte az egyház Földeákra. Az 

164  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 62.

165 Uo. 119–120.
166  November hetedikén leplezik le a földeáki hősi szobrot. Marosvidék, 1926. okt. 17. 2.
167 Ádók István: Oltványi Pál plébános 1854–1891. Földeák, [1997.] 13.
168 Rácz Sándor: Szülőfalum, Földeák földrajzi nevei. Földeák, 1998. 30.

K�sé elmosódott kép őrzi a tem�őkápolna régi 
homlokz�ának emlékét. Ismer�len lányok Návay 

Tamás fő�pán síremléke előtt (József Attila 
Múzeum, fotótár, Makó)
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irodalmi érdeklődésű lelkipásztor 
„Alizarin” néven több folyóirat-
ban is publikált. 1881-ben a Pedro 
Calderón de la Barca (1600–1681) 
spanyol drámaíró jubileuma alkal-
mából meghirdetett nemzetközi 
verspályázat magyar díjazottjaként 
aranyérmet vehetett át. Oltványi 
Gáspár a földeáki képviselő-testü-
letnek is tagja volt.

1882 októbere és 1891. szeptem-
ber 22. között Németh Sándor volt 
a község plébánosa. 169 Az 1844. 
augusztus 9-én született plébános 
Törökbecsén, Hidegkúton, Apát-
falván és Szegeden gyakorolta hiva-
tását. Segédlelkészként Fonyó Ist-
ván (1886), Kiss István és Schwab 
Mihály (1887) támogatta a munká-
ját. Plébánossága idején, 1884-ben 
megalakult a Jézus Szentséges Szíve 
Társulat, majd a Jézus Szent Gyer-

meksége Társulat és a Szentháromság Társulat. A szigorú pap nem nézte jó 
szemmel a világi szórakozásokat. Czirbus István makói, ez idő tájt Földeá-
kon tanító református pedagógus kéziratos visszaemlékezései szerint a plé-
bános igen harsányan támadta a szárnyait bontogató kis református közös-
séget. 170 A XX. század első negyedére rendeződött a két felekezet viszonya. 
Németh Sándor szolgálati idejében jött létre a Mária-kegyhely.

169  Lelkészekről, segédlelkészekről Rácz Sándor is közölt listát: Rokonai Béla plébános 
hagyatékából. Makói Honismereti Híradó 2005/1. 32–34.

170  A kézirat szövege e kötet Czirbus Istvánról szóló fejezete végén teljes terjedelem-
ben olvasható (201–209. oldal).

Szabados Leona 18 évesen
(Székelyné Kováts Eszter gyűjteményéből)
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A szobor eredete a múlt homályába vész. Néhai Baross László, a kegy-
helyet létrehozó család leszármazottja így emlékezik: „Édesanyám, Baross 
Miklósné (Kováts Leona) szerint, a kezében gyermekét tartó Madonna szob-
rot Berta dédanyám, édesanyja Kremser Mária segítségével Aradon rendelte 
meg. Keresztanyám, [dr.] Szepessy Józsefné (Kováts Ilona), úgy emlékezett, 
halványodó emlékeim szerint, hogy Lippán készült.»  171 Az ugyancsak le-
származott néhai dr. Kremser Péter (1946–2019) újságíró személyes adat-
közlése (Szeged, 2016) szerint az 1700-as évek második felében a mai Cseh-

ország keleti részén található Opava 
(hajdan Troppau) városából származó 
Müller család tulajdona volt a műalko-
tás, amely 1810 körül Lippára (hajdan 
Temes vármegye, ma Románia) került 
Kremser János és felesége Müller Má-
ria házába. Távoli őse, Johann Kremser 
(Kremser János) a Troppautól csupán 
hat kilométerre fekvő, de ma már Len-
gyelországhoz tartozó Pilszcz (Piltsch) 
faluból származott. Kremser Jánosnak 
és Müller Máriának hét gyermeke szü-
letett. (A legfényesebb karriert i�abb 
Kremser János, az 1848-as szabadság-

harc honvédfőhadnagya tudhatta magáénak, aki később erdész, majd az 
Első Temesvári Takarékpénztár elnök-vezérigazgatója lett.) A szobrot a 
valószínűleg legvallásosabb testvér, Mária örökölte, aki férjével, Szabados 
Lajossal pankotai majd aradi házukban őrizte a becses családi ereklyét. (A 
családi emlékezet nem zárja ki a lehetőségét annak sem, hogy a szobor csak 
ekkoriban készült Lippán, vagy Aradon.) A két, sajnos időközben elhunyt 
leszármazott-adatközlő információi részben megerősítik egymást.

171  Kapcsolódó témákként lásd még a kötet Adalékok a posta korai történetéhez és A 
Szabados-Kováts család története dióhéjban című fejezetét is
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A Mária-ábrázolás mindenesetre az 1800-as évek végén már Földeákon 
volt: a postamester Szabados József és felesége, Berta birtokában. 1879-ben 
megszületett Leona nevű kisleányuk, aki hamarosan súlyosan megbete-
gedett. Az orvos és a javasasszonyok sem tudtak segíteni rajta. A család 
megfogadta, hogy a kislány meggyógyulása esetén Mária-szobrot állítanak 
a határban. Közben villámcsapás okozta tüzek is nehezítették a Szabados 
család életét. A kislány gyógyulása után és az ismétlődő tűzesetek megelő-
zése érdekében 1884-ben felépült a Mária-kegyhely. 172

Németh plébánost (miután 1891-ben Battonyára helyezték) Balaton 
János váltotta a katolikus gyülekezet élén. Az esperes 1832. január 14-én 
született Doroszlón. A gimnáziumot Kalocsán és Pécsen, a teológiát szin-
tén 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 ad-
minisztrátor 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 Csanád-
apáca plébánosának választották. Az esperesi tisztséget 1879-től látta el. 
1884-től szentszéki ülnökként is segítette az egyházmegye munkáját. Szá-
mos cikket publikált országos folyóiratokban, napilapokban (Katholikus 
Néplap, Tanodai Lapok, Idők Tanúja, Magyar Állam), de vidéken megje-
lenő újságokban is. Több egyházi témájú kötetet megjelentetett, az utolsót 
1888-ban, Római zarándok utam címmel.

Balaton János tevékenyen részt vett a falu hit- és közéletében, egyházi 
feladatai mellett iskolaszéki elnökként is tevékenykedett. 1892-ben Péli 

172  A szobor évtizedekig fogadta a Hódmezővásárhely felől érkezőket. Az 1949-
ben ledöntött szobrot (az eredeti Mária-ház is megsemmisült) Rakonczai József 
földeáki lakos hazavitte megőrzésre, majd a megrongált alkotást a templomba 
„menekítették”. 1996-ban Rakonczai János kőművesmester kezdeményezésére a 
Mária-kegyhely újjászületett, majd Marosi János plébános a falunapok alkalmával, 
május 26-án felszentelte.
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Antal és felesége, Kurunci (Kurunczi) Anna két hold földet vásárolt a te-
mető mellett, melyet felajánlottak a sírkert bővítésére. Az új temetőrészt 
Balaton esperes áldotta meg október 9-én. 1899. október 8-án ő nyitotta 
meg és szentelte fel a község óvodáját. A földeákiak rendszeresen elzarán-
dokoltak a Havas Boldogasszony (közismert nevén az Alsóvárosi) templom 
búcsújára, Szegedre. A Szegedi Napló beszámolója szerint 1904-ben példá-
ul 130-an keltek útra a faluból. 1905 karácsonyán pásztorjátékot rendezett 
az iskola tantestülete. Az ötven koronás bevételt Balaton esperes a szegény 
gyermekek felruházására fordította. Munkáját előbb Bartha István (1891), 
majd Sulyok István (1892), ugyanebben az évben Niedermayer Antal (ké-
sőbb a Szegedi Királyi Katholikus Tanítóképző-intézet ének-zenetanára, 
több énekeskönyv szerzője), Hauer Tamás (1893), és Farkas Konstantin 
segédlelkészek támogatták. Őket követték: Vagács Ödön, Ho�mann Béla 
(1894), Kasza Lajos (1895), Szmetana Ágoston (1895), Karács István (1899) 
és Dudra Endre (András, 1901). Balaton János szolgálati idejében, 1897 
júniusában megalakult a Földeáki Katolikus 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, megje-
lent a falu népe és elöljárósága, valamint a vármegye számos településének 
tiszteletese is. Téglaalapon nyugvó, borostyánnal benőtt sírja (amely sajnos 
2020 tavaszán leomlott) a földeáki temetőben a Mártírok utcai bejárat kö-
zelében, a vasút felőli oldalon található.

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

Az 1845-ben Temesfőn született Ho�mann János 1905 és 1920 között 
volt a falu lelkésze. (Egy 1912-es újsághír dr. Wiederkehr Józsefet jelöli föl-
deáki plébánosként. 173 Tévedés lehet, más forrás nem bizonyítja az említett 
lelkész földeáki működését.) Tizenöt éves szolgálata alatt segédlelkészei 
voltak: Gehl János (1905), Gri�el Lajos és Németh János (1907), Gyenes 

173 Egyházi ünnep alsóvároson. Szeged és Vidéke, 1912. okt. 2. 4.
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György és Balázs Mózes (1909), Léber Lőrinc, Karácsonyi Guidó és Bodor 
József (1911), Széll József (1914), Kozma Silvius (1915), Belánszky-Demkó 
Zoltán ideiglenes helyettes (1917) és Kocsis Kálmán ideiglenes adminiszt-
rátor (1917).

Ho�mann plébános érkezése után a község 1906-ban felújította a lel-
készlakot. 1909. május 23-án a makói Maros hetilap beszámolt a Kato-
likus Népszövetség földeáki csoportjának megalakulásáról. A földeáki 
szervezet igazgatójának Ho�mann Jánost választották. A főesperes si-
keres munkájának eredményeként a harmadik nap végére már 85 tagot 
számlált az egyesület. A községbelieken túl csatlakozott a mozgalomhoz 
„a földeáki tantestület és az egész intelligencia”. 1909 júliusában ismét 
megrendezték az Oltványi Pál által meghonosított rózsa-ünnepet „a köz-
ség jó magaviseletű, erkölcseiben példás leány- és �ú-i�úságának jutalma-
zása, árvák felruházása és szegények megvendégelésére. […] Az ünnepélyt 
Ho mann János főesperes-plébánosnak [az ünnep] nemes célját magyarázó 

A mai Mártírok utca felől készült felvételen a háttérben a templom, és az (Ádók 
I�ván szerint) 1851-ben épült, a húsz� években lebontott szélmalom látszik

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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és az i�úság buzdító beszéde nyitotta meg” – olvashatjuk a makói Maros 
hetilap július 4-i számában.

1909. november 21-én az említett lap már a földeáki plébános kitün-
tetéséről tudósított: „Csernoch János csanádi püspök előterjesztésére Ő fel-
sége a király Ho mann János főesperes, földeáki […] plébánost apáti címmel 

A templom: régi homlokz�, új harang
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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fogja kitüntetni. E kitüntetésről Apponyi Albert gróf, vall. és közokt. m. kir. 
minister f. hó 16-áról keltezetten értesítette Csernoch János püspököt, mely 
szerint Ho mann János a bold. Szűz Máriáról elnevezett paradicsomvölgyi 
[…] c. apáttá neveztetett ki.”

A búcsú minden évben jeles eseménynek számított. 1910-ben újságcikk 
is beszámolt az ünnepi miséről, és megemlítette a Ho�mann plébános által 
rendezett ebédet is, melyen a falu előkelőségei és a környékbeli települések 
plébánosai vettek részt. 174

1912-re a földeáki leányiskola túlzsúfoltsága miatt a gyerekek csak váltva, 
félnapos rendszerben járhattak iskolába. Ho�mann János nemes felajánlá-
sa oldotta meg a problémát. Nagylelkűségéről ekképpen tudósított a makói 
Maros Újság 1912. március 10-én: „Földeák aranyszívű főpapja, Ho mann 
János c. apát főesperes, saját pénzén építteti meg a szükséges új tantermet s erre 
a célra a legutóbbi iskolaszéki gyűlésen ötezer koronát ajánlott föl.” 

1912-ben készült el a díszes kálvária-kereszt és a 14 stáció. (Az elődje 
1859-ben készült. A fél évszázad alatt teljesen tönkrement keresztút fake-
resztjeit és festett képeit 1860. június 27-én Oltványi Pál plébános áldotta 
meg.) Az új stációkat állították: Ho�mann János főesperes, a Mária Társu-
lat, Bugyi István és neje, özv. Rakonczai Mihályné, özv. Mészáros Balázs-
né, özv. Gilinger Jánosné, Tamasi Ferenc és neje, özv. Baráth Ferencné, özv. 
Bugyi Mátyásné, Sándor Rozália, Vass András és neje, Kurunczi Jánosné, 
özv. Rakonczai Istvánné, Gilinger Pál és neje. A stációkat Rakonczai János 
kőművesmester vezetésével 1990-ben fölújították, a domborműveket Návay 
Sándor szobrászművész készítette és Gyulay Endre püspök áldotta meg. 175

Mint minden pap, Ho�mann János is számos esketést végzett a faluban. 
Ezek közül kiemelkedett a helyi földbirtokos családhoz tartozó Návay An-
dor és Návay Emma esküvője 1913. október 4-én. A szertartást a földeáki 
templomban tartották. Násznagyok voltak id. Návay Géza földbirtokos és 
Eötvös Loránd �zikus, egy időben vallás- és közoktatásügyi miniszter. Az 
év decemberében Eötvös József (1813–1871) író, jogász, egykori vallás- és 

174 Templomünnep Földeákon. Maros, 1910. jún. 29. 3.
175 Tóth Ferenc (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 2000. 105. 
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oktatásügyi miniszter születése évfordulóján ünnepélyt rendeztek. A dús 
program részeként Ho�mann tiszteletes méltatta Eötvös József érdemeit.

A plébános a jótékony célú előadásokat felül�zetéssel támogatta. Isko-
laszéki elnökként az oktatásra is kiterjedt a �gyelme. 1914 tavaszán olyan 
méreteket öltött Földeákon a szamárhurut- (pertussis) és a kanyarójárvány, 
hogy a járási főorvos kénytelen volt bezáratni az iskolákat. Ho�mann Já-
nos ezért még a zárlat megkezdése előtt, május 19-én megtartatta az év végi 
vizsgákat. 1915-ben már április 28-án véget ért a tanév, mert a fér�ak be-

sorozása miatt a gyerekeket be kellett vonni a mezei 
munkákba.

Az 1919. október 20-án 74 évesen elhunyt Ho�-
mann Jánost is a földeáki temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Fehérre festett, kovácsoltvas kerítéssel 176 
szegélyezett síremléke a kápolna mellett található.

Kayser Lajos makói plébános, pápai kamarás Föl-
deákon nem állt szolgálatban, mégis több szálon kap-
csolódott a falu hitéletéhez. Egy újságcikk szerint 
Návay Lajos az édesapja temetési szertartását végző 
Kayser Lajos pápai kamarásnak 100 koronát adott 
„azon célból, hogy azt édesatyja emlékére a szegényekre 
fordítsa”. 177 Kayser tiszteletes a XX. század első két 

évtizedében több rózsa-ünnepségen is részt vett, miséket tartott búcsúk al-
kalmával és egyéb ünnepeken.

Ho�mann plébánost Mátyás Béla követte, akinek emléke talán a legin-
kább megmaradt a földeákiak emlékezetében. 1875. június 27-én született 
Aradon. Iskoláit szülővárosában, illetve Temesváron végezte. 1898. febru-
ár 1-jén szentelték pappá, majd Alsóeleméren, Törökbecsén, Kisiratoson, 

176  A zárral ellátott sírhelykerítés Kucses Károly (1862–1931) makói iparos, feltaláló 
műhelyében készült. A több nyelven beszélő, párizsi világkiállítást is megjárt 
mesterember unokája Janikovszky Éva írónő volt. Forrás: https://hu.wikipedia.org/
wiki/Kucses_K%C3%A1roly (A letöltés ideje: 2020. febr. 14.) 

177 Návay Lajos adománya. Maros, 1905. márc. 26. 4. 

Mátyás Béla 
plébános
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Kisteleken és Szegeden szolgálta egyházát. 178 1912-től Püspöklelén, 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 ellátatlanjai javára a község birtokosai ajánljanak fel gabonát. 1924-
ben újjáélesztette az Oltványi Pál által meghonosított rózsa-ünnepet.

Mint az e tanulmány bevezetőjében olvasható, az óföldeáki erődtemplo-
mot a XV. században építették. Az 1596-os török hadjárat a falut és a temp-
lomot is tönkretette. Bieliczky Samu az 1700-as 
évek elején újjáépíttette a templomot, melynek sorsa 
azonban 1846-ban megpecsételődött. A folyamatos 
árvízveszély miatt a lakosok többsége papjukkal, 
Major Jánossal együtt átköltözött az „Új-Földeák-
ra”, a templom pedig Návay Károlyné tulajdona lett, 
aki azt magtárrá alakíttatta, tornyát lebontatta. 179 
A templommaradvány megmentésére 1921-ben bi-
zottságot hozott létre Mátyás Béla plébános. Bánsz-
ki Tamás földeáki születésű festőművész Návay 
László felkérésére „Orgonás Madonna” címmel ol-
tárképet készített a megújuló templom díszítésére. 
A földbirtokos emellett 1923-ban megvette a Maros 
elbontott hídjának faelemeit, melyekből a földeáki vitéz Gardi István (1892-
?) asztalosmester, az iparoskör elnöke padokat, szószéket készített. 180 Mátyás 
Béla 1923. július 29-én püspöki felhatalmazással megszentelte a magasba 
felhúzott keresztet. A bizottság munkájának, és legfőképp a falu földbirto-
kosai: Návay László, Návay Aranka, Návay Tamás és Návay Andorné segít-
ségének eredményeképpen 1924. május 24-én dr. Glattfelder Gyula megyés-

178 Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 225.
179  Miklós Péter: „A jelen kor vészes napjaiban”. A földeáki templombúcsú 1848-ban. 

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 15., 2003. 173–180. 
180  Vass József: Óföldeák megmaradt öröksége. Makói Honismereti Híradó, 2007/1. 

18–24.

vitéz Gardi I�ván 
�z�los
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püspök felszentelte a felújított templomot. 1924-től Straub József, 1929-től 
Kupinczay Ferenc, 1930-tól Kardos Illés, 1932-től Kránitz Imre, 1935-től 
Takács Miklós, 1939-től Helter László, 1960-tól Marycz Elemér, 1963-tól 
Kovács Mihály, 1970-től Nacsa Sándor volt Óföldeák papja. 1980-tól 1987. 
június 30-ig, nyugalomba vonulásáig, sőt még utána is Rokonai Béla látta el 
a lelkipásztori teendőket. 181 (A kilencvenes évek elejétől Földeák plébáno-
sai járnak át Óföldeákra.)

Visszatérve a húszas évek földeáki eseményeire: 1925. június 13-án vil-
lám csapott a templom tornyába. Tűz nem keletkezett, de az esetből okulva 

megszületett a döntés a villámhárító felszerelésé-
ről. A munkálatokat Szalma István bádogosra bíz-
ták. 182

1927 áprilisában a vármegye közgyűlése a föl-
deáki választókerületben tagválasztást tartott, Má-
tyás Béla választási elnök felügyeletével. Ugyaneb-
ben az évben a makói lapok többször cikkeztek a 
földeáki házhely- és lakásproblémáról. Mátyás Béla, 
a falu köztiszteletben álló plébánosa a közigazgatási 
bizottság ülésén felszólalt az áldatlan állapotokkal 
kapcsolatban. Hathatós ügyintézésének is köszön-
hető, hogy az 1927-es év derekán hatvanegy ház-

helyet kimértek a faluban. A kisajátított területekért a tulajdonosokat az 
óföldeáki Návay-, illetve a Bencze-féle karabukai földekből kárpótolták.

1927. július 24-én ünnepelték a zárdaiskola 1902-ben épült kápolnájá-
nak 25 éves évfordulóját. „A kápolnát ez alkalomra Dehény Lajos teljesen 
újrafestette. A festés iránya és szelleme teljesen magyaros. 8 remek oszlop tartja 
a �izt -képszéket-, amely Magyarországon díszlő virágokból van összeállítva: 

181  Óföldeák. Magyar Katolikus Lexikon. 9. Budapest, 2004. 955–956. Vass József 
említett munkájában (Óföldeák megmaradt öröksége) további adatok találhatók a 
templomról, de a szerző eltérően datálja a falu papjainak szolgálati idejét.

182  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 103.

Kránitz Imre 
segédlelkész
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tulipán, nefelejts stb. […] Nagyon kár, hogy a kápolna helyiség tulajdonképpen 
csak egyszerű mennyezetes, minden boltozat nélküli s így a művész kényte-
len volt művészetét e sík falak merevségéhez alkalmazni” – vélekedett a lap 
krónikása. A jubileum alkalmából Kurunczy Lajos nyugalmazott plébános 
tartott misét. 183 Kurunczy plébános 1929-ben hunyt el, a földeáki temető-
ben még fellelhető a sírja (sírkövén a vezetékneve i-vel szerepel).

1927. november 12-én és 13-án a Marosvidék napilap részletesen be-
számolt az adventisták (szombatosok) és a falu vezetősége, illetve a kato-

183  A földeáki zárdakápolna 25 éves jubileuma. Dehény Lajos magyaros művészete a 
kápolna festésében. Marosvidék, 1927. júl. 31. 3.

Ez és a köv�kező fotó nem ugyanazon az eseményen készült. 1924-ben bizonyosan
történt harangszentelés, erről a nagyharang felir�a �núskodik: „I�en dicsőségére
önt�ték közadakozásból a buzgó földeáki róm. k�h. hívek. 1924-ben öntötte Szlezák
László harangöntő Budape�en.” Középen Bezdán József makói plébános, pü�öki helynök, 
a harang m�n a me��t a háttérben, baj�szal Horacsek András kántor�nító
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likusok ellentétéről. A szárnyait bontogató új felekezetet minden fronton 
támadták, összejöveteleiket ellehetetlenítették. Nagy Gyula főszolgabíró 
az adventisták gyülekezési engedélyre vonatkozó kérvényét elutasította. 
A határozatot Tarnay Ivor alispán is jóváhagyta. A felekezet tagjai felleb-
bezést nyújtottak be, és kilátásba helyezték, hogy panaszukkal a minisz-
terhez fordulnak. (Érdekes megjegyezni, hogy míg az 1880-as években 
Németh plébános a reformátusok megerősödését nézte rossz szemmel, 
addig a húszas években Mátyás Béla földeáki plébános és Szirbik Sán-
dor makói református lelkész már együtt léptek fel az adventisták ellen.) 
A későbbi fejleményekről nem számolt be a sajtó. Ádók István helytör-
téneti munkája szerint „1938. XI. 30. Dombi László földeáki 903. szám 
alatti lakos vezetésével a hetednapos adventisták a főszolgabírói hivataltól 
engedélyt kértek, hogy a Karabukai sor 657 (Nagy András lakása) alatti 

A harang mögött középen: Ménesi Ferenc, labdarúgó, a templomkapu előtt 
baj�szal Ménesi György községi hiv�alnok
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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házban istentiszteletet tartsanak.” 184 Az engedélyt akkor sem kapták meg. 
Az 1940. február 12-i földeáki katonai szemle alkalmával Kiss István föl-
deáki lakos szombatista vallására hivatkozva azt hangoztatta, hogy nem 
fog fegyvert. A bíróság 15 napi fogházra ítélte. 185

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 környék érdekeinek szószólója: „a tápéi komp képtelen lebonyolítani 
azt az óriási forgalmat, ami Leléről, Földeákról és Makóról tevődik össze. 
Rámutatott a híd óriási fontosságára a többtermelés szolgálatában és végül 
hangsúlyozta a stratégiai szempontokat, amelyek szintén a Lele-tápéi elhelye-
zés mellett szólnak” 186 – idézte a plébános sorait az újság.

1928-ban „Csanád–Arad Torontálvármegyei Orvos Fiókszövetség vá-
lasztmánya” köszönetét fejezte ki Mátyás Bélának, amiért törvényhatósági 
bizottsági tagként a minisztériumban szorgalmazta, hogy a községi és kör-
orvosok kedvezményesen utazhassanak vasúton. Erről szintén beszámolt a 
Marosvidék február 28-án.

A húszas években nagyon népszerűek voltak a faluban az ismeretterjesz-
tő és műkedvelő előadások. Az 1927 telén indult sorozat első estjét Má-
tyás 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 Nemze-
ti Szövetség földeáki �ókjának 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 refor-

184  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 119.

185 Fogházat kapott, mert a honvédség ellen izgatott. Makói Újság, 1940. szept. 12. 2.
186  A Lele-tápéi híd a közigazgatási bizottság előtt. Mátyás Béla indítványára a híd 

kérdésben állást foglalt a közigazgatási bizottság. Marosvidék, 1927. július 10. 2.
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mátus közösséggel. 1927 októberében harangszentelésre a faluba érkezett 
Harsányi Pál, a békés-bánáti református egyházmegye esperese. A földeáki 
állomáson Lukács István főjegyző társaságában Mátyás Béla köszöntötte a 
vendéget.

A plébános a helyi leventeképzésben is részt vett. 1929 első negyed-
évében tanfolyamot szerveztek, melynek egyik oktatójaként beszédet is 
mondott a képzés záróvizsgáján. 1929-ben rangos elismerésben részesült: 
„A karácsonyi ünnepségek alkalmából ritka szép kitüntetésben részesült 
Mátyás Béla a földeáki róm. katholikusok közszeretetben élő, jószívéről, 
fáradhatatlan munkásságáról ismert plébánosa, akit a megyéspüspök szent-
széki bíróvá nevezett ki, a piros öv viselési jogával és beosztotta a szentszéki 
tanácsba.” 187

187 A földeáki plébános kitüntetése. Marosvidék, 1929. dec. 25. 3.

A korabeli sajtóbeszámoló a képen lá��ó külsőségekről számol be, így szinte 
bizonyos, hogy ez a felvétel Gl�tfelder Gyula megyé�ü�ök  

látog�ása alkalmával készült
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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1930. május 29-én Glattfelder Gyula megyéspüspök Földeákra látoga-
tott. 188 „A község elöljárósága és a képviselőtestület számos tagja és többen a 
lakosok közül magyar ruhás lányokkal és árvalányhajas lovas bandéristákkal 
az élükön Lele község határába vonultak és ott várakoztak a Leléről Földe-
ákra kocsin jövő püspökre.” A püspöklelei határban Tass Árpád köszöntötte 
a vendéget, majd a püspök és kísérete Óföldeákra vonult Návay Aranka és 
László birtokára. Délután négy órakor „lovasbandériumok festői csoportja 
közepette” érkezett Glattfelder Gyula Földeákra. A plébánián szállt meg, 
majd áldozócsütörtökön 9 órakor szentmisét tartott. Ezt követően a püs-
pök a plébánián fogadta a falu elöljáróit. A világi egyleteken túl Antal Ist-
vánné a Rózsafüzér Társulat, míg Gilinger Istvánné a Mária leányok nevé-
ben köszöntötte az egyházi elöljárót. A püspök az óvodába is ellátogatott, 

188 Glattfelder püspök Földeákon. Marosvidék, 1930. jún. 1. 2. 

Gl�tfelder Gyula alakja sejlik fel a fa előtt, amint megtekinti  
az óvodások tornavizsgáját

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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ahol megtekintette a legkisebbek tornavizsgáját. Délután fél ötkor kíséreté-
vel együtt Makóra távozott.

1931-ben ismét közügyekben járt el Mátyás plébános: a vármegye köz-
igazgatási bizottságánál indítványozta, tegyenek lépéseket a Makó és Föl-
deák között közlekedő vonat menetrendjének észszerűbbé tétele ügyében. 
A panasz nem maradt orvosolatlanul: 1932 decemberétől az említett vo-
nalon módosított menetrenddel közlekedett a vonat. A harmincas évek 
elején egyre több földeá ki család eladósodott. A plébános a fő ispán hoz for-
dult segítségért a földeákiak és a pénzintézetek között ek ko ri ban kiala kult 
kon�iktus megoldása érdekében. 189 Mátyás Béla mel lett segédlelkészként 

189  Pereg a dob Földeákon. Szombaton húsz gazda ellen volt kitűzve árverés. Mi lehet a 
segítség módja. Makói Friss Újság, 1931. okt. 4. 2.; A földeáki özvegy asszony esete 
egy makói banknál. Makói Friss Újság, 1931. okt. 11. 2.

A fotó Gl�tfelder Gyula megyé�ü�ök látog�ása idején készülh��t, ám az egyházi 
személy középen Mátyás Béla plébános és Dehény Lajos között nem a pü�ök. A 
zászlón: Jéz� Szent Szíve Gárda Földeák. Az egyik szalagon a Rácz Mihályné 

felir� � kiveh�ő (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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szolgált 1920–21-ben Marycz Viktor (Győző) 190 és Szimmeiszter István, 
1922-ben Szalma József, majd 1925-ben Molnár István, 1926-ban Kránitz 
Imre, 1928-tól 1930-ig 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.

1929-ben Mátyás tiszteletes elévülhetetlen érdemeket szerzett az édes-
anyák és a csecsemők védelmét szolgáló Stefánia Szövetség földeáki �ók-
jának létrehozásában. A rendelő 1934. május 14-én új épülettel bővült, 
melyet dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök szentelt fel. Az egybegyűlteket 
Mátyás Béla köszöntötte. Az ünnepségen Fáy István főispán és Tarnay Ivor 
alispán is megjelent. 191

1935-ben Földeák község díszpolgárává avatta Tarnay Ivort. Október 
13-án képviselő-testületi díszközgyűlés keretében Mátyás Béla nyújtot-
ta át az oklevelet az alispánnak. 192 1936. június 18-án zarándoklat indult 
Mátraverebély-Szentkútra, de nem maradt fenn adat arról, hogy Mátyás 
Béla részt tudott-e venni a kiránduláson. 193 Ugyanis a harmincas évek de-
rekán a plébános egyre többet betegeskedett, a makói kórházban műtéten 
is átesett. Az állapota tovább romlott, majd saját kérésére a kórházból ha-
zaszállíttatta magát kedves falujába. 1937. május 8-án Mátyás Béla esperes, 
pápai kamarás 62 évesen elhunyt. Május 10-én a község temetőjében he-
lyezték 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 temetés-
ről: „Földeák község egész népe ott szorongott a templomban és a templom kö-

190  Életrajzát lásd Felszentelte a megújított Mezőkovácsházi templomot Glattfelder 
Gyula püspök. Makói Újság, 1942. júl. 1. 3.

191 A földeáki csecsemővédő otthon. Délmagyarország, 1934. máj. 15. 10.
192 Tarnay alispán Földeák díszpolgára. Makói Újság, 1935. okt. 15. 1.
193  Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra. Makói Újság. 1936. jún. 17. 2.; Lásd még: 

A Mátraverebély-szentkúti zarándoklat végleges időpontját megállapították. Makói 
Újság, 1937. júl. 7. 5.; Három napos zarándokút Mátraverebély-Szentkútra. Makói 
Újság, 1938. júl. 8. 1.
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rül. […] A koporsón az elhunyt kívánságára egyetlen koszorú volt, a vármegye 
koszorúja és hogy Mátyás Bélának, mint a törvényhatóság és a közigazgatási 
bizottság tagjának is megadja a tiszteletet a vármegye, négy diszruhás megyei 
hajdú állt őrt a koporsó mellett.” 194

Mátyás Béla után 1937-től 1944-ig Virág (egyes forrásokban Virágh) 
Sándor volt a falu plébánosa. Az 1897-ben Nagybányán született, 1922-
ben felszentelt papot a Szeged-Belvárosi Plébániára helyezték, majd a Sze-
gedi Magyar Királyi Állami Klauzál Gábor Gimnázium tanára lett. 195 Az 
új papot 1937. szeptember 19-én dr. Csepregi Imre pápai prelátus és Nagy 
Gyula főszolgabíró kísérte Makóról Földeákra lovas és kerékpáros leventék 
kíséretében. A falu határában szegedi vendégek jelenlétében Tass Árpád fő-
jegyző, később, a földeáki templom kapujában Sipos István templomatya 
köszöntötte az új plébánost. 196

Virág Sándornak Földeákon komoly nehézségekkel kellett szembenéznie. 
A csapadékban bővelkedő harmincas évek után az 1942-es ár- és belvíz nagy 
károkat okozott a templomban. A majd százéves épület életveszélyessé vált. 
A pénztelenség közepette komoly fejtörést okozott a templom esetleges el-
bontásának vagy egy új építésének dilemmája. Az egyház és a község vezetői 
elhúzódó tárgyalássorozat után hozták meg döntésüket. „Kijavítják a földe-
áki katolikus templomot. Földeák Község képviselőtestülete 12,250 pengőt sza-
vazott meg a talajvíz által megrongált földeáki katolikus templom kijavítására. 
Ezt a határozatot Csathó Kálmán földeáki lakos megfellebbezte. A kisgyűlés 
ma a fellebbezés elutasításával jóváhagyta a község határozatát”– írta a kora-
beli sajtó. 197 1943-ban már egy megerősített templom várta a híveket. 198

194 Mátyás Béla pápai kamarás temetése. Délmagyarország, 1937. máj. 11. 8.
195  Lelkészváltozások a csanádi római katolikus egyházmegyében. Makói Újság, 1937. 

aug. 28. 2.
196  Adminisztrátort kapott a földeáki római katolikus egyház. Makói Újság, 1937. 

szept. 10. 4.
197 Földeák. Makói Újság, 1941. dec. 4. 3.
198  Gilicze János: A földeáki templom megmentése (1941–42). In: A szentkirályok tisz-

telete a 150 éves földeáki templomban. Földeák, 2007. 40–48.
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Virág plébános egyházi feladatai mellett az 1924-ben alakult Földeá-
ki Levente Egyesület, valamint az 1918-ban alakult (1938. március 14-én 
újraalakult) Szent Vince Szeretethölgyei Egyesület elnöki tisztségét is be-
töltötte a harmincas évek végén. Az egyesület célkitűzései között szere-
pelt a betegek és szegények gyámolítása anyagilag, lelkileg egyaránt. Návay 
Aranka mint az újraszervezett egyesület első elnöke személyesen is elláto-
gatott a rászorulókhoz. A Földeáki Katolikus Tudósító 1938-ban (ma már 
korfestőnek ható) beszámolót közölt az új egyesület eredményeiről: „Az 
Egyesületnek 12 működő tagja van. Készpénzben kiosztott eddig 42.33 P-t. 
Adakozásból befolyt 51.86 P. A Szent Antal-perselyből kapott 95 P.-t. Segí-
tett 7 családot és 28 egyedülálló szegényt és beteget. Természetben szétosztott: 
95 kg lisztet, 35 kg burgonyát, 10 kg tarhonyát, 8 kg kolbászt, 17 kg zsírnak 
való szalonnát, 197 db tojást, 25 liter tejet, 3 pár cipőt, 16.5 méter ruha-
anyagot, 2 db használt ruhát, 2 kendőt és 2 pár alsóneműt. Ebből látható, 
hogy három hónap alatt mennyi jót tett az Egyesület és hogy a hívek segítsé-
gével még mennyi könnyet fog letörölni. Azért kéri az Egyesület vezetősége a 

A parókia udvarán készült fotó valószínűleg Mátyás Béla szentszéki bíróvá történő 
kinevezése alkalmával (1929-ben) készülh��t 

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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jó híveket, hogy az Aratóünnep alkalmából ne feledkezzenek meg a szegény 
tehetetlen betegekről és az adományaikat adják a Szent Vince [Szeretethöl-
gyei] Egyesületnek. Természetbeni adományokat is nagyon hálásan fogad az 
Egyesület.” 199 Virág plébános vezetésével 1938–39 fordulóján a Jézus Szí-
ve Szövetség leánycsoportja, a Szent Ágnes leánykör is megalakult. Fenn-

199  A Szent Vince Egyesület eddigi működése. Földeáki Katolikus Tudósító, 1938. júli-
us. 15–16.

A csoportkép a zárda�kola udvarán készült, valószínűleg a harminc�–negyvenes 
évek fordulóján. A lobogón: Jéz� Szent Szíve Gárda Földeák  

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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maradt fényképek tanúsága szerint Földeákon a Jézus Szent Szíve Gárda is 
működött, amely a 6-14 éves gyermekek vallásos társulata volt. 1939-ben az 
Országos Frontharcos Szövetség földeáki csoportja – mint volt tüzért – al-
elnökké választotta a plébánost. 200 

A két háború között hagyománnyá vált a nagycsaládosok megünnep-
lése. 1936-ban Mátyás Béla plébános köszöntötte a 9-9 gyermekes Pásztor 
Andrásnét és Bodócsi Lászlónét. 201 1938 nyarán már Virágh Sándor lel-
kész közreműködésével rendeztek ünnepséget, amelyen id. Berényi Már-
tonné 11, özv. Kiss Istvánné és Liszkai Péterné 10, Borbíró Jánosné pedig 8 
gyermek édesanyjaként vett részt. 202 1939 augusztusában Virágh plébános 
a Stefánia Szövetség szociális bizottsága nevében 50-50 pengő jutalommal 
járó díszérmet adott át a 9 gyermekes Borbíró Istvánné Bálint Rozáliának 
és Lóczi Mihályné Ádók Juliannának, valamint a 12 gyermekes Csányi 
Lászlóné Bodócsi Erzsébetnek. 203 Az 1940-es díjazottak Molnár Istvánné 
(Tanya 214.) 12 gyermekes, Csányi Józsefné (764. sz.) 7 gyermekes, Bajusz 
Sándorné (116. sz.) 8 gyermekes és Kurunczi Istvánné (920. sz.) 7 gyer-
mekes édesanyák voltak. 204 Az 1942-ben jutalmazottak: Bakacsi Antalné 
11, Lakatos Imréné 8, Dani Józsefné 7, özv. Ménesi Mihályné 6, Borbíró 
Istvánné 9, Szalma Józsefné 7 és Pető Imréné 9 gyermekes anyák. 205 A 15 
gyermeket szülő Molnár Józsefnéről, az óföldeáki uradalmi gépész 42 éves 
feleségéről külön cikk is megjelent 1943-ban. 206

Virág Sándor plébános vette át a Stefánia �ókintézet Mátyás Béla halálá-
val megüresedett  elnöki pozíci óját. Az iskolaszéki elnöki feladatokat is ellát-

200  Csak az igazi bajtársi szellem teremtheti meg a második ezerév Magyarországát. 
A �ontharcosok lelkesen ünnepelték vitéz Váradyt és Nagy Ernőt Földeákon. Makói 
Újság, 1939. máj. 26. 1.

201 Földeáki sokgyermekes anyák kitüntetése. Makói Újság, 1936. aug. 23. 5.
202 Sokgyermekes anyák ünneplése Földeákon. Makói Újság, 1938. aug. 9. 2.
203 Sokgyermekes anyák kitüntetése Földeákon. Makói Újság, 1939. aug. 23. 1.
204 Sokgyermekes anyák kitüntetése Földeákon. Makói Újság, 1940. aug. 24. 2.
205 A sokgyermekes anyák kitüntetése Földeákon. Makói Újság, 1942. aug. 28. 2.
206  Ritka családi esemény a kórházban. A földeáki Molnár házaspár 15-ik gyermekét 

keresztelték meg a kápolnában. Makói Újság, 1943. jan. 19. 5.
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ta. Papsága idején, 1938-ban id. Dehény Lajos nyugalomba vonulásával két 
szerzetestanító érkezett a faluba a Keresztény Iskolatestvérek tanítórendből.

1938 májusa és 1939 februárja között jelentek meg a már említett Föl-
deáki Katolikus Tudósító számai. A földeáki római katolikus egyházközös-
ség hivatalos lapjaként működő kiadvány szerkesztője Virág Sándor volt, a 
nyomdai munkálatokat Budapesten a Korda Nyomda végezte. A folyóirat 
cikkírói között találjuk a Földeákon 
1935-től 1938-ig segédlelkészként 
működő Csepella Andor mellett a 
�atal Sipos Erzsébetet (1917–1995), 
aki jóval később, leginkább a hatva-
nas-hetvenes években sok földeáki 
vonatkozású cikket írt a Csongrád 
Megyei Hírlapba. (1982-ben egy 
kötete is napvilágot látott. A Szü-
lőföldem, Földeák népélete a Makói 
Múzeum Füzetei sorozatban jelent 
meg.) A Földeáki Katolikus Tu-
dósító beszámolt a falu hitéletével 
kapcsolatos eseményekről, a helyi 
egyesületek életéről és anyakönyvi 
híreket is közölt. Irodalmi szösz-
szeneteket éppúgy olvashatunk a 
kiadványban, mint praktikus ta-
nácsokat egészségünk megóvására. Az 1938. 2. szám egy különleges úti 
beszámolót is tartalmaz Utazásom a Németországban dolgozó munkástest-
vérekhez címmel. Csepella Andor segédlelkész 1500 km-t tett meg (Ádók 
István szerint Csepel 207) motorkerékpárján, hogy hírt vigyen a külhonban 
dolgozó falubelieknek. Akkoriban Makó környékéről is toboroztak külföl-
di mezőgazdasági munkára �atalokat. A faluból 38 társával együtt utazott 

207  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 108.
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Németországba Sándor Lajosné Wertheim Anna, aki tolmácsi feladatokat 
is ellátott. (Így jutott a messzi országba dolgozni e sorok írójának nagyma-
mája, Simon Mátyásné Ádók Erzsébet is. Egy, a mai napig működő Singer 
varrógép őrzi a külföldi munka emlékét.) A pap útja során Bécs, Nürnberg 
és Berlin városán is áthaladt, mire a Dieckow-majorságba ért. 208 Csepella 
Andor nevéhez fűződik a Katolikus Legényegylet megalapítása 1929-ben. 
1937. augusztus 20-án a sokgyermekes anyákat köszöntötte ünnepség ke-
retében a segédlelkész. Kitüntették a 12 gyermekes Neparáczki Albert-
nét, a 10 gyermekes Kurunczi Mátyásnét, a 9 gyermeket nevelő Klémán 
Józsefnét, valamint a 8-8 gyermekes Nádasdi Józsefnét és Szabó Jánosné 

208 Lásd még: Motociklin gurul a hit. Makói Újság, 1938. jún. 11. 3.

A „motoros” Csepe�a Andor segédlelkész az ülők között balról a harmadik 
 (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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községi bírónét. 209 Csepella Andor 1938. szeptember elsejétől Makó-Újvá-
roson szolgálta egyházát. 210 1986-ban mint Csanádalberti plébánosa ment 
nyugdíjba. Élete hátralévő éveit a székesfehérvári Országos Papi Otthon-
ban töltötte. 1988. szeptember 26-án hunyt el a székesfehérvári kórházban. 
Október 6-án a szegedi Dugonics temetőben helyezték örök nyugalomra.

1938-ban Kápolnay Jenő (1940-ben katonai lelkészi szolgálatra be-
vonult 211), a negyvenes évek elején Szűcs György (1941 augusztusában 
érkezett Csanádapácáról 212), Bálint László, Kovács Lajos, P. Németh 
János, P. Mohos Sándor voltak segédlelkészek, illetve adminisztrátorok 
Földeákon.

1941 szilveszterén a (Virág Sándor plébános által 1938-ban létrehozott) 
Szent Vince Szeretethölgyei Egyesület jótékonycélú teaestet rendezett a 
község szegényei javára. A Návay Aranka elnöksége alatt működő egylet 34 
„aggot és gyámoltalant” támogatott ekkoriban ruhával, tüzelővel és élelem-
mel. Az esten a Rajki Mártonné által összeállított műsor szereplői voltak: 
Gardi Margit, Szabó Istvánné, Rajki Mártuska, Szabó Ilonka, Bakos Ilon-
ka, Rákos Iduska, Hajnal Jolánka és Szántó Sándor. Bánszki Mihály taní-
tó (aki három év múlva, 1944-ben, 26 évesen maga is odaveszett az orosz 
fronton) beszédben emlékezett meg a fronton harcoló földeáki katonákról. 
A tánccal végződő rendezvényt támogatták: dr. Nagy Istvánné, Földeáki 
Pálné, Fejes Lászlóné, Polgár Istvánné, Szabó Gyuláné, özv. Insperger Ele-
mérné, Sipos Mihályné, Sipos Annuska, Sipos Gyuláné, Juhász Mariska, 
Ádók Pálné, Selmeczi Lajosné és Sándor Józsefné. 213 

209  Sokgyermekes anyák megjutalmazása és kitüntetése Földeákon. Makói Újság, 1937. 
aug. 25. 2.

210 Személyváltozások a csanádi egyházmegyében. Makói Újság, 1938. aug. 23. 2.
211   Személyi változások a csanádi római katolikus egyházmegyében. Makói Újság , 

1940. szept. 3. 2.
212 Lelkész-kinevezések és áthelyezések a csanádi római katolikus egyházban. Makói Új-

ság, 1941. aug. 26. 1.
213  „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” Szilveszter est Földeákon. Makói Újság, 

1942. jan. 6. 1.
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Miután Virág Sándor eltávozott a faluból, 1944-ben rövid ideig Rátkai 
Ödön, Lakos Endre megbízott, illetve helyettes plébánosok álltak a gyüle-
kezet élén. Csepella Andor is visszatért rövid időre a faluba.

1945 és 1952 között Kapossy Gyula 214 (1899–1970) volt a falu papja. 
1921-ben végzett az esztergomi Hittudományi Főiskolán. A Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolán 1932-ben ének-zenetanári oklevelet szerzett. 1924-től 
a szegedi Királyi Katholikus Tanítóképző-Intézet zenetanára volt. 1928 kö-
rül a szegedi 550. sz. Baross cserkészcsapatot vezette. 1929-ben Klebesberg 
Kuno kultuszminiszter pályázatot hirdetett a szegedi fogadalmi templom 
felszentelésekor előadandó zenés mű megkomponálására. A miniszter a jeles 
zeneszerzőkből, zenetudósokból (Kodály Zoltán, König Péter…) álló bíráló-
bizottság póttagjául mások mellett Kapossy Gyulát is felkérte. 215 Énekesként 
1934-ben önálló hangversenyt adott Szegeden. 1937-ben a szegedi dómban 
hangversenyt rendezett, amelyet a rádió is műsorra tűzött. 216 1940-től a sze-
gedi Hittudományi Főiskolán tanított. Több egyesület, egyházi intézmény 
elnöki, igazgatói posztját is betöltötte. A Szegedi Napló és a Szegedi Új Nem-
zedék napilapokban zenekritikai tanulmányokat közölt. 1927-ben Balogh 
Istvánnal Egyházi imák és énekek címmel adott ki könyvet Szegeden, majd 
1928-ban önálló kötete, a Szertatáskönyv is megjelent. Szívügyének tekintet-
te az énekkari mozga lom felvirágoztatását. 217 Összegezve, Apró Ferenc, sze-
gedi hely- és művelődéstörténészt idézve: „Kapossy a 20. század első felében 
az újjászülető magyar kórusélet jelentős szegedi alakja volt.” 218 Földeáki szol-
gálatát Rátkai Ödön és Krajnai-Hudolin Lajos segédlelkészek támogatták. 
A faluban ez idő tájt működő Római Katolikus Énekkar Kapossy plébános 
vezetésével 1947. november 9-én fellépett a szegedi belvárosi templomban 

214 A szakirodalmakban gyakran a Kaposi névváltozat szerepel.
215  Gr. Klebesberg Kuno kultuszminiszter … Ország-Világ, 1929. okt. 13. – nov. 3. 196.
216  A hét rádióműsora. Egyházzenei hangverseny közvetítése a szegedi Fogadalmi-

templomból. Az eucharistia az egyházi zenében. Rádióélet, 1937. nov. 5. 49., 50. 
(Adásidők: Budapest I., 1937. nov. 11. 18.15; Budapest II., 1937. nov. 11. 19.00)

217  Kapossy Gyula: Szabadnevelés és a falu énekkari kultúrája. In: Csanádi Kalendá-
rium, 1948. 106–107.

218 Apró Ferenc: Barangolás Szeged zenei múltjában. Szeged, 2018. 143–145.
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megrendezett egyházzenei hangvesenyen. 219 Földeáki évei után Kaszaper-
re került, ahol 1952 augusztusában éhség-tüntetést szerveztek a falu lakói. 
A tüntetés után Kapossy Gyulát – bár semmi köze sem volt a zavargásokhoz 
– letartóztatták. 1954-ben szabadult. A súlyos bántalmazások következtében 
fél fülére átmenetileg elveszítette a hallását. 220

Horváth Gyula 1956-ig vezette a földeáki gyülekezetet. Segédlelkésze 
1949 és 1953 között Kovács Imre volt. Az üldözött pap földeáki éveiről 
Mezey András történész, könyvtáros így ír: „1949-ben Földeákra helyezték 
el, itt is nagy létszámú ministránsgárdát, a lányokból pedig »templomtaka-
rító 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 veze-
tést, 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.”  221 

A szintén meghurcolt Dusik Péter 1953 és 1955 között, a hasonló sorsú 
Hamvas István 1954-től 1955 szeptemberéig, Uhrin György 1956–57-ben, 
Rácz Lajos és Koós Antal 1958-ban szolgált segédlelkészként a faluban. Föl-
deák későbbi plébánosai: 1956 és 1959 között Kiss József, 1959-től 1980-ig 
Rokonai Béla. Rokonai plébános sem kerülte el a börtönt. Részt vett a Ka-
tolikus Agrári�úsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) reform-
mozgalmi munkáiban, ami később szemet szúrt az Államvédelmi Hatóság-
nak. Paptársai szerint 1949-ben szabadult a  szegedi „Csillagbörtönből” (ahol 
mások mellett a fentebb említett Horpácsy Ignáccal is együtt raboskodott).  
Rokonai káplán Balogh István kisgazdapárti politikus, államtitkár ismeretsé-
ge révén elősegítette a falubeli és környékbeli hadifoglyok Szovjetunióból való 

219  Egyházzenei hangverseny a belvárosi katolikus templomban. Makói Népújság, 1947. 
nov. 5. 1.

220  Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában II. 
Abaliget, 1994. 220–221.

221  Mezey András: Szeged-Rókus vértanúja. I�úságpasztoráció az ötvenes években. Új 
Ember, 2011. júl. 17. 9.
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hazatértét. Gyakran menekülnie kellett, az állan-
dó üldöztetés megviselte az egészségét, hónapokig 
álmatlanság gyötörte, emiatt Budapesten és Mát-
raszentimrén gyógykezelték. Három infarktust is 
elszenvedett. 222 Földeáki évei alatt segédlelkészei 
voltak: Bálint Vilmos (1959–62), Dombi János 
(1962–65) és Nacsa Sándor (1964–67). 1968-tól 
nincs segédlelkész Földeákon.

A földeáki temetőben az említetteken túl 
több egyházi személy sírja is megtalálható. Bakos 
Lajos plébánost 1895-ben helyezték örök nyuga-
lomra. Egyéb adat nem maradt fenn személyével 
kapcsolatban. A földeáki születésű Bálint László 
szalézi-rendi 223 szerzetesként szolgálta egyházát. (Testvére, Bálint József 
harangozó volt. Az idősebb földeákiak emlékezetében ugyancsak elevenen 
él Szabó Mátyás emléke is, aki 1929-től az ötvenes évek közepéig volt a falu 
harangozója.) Kurunczi Lajos, Medgyesbodzás plébánosa csak nyugdíjba 
vonulása után élt a faluban, de szintén itt temették el (talán Földeák volt a 
szülőfaluja).

Kiegészítésképpen következzenek a gyűjtőmunka során fellelt, Földe-
ákon született katolikus papok. Kiss Gyula a feljegyzések szerint Temes-
vár–Józsefvárosban, Szegeden és Szatymazon gyakorolta hivatását. Az első 
világháborúban tábori lelkészként tevékenykedett. Wéber Mihály 1939-
ben Csanádpalotán kezdte meg egyházi szolgálatát. 1942-ben Kunágotá-
ra került. 1943-ban Földeákon volt kisegítő, majd Nagykamarás, később 
Szentes és Szeged következett. Bakos István Nagykamaráson, Csanád-
apácán, Dombegyházán, Csanádpalotán, Szőregen volt pap. Első miséjét 
1936. március 25-én szülőfalujában tartotta meg, Mátyás Béla támogatá-

222  Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában II. 
Abaliget, 1994. 288–289.

223  A Szalézi Társaság a katolikus egyház keretein belül az i�úság tanítását, oktatását 
tűzte ki céljául.

A zen�anár-plébános 
(dr. Apró Ferenc 

könyvtárából)
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sával. 224 1943-ban és 1944-ben visszatért Földeákra mint helyettes lelkész. 
Egy 1980-as adat szerint idős korában külföldön élt. A szintén földeáki 
származású, túlnyomórészt Nagyváradon szolgálatot teljesítő Varga Lajost 
1943-ban szentelték pappá. Sipos István Szegeden végezte teológiai tanul-
mányait 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 leg�atalabb föl-
deáki származású pap, Cseh Péter Mihály 1983-ban született Makón. 2009. 
december 15-i felszentelése után Dombóváron, utána a Baranya megyei Vá-
sárosdombón, majd a pécsi Szent Erzsébet Plébánián teljesítette hivatását. 
2013 júliusában a tizenöt fős magyar delegáció tagjaként részt vett a Brazí-
liában, Rio de Janeiróban megrendezett Katolikus I�úsági Világtalálkozón. 
2013. augusztus 1-től a mágocsi (szintén Baranya megye) plébánián vezette a 

224 Földeáki kispap első miséje. Makói Újság, 1936. márc. 27. 3.

Elsőáldozók Kovács Imre plébánossal  
(Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár,  

Szabó I�ván adománya)
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gyülekezetet. 2014. augusztus 1-től Szekszárdon káplán. Később ismét Vásá-
rosdombón szolgált, majd 2018 augusztusától Nagydorogon (Tolna megye), 
2020 nyarától Szabadszentkirályon (Baranya megye) plébániai kormányzó.

A közelmúlt plébánosai: Temesvári Károly (1980–1988), Orosz Lőrinc 
(1988–1991), Bálint Vilmos (1991. május–szeptember), Marosi János (1991–
1997), Andrási Lajos (1997–2004), Katona Pál (2004–2016), Olasz Attila 
Benjamin (2016–2020. július 31.), Laczkó István (2020. augusztus 1. –).

A cikkben szereplő plébánosok fellelt anyakönyvi adatai, betűrendben: 
Andrási Lajos (Kenderes, 1948. jan. 5. – Pitvaros, 2008. jan. 6.), Bakos István 
(Földeák, 1912. szept. 5. –?), Bakos Lajos (? – Földeák, 1895), Balaton János 
(Doroszló, 1832. jan. 14. – Földeák, 1905. febr. 10.), Balázs Mózes (Korond, 
1874. szept. 9. – ?), Bálint László (Földeák, 1908. jún. 5. – Budapest, 1962. 
nov. 30.), Bálint Vilmos (Hódmezővásárhely, 1931. okt. 30. – Szeged, 2020. 
aug. 8.), Bartha István (Gyula, 1868. nov. 2. – ?), Belánszky-Demkó Zoltán 
(1893. febr. 1. – USA, 1974. dec.), Berkes László (Kecskemét, 1909. okt. 12. 
– Kecskemét, 1982. okt. 1.), Bodor József (Gyöngyöspüspöki, 1884. okt. 28. 
– ?), Cseh Péter Mihály (Makó, 1983. márc. 27. –), Csepella Andor (Szeged, 
1909. nov. 28. – Székesfehérvár, 1988. szept. 26., Szegeden temették októ-
ber 6-án), Dombi János (Hódmezővásárhely, 1934. máj. 25. – Szeged, 2018. 
szept. 29. ), Dusik Péter (Dombegyház, 1923. márc. 14. – Gyula, 2001. ápr. 
4.), Farkas Konstantin (Csanytelek, 1869. márc. 26. – Csóka, 1923. dec. 
15.), Gehl János (Sándorháza, 1877. márc. 11. – ?), Hamvas István (Komá-
rom, 1929. jún. 23. – Szeged, 1986. okt. 16.), Hegedűs Albert (Kolozsvár, 
1904. okt. 10. – ?), Helter László (Hosztót, 1905. okt. 24. – 1976. szept. 
26.), Ho�mann Béla (Szabadka, 1865. jan. 18. – Becskerek, 1924. márc. 17.), 
Ho�mann János (Temesfő, 1845. szept. 28. – Földeák, 1919. okt. 20.), Hor-
váth Gyula (Nagybecskerek, 1905. ápr. 12. – ?), Jachan (Horpácsy) Ignác 
(Temesvár, 1909. febr. 28. – 1996. okt. 18.), Kapossy Gyula (Kiskunfélegy-
háza, 1899. jan. 18. – Székesfehérvár, 1970. okt. 2.), Karács István (Velsitz, 
1862. aug. 21. – ?), Karácsonyi Guidó (Nagyrőcze, 1885. ápr. 6. – 1962. febr. 
8.), Kardos Illés (1896 – 1963. szept. 12.), Kasza Lajos (Szeged, 1869. aug. 
21. – Padé, 1939. okt. 8.), Katona Pál (Vízkelet, 1937. jún. 26. – ), Kayser 
Lajos (Buziásfürdő, 1862. dec. 13. – ?), Kiss Gyula (Földeák, 1888. dec. 
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31. – ?), Kiss József (Szeged, 1909. máj 15. – Szeged, 1990. okt. 13.), Koós 
Antal (1901–1978), Kovács Imre (Budapest, 1923. június 25. – 1971. szept-
ember 8.), Kovács Mihály (Algyő, 1920. jan. 8. – Szeged, 2002. okt. 23.), 
Kozma Silvius (Fejérd, 1889. okt. 14. – ?), Krajnai Hudolin Lajos (Szent-
endre, 1915. jún. 20. – ?), Kránitz Imre (Bogyoszló, 1899. ápr. 2. – ?), Ku-
runczi (Kurunczy) Lajos (Magyarpécska, 1862. aug. 25. – Földeák, 1929), 
Laczkó István (Marosvásárhely, 1966. febr. 13. –), Lakos Endre (1919. jan. 
21. – Bécs, 1969. júl. 13.), Léber Lőrinc (Mérk, 1886. szept. 4. – ?), Major 
János (1798–?), Marosi János (Madaras, 1931. ápr. 10. – Makó, 2018. ápr. 
19.), Marycz Elemér (Perbenyik, 1905. ápr. 11. – Szekszárd, 1975. dec. 9.), 
Marycz Viktor (Győző) (Perbenyik, 1894. jún. 26. – ?), Mátyás Béla (Arad, 
1875. jún. 27. – Földeák, 1937. máj. 8.), Nacsa Sándor (Makó, 1926. máj. 
26. – Makó, 1990. ápr. 10.), Németh Sándor (Szeged, 1844. aug. 29. – ?), 
Niedermayer Antal (Gyula, 1868. jún. 13. – Budapest, 1924. dec. 25.), Olasz 
Attila Benjamin (Gyula, 1985. márc. 10. –), Oltványi Gáspár (Szeged, 1844. 
jan. 5. – Budapest, 1904. jún. 25.), Oltványi Pál (Szeged, 1823. aug. 1. – Sze-
ged, 1909. jan. 16.), Orosz Lőrinc (Mezőkovácsháza, 1942. márc. 28. – ), 
Pattala Károly (1828–?), Rátkai Ödön (Szeged, 1921. júl. 22. – ?), Roko-
nai (Pesztalics) Béla (Nagybecskerek, 1909. ápr. 11. – Makó, 1995. máj. 7.), 
Schwab Mihály (Hódság, 1858. febr. 19. – ?), Siebig Frigyes (Arad, 1880. 
febr. 2. – ?), Sipos István (Földeák, 1950. okt. 21. – Földeák, 2005. júl. 15.), 
Straub József (Újarad, 1892. szept. 21. – ?), Szalma József (Párkány, 1891. 
okt. 10. – 1961. dec. 8.), Széll József (Szeged, 1891. júl. 5. – Kistelek[?], 1974. 
márc. 22.), Szimmeiszter István (1896. nov. 5. – Magyarbánhegyes, 1975. 
jún. 11.), Szmetana Ágoston (Oroszlámos, 1866. nov. 12. – Beresztóc, 1938. 
máj. 16.), Szűcs György (Szeged, 1908. jan. 11. – Székesfehérvár, 1986. márc. 
5.), Takács Miklós (1890 – 1967. jan. 4.), Temesvári Károly (Nagykanizsa, 
1944. okt. 29. – ?, 2021. március 9.), Uhrin György (Endrőd, 1931. ápr. 24. – 
Debrecen, 1987. máj. 31.), Vagács Ödön (Arad, 1868. okt. 8. – Magyarbán-
hegyes, 1917), Varga Lajos (Földeák, 1917 – Nagyvárad, 1987), Virág Sándor 
(Nagybánya, 1897. dec. 28. – ?), Wéber Mihály (Földeák, 1914. szept. 6. – 
2004).
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P

Adalékok a posta  
korai történetéhez

F öldeákon posta 1865-től működik. 225 (A Marosvidék na-
pilap cikke szerint – melyet a 129. oldalon közlünk – a föl-
deáki posta 1861. szeptember 1-jén kezdte meg működését, 

míg Oltványi Pál Földeák község történelme című kiadványában 1866-ra 
datálja a postaszolgálat beindulását.) 1867-ben a kiegyezéssel megszűnt a 
magyar postaszolgálat függősége az osztrák hivataltól. A Magyar Királyi 
Posta nagy erőkkel nekilátott a magyarosításnak, egyebek mellett a német 
nyelvű bélyegzőket is lecserélték.

A Magyarország tiszti cím- és névtára című, évente megjelenő adat-
társorozat 1873-as, 1875-ös, 1879-es kiadása Szabados Józsefet nevezi meg 
Földeák postamestereként. 226 Postavezetői hivatását 
egyre nehezebben tudta ellátni: erősödő betegsége 
miatt le kellett mondania feladatá-
ról. 227 Hamarosan elhunyt, így 1881-
től már felesége, özv. Szabados Józsefné 
Szabados Berta (1855–1919) a posta 
vezetője. 228A postának és lakásnak helyet adó, a mai Termáltechnika K. 
épülete helyén valaha állt Szabados-házat a család 1880 körül a Návay csa-

225  Márfai Árpád: Magyarország postahivatalainak és postaügynökségeinek hely-, kelet-
bélyegzései, 1871–1920. Budapest, 1995. 160.; Dr. Zlatev István: A magyar posta-
hivatalok 1867–1971 években használt hely-keletbélyegzései. Budapest, 1983. 84.; 
Múltitéző 2. Tanulmányok és visszaemlékezések a dél-alföldi postaszolgálat történe-
téből. Szentes, 2010. 305.; Postahivatal Földeákon. Szegedi Híradó, 1865. ápr. 27. 2.

226  A Szabados-Kováts család története dióhéjban címmel a következő fejezetben bő-
vebben olvashatunk a famíliákról.

227 Gondnokság. Budapesti Közlöny, 1880. márc. 5. 1739.
228 Személyzetiek. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1881. máj. 12. 39.

Földeáki 
po�apecsét 

1877-ből
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ládtól vette meg. 229 Jobb oldalán, a mai Táncsics utca felől volt a jegyzői lak, 
míg balján a Gilinger-ház.

1898 augusztusában képviselő-testületi közgyűlés foglalkozott a telefon-
kérdéssel: „A telefon hálózatnak Földeák községbe vezetésére, az egész megyei 

hálózat használatáért a kedvezményes 45 �t elő-
�zetési díj egyhangúlag megszavaztatott, miután 
biztos kilátás van arra, hogy Földeákról több magán 
elő�zető fog jelentkezni.” 230 1900-ban Csanád me-
gyében törvényhatósági távbeszélőhálózatot létesí-
tettek, amelyhez Földeák is csatlakozott, a makói 

posta- és távírdaközponthoz tartozóan. 
Ezen időponttól táviratok kezelésére 
is felhatalmazást nyert a helyi posta. 231 

A földeáki kirendeltséghez tartozott 1900-ban tizenhat puszta és egyéb kül-
terület. Az egyetlen levélgyűjtő szekrény a központi épületben kapott helyet. 
Egy kétlovas kocsi napi fordulóval hozta-vitte a csomagokat, leveleket. 232 Mi-
után 1903-ban a falu bekapcsolódott a vasúthálózatba, a küldeményszállítás is 
modernizálódott, de a lovas kocsi még sokáig használatban maradt. A falu-
ban mindössze két telefon működött: egy a postán, és egy magánszemélynél. 
1912-ben 44564 feladott, és 57252 érkezett levélpostai küldeményt, valamint 
871 elküldött és 1125 érkezett táviratot regisztráltak. 233 Ezzel egy időben mi-

229  Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 25.; 
Baross László emlékei szerint viszont a dédapja, Szabados József már ott született, 
1847-ben, az áttelepülés után frissen felépített házban, így az mindig is a család 
tulajdona volt.

230 Képviselőtestületi közgyűlés Földeákon. Maros, 1898. aug. 14. 4–5.
231  Változás a magyar törvényhatósági távbeszélőberendezésekben és a magyar 

távbeszélőhivatalok állományában. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1900. márc. 
1. 94.

232  A magyar posta, távirda és távbeszélő statisztikája az 1900. évről. II. rész. A hivata-
lok statisztikája. Szeged, 1901. 284–285.

233  A magyar posta, távirda és távbeszélő statisztikája az 1912. évről. II. rész. A hivata-
lok statisztikája. Szeged, 1913. 134–135.

1898-� 
pecsét
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niszteri rendelet határozott egy távírda állomás létesítéséről a földeáki állo-
máson. 234 A XX. század elején a földeáki posta a Nagyváradi Posta- és Táv-
írda Igazgatósághoz tartozott. Hivatalos besorolás szerint posta- és távbeszélő 
hivatalként működött. A postamesteri 
tisztséget ekkor még továbbra is özv. 
Szabados Józsefné Szabados Berta lát-
ta el, leánya, Leona segítségével.

Átmeneti időszak következett: 
hogy ki üzemeltette a postát Be-
reczky Endre 1925-ös érkeztéig, tisz-
tázatlan. Ebből az időszakból egy 
történet: 1924 decemberében Torma 
Mihály postakocsis jelentette, hogy 
miközben a vasútállomástól a postára 
igyekezett a csomagokkal, egy makói 
tanyai ember revolverrel ki akarta ra-
bolni. Egy csendőr a helyszínre sietett, 
mire kiderült, hogy a támadó Sárkány 
István olyannyira lerészegedett, hogy kocsin kellett elszállítani a „tetthely-
ről”. A humoros eset sajtóbeszámolója mindenesetre lehetővé tette, hogy a 
postakocsis neve fennmaradjon az utókor számára. 235

Óföldeákon (néhai Ádók István, volt községi hivatalnok feljegyzései 
szerint) Návay Aranka nevéhez fűződött a postai küldemények kézbesít-
tetése. 236

234 Távirda-hivatal Földeákon. Maros, 1903. máj. 17. 4.
235  Egy makói gazda megtámadta a földeáki postakocsit. Revolverrel támadt a község 

utcáján a kocsira s fel akart bontani minden csomagot. Másutt is garázdálkodott az 
ittas ember. Makói Friss Újság, 1924. dec. 4. 2.; Sárkány István tanyai lakos földeá-
ki kalandja. Marosvidék, 1924. dec. 4. 2. 

236  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 37.

A Szabados-ház. A kép jobb oldalán minden 
bizonnyal a régi artézi kút kifolyócsöve lóg a képbe 
(Székelyné Kováts Eszter gyűjteményéből)
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1925-ben (mint fentebb már említettük) új postamester érkezett Föl-
deákra. (A Posta és Távirda Rendeletek Tára 1924-re datálja a postamester 
munkába állását. 237) Bereczky Endre 1886. július 28-án született Szolno-
kon. Középiskoláit Hajdúszoboszlón végezte, majd közigazgatási pályára 
lépvén, segédjegyzőként működött a ma már Romániához tartozó Margit-
tán, majd Pásztón és Aszódon. Földeákon rövid ideig, de annál intenzíveb-
ben tevékenykedett. Postai feladatai mellett a Földeáki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület parancsnoki posztját is betöltötte. (1925-től törvényi szabályo-
zással tűzoltótiszti és tűzoltó tanfolyamokat szerveztek országszerte. Be-

237 1924. jún. 23. 257.

Bereczky Endre po�ame�er családja körében
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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reczky Endre 1927-ben, az akkoriban rendkívül jó felszereltséggel rendel-
kező kiszombori tűzoltóknál végezte el a kurzust. 238) 1932. március 10-én a 
római katolikus körben, nagyszámú közönség jelenlétében Csathó Kálmán 
tanító és dr. Mihalovits Sándor orvos búcsúztatta a postamestert, megkö-
szönve a faluért tett fáradozásait. Bereczky Endre a Heves megyei Hort 
községben folytatta munkáját, szintén postamesterként. A posta vezetését 
Kugler Mária vette át, aki Tetétlenről érkezett a faluba. 239

238 Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 218.
239 Személyzetiek. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1932. jún. 23. 195.
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1924. május 29-én a Posta és Távirda Rendeletek Tára közleménye sze-
rint Fazekas Domokosné Hodinka Jolán (született: Makó, 1880), a földeá-
ki posta kiadója felmentését kérte a postaszolgálat alól.

A második világháborút megelőző időkben többször előfordult, hogy 
nem egy intézmény vagy egyesület, hanem magánszemélyek megsegítésé-
re rendeztek összejövetelt. Idős postás nem lehetett sok a faluban, mégis: 
1926. január 31-én „Pósa Pál tánchelyiségében […] az elaggott postások javá-
ra 15000 korona belépődíj mellett táncmulatságot rendeztek.” 240

Az előző oldalon közölt, a posta esetleges megszűnéséről szóló cikk 
1926. szeptember 12-én jelent meg a makói Marosvidék napilapban. Két 
hónap múlva, november 7-én már a kialakult helyzet megoldásáról cikke-
zett az újság: „A földeáki postahivatal lakásügye megoldást nyert az által, 
hogy a Földeáki Takarék és Hitelszövetkezet főtéri házát 333 millió koro-
náért erre a célra megvásárolta a m. kir. kincstár. Az épület a község egyik 
legmodernebbül készült épülete, a község központjában van, jelenleg orvosi 
lakásul szolgál s a postaigazgatóság ez által örök időkre minden kívánalom-
nak megfelelően oldotta meg a földeáki postahivatal lakásügyét. A postahiva-
tal új lakhelyét 1927. május hó 1-én foglalja el, addig a régi helyén marad.”  241

Egy szűkszavú sajtóbeszámoló szerint a földeáki képviselő-testület 1927-
ben elhatározta egy telefonállomás létesítését „Óföldeák-pusztán”. 242 Hogy 
az elhatározást tettek is követték-e, nem derül ki a korabeli újságokból. 
1928 telén az újságban panaszkodtak a földeáki tanyai lakók, mert csak 5-6 
napos késéssel kapták meg a leveleiket és küldeményeiket. A posta szerint 
a tanyai kézbesítést már a falunak kellett volna megoldani, de a községnek 
erre nem volt embere. 243

Több, Földeákon született, de más településeken munkát vállaló postai 
alkalmazottról, vezetőről is találtam adatokat. 1927-ben a Földeákon 1878-
ban született, Mérk község postáján szolgálatot teljesítő Rakonczai Annát 

240 Bál Földeákon. Marosvidék, 1926. jan. 28. 3. 
241 A földeáki postahivatal lakásügye. Marosvidék, 1926. nov. 7. 4. 
242 A földeáki közgyűlés jegyzőkönyvéből. Marosvidék, 1927. nov. 26. 2.
243  Földeáki panaszos levél a tanyai kézbesítésekről. Marosvidék, 1928. jan. 22. 4. 
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kinevezték Naszály postamesterének. 244 1930. szeptember 30-án a földeáki 
születésű, Endrődön kiadó munkakörben szolgálatot teljesítő Bugyi Pál el-
halálozását közölte a Posta és Távirda Rendeletek Tára. 1940. január 19-én 
Sebastián Ilona (született: Nagykopáncs, 1906), földeáki kiadót a létszám-
ból törölték. 245 1930-ban megjelent Magyar Feltámadás Lexikona közli a 
földeáki születésű dr. Bu gyi 
József (1883–?) szegedi pos-
taigazgató élet rajzát. A jo-
gászdoktor szak mai cik   kek, 
tanulmányok és kö   tetek 
szerzőjeként is ismertté 
vált. (Az 1910-es évek elején 
dr. Bugyi József perbe keve-
redett dr. Szécsi Samu or-
vossal. Erről e kötet A régi 
Földeák orvosai című fejeze-
tében ol vashatunk).

1943. április 16-án a 
Pos ta és Távirda Rendele-
tek Tára az óföldeákpusztai 
postaügynökség megnyitá-
sáról közölt hírt. „Csanád 
vármegye központi já  rá sá-
ban fekvő Földeák nagy-
köz  ség külterületén, Óföl-
deákpuszta lakott helyen 1943. évi április hó 16-án postaügynökség nyílik 
meg. A postaügynökség ellenőrző hivatala: Földeák […] Az ügynökség forgalmi 
köre Ágostonhalom, Ebásta, Falurét, Kereklapos, Kéthalom, Nagysíktanya, 
Ködmönös, Óföldeákpuszta, Ürmöstanya és Vörösnádhát lakott helyekre ter-

244 Kimutatás. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1927. szept. 30. 303.
245  Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 

1940. jan. 19. 34.

A Földeáki Takarék és Hitelszöv�kez� főtéri épül�e. 
Korabeli újságcikkek szerint 1926-ban itt orvosi lakás volt, 
majd 1927-től a po�a üzemelt. Így, feltételezh�ően (bár már 
nem leh� rá�merni) a mai napig ebben az épül�ben működik 
a po�a (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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jed ki.” A rendelet egyben utasítást is adott a postai adattárak és helység-
névtárak ez irányú tartalmi bővítésére. 246

1944-ben még Kugler Mária volt a postamester. 247 Miután a postai szol-
gáltatás 1944 szeptemberében ideiglenesen megszűnt, az önkéntesként je-
lentkező Bauda Nándor (valószínűleg a húszas évek labdarúgója) fér�szabó 

és segítői kerékpárral hozták el a faluba Hódme-
zővásárhelyről a leveleket. 248

1947 decemberében a közlekedési miniszter 
rendelete értelmében a földeáki Szabó István II. 
o. szakaltisztet I. o. postaaltisztté kinevezték. 249 
1948 márciusában a földeáki postahivatal dicsé-
retben részesült. 250 Az év tavaszától már totóz-
hattak is a földeákiak. 251

A Marosvidékben megjelent földeáki vonatko-
zású tudósítások leginkább Ménesi György tollá-
ból származtak. Valószínű, bár jelen esetben ez 
nincs jelölve, hogy a mellékelt és idézett cikket is 
Földeák község pénztári ellenőre küldte a makói 
szerkesztősébe. Ménesi György 1887-ben szüle-
tett Földeákon. Az elemi iskola után földművelő 

napszámos, majd gőzmalmi számvevő lett, miközben magánúton elvégezte 
a polgári iskolát. Tanítóképzőben megkezdett tanulmányait az első világ-
háború kitörése félbeszakította, bevonult, de a frontról, illetve az orosz ha-

246  Óföldeákpuszta postaügynökség megnyitása. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 
1943. ápr. 16. 242.

247  Ádók István: Földeák és Óföldeák községek 1944. évi őszi háborús történelme. [Föl-
deák.], [1994.] 8.

248 Ua. 12.
249 Fokozatos előléptetések. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1948. jan. 1. 6.
250  A postai szervek csinosítási és virággal való díszítési versenyének eredménye. Posta és 

Távirda Rendeletek Tára, 1948. márc. 6. 102.
251  Jegyzék a sport-totó tipszelvények postai árusításába 1948. március 22-től kezdve be-

vont újabb postahelyekről. Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1948. márc. 20. 126.

Ménesi György a tízes 
években… (József Attila 

Múzeum, fotótár, 
Makó)
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difogságból hazakeveredve államszámviteli vizsgát 
tett. Az orosz fronton mint közlegény szolgált, híd-
építéssel, gazdálkodással, állattenyésztéssel foglalko-
zott. Több orosz nagyvárosban megfordult, megta-
nulta az orosz nyelvet. 1918-ban tért haza. Hosszú 
éveken át a község pénztári ellenőre volt, emellett 

a Földeáki Torna Club, a 
Földeáki Katolikus Kör és a 
Földeáki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület titkári fe ladatait is 

ellátta. A Hangya Szövetkezet munkáját felügyelőbizottsági tagként segí-
tette. 252 Szívbetegség miatt 1944. június 13-án, 57 évesen hunyt el.

252 Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 227.

...és idősebb korában, 
mint községi pénztári 
e�enőr

A mai po�ának hely� adó épül� udvara a XX. század első felében
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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A Szabados-Kováts család  
története dióhéjban

A család(ok) regénybeillő története több szálon is összefo-
nódik Földeák históriájával. 253A Szabadosok ősei az 1720-as 
években költöztek a mai Óföldeákra. Az „új” Földeákra át-

települő Szabados Istvánnak (1813?–1876) és nejének, Szabó Rozáliának a 
mai Szent László tér 9. szám alatti, dupla telken felépült, címeres kapus ház 
lett az otthona (a jelenlegi Termáltechnika K. épülete helyén). 254A posta 
is a hosszú utcafrontos házban működött.

Gyermekük, József István, 1847. március 16-án született. Tanulóévei-
ről nem sokat tudunk, ám az bizonyos, hogy 1873-tól már Földeák pos-
tamestere volt. 255 1871-ben a lippai búcsúban megismerkedett Szabados 
Bertával. Az egyező vezetéknév a véletlen műve, nem voltak rokonok. Az 
esküvőt Lippán tartották 1872. január 22-én. „Dédapám tanúja, elsőfokú 
unokatestvére, a Földeákon lakó Szabó Ferenc volt, dédanyámé a neki szintén 
unokatestvér, Aradon lakó Kremser János. Esküvő után Földeákon laktak a 
Szent László téren levő szép nagy házunkban. Berta dédanyám Olaszország-

253  Szabados Leona Mária Rozália unokájának, Baross Lászlónak (1942–2012) a Sza-
bados, és a rokoni szálakkal kapcsolódó családok történetét bemutató munkája e 
könyv kéziratának lezárásakor, 2020 tavaszán jutott Budapestről a birtokomba. 
Köszönet illeti ezért a szerző nejét, Baross Lászlóné Cserba Veronikát, aki tele-
fonbeszélgetések során, és e-mailekben is sok-sok hasznos információhoz juttatott. 
A gépirat(ok), az előkerült és a még előkerülő dokumentumok minél teljesebb 
feltárásához, összefésüléséhez, a család(ok) örömökkel, tragédiákkal, rendszervál-
tásokkal tarkított mozgalmas életének bemutatásához e kötet keretei szűkek, az 
értékes anyag külön publikálásra vár.

254  Ádók István szerint a Szabados-házat a család 1880 körül a Návay családtól vette 
meg. Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 25.

255  Erről bővebben lásd a kötet előző, Adalékok a posta korai történetéhez című össze-
foglalóját
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ból, ahol az egyik anyai nagynénje lakott, színpompás örökzöld dísznövénye-
ket hozott, és egy gyönyörű kertet varázsolt. Ennek érdekében a háziállatokat, 
az utolsó kiscsirkéig a lakóház környékéről a falu szélén épített tanyájukba 
kitelepítette. A ház belső, udvari részén hatalmas, nyári ebédlőként használt, 
félig nyitott üvegverandát alakított ki. Nagy, és vendégszerető háztartást vitt. 
Nagyobb ünnepeken a rokonság nála jött össze. A katolikus pap mindig az 
első meghívott volt, és ilyenkor ő foglalta el a dédapám által felkínált asz-
talfői helyet” – olvasható 
Baross László jegyzete-
iben. Az említett tanya 
az Abonyi-csárda köze-
lében, az Insperger-tanya 
szomszédságában volt.

1879. június 11-én a 
postát üzemeltető Sza-
ba dos házaspárnak meg-
született Leona Mária 
Rozália nevű gyermeke. 
A kislány 3 éves kora kö-
rül nagyon beteg lett, gyógyulása után a csa  lád – hálája jeléül – Mária-kegy-
helyet alapított a falu határában. (A szoborállítás történetéről e kötet A régi 
Földeák plébánosai című fejezetében olvashatunk.) Az édesapa, József korán 
elhunyt, így 1881-től felesége, Szabados Berta lett a posta vezetője. A kis Leona 
a helyi, Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek által működtetett 
zárdaiskolában kezdte tanulmányait. (Édesanyját, Bertát Lippán ugyancsak 
eme iskolarend apácái tanították. Így természetes, hogy a helyi zárdaiskola 
1881-es létrehozásának lelkes támogatója volt.) Szabados Leona (vagy aho-
gyan a faluban emlegették: Leonka) 1893-ban, tizennégy éves korában meg-
ismerkedett a nála tíz évvel idősebb Tornyai János hódmezővásárhelyi festő-
művésszel, aki felkérte, hogy a földeáki templom számára megrendelt, Szűz 
Máriát ábrázoló festménynek legyen a modellje. A festmény elkészült, ám 
további sorsa ismeretlen. A családi emlékezet szerint a szignózatlan alkotás 
évtizedekig a templomban volt látható.

A falu első artézi kútja a főtéren, háttérben a Szabados-házzal
(képeslaprészl� a XX. század elejéről)
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Tornyai János 1897-ben Földeákon eljegyezte Szabados Leonát. Esküvő-
jükre 1898. május 30-án került sor, az egybekelés helyszíne ismeretlen előt-
tünk. (A híres festőművészre gondolva aligha jut eszünkbe, hogy rövid ide-
ig Földeákon, a főtéri Szabados-házban lakott.) A boldogtalan házasságot 
1903-ban felbontották. A később újraházasodott Szabados Leonáról mint 
földbirtokosról a következőket olvashatjuk 1929-ben megjelent kötetben: 
„Földeákon született. Ott végezte magánúton iskoláit is, azután dr. Kováts 
József budapesti tüdőszanatóriumi főorvoshoz ment férjhez. Jelenleg Földeá-
kon gazdálkodik, ahol a többtermelés elve alapján munkáltatja gazdaságát és 
azzal a gondolattal foglalkozik, hogy kertgazdaságra térjen át és ezzel példát 
mutasson Földeák község földművelő népének a racionális és intenzív gazdál-
kodásra. Igazgatósági tagja a katolikus sajtó hölgybizottságának és a Magyar 
Katolikus Háziasszonyok Szövetségének.” 256 Szabados Leona és dr. Kováts 

256 Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 224.

Az 1918 körül készült fotón dr. Kováts Józsefné Szabados Leona és gyermekei:  
Kováts Ilona, Leona és Zoltán (Székelyné Kováts Eszter gyűjteményéből)



137 

 A Szabados-Kováts család története dióhéjban

József 1906-ban Tusnád fürdőn is-
merkedtek meg, majd 1907. nov-
ember 7-én Budapesten házasodtak 
össze. Három gyermekük született: 
Zol tán 1908-ban, az ikerlányok, 
Le ona és Ilona 1910-ben. 1914-
ben dr. Kováts József tartalékos 
or voshadnagyként vonult be ezre-
déhez. Leona három gyermekével 
ha zaköltözött Földeákra. Négy évig 
a faluban laktak, a lányok (Ilona és 
Leona) a zárda-, Zoltán a �úiskolá-
ba járt. 1918-ban a család Budapes-
ten újból egyesült.

Szabados Berta postamester 1919. 
január 4-én (épp Leona-napon) be-
következett halála után iskolai ok-
tatás is folyt a Szabados-házban, sőt, 
rövid ideig itt praktizált a két világ-
háború között dr. Kováts József és 
�a, dr. Kováts Zoltán is. A földeket 
bérbe adva, a család visszatért Budapestre. Ezzel a Szabados család és a pos-
ta kapcsolata megszűnt.

1932-ben dr. Kováts József elhunyt. Testvére kérésére Budapesten, a Far-
kasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Özvegye, Szabados Leona 
ekkor 8 évre ismét hazaköltözött Földeákra. „Lányai kedvéért, egy bérelt tel-
ken teniszpályát építtetett, ahol jelenleg a Bajcsy Zsilinszky utcai Rakonczai 
ház van” – írja Baross László jegyzeteiben. A kis Leona tanulmányait egy 
gazdasági iskolában, a Borsod megyei Putnokon folytatta, míg testvére, Ilo-
na egy hasonló jellegű intézménybe került Kecskemétre. Két esztendő múl-
va a lányok a Bécshez közeli Pressbaumban működő, az angolkisasszonyok 
szerzetesrend vezetése alatt álló iskolába iratkoztak be, ahol a rendkívül szi-
gorú keresztény értékrend és életvitel elsajátítására nevelték és szoktatták 

Vitéz Kókai Dr. Kováts József orvos, 
honvéd ezredes. A kép Budape�en, 
az 1920-� években, a GAIDUSE 
fotóműteremben készült (Székelyné 

Kováts Eszter gyűjteményéből)
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őket. Teniszezni, táncolni, főzni és kézimunkázni is megtanultak, valamint 
zenei ismeretekre is szert tettek. Az i�ú Kováts Zoltán Budapesten szerzett 
orvosi diplomát. Az 1930-as évek közepétől klinikai gyakornokként, majd 
egyetemi tanársegédként dolgozott a mai II. számú Belgyógyászati Klini-
kán, ahol neves professzorok mellett szerzett diagnosztikai és gyógyítási 
jártasságot, tudományos kutatói és egyetemi oktatói tapasztalatot. A vi-
lágháborút követően ugyanitt, a később „Haynal-klinika”-ként emlegetett 
intézményt ve ze tő orvosigazgató, Haynal Imre professzor közvetlen mun-
katársa volt. Klinikai munkája mellett magánpraxisa volt Földeákon, majd 
Budapesten is. Fővárosi magánrendelője a klinikával szemben, a IX. kerü-
let Üllői út 17-es számú házban, testvére, Baross Miklósné Kováts Leona 

A földeáki ten�zpályán 1935 körül készült fotón az ülő sorban, szemüvegben  
T�s Eleonóra, me��te Kováts Leona. A fér�ak közül jobbról a második  

dr. Kováts Zoltán orvos, középen dr. Ném�h I�ván á��orvos  
(Székelyné Kováts Eszter gyűjteményéből)
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és családja otthonának erre leválasztott részében volt egészen a ’60-as évek 
végéig. (Időközben – a Honvédségi Közlöny adatai szerint – dr. Kováts Zol-
tánt 1942 áprilisában tartalékos orvoshadnaggyá, 1943 augusztusában tar-
talékos orvosfőhadnaggyá léptették elő.) A klinikán töltött két évtizednyi 
munka után, 1954-től nyugdíjba vonulásáig Budapest XX. kerület Pester-
zsébet Szakorvosi Rendelőintézetének belgyógyász-kardiológusaként és 
körzeti felülvizsgáló főorvosaként praktizált. 1944. december 9-én kötött 
házasságot Tass Árpád földeáki főjegyző leányával, Eleonóra Erzsébettel. 
Tass Eleonóra (1918–2002) a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskola-
nővérek által vezetett Szegedi Római Katolikus Tanítónőképző befejezését 

1937. aug�zt� 3. Szabados Leona, már a felnőtt gyerekekkel. Sajnos a kocs� neve a 
múlt homályába vész (Székelyné Kováts Eszter gyűjteményéből)



140 

 A Szabados-Kováts család története dióhéjban

(1937) követően gazdasági tanárképzőt végzett Kecskeméten. A negyve-
nes években a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott. Észak-Erdély 
visszacsatolását követően 1942–43-ban, a minisztérium delegált munka-
társaként a Marosvásárhely székhelyű székelyföldi kirendeltség keretében 
gazdasági tanfolyamokat tartott gazdáknak.

Dr. Kováts Zoltán remek zenei érzékkel, abszolút hallással rendelkezett, 
és kiválóan hegedült. Hosszú, komolyzenei vagy népzenei dallamokat, a 
Kodály-kórusművek részleteit gyönyörűen és tisztán fütyülte. Orvostan-
hallgatóként tagja volt a Medikus Zenekarnak. A zongorához is volt érzéke, 
amelyet a hangszeren ugyancsak jól játszó szüleitől örökölhetett. Apa és �a 
gyakran tartottak otthonukban, szűk családi körben „kamarazenei estet”. 

„Kedves a családi emlékezésben (édesapámtól gyermekkorunkban több-
ször hallhattuk), hogy a ’30-as évek elején, amikor édesanyám �atal lányként 
Szegeden, majd Kecskeméten tanult, vonattal hazaérkezve Földeákra, útja 
az otthonukig a Szabados-ház előtt vezetett – hiszen a »jegyzőház«, ahol ak-
kor a Tass család lakott, éppen a Szabados-ház szomszédságában volt. Az i�ú 
Kováts Zoltán – számon tartva a vonat érkezését, és számolva a házig vezető 
út hosszával, rendszerint, ha az időjárás engedte, nyitott ablaknál, különösen 
szép zeneműveket »gyakorolt«, mintegy »véletlenül«, ezzel kísérve a haza-
felé tartó Nórika kecses lépteit.” 257 Dr. Kováts Zoltán szerteágazó irodalmi 
és népi-kulturális kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Életre szóló barátsá-
got ápolt Veres Péter népi író-politikussal, szerepet vállalt a Paraszt Párt 
tevékenységében. Baráti kapcsolatban állt Sánta Ferenc, Németh László és 
Szabó Pál írókkal, Püski Sándor könyvkiadóval. Aktív éveinek a hetvenes 
évek elején súlyos betegség vetett véget. Az idősödő orvos 1975-ben hunyt 
el. Édesapja mellé temették a budapesti Farkasréti temetőben. Barátja, Er-
délyi József költő búcsúztatta.

Visszatérve dr. Kováts Zoltán ikertestvéreihez: Ilona 1937-ben dr. 
Szepessy Józse�ez, Leona 1940-ben Baross Miklóshoz ment férjhez.

257  A dr. Kováts Zoltánra és a Tass Eleonórára vonatkozó életrajzi adatok leányuktól, 
Székelyné Kováts Esztertől származnak. Köszönöm előzékeny adatközléseit, családi 
fotóit. A Tass családról a 46-47. oldalon is olvashatunk személyes emlékeket.
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Édesanyjuk, özv. Kováts Józsefné Szabados Leona 1940-ben súlyosan 
megbetegedett, ágynak esett. Budapesten élő lányai felváltva ápolták föl-
deáki házában. Ősszel, Leona leányával heteket töltöttek utókezelésen a 
Csongrád megyei Kakasszéken. Az 1942-es belvízkatasztrófa tovább ne-
hezítette a család életét, pár hold földet el is kellett adniuk. A Szabados-ta-
nya is súlyosan megrongálódott. Ezekben az években tíz unoka született: 
Szepessy Ildikó, Emőke, István és Mária, Baross Bálint, László, Gábor 
és Péter, továbbá a harmadik ágon Kováts Ágnes és Eszter. 1943-ban a 
súlyos beteg Leona nagymamát a fővárosba szállították klinikai kezelés-
re, majd azt követően Üllői úti lakásukban gondozták leányai. Közben 
a háború egyre inkább begyűrűzött a városba, így a két család visszatért 
Földeákra. 1946 márciusától Leona a földeáki házában két leányával, Ilo-
nával és Leonával és hét unokájával együtt lakott.

A családi házat és a birtokokat felforgatták. „[Tornyai János] Berta déd-
anyámról, valamint a katolikus templomról is rajzolt képet a családunknak, 
amelyek a földeáki házunk 1945-ös kifosztásáig megvoltak. Nem orosz kato-

A földeáki Szabados-ház kertje. Földeáki (Felberbauer) Lajos, a későbbi jegyző, 
Kováts Zoltán, Cserba Dezső, Edit Pa��, Cserba Etelka, Kováts Leona, Kováts Ilona. 

(Néhai Baross László gyűjteményéből)



142 

 A Szabados-Kováts család története dióhéjban

nák vitték el! A tettesek neveit édesanyám és testvérei a sírjukba is magukkal 
vitték. Bár ismerték az elkövetőket, miután az egyikük, aki Makón lakott, 
a halálos ágyán, az éppen Földeákon tartózkodó keresztapámat, dr. Kováts 
Zoltán orvost magához kérette, és a cselekedetét bevallotta és megbánta. Cse-
rébe titoktartást kért, hogy népes családjára ez ne hozzon szégyent. Miután 
éheztek, az eltulajdonított értékeket ismeretlen vevőnek eladták” – írja Ba-
ross László visszaemlékezésében. Ám mindez semmiség volt a családot ért 
károkhoz, és kisajátításokhoz képest.

Az idős, de betegségéből felépült Leona nagymama a visszaköltözés után 
újra kézbe vetette a dolgokat. Nem ijedt meg a munkától, maga is részt vett a 
sokáig parlagon maradt földek megművelésében. Szeretet övezte a faluban: 
ez bizonyosan segített elviselni a régi vi lág leáldozásával megnehezült élet-
körülményeket, a háború utáni zaklatásokat. 1949 márciusában Hódme-
zővásárhelyen gyomorrákkal megoperálták, ám felépülni már nem tudott, 
hamarosan elhunyt. Sokan kísérték utolsó útján a temetőben levő családi 
sírhoz, amelyben szülei: Szabados József István és felesége, Szabados Berta, 
valamint apai nagyszülei, a még Óföldeákon született Szabados István és 
felesége, Szabó Rozália pihentek. Szabados Leona Mária Rozália halálával 
a család földeáki és óföldeáki ága kihalt.

Fogalommá vált a név. A Mária-kegyhelyhez közeli, az egykori Szabados-földek 
me��ti b�zmegá�óhely Szabados Leonáról kap� a nevét
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Habsburg Rudolf hajóorvosának 
sírja a falu temetőjében

A földeáki temető V. parcellájában, a Péli Antal-féle kereszt 
mögött egy elfeledett sírhely dr. Altschul Adolf (Izsák, 
1838. január 26. – Földeák, 1921. augusztus 16.) császári és 

királyi tengerész főtörzsorvos földi maradványait őrzi. Meglepő felfedezés: 
vajon hogyan kerülhetett a tengerektől oly messze eső alföldi falu teme-
tőjébe egy ismeretlen csengésű nevet viselő, monarchiakori tengerésztiszt? 
Földeák kal kapcsolatos könyvekben csupán egyetlen, de annál érdekesebb 
említést ismerünk: Rácz Sándor írja, hogy dr. Altschul Adolf Habsburg 
Rudolf (1858–1889) trónörökös kísérőorvosa volt. 258

A sírkövön feltüntetett halálozási dátum ismeretében a Magyar Nem -
ze   ti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára szegedi központjában kezdtem 
a kutatást. Az 1921. évi földeáki halálozási anyakönyv szerint: „Altschul 
Adolf ny. cs. és kir. tengerészeti főtörzsorvos Földeák T. 49. Halálozás dátu-
ma: 1921. aug. 16. d.e. 11 óra. 83 éves. Apja: Altschul Márk, Anyja Ujházi 
Czecília. Aggkori végelgyengülés. Bejelentő: Meszlényi Antal. Anyakönyv-
vezető h.: Gilinger Lajos.” (Meszlényi Antal tanító volt Földeákon a XX. 
század első felében.)

Tóth Tamás szegedi temetőkutató segítségével Altschul Adolf édesap-
jának gyászjelentésére is rábukkantam. Dr. Altschul Márk 1799-ben szüle-
tett és 1892-ben hunyt el Halason. Egy 1875-ben megjelent adattár szerint 
a jeles orvostudor Pesten szerezte sebészi diplomáját. A gyászértesítőn a csa-
ládtagok felsorolásában első helyre kerültek a �ai: Altschul Adolf tengerész 
főtörzsorvos, Altschul Henrik körorvos (1874-ben a Budai Magyar Kirá-
lyi Országos Tébolyda másodorvosa) és Altschul Ede gazdatiszt. És máris 
megvan a földeáki kapcsolat, mivel Altschul (Abonyi) Ede a Návay család 
intézője volt. Hogy nem csupán névazonosságról van szó, bizonyítja a Bu-

258 Rácz Sándor: Földeák temetőinek névvilága. Földeák, 2000. 38.
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dapesti Hírlap 1900. február 21-én megjelent számának közlése, miszerint 
Altschul Ede, Sándor, Mária, Ilona, Etel, Erzsébet, Júlia és Dezső Abonyira 
magyarosította a vezetéknevét.

A Magyarország tiszti cím- és névtára kiadványsorozat 1894. évi kö-
tetében a következőket olvashatjuk: „Cs. és kir. haditengerészet, Katonai 
 kikötő parancsnokság 
Po   lában, Teng. Kór-
ház, Főnök: Altschul 
Adolf dr., teng. főtörzs-
orvos.” 259 A ma Hor-
vátországhoz tartozó 
kikötővárosról így írt 
a Vasárnapi Könyv 
című hetilap 1916-
ban: „Pó la ma Auszt-
ria és Magyarország 
leg fontosabb hadikikö-
tője. […] A katonai cél, 
melyet Pó la szolgál, 
egészen kü lönleges jelleget ad a városnak. Igazi haditengerészeti és katonai 
város. Mindenféle polgári üzem és foglalkozás háttérbe szorul a katonai ér-
dekekkel szemben és bár van kikötője kereskedelmi hajók számára is, tengeri 
kereskedelme nem nagy jelentőségű. A katonai célt nemcsak hadikikötőjével 
szolgálja, hanem azzal is, hogy túlnyomó részben itt építik és szerelik fel ha-
dihajóinkat.” 260 A hatalmas �otta zavartalan üzemeltetéséhez szakszerű 
egészségügyi ellátásra is szükség volt. A XIX. század végén Altschul Adolf 
igazgatása alatt működő, 1861-ben épült, 500 ágyas hadikórház a szakel-
látások teljes körét felölelte, a sebészettől a fogorvoslásig. Az intézmény 
egyben a haditengerészet orvosi továbbképző egysége is volt. A 30 orvos 
munkáját 330 fős egészségügyi személyzet segítette.

259 Magyarország tiszti cím- és névtára. Budapest, 1894. 641.
260  Póla, haditengerészetünk kikötője. Vasárnapi Könyv, 1916. 13. füzet, p. 203–208.

Altschul doktor szárazföldi munkahelye, a pulai 
tengerész�i kórház a monarchia idején (delcampe.n�)
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Altschul Adolf, az Osztrák 
Császári Vaskorona-rend tu-
lajdonosa a fentebb említett 
névtár 1900. évi kiadásában 
a „Felséges császári és királyi 
ház és udvartartása, Király Ő 
Felségének udvara” rovatban 
szerepel. 261 Ez a közlés hihe-
tőbbé teszi a bevezetőben em-
lítetteket, miszerint Altschul 
Adolf korábban Habsburg 
Rudolfnak lehetett kísérőor-
vosa. Ám a bizonyíték még hi-
ányzott, egészen 2016 febru-
árjáig, amikor végre sikerült a 
következő oldalon közölt újságcikk segítségével bizonyosságot nyernem. 262

A Miramar gőzöst, a császári család luxusjachtját 1872-ben építette a 
londoni Samuda Brothers at Poplar cég. A 85 méter hosszú, 1830 tonnás, 
kétkéményes, háromárbocos, 160 fős személyzettel ellátott, lapátkerekes 
hajót két könnyű ágyúval is felszerelték. 263 Rudolf – a cikkben említett 
spanyolországi kirándulása után két évvel – körbehajózta vele a Földközi-
tengert, és egészen a Vö rös-tengerig jutott. (Ekkor nem Altschul Adolf, 
hanem bizonyos dr. Hirsch volt a hajóorvos.) A trónörökös 1883-ban meg-
jelentette útinaplóját Utazás a Keleten címmel. Rudolf édesanyja, Erzsébet 
királyné (Sissi) is sok ezer tengeri mérföldet megtett a Miramar fedélze-
tén. A 17 csomó (31 km/h) elérésére képes, 450 lóerős gőzgép hajtotta jacht 
1920-ban háborús jóvátételként Olaszországba került.

261 Magyarország tiszti cím- és névtára. Budapest, 1900. 49.
262 Bécsi hírek. Rudolf főherczeg. Fővárosi Lapok, 1879. április 18. 436.
263  Alan Major: Royal Jachts, electronic edition, 2012. https://books.google.hu/ 

(A letöltés ideje: 2019. nov. 16.)

A tengerész�i kórház a mai napig működik
(pulacro�ia.n�)
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Altschul Adolf nem véletlenül kerülhetett a császári család közvetlen 
közelébe. 1860-ban Pesten orvosi diplomát szerzett, majd egy évig Hajdú-
böszörményben praktizált. 1861. március 27-én szegődött a monarchia ha-
ditengerészetéhez. 1864-ben részt vett a porosz–osztrák–dán, majd 1866-
ban az olasz–porosz–osztrák háborúban. Az 1869-es dalmát kon�iktust is 
háborús szolgálatai között jegyzik. Kartotékján a nyelvismeret rovatban a 
magyar, a német és a francia nyelv szerepel. Továbbképzéseken, kollégáihoz 
hasonlóan hadi sebészettel, törvényszéki elmegyógyászattal, tengeri egészség-
tannal, a forró égöv egészségtanával, bakteriológiai, vegyészeti ismeretekkel 
bővítette tudását. Altschul Adolf, végigjárva a tengerészorvosi hierarchiát 
(korvettorvos, fregattorvos, sorhajóorvos), karrierje csúcsán az ezredesi szint-
nek megfelelő I. oszt. tengerész főtörzsorvosként szolgált. A monarchia ha-
ditengerészeténél ennél már csak egy magasabb rang létezett: a tengerész 
vezértörzsorvos (tábornokorvos). 1895-ben vonult nyugdíjba. 264 1904-ig 

264  Altschul Adolf élettörténetének felvázolásában nagy segítségemre volt Mészá-
ros Erik (Földeák), aki (Török Mónika és Herczeg Mónika  közreműködésével) 

A nyomravez�ő cikk�lál� a Fővárosi Lapok  
1879. ápr. 18-ai számának 486. oldalán (Somogyi-könyvtár, Szeged)
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Pólában a Maximilian utca 4. szám alatt található tiszti szállás volt az ott-
hona.

A humán tudományok iránt is érdeklődő idősödő orvost a Magyar 
Nyelv című folyóirat 1905-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság tag-
díj�zetői között említi. 265 Ekkor, és bizonyíthatóan még 1911-ben is Tri-
esztben lakott a Torre Bianca utca 31. szám alatt (a ház ma is áll a régi 
világ hangulatát őrző utcában, alig 400 méterre a tengertől). 1919-ig nyo-
mon követhető a tagsága, de ekkor már lakcím feltüntetése nélkül. Így 

a Szabadkai Városi Könyvtárral, a Pólai Egyetemi Könyvtárral (köszönet Bruno 
Dobrić könyvtárosnak), valamint a Hadtörténeti Levéltár Bécsi Kirendeltségével 
(köszönet dr. Számvéber Norbert alezredesnek) felvéve a kapcsolatot értékes in-
formációkhoz juttatott. Mosonyi Helga és Lévay György (Somogyi-könyvtár, 
Szeged) a fordításban, illetve az adatgyűjtésben voltak segítségemre. További for-
rások: A cs. és kir. hadi-tengerészet 1875-ik évre szóló költségvetésének indoklása; 
Ruhestands-Schematismus der österreichisch-ungarischen Armee für 1911; Guida 
scematica ed almanacco della città di Pola: strenna del Giornaletto di Pola per l'anno 
1905; Péchy-Horváth Dezső: Tengerészpályák, Budapest, 1916

265  A M. Nyelvtudományi Társaság Tagjai és Elő�zetői 1905-ben. Magyar Nyelv, 1905. 
10. sz. [1.]

A császári jacht, a Miramar (www.mlorenz.�)
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nem derül ki, hogy a világlátott, háborúkat megjárt, királyi körben moz-
gó agg főorvos mikor volt kénytelen örökre hátat fordítani a tengernek, 
hogy a gyökeresen más miliővel rendelkező alföldi kis faluba, Földeákra 
költözzön. Katonai adatlapjain nőtlennek jelölték. Magányosságáról ta-
núskodik, hogy időskorában a testvéréhez költözött. Fénykép tudomá-
som szerint nem maradt fenn Altschul Adolfról. Az évtizedeken át isme-
retlen, már-már teljesen elgazosodott sírhelyét Kocsis István helyi lakos 
(az Altschul Adolfról szóló írásaim első megjelenése után) letisztította, 
feltöltötte, hogy tovább őrizhesse emlékét a majd száz éve elhunyt jeles 
katonaorvosnak.

Altschul Adolf öccse, Abonyi Ede (Izsák, 1843 – Földeák, 1914. no-
vember 3.) a Návay családnál szolgált intézőként. (Felesége, Juhász Má-
ria 1860-ban született és 1952-ben hunyt el.) Alapító tagként részt vett a 

Habsburg Rudolf a V�árnapi Újság 1889. február 10-ei számában  
(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1892-es 
megszervezésében. A ma is meglévő, elhagyatott 
épület, a Szárazér menti Abonyi-csárda a család 
tulajdonában állt. Abonyi Ede és Altschul Adolf 
halotti anyakönyvi bejegyzésében, a lakhely ro-
vatban egyaránt a Tanya 49. szerepel, így a ten-

gerészorvos bizonyítottan a testvére 
családja körében töltötte élete utolsó 
éveit. Abonyi Ede sírköve a földeáki 
református temetőben található, a 

Vasút sor mentén. A kilenc gyermeket nevelő házaspár két �a is kiemelke-
dő karriert futott be.

Abonyi Sándor (Földeák, 1881. május 6. – Budapest, 1930. október 21.) 
a makói érettségi után a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán (ter-
mészettan–földrajz szakon) folytatta tanulmányait. Megbízott tanársegéd-
ként már hallgató korában részt vett 
az egyetemi állattani intézet kuta-
tásaiban. Sikeres pályamunkát írt a 
házi méh bélcsövének szövettanáról. 
1904-ben bölcsészdoktorrá avatták. 
1906-ban középiskolai tanári okle-
velet szerzett. 1908-ban a (mai napig 
működő) nápolyi Stazione Zoologica 
kutatóintézetben a tengeri halak 
bélcsövének szövettani sajátossága-
it vizsgálta. 1913-tól a Műegyetem 
állattani tanszékének adjunktusa, 
emellett a Polgári Iskolai Tanár-
képző Főiskola tanára volt. Az első 
világháborúban tartalékos hadnagy-
ként a galíciai fronton harcolt. Súlyos 
homloksérüléssel orosz hadifogságba 
került és elviselhetetlen körülmények 

A sír napjainkban. A b�űk újrafe�ése még 
hátravan…

Abonyi 
Sándor
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között egészen Kelet-Szibériáig sodródott. 1920-as hazatérése után a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen az állatszövettan magántanára lett, de az 
Állatorvosi Főiskolán is oktatott. Utolsó éveiben intézményi összevonások 
után Szegeden is tartott előadásokat. Egészsége megrendült, agydaganatra 
utaló tünetekkel kórházba került, ahol hamarosan elhunyt. 266 A kiváló zo-
ológust a Farkasréti temetőben (új 13. parcella 1. sor, 137–138. sír) helyezték 

266  Dr. Zimmermann Ágoston: Dr. Abonyi Sándor. Zoológiai Közlemények, 1930. 
dec. 15. 203–208.; Rácz Sándor: Dr. Abonyi Sándor. Módszertani közlemények, 
1992. 2. sz. 99–101.

A csárda tulajdonosának gyászjelentéséből a népes család �gjairól � tájékozódh�unk 
(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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örök nyugalomra. 267 Sírját a Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította.

Abonyi Lajos (Földeák, 1900. július 18. – 
Budapest, 1978. április 10.) szintén Makón 
érettségizett 1918-ban. 1925-ben elvégezte a bu-
dapesti Állatorvosi Főiskolát, 1929-ben meg-
szerezte az állatorvosdoktori címet. A tehet-
séges, i�ú szakember az iskolateremtő Marek 
József (1868–1952) állatorvos pro fesszor és a 
szintén legendás állatorvos, dr. Raitsits Emil 
(1882–1934) munkatársa lett. Abonyi Lajos 
az állatklinika vezetése mellett 1934-től 1964-
ig a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi, 
főállatorvosi feladatait is ellátta. A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti 
Termékek Gyára állatorvos szakértőjeként (1938–1949), az Országos Ál-
lategészségügyi Intézet Kémiai Osztályának alapító vezetőjeként (1949), 
majd a Toxikológiai és Gyógyszerellenőrző Osztályának vezetőjeként 
(1950–1961) is érdemeket szerzett. 268 Rendszeresen publikált, leginkább 
kutyákkal és azok betegségeivel foglalkozó cikkeket. 1935-ben jelentős 
részt vállalt a kuvasz fajtajellegének rögzítésében, szakszerű leírásában. 
Szerzőtársaival 1937-ben jelentette meg az Amit a kutyáról mindenkinek 
tudnia kell… című kötetet, melyben részletesen olvashatunk tenyésztés-
ről, betegségekről, és egy nagy fejezetben a Magyarországon tenyésztett 
kutyafajtákról. (A kötet a szegedi Somogyi-könyvtárban fellelhető.) Az 
aranydiplomás állatorvost 1978. április 21-én a Farkasréti temetőben (7/a 
parcella 2. sor 31. sír) helyezték örök nyugalomra. 269

267  Mészáros M. János: Az állatorvos-képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és 
előadóinak sírjai. Budapest, 2007. 16.

268  Rácz Sándor: Földeákról indult el. Dr. Abonyi Lajos emlékezete. Makó és Vidéke, 
1990. aug. 15. 3.

269  Mészáros M. János: Az állatorvos-képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és 
előadóinak sírjai. Budapest, 2007. 15.

Abonyi Lajos
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A kutatás utózöngéje: üzenet Svédországból

Az Altschul-Abonyi családról szóló első írásom megjelenése (2005. nov.) 
után egy e-mail újabb értékes adatokkal bővítette a családra vonatkozó is-
mereteket. A levél Svédországból, dr. Hajas Lászlótól, Abonyi Ede egyik 
dédunokájától érkezett. Az első levélváltásunk idején 72 éves nyugalmazott 
fül-orr-gégész orvos 1973-ban hagyta el az országot két bőrönddel, hátra-
hagyva minden ingóságot, emléket, családi dokumentációt. Hajas doktor 
felesége, Mária is magyar. Három gyermekük és hat unokájuk van. Köszön-
hetően a Földeák újság internetes változatának, a felmenőiről írt cikk Svéd-
országba is eljutott. Dr. Hajas László kifejezte örömét a cikk megjelenésével 
kapcsolatban, majd felajánlotta segítségét az anyag bővítéséhez.

Altschul Adol�al kapcsolatban megjegyezte, hogy a családi legendárium 
szerint a főtörzsorvos jelen volt a Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Miksa 
József földi maradványait Mexikóból hazaszállító, Novara fregatt fedélze-
tén is. (A főherceg 1864 és 1867 között I. Miksa néven Mexikó császára 
volt, azonban a köztársaságpárti felkelés megdöntötte hatalmát, őt magát 
pedig kivégezték.)

Abonyi Ede tehát a Návay családnál szolgált állatorvos-gazdatisztként 
(lásd 148. oldal). Kilenc gyermekük született. Abonyi Sándor és Lajos pá-
lyájáról már megemlékeztünk. Hajas László Abonyi Ede és Juhász Mária 
dédunokája. A nagymama, Abonyi Ilona óvónő volt, aki Hajas Lajos evan-
gélikus kántortanítóhoz ment feleségül. Az 1910-es években Ambrózfalván 
éltek. Ott született meg Hajas Sándor, a svédországi leszármazott édesap-
ja. Később a Hajas család Békéscsabára költözött. A szülők pedagógusként 
mentek nyugdíjba. Dr. Hajas László testvére, Sándor Miskolcon praktizál, 
mint szülész-nőgyógyász.

Visszatérve Abonyi Sándor és Lajos testvéreihez: az Etelka nevű leány 
férje Meszlényi Antal volt. Így érthető, hogy a faluban elhunyt dr. Altschul 
Adolf halálozási anyakönyvében Meszlényi tanító neve szerepel a bejelentő 
rovatban.

A legidősebb Abonyi �vért Edwardnak (Edének) hívták. Mérnök volt, 
egyebek mellett egy vasúti tolatómozdony tervezője. A 42 évesen elhunyt 
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mérnök volt iskola- és katonatársai megemlékezést tettek közzé a Makói 
Újságban 1936 áprilisában. 270Abonyi Dezső is fényes karriert futott be: 
alezredesként szolgált a két háború között. Abonyi Julianna (Biberauer 
Tivadarné, a családi emlékezetben Jusi néni) a budapesti Csalogány utcai 
tanítóképzőben oktatott.

Abonyi Máriáról és Erzsébetről csak annyit tudni, hogy egyikük haja-
don maradt, másikuk egy spanyol gépészhez ment férjhez. A Návay csa-
ládnál 44 éven át szolgáló, köztiszteletben álló Sebastián Ferenc uradalmi 
gépész haláláról a Maros hetilap is beszámolt. 271

Dr. Hajas László néhány emlékfoszlányt is felidézett levelében. A negy-
venes években Budapesten laktak. Akkoriban sokszor meglátogatták 
édesapja nagybátyját, az ugyancsak földeáki születésű Abonyi Lajost, aki 
egyéb vezető beosztásai mellett akkoriban a Fővárosi Állat- és Növénykert 
állatorvosi feladatait is ellátta (életrajzát lásd 151. oldal). Hajas László jól 
emlékszik a Hegyalja úti villa egyik szobájában felállított Märklin kis-
vasútra, melyet „Lali bácsi” szabadidejében építgetett. A Hajas család az 
ötvenes évek legelején Földeákra is ellátogatott. Ekkorra az Abonyi család 
tulajdonában lévő épületeket már elvették. A dédmama, Abonyi Edéné 
Juhász Mária még élt, egy kis tanyán betegeskedett Óföldeák közelében. 
Hajas László úgy emlékszik, hogy a földeáki vasútállomásról egy kisvasút 
(minden bizonnyal a lóré) mentén, szentjánosbogaras estén gyalogoltak a 
tanyához. A dédmama nem sokkal a látogatás után, 92 évesen hunyt el. 
A nagymama, Abonyi Ilona gyakran mesélt gyermekkori játszópajtásairól, 
a „Návay kisasszonyokról”. Azt is említette többször, hogy a rokonsághoz 
tartozott Újházi Ede (Debrecen, 1841. január 18. – Budapest, 1915. nov-
ember 5.) színész, komikus, akit a realista színjátszás egyik úttörőjeként 
említ a szakirodalom. Az ükmama, Altschul Márkné Újházi Cecília volt, 
így erről az ágról származhatott a rokonság.

A család fellelt, legkorábban született tagja, a neves orvostudor Altschul 
Márk 1799-ben született. Leszármazottai közül többen szintén orvosi, ál-

270 A bajtárs halálára. Makói Újság, 1936. ápr. 25. 3.
271 Egy derék ember halála. Maros, 1904. máj. 19. 4.
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latorvosi egyetemet végeztek, vagy (szinte kivétel nélkül) egyéb diplomás 
végzettséggel rendelkeztek. Altschul Márk ükunokája, e cikk adatközlője, 
dr. Hajas László és testvére Sándor, sőt utóbbi három gyermeke ugyancsak 
az orvosi pályát választotta.

2017 májusában dr. Hajas László és felesége, Mária nekivágtak lakóbu-
szukkal Európának. Svédországi otthonukból indulva Svájcban megláto-
gatták egyik �ukat, majd Európa több városában elidőztek. Magyarorszá-
got is bejárták, felkeresték a régi ismerősöket. 2017 júliusában egy hétfői 
napon László legnagyobb meglepetésemre a földeáki temetőből hívott fel. 
Elmondta, hogy megkeresték dédapja, Abonyi Ede és testvére, dr. Altscul 
Adolf sírját is. Sőt, egy kis kérdezősködés után e sorok írójának utcájában, 
a Köztársaság vagy – ahogyan régen hívták – Vásártéren is tettek egy kört. 
Másnap meglátogattak a munkahelyemen, a szegedi Somogyi-könyvtár-
ban. Hosszasan beszélgettünk, újabb mozaikokkal gazdagítva az Altschul–
Abonyi családdal kapcsolatos ismereteinket.

A helyismereti kutatás nem egy „ki�zetődő” foglalkozás, de a sok pozitív 
visszajelzés szerencsére erőt ad az aprólékos, időigényes kutatás folytatásá-
hoz. A fenti történetet sikertörténetnek könyvelem el, hiszen egy elfeledett, 
gazos sír újrafelfedezésének híre a messzi Svédországban élő leszármazottig 
is eljutott, aki hazalátogatva személyesen is kifejezte örömét és köszönetét, 
felmenőiről lejegyzett soraimért.
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Bajusz Antal  
első világháborús katona  

halála a Közel-Keleten

M agyar katonák első világháborús szereplésére gondolva 
leginkább az olasz és az orosz front jut eszünkbe. Esetleg 
a balkáni térség, Románia vagy a nyugat-európai terüle-

tek, de aligha gondolunk a Gázai övezetre, Palesztinára, Hebronra vagy Je-
ruzsálemre. Pedig a Monarchia kis létszámú magyar ütegei a Szentföldig is 
eljutottak. A távoli hadműveletek egy földeáki résztvevőjéről és áldozatáról 
szól az alábbi megemlékezés.

Bajusz Antal 1899. január 26-án született Földeákon. Édesapja Bajusz 
István, édesanyja Sipos Terézia volt. Lakcím: Földeák, 17. sz. ház. Ke-
resztszülei Nagy Márton és Tornyai Julianna voltak. 272 1911-től szolgált 
katonaként, utolsó időszakában a cs. és kir. kassai 6. tüzérezrednél. Sajnos 
civil és katonai előéletéről nem sokat tudunk. Haláláról Ádók István Föl-
deák krónikája. I. világháború, 1914–1918. II. világháború, 1939–1945. 
(1998) című kötete tesz említést. A szerző egy hódmezővásárhelyi napilap 
cikkére hivatkozik forrásként, pontos forrásmegjelölés nélkül. A cikkre 
nem leltem rá, így a régi makói lapokat kezdtem átfésülni. Hamarosan 
részletes beszámolóra bukkantam Bajusz Antal halálával kapcsolatban 
a Makói Hírlapban (Magyar katona halála a szentföldön. Földeáki hős 
levele Jeruzsálemből, 1916. okt. 12. 2.), majd meglett a rövidebb (Ádók 
István említette) beszámoló is, amelyet a Hód-Mező-Vásárhely című na-
pilap közölt (Egy földeáki tüzér hősi halála Palesztinában, 1916. okt. 14. 
2.). A makói újság közzétette az édesanyának címzett, a �a haláláról szóló 
hivatalos értesítést:

272 Levéltári, halotti anyakönyvi adatok alapján.
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„Asszonyom!

Értesítjük, hogy �a, Bajusz Antal szakaszvezető folyó évi augusztus 
26-án El-Ariisch-ban (Palesztina) a német 212-ik számú tábo-
ri kórházban hastífuszban történt megbetegedése folytán elhunyt. 
Nevezett El-Arischban a katonai temetőben temettetett el katonai 
dísszel.

Elhunyt vitézségéért és kitűnő szolgálatáért ez év augusztus ha-
vában a mellékelt török vasfélholddal lett kitüntetve és még elhuny-
ta előtt a magyar ezüst vitézségi éremmel való kitüntetésre lett fel-
terjesztve. Mihelyt a kitüntetés megérkezik, azt t. címnek elküldjük.

A veszteség nagyon érzékenyen érintette nemcsak az üteg tisz-
tikarát, hanem az egész üteget, mert az elhunyt mint katona az 
üteg mintaképéül szolgált és a tisztikar teljes bizalmát és szere-
tetét bírta, ezért az üteg tisztikara t. címnek pénzbeli segélyezése 
céljából jelen levéllel egyidejűleg bank útján átutaltat 50 koro-
nát. Ugyancsak beküldjük az elhunyt által hátrahagyott zsoldot, 
158½ Piaszternyi összegben, amely átszámítva magyar pénzre 
körülbelül 47 koronát tesz ki.”

Még megrendítőbben hat a földeáki legény halála, ha elolvassuk a front-
ról az édesanyjának és testvérének írt levelét. A valószínűleg mélyen vallásos 
katonát annyira lenyűgözte a bibliai táj, hogy a harcokban átélt szenvedé-
seiről sem tesz említést. A néhol nehezen értelmezhető levél 102 eszten-
deje íródott, háborús körülmények között, egy olyan �atalember tollából, 
akinek korábban elemi iskoláin túl nem sok esélye lehetett az írás-fogal-
mazás gyakorlására. A hazaküldött üdvözlet a Makói Hírlapban megjelent 
utánközléssel azonos formában így szól:

„Kedves Anyám és Testvéreim!

Kívánom a jó Istentől, hogy ezen pár írásom a legjobb egészség-
ben találja magukat is mint nekem van. Tudatom magukat ked-
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ves anyám, hogy most olyan nagyon boldognak érzem magam, 
hogy még ilyennek soha nem éreztem, de tudatom, hogy új vá-
gyul van, rá, hogy miért érzem magamat ilyen boldognak, hát 
azért, hogy mert itt vagyunk Jeruzsálemben, hogy amit eddig 
a könyvből olvastam, most teljes szemeimmel győződtem meg 
róla. Voltam, ahol a Jézus imádkozott mikor a tanítványait a 
Gesemáni-kertbe hagyta és elaludtak és ahol Jézust elfogták, 
ahol meg ostorozták a tövist a fejére tették a keresztet a vállára 
adták, ahol össze esett a keresztet a vállára adták, ahol ki volt 
szögezve, ahol Szűz Máriának sikerül egy saroknál a népet át-
törni és Jézust megölelni, ahol ki volt szegezve egy sarkon Krisz-
tus halálának elítélése, ahol zsidó leány a hideg vízbe mártott 
kendőt sikerült Jézusnak átadni és mikor Jézusnak megtörölte a 
véres arcát a zsebkendővel, ott maradt rajta a Jézus képe a hogy 
a keresztfát vitte ahol a Jézust levették a keresztről a testét és 
bebalzsamozták, a Jézus sírjánál voltam, voltam Szent Anna 
templomban, ahól Mária született, voltam a Mária sírjánál, 
több nevezetes helyen, tudatom, hogy voltam Hebronban, ahol 
Ábrahám és a Jákob sírja van, a Jákob kútjánál kedves anyám 
a húsvéti szent gyónást és áldozást itt végeztem el, ahol Jézus 
szenvedett, érintettem azt az oszlopot, mikor a Jézust ostoroz-
ták és meg volt kötözve, ahol a Jézus be volt csukva a börtönbe, 
ahol a szent lélek az apostolokhoz eljött, ahol a tanítványok a 
hiszek egyet fölolvasták. Egy magyar pap vezetése alatt voltunk 
abban a barlangban, ahol Jézus elment imádkozni, mikor a ta-
nítványait ott hagyta és mondta, hogy csak imádkozzanak és 
elaludtak, hát ahol Jézus imádkozott, ott van egy kereszt egy 
Mérő József bajai lakos hozta ide 68-ban 6 évig volt zarándok, 
kedves Anyám azért, hogy most itt vagyunk tán vágyunk vol-
na ide eljönni, de idő nem lehet most egyáltalán jönni, mert 
nagyon messzire van. Kedves Anyám kívánok jó egészséget úgy 
testvéreimnek és rokonaimnak mondok üdvözlettel kéz csókoló 
�uk és testvérük, Antal.”
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De hogyan kerültek magyar katonák hazájuktól oly távol? A magyar 
közreműködés előzménye egy 1914-ben megkötött német–oszmán katonai 
paktum volt, amelyhez a Monarchia is csatlakozott 1915-ben. A központi 
hatalmak oldalán harcoló törökök 1915 februárjában sikertelen kísérletet 
tettek az angol kézen lévő Szuezi-csatorna bevételére. Ezután, kihasználva 
az említett katonai együttműködés adta lehetőségeket, a Monarchia két, 
összesen nyolcszáz főből álló, hegyi tarackos üteget küldött 1916 tavaszán a 
török fennhatóságú Palesztinába. (Az egyik ütegnek Budapest, a másiknak 
Kassa volt a hadkiegészítő részlege, Bajusz Antal is itt szolgált.) Maga Ferenc 
József egyáltalán nem bízott az akció sikerében, hangot is adott aggodalmá-
nak, miszerint a magyar katonák soha nem térnek haza. 1916 kora tavaszán 
az említett két üteget Marno hegyi tarackos hadosztály néven egyesítve út-
jára bocsátották. Konstantinápolyban ünnepléssel fogadták a katonákat, a 
szemlén maga a török szultán is megjelent. Innen indultak tovább vonaton, 
majd ökör és ló vontatta kocsikon Damaszkuszba. Ezután vasúton, Jeruzsá-
lem érintésével 1916. április 12-én a magyar kontingens elérte a Negev si-
vatagban található Berseba (Beér-Seva, ma Izrael) várost, ahol egyesültek a 
török erőkkel. A továbbiakban megerőltető menetgyakorlatok következtek 
a hazaitól jelentősen eltérő klímájú övezetben. Ez idő tájt szakítottak időt 
a történelmi-bibliai emlékhelyek, települések felkeresésére. Damaszkusz-
ban az egész város megcsodálta a katonazenekarral bevonuló magyarokat. 
„1916. május 9-ének reggelén Jeruzsálem lakói nem mindennapos eseményre 
ébredtek: az osztrák–magyar monarchia hadseregének négyszáz magyar ka-
tonája masírozott be díszmenetben a városba” – olvashatjuk a témával fog-
lalkozó, fotókkal illusztrált weboldalon. 273 Ha visszatérhetnénk az időben, 
a 400 katona között minden bizonnyal ott találnánk Bajusz Antalt is, aki 
társaival együtt 4500 kilométert tett meg Csanád vármegyei kis falujától, 
Földeáktól a világ egyik legősibb városáig. Rendkívül megerőltető volt az 
út a Közel-Keletig, ráadásul ötször kellett a teljes konvojt átrakodni, egyre 

273  wangfolyo.blogspot.com/2010/07/csapataink-gazanal-allnak.html (A letöltés ide-
je: 2019. okt. 18.)
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rosszabb körülmények között. Az élelmiszert Kecskemét környékéről szál-
lították folyamatosan a harcoló katonák után a Szentföldre.

1916. július 27-én egy 18 ezer fős kontingens újra megpróbálta az ango-
loktól átvenni a Szuezi-csatorna fölötti irányítást. Tízezer bivaly és teve is 
segítette a török–magyar csapatokat. A süppedő homokban kínkeservesen 
haladó osztagokat brit repülők is fenyegették. Augusztus 4-én az angolok 
egész éjjel tartó tűzharcban állították meg a továbbhaladást. Szeptember 
1-jén a török–magyar csapatok visszatértek Gázába. 274 Bajusz Antalon a 
hadműveletek alatt trópusi betegség tünetei jelentkeztek, és még augusz-

274  Kemény Gyula: Magyar tüzérek szerepe Palesztinában és a Suez csatornánál. In: 
A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Budapest, [1938.] 339–349.; Továb-
bi forrás: Magyarok a világháború török harcterein. 2. közlemény. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1926. 179–215.

Magyar k�onák a Sion-hegyen (wangfolyo.blog�ot.com)
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tus 26-án, pár nappal a gázai visszatérés előtt elhunyt. A fentebb idézett 
katonai értesítés szerint El-Arís katonai temetőjében helyezték örök nyu-
galomra. A ma 160 ezer lakosú Földközi-tenger menti város napjainkban 
Északkelet-Egyiptomhoz tartozik. (Repülőtérrel, homokos-pálmaligetes 
stranddal rendelkezik, a híradásokban is szerepel néha, de sajnos leginkább 
terrorcselekmények kapcsán.) Nem sok az esélye, de talán még van nyoma a 
földeáki katona nyughelyét adó katonai temetőnek.

A meglévő információkat igazolandó 2018 októberében a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és 
Irattár Bécsi Kirendeltségéhez fordultam segítségért. A pontos „igazolás” 
dr. Lázár Balázs levéltárosnak köszönhetően gyorsan megérkezett:

„Tisztelt Horváth Úr!

Kérésére kutatást folytattunk a bécsi Hadilevéltárban Bajusz An-
tal (Földeák, 1890) személyére vonatkozóan és megtaláltuk halotti 
anyakönyvi bejegyzését és (keltezetlen) felterjesztését a kisezüst vitéz-
ségi éremre. Előbbi szerint trópusi tífuszban hunyt el 1916. augusztus 
26-án az Ön által is említett tábori kórházban, ami azonban oszt-
rák–magyar és német volt. Utóbbi szerint tartalékos szakaszvezető-
ként a cs. és kir. 6. hegyi tüzérezred lőszer-utánpótlásánál szolgált 
és a kitüntetésre a Szuezi csatorna elleni expedíciók során vívott üt-
közetekben tanúsított helytállásért terjesztették fel. Elhalálozását is 
feltüntették.

Más adat nem található, a dokumentumok fotómásolatát csato-
lom.”

Számtalan harci esemény és megpróbáltatás után a megfogyatkozott 
magyar és német csapatokat csak 1919. január 6-án szállították hajón Tri-
esztbe a Közel-Keletről, ahonnan tovább folytatták az útjukat Bécsbe. 
A szerencsés túlélők onnan tértek vissza hazájukba, városukba, falujukba. 
Bajusz Antal sohasem látta meg újra Földeákot. Arról, hogy volt-e falubeli 
bajtársa a szentföldi hadműveletekben, nincs tudomásunk.
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Bánszki Tamás festőművész  
emlékezete

B ánszki Tamás gra�kus, festőművész, gimnáziumi tanár 
Földeákon született 1892. december 18-án. Halálának kö-
rülményeit homály fedi. Magányosan élt, így leszármazottak 

sem tudnak beszámolni utolsó napjairól. Sajnálatos módon kiadványok-
ban és internetes oldalakon is a „Földeák, 1971. január 2.” adatsor rögzült, 
holott anyakönyvi adatok szerint a festőművész Óföldeákon (valószínűsít-
hető, hogy egy közigazgatásilag odatartozó tanyán) hunyt el agyvérzés kö-
vetkeztében, 1971. január 9-én. Szűkszavú gyászközleménye ekképp jelent 
meg az újságban: „Bánszky [Bánszki] Tamás nyug. rajztanár, festőművész 
78 éves korában Földeákon elhalt. Levélcím: dr. Erdei János, Makó, Bajcsy-
Zs. u. 32.” 275 Sírja a földeáki temetőben, a kápolna mögött található.

A földművelésből élő Bánszki Pál és Szabó Rozália ötödik gyermeke ta-
nulmányait Csanád vármegyei szülőfalujában kezdte. A jó eredményeket 
felmutató �ú a harmadik és negyedik évfolyamot már magánúton végezte. 
Később a szegedi piaristákhoz került. Önéletrajzában így ír a szegedi évek-
ről: „Munkácsy Honfoglalásának színvázlata, Csók István, Lotz Károly, 
Vágó Pál, Mednyánszky stb. alkotásai kötötték le a �gyelmem és derék öreg 
rajztanárom, Nováky Bertalan ösztönzött a távoli cél felé. Így tehát 1912-
ben az érettségi vizsga után a Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltje let-
tem.” 276 A főiskolán neves művészek tanították, többek között a Munká-

275  Gyászközlemények. Délmagyarország, 1971. jan. 17. 11. Dr. Erdei János kilétét 
homály fedi, pedig személyén keresztül, vagy leszármazottai révén talán sikerülne 
rekonstruálni Bánszki Tamás utolsó napjait, halálának körülményeit.

276  Bánszki Tamás: Művészpályám. A makói múzeumi baráti kör értesítője, 1965. 2. 
sz. 28–30. További életrajzi források: Sz. Kürti Katalin: Debreceni képzőművészeti 
adattár I. Művész életrajzok A-tól D-ig. In: A debreceni Déri Múzeum évkönyve 
1995–1996., Debrecen, 1998. 363–390.; Sz. Kürti Katalin: Elfelejtett debreceni 
művészek. Bánszki Tamás. Múzeumi Kurír, 1983. márc. 57–62.



162 

Bánszki Tamás festőművész emlékezete

csy-tanítvány Révész Imre (alakrajz), valamint Bosznay István (tájfestés), 
Edvi Illés Aladár (csendéletfestés) és Lyka Károly.

1914 őszén besorozták, így rajztanári tanulmányait csak 1918 tavaszán, 
tanulmányi szabadságán tudta befejezni. 1920 februárjában Góth Im-
rével és Devich Sándorral közösen mutathatta be korai műveit a szegedi 
kultúrpalotában. 2015-ben, a szegedi Somogyi-könyvtárban rendezett 

Bánszki-tárlat megnyitóján dr. Apró 
Ferenc hely- és művelődéstörténész 
így emlékezett a 95 évvel korábbi ki-
állításra: „Nem kisebb személy állt a 
hármak mellé, mint maga Juhász Gyu-
la, aki nemcsak a költészet virágoskert-
jében, hanem a képzőművészet színeket 
színlő világában is föltétlen szaktekin-
télynek számított. […] Jómagam Móra 
Ferencet is a három �atal támogatói közé 
sorolom, hiszen ő engedte át a szegedi 
Közművelődési palota dísztermét a kö-
zös bemutatkozás céljára.” 277A kiállítás 
1920. február 22-én nyitotta meg kapu-
it. A Délmagyarországban Juhász Gyu-

la 278 így méltatta a �atal tehetségeket: 
„Bánszki Tamás akvarelljei, amelyeket 

az olasz fogságban festett, igen tetszetős és �nom dolgok, minden műbarát örö-
mére szolgálnak. A három �atal festő megérdemli a legteljesebb érdeklődést és 
támogatást, amely várhatóan bizonyára meg is fog nyilvánulni.” 279 A Szegedi 
Új Nemzedék krónikása így fogalmaz: „Bánszki művészetére azt mondhat-
nók, hogy egy hold poézise, sehol sem szárnyalhat szabadon, mindenütt bele-

277 Lélektől lelkedzett alkotások. Két kiállítás üzenete. Szeged, 2015. nov. 33–34.
278 Ua.
279  Három szegedi festő kiállítása a kultúrpalotában. Délmagyarország, 1920. febr. 

22. 5.

Iúkori önarckép, 1927  
(Szabó György gyűjteményéből)
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ütközik a szűk olasz fogolytábor négy falába. Aquareljein minduntalan talál-
kozunk az olasz őrszem silbak-házával. Bámuljuk, hogy e sok memento dacára 
oly szép színesen látta a világot, hogy szomorú otthonának minden színes foltját 
meg tudta örökíteni.” 280

A �atal festőművész embert próbáló évek után kezdte meg tanári pá-
lyáját 1920. szeptember 1-jén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpán. Az 
iskola hivatalosan a Tarpán működő Beregszászi Magyar Királyi Állami 
Főgimnázium nevet viselte. (Miután Beregszász városát 1919-ben cseh csa-
patok szállták meg, az elbocsátott tanárok itt folytatták pedagógusi mun-
kásságukat.) A gimnázium 1919/20 és 1920/21-es évekre vonatkozó értesí-
tői szerint Bánszki Tamás rajzolómértant, géprajzot, művészeti rajzot, sőt 
első és második évfolyamosoknak tornát is tanított. 1921 augusztusában 
az iskola Fehérgyarmatra költözött. Bánszki Tamás rövid időt töltött a sza-
bolcsi városban, majd Ady Lajos (a költő, Ady Endre testvére) debreceni 
tankerületi igazgató közbenjárására a debreceni piarista gimnáziumba he-
lyezték át. „Mintha haza kerültem volna. Az iskola igazgatója 1922-ben az a 
tanár volt, aki tíz évvel előbb Szegeden matematika-�zikából érettségiztetett” 
– írja visszaemlékezésében a képzőművész-tanár.

Az oktatás mellett intenzíven részt vett a város virágzó művészeti életé-
ben. Csatlakozott az 1901-ben alapított, 1937-től Képzőművészek és Mű-
pártolók Egyesülete néven ismeretes Debreceni Műpártoló Egyesülethez. 
A Toroczkai Oszvald festőművész kezdeményezésére 1924. november 9-én 
létrejött debreceni Művészháznak is alapító (annak megindulásához jelen-
tős anyagi segítséget nyújtó) tagja volt. Bár a Művészház 1927. május 1-jén 
pénzügyi gondok miatt megszűnt, mégis jelentős hatást gyakorolt a város 
képzőművészeti életére. 1935-ben Bánszki hasonlóan bábáskodott a gra�-
kusokat és gyűjtőket tömörítő Ajtósi Dürer Céh létrejötténél.

Első debreceni kiállítására 1926-ban került sor. Ugyanebben az évben, 
augusztus 15-én szülőfalujában, Földeákon Mátyás Béla plébános nyitotta 
meg az Eötvös �úiskolában a Dehény Lajos festőművésszel közösen megren-

280 Képkiállítás a Kultúrpalotában. Szegedi Új Nemzedék, 1920. febr. 22. 5.
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dezett tárlatot. 281 „A kiállítás iránt a község minden rendü és rangu polgárai 
között nagy az érdeklődés annál is inkább, mert ez a kulturtény a község kul-
turális haladásának egyik legjelentősebb határkövét képezi s égő vágyakozással 
várja mindenki azt a nagy napot, amelyen szűkebb hazája: Földeák község 
szülöttei művészetében gyönyörködhetik.” 282 – lelkesedett a Marosvidék na-
pilap krónikása a tárlat beharangozójában. 1927 augusztusában a két föl-
deáki származású művész alkotásait Makón, a szegedi utcai állami elemi 

281  Dehény Lajos (1906–1952) életéről, művészetéről a Marosvidék folyóirat 2006 au-
gusztusában három tanulmányt is közölt: Jámborné Balog Tünde: Dehény Lajos, 
az elfelejtett festő; Nagy Vera: Dehény Lajos és Vásárhely; dr. Bogoly József Ágoston: 
Száz éve született Dehény Lajos festőművész. sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_
ertekei/Mako/marosvidek/marosvidek_2006_2/ (A letöltés ideje: 2020. jún. 25.); 
továbbá, Szalma István: Dehény Lajos emlékezete. Földeák. 1996/5. 3.

282  A földeáki művészek kép-és szoborkiállítást rendeznek Földeákon. Marosvidék, 
1926. júl. 25. 3.

Dehény Lajos és Bánszki Tamás közös kiá�ítása, Földeák, 1926. aug�zt�
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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iskolában tekinthette meg a közön-
ség. Az említett napilap több cikk-
ben is megemlékezett a tárlatról. „Is-
tenadta komoly tehetség mind a kettő. 
Kiállításuk 200 darabból áll. Olaj-
festmény, vízfestmény, szén, ceruza-
rajz és rézkarc váltogatják egymást, 
sőt, még néhány szobrászmunka is 
akad. Selejtes egy sincs közöttük. Az 
ember szinte önkénytelenül azt kér-
di, hogy élhetett eddig észrevétlenül 
a szomszédos kis Földeák községnek e 
két kiváló �a.” 283 „Főleg alföldi képei 
a meglepőek. Lelkének egész szerete-
tével csügg az Alföldön, amelyet ezer 
formában lát és ezer hangulatán át 
vetít a vászonra. Az Alföld szélessé-
ge, álmossága, nehéz levegője és moz-
dulatlansága szinte árad a képeiről. 
Minden képe más, de egy se utánzása a természetnek, hanem hangulat, �nom 
röpke hangulat, vagy egy-egy maradandó és mély benyomás, amelyet a vidék 
a mi drága jó Alföldünk ébresztett a lelkében. Kiállítását rézkarcai teszik tel-
jessé, amelyek eredetiségükkel és erőteljes vonásukkal szintén mesteri művek. 
Sokan elragadtatással beszélnek vízfestményeiről, ezek közül különösen olasz 
tájairól, amelyek az idei tárlaton is szerepelnek.” 284

A debreceni kegyestanítórendi róm. kat. Calasanzi Szent József Reálgim-
názium Értesítője az 1927.–28. tanévről című kiadványban leírtakat Bánsz-
ki Tamás rajztanári hitvallásaként is értelmezhetjük: 

283  Bánszky [Bánszki] és Dehény. Képkiállítás az állami iskolában. Marosvidék, 1927. 
aug. 14. 1.

284 A makói képkiállításról. Marosvidék, 1927. aug. 18. 1.

Bánszki Tamás gra�kája földeáki 
művésztársáról, Dehény Lajosról
(Dehény Enikő gyűjteményéből)
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„A rajzolás az az univerzális 
kifejező eszköz, melyen keresz-
tül az ember egyénisége éppúgy 
megnyilatkozhatik mint az írá-
son át. Csakhogy, míg minden 
embertől joggal megköveteljük 
azt, hogy gondolatait szabatosan, 
világosan és szép formában tárja 
elénk, addig a rajzzal való kifeje-
zés minél tökéletesebb fokának el-
érésére nem igen törekszünk. Oka 
ennek kis részben az a körül-
mény, hogy az írás és az élőszóval 
való közlés a rajzot valamelyes 
mértékben pótolni is tudja, nagy 
részben pedig az, hogy ezt a kife-
jezőeszközt az emberek meg sem 
tanulják, még az abc-jét sem ismerik, vagy ha igen, nem gyako-
rolták be mondanivalóik kifejezésére. E tekintetben egy rajzilag 
is képzett iparos műveltsége jóval magasabb fokon áll ama tanult 
ember rajzi műveltségénél, akinek ízlési non plus ultráját jelzik a 
szobája falán levő képes levelezőlap másolatok…

A rajz, hacsak arra a két heti órára szorítkozik, amelyen a 
tanulónak az eléje kiszabott feladatot meg kell oldania, vajmi 
csekély mértékben szolgálja a fentebb vázolt rendeltetését. Pl. egy 
síkforma rajzolása és festése, vagy egy foltszerű ábrázolás, avagy 
egy meghatározott célú feladat a szerkesztési és vetületi rajzok 
köréből még nem nyújt teret az önálló gondolat tolmácsolására. 
A technikai rész elsajátítása nem egynek elegendő munkát ad, 
még ha a feladat értelmét, tartalmát elég könnyedén át is vette. 
Az elképzelés, az egyéni rátermettség a díszítő tervezésénél nyi-
latkozik meg szabadabban először, mikor a szóban forgó feladat 
egyéni ízlésének is kifejezőjévé válhat. Ép így megnyilatkozhatik 

A fe�őművész-�nító  
művésztárs, 1942  

(Dehény Enikő gyűjteményéből)
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a kifejező erő a fejből való rajzolásánál is. Ezek a szárnypróbálga-
tások természetesen a tanár ellenőrzésével történnek. Ha a többi 
gyakorlatoknál megtartják az utasításokat, ha a feladatok célját 
megértik, elmentünk addig a határig, amely a középiskola négy 
osztályát végzett tanuló rajzi készségét jelzi.

Többet szeretnénk azonban elérni a tanulók ama részével, 
amely a VIII. osztályig folytatja tanulmányait. Ezek már rendel-
keznek a rajz technikai tudásával, amellyel élményeiket, benyo-
másaikat a rajz nyelvén fejezhetik ki. S kínálkozik is alkalom, me-
lyet a tanuló élete, társasága, elfoglaltsági és szórakozási köre nyújt, 
melyekben szépen hasznosítja az órákon megszerzett ismereteket. 
Olyan témakörök ezek, melyek a tanulók egyéni vágyaihoz, hajla-
mához legközelebb állnak, amelyekkel szabad idejükben szívesen 

Bánszki Tamás gra�kája a debreceni kegye�anítórendi  
róm. k�. Cal�anzi Szent József Reálgimnázium Értesítőjében  

(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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foglalkoznak. Vagy ott vannak az utazások, a cserkésztáborozások 
és kirándulások, amelyeken a rajzolni nem tudó a fényképezőgép 
nagyon is tárgyilagos lencséjén akarja rögzíteni azt a hangula-
tot, amelyet a táj lelkében keltett. A hangulat, az érzés azonban 
lelkében maradt. Talán egyes-egyedül a téma beállításával ellen-
súlyozta a lencse tárgyilagosságát s a képekhez fűződő re�exiók 
teszik előtte oly kedvessé a felvételeket. Mennyivel érzésteljesebb, 
szubjektívebb az a rajz, vagy színvázlat, melyet a tanuló, ha csak 
kezdetleges fokon is, a pillanat hatása alatt gyorsan papírra vet. 
Nagyon természetes, hogy ez csak azoknak sikerül, akik a rajz ki-
fejező erejével tisztában vannak, tehát a technikával való vesződés 
nem űzi el a lepkeszárnyon tovairamló �nom hangulatot, hanem 
észrevétlenül lopódzik az eszközön át a megrögzítés anyagába és 
formájába. Ehhez azonban hosszú út vezet. Ki kell vinni a ta-
nulókat a szabadba, ahol feltalálják, és mintegy igazolva látják 
ama perspektívai és megvilágítási törvényeket, melyeket a nagy 
térformák rajzolásánál a rajzteremben megismertek. S ha a nagy 
átlag ezt eléri, a természet utáni rajzolásnak e részével szemben 
megtették kötelességüket. A tehetségesebb tanulókat azonban vá-
gyuk e szűk határon túl is hajtja. A téma kiválasztása, a térkivá-
gás és a levegőperspektíva azok a kérdések, melyek megoldásával 
és megszerzésével az artisztikus kifejező forma birtokához jut az 
érte küzdő. Ezt a célt szolgálta az a pár órára terjedő tájképtanul-
mányi kirándulás, melyet a felsőbb tagozaton lévők a görögpótló 
rajzórán tettek, valamint az a házi feladat, melynek témája egy, 
a tanuló által választott épületrész, vagy épületcsoport volt. […] 
Az ilyen feladat mindig az újság erejével hat, ami a munka sikerét 
biztosítja. E célnak a szolgálatába szegődtetjük az intézet részéről 
hirdetett tájképtanulmányi pályázatot is, melynél talán alkalma-
sabbat nem is kaphatna egy ambiciózus tanuló. A természetutáni 
rajzolás és festés nemcsak direkt eredménnyel jár, hanem indirekte 
meghozza a vele foglalkozónak a műalkotások megértésének és él-
vezésének fokozottabb mértékét is.”
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Bánszki Tamás 1925-ben Ausztriába és Németországba, 1926-ban 
Olaszországba, 1928-ban Franciaországba látogatott. 1929-ben hosszabb 
időre visszatért Ausztriába és Olaszországba. „Tanulmányútjaim célja 
kettős volt: tanulmányozhattam a világviszonylatban is legnagyobb művé-
szeti alkotásokat, másrészt érdeklődéssel fordultam az élő, vagy a közelmúlt 
művészete felé is” – írta önéletrajzában. Az 1930-ban megjelent Debrecen 
katholikus multja és jelene című kötetben illusztrátorként közreműködött. 
1936-ban a varsói második nemzetközi fametszet-kiállításon (ahol egyebek 
mellett Buday György és Derkovits Gyula neves művészek alkotásai is sze-

Tó� László gyűjteményéből
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repeltek) Madonna, míg 1939-ben Chicagóban egy hasonló rendezvényen 
Aratás című munkáját mutatták be. 1937 húsvét hétfőjén a debreceni Déri 
Múzeumban nyílt kiállítás akvarelljeiből, olajfestményeiből és gra�káiból. 
„Általában az az érzésünk, hogy a három irányú művészi megnyilatkozás 
külön utakra szólítják a művészt, de ezek akülön utak szerencsésen találkoz-
nak a kiteljesedés útján. Három irány, három világ, de mindegyikben érzik 
Bánszki Tamás különleges zamatú, egyéni művészetű alkotási kedve. Sike-
rült, szép kiállítás.” 285– jegyezte le gondolatait a Debreczen című napilap 
kritikusa 1937. április 4-én. A tárlaton a frissen megjelent Bánszki Tamás 
fametszetei című kiadványt is megvásárolhatták az érdeklődők. Ez idő tájt 
már a budapesti Nemzeti Szalon és a Műcsarnok is lehetőséget adott mun-
kái be mutatására.

Pedagógusi pályája mintegy két és fél évtizede Debrecenhez kötöt-
te. A rendszeresen megjelenő A debreceni kegyestanítórendi róm. kat. 
Calasanzi Szent József Reálgimnázium Értesítője című kiadvány több 
füzetét is illusztrálta. A művésztanár minden évben tervezett egy egye-
di jutalomlapot, mellyel egy, a rajztanulásban kimagasló eredményt elért 
diákot díjaztak a tanév végén. Az említett kiadvány a gimnázium taná-
rairól is nyújtott információkat. Bánszki Tamásról a következőket olvas-
hatjuk az 1933/34-es értesítőben: „Világi rendes tanár, szaktárgya a rajz, 
a rajzszertár őre. Tanította a rajzot az I–VIII. osztályokban és a művészeti 
rajzot, mint rendkívüli tárgyat az V–VIII. oszt.-ban. Heti óráinak száma 
20.” Továbbá: „A magyar Rajztanárok Országos Egyesületének tagja, az 
Actio Catholica helyi szervezetében a kulturális szakosztály tagja. Mint a 
Debreceni Műpártoló Egylet tagja kiállított a kiállításokon, továbbá ki-
állított az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat által a Műcsarnokban ren-
dezett téli tárlaton. Elkészítette a Debreceni Piarista Diákszövetség által 
Szmrecsányi Lajos v. b. t. t. 286 egri érsek Őexcellenciájához intézett üdvözlő 
album szövegírását.”

285 Bánszki Tamás képkiállítás. Debreczen, 1937. ápr. 4. 10.
286 Valóságos belső titkos tanácsos.
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Az iskolák 1948-as államosítása után egy 
évig Debrecenben, a MÁV műhelytelepen 
tanított, majd Makón, 1950-től 1951 végéig 
pedig szülőfalujában, Földeákon állt a kated-
rán. Kitartására, tudásszomjára jellemző, hogy 
nyugdíjazása előtt, idős fejjel még elvégezte az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem geometria 
szakát. 1952-ben Szegedre került, ahol a gép-
ipari technikumban ábrázoló geometriát és 
rajzot tanított. „Szeged! Mintha diákkorom 
folytatnám. Csakhogy a diákságot felváltotta a 
tanárság. Újra a Tisza parton sétálhatok. A fes-
tő azonban nem elégszik meg a szegedi Tiszával. 
A napsugártól csillogó szőke vize el-elvezet észak 
felé, ahol Földeákhoz hasonló község a maga 

paraszti népével és életével szinte folytatást ad művészi munkálkodásomhoz. 
Szeged városi élete is nyújt témát és alkalmat is a művészi önképzéshez a Tá-
bor-utcai műteremben. Tehát Szeged, Tápé s nyaranként még Földeák is: 
ez a három pont, melyek meghatározzák munkám területét” – emlékezett 
Bán szki Tamás 1965-ben. 287 A gépipari technikumban (mai nevén a Déri 
Miksa Szakgimnázium és Szakközépiskolában) fellelhető egy különleges és 
egyedi tabló, amelyen az 1961-ben végzett diákokat és az őket tanító taná-
rokat Bánszki Tamás rajzai örökítik meg. (1956-ban nyugalomba vonult, 
de még pár évig adott órákat.) 1961 januárjában a makói József Attila Mú-
zeum állította ki képeit. Ötvenkét alkotást felsorakoztató, első szegedi tár-
latát ugyanezen év augusztus 27-én Tápai Antal szobrászművész nyitotta 
meg a Móra Ferenc Múzeum kupolatermében. A múzeum által közreadott 
tárlatismertetőben Szelesi Zoltán művészettörténész így írt a festőművész 
Attila utca 16. szám alatti otthonáról: „Néhány legszükségesebb bútorda-
rab és pár szívhez nőtt ábrázolás képezték a szerény csöndességben élő koros 

287  Bánszki Tamás: Művészpályám. A makói múzeumi baráti kör értesítője, 1965. 2. 
sz. 28–30.

Az idősödő �nár �blóképe
(Fotó: Szabó Balázs 

Dániel)
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művész otthonát. A pu-
ritán �nomsá gú környe zet 
éppúgy sugározta magá-
ból a felesleges kizáró le-
szűrtséget, mint törékeny 
alkatú gazdája, akinek 
lé nyéből fegyelmezett ma-
gatartás és vonzó embe-
ri  esség áradt.” 288 Az 
1961-es szegedi kiállítás 
kap csán Lődi Ferenc a 
Dél  magyarországban a kö-
vetkezőket írta: „Művészi 
meglátásban és kifejezés-
módban egy gazdag élet 
és hűség süt át a képeken. 
S ez az élet és hűség azok-
hoz köti Bánszki Tamást, 
akiktől származik, alföl-
di, közelebbről földeáki 
parasztjaihoz.” 289 1965 
ok        tóberében a múzeum 

is  mét helyet adott egy Bánszki-tárlatnak. Akkor a művész huszonöt gra�-
kát ajándékozott a közgyűjteménynek.

Szelesi Zoltán művészettörténész a Délmagyarországban így búcsúzott 
el az elhunyt Bánszki Tamástól. „A végtelenül szerényen és magányosan élt 
idős művészt mindenki tisztelte, szerette. Tamás bácsi úgy szórta szét közöt-
tünk �nom lírájú akvarelljeit, mint egy leveleit hullató öreg fa, mely épp oly 

288  Bánszki Tamás festőművész kiállítása Szeged, 1961 [tárlatismertető, a kiállított 
művek jegyzékével], (Somogyi-könyvtár, Szeged)

289  Lődi Ferenc: A mindennapi élet közelsége egy tárlaton. Bánszki Tamás kiállításáról. 
Délmagyarország, 1961. szept. 3. 9.

Időskori önarckép, 1960  
(Szabó György gyűjteményéből)
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észrevétlen távozik a természetből, mint ahogyan ő elment most a mi körünk-
ből.” 290

A szűkebb körben ismert, kissé elfeledett festőművészt a ké tezres évek-
ben lassan kezdték újra felfedezni. 2007-ben Földeákon koszorúzással egy-
bekötött emlékkiállítást rendeztek születésének 115. évfordulóján. Baráth 
Lászlóné Rácz Berta szegedi nyugdíjas pedagógus huszonnyolc Bánszki-al-
kotást adományozott a községnek a magángyűjteményéből, illetve a testvé-
re, néhai Rácz Sándor tanár, helyismereti kutató hagyatékából. 

Dr. Bódis Zoltán, a debreceni Szent József Gimnázium igazgatója 2012. 
december 19-én – a művész születésének 120. évfordulóján – az iskola dísz-
termében nyitotta meg a Bánszki Tamás-emlékévet. A gimnázium művé-
szeti szaktanterme e naptól Bánszki Tamás nevét viseli. Az esemény fővéd-
nöke, a Földeákról elszármazott Szabó György (a debreceni Bethlen Gábor 

290 Szelesi Zoltán: Bánszki Tamás halálára. Délmagyarország, 1971. jan. 16. 5.

Kiá�ításmegnyitó meghívója 1961-ből (Somogyi-könyvtár, Szeged)
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Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola nyugalmazott tanára) egy 
Bánszki-kiállítás ötletével is előrukkolt az eseményen. 

2013-ban a Debrecenben megjelenő Pedagógusok arcképcsarnoka 
XII. kötetéhez Szabó Györggyel közösen írtuk meg Bánszki Tamás élet-
rajzát. 291 A kutatómunka során újabb, a festő élettörténetét gazdagító 
adatok kerültek felszínre, melyek közül az egyik legfontosabb a fentebb 
már említett anyakönyvi adatpontosítás volt. Sajnos (megbízhatónak 
tűnő forrásból átvéve) egy téves állítás is szerepel az adattárban. A deb-
receni Szent Anna templom homlokzatán, falifülkében elhelyezett Szent 
Imre-szobor nem Bánszki-alkotás. Bizonytalan az eredete, feltételezhető-
en egy XIX. században élt mester készítette. 292 (Egyébként sem ismerünk 
Bánszki-szobrokat, így még inkább életszerűtlen a feltételezés.) A kötet 
bemutatójára 2013. október 12-én került sor a Hajdú-bihari Megyeháza 
Árpád-termében. A számtalan életrajzot felsorakoztató adattár bemuta-
tóján egy Bánszki-kiállítás is megnyílt – a Szabó György tulajdonában 
lévő festményekből. A művész alkotásait a megnyitón Vajda Mária főmu-
zeológus vezetésével tekinthették meg az érdeklődők. Szabó György az 
esemény sikerén felbuzdulva úgy döntött, hogy országos körútra indítja a 
családi képgyűjteményt. 2014 februárjában Nyíregyházán, a Móricz Zsig-
mond Városi és Megyei Könyvtárban, márciusban ismét Debrecenben, a 
Szent József Gimnáziumban tekinthették meg a tárlatot az érdeklődők. 
2014 májusában már Budapesten, a Benczúr Ház galériája biztosított kiál-
lítóhelyet a Bánszki-képeknek. Novemberben a Debreceni Egyetem Köz-
művelődési Titkárság Kulturális és Szervezési Iroda rendezett kiállítást. 
2014. december 4-én a makói József Attila Városi Könyvtárban hangzott 
el kiállításmegnyitó. 2015 márciusában Tápéra utaztak a műalkotások, 
ahol a Heller Ödön Művelődési Ház fogadta a tárlatot. 2015 áprilisában 
a Nógrád megyei Pásztó, májusban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kis-

291  Szabó György, Horváth Mihály: Bánszki Tamás. In. Pedagógusok arcképcsarnoka. 
XII. kötet. Debrecen, 2013. 28–31.

292  G. Györ�y Katalin: Debrecen, Szent Anna templom, Budapest, 1985. 6. (Tájak 
Korok Múzeumok 211.)
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várda lett a soros kiállítóhely. Novemberben a szegedi Somogyi-könyv-
tárban mutatták be a képeket. 2016 februárjában a Kisteleki Művészeti 
Iskola, májusban pedig Kiskunfélegyházán a Holló László Képzőművész 
Kör biztosított helyet a festményeknek, rajzoknak. 2017 áprilisában a bu-
dapesti Benczúr Ház immáron második alkalommal fogadta a tárlatot. 
Májusban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa, majd Baktalóránthá-
za következett. 2017 őszén (Bánszki Tamás születésének 125. évfordulója 
alkalmából) Örökkévaló pillanat címmel a debreceni DAB székházban 
állították ki az alkotásokat. A megnyitókon képzőművészek, polgármes-
terek, intézményvezetők és műpártolók mondtak köszöntőt, illetve zenei 
produkciók tették még emlékezetesebbé az ünnepi eseménye ket. Szabó 
György az alkotások „utaztatásával”, a kiállítások köré szervezett prog-
ramokkal szélesebb közönség előtt is ismertté tette a művészt és alkotá-
sait. 2018 februárjában a Debrecen-Kistemplomi-Ispotályi Református 
Egyházközség kiállítótermében újra falakra kerültek a képek, de előtte 
még alkotójuk és jelenlegi tulajdonosuk szülőfalujába is „hazatértek” egy 
fontos rendezvényre.

2018. január 22-én az évek óta működő Kávéházi esték Földeákon és 
az újonnan szervezett Földeáki Népfőiskola rendezvénysorozat első közös 
estjén a községháza dísztermében a festőművész emléke előtt tisztelegtek 
a megjelentek. A program már délelőtt elkezdődött. Debrecenből a Szent 
József Gimnáziumból, Bánszki Tamás egykori munkaadó iskolájából di-
ákcsoport érkezett a faluba, Kovács Csaba tanár vezetésével. A �atalok 
megkoszorúzták a festő sírját, majd délután a helyi diákokkal együtt már 
a „megnyitó előtt” megtekintették a kiállítást a községházán. 17 órától 
megtelt a Díszterem helybeli, makói és óföldeáki meghívottakkal, helyi 
és vidéki Bánszki-rokonokkal, érdeklődőkkel. A festőművésszel foglalko-
zó cikkeket már többször megjelentető Marosvidék kulturális folyóirat 
szerkesztői is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Hajnal Gábor pol-
gármester köszöntője után Hajnal Istvánné odaillő gondolatokat idézett 
Fekete István füveskönyvéből. Rakonczás Pál zenetanár gitáros-énekes 
fellépése tovább gazdagította a programot. Az est két fő vendége és fel-
szólalója Szabó György debreceni és Fodor Imre helyi műgyűjtők voltak. 
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Szabó György felesége szülei révén került kapcsolatba Bánszki munkás-
ságával: néhai dr. Posztós János földeáki orvos és felesége Görbe Erzsébet 
gyűjtötték a festő alkotásait. A debreceni pedagógus a megnyitón gyer-
mekkora Földeákjáról mesélt. Megemlékezett a református iskoláról, a 
korszak emblematikus tanítóházaspárjáról, Csathó Kálmánról és Szász 
Erzsébetről és természetesen a tulajdonában lévő Bánszki-képekről. Fo-
dor Imre, a Földeákért cím tulajdonosa ugyancsak visszatekintett a múlt-
ba, főleg a festőművész-tanár földeáki éveire. Mészáros István, a Földeáki 
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársa a közelmúltban kis�lmet készí-
tett Fodor Imre múzeumnak is beillő otthonában. A program részeként 
a közönség megnézhette az összeállítást, melyben a tulajdonos számos 
Bánszki-alkotást bemutat, ismertet.

Fodor Imre gyűjteményének egyik leglátványosabb eleme egy három 
részből álló Bánszki-festmény, amelynek másolatát az esten ugyancsak 
megtekinthették az érdeklődők. A fél évszázadon át egy sublótban össze-
tekerve, elfeledve porosodó, vers-ihlette műalkotást egy Bánszki-rokonnál 
véletlenül fedezte fel a gyűjtő a nyolcvanas évek második felében. A képek 
keretbe kerültek, bár ez akkoriban nem ment egyszerűen: egyenesen az 
Orosházi Üveggyárig kellett elmenni megfelelő méretű üvegekért.

Az alábbiakban csupán �gyelemfelkeltő szándékkal említek néhány 
érdekességet, remélve, hogy a közeljövőben szakértő műelemzés is szüle-
tik a műről. A három, egyenként 2.5×0.5 méteres, szignózott festményt 
Arany János Buda halála (1863) című műve ihlette. A költő tervei között 
szerepelt egy, a hun mondakörrel foglalkozó trilógia megírása. Az emlí-
tett mű ennek az első része. A Buda halála legismertebb tétele a Rege a 
csodaszarvasról, amely a monumentális költemény hatodik éneke, és ja-
varészt ez ihlette Bánszki Tamás festménysorozatát. A költemény odaillő 
strófáit a festőművész minden jelenet alatt míves betűkkel idézte, nem 
rejtve véka alá a keletkezés pontos dátumát sem. Ha jobban meg�gyel-
jük, illetve összehasonlítjuk a három, szalagszerű alkotást, szembetűnik, 
hogy valójában nem három, csak két kép alkot(na) egy egészet. Az elsőt 
1928 novembere és 1930 januárja között festette meg a művész. Ennek 
kezdő jelenetén magát Bánszki Tamást véljük felfedezni, midőn a kob-
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zos megénekli neki a képeket ihlető ősmagyar történetet. „Pendül azon-
közben hegedősök kobza / emlékezetűl a régi regét hozza” – olvashatjuk a 
Buda halála ötödik éneke 51. strófájának első két sorát a képrészlet alatt. 
Az időrendben első alkotás további három jelenete már a hatodik ének 
(Rege a csodaszarvasról) 2., 4., 16. és 31. strófájában leírtakat illusztrálja. 
Bánszki Tamás 1929 áprilisa és júniusa között megfestette a kép folyta-
tását, a Rege a csodaszarvasról 33., 41., 43., illetve az 52. és 53. strófája 
két-két sorának összeolvasztásából származó versszakot ábrázolva. Az 
utolsó képrészlet alatt a 7. strófát idézi. Ugyanezeket a versrészleteket 
vette alapul 1930 első hónapjaiban, azzal a különbséggel, hogy ezen a 
festményen, az utolsó jelenet alatt a Buda halála 5. éneke 54. strófájának 
utolsó két sorát olvashatjuk. A nehezen kibogozható részletek lényege 
annyi, hogy az alapot jelentő első műalkotás folytatásaként Bánszki két 
változatot festett, azonos versrészletekhez eltérő képi ábrázolást illesztve. 
Kérdéseket vet fel, hogy a témában, stílusban, színekben és ecsetkezelés-
ben is egységet mutató három mű miért tartalmaz háromféle, egymástól 
eltérő jelenetelválasztó oszlopmintákat. Ha ezek is egységesek lennének, 
minden további nélkül összeállítható lenne legalább két festmény. To-
vábbá: a dátumokat tekintve Debrecenben készült, rengeteg munkaórát 
felemésztő képek miért nem kerültek soha méltó elhelyezésre, és hogyan 
kerültek Földeákra?

Bánszki Tamás alkotásaival a debreceni Déri, a szegedi Móra Ferenc, 
valamint a makói József Attila Múzeumban is találkozhatunk. A debre-
ceni Szent László Domonkos Plébánia és az óföldeáki katolikus templom 
oltárképei szintén a festőművész munkásságát gazdagítják. Magántulaj-
donban is jelentős mennyiségű Bánszki-mű található. A fentebb ismerte-
tett magángyűjtemények mellett Tóth László székesfehérvári nyugdíjas 
tulajdonában is szép számmal találhatók művek. A képek (az 1916-tól 
1962-ig terjedő időszakból vegyesen) 1990-ben, a szegedi nagyszülői 
örökségből kerültek a mérnök-tanár tulajdonába. A vízfestmények, és egy 
jegyzetfüzetben lévő I. világháborús ceruzarajzok egy mappában vészel-
ték át a keletkezésük óta eltelt évtizedeket. Ma már rangjukhoz méltón, 
bekeretezve, falakat díszítenek.
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 A 2010-es évek kiállításai és megemlékezései nagyban hozzájárultak 
Bánszki Tamás művészetének jelenkori népszerűsítéséhez. A gazdag ma-
gyar képzőművészeti könyvkínálatból azonban a mai napig hiányzik, a 
Bánszki Tamás művészi örökségét bemutató album.

Cséplés, Földeák, 1937 (Szabó György gyűjteményéből)
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Betyártámadások  
Földeák környékén

A rablások, fosztogatások meglehetősen gyakoriak voltak a 
környéken a 18. század elején. 1735-ben például ismeretle-
nek kirabolták a megye pénztárát, amely Földeákon, Návay 

György adószedő házánál volt akkoriban. 1740-ben egy helytartótanácsi 
rendelet hatására vármegyei őrrendszer kiépítése vette kezdetét. Földeák 
község 1 lovasőrt állított szolgálatba. A települések őreinek egy makói ti-
zedes volt a parancsnoka. „Katonailag voltak szervezve, az őrködés és a go-
nosztevők üldözése volt a feladatuk. Ez utóbbiból ered a persecutor elnevezés, 
amely üldöző katonát jelent […] őket tekinthetjük az első pandúroknak.” 293

A betyárvilág legismertebb �gurájának, Rózsa Sándornak (1813–1878) 
emlékét a mai napig legendák és anekdoták szépítik. A helyi folklórban is 
megjelenik a betyárvezér, leginkább a falu határában  – ma már leromlott 
állapotban lévő – (Abonyi) csárdával kapcsolatban: mikor járt ott, miket 
csinált és miként menekült egy állítólagos alagúton. Az alábbiakban az 
anekdotákat félretéve, korabeli sajtóhírek és bírósági tárgyalások beszámo-
lóit alapul véve próbálom röviden, tényszerűen összefoglalni a híres-hírhedt 
betyár két földeáki esetének történetét.

A Hon című pesti kiadású politikai és közgazdasági napilap 1850 decem-
berében a következőket írta: „Rózsa Sándor beismeri, miszerint az 1850-ik 
év szeptember havában, Földeákon a Szabó Márton és egy Gassi nevű cseléd 
őrizetére bízott gulyából, mely Návay Tamás tulajdonát képezte, miután a gu-
lya őreit karikás botokkal összeverte 2100 �tra becsült 21 darab szarvasmarhát 
elrabolt.” A rablásban társai voltak: Rózsa József és Balogh Pál, egyes források 

293  Vígh Zoltán: Adatok Csanád vármegye közbiztonságáról a feudalizmus utolsó év-
századában. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből XIV., Szeged, 1989. 
79.
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szerint Rózsa Jakab is, mindannyian lóháton érkeztek a Návay-féle legelők-
re. Az állatokat eladták, a pénzt elosztották. 294

1853-ban már egy jól szervezett, nagyszabású rablótámadást indítottak 
a Návay-birtokokon élők ellen. A bandának kapóra jött a kiterjedt árvíz: 
csónakokkal közelítették meg a mai Óföldeák területét. (A Tisza szabályo-
zása épphogy elindult, sőt, az 1853-as árvíz a frissen megépített gátak nagy 
részét is tönkretette.) A Pesti Napló így írt a nagy riadalmat okozó betö-
résről: „Földeákról, Csanádmegyéből egy vakmerő rablás hírét vesszük, mely 
m. [június] hó 22-kén déli 12 órától d. u. 3 óráig, a Tiszán, csónakon jött 
11 álarczos által Návay Károlyné s Návay Tamásnál elkövettetett. A gazdag 
zsákmány értéke mint egy 27,000 p�a rughat. A rablók a Tiszán, Szeged 
felé távoztak el, és korán sem elégedtek meg a zsákmánnyal, hanem az ille-
tőket el is verték, úgy hogy azok folyvást életveszélyben vannak. A czinkosok 
kézrekerítésére a legerélyesebb intézkedések tétettek.” 295 Rózsa Sándor több-
ször pandúrkézre került, de vagy megszökött, vagy (mint 1868-ban) am-
nesztiával szabadult. (Közben 1859-ben főszolgabírói utasításra községi 
lovasőrséget állítottak fel Földeákon, nem utolsó sorban a betyárportyá-
zások miatt. 296) Az utolsó, 1869-es elfogása utáni tárgyalására 1872-ben 
került sor a szegedi várban. Ekkor további részletek derültek ki az 1853-as 
óföldeáki rablásról. A tizenegy fős bandából ketten Návay Károly özvegyé-
nek házát támadták meg, míg kilencen Návay Tamás korábbi és majdani 
főispán, egykori kormánybiztos kúriájába törtek be, összeterelve a cseléde-
ket, és elfogva a ház éppen ebédelő urát. Nem kímélték: bottal verték, oly-
annyira, hogy a bántalmazott elgyötörve már azt kérte támadóitól, inkább 
lőjék agyon. 297 Ehelyett megkötözték, és azzal fenyegették, hogy felakaszt-
ják az ajtóra, ha meg nem mutatja az (egyébként nem létező) elásott arany 

294 Rózsa Sándor bűnpörei. A Hon, Reggeli kiadás, 1872. dec. 18. [3.]
295 Földeákról. Pesti Napló, 1853. júl. 2. [4.]
296  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 56.
297  Szegedi bünper. Návay Tamás kiraboltatása 1853-ban. Politikai Újdonságok, 1871. 

júl. 12. 347.
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és ezüst lelőhelyét. Később átmentek két társuk után a Návay Károlyné-
féle házhoz. Ott ugyancsak megkötözték Pandó Mihály intézőt, elvették 
aranyóráját, gyűrűit, tárcáját, pénzét. Návay Károlyné szobájában a leánya, 
Návay Franciska (Mária) is benn tartózkodott, míg a mellettük lévő szobá-
ban a kisgyermekeket és gondozójukat, özv. Knott Sebestyénnét találták a 
rablók. A betyárok az úrnőt és lányát is súlyosan bántalmazták, hiába adták 
át nekik értékeiket. Visszamentek Návay Tamáshoz, aki közben kiszabadí-
totta magát és az ablakon át a kertbe ugrott, de legyengülve már tovább nem 
jutott, és a környékbeli áradások okán a kertben is megjelenő vízbe rogyott. 
A rablók szárazra húzták, szidalmazták, de azután felhagytak a fosztogatás-
sal és csónakjaikkal elmenekültek. Návay Tamásra eszméletlen állapotban 
találtak cselédei. A támadás után egy hónapig ápolták a ház urát, mire újra 
megerősödött. 298 Az 1853-as újságcikk még nem említette Rózsa Sándor 
nevét, ám egy későbbi (1857. május 9.) elfogásakor a csendőrség bizonyíté-
kokat talált arra nézve, hogy a földeáki rablásban Rózsa Sándor és Veszelka 
Imre is részt vettek. A szegedi várban 1872-ben megtartott tárgyalás pedig 
már mind a tizenegy elkövetőt azonosította, így a nevek: Rózsa Sándor, De-
meter Fekete Mihály, Ambrus Bálint, Pencz Marczi, Veszelka Imre, Rózsa 
József, Rózsa János, Molnár Engi Pál (máshol Füsti Molnár Pál), Tóth Gróf 
Lukács, Ballangó T. (máshol Pataky) Mihály (Kis Bácsi) és Idősb Kanász 
Tóth Mihály. A vádlottak közül többen már nem éltek ekkor. Rózsa Sán-
dort életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. „Kémerry K. [Károly] a kir. 
ügyészség képviseletében a fentebb ecsetelt tényvázlat előterjesztése után, külö-
nösen súlyosító körülményül emelte ki, miszerint az elrablott érték a 22,000 
forintot meghaladja, hogy iszonyú kegyetlenkedésekkel és vérlázító kínzások-
kal követtetett el a rendkívül nagy beszámítás alá eső vakmerő rablás s kicsi-
ben hiányzott, hogy Návay Tamás meg nem gyilkoltatott; hogy közveszély 
idején merényeltetett, mert azon időben az egész környéket befutó vízáradás 
borította el” – írta az ítélethozatal kapcsán A Hon című napilap.

298  Rózsa Sándor bűnperei. Návay Tamás és Návay Károlyné kirablása. A Hon, Esti 
kiadás, 1872. dec. 21. [1.]
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Sokakban népi hősként, a gazdagok kifosztójaként, a szegények támo-
gatójaként, egyfajta jótékony kalandorként, magyar Robin Hoodként él 
Rózsa Sándor emléke. Ehhez Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond regényei is 
hozzájárultak, de különösen a Móricz-mű alapján készült 1971-es 12 ré-
szes tévé�lmsorozat. Ugyancsak heroizálja a betyárvezért a tény, miszerint 
1848-ban saját embereivel részt vett a szabadságharcban. Ám a Rózsa Sán-
dor hosszú bűnlajstromán szereplő tételek (rablások, bántalmazások, gyil-
kosságok) jelentősen rombolják a pozitív megítélést.

Az alföldi betyárvilágról reális képet fest Minamizuka Shingo Rózsa 
Sándor: betyár vagy bandita című kötete. 299 A japán professzor (aki kutatá-
sai során a szegedi Somogyi-könyvtárban is többször megfordult) már 1972 
óta foglalkozik az alföldi paraszti élettel. Kötetében az óföldeáki rablásokat 
is megemlíti. Számos tévhitet eloszlat Porpáczy Richárd interneten elérhe-
tő, Az utolsó magyar vonatrablás című, gazdagon illusztrált írása is. 300

299  Minamizuka Shingo: Rózsa Sándor. Betyár vagy bandita. Budapest. L'Harmattan, 
2009.

300  http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/05/27/az_utolso_magyar_vonat-
rab las (A letöltés ideje: 2018. jan. 5.)
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Blaha Lujza látogatása  
a Kornél-ligetben

B laha Lujza (született Reindl Ludovika, Rimaszombat, 
1850. szeptember 8. – Budapest, 1926. január 18.) magyar 
színésznő, népszínműénekes, „a nemzet csalogánya” földeáki 

látogatásáról a Makói Független Újság 1939. évi Naptárában találhatunk 
beszámolót. 301 A kiadványt, (amely tudomásom szerint Csongrád-Csanád 
megye egyetlen közgyűjteményében sincs meg) másolat formájában az Or-
szágos Széchényi Könyvtárból sikerült megszereznem. 

A visszaemlékezés (melynek lejegyzőjét nem ismerjük) szövegelhagyás 
nélküli, a könnyebb olvashatóság érdekében átszerkesztett változata így 
szól:

Blaha Lujza Földeákon is járt  
és két hétig vendég volt  

Návay Kornél 302 kastélyában

Hova lett az aranyhalas szökőkútja a földeáki Kornélia-ligetnek? Hova lett 
a mesterséges zuhatag és a barlang? A lótuszvirág, a vízesés, vajon hova lett? 
Eltűnt Návay Kornél halála után. Ma már csak a régi öregek emlékszenek 

301 p. 84–88.
302  Návay Kornél (1842–1915) Csanád megye tiszteletbeli aljegyzője, törvényhatósági 

bizottsági tagja. A Szárazérrel átszelt erdő birtokosaként pénzt és energiát nem 
kímélve gyűjtötte a távoli vidékek különleges növényeit (1885 és 1910 között). A 
szegedi füvészkertben ma is virágzó indiai lótuszt a harmincas évek elején Návay 
Kornél tavából telepítették Szegedre, Győr�y István botanikus professzor irányí-
tásával. Halála után a Wol�nger testvérek bérelték a területet, akik a nagyközönség 
elől be akarták zárni a ligetet. A nagy felháborodást kiváltó esetről a Marosvidék 
napilap is beszámolt 1927. július 21-én. 1946-ra a legkülönlegesebb növények zöme 
teljesen eltűnt a „Nagyerdőből”.
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rá, de azok közt is alig akad egy-
kettő, aki tudja, hogy 1887-ben 
Blaha Lujza vendége volt a föl-
deáki Návay kastélynak. 303

Földeákon Blaha Lujzáról 
csupán Fazekas Roza néni tud 
még beszélni, aki akkoriban 
szolgáló volt a kastélyban. Roza 
néni szívesen beszél a „nemzet 
csalogányáról”. Szapora beszéd 
közben könnyes szemmel em-
lékszik vissza a régi szép időkre. 
Úgy beszél róla, mintha csak 
tegnap látta volna, pedig régen 
volt 1887 májusa. Csupán arra 
nem emlékszik, hogy Földeák-
ra Vásárhelyről, vagy Makóról 
ment oda. Annyit tud csak erről 
Róza néni, hogy két város közül 
az egyikben vendégszerepelni 
volt Blaha Lujza, mert az urasá-
gi hintó hozta a kastélyba.

Amikor megjött a vendég – mondja Róza néni – bizony mi nem tudtuk, 
hogy kicsoda. Annyit láttunk csak, hogy nagyon szép és nagyon takaros. 
Mikor aztán beköltözött a vendégszobába, egyszeribe hangos lett a ház. 
Olyan szépen tudott énekelni, hogy olyat mi még nem hallottunk. De cim-
balmozott is. Kacagott, csicsergett. A tavasz és szerelem mindenütt ott volt, 

303  Az 1887-es sajtóban és egyéb forrásokban nem található nyoma a látogatásnak. Vi-
szont 1885 júliusában a Vásárhely és Vidéke napilap több cikkben is megemlékezett 
Blaha Lujza vásárhelyi látogatásáról. Abban az évben Makón is járt a művésznő. A 
földeáki kirándulást azonban egyik hír sem említi.
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ahol csak megjelent. Május volt és az orgona nagyon dúsan hozta ebben az 
évben virágját.

Ezek voltak a régi szép idők – könnyezik a régi emlékekre Roza néni. 
– A húslevesből a marhahúst mégcsak a cselédek sem ették meg. Mindig a 
kutyáknak adtuk.

Kérésemre aztán elmondja, hogy melyik nótát énekelte legszívesebben 
Blaha Lujza. Úgy írtam fel, ahogy nekem Roza néni elmondta. Íme a nóta 
szövege:

Ha nincsen számomra hely a földön
Hadd legyek a zivatarban hópehely
Hadd essek le ajkára az égből
Olvadjak el csókjainak tüzétől.
Itt lesz már az én helyem a temető
Megátkozott engemet a szeretőm
De azért még, ha meghalok kívánom
Legyen boldog az én csalfa virágom.
Volt énnékem édesanyám, de már nincs
Mert elvitte a dunai nagyárvíz
Három hete, már mióta halászom
Nagy az árvíz: könnyeimtől nem látom.

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

Takaros volt, csinos volt. Legalább 15 selyemruhát hozott arra a kevés 
időre magával. De a legfeltűnőbb mégis csak a cipője volt, mivel ebben az 
időben nem viseltek még magassarkú cipőt. Blaha Lujzának pedig az volt. 
A haja – mondja Roza néni – olyan volt, mint a mai nőknek. Ki volt az már 
akkor is ondolálva.

Megtudom azt is, hogy a szakácsnője a Návay uradalomnak ebben az 
időben a Makóról kivitt Kalón Kata. A szobalány meg Szalma Vera.

Mindannyian szépen tudtunk énekelni, mert a Návay nagyságos úr csak 
a szép hangú cselédeket szerette. Gyakran megesett akkor is, mikor ott volt 
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Blaha Lujza, hogy dolgunk végeztével bementünk a szobába, leültünk szé-
pen a díványra és Blaha Lujza, vagy a nagyságos úr cimbalmozott, mi meg 
énekeltünk. Úgy hangzik ez már máma, mint a mese. Mert elhinné-e vala-
ki egy mai cselédlánynak, hogy az urasága cimbalmozzon, ő meg énekeljen. 
Nem hinné el kérem. De a Návay uraságok mind megannyian ilyenek vol-
tak. Jók voltak.

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

És Roza néni széjjelmorzsol néhány könnycseppet ráncos arcán. De mi-
kor látja, hogy pakolom össze írásaimat, sietve beszélni kezd az erdőről, 
amit ma Kornélia-ligetnek [így az eredeti szövegben] hívnak.

Olyan volt kérem ez az erdő, mintha csak a meséből került volna Földe-
ákra. Szökőkutak, mesterséges zuhatagok, vízesések voltak benne. A víz-
medencében aranyhalak, lótuszvirágok s Isten tudja, hogy még milyen 
különleges vízinövények. Mikor a nagyságos úr megebédelt, már ott állt 
a kastély előtt a hintó s ment a nagyságos úr az erdőbe. Ő maga etette az 
aranyhalakat és sétálgatott a fák közt. Mikor Blaha Lujza náluk volt, ő is 
mindig kikísérte. És danolt gyönyörű szép csengő hangján az erdőben is, 
versenyt a madarakkal.

Roza néni be is fejezte ezzel a mondókáját, mert hiába várom, nem mond 
már semmit. Észre sem vette, mikor felálltam s mintha nem is lennék ott, 
úgy mondja magának, maga elé. Úgy mondja és olyan halkan, mint ahogy 
édesanyánk szokta befejezni a meséket, mikor gyerekkorunkban megbuj-
tunk az ölében.

Rég volt, szép volt. Talán igaz sem volt… 304

304  2010 augusztusában a fenti visszaemlékezést közreadtam a Földeák havilapban. 
Ajánlom a témában Gilicze Jánosnak ettől a publikálástól független, A földeáki 



188 

Blaha Lujza látogatása a Kornél-ligetben

Kiss Gyula György erdőmérnök 305 alábbiakban idézett, nyolcvanas 
évekből származó összefoglalója részletesen bemutatja a Kornél-ligetet – 
kiegészítve a fenti anekdotikus emlékezést.

Kornél-erdő és névadója, aki egykor vendégül látta Blaha Lujzát című írását 
(Marosvidék, 2011. dec., 21–34.) amely részletesen ismerteti az erdő létrejöttének 
és hanyatlásának körülményeit is.

305  Kiss Gyula erdőmérnök bár Aradon született, Földeákon járt elemi iskolába. 
A kilencvenes években Szegeden, a Roosevelt téren laktak. Többször voltam ná-
luk, subasai kertjükben segítettem különböző munkákban. Mesélt gyermekkora 
Földeákjáról, a Kornél-ligetről is. Később Kecskemétre költöztek. Életrajzáról és 
szakmai munkásságáról lásd Halász Aladár Kiss Gyula György (1921–2008) rend-
hagyó nekrológ című írását (Erdészeti Lapok, 2009. febr., 60–62.)

Itt és a köv�kező oldalakon: Kornél-lig�i, gajdosi fotók,  
él�képek a XX. század elejéről (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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„Az állatvilág […] rendkívül gazdag és változatos. Különlegesség 
volt a gyöngybagoly, amelyek számára nappali szállásul külön to-
ronyépület szolgát, amelyet bagolyvárnak nevezetek. A telepítést becs-
lésem szerint 1885-ben kezdhette el és 1910-ben fejezhette be [Návay 
Kornél]. Az erdőben megtalálhatók voltak a legkülönbözőbb erdei, 
díszfa és cserje fajok, amelyek közül emlékezetből csak azokat sorolom 
fel, amelyek az adott tájban különlegesnek számítanak: erdei fenyő, 
fekete fenyő, vörös fenyő, luc fenyő, ezüstfenyő, virginiai boróka, tisza-
fa, mamut fenyő (Sequoia gigantea 2 példánya), vasfa (Gymnosladus 
canadensis), amerikai fehér tölgy (1 példánya), gyertyán, bükk, vér-
bükk, nyír, platán, madárberkenye, narancs eper, örök mogyoró és 
a legkülönbözőbb cserje fajok. A Száraz-érben a közönséges vízi nö-
vényzeten kívül nagyon szépen tenyészett az indiai lótusz (Nelumbisz 
Nucifera). […] A különleges fák és cserjék egy része a legális és illegális 
termeléseknek esett áldozatul, de nagyobbik része egyszerűen kiörege-
dett és elpusztult. Az erdőnek különleges helyi klímát biztosított 5 artézi 
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kút és a Száraz-érnek kacskaringós, állandóan vízzel telt medre. A Szá-
raz-ér kacskaringós volta emeli az erdő szépségét, és romantikáját. Az 5 
artézi kútból 3-at a harmincas évek folyamán felszedtek, ma már csak 2 
bővizű kút működik. Az erdő közepén valamikor egy erdészház állott, 
a hozzá tartozó melléképülettel és egy fürdőházzal, amelyet azonban az 
első világháború után sohasem működött. Innen nagyon szép kanyargós 
utak vezettek az erdő minden részébe. Az erdészház előtt bővizű artézi 
kút található ma is, amely korábban egy terméskőhalommal volt kö-
rülvéve és vize téglából képzett csatornán folyt bele egy kör alakú tóba.  
Egy másik artézi kút vize, föld alatt volt belevezetve, egy terméskőből 
épített barlangba, ahonnan a vize természetes forrás benyomását keltve 
csörgedezett elő. Ez a víz egy háromszög alakú tóba folyt bele, amelyben 
különleges sárga színű vízi növény tenyészet. A víz ebből a tóból a fent 
említett kerek tóba folyt át, amiben növényzet nem volt, de aranyhalak 
úszkáltak benne. Ebből a kör alakú tóból a két kút vize egy csatornán 
keresztül belefolyt a Száraz-ér azon földsávval kikerekített részébe, ahol 
az indiai lótuszok tenyésztek. Ennek a területe becslésem szerint 80 x 15 
méter lehetett. Az indiai lótusz rendkívül buján tenyészett és virágzott, 
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sőt magától átterjedt a Száraz-ér más részére is, felvette a harcot az 
őshonos vízi növényzettel. Sajnos az indiai lótusz a harmincas évek 
végén anélkül, hogy előzetesen betegség tüneteit észlelték volna, egy 
nyár leforgása alatt egy szálig kipusztult. A pusztulás oka előttem 
ismeretlen. A másik három artézi kút a Száraz-ér egy másik helyén 
folydogált. Ezek közül kettő bővizű volt, de egy már alig csöpögött. A 
két bővizű artézi kút a Száraz-ér két oldalán volt fúrva és a Száraz-ér 
közepére volt bevezetve, ahol vizük egy terméskő halomra csobogott rá. 
A terméskő halom környéke kellemes fürdőhelyül szolgált, mert tala-
ja homokos és nádtól, sástól mentes volt. A Száraz-ér medrén három 
szép fahíd ívelt át, emelve az egész erdő esztétikáját. Csigakertnek az 
erdő egyik részét nevezték. Ennek közepén egy kis tisztás volt egy ha-
talmas kőasztallal. Malomkerék szerű. Erre a tisztásra csigavonal-
ban vezetett gyalogcsapáson lehetett bejutni, azonban a csapások úgy 
voltak megszerkesztve, és közben egymással összekötve, hogy könnyen 
ellehetett tévedni. A tájékozódást a sűrű cserjeszint is nehezítette. Az 
erdőt a köves útról fenyő fasorral szegélyezett és a Száraz-ér partján 
vezetett úton lehetett megközelíteni.”
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Ismer�len ��al v�úti szolgál�tevő 
a harminc�-negyvenes években  
a földeáki á�omáson  
(József Attila Múzeum,  
fotótár, Makó)
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P

A földeáki vasúti közlekedés  
kezdeteiről

A Hódmezővásárhely–Makó–Nagyszentmiklósi HÉV Hód   -
me zővásárhely–Makó közötti szakaszát 1903. április 25-én 
átadták a forgalomnak, így Földeák község is bekapcsolódott 

az ország vasúthálózatába. Ez óriási előrelépést jelentett a közlekedésben, a 
rossz állapotú, sáros, télen hólepte utak korában. A korabeli sajtó �gyelem-
mel kísérte a várva várt szakasz előkészítő és építőmunkálatait, valamint 
beszámolt az ünnepélyes pályamegnyitásról, de a földeáki eseményeket saj-
nos nem részletezte.

Maros, 1902. április 6. Hódmezővásárhelyen, a tervezett új vasút ki-
indulási pontján Horánszky Nándor kereskedelemügyi miniszter titkára, 
Halászy László vezetésével nagyszabású terepszemle és közigazgatási vizs-
gálat vette kezdetét. Az ara di 
folyammérnökség, a me gyei 
állam-építészeti hi va talok, a 
„körös-tisza-ma ro  si, szárazéri, 
Aranka vidéki és felső torontá-
li ármentesítő társulatok”, az 
érintett települések, köztük 
Földeák képviselői, valamint 
építési vállalkozók is megjelen-
tek a nagy jelentőségű találko-
zón. A részletek meg  be szé lése 
után az ideiglenes építési engedély kiadásra került, és még aznap folytat-
ták a korábban megkezdett 4 km-es szakaszon „az új vasút töltésének lécz 
szelvényeinek” felállítását, mintegy 1000 vásárhelyi munkás segítségével. 
A makói városházán folytatódott a tárgyalássorozat Földeák ügyeinek 
megbeszélésével. Mivel semmilyen kifogás nem adódott, a falu határban is 
elkezdődtek a földmunkák. Ekkor az építési engedélyt csak az óföldeáki út 

Képeslaprészl� a XX. első feléből
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elérésig adták meg, mivel a Makóig vezető pálya nyomvonala tekintetében 
nem alakult ki egyetértés.

Makó és Vidéke, 1902. szeptember 17. A rendkívüli megyei közgyűlésen 
Földeák község vasúthoz vezető útja fenntartásának ügyét is tárgyalták.

Makó és Vidéke, 1902. december 25. Szakaszmérnököket jelöltek ki, 
akik felelősek az adott építési terület, épülő vonalszakasz balesetmentes 
épüléséért. Az építő „�gyelmezteti a közönséget, hogy a pályán való járkálás 
szigorúan tilos és hogy a lakosság az út-járókon kocsikkal való közlekedésnél a 
legnagyobb óvatosságot fejtse ki.”

Makó és Vidéke, 1903. január 11. Az új vasútvonal tervezett megállóhe-
lyei Vásárhely és Makó között: Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely-

Újváros, Katraszél, Szikáncs, Gajdos, 
Földeák, Makó-Újváros. „A tervezett 
menetidőt 1 óra 19 perc és 1 óra 26 perc 
közötti intervallumban állapították 
meg.”

Makói Hírlap, 1903. április 26. „Az 
ünnepé lyes aktusnál részt vet tek a mi-
nisztérium, az államvasutak kiküldöttei 
és a vasút építtető há  rom nagy törvény-
hatóságnak, Vásárhelynek, Csanád- és 
Torontálmegyéknek előkelőségei s a meg-
nyitás folyamán elhangzott beszédek do-
kumentálják legjobban, hogy milyen 
fontos közgazdasági érdekeket szolgál az 
Alföld eme két nagy őstermelő metropoli-

sának az összeköttetése s mi várható az egész vasútvonal megnyitásától, amely 
a bánáti nemzetiségeket hozza összeköttetésbe a legtősgyökeresebb magyar vá-
rosokkal.”

Maros, 1903. április 26. A Hódmezővásárhely–Makó–Nagyszentmik-
lós vonal megnyitása „műtanrendőri” bejárással együtt történt, ezt ma 
talán műszaki átadásnak neveznénk. A Vásárhelyről induló szerelvényen 
a minisztérium, a vasút, illetve városi elöljárók és műszaki szakemberek 

Képeslaprészl� a XX. első feléből
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foglaltak helyet. A hét kocsival induló vonatot zsúfolásig megtöltötték az 
érdeklődők. Minden egyes őrháznál majd negyedórát időzött a küldött-
ség, behatóan vizsgálva az ottani épület(ek) kivitelezését, szabályszerű 
működését. A virágokkal díszített szerelvényt az esős, borongós idő elle-
nére is tömeg fogadta Makón. Farkas József makói polgármester köszön-
tötte az egybegyűlteket, a tapasztalatokat jegyzőkönyvbe foglalták, majd 
a minisztérium munkatársa a kereskedelmi miniszter nevében megadta az 
engedélyt az új vonal működésére. A rangos vendégeket a Korona-szálló 
dísztermében gazdag ebéd várta. (Földeákon is időzött a díszes szerelvény, 
ám az ottani eseményeket 
az újság – legnagyobb bá-
natunkra – nem taglalta, 
míg a makói ebéd részle-
tezését annál fontosabb-
nak tartotta.) A menü a 
következőképpen alakult: 
„csirkeleves csigával; füstölt 
meleg sonka tormával; ve-
gyes sült; idei rántott csir-
ke; �atal malac pecsenye; 
pulyka sült és borjú vesés; 
vegyes saláta; túrós lepény 
és almás rétes; jardinetto; 
rizlingi fehér bor, pezsgők, 
ásványvizek és fekete kávé”. 
Pohárköszöntőt mondott 
dr. Meskó Sándor főispán, 
Juhász Mihály Hódme-
zővásárhely polgármeste-
re, a makói polgármester, 
valamint dr. Návay La-
jos alispán. A felszólalók 
egyetértettek abban, hogy 

A Maros h�ilapban 1904. nov. 13-án közölt 
men�rend

(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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a közlekedés fejlesztésének jelen példája nagymértékben előmozdítja a 
környék fejlődését.

Maros, 1903. máj. 3. A vármegye gyűlésén napirendre került a vasút ál-
tal elfoglalt területek földeáki tulajdonosainak kártalanítási ügye.

Maros, 1903. május 7. A kereskedelmi miniszter az új vasút földeáki 
állomását marharakodó állomássá jelölte, felügyelő állatorvosok kijelölése 
mellett.

Maros, 1903. május 17. A kereskedelemügyi magyar királyi miniszter 
a forgalomnak folyó év április 25-én átadott Hódmezővásárhely–Makó–
Nagyszentmiklós helyiérdekű vasút Földeák állomását állami és magán 
táviratok kezelésére felhatalmazta.

És még kettő, idevágó helyi érdekesség a századelőről:
Maros, 1906. február 1. Ná vay Tamás földeáki nagybirtokos engedélyt 

kapott, hogy óföldeáki birtokaitól a gajdosi vasúti megállóig lóvontatású 
gazdasági vasutat építhessen.

Vasúti és Közlekedési Közlöny, 1911. nov. 5. „Návay Géza földeáki birto-
kos és érdektársai Földeák község határában lóüzemű gazdasági vasút építé-
sére kaptak engedélyt.”

A XX. század földeáki vasúttörténete megérdemelne egy külön köny-
vet. Annál is inkább, hogy 2009. december 13-tól a menetrendek ben hiá-
ba keressük Földeák nevét: a vonal megszűnt. 106 év után néptelenné vált 
az állomás, ahonnan generációk indultak Makóra és Vásárhelyre dolgozni, 
iskolába, esetleg vásárolni. Vagy éppen Budapestre, ahová átszállás nélkül 
eljuthattunk, igaz, eléggé lassan. Volt idő elfogyasztani a rántott csirkét, a fa-
sírtot, vagy visszafelé a „Nyugatiban” vásárolt Utasellátó-szeletet, vagy Né-
gercsókot (ahogyan emlékszem a nyolcvanas évekből). Némi teherforgalom 
még manapság is előfordul (például pár éve, az autópálya-építés kapcsán), de 
nyoma sincs már a cukorrépával, vagy kitudja mivel megpakolt szerelvények-
nek, amelyek vagonjait gyerekként nem győztük megszámlálni… A meg-
szűnő állomás utolsó napjainak emlékét, hangulatát őrző 110 éves (lenne) a 
földeáki vasúti közlekedés című 2003-as képriportom az interneten megte-
kinthető: http://www.vasutallomasok.hu/kc.php?a=162.
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Ismer�len v�úti szolgál�tevő a harminc�-
negyvenes években. A fotó (az előzőhöz h�onlóan) 
földeáki kötődésű gyűjteményből származik, így 
feltételezh�ő, hogy ez � a faluban készült. (József 
Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Czirbus István  
makói tanító életpályája  

és földeáki működése

C zirbus István (Makó, 1856. augusztus 20. – Makó, 1944. ja-
nuár 5.), református tanító, iskolaigazgató szülei, Bencze Sára 
és Czirbus István földművesek voltak. 306 A szegény családban 

született, jó képességű �ú elemi és középiskoláit szülővárosában, a tanító-
képzőt a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézetben 
végezte. A mezőgazdaság és az ipar is érdekelte: Gödöllőn tejgazdasági, Ko-
lozsváron kertészeti, míg Szegeden ipariskolai tanfolyamot végzett.

Kezdő pedagógusként 1883-ig Baranya megyei falvakban (Vejtiben, 
Nagyharsányban és Drávacsepelyen) tevékenykedett. Visszatért a Csanád 

vármegyei Makóra, majd onnan 1885-ben a szomszé-
dos Földeákra helyezték tanítónak.

Czirbus tanító a faluban eltöltött tizenkét év alatt a 
szórvány református közösségből egységes gyülekezetet 
kovácsolt, szilárd alapokra helyezve a református okta-
tást. 307 Tevékenységének köszönhetően lélekben és lét-
számban is megerősödött a közösség. 1886-ban iskolai 
takarékpénztárt hozott létre a faluban. 308 A Makói Újság 
1944-ben a következőket írta a földeáki évekről a tanító 

306  Eredeti megjelenés: Pedagógusok arcképcsarnoka. 11. kötet. Debrecen, Karácsony 
János Pedagógiai Egyesület, 2012. 69–70. Társszerző: Szabó György.; Az itt olvas-
ható összeállítás bővített változat.

307  E kötet Szemelvények a helyi reformátusság második világháború előtti történetéből 
című fejezetében további részleteket olvashatunk a református iskola létrejöttéről.

308  Különfélék. Az iskola-takarékpénztárak szaporodása. Néptanítók Lapja, 1886. febr. 
17. 111.
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nekrológjában: „az imaház kibővítésére az egyházmegye református gyülekeze-
teiben 800 forintot gyűjtött, majd a kis egyházat önálló egyháznak minősíttet-
te át. A földeákiak hamar megszerették a tevékeny, örökké dolgozó tanítót […] 
csakhamar községi képviselőnek is megválasztották. A később vértanúhalált halt 
Návay Lajosnak 309segítő jobbkeze volt s vele összefogva munkálkodott a község 
előrehaladásán. A téli időszakban felolvasásokat rendeztek, önkéntes tűzoltósá-
got szerveztek, hitelszövetkezetet létesítettek.” 310 A Természettudományi Köz-
löny 1896 novemberében Czirbus István földeáki református tanítót mint a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat új tagját említi. 311

1897-ben Czirbus István visszatért szülővárosába. A Békés-Bánáti Refor-
mátus Egyházmegye Tanítóegyesülete elnökévé választotta. Ezzel egy időben 
országszerte szervezett vándorgyűléseket pedagógusok számára. Évtizedekig 
munkálkodott az Országos Református Tanítóegyesület választmányában. 
„Tejgazdasági szövetkezetekről” című kötetét Vitéz Mihály nyomdája jelen-
tette meg Makón 1899-ben. A témában előadásokat is tartott, egyéb telepü-
lések mellett Földeákon is. 312 Népszerűsítette a selyemhernyó-tenyésztést, 313 
és elnöke volt az „Eötvös alap gyűjtő bizottság”-nak. 314 (Az Eötvös-alap a taní-
tók gyermekeinek oktatását, a pedagógusok segélyezését, támogatását, illetve 
időskori ellátását segítette.) 1917-től hosszú éveken át tagja volt a város képvi-
selő-testületének. 315 Számos társadalmi egyesület választmányában tevékeny-
kedett. Állandó előadója volt a Csanád Vármegyei Gazdasági Egyesület által 
szervezett téli gazdasági tanfolyamoknak. Szerteágazó érdeklődését bizonyít-
ja, hogy egyházi feladatai mellett felügyelőséget vállalt a város faiskolájában. 
Makó város iparostanonc-iskolája igazgatói posztját is betöltötte. Református 

309  Návay Lajos (1870–1919) politikus, országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnö-
ke, rövid ideig elnöke.

310 Meghalt Czirbus István. Makói Újság, 1944. jan. 5. 2. 
311 Társulati ügyek. Természettudományi Közlöny, 1896. nov. 603.
312 Gazdasági szakelőadások Csanádmegyében. Makói Hírlap, 1899. jan. 26. 3–4. 
313  A selyemtenyésztésről. Ajánlva népünk �gyelmébe. Makói Hírlap, 1901. márc. 31. 4. 
314 Különfélék. Levél a Szerkesztőhöz. Néptanítók Lapja, 1900. dec. 27. 15–16.
315 Városi képviselők. Néptanítók Lapja, 1917. jún. 14. 12.
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presbiterként, a makói tanítók nesztoraként városszerte köztisztelet övezte 
munkásságát. 

Czirbus tanító először 1878-ban teljesített katonai szolgálatot, amikor 
részt vett Bosznia megszállásában. Évtizedekkel később első világháborús 
szolgálataiért a Polgári Hadi Érdemkereszt 3. osztálya kitüntetésben része-
sült. 316

A Marosvidék napilap ekképpen számolt be a Czirbus házaspár arany-
lakodalmáról 1930-ban: „Czirbus István 48 évig volt tanítója a makói ref. 
egyháznak, 48 évi működésével és jó szívvel barátjává tette a város egész társa-
dalmát. A mai évfordulót különösen nevezetessé teszi még az is, hogy Czirbus 
István ma 75 éves s ma fogják keresztelni a legkisebb unokát, a leg�atalabb 
Czirbus Istvánt.” 317

A földeáki gyülekezet életének kiemelkedő eseménye volt a református 
templom 1938-as felszentelése. Az átadáson különleges vendégként kö-
szöntötték az akkor 82 éves Czirbus István igazgató-tanítót. 318 Ekkorra a 
község református lakosainak száma már elérte a négyszázötvenet.

Czirbus Istvánt 1944 januárjában a makói Református Ótemetőben he-
lyezték örök nyugalomra. Halálát hivatalos bejegyzés szerint „aggkori vég-
kimerülés” és „szívizom elfajulás” okozta. Felesége Bán Vilma (1860–1934) 
volt. 319 A fentebb említett nekrológ gyermekeiről a következőket írta: 
„A makói református tanítói kar legidősebb, legrégibb tagja […] 9 gyerme-
ket, hat �út és 4 leányt nevelt fel tisztességben."

Czirbus tanító papírra vetette a Földeákon eltöltött évek történéseit. 
A napló másolatát a Földeákról elszármazott, ma Debrecenben élő Szabó 
Györgytől kaptam meg. A faluhoz jelenleg is kötődő nyugdíjas pedagó gus 
e szavakkal mellékelte számomra a kéziratot: „A földeáki református iskola 
utolsó tanítói Csathó Kálmán és felesége, Szász Erzsébet voltak, kikben e sorok 

316 Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 119.
317 A Czirbus házaspár aranylakodalma. Marosvidék, 1930. aug. 17. 3.
318  Hősi küzdelmek és lelkes erőfeszítések után felépült a templom, és vasárnap felszentelte 

Földeák község református közönsége. Makói Független Újság, 1938. nov. 8. 2. 
319 Halálozás. Pesti Hírlap, 1934. jún. 22. 15.
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lejegyzője egykori tanítóit tisztelheti. Hagyatékukat a Balassagyarmaton élő 80 
éves leányuk, Kovalcsik Andrásné nagy szeretettel gondozza és bizalommal tár-
ja az érdeklődők elé. Ebből a hagyatékból került elő az alábbiakban közreadott 
visszaemlékezés, melyet Czirbus István, a földeákiak első református tanítója 
vetett papírra 1938-ban, midőn átadásra került a református templom, isko-
la és tanítói lakás. A szép betűkkel lejegyzett történet a kis gyülekezet 1885-ös 
megalakulása utáni tizenkét évről szól. Az emlékezést kordokumentumnak is 
tekinthetjük. Elsősorban a földeáki reformátusok megtelepedés utáni küzdel-
meiről kapunk hiteles leírást, nem eltitkolva a korai évekre jellemző, a kato-
likusok és a reformátusok közötti ellenségeskedést. (A huszadik század elején 
a két közösség már békés együttélésben segítette egymást.) A megsárgult lapok 
feledésbe merült földeákiaknak is emléket állítanak. A történeti visszatekintés 
hitelességét Szirbik Sándor (1889–1958) makói református lelkész aláírásával 
igazolta a kézirat végén."

Szabó György 2012 júniusában a kéziratot felajánlotta a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárnak. A fontos, máshol nem 
olvasható helytörténeti adalékokat tartalmazó kordokumentumot az olvas-
hatóság érdekében némileg átszerkesztve, az alábbiakban olvashatjuk. 

Czirbus István elfeledett kézirata

A földeáki református leányegyház története 1885–1897-ig

I. A megalakulás története
Nagytiszteletű Csécsi Miklós a makói ref. egyház egyik lelkésze jelenti egy 
presbiteri gyűlés alkalmából, hogy a szomszéd Földeák nagy katolikus köz-
ségben lakó, mintegy 80–90 lelket számláló református hittestvéreink na-
gyon el vannak keseredve amiatt, hogy a kis szórványnak nincs egy kis alkal-
mas helye, ahol az ünnepek alkalmával isteni tiszteletet és Úrvacsoraosztást 
tarthatnának, s így kénytelenek hol egyik, hol másik atyánk�ánál összejönni, 
hogy vallásos buzgóságuknak eleget tehessenek. Az ilyen szűk és kicsiny hely 
nem emeli sem a vallásos áhítatot, sem a tény magasztosságát. Indítványoz-
za ezért, hogy a Földeákon lakó hitsorsosainkat (mint régebben tette ezt a 
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magyarcsanádiakkal) vegye pártfogásába e kis gyülekezetet, melynek tagjai 
erősen ki vannak téve az áttéríttetés veszélyének. A presbitérium 25/1885. 
számú határozattal kimondta az indítvány elfogadását és megbízta a gondno-
kot, hogy egy állandó alkalmas helyet keressen Földeákon, ahol istentisztele-
tet lehet tartani. 33/1885. sz. presbiteri gyűlésen a gondnok jelenti, hogy egy 
özvegyasszony 140 forintnyit évi bérért hajlandó egy nagyobbacska szobát 
bérbe adni. E presbiteri gyűlésen kimondatott az is, hogy nem segédlelkészt, 
hanem tanítót alkalmaz e helyre, hogy a hívek gyermekei vallásos oktatás-
ban részesüljenek. Ugyanez a gyűlés azt is elhatározta, hogy nem bérel, ha-
nem megbízza nagytiszteletűt Csécsi Miklós lelkészt és a gondnokot, hogy 
keressenek megvételre egy alkalmas házat, amely kevés átalakítással a célnak 
megfelel.

44/1885. számú presbiteri gyűlésen Csécsi Miklós lelkész jelenti, hogy a 
gondnokkal találtak Földeákon egy házat mely alkalmas imaháznak és isko-
lának, és ezt vegye meg az egyház. Az indítványt elfogadta a presbitérium.

I/1885. számú Egyház-Községi Közgyűlés a ház megvételéhez hozzájárult és 
kimondotta, hogy özv. Németh Juliánna Rakoncai Istvánné házát 1500 fo-
rintért örök áron megveszi és e határozatát jóváhagyás végett az Egyházmegyé-
hez felterjeszti. […] Az ingatlan vételét az Egyházmegye megerősítette. Az Espe-
res felhívja a makói presbitériumot, hogy a választást ejtse meg.

1885. július 26-án a 139/1885. számú határozattal a presbiteri gyűlésen 
a Földeáki leányegyház tanítójául Czirbus István makói tanítót, az általa 
kért kikötésekkel megválasztotta. Fizetése: 617 forint 50 krajcár, valamint 
15 forint 2 öl puhafa helyett, valamint kézimunka tanításért 50 forint. To-
vábbá megengedtetik, hogy a nem református gyermekektől saját maga szá-
mára 4 forintot szedhessen; azonban csak a tehetősebbektől, mert a szegény 
gyermekeket (ha nem reformátusok is) ingyen köteleztetik tanítani.

Végül biztosíttatik arról, hogy ha egyházunk kebelében tanítói állás jö-
vend üresedésbe és Ő visszakívánkozik, neki minden más pályázók felett 
elsőség adatik. Mostani elköltözéséről az egyház gondoskodni fog.

A tanító hivatallal kapcsolatos teendőkön kívül köteleztetik Czirbus 
István tanító úr vasárnapokon és ünnepeken a buzgólkodásra összegyű-
lendő hívek előtt imádkozni, prédikálni és az éneklést vezetni, továbbá a 
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halottak temetését végezni ez utóbbi funkciójáért az egyházkerület által 
szabályozott díjat szedhetvén, s utasíttatik, hogy helyét Földeákon már 
folyóévi augusztus 20-án elfoglalja.

A fentebb ismertetett tanítói �zetést a makói egyház Czirbus István részére 
rendesen �zette, de mivel ez az anyaegyházra nagy teher volt és mivel a földe-
áki hívek által évenként kivetett adó nem fedezte a tanítói és egyéb egyházi 
és iskolai szükségletekre való kiadásokat (fűtés, tisztogatás stb.) ezért a makói 
egyház presbitériuma elhatározta, hogy a földeáki leányegyházat anyásítsa és 
kongrua 320 segélyt kér az alkalmazandó lelkész részére, akit a tanítással is meg-
bíz. E határozatot már elküldte az esperesi hivatalnak nagytisztelendő Futó 
Zoltán úrnak, aki egyházközségi gyűlésre összehívta a földeáki református hí-
veket határozni. Az összehívott gyűlés egyhangúlag kimondta, hogy anyaegy-
házzá alakul át. Ezen határozatot a makói presbiteri 77/1905. számú határo-
zatával tudomásul vette és az egyházmegyére jóváhagyás végett felterjesztette. 
A 249/1909. számú presbiterivégzéssel a makói egyház a Földeákon levő házat 
ajándékképen a földeáki egyháznak adta.

Megjegyzem itt, hogy Czirbus István 1907 augusztusában költözött visz-
sza Makóra tanítónak a belvárosi iskolához. 12 évig működött Földeákon.

II. Földeák község és a katolikus egyház magatartása a reformá-
tus hívekkel szemben stb.
Mikor Földeákon híre ment, hogy az itt lakó reformátusok részére a makói 
református egyház örökáron házat vett és ebben az istentisztelet mellett még 
tanítás is lesz, a földeáki katolikus plébános Németh Sándor (aki fanatikus, 
türelmetlen és vakbuzgó volt minden más vallás iránt) kihirdette, hogy a 
templomban augusztustól kezdve hónapokon keresztül az Istentagadó kálvi-
nistákat és vallásukat fogja ismertetni szent beszédeiben. Meg is tette! Mert 
nem csak pogányoknak, hanem gyilkosoknak is mondott bennünket, mert 
(úgymond) a Kálomisták meg akarták mérgezni Szent Jánost, az ételébe mér-

320  Kongrua: a lelkipásztorkodó papság ellátásáról való gondoskodás olyan esetekben, 
amikor a lelkipásztori hivatallal nem jár együtt megfelelő javadalmazás. (Forrás: 
Magyar Katolikus Lexikon)
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get kevertek, de Szent János mielőtt evett volna az ételből keresztet vetett az 
ételre és ebben a percben egy kígyó kimászott a tálból és magával vitte a mér-
geket s így szabadult meg a biztos haláltól – ilyen csudát tesz a keresztvetés! 
Egy másik eset: egy asszony könyvből imádkozott, férje elhívta egy sürgős 
munkára, félbehagyta tehát imáját és keresztet vetve sietett dolgát elvégezni, 
mely után midőn visszament az imádságot folytatni ismét keresztet vetett és 
azt látta, hogy a könyvben az el nem mondott imakönyv betűi arannyá vál-
tak. (E kis esetet nekem Romzsa Gyula római katolikus segédtanító beszélte 
el, akinek kötelessége volt minden vasárnap a szent misén és beszéden részt 
venni, mert ha el nem ment, gyónás alkalmával néhány ima elmondására és 
1–2 forintnak a koldusok közt leendő szétosztására ítélte, vagyis penitentvát 
[penitencia: vezeklés] szabott ki neki. Nekem nevetve mondta el, hogy a bün-
tetésül kiszabott részt megitta […])

Tovább Németh plébános megvádolt bennünket reformátusokat, hogy 
mi pogányok vagyunk, mert Szent István napján is dolgozunk, búcsúra 
nem járunk, nem imádjuk szűz Máriát stb. Földeákra való kimenetelem 
augusztus 20-ra volt előírva. E napon az udvarban dolgozott egy makói 
református kőműves, a községházáról kiküldtek egy rendőrt, hogy hagyja 
abba a munkát, mert máskülönben bekísérik, noha nagy csendben dolgo-
zott, hogy senki sem botránkozott meg ezen.

A plébános úrral több ízben veszekedtem, azaz összeszólalkoztam sze-
mélyesen, levélileg, sőt hírlapok útján is. Megjegyzem azt, hogy a község in-
telligenciája (orvos, patikárius, kántor, tanítók, kereskedők) szívesen fogad-
tak úgy engem, mint feleségemet és többször barátságosan is összejöttünk. 
A köznép, még mindig ellenszenvvel viseltetett irántunk, mert szentül elhit-
ték, amit a pap hirdetett rólunk prédikációiban. Vártam az alkalomra, hogy 
a köznép előtt cáfolhassam meg a papnak rólunk hirdetett hazugságait. Az 
alkalom nemsokára megjött! Egy szomorú esettel kapcsolatban: ugyanis egy 
9 éves tanítványom Szegvári Rozália meghalt. Apja Szegvári István gépész ró-
mai katolikus apa és neje Bence Rozália református anya egyetlen gyermeke. 
A földeáki népben nagyon ki van fejlődve a halottak iránti kegyelem, mely 
abban nyilvánul, hogy egy-egy temetésen a lakosság igen nagy számmal szo-
kott megjelenni. Így történt ez alkalommal is, mert ezt a gyászoló családot az 
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egész község nagyon szerette. Búcsúztatót kellett készítenem; felhasználtam 
az alkalmat, hogy eloszlassam a felőlünk táplált bal hitet; pl. az anyától való 
búcsúztatóm így hangzott versben:

Szegény anya! Látom, mint foly könnyed árja
Borulván Rozikád gyászkoporsójára
Sírsz te is miként sirt Jézus anyja Szűz Mária
Kinek a keresztfán vérzett el szent �a

Sántít ugyan a vers, de a cél el volt érve, mert hallgatók sírtak, zokogtak, 
és mivel a versben benne volt Jézus, szűz Mária és a Kereszt, majd a búcsúz-
tató végén elimádkoztam a „Hiszekegyet” a közönség meggyőződött, hogy 
mi nem vagyunk pogányok, sőt ugyanaz Hiszekegyünk van. A cél el volt 
érve, mert ettől kezdve a község lakosai mint keresztényeket tiszteltek, és 
szemébe megmondták a plébánosnak, hogy nem igazat prédikált a kálomis-
tákról. A halottak temetésére (ha volt) ezután még többen eljártak, hogy 
hallhassák a református kántort. (Így hívtak engem a községben!)

Híveink száma egyre szaporodott a községben, hogy református isko-
la is volt, többen beköltöztek, hogy itt is lehet gyermekeiket taníttatni. 
A Hatrongyosi tanyákról is bejárt 20–30 gyermek, mert ekkor még nem 
volt meg itt az iskola. E gyermekek tanításáért nekem Makó város 50 forint 
tiszteletdíjat adott évenként addig, míg a tanyai iskola el nem készült.

A tanyákról bejártak vasárnaponként imaházunkba a prédikációra igen 
sokan, sőt még katolikusok is többször, úgy, hogy a tanterem szűk lett 
mindkét célra. Ezért 1886 június hóban egy beadványt intéztem a makói 
egyházhoz, hogy a tanterem megnagyobbítására van szükség, s ez többféle 
helység átalakítás útján elérhető; de mivel a makói egyház úgy is sokat áldoz 
a leányegyház fenntartására, kértem, hogy eszközölje ki az egyházmegyé-
nél, hogy én a földeáki leányegyház imaházára az egyházmegye nagyobb 
gyülekezeteiben személyes gyűjtést eszközölhessek. E kérést a presbitérium 
86/1886. számú végzésében elfogadta és felkéri esperes urat, hogy Czirbus 
István tanító részére egyházmegyénk tehetősebb hitközségei körében esz-
közölendő gyűjtésre a földeáki leányegyházban építendő iskola, illetve ima-
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terem céljára meghatalmazást adni kegyeskedjék (e gyűjtés eredményétől 
tétetvén aztán függővé) a szükséges átalakítások foganatosítása. A kért 
engedélyt az esperes úr, az egyházmegye hozzájárulása után megadta és én 
1887. július közepén elindultam kéregetni, házanként járva a meglátogatott 
egyházak által vezetőül mellém adott harangozókkal, vagy egyház�akkal 
járva gyűjtögettem a krajcárokat és igen szívesen adták, mert azt hitték, 
hogy az ez évben a Kis Tisza zsilip szakadása következtében előállott ár-
víz károsultjai vagyunk. Ráhagytam. Így aztán a más vallásúnak is szívesen 
adtak. Összegyűjtöttem 860 forintot, amelyet aztán a mai napig is fennál-
ló imaterem – egy nagy kocsiszínből és istállóból átalakítva – készíttetett 
1888-ban. Az így átalakított helyiséget nagytisztelendő Csécsi Miklós lel-
kész úr avatta fel, mely úrvacsora osztással volt egybekötve.

Az imaterem részére özv. Návay Györgyné Balázsfalvi Kiss Auguszta 321 
református úrinő díszes úrvacsorai asztalt, ezüst kelyhet és tányért, továbbá 
keresztelő edényt ajándékozott, melyet akkoriban elhalt egyetlen �a emlé-
kére készíttetett arany ékszereiből, hogy „lelkem megnyugodjék!" (saját sza-
vai), ugyanekkor megígérte, hogy míg él, az ünnepekre való kenyeret és bort 
mindig Ő fogja adni.

A fennkölt lelkű Návay család egyházunk iránt való jóindulatát bizonyítja 
az, hogy részemre hetenként mindig küldött egy kocsit, hogy az Óföldeákon 
felállított községi iskolába járó béresek református gyermekei részére a refor-
mátus hittant taníthassam. Návay Istvánné gróf Waldeck Johánna is többször 
adott néhány forint jótékony adományt. Néhai dr. Bán Zsigmond makói ügy-
véd egy nagyobb csengettyűt adott egyházunknak, melyet egy kisebb harang-
lábra szereltettünk fel, melynek éles hangja imára hívta hitünk követőit. Pár 
év múlva a battonyai egyháztól vettünk egy nagyobb harangot, melyet ottani 
hittestvéreink igen olcsó kedvezményes áron adtak, Lengyel Jó zsef első gond-
nokunk közbenjárására. Megjegyzem itt, hogy Lengyel gond nok lemondván 
Pesti Sándor választatott gondnokká, aki szintén nagy szeretettel gondozta az 

321  Návay György feleségét balázsfalvi Kiss Karolinának hívták. Lásd: Gilicze János: 
A földeáki Návay család története (Régi magyar családok története 5.), Debrecen, 
2006. 195.
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egyházat. Még azt kell itt megjegyeznem, hogy templomépítésre Ferenc József 
király 100 pengőt, a Gusztáv Adolf egyesület pedig 40 pengőt adományozott 
ugyanezen célra. Mindkét adományt nagytiszteletű Csécsi Miklós lelkész úr 
eszközölte ki, mint a leányegyház felügyelő lelkésze.

Nagyon sok igazságtalanságot találtam abban, hogy Földeák község 
közpénztárából fedezzék a római katolikus lelkészi és iskolák minden ki-
adását, így a személyi mint dologi ügyekben. Kérvényt adtam be a község 
elöljáróságához, hogy a reformátusok által �zetett adók arányában a refor-
mátus iskolát is segélyezzék. Ezt a kérést a község elutasította; fellebbeztem 
a vármegyéhez, de itt is elutasítottak. Ekkor más úton jártam el: megfelleb-
beztem a község által közszemlére kitett évi költségvetést, hogy ebben nincs 
semmi előirányzott összeg a református iskola segélyezésére. A vármegye 
elutasított; ekkor a minisztériumhoz fellebbeztem. Itt még a hercegprí-
más közbenjárását is igénybe vették (bizton tudomásom van erről), hogy 
ne kapjon iskolánk semmit, mert a községnek a római katolikus egyházzal 
örök időkre kötött szerződése ezt nem engedi meg. Ez előtt még a minisz-
tériumban is meghajoltak, mert el nem utasítottak ugyan, de évi 60 pengő 
�zetésre köteleztetett a község, hogy ezt az évi rendes költségvetésbe vegye 
fel, „mely nem jogos, de méltányos”. Így mondja ezt a miniszteri leirat.

Az egyház anyagi ügyeinek gondjai mellett iparkodtam a hívek szellemi 
ügyeit is előmozdítani. E célból a téli estéken ismeretterjesztő felolvasásokat 
tartottam híveink részére, melynek híre menvén a római katolikus vallású-
ak is sokan jöttek. Amint ezt a plébános megtudta a megjelenteket felhí-
vatta, megdorgálta és eltiltotta a további megjelenéstől, de ezek csakazértis 
megjelentek. Mikor ennek a letiltásnak híre ment, felkeresett dr. i�ú Návay 
Lajos (a későbbi mártír), hogy e népművelésre tartott felolvasásokon a ró-
mai katolikus tanítók is működjenek közre, és minthogy e felolvasásokon 
vallási ügyekről nincs szó: ne az iskolában, hanem a községháza nagytermé-
ben tart   suk azt. A föltételeket elfogadtam. Így jött létre a téli felolvasások 
tartása, melyben a tanítók felváltva szerepelnek. A felolvasásoknak mindig 
nagy közönsége volt. E felolvasások alkalmával indítványoztam a nemzeti 
ünnep, március 15-ének megtartását, melyben az ünnepi szónok mindig dr. 
Návay Lajos volt. Ennek megtartását állandóan ellenezte a plébános, mert 
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böjtbe esik és nem szabad muzsikálni, de most sem hallgattak a papra, ezért 
különösen dühöngött én rám, hogy szerinte minden lében kanál voltam 
neki. A felolvasások kapcsán határoztatott el a hitelszövetkezet alapítása is, 
mely nek megalakulása után 2 évig én voltam ingyenes főkönyvvezetője, dr. 
Návay Lajos pedig elnöke.

A hatóság elrendelte az önkéntes tűzoltóság megalakítását, melyet dr. 
Návay Lajossal együtt én szerveztem, alapszabályát én készítettem, a le-
génységet én tanítottam ki, és én gyakoroltattam. 4 évig pedig parancs no-
ka voltam. Felszerelését is én végeztem.

Ezen sokoldalú elfoglaltságomnak szép erkölcsi sikere volt, mert Földe-
ák község népe községi képviselőjévé választott meg.

Bokros társadalmi elfoglaltságom mellett iskolai dolgaimmal szorgal-
ma san végeztem, úgy, hogy a római katolikus iskolák felett a református 
iskola magas nívón állott, ezt igazolják Csanádvármegye az időkben volt 
királyi tanfelügyelője dr. Neményi Imre is, aki az esetenként meglátoga-
tott iskolákról szóló bírálatait a makói napilapokban mindig leközölte. Az 
én iskolámról ez volt a bírálata: „A földeáki református iskolában tapasztalt 
szép tanítási eredmény arra vall, hogy ezen iskola tanitóját működésében kel-
lő buzgóság, de egyszersmind megfelelő szakértelem is vezeti.”

Ugyan ilyen szép dicséretet kaptam az 1889 évben a Békés-bá ná ti refor-
mátus egyházmegyei gyűlés 33. szám alatti határozatával.

III. Utójegyzetek
Fentebb már írtam, hogy az iskola megnyitását nagytiszteletű Csécsi úr 
végezte 2 makói presbiter, mint küldöttség kíséretében. Alapigéje volt a 
CXVIII zsoltár 24–25-ik verse „Ez a nap az, melyet az Úr rendelt, örven-
dezzünk és vigadjunk ezen; oh Uram segíts most, oh Uram adj most jó előme-
netelt”. Beszéde végeztével én tartottam meg köszöntőmet Mózes V. Köny-
ve XXXI rész 7–8 verse alapján „Légy erős és bátorítsd meg magadat! Az Úr 
ki előtted mégyen nem hagy el tégedet, ne félj és ne rettegj.” Legyen dicsőség a 
jó Istennek, hogy nem hagyott el soha! Czirbus István [aláírás]

A Földeákon lakó reformátusok a római katolikus temető mellett 
mint egy fél kislánc területen levő úgynevezett „idegenek temetőjébe” 
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temet kez tek, de ez hosszú évtizedeken keresztül annyira megtelt, hogy le-
hetetlen volt úgy temetkezni, hogy valami régebbi sírban levő csontvázakat 
ne kellett vol na kihányni. Ami nemcsak kegyelet sértés, hanem egészség-
ügyi szempontból tilos is. Kértem tehát a község elöljáróságát, hogy a re-
formátusok részére új temetőhelyet legyen szíves adni, melybe az idegenek 
is temetkezhetnek. Elutasítottak azzal, hogy a reformátusok vegyenek ma-
guknak temetőt. Törvényre hivatkozva megfellebbeztem az elutasító vég-
zést a megyéhez, ahol utasítva lett a község, hogy a reformátusok részére 
sürgősen temető helyet jelöljön ki. A határozat végrehajtására Balázsfalvi 
Kiss Lajos járási szolgabíró személyesen jött ki s a mostani temetőhelyet 
jelölte ki, nagy dirrel-durral az elöljáróság.

Megemlítek végül még egy különös esetet: mint fentebb írtam, dr. Bán 
Zsigmond egy éles szavú harangocskát ajándékozott az egyháznak, mely-
nek éles hangja messze elhallatszott. Én követve a makói szokást, Nagypén-
teken mindig 3 ízben végeztem istentiszteletet. Amikor első ízben haran-
goztam a plébános oda izent, hogy ne harangozzunk, mert az sérti a római 
katolikusok vallásos érzületét. Én azt üzentem vissza, hogy a mi reformá-
tus vallásos érzületünket még jobban sérti az, hogy az Ő hívei dolgoznak 
e nagy napon, midőn a Megváltó a keresztfán szenved. Megérdemli az a 
Jézus, hogy kínjaira emlékezve imádkozzunk és szálljunk magunkba. Há-
romszor harangoztattam minden Nagypénteken!

Dixi et salvavi animam meam 322

Makó, 1938. okt. 28.
Czirbus István ny. ref. ig. tanító [aláírás]

A bemutatott okmányok, újságközlések alapján megállapítom, hogy a fen-
tebb hivatkozott és közölt idézetek a valóságnak megfelelnek.

Makó, 1938. okt. 29.
Szirbik Miklós lelkipásztor [alírárás]”

322 (hozzávetőlegesen:) Megmondtam, és ezzel megnyugtattam lelkiismeretemet



210 

P

Régi iskolákról, tanítókról

A folyamatos árvízveszély miatt a mai Óföldeák lakóinak 
többsége 1846-ban magasabban fekvő részekre költözve új 
települést alapított. A Szárazér mentén Máté�y Pál várme-

gyei földmérő által kimért területen gyorsan szaporodtak a vályogból vert 
házak. Kijelölték a középületek helyét, megnyitották az ötholdnyi területen 
fekvő temetőt (1846), felépült a katolikus templom (1857), és gondoskodni 
kellett a gyermekek oktatásáról is. Iskolai célokra már az áttelepülés évében 
átalakítottak egy régi, uradalmi istállót.

Oltványi Pál, aki földeáki plébánossága alatt (1854–1871) elévülhetet-
len érdemeket szerzett Új-Földeák felvirágoztatásában, kiemelkedő fon tos-
ságúnak tekintette a falu oktatásügyét. (Oltványi 1871-ben Szegedre köl-
tözött, de a plébániára való jogát fenntartotta, tovább szorgalmazva egy új 
iskola felépítését.) Az áttelepülés utáni ínséges időkben a Návay-uradalom 
nagy ököristállóját alakították át iskolának, ami azonban 1859. november 
10-én leégett. 323 Ideiglenesen Gilinger János kurátor piactéri házában folyt 
az oktatás. A nyári időszakra egy deszkatermet is létesítettek, amely 1859-
ben egy kerületi-tanítói gyűlésnek is helyt adott. A falu vezetése új tanoda 
felépítéséről határozott, mely két teremmel és két tanítói lakással, zsindely-
tetővel 1861-ben kezdte meg működését. Közben a község egy segédtanítói 
állást is rendszeresített.

A jó hírű iskolát maga a közoktatási miniszter, báró Eötvös József is meg-
látogatta. Az író-politikus nem véletlenül utazott Földeákra. Leánya, Ilona 
1868. augusztus 2-án kötött házasságot Návay Lajossal. Eötvös József 1869 
januárjában hozzájuk érkezett látogatóba. (Eötvös Józsefnek Ilonán kívül 
négy gyermeke volt, leghíresebb közülük Eötvös Loránd [1848–1919] �zi-

323  Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 144.; Ádók István 
1858-ra datálja a tűzesetet: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földe-
ák], 2000. 22.
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kus lett, a budapesti tudományegyetem későbbi névadója.) Id. Návay La-
jos (1842–1905) és Eötvös Ilona (1846–1924) házasságából három gyer-
mek született: Tamás (1869–1925) későbbi főispán, a vértanúhalált halt 
Lajos (1870–1919), későbbi politikus, országgyűlési képviselő, és Emma 
(1884–1959). 324 Báró Eötvös József közoktatási miniszter Oltványi Pál 
kalauzolásával megtekintette a templomot és a paplakot, végül az isko-
lába látogatott, ahol „gyönyörködve mulatott a tanoncoknak a természet, 
egyházi s magyar történet, számtan, s földleírásból, ugy a gondolkozás ta-
nából nyert feleletein, ő maga több kérdést tőn, s örömmel hallgatá a talpra-

324  Gilicze János: A földeáki Návay család története (Régi magyar családok története 5.), 
Debrecen, 2006., adatok kötetszerte.

A Zárda utca a XX. század első felében (képeslaprészl�)
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esett feleleteket. Hire terjedvén a faluban, hogy valami nagy urnak hintaja 
áll az iskola előtt, nagy számmal sereglett össze a nép, de a tanoncokkal ugy 
is megtelt tanodába csak az elöljárók s néhány szülő lőnek beeresztve. Más-
félórai időzés s vizsga után magas megelégedését méltóztatott kijelenteni, 
mind a tanítóknak, mind a jelenvolt tanodaigazgató lelkész, főtisztelendő 
Oltványi Pál pápai kamarás urnak azon észrevétellel, »óhajtom, hogy Ma-
gyarországban minden néptanoda ilyen állapotban legyen«”. 325 A rangos 
vendég Kiss Antal (1823-?) és �a, Kiss János (1850-1904) tanítók mun-
káját is méltatta. Oltványi Pál pápai kamarás pedig a miniszteri látogatás 
kapcsán 1000 pengőforint értékű alapítványt hozott létre a szegénysorú 
tanulók támogatására. Eötvös József a látogatást követően levélben kö-
szönte meg Oltványi Pál nemes alapítványát, és a népnevelés terén kifej-
tett fáradozását. E levelet is közölte a Magyar Állam című napilap. 326

Bár nem tartozik a falu iskolatörténetéhez, mégis érdemes idézni Eöt-
vös József hangulat- és korfestő gondolatait, melyeket 1870. november 7-én 
(ahogyan naplójában emlegette) Feldeákon vetett papírra. „Az egész napot 
kedves Ilonámnál töltöttem. Gyermekei gyönyörűen fejlődnek és az idősebb, 
ha korában erre szólni lehet, intelligenciát mutat, amennyiben mindent észre 
vesz (így például a hold felkelését), mindenre �gyel, minden iránt érdeket mu-
tat. - Midőn leányom megházasodott, fájdalommal váltam el tőle. Gyerme-
keim között eggyel sem foglalkoztam annyit és semmit nem kívántam inkább, 
minthogy mindég közelemben maradjon. Ugy látszott, mintha az érdek, 
melyel éppen ő az irodalom s művészet iránt viseltetett, s társasági talentumai 
őt inkább a városi élethez kötnék, és most e pusztán lakik, magányban, min-
den társasági élvezet nélkül és talán nincs boldogabb asszony a hazában. Sze-

325  Báró Eötvös József közoktatási miniszter úr a földeáki tanodában, Csanád várme-
gyében. Magyar Állam, 1869. jan. 8. 1.

326  Csanád megye. Maros vidéke jan 10. Magyar Állam, 1869. jan. 15. 1–2.; Eötvös Jó-
zsef munkásságáról, látogatásának előzményeiről, említett leveléről lásd dr. Bogoly 
József Ágoston Eötvös József földeáki iskolalátogatása és Oltványi Pálhoz írt elfe-
ledett levele (1969. jan. 4.) című tanulmányát (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
Studia Historica 9., Szeged, 2006. 23–29.)
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retete meleget s világot terjeszt körére s e puszta vidék megszebbül (!) béfolyása 
alatt. Az elhagyottság helyett csak a béke képét látjuk, és ki tudja, nem fogok-e 
én is, ha majdan napszámomat leszolgáltam, ide vonulni, hogy megpihenjek, 
s mint első éveimet töltém, úgy tölteni az utólsókat, nem látva mást köröm-
ben, mint szeretetet." 327

Az 1860-as években iskolaszék is létrejött a faluban, melynek tagja 
volt Návay Kornél közbirtokos, Szabados István, Bánszky György, Bugyi 
András, Bárdi István és Kováts Albert földes gazdák, Apró István zsellér 
és Gilinger János iparos. 328 Közben 1865-től beindult a vasárnapi iskola 
is, ahol felnőtteket oktattak elemi ismeretekre. 

Oltványi Pál a Magyar Sion folyóiratban 1866-ban megjelent ta-
nulmányában három pedagógust említ: Kis (Kiss) Antalt, Korpásy Fe -
renczet és Nagy János altanítót. 329 1871-ben 12 fővel, Kiss Antal kán-
tor tanító vezetésével Földeákon is megkezdte működését a „felnőttek 
is kolája". 330 A Magyarország tiszti czím- és névtára című kiadványsorozat 
1897-es kötete Kiss Antalt mint az Arany és ezüst érdemkereszt tulajdono-
sát említi. Néhai Ádók István helytörténész egy korabeli dokumentumot 
idéz ve a következőket írja: „1869. Összeírás a tanítókról. Kiss Antal képzett 
tanító, 46 éves, 26 éve tanít, 6 családja van, �zetése 203 Ft/hónap. A másodi-
kosokat tanítja, és vasárnap du. mindazokat, akiket érdekel a betűvetés. Kiss 
János képzett tanító, 20 éves, 2 éve tanít, nőtlen, az első osztályosokat tanítja, 
�zetése 100 Ft/hónap.” 331

327  Eötvös József: Naplójegyzetek. 1870. augusztus [6]-tól kezdve 1870 november 30-ig. 
Közzéteszi és jegyzetekkel ellátta Czegle Imre. Történelmi Szemle, 1978/2. 405. 
E forrás szerint a kézirat 1944-45 körül a feldúlt Návay-birtokról került a „megta-
lálóhoz”, aki a naplót 1948-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagy-
könyvtárának kézirattárába juttatta.

328 Bugyi Pálné, Sipos Ildikó: Földeák története. Földeák, 1995/10. 2.
329  Oltványi Pál: A földeáki parochia rövid története. Magyar Sion, 1866. 110–122. 
330 Földeákon is megkezdődött. Maros, 1871. dec. 17. p. [2.]
331  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 65.
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Az egyre inkább kiépülő falu lélekszáma folyamatosan növekedett, így 
1878-ban már 438 tankötelest – 230 �út és 208 leányt – tartottak szá-
mon, de az iskola kapacitása csak 300 gyermek tanítását tette lehetővé. 
(A népszámlálási adatok szerint 1881-ben 655 ház volt a faluban, mely-
ben 3727-en éltek.) Az 1861-ben épült iskola két tanterme egyre szűkö-
sebbé vált, ezért a katolikus hitközség iskolai célokra a Szent László téren 
épületet vásárolt. Az Apró János tanító vezetésére bízott új iskolát 1883. 
október 7-én avatták fel. 332

A leányok megfelelő iskolai elhelyezésére, oktatására az 1870-es évek 
végén nagyszabású terv kezdett körvonalazódni. Oltványi plébános a Mi-
asszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérekre szerette volna bízni a lé-
tesítendő intézmény vezetését. 1858-ban hat nővér érkezett Münchenből 

332 Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 146–147.

A régi képeslapon még felfedezh�ők a homlokz� falifülkéi a szobrokkal
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Temesvárra Maria Wunibalda Forster vezetésével, aki 1881-ben a földeáki 
zárdaiskola házfőnöknője lett. (A szervezetileg és létszámban megerősödött 
rend a mai napig működik Magyarországon.) Meg indultak a tárgyalások az 
egyház, a falu, valamint a vármegye vezetőségének bevonásával. Kezdetben 
sok probléma adódott. Többen ellenezték az apácák letelepedését. Vita tár-
gyát képezte, hogy kire háruljon az építési és fenntartási költségek fedezése, 
valamint, hogy hova épüljön fel az eredetileg földszintesre tervezett épü-
let. Nyilvánvalónak tűnt, hogy az új iskola a templom közelében létesüljön, 
ám a főtéren nem találtak megfelelő telket, vagy a tulajdonos nem akarta 
eladni portáját. További feszültségeket okozott, hogy több képviselő a sa-
ját utcájába képzelte a szóban forgó épületet. Végül Klein Lipót vásárhelyi 
mérnök tervei alapján 1880-ban megindult az építkezés. Az „alapkőletételi 
ünnepélyről” nemcsak környékbeli, de országos lapok is beszámoltak, felté-
telezhetően Oltványi Pál tudósítása alapján. 333

Néhai Rácz Sándor néprajzkutató-tanár szerint „az alap követ a földeá-
ki Farkas Józsefné Hajnal Viktória nagyapja, Hajnal Sebestyén falusi gazda 
helyezte el. Az épület homlokzatát nagy fehér kereszt díszítette. Középen az 
isteni tanítómester, és két szárnyon Szent Péter és Pál apostoloknak fülkében 
elhelyezett szobrai díszítették.” Rácz Sándor az első iskolanővérek között 
Maria Wunibalda Forster mellett megemlíti Klein Mária Alexandra és 
Stulmüller Mária Virginia nővéreket is. 334 (Klein Mária Alexandra zár-
dafőnöknő 1854-ben született Nagyőszön, és 77 éves korában, 1931. ja-
nuár 31-én hunyt el Földeákon. Sírkeresztjén az Alexandrina névváltozat 
szerepel.) Három másik nővér a fenntartási, gazdasági munkákat látta el. 
Huszonhat lakos ajándékokkal kedveskedett az apácáknak. Szabó Rozália 
például egy fejőstehenet adományozott az iskolanővéreknek. Az ünnepé-

333  Iskolai fölszentelés. Szegedi Napló, 1881. okt. 1. 2.; Új apáca-iskola Földeákon. Sze-
gedi Híradó, 1881. okt. 1. 2.; Iskolafelavatási ünnepély. Magyar Állam, 1881. okt. 
12. [2].; Csanádmegye Földeák. Pesti Napló, 1881. okt. 14. [6].; Főtisztelendő szer-
kesztő úr. Religio, 1881. okt. 15. 246–247.

334  Rácz Sándor: Adalékok Földeák iskolatörténetéhez. Makói Honismereti Híradó, 
1993. 40–41.
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lyes megnyitáson megjelenteket négy kisleány: Bernát Terézia, Varga Kata, 
Szalma Mária és Varga Júlia köszöntötte.

 Az eredetileg zsindely-, majd 1898 után palatetős, szobrokkal, dí szes 
homlokzattal büszkélkedő iskola eredeti pompáját már csak megsárgult ké-
peslapok őrzik. Az ünnepségen elhangzott be széd harminchárom oldalas 
köny  vecs ke formájában nyomta tásban is megjelent Szegeden. 335 A füzet a 
Somogyi-könyvtárban fellelhető, de nem kizárt, hogy földeáki családoknál 
is előfordul még néhány eredeti kiadvány, miután 1881-ben minden helybé-
li család kapott egy-egy példányt az emlékkötetből.

Legrészletesebben a Religio katolikus egyházi s irodalmi folyóirat tudó-
sított a zárdaiskola átadási ünnepségéről. 336 Korfestő, betűhív idézet követ-
kezik:

335  Egyházi Beszéd, melyet a földeáki apácza-zárda és iskola beszentelése alkalmával 
1881. okt. 2-án tartott Oltványi Pál. Szeged, 1881.

336 A cikk szerzője „Ka. I. A.”, feltételezhetően Oltványi Pál.

A zárda�kolai földszinti ablakai a századelőn
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„Szeged, 1881. okt. 8. Főtisztelendő szerkesztő ur! Egy gyönyörü, a mily 
ritka ép oly nagy jelentőségű egyházi s népnevelési ünnepélyről akarom 
főt. Szerkesztő urat s becses lapja olvasóit értesiteni, melynek a napokban 
tanuja voltam. Földeák 3700 r. kath. Hivővel Csanád püspöki és Csanád 
vármegyében, Makó és H. M, Vásárhely között fekszik. Okt. 2-án szen-
teltetett be ennek a község által 200 ezer frton épitett uj emeletes leányis-
kolája, mely küldíszére nézve oly gyönyörü, miszerint bármely ország fő-
városának főutczájába beillenék. 1050 ölön fekszik, melyből 550 öl kertté 
van átalakítva, 4 tanterem, 6 szoba, konyha, éléstár van benne pinczével, 
az udvaron gazdasági épület, mosó konyha, sütő szoba, fásszin, tehén istál-
lóval. A községet az építkezésben, egyházmegyénk adakozásaiban kifogy-
hatatlan nagylelkű főpásztora, Ft. Bonnaz Sándor püspök ur ő nméltósága 
210 ezer téglával, Oltványi Pál prépost, pápai kamarás, földeáki lelkész 2 
ezer frttal, az apáczák – hogy a földszintire tervezett épület emeletes legyen 
– szintén 2 ezer frttal, a közbirtokos Návay család 1000 frttal segélyezé. 
A község ohajára az iskola vezetésére a csanádi püspöki megyében működő 
Miasszonyunkról nevezett t. szegény iskolanénék vállalkoztak, és házuk az 
iskola kérésére sz. Péter sz. Pál apostolok oltalma alá van helyezve, kiknek, 
valamint az isteni Mesternek magasztos szobraival Ft. Prépost ur diszité 
fel a háznak homlokzatát. A fentisztelt püspök ő nméltósága Oltványi Pál 
prépost, földeáki lelkész urat, ki egyuttal Szegeden az apácza iskolák igazga-
tója is, bizta meg ezen uj iskola beszentelésével és a Miasszonyunkról neve-
zett iskolanénék kezébei átadásával; mert mint felolvasott levelében magát 
kifejezi, ezen uj iskola egyedül az ő kezdeményezésének és már oly sokszor 
tapasztalt áldozatkézségének köszöni létét, azért legmegfelőbbnek vélte, ha 
az nyitja meg ezen iskolát, ki ez iránt annyit fáradozott s áldozott.

Október 1-én vonultak be egész csendben a t. nénék Földeákra, a temp-
lomnál megállva a hely. lelkész ur által a ciboriumban elrejtett legméltósá-
gosabb szentséggel áldásban részesülve felkeresték zárdájokat. A szomszéd 
községekből kereszt alatt akartak vasárnap jönni a hivek, de csak a szomba-
ton megérkező palotaiak voltak szerencsések; mert vasárnap a nagy eső mi-
att a többiek nem jöhettek; de jöttek kocsin elegen, a szép földeáki templom 
megtelt hivekkel az eső daczára, mely majdnem egész nap esett. Minden-
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ki bámulta az öreg, 70 en felül levő Sántha Sándor kir. tanácsost, Csanád 
vármegyének nyugalomban lévő alispánját, ki a sáros idő daczára szintén 
eljött az ünnepélyre, és a processióval ment a zárdai épülethez; mindenki 
féltette, hogy elcsuszik, de nem történt, ő ugymond el nem maradhatott 
ezen ünnepélyről, mely az általa előbb sokáig kormányzott vármegyében a 
legelső, s kivánja, hogy ne legyen az utolsó. A Miasszonyunkról nevezett t. 
nénéket a t. Návay családbeli urhölgyek hozták el uri fogataikon vasárnap 
a templomba és vissza is vitték a mise után oda, hová a nép eső daczára 
processióval ment, és a sárban gyalogolt velünk Csanád vármegye derék fő-
ispánja Lonovics József ur ő maga is, ki tiszti kardjával, alispán, főjegyző, 
főügyész, szolgabíró s másokkal megjelent e szép ünnepélyre. A zárda be-
szentelése után a felszentelő prépost s a községi biró átadta a főnöknőnek az 
uj iskola kulcsait, ki igen szép szónoklat mellett vette át azokat.

A sz. misét, melyen Oltványi prépost urat két öreg simeon aranymisés 
áldozár s hittudor Bódy Antal makói, Kreminger Antal szegedi prépost 
urak mucetumba öltözve környezék, predikáczio előzte meg. Életembe ta-
lán soha ily remek szónoklatot nem halottam és ezen véleményemet mások 
is osztják, mert Oltványi prépost addig lőn ostromolva, míg megigéré, hogy 
ki fogja azt nyomatni, úgy is elég könyet facsart ki a jelenlevők szeméből.

Délben 37 teritékű diszebéd volt a parochián, hol a helyett, hogy örven-
deztünk volna, sirtunk; mert 4 fehérbe öltözött leány jelent meg ott, kiket 
az apáczák küldöttek oda megköszönni a Ft. Prépost urnak jótéteményeit, 
hálát rebegve a községnek és más jótevőknek, úgy a megjelent vendégeknek. 
Oly szivre ható volt e jelenet, és a kisdedek szájába adott hálaszavak, mi-
szerint a vendégek elérzékenyülve hallgatták a kisdedek szónoklatát és bá-
mulatukból a tanitó ur ama magyarázata menté ki a jelenlevő hallgatókat, 
miszerint az apáczák egy hó előtt már átküldték neki eme szónoklatokat 
kérve, hogy titokban négy kis leányt tanitasson ezen alkalomra. – Volt az-
után szebbnél szebb toaszt ő szentségére a pápára, apostoli királyunkra, az 
alkotmányos kormányra és ennek különösen egyik tagjára Trefort oktatás-
ügyi miniszter urra, ki ezen ünnepélyre meghivatván azt irá Oltványi pré-
post urnak, hogy az országgyülés megnyitása miatt akadályozva van ugyan 
a megjelenésben, de, távol bár, gondolatban önökkel leszek, s mindenkor 
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szivemen hordandom a földeáki leányiskola ügyét, melynek kivánom, hogy 
viruljon s hirdesse nagylelkű megalapítói nevét. A község pénztára �zet há-
rom apáczának – kik közől kettő a tantárgyakat fogja előadni, a harmadik 
pedig a varróiskolában fog működni – összesen 510 frtot 6 öl fát a kony-
hára, tehéntartásra 4 kocsi szénát, 6 kocsi kukoricza szárat, ezen kívül a 
�nomabb kézimunkát tanulóktól csekély havi dijt szedhetnek. – Oltványi 
prépost ur örök alapítványából kapnak a t. iskolanénék minden ujévkor 144 
frtot, sz. Péter és Pál apostolok ünnepén pedig 21 frtot, két szegény árva 
leány felruházására, 20 frtot, pedig azon czélra, hogy 6 szegényt ezen na-
pon vendégeljenek meg, a maradék a tanoda belszükségleteire forditható, 
melyet jó karban tartani, és tüzelő anyaggal annak szobáit ellátni, a község 
tartozik. A földeáki szegény �u és leány tanonczokról már 1869 évben gon-
doskodott a prépost ur, az iskolaszéknek 1000 frt államkötvényt adván át, 
melyből az azokat ruhával és tankönyvekkel látja el, okt, 2-án meg 400 frt 
államkötvényt adott át e czélra az iskolaszéknek, hogy ennek kamatjaiért 
évenként versenyezzenek a �uk s leányok, azon iskoláé levén ezen összeg-
nek kamata, melynél az évi vizsgálat alkalmával kevesebb a kimaradottak 
száma. Egy másik 1000 frt alapitvány tőkéjét is iskolai alapítványnak lehet 
mondani, ugyanis ennek kamata évenként sz. Péter s Pál apostolok ünne-
pén egy 18 éves jó magaviseletü �u s leánynak osztatik ki a kirendelt bi-
zottmány által, de főfeltétele az, hogy az illető annak idejében a földeáki 
iskolába szorgalmatosan járt légyen. Rózsakirály és királynénak nevezik 
az ily jutalmazott �ut s leányt, ki tartozik a nyert jutalmat azonnal a köz-
ségi biró kezébe átadni, ki azt kiházasitása alkalmával visszadja neki vagy 
szülőinek. – Oltványi Pál prépost ur ő nagysága minden alapitványának 
föltétele az, míg Földeákon iskola róm. kath. Hitfelekezeti jelleggel bir; ha 
utóbb elközösitenék, életében ő, halála után a csanádi püspöki kormány 
van feljogositva alapitványát más czélra forditani. Gyönyörü szép – egyenes 
utczákkal, fehér házakkal, sok élő fával bíró község Földeák, melyben a köz-
ség által épitett szép tágas templom, �u s leány iskola kimagaslik, temetője 
szépen berendezve, és a fentisztelt földeáki lelkész, Oltványi Pál prépost ur 
által épitett kápolnával van feldiszitve. Szálljon az Istennek bő áldása a köz-
ségi hivekre, de érdemekben gazdag, nagylelkü tudós prépost lelkészre is, 
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ki a szegény kisded tanonczokról most is, jövőben is, ily atyailag gondosko-
dott. Különben nem szorul ő dicséretemre, mert facta loquuntur.”

Az 1895/96-os tanévben a következő pedagógusok tanítottak Földe-
ákon: Kiss János, Apró János, Konecsni János római katolikus, Czirbus 
István (a forrásban hibásan János) református és Várkövy Kálmán községi 
tanító. A zárdaiskolában Kleszó Mária, Schneider Mária, Altman Mária, 
Bendessy Mária és Klein Mária oktatták a lányokat. 337

1902-ben a zárdaiskola kiegészült egy kis kápolnával, melyet az átadás 
huszonötödik évfordulóján Dehény Lajos újrafestett. A kis épület meny-
nyezetét nem boltívesre tervezték. A földeáki születésű festőművésznek 
korlátozottabb lehetőséget nyújtó „szögletes” plafon díszítéséről így írt a 
Marosvidék napilap: „Magyarországon díszlő virágokból van összeállítva 
(tulipán, nefelejts stb.). A mennyezeten lebegő angyalok szintén magyar vi-
rágokból összeállított rózsaláncot tartanak, s ezek veszik körül az oltár előtt 
csüngő öröklámpa tartására szolgáló lánctartót is.” 338A kápolnát (miután 
többször kifosztották) a második világháború után lebontották. (1906-ban 
artézi kutat is létesítettek a zárdaiskola területén. 339

1904-ben Földeákon az óvodában és a leányiskolában összesen nyolc nő-
vér nevelte a gyerekeket. 340 1913-ban a zárdaépület zsindely tetőzetét palá-
val helyettesítették. 341

1919-ben a homlokzat két szobrát rongálódás nélkül eltávolították a fali 
fülkékből, és az iskola fáskamrájába helyezték. Mátyás Béla 1920-ban visz-

337  Horváth Illés: Csanád vármegye népoktatásügyi monographiája. Szegeden, 1896. 
222.

338  A földeáki zárdakápolna 25 éves jubileuma. Dehény Lajos magyaros művészete a 
kápolna festésében. Marosvidék, 1927. júl. 31. 3. 

339  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 80.

340  Tóth Mike: Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Kalocsán, 1904. 197.
341  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 80.
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szahelyeztette a szenteket ábrázoló alkotásokat az eredeti helyükre, ahon-
nan 1949-ben véglegesen eltávolították mindkettőt. 342

1928-ra újfent nagy gondokat okozott a helyhiány, ami probléma a köz-
igazgatási bizottság ülésén is szóba került. Urbanics Kálmán országgyűlési 
képviselő ismertette a problémát, és elmondta, hogy a zárdaiskola nővérei, 
már a saját lakrészük egy jelenős részét is átengedték az iskola javára. Micsák 
Márton tanfelügyelő és Péter�y Andor műszaki főtanácsos ígéretet tettek a 
helyhiány megoldására. 343

1929-ben a Budapesti Hírlap három földeáki apáca, Táborossy Anna, 
Lindenberger M. Bernadette és Friesenhahn M. Honoria elismeréséről 
tudósított. 344 Egy 1930-as újságcikk Mária Homária néven említ egy föl-
deáki nővért, de valószínűsíthető, hogy elírás történt, és Friesenhahn M. 
Honoria nővérről van szó. 345 A földeáki temetőben nagyváradi Baranyai 
Meli (1879–1943) és Mohr Mária Leonidasz (1890–1960. szept.1.) nővér 
sírja mellett fellelhető még Febrónia és Evangelin nővérek sírkeresztje is  
(2020-ban).

1945 után az apácák működése egyre inkább ellehetetlenült. A nővé-
reket ért atrocitásokról a Szeged folyóirat közölt tanulmányt 1997-ben. 346 
Ebből kiderül, hogy 1946-ban Haraszti M. Aurelia volt a zárda főnök-
nője. (Ellene is eljárás indult vérvád terjesztése címén, majd bűncselek-
mény hiányában felmentették. 347) A cikk Lakatos M. Alba, Mészáros M. 
Aloyzia, Cserep M. Alberta, M. Gerálda nővéreket is megemlíti. 348 Az 

342  Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 23. 
343 Kibővítik a földeáki irgalmas nővérek iskoláját. Marosvidék, 1928. júl. 15. 4.
344  Főpásztori köszönet a kiváló tanerőknek. Budapesti Hírlap, 1929. dec. 29. 20.
345  Földeáki iskolások látogatása Vásárhelyen. Vásárhelyi Friss Újság, 1930. máj. 20. 3.
346  Pál József: Üldözött papok Csanád Egyházmegyében. 3. Haraszti Mária Aurelia 

földeáki Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek zárdafőnöknőjének 
„vérvádja”. Szeged, 1997/2. 27–29. 

347 A makói népbíróság… Új Ember, 1947. márc. 2. 4.
348  A Földeákon tanító apácákról és az óvodáról emléktöredékek találhatók dr. 

Bogoly József Ágoston Földeák új óvodaépületének átadása alkalmából elmondott 
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1940-es évek elején Pálos Margit M. Paschalis nővér másodikos elemistá-
kat tanított. 349

Közben, a XIX. század végére Óföldeákon is megnőtt a tankötelesek 
száma, így a Návay család jóvoltából 1895-ben megnyílt egy új tanoda. Az 
álláshirdetés a Néptanítók Lapjában is megjelent „Földeák község pusztai 
úgynevezett Lajos iskolájában (a községtől 6 kméter távolságra) rendszeresí-
tett községi tanitói állásra.” 350 A pályázat nyertese Várkövy Kálmán lett. 351 
Egy 1915-ös jelentésben ezt olvashatjuk: „Az ó-földeáki állami Lajos-iskola 
egy tanteremmel fejlesztve lett, a tanerő azonban csak a jövő évben lesz ki-
nevezve, ezzel a tantermek száma 14-re emelkedett.” 352 (Várkövy Kálmán 
ekkor már bevonult, majd 1916-ban halálos láblövést szenvedett.)

Visszatérve Földeákra: a zárdaiskola 1881. évi átadásával tehát a leányok 
végre méltó körülmények között tanulhattak, a �úk azonban továbbra is 
két régi tanteremben szorongtak. 1900. december 16-án a vármegyei köz-
gyűlés jóváhagyta egy új tanoda felépítését. A Maros hetilap, 1901. október 
17-én már a báró Eötvös Józsefről elnevezett tanintézmény átadásáról cik-
kezett.

A tanodát Balaton János esperes nyitotta meg. Bár az idézett cikk új 
épületet említ, más források szerint valójában az 1861-ben létesített régi 
iskola „újjáépítése” valósult meg. 353 Hogy ez valójában mit jelent, ma már 
nehéz megmondani. Talán visszabontották a rossz állapotú házat és szélté-
ben is bővítve újjávarázsolták az épületet. (1899-ben az újság is cikkezett a 
beomlással fenyegető régi iskoláról. 354) A kis tornyokkal ékesített iskola a 

beszédén alapuló írásában: Az emlékörökség láthatatlan részletei. Földeák, 2010/11. 
6–7.

349  Isten mindenes szolgálóleánya. Új ember, 2009. máj. 3. 8.; A Svetitsben. Hajdú-Bi-
hari Napló, 2012. aug. 18. 11.

350 Pályázatok. Néptanítók Lapja, 1895. aug. 31. 672.
351 Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 147.
352  Csanádvármegye közigazgatási bizottságának a törvényhatósági bizottsághoz intézett 

jelentése Csanád vármegye 1913., 1914. évi állapotáról. Makó, 1914–15. 43.
353  Ádók István: Óföldeák - Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 24.
354 Roskadó népiskola. Makói Hírlap, 1899. máj. 11. 6.
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következő években a tanításon túl tanfolyamoknak, ismeretterjesztő elő-
adásoknak és kiállításoknak is helyet adott. Például a Csanádmegyei Taní-
tó Egyesület 1902. április 30-án, Földeákon, az Eötvös iskolában tartotta 
meg gyűlését. Ugyanitt 1926 augusztusában Bánszki Tamás és i�. Dehény 
Lajos nagy sikerű kiállítását tekinthette meg a falu közönsége (lásd e kötet 

A Maros napilap 1901. okt. 17-én megjelent beszámolója
(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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Bánszki Tamás festőművész emlékezete című fejezetét). Az 1928. évi búcsú 
alkalmával a dalárda Dehény Kálmán vezetésével dal- és zenedélutánt tar-
tott az iskola udvarán. 355

A tízes években egyre erősödött az igény még egy leány- és még egy 
�úosztály létesítésére. A zárdaiskola ötödik tantermének létrehozását 

Ho�mann János plébános 
nagylelkű felajánlása tette 
lehetővé 1912-ben. 356

A �úosztályterem prob-
lémáját a falusi családoknál 
elhelyezett árva gyermekek 
ügye oldotta meg. Részükre 
a főtéri régi posta épületé-
ben (Szabados-ház, Szent 
László tér 9., ma Termál-
technika K.) egyosztályos 
állami iskolát alakítottak ki. 
Az első tanítójuk Zádorlaki 
(Hemmen) Éva (Zádorlak, 
1891. jan. 12. – Földeák, 
1957. jan. 2.) lett az 1922–

23-as tanévben. 357 Pedagógiai szempontból sok bírálat érte az árva gyer-
mekek elkülönítését, így hamarosan ez az iskolarész is a római katolikus 
iskolaszék hatáskörébe került.

Gilinger Pál és neje, Udvari Rozália 1915. augusztus 19-én kelt közös 
végrendeletükben a Kereszt (ma Pető�) utcában található nagy házukat és 
5 katasztrális hold 899 négyszögöl nagyságú földjüket a községre hagyomá-
nyozták, azzal a kikötéssel, hogy az épületben iskola és tanítói lakás működ-

355 A földeáki búcsú. Marosvidék, 1928. jún. 24. 3. 
356 Földeák. Maros Újság, 1912. márc. 10. 3.
357  Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 25.

Eötvös �ú�kola. Az ered�i kép másik felén – a 
köv�kező oldalon – a szomszédos községháza 

lá��ó, melynek �kola felőli szárazkapuját és a 
díszes homlokz�ot 1942-ben szünt�ték meg  

néhai Ádók I�ván szerint
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jön. 358 A föld jövedelmét az épület karbantartására, a fennmaradó részt pedig 
földeáki szegények, özvegyek és árvák támogatására kellett fordítani. Az in-
gatlant már az adományozók életében is oktatási célokra használták. Haláluk 
után, 1928 júliusában a község képviselő-testülete közgyűlésen foglalkozott 
az alapítvánnyal: a nemes adományozást hálás szívvel tudomásul vették. 359 
(Az alapítvány ügyeit 1943 és 1949 között Ádók István intézte.)

Mint azt (a 221. oldalon) már említettük, a megyei tanfelügyelő véle-
ménye szerint a zárdaiskola földszinti helyiségei 1928-ban már alkalmat-
lanok voltak a tanításra. Következésképpen hat új tanterem, tantestületi 
szoba, fogadó, szertár, tornaterem, szolgalakás és megfelelő melléképületek 
sürgős felépítését rendelte el a szakmai felügyelet. A következő évek nehéz 
gazdasági helyzete azonban meghiúsította az építkezéseket. A földszin-
tes leányiskola az 1941-es belvíz idején olyannyira megrongálódott, hogy 
1942-ben le kellett bontani. A tanteremhiányt az iskolanővérek felajánlása 
oldotta meg. Lakószobáikat iskolai célokra átengedték, cserébe a falu saját 
telkükön lakásokat épített. 360

358  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 111–112.

359  Gazdag iskolaalapítványhoz jutott Földeák község. Gilinger Pál és neje alapítványa 
az iskolák és szegények számára. Marosvidék, 1928. júl. 14. 2. 

360  Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 148. Az említett, 1942-ben 
lebontott iskola helye, mibenléte nem tisztázott számomra. (– A szerző megj.)
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Adattári közlések Földeák iskolatörténetéhez

A Schematismus cleri dioecensis Csanadiensis című, az évek többségében Te-
mesváron, majd Makón és Szegeden megjelenő kiadványsorozatnak 1793 
és 1947 között hetven kötete jelent meg, melyekből a szegedi Somogyi-
könyvtárban is fellehető harminchárom. A füzetek elsősorban plébániák-
ra és papokra vonatkozó közléseket tartalmaznak, de elszórtan katolikus 
is kolákról, óvodákról is találunk bennük adatokat. Az ismertebb nevek 
(Dehény Lajos, Dehény Kálmán, vagy a földeáki születésű 361 színművész 
Benkóczy Zoltán édesapja, Benkóczy Antal) mellett az adattárban sok el-
feledett pedagógusról találunk hiteles információkat. 

361  A források Benkóczy Zoltán születési helyéül Apátfalvát jelölik. Személyes közlése 
szerint azonban Földeákon született, 1946-ban. (2017. június 8-án, Szegeden, az 
Ünnepi Könyvhét megnyitóján beszélgettem a színművésszel.)

Az Eötvös �ú�kola a XX. század első éveiben
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Az alábbiakban eredeti formában olvashatjuk a fellelt, Földeákra vonat-
kozó adatokat.

1910

„Földeák I. ( �ú). Alapítás éve: 1847. Igazgató Ho mann János, cz. apát, 
földeáki plébános. Hitoktató: Balázs Mózes segédlelkész. Tanítók: Horacsek 
Andor kántor (2500 kor.), Dehény Lajos (1400 kor.), Meszlényi Antal (1200 
kor.), Várkövi Kálmán (1500 kor.). Tannyelv: magyar. Tanító: 4, tanosztály: 
6, tanterem: 4. Tanuló: 316 mindennapi, 80 ismétlő, 41 iparostanoncz.

Földeák II. (leány). Alapítás éve: 1881. Igazgató: Ho mann János cz. 
apát, földeáki plébános. Hitoktató: Balázs Mózes segédlelkész. Tanítónők: 
Nedli M. Szera�n, Martin M. Filoména iskolanővérek, Mihajlovits Róza és 
Vajna Gizella ujoncznővérek. Tannyelv: magyar. Tanítónő: 4, tanosztály: 6, 
tanterem: 4. Tanuló: 316 mindennapi, 78 ismétlő.

Óvoda: Alapítás éve: 1894. Óvónő: Palmert M. Win�ida iskolanővér. 
Terem: 1. Gyermek: 120.”

1913

„Földeák I. ( �ú). Alapítás éve: 1847. Igazgató Ho mann János cz. apát, föl-
deáki plébános. Hitoktató: Karácsonyi Guidó segédlelkész. Igazgatótanító: 
Várkövi Kálmán. Tanítók: Horacsek Andor kántor, Dehény Lajos, Meszlé-
nyi Antal. Tannyelv: magyar. Tanító: 3, tanosztály: 6, tanterem: 4. Tanuló: 
240 mindennapi, 86 ismétlő, 39 iparostanoncz.

Földeák II. ( �ú). Alapítás éve: 1847. Igazgató Ho mann János, cz. apát 
földeáki plébános. Hitoktató: Karácsonyi Guidó segédlelkész. Tanítónők: 
Nedli M. Szera�n, Martin M. Filoména, Sárossi M. Luitgardisz, Schneider 
M. Amadea, Mihajlovics M. Helena iskolanővérek. Tannyelv: magyar. Ta-
nítónő: 5, tanosztály: 6, tanterem: 5. Tanuló: 298 mindennapi, 72 ismétlő.
Óvoda: Alapítás éve: 1894. Óvónő: Ba y M. Juliska iskolanővér. Terem: 1. 
Gyermek: 120.”
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1919

Egyetlen idevonatkozó adat: „az apácák elöljárója Maria Hildeberta 
Regenhold.”

1942

„Iskolafenntartó: a politikai község támogatásával az egyházközség. Isko-
laszéki elnök: Virág Sándor plébános. Igazgató: Dehény Kálmán igazgató, 
kántortanító. Iskola: 3 épület, 10 tanterem, 9 róm. kat. és egy állami tan-
erő. Osztályok: I–VIII. Osztály. Tanerők és beosztásuk: Dehény Kálmán ig. 
kántortanító (14) VII–VIII. �úosztály, 44 tanuló. Benkóczy Antal rk. tanító 
(12) V–VI. o. 60 tanuló. Csóti Magdolna rk. h. tanító (1) II–III. �úosztály. 
49+29=78 tanuló. Novák Klára h. tanító (1) II–III. �úoszt. 28+50=78 tan. 
Bartha Mária Regina szerz. tan. (23) V–VI. leányoszt. 51+37=88 tanuló. 
Cserép Mária Adalberta szerz. tan. (2) II leányosztály. 40 tanuló. Guthy 
Mária Innocencia szerz. tan. (20) III–IV. leányosztály 40+43=83 tanuló. 
Harasthy Mária Aurelia szerz. tan. (27) I. leányosztály, 39 tanuló Pongrátz 
Mária Gemma szerz. tan. (29) VII–VIII. leányosztály, 39 tanuló. Összesen 
315 �ú + 289 leány tanuló. 

Óvoda: Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt 
álló Községi „Ilona” óvoda. Igazgató: Virág Sándor plébános. Óvónők: Ba-
ranyai Mária Emma (25), Kneller Mária Heléna (13) szerz.-óvónő. Kezdők 
csoportjába beiratkozott: �ú 39, leány 52 = 91. Haladók csoportjába beirat-
kozott: �ú 42, leány 48 = 90. Összesen: 181.”

Ádók István a következő pedagógusokat sorolja fel Új-Földeák kezdete-
itől az ötvenes évekig:

Kis Antal kántortanító, jegyző (1844–1893); Kis János tanító (1846–
1895); Kis János tanító (Kis Antal �a, 1867–1904); Várkövi Kálmán ta-
nító (1895–1945); 362 1881–1920 négy iskolanővér; 1920–1948 hat isko-

362  Téves adat, Várkövy Kálmán 1916-ban elhunyt. Lásd: 235. oldal.
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lanővér; Bernát Terézia segédtanító (1893–?); Barka Antal segédtanító 
(1893–?); Horacsek András kántortanító (1895–1928); Szirbik István re-
formátus tanító, lelkész (1886–1924); Dehény Lajos tanító (1899–1941); 
Meszlényi Antal tanító (1903–1945); Zádorlaki (Hemmen) Éva tanítónő 
(1922–1945); 363 Kilár Károly tanító, helyettes kántor (1923–1954); 364 
Csathó Kálmán református tanító (1925–1956); Dehény Kálmán kántor-
tanító (1927–1954, 1940 és 1948 között igazgató); Benkóczy Antal taní-
tó (1940–1955); Dr. Nagy Istvánné tanítónő (1942–1967); Kovács József 
kisegítő tanító (1940–1942); Schweitzer Márta tanítónő [más forrásban: 
Margit] 365 (1940–?); Bánszki Mihály (1940. nov.–dec.); Novák Klára taní-
tónő (1942–1955); 2 fő iskolatestvér szerzetes (1938–1940). 366

Óföldeákon 1895-ben kéttantermes iskola épült. 1914-ben Várkövi Kál-
mán, Philippi Vilmosné és Gombos János voltak a tanítók. Philippi Vilmos 
volt az igazgató. Pedagógusok a harmincas évektől: Sárpátkyné Schwacz 
Margit, Kukovitsné Braun Róza, Nagy Gyula igazgató, Bicskei Ferenc, Kiss 
József, Szurgyi Margit, Kiss J. Miklós. 367

363  Az 1957-ben 66 évesen elhunyt pedagógus sírja a temetőkápolna mögött található.
364  Más forrás szerint Kilár tanító már 1946-ban elhagyta a falut (Gilicze János, 

Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 149–150.)
365  Tanítói hírek. Makói Újság, 1940. febr. 15. 2–3. Schweitzer Margit földeáki 

segédtanítót állami tanítóvá nevezte ki a miniszter.
366  Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 28–

29.; Novák Klára újsághír szerint (a fentebb közöltektől eltérően) 1941 novemberé-
ben kezdett tanítani Földeákon. Ugyanígy Benkóczy Antal is, aki Magyarcsanád-
Bökénypusztáról érkezett. (Tanítói hírek. Makói Újság, 1941. nov. 12. 3.)

367 Uo. 24.
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Életrajztöredékek 368

Dehény Lajos (Kalocsa, 1879. aug. 24. – Földeák, 1942. máj. 2.) szülővá-
rosában végezte el a római katolikus tanítóintézetet. A �atal tanító a XX. 
század elején került Földeákra. 1905-ben házasságot kötött a királyhegyesi 
születésű Ratkai Annával. 369 1922-ben cégjegyzési joggal bíró igazgató-
sági taggá választotta a Földeáki Hangya Szövetkezet. 370 1929-ben dr. 
Glattfelder Gyula megyéspüspök mások mellett Dehény Lajosnak és Mesz-
lényi Antalnak is köszönetét fejezte ki, mint „kiváló és példás minősítésű 
tanerőknek”. 371 A tanító a Katolikus Kör alelnöki és a Földeáki Iparos Kör 
díszelnöki feladatait is ellátta. Aktívan részt vett a falu kulturális életében, 
számos műkedvelő előadást rendezett. Kántorként, később iskolaigazgató-
ként is dolgozott Földeákon. Felesége 1932 júniusában a hódmezővásár-
helyi „Dezső-féle ruhaszalonban” tragikus hirtelenséggel hunyt el, 48 esz-
tendősen, szívroham következtében. 372 Dehény Lajos 1938-ban nyugdíjba 
vonult, 1942-ben elhunyt. A szép emlékű tanítót az iskola egyik tanter-
mében ravatalozták fel. 373 A Makói Újság beszámolt a temetésről. „Szép 
tavaszi reggelre virradt Földeák községnek apraja-nagyja május 4-én, amikor 
a község komoly feketébe öltözött minden �a összesereglett a templomelőtti 
téren, hogy részt vegyen azon a szentmisén, melyet a község tanitómesterének 
lelkiüdvéért mutatott be a község plébánosa az Egek Urának a téren felállított 
oltárnál. A temetés mise után a térről történt. A kántor búcsúztató éneke, után 
a község plébánosa búcsúztatta a halott Dehény Lajos ny. tanítót és méltatva a 
negyedéves [sajtóhiba lehet, nyilván negyedszázados] tanítói munkát, amely 
munka nem végződött az iskola falain belül, mert Dehény Lajos ott volt min-

368  Csathó Kálmán, Csathóné Szász Erzsébet és Czirbus István életrajza külön 
anyagként található e kötetben.

369 Fodor Imre: Dehény Lajos. Földeák, 1999/6. 6.
370  Földeáki Hangya keresztény fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Központi Értesítő, 

1922. okt. 22. 899.
371 Főpásztori köszönet a kiváló tanerőknek. Budapesti Hírlap, 1929. dec. 29. 20.
372 Ruhapróba közben szívszélhűdés ölte meg. 8 Órai Újság, 1932. júl. 12. 5.
373 Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 31.
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denhol, ahol a nemesen gondolkodó 
és hivatását szerető tanítónak ott 
kell lenni. A plébános beszéde alatt 
könnyzáport hullatott a gyászoló tö-
meg. A szeretett tanítótól a politikai 
közönség nevében a község főjegyzője 
búcsúzott meleg szavakkal.” 374

Fia, i�. Dehény Lajos (1906–
1952) ismert festőművész volt. Má-
sik gyermeke, Dehény Kálmán 
(1907–1963) Kalocsán és Szegeden 
végezte középiskoláit. 1927-ben 
végezte a tanítóképzőt, majd Föl-
deákon kántortanítóként, cserkész-
vezetőként te   vékenykedett, vezette 
a dalárdát, va lamint választmányi 
tagja volt a Föl deáki Polgári Lövész 
Egyesületnek.

Az alábbiakban hosszabb-rövi-
debb adatközlések következnek 
falubeli pedagógusokról. A kultuszminiszter Szurgyi Mar git óföldeáki és 
Fialkovics Mária földeák–óföldeáki helyettes tanítókat, 1943. január 31-ei 
hatállyal állami rendes tanítókká kinevezte. 375 Guthi Erzsébet Mária római 
katolikus tanítónő 1941-ben érkezett a faluba. 376

Kiss Antal kántortanító 1844 óta tanított Földeákon 1893-ig. 377 Oltvá-
nyi Pál plébános szerint 1845-ben kezdte pályáját a faluban. 378

374 Tanítót temetettek Földeákon. Makói Újság, 1942. máj. 10. 3.
375 Tanítói hírek. Makói Újság, 1943. márc. 10. 5.
376 Tanítói hírek. Makói Újság, 1941. okt. 17. 2.
377  Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 28–

29.
378 Oltványi Pál: A földeáki parochia rövid története. Magyar Sion, 1866. 119.

Id. Dehény Lajos �nító
(József Attila Múzeum, fotótár, 

Makó)
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Kilár Károly 1901-ben született a Zala vármegyei Söjtör községben. 
1921-ben Pápán végezte a tanítóképzőt. 379 Pályázat után került Földeákra. 
Fia, Kilár István (Stéphane Kilar) Földeákon született 1935. aug. 20-án. 
A gra�kus-szobrászművész a Magyar Képzőművészeti Főiskolán Beck 

András növendéke volt rövid ideig. 
1956-ban Párizsba költözött, ahol a 
Képzőművészeti Főiskola ösztöndíjas 
hallgatója lett. Szobrokat, kollázso-
kat, sokszorosító technikával készülő 
gra�kákat alkot. Munkáit a párizsi 
Bibliothéque National egyik részlege, a 
Cabinet des Estampes őrzi. Köztéri mű-
vei láthatók Párizsban és Dunkerque-
ben, valamint a székesfehérvári megyei 
könyvtárban. 380 2011-ben, az akkor 75 
éves művész munkáiból a szülőfalujá-
hoz közeli Szegeden, a Reök-palotában 
rendeztek kiállítást. 

De térjünk vissza az édesapához, 
Kilár Károlyhoz, aki szigorú pedagógus 
hírében állott. A korabeli iskolákban 
nem volt ritka a testi fenyítés, amit a 
földeáki tanító itt következő esete is ta-
núsít. 1941-ben Kun Szabó Lajos föld-
műves feljelentette, mert „az ő 8 éves 
Lajos nevű �át nádpálcával megverte, 
majd mikor az a padról leesett, többször 
a földhöz verte. Kun Szabó erről orvosi 

379 Pápán 1921-ben végzett. Magyarság. 1926. jún. 20. 13.
380 Forrás: www.kieselbach.hu (A letöltés ideje: 2020. febr. 25.)

Fehér zakóban Kilár Károly. Az egyházi 
személy �lán Virág Sándor plébános. Az 

á�ó fér� (régi fotók v�sz�érő �gurája) 
�mer�len. (József Attila Múzeum, 

fotótár, Makó)
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bizonyítványt is csatolt be”. 381 A tanítót a bíróság felmentette, az édesapa 
fellebbezéssel élt, ám az ügy további kimeneteléről nem maradtak fenn 
adatok. 1946-ban ismeretlenek (valószínűleg leventeoktató múltja, illetve a 
hírhedté vált iskolai szigorúsága miatt) félholtra verték az időközben Szat-
márnémetibe költözött, ám a faluba visszalátogató Kilár Károlyt. 382

Korpásy Ferencz 1861–62-ben tanított Földeákon. 383 
Egy 1916-ban megjelent apróhirdetés szerint Laky Mária nevű pedagó-

gus is tanított a faluban.  384

Meszlényi Antal (Nagyszentmiklós, 1883 – Föl-
deák, 1946) 385 középiskoláit szülővárosában végez-
te. Temesváron szerzett tanítói oklevelet. A tanítást 
1903-ban Árva vármegyében kezdte, de már 1904-
ben Földeákra került és egészen 1945-ig tanított. 
A háború kitörésekor bevonult, majd orosz hadifog-
ságba esett. Szamarában a vöröskereszt-iroda vezetője 
lett. Nehéz, viszontagságos úton tért haza 1919-ben. 
Földeákon újra a katedrára állt, emellett a Földeáki 
Katolikus Kör, a Földeáki Polgári Kör és a Földeáki 
Torna Club számvizsgáló bizottságának elnöki posztját is betöltötte. 386 
Egyik alapítója, főoktatója volt a Földeáki Levente Egyesületnek. Felesé-
ge (Abonyi Ede leánya), Etelka a szegedi árvaház földeáki felügyelőjeként 
tevékenykedett. Meszlényi tanítót Földeákon helyezték örök nyugalomra.

Nagy János altanító 1863-tól volt a falu pedagógusa. 387 
Novák Klára és Péli Pál 1999-ben Szentesen éltek. 388

381  A tanítónak joga van a szigorúbb fegyelmezéshez. Bírói ítélet a földeáki tanító-per-
ben. Makói Újság, 1941. jan. 3. 3.  

382 Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 149–150.
383 Oltványi Pál: A földeáki parochia rövid története. Magyar Sion, 1866. 119.
384 Kérem mindazokat. Pesti Hírlap, 1916. okt. 15. 32.
385  Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 32.
386 Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. [Gyula], 1929. 225.
387 Oltványi Pál: A földeáki parochia rövid története. Magyar Sion, 1866. 119.
388 Rácz Sándor: 50 éves dolgozó iskolai találkozó. Földeák, 1999/7. 2. 

Meszlényi An�l
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Philippi Vilmost és Steinberger Vilmát 1896-ban nevezték ki tanító-
nak az alsókapniki (ma Kapnikbánya, Románia) állami elemi iskolába. 
1898-ban már házaspárként kerültek Újbányára (ma Szlovákia). Ezután 
Gajár (ma Szlovákia) következett, majd újra Újbánya, később Stájerlak (ma 
Stájerlakanina Románia). 389 1901-ben Philippi Vilmos saját kiadásában 
megjelent a Három eredeti magyar dal zongorára és énekhangra című fü-
zet. 390 A Néptanítók Lapja 1915. márc. 25-ei lapszámának 4. oldala szerint 
Philippi Vilmos már Óföldeákon tanított, onnan adakozott a háborúban 
elesett tanítók özvegyei és árvái számára. 391 1933-ban nyugdíjas iskolaigaz-
gatóként Diósgyőr-Vasgyárban (Miskolcon) lakott, erről tanúskodik egy 
újsághirdetés, amelyben 40 éves találkozóra hívja az 1893-ban a kolozsvári 
tanítóképzőben végzett kollégáit. 392

Molnár Zoltán és Etsek Mária 1946 szeptemberében kerültek Földeák-
ra. Akkor még egyházi iskolában tanítottak Kapossy Gyula plébános alkal-
mazásában. Etsek Mária szobát bérelt, Molnár Zoltán a plébánián lakott. 
Elsősöket és másodikosokat tanítottak. 1948-ban az iskolákat államosítot-
ták. Molnár Zoltán 1950-ben az általános iskola igazgatója lett. Felesége, 
Mária a tanítás mellett a művelődési ház munkáit is irányította. A peda-
gógus házaspár feladata volt a főtéri �úiskola, a zárdaiskola és a református 
iskola átszervezése. Az eltávolított 6 apáca helyét gyorsan pótol ni kellett. 
A korábban leányiskolának helyet adó épületben tornaszobát alakítottak 
ki. A földeáki úttörőmozgalom beindítása is Etsek Mária nevéhez fűződik. 
Sikerrel tanítottak be és adtak elő színielőadásokat, melyeket a járás közsé-
geiben is bemutattak. Molnár Zoltánt 1962-ben a járási Tanács Művelődési 
Osztálya vezetője, majd a Csongrád megyei TIT titkára lett. Etsek Máriát 
először a makói Művelődési Központ igazgatójává, majd a Pedagógiai Inté-

389  Budapesti Közlöny, 1896. aug. 1. 12.; 1898. márc. 3. 2.; 1901. jan. 24. 1.; 1901. júl. 
16. 1.; 1907. febr. 27. 2.

390 Szerző saját kiadásában. Corvina, 1901. jún. 20. 89.
391 Kimutatás. Néptanítók Lapja, 1915. márc. 25. 4.
392 Találkozók. Pesti Hírlap, 1933. máj. 7. 14.
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zet igazgatóhelyettesévé választották. 1999-ben Földeákon köszöntötték, 
és megkapta a Földeákért kitüntető címet. 393

Várkövy Kálmán 1895-től tanított Földeákon, illetve az első években 
az óföldeáki Lajos-iskolában. 1898-ban gyümölcstermesztési tanfolyamon 
vett részt. 394 A Csanádmegyei Tanító Egyesület 1912. május 6-án Földe-
ákon, az óvoda helyiségeiben tartott szakmai rendezvényén Várkövy Kál-
mán Mit tehet a tanító a világbéke érdekében? című előadásával szerepelt. 395 
1916. június 6-án a ma Szerbiában található Cservenka mellett halálos láb-
lövést kapott. Nagy vérveszteségén az operáció sem segített. 396 1925-ben 
így emlékeztek meg az elhunyt tanítóról iskolájában: „Arcképleleplezés. 
A földeáki róm. kath. iskolaszék és tantestület kegyelettel emlékezvén meg 
a világháborúban hősi halált halt Várkövy Kálmán földeáki igazgató-taní-
tó emlékéről, május 6-án iskolai ünnepély keretében leplezte le arcképét. Az 
ünnepélyt gyász-istentisztelet előzte meg, amelyen az iskolák növendékei, a 
község hivatalai és a hívek nagy számban voltak jelen. Az istentisztelet után 
a róm. kath. iskolába vonultak, hol Mátyás Béla plébános, iskolaszéki elnök 
magas szárnyalású beszédben emlékezett meg a hősi halált halt igazgató-
tanító érdemeiről, ki 21 évig volt Földeák tanítója. A növendékek ének- és 
szavalattal zárták be a kegyeletes ünnepélyt.” 397 Várkövy Kálmán felesége 
Beinsvhróth Zsuzsanna volt. 398

393 Balázs Tibor: Etsek Mária köszöntése. Földeák, 1998/6. 1.
394  A f. évi gyümölcstenyésztési tanfolyamokról. Gyümölcskertész, 1898. máj. 10. 114. 
395 A Csanádmegyei Tanítóegyesület. Néptanítók Lapja, 1912. máj. 2. 15.
396 Földeáki tanító hősi halála. Makói Újság, 1916. jún. 22. 3.
397 Arcképleleplezés. Néptanítók Lapja, 1925. máj. 18. 21.
398  Özvegyi segélypénzt, illetve gyámpénzt engedélyezett. Néptanítók Lapja, 1917. febr. 

8. 16.
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P

Első világháborús  
falubeliek nyomában

„[…] emlékszel azokra a régi, jó öreg katonákra,  
ugye ott vannak a fejedben, vigyázzban állva?” 
(Cseh Tamás – Bereményi Géza: Erőltetett menet)

F öldeák az 1900-as évek elején Csanád vármegye központi 
járásához tartozott, melynek Makó volt az „újoncszállítási 
székhelye”, oda vonultak be a sorköteles fér�ak. Onnan irá-

nyították tovább a katonajelölteket különböző alakulatokhoz. Jól nyomon 
követhető, hogy a földeáki �atalok közül többen a szegedi 46. gyalogezred 
laktanyájába (ma Londoni körút 1.) kerültek.

A helyi és országos sajtó a háborús beszámolók mellett időnként a tá-
volban harcoló katonák üzeneteit is tolmácsolta. Utóbbira példa a Szegedi 
Napló 1916. június 11-ei Üdvözlet a �ontról című írása, melyben a fentebb 
említett alakulat első század negyedik szakaszának pünkösdi üzenete ol-
vasható. A levél aláírói között találjuk Bugyi Imre és Szabó Pál földeáki 
honvédeket.

1933-ban egyszerre jelent meg Szegeden Ajtay Endre A volt cs. és kir. 46. 
gyalogezred világháborús története című kötete és Hirn László A negyven-
hatosok fegyverben című arcképcsarnoka. Utóbbiban 
hat falubeliről találhatunk fényképes katonai életraj-
zot. Szerkesztett részletek következnek a kötetből.

Vitéz Bugyi József tartalékos tiszthelyettes, gaz-
dálkodó. 1907-től 1910-ig szolgált sorkatonaként a 
46. gyalogezrednél Szegeden. Mint szakaszvezetőt 
szólította fegyverbe a világháború kitörése 1914. jú-
lius 28-án. Őrmester-szakaszparancsnokként a szerb, 
majd az orosz frontra került. Később az olasz harc- Vitéz Bugyi József
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színtérre vezényelték, ahol soron kívül 
előléptették törzsőrmesterré. 1916. au-
gusztus 15-én rohamszakasz-parancs-
nokként megsebesült. Fel gyó gyulása 
után tovább harcolt az olasz fronton. 
Arcvonalszolgálata 49 hónap. Meg-
kapta a legénységi I. és II. oszt. ezüst 
vitézségi érmeket, a bronz vitézségi 
érmet, a Károly-csapatkeresztet, vala-
mint sebesülési érmekkel is elismerték 
helytállását. 1921-ben vitézzé avatták. 
Atyja után János �át is felavatták, aki-
vel együtt gazdálkodik Földeák hatá-
rában 8 kat. hold vitézi telkén.

Vitéz Hajnal Tamás tartalékos sza-
kaszvezető, gazdálkodó, cipész 1914. 
augusztus 25-én kezdte meg katonai 
szolgálatát. Részt vett a montenegrói 
és szerbiai hadjáratokban. 1915. au-
gusztus 8-án tífusszal járványkórházba 
szállították. Felgyógyulása után 1915. 
november 25-én az olasz frontra küld-
ték. 1917. december 30-án francia fog-
ságba esett, ahonnan csak 1920. május 
14-én tért haza. Arcvonalszolgálata 
30 hónap. Hadifogságban szintén 30 
hónapot töltött. A legénységi I. és II. 
oszt. ezüst vitézségi érem, a bronz vi-
tézségi érem és a Károly-csapatkereszt 
tulajdonosa. 1923-ban avatták vitéz-
zé. Öt hold vitézi telkén gazdálkodik. 
Váramányosa 7 éves �a, Pál. (52 éve-
sen, 1944. szeptember 26-án hunyt el.)

H
ajnal Tam

ás tizedesként  (József A
ttila M

úzeum
, fotótár, M

akó)



238 

Első világháborús falubeliek nyomában

Vitéz Kürtösi Sándor gyalogos, fodrászmester 1915. októberi bevonu-
lása után 1916 márciusában került ki az olasz harcszíntérre, ahol 24 hóna-
pig küzdött megszakítás nélkül San Martinónál, a Doberdó-fennsíkon, az 
isonzói csatákban és a piavei áttörésnél egészen az összeomlásig. Megkapta 
a legénységi I. és II. oszt. ezüst vitézségi érmeket, a bronz vitézségi érmet 
és a Károly-csapatkeresztet. 1918 decemberében szerelt le. Az ellenség előtt 
tanúsított bátor magatartásáért 1924-ben vitézzé avatták. Várományosa 
Sándor �a, 12 éves.

Vitéz Molnár Dezső tizedest, községi se-
gédjegyzőt 1917. március 10-ei bevonulása és 
egy rövid katonai kiképzés után tiszti iskolába 
vezényelték. 1917 októberében az olasz frontra 
került, ahol 13 hónapot töltött arcvonalban, 
megszakítás nélkül. 1918-ban felderítő szol-
gálatban az olasz állásokat kikémlelve jelenté-
seivel az ellenséges támadásokat meghiúsítot-
ta, így több esetben nagyobb veszteségektől 
mentette meg ezredét. Megkapta a legénységi 
I. és II. oszt. ezüst vitézségi érmeket és a Kár-
oly-csapatkeresztet. 1926. június 20-án avatták 
vitézzé. 1943. május 28-án a Honvédségi Köz-
löny Személyes Ügyek melléklete közölte tarta-
lékos századossá való előléptetését. Erről a környékbeli sajtó is beszámolt. 399 
(A falu ismert közszereplőjeként vitéz Molnár Dezső nevével e kötet több 
cikkében találkozunk.)

Pintér Lajos t. gyalogos, esztergályosmester tényleges katonai szolgálatát 
1912-ben kezdte. A háború kezdeti szakaszában Duna menti őrszolgálatba 
helyezték. Később az orosz hadszíntérre vezényelték, ahol végigküzdötte az 
összes hadműveletet. Előbb Karintiában, majd a doberdói fronton harcolt, 
amíg 1916 nyarán hat hónap szabadságot kapott mint cséplőgépész. Sza-

399 Vitézzé avatták a földeáki segédjegyzőt. Marosvidék, 1926. júl. 2. 3.
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Vitéz Kürtösi Sándor civilben
(József Attila Múzeum, 
fotótár, Makó)
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(József Attila Múzeum,  

fotótár, Makó)
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badságáról Püspökladányba vonult be ismét, majd visszaküldték a frontra, 
és Trieszt környékén harcolt, míg 1918 nyarán ismét szabadságolták.

Vitéz Szabó Mihály tartalékos tizedes, gazdál-
kodó 1915 szeptemberében vonult be, majd Brassó-
ba vezényelték és onnan 1916 januárjában az olasz 
harcszíntérre. A doberdói fennsíkon 17 hónapot töl-
tött egyfolytában és részt vett az isonzói csatákban, 
illetve San Martinónál, San Michelen a legvéresebb 
ütközetekben. Háromszor sebesült. Megkapta a le-
génységi I. és II. oszt. ezüst vitézségi érmeket, a bronz 
vitézségi érmet, a Károly-csapatkeresztet, valamint 
sebesülési érmekkel is elismerték helytállását. 21 hó-
nap frontszolgálattal 1921-ben avatták vitézzé. Nyolc és fél holdas vitézi 
birtokán gazdálkodik – olvashatjuk az említett könyvben.

A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús albuma (Szeged, 1933) 
című kiadványban nem szerepel földeáki születésű katona. Nagyobb esély-
lyel böngészhetünk az 1939-ben, majd 2003-ban újra megjelentetett, 12 
ezer nevet és 5000 fotót tartalmazó Vitézek albuma című kötetben, vagy 
az 1941-ben, majd 2013-ban újra kiadott Vitézi rend története, szervezete és 
tagjainak névkönyve 1920–1941 című adattárban.

Az 1939-ben megjelent Vitézek Albumában nem szerepel minden föl-
deáki vitéz, ám a korabeli Budapesti Közlönyökben újabb falubelieket ta-
lálhatunk. A listákban szerepelnek: Karácsonyi János kereskedő, volt tar-

Karácsonyi János hird�ése a Makói Fr�s Újság 1927. szeptember 25-ei számában 
(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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talékos szakaszvezető; Horváth József földmíves, volt tartalékos közvitéz, 
őrsvezető; Kurunczi Péter földmíves, volt tartalékos közvitéz. 400 Egy másik 
lapszámban fellelhető Mészáros István (született: 1884) földmíves, volt tar-
talékos szakaszvezető; Pál� János (1897) földmíves, volt tartalékos tizedes; 
Sipos Sándor (1885) szövetkezeti pénztáros, földmíves, volt tartalékos őr-
mester és Csányi József volt népfelkelő közvitéz neve is. Hasonlóképpen: 
Karajos Gyula csendőrtiszthelyettes; vitéz Kurunczi Tamás volt tartalékos 
közvitéz; Lajos János volt tartalékos szakaszvezető; Molnár József volt tar-
talékos szakaszvezető; Szalma Pál volt tartalékos szakaszvezető; Szegvári 
István volt tartalékos őrvezető; Szabó Antal volt tartalékos közvitéz és 
Vízhányó István volt tartalékos tizedes. 401 Vitéz Gardi István tartalékos 
szakaszvezető asztalosmester neve katonai közlönyben szerepel. 402 Vitéz 
Patkós Józsefet Fodor Imre megemlíti a község lapjában megjelent emléke-
zésében. 403 Ezenkívül egy újság apróhirdetésében is rábukkantam a nevére, 
Földeák, Návay Lajos u. 848 lakcímmel. 404

A fentebb említett Kurunczi Péter testvérét, Kurunczi Andrást szintén 
vitézzé avatták. 405 Heten voltak testvérek. Három �ú meghalt az első világ-
háborúban, kettő eltűnt, nem maradt hír utánuk. Lánytestvérük, Szántóné 
Marika a Gajdosi-állomás mögötti tanyán élt. András, a legkisebb �ú 1895. 

400  Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, 1927. júl. 13. [Az 1923-ban vitézzé avatottak 
listája.]

401  Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, 1927. júl. 30. [Az 1924-ben vitézzé avatottak 
listája.]

402  Királydaróczi Daróczy Zoltán: A vitézi intézmény. Magyar Katonai Közlöny, 
1921. 598.

403  Fodor Imre: Az első világháború után vitézzé avatott földeákiak. Földeák, 1997/ 
2. 2.  

404 Két és fél hold föld. Makói Újság, 1943. jún. 13. 8.
405  Kurunczi András unokája, a sajnos 2018. október 27-én elhunyt adatközlőm, a 

komlói lakos Sóki Endréné Ferenczi Mária írásbeli és szóbeli közléseiből sok 
részletet megtudtam nemcsak a nagyapa katonai múltjáról, de gyermekkora 
színhelyeiről, a Gajdosi-állomás környékéről, a vásárhelyi út menti tanyák, és a 
szomszéd Abonyi-csárda lakóiról, mindennapjairól is.
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március 26-án született. Hadtörténeti levéltári adatok szerint 1916. október 
17. óta (21 éves volt ekkor) a harctéren, a császári és királyi szegedi 46. gya-
logezred 14. századának gyalogosaként teljesített szolgálatot. Hősies helyt-
állásáért a következő kitüntetéseket érdemelte ki: Bronz Vitézségi Érem 
(1917. febr. 2., mint járőr), Ezüst Vitézségi Érem II. osztálya (1917. jún. 14., 
mint századküldönc). Birtokában volt az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem-
nek (háromszori adományozás, a Piave átkelésnél, majd századküldöncként 

kétszer), valamint a Károly-csapatkeresztnek (három hónap frontszolgá-
lat után). A kis növésű, alig 160 cm magasságú Kurunczi András, miután 
hazajutott a háború poklából, 1919-ben házasságot kötött Nagypál Már-
tával. A gyomra kilyukadt, élete hátralévő részét fél gyomorral élte. 1921. 
augusztus 21-én vitézzé avatták. Az Országos Vitézi Szék 1924. november 

Kurunczi András a középső sorban, jobbról a második
(A hozzá kapcsolódó i��ztrációk Sóki Endréné Ferenczi Mária  

gyűjteményéből származnak)
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24-én értesítette Kurunczi Andrást vitézi telke bejegyzéséről. A levélhez 
mellékelték az adománylevelet és a telek esetle ges beépítésével kapcsolatos 
tudnivalókat. Egy korabeli kiadványban 406 így emlékeznek meg a földeá-
ki Kurunczi András háborús cselekedeteiről: „A harcban te álltál, te jártál 
legelül. A járőrök éle, az őrsök őrszeme, a raj �gyelője: az mindig te voltál. 
Dermesztő éjszakák könnyfacsaró szele a te szemed közé csapkodta a havat; 
s a nyár, s a pergőtűz lángoló hevében a te fejed körül zizegtek legtöbbet a 
halál fullánkos, ólmos vasdarazsai. A támadásoknak te voltál a lába, a véde-
kezésnek te voltál a melle, a közelharcnak te voltál a karja. A csatavesztésnél 
te voltál a páncél, melyen az ellenség szuronya eltörött; és a diadalmak ara-
nyos szekerén te voltál a szerény küllő és keréktalp. A te harci naplód egy üres 
emlékkönyv; gyűrött lapjaira nincs ráírva semmi; csak a szenvedések köny-
nyeinek foltja, meg a sebeidből kiömlött vércseppek nyoma látszik rajta. De 
a lapjai közt gondosan eltéve kis cédulák vannak, s azok bizonyítják, hogy 
mégis hős voltál, hogy kitüntetésül háromszor kaptad meg a nagy ezüst érmet. 
[…] Szeretném megírni részletesen, szépen a te érdemeidnek egész történetét. 
De, amit írhatok, mindössze egy mondat, csak egy rövid mondat: rangban az 
utolsó; 38 hónapig legelül a harcban; hős volt, amikor tűrt, vérzett, vagy vért 
ontott, s háromszor törte át elsőnek a �ontot. […] Jelenleg 8 és fél hold vitézi 
telek tulajdonosa Földeákon, melyet özv. Návay Lajosné úrnő felajánlásából 
kapott.” 1967-ben Makóra költöztek a lányukhoz. Hátrahagyott tanyájukat 
1968-ban lebontották. Vitéz Kurunczi András 1971-ben Makón hunyt el. 
A Kálvária úti római katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. 407

Négyesi Lajos 46-os szegedi bakák a tolmeini hídfőben [2007] című köte-
te (az állományában földeáki katonákat is felsorakoztató) szegedi ezred há-
borús megmozdulásairól szól. (A könyv A Mrzli Vhr arcképcsarnoka című 
fejezetében a fentebb bemutatott vitéz Hajnal Tamás szintén szerepel.) 
Az interneten is érdemes böngészni. A tartalmas és gazdagon illusztrált 

406  A nyomtatott oldalról készült másolaton olvasható megjegyzés szerint a szöveg-
részlet a Magyar vitézek a világháborúban című kiadványsorozat 1. kötetéből szár-
mazik 1924-ből, ám a kiadványt a kézirat lezárásáig nem sikerült beszereznem.

407 A halálozási, temetési adatokat köszönöm Gardi Jánosné Horváth Etelkának.
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Vitézi oklevél

… és negyven év múltán egy másik korszak dokumentuma: a „téesz”-�gkönyv
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nagyhaboru.blog.hu oldalain több földeáki vonatkozásra lelhetünk. A sze-
gedi 46. közös gyalogezred koleratemetője Tizsényben című beszámolóban e 
sorok írója is felmenőjére ismert Ádók Sándor (1887–1914) személyében. 
Ádók Lajos A szegedi 46/III. zászlóalj temetőjének lokalizálása a Mrzli Vhr 
északi oldalán című tanulmány szerint szintén odaveszett: a nehezen kiejt-
hető nevű hegyen temették el, a mai Szlovénia területén.

1938 augusztusában a makói főtéren a szegedi cs. és kir. 46. gyalogezred 
első világháborús veteránjainak tiszteletére nagyszabású ünnepélyes talál-
kozót rendeztek. A földeáki „öreg” katonák és kísérőik zászlókkal és a köz-
elmúltban megalakított frontharcos zenekarral érkeztek az ünnepségre. 408

Az első világháború 238 földeáki áldozatának emlékét 1926. november 
7. óta őrzi Pásztor János Krisztus átöleli a haldokló katonát című alkotása 
a falu főterén. (A szobor története külön fejezetben olvasható e kötetben.) 
1928 őszén, a park területén emlékfákat ültettek, leginkább a Szabados-
házban kialakított iskolával szemben. A fákra egy-egy háborúban elesett 
falubeli neve is felkerült, kis fatáblákon. A csemetéket szombat délutánon-
ként az iskola tanulói gondozták Dehény Lajos vezetésével.

Az alábbiakban (eredeti formában 409) közreadott verset Gyóni Géza 
(1884–1917, költő, teológushallgató, újságíró) Przemyśl ostromának kö-
zepette írta 1914-ben. Sok száz vagy ezer társukhoz hasonlóan a földeáki 
katonák is magukénak érezhették a csaták szörnyűségeit megörökítő köl-
teményt…

408  Az igazi magyar katonás szellem és bajtársi érzés gyönyörű ünnepe Makón. A 46-osok 
impozáns, megható és lelkesítő nagy találkozója, Makói Újság, 1938. aug. 9. 1.

409  Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Gyóni (Áchim) Géza przemysli verseinek első 
itthoni (bővített) kiadása. Kiadta az országos Hadsegélyező Bizottság Budapest, 
1915. 37–39. „A przemysly kötet lehető hű nyomdai utánzata” – olvasható a 
könyvben. (A vers illusztrációjának forrása: Getty Images.)
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Csak egy éjszakára…
Csak egy éjszakára küldjétek el öket: 

A pártoskodókat, a vitézkedöket.
Csak egy éjszakára: 

Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk; 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, 
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek. 
 
Csak egy éjszakára küldjétek el öket; 
Gerendatöréskor szálka-keresőket. 
        Csak egy éjszakára: 
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát 
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák; 
Robbanó golyónak mikor fénye támad 
S véres vize kicsap a vén Visztulának. 
 
Csak egy éjszakára küldjétek el öket: 
Az uzsoragarast fogukhoz veröket. 
        Csak egy éjszakára: 
Mikor gránát-vulkán izzó közepén 
Ugy forog a fér�, mint a falevél; 
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, – 
Szép piros vitézből csak fekete csontváz. 
 
Csak egy éjszakára küldjétek el öket: 
A hitetleneket s az üzérkedöket. 
        Csak egy éjszakára: 
Mikor a pokolnak égő torka tárul, 
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról 
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: �am… feleségem… 
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Csak egy éjszakára küldjétek el öket: 
Hosszu csahos nyelvvel hazaszeretöket. 
        Csak egy éjszakára: 
Vakitó csillagnak mikor támad fénye, 
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe, 
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, 
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet. 
 
Küldjétek el öket csak egy éjszakára, 
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára. 
        Csak egy éjszakára: 
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva; 
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna; 
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, 
Hogy kiáltná bögve: Krisztusom, mi kell még! 
 
Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak 
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak! 
        Hogy esküdne mind-mind; 
S hitetlen gögjében, akit sosem ismert 
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent: 
Magyar vérem ellen soha-soha többet! 
– – Csak egy éjszakára küldjétek el öket.

(Przemysl, november.)
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P

Egy igás-tanyai fiú kálváriája  
az első világháborúban

A makói Marosvidék napilap 1927. május 13-án közölte Mol-
nár Pali megható és hihetetlen történetét. A �ú az édesapja 
után szökött a frontra és sok évvel később, felnőtt fér�ként 

keveredett haza, súlyos háborús sérüléssel.

„Tizenhárom évvel ezelőtt, 9 éves korában az igási-úti tanyáról indult el a 
Senki �a, és minden poklon keresztül féllábbal érkezett ma vissza Földeák-
ra.

Idestova 9 esztendeje, hogy befejeződött a minden eddiginél véresebb 
világháború, de időnként még felkísért, sőt a mindennapi élet elevenjébe 
vág az emléke.

A szegény tanyai cselédek szomorú, egyhangú életét élte a nagy háború 
kitörése előtt Molnár János tanyás és felesége, Szűcs Erzsébet, akik az egyik 
igási útmenti gazdának voltak a fogadott tanyásbéresei ebben az időben. 
A család harmadik tagja a 9 éves Pál, kanász és libapásztor volt az apja keze 
alatt. Jött azonban a nagy háború, amely a kenyeret termő mezők helyett a 
harcmezőre szólította az egyszerű, békés hajlandóságú Molnár Jánosokat.

A tanyában egyedül maradt az édesanya Szűcs Erzsébet, és a 9 éves Pali. 
Teltek múltak a napok. Az édesanya birkózott az élettel s gyűrte a mun-
kát, ahogy gyenge asszonyi erejéből kitelt. Biztató reménysége volt a �a, a 
tizedik életévébe forduló Pali, aki jövőre, a tízen túl már nagy segítségére 
lehet az anyjának. Féltette és óvta is még a fúvó széltől is.

A sors könyvében azonban másként volt megírva. A tizedik életévét ta-
posó �ú fantáziáját módfelett izgatta a háború. Mi lehet ott, ahol dörög 
az ágyú, robbannak a srapnelek és rohamra indulnak a magyar katonák? 
Addig-addig ábrándozott a katonaéletről, hogy egyszerre úgy érezte, hogy 
mennie kell és a 10 éves �ú elindult az apja után. Nem készült fel az útra, 
nem köszönt el az anyjától és nem írt végrendeletet. Igaz, hogy az első 
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irammal az igási útról csak a makói állomásig jutott el. Itt levelezőlapokat 
kezdett árusítani az átutazó katonák között. Így ment ez néhány napon 
keresztül. A kérdezősködőknek, hogy szánalmat ébresszen maga iránt, ön-
önmagára vonatkozólag azt mondta a tizedik évében járó �ú, hogy nincs 
senkije. Az anyám rég elhalt, mondotta, az apám pedig elment a háborúba. 
Hej, ha én is utána mehetnék – tette egyízben utána a kis senki �a –amidőn 
egy marcona, nagybajuszú katona érdeklődött a kiléte után. Alig mondta ki 
a szavakat, a nagybajuszú bácsi máris felvette és vitte a vonatra.

Így lett a senki �ából a katonák �a. Mindenütt a katonák nyomában 
járt. Megfordult a fronton, a lövészárkokban, a tréneknél, a tüzéreknél. 
A katonák csak a mi �unknak hívták és megosztották vele a falatjukat. 
Öreg népfölkelők otthonmaradt �ukra gondoltak, s szívesen vonták meg 
a szájuktól is a falatot, csakhogy a kis senki �a ne éhezzen. Éjjel beteker-
ték a köpenyükbe, hidegben a saját testük melegével melengették és esőben 
szélben neki juttatták a legvédettebb helyet. Így élt a kis senki �a a galíciai 
harctereken, közben megfordult Przemyśl-ben is, majd az olasz frontra ke-
rült, ahol végre 1917 februárjában találkozott az apjával.

Ezután apa és �ú együtt élt a harctéren. Jó és balsorsban hűen kitartot-
tak egymás mellett s a „katonák �a” semmiben se látott szükséget egész 
1917. május haváig, amikor egy szerencsétlen visszavonulás alkalmával egy 
srapnelszilánk tőből leszakította a bal lábát. Az apa és �ú nehéz sebbel ke-
rültek így az olaszok fogságába. A harctéri katonaéletet szomorú fogság vál-
totta fel előbb a kórházban, azután egy fogolytáborban. Az apa és a �ú útja 
itt újból elváltak egymástól. Az apa hamarabb került ki a kórházból s egy 
távolabbi fogolytáborban nyert elhelyezést, míg a �ú felgyógyulása után is 
a kórházban maradt egy ideig, azután szintén fogolytáborba került és itt 
senyvedett egész a háború végéig. Ezek voltak a legszomorúbb napjaim, 
mondja most Pál, nem azért, mintha ételben, vagy italban hiányt láttam 
volna, mert hiszen az idősebb foglyok hamarosan �ukká fogadtak, hanem 
hiányzott a szabad mozgás, a víg nóta, a halálos veszedelem tudata és a fá-
radság utáni pihenés.

A front felbomlása után egy olasz tanár vette pártfogásába a katonák 
�át. A tanár szegényes házában cselédszámba ment a �atal gyerek. Dolgo-

Egy igás-tanyai �ú kálváriája az első világháborúban



Levél az ot�oniaknak
(Szabó György gyűjteményéből)
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zott mindent, ami a ház körül akadt. Becsülete és tisztessége volt is a ta-
nár házánál, aki hálából kitaníttatta a szabó mesterségre. Csak egyről nem 
akart hallani se a tanár, arról tudniillik, hogy Molnár Pál hazajöjjön, pedig 
a honvágy már nagyon gyötörte a közben 22 éves i�úvá sarjadt �ú szívét, de 
minden igyekezete hiábavaló volt. Az olasz tanárnak volt arra gondja, hogy 
Molnár Pál ne tudjon útra kelni, így különösen ügyelt arra, hogy pénzhez 
ne jusson a �ú. Élelemmel, ruhával bőven ellátta, de pénzt nem adott a ke-
zébe.

A múlt év október hó 12-én azonban olyan erős honvágy vett erőt a �ún, 
hogy mint ő mondja, étlen-szomjan, egy szál ruhában és zsebében egy �llér 
nélkül vágott neki a nagy útnak… haza Magyarországra. Október hó 12-től 
május 12-ig tartott az út, amelyet a gyorsvonat két nap alatt fut be. De hiá-
ba, fél lábbal és mankóval, pénz nélkül és éhes gyomorral nagy út ez uram, 
szörnyű nagy út, panaszolja most Molnár Pál, aki az út egy részét gyalog 
tette meg. Ahol munkaalkalom kínálkozott, ott munkát vállalt, jóllakott 
és váltott jegyet a vasútra, amíg futotta a pénze, azután megint gyalogolt. 
Így ért Pestre október 12-én. Innen államköltségen jött Földeákra… tolonc-
levéllel, s Földeákról a délutáni vonattal ma átjött Makóra, rokont, ismerőst 
látogatni, éppen úgy, mintha az igási útféli tanyáról jönne be csak úgy fut-
tában egy-két szóra. Nevet, jókedvű és nagy terveket sző, mintha a 13 esz-
tendő minden nyomorával és szomorúságával csak egy gonosz álom lenne.”

Sajnos a napilap nem számolt be az édesapa sorsáról: hazajutott-e vajon, 
egyesült-e újra a család, és arról sem tudunk, hogy a fél lábbal élő Molnár 
Pállal mi történt a továbbiakban.
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Kitüntetett, előléptetett  
földeáki honvédek és tisztek  

a második világháborúban

A Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban 
gondosan adminisztrálta az alakulatok tagjaival kapcsola-
tos történéseket. A több ezer kitüntetett, előléptetett vagy 

sajnálatos módon hősi halált halt katonára vonatkozó információkat tar-
talmazó korabeli Honvédségi Közlönyökben 39 földeáki születésű katona 
adatait sikerült fellelnem 2001-ben. 410 A sorokat böngészve több család is 
hozzátartozójára ismerhet. Az adatsorokban a nevek utáni zárójelben a ka-
tona születési évét és az anyja nevét olvashatjuk. (Dr. Ábrahám István és 
Korchmáros Lajos Óföldeákon, a többiek Földeákon születtek.) A személy-
lyel kapcsolatos esemény leírása után a hivatalos közlés időpontját láthatjuk. 
A lista követi az eredeti helyesírást, így előfordul egy-két következetlenség a 
nevekben és a születési helyek feltüntetésében.

Ábrahám István, dr. (1912. Cseterics Irén): tartalékos orvos-zászlósi ki-
nevezés (1942. ápr. 3.), valamint nyugállományba helyezés (1947. júl. 1.); 
Bajusz József (1901. Kurunczi Viktória): Magyar Bronz Érdemkereszt ha-
diszalagon kitüntetés (1943. máj. 26.); Bakos Pál (1920. Sipos Mária): tar-
talékos zászlósi kinevezés (1941. dec. 10.), valamint dicsérő elismerés a hadi-
szalag és a kardok egyidejű adományozása mellett (1942. szept. 9.); Bánszky 
Mihály (1918. Kurunczy Irén): tartalékos zászlósi kinevezés (1942. nov. 
24.); Bárdy József (1890. Bugyi Teréz): tartalékos századosi kinevezés (1943. 
máj. 28.) valamint okirati dicsérő elismerés (1944. márc. 22.); Boldog Ist-
ván (1915. Sarnyai Mária): Magyar Bronz Vitézségi Érem kitüntetés (1942. 

410  A közlönyök ma már az Arcanum Digitális Tudománytárban is elérhetők (adtplus.
arcanum.hu). Katonai és minden más témakörben is sok adatra lelhetünk a szabad 
hozzáférésű Hungaricana közgyűjteményi portálon is (hungaricana.hu).
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nov. 10.); Buvár István (1922. Horváth Anna): repülő tartalékos zászlósi 
kinevezés (1942. nov. 24.); Czirbus István (1890. Bán Vilma): hivatalos ál-
lományba helyezés (1943. júl. 14.); Dehény Kálmán (1907. Ratkay Anna): 
tartalékos zászlósi kinevezés (1943. nov. 19.); Farkas András (1911. Hell 
Johanna): Magyar Bronz Vitézségi Érem kitüntetés (1943. nov. 10.); Fejes 
László (1895. Búza Rozália): Magyar Bronz Érdemkereszt hadiszalagon ki-
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tüntetés (1943. máj. 26.); dr. Ferenczy Kálmán tűzmester (1913. Ludányi 
Ilona): a tüzérségnél tartalékos zászlósi kinevezés (1940. dec. 30.); Gardi 
Béla (1897. Kadlecz Ilona): hadnagyi kinevezés (1941. máj. 27.) valamint 
tartalékos főhadnagyi kinevezés (1943. aug. 28.); Gardi István, vitéz (1885. 
Kadlecz Ilona): főhadnagyi kinevezés (1942. ápr. 3.); Gyetvai István (1920. 
Baráth Julianna): Magyar Bronz Vitézségi Érem kitüntetés (1943. ápr. 7.); 
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Juhász Pál (1906. Bugyi Anna): tartalékos főhadnagyi kinevezés (1943. 
aug. 28.); Kis Z. István (1917. Neparáczki Viktória): hősi halál után Magyar 
Bronz Vitézségi Érem kitüntetés (1943. márc. 10.); Kiss Bálint (1919. Szücs 
Terézia): tartalékos zászlósi kinevezés (1943. nov. 19.); Korchmáros Imre, 
dr. (1917. Bugyi Anna): tartalékos orvos-zászlósi kinevezés (1943. nov. 19.); 
Korchmáros Lajos (1911. Bugyi Anna): tartalékos gazdászati hadnagyi ki-
nevezés (1941. máj. 27.); Korchmáros Pál dr. (1914. Bugyi Anna) tartalékos 
állatorvos címzetes zászlósi kinevezés; Kováts Zoltán, dr. (1908. Szabados 
Leona): tartalékos orvoshadnagyi kinevezés (1942. ápr. 3.), valamint tar-

Itt és az előző oldalakon:  
második világháborús él�képek valahonnan az Alföldről  

(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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talékos orvosfőhadnagyi kinevezés (1943. aug. 28.); Kurunci János (1913. 
Cibuly Margit): Magyar Bronz Vitézségi Érem kitüntetés (1944. márc. 1.); 
Lajtos Mátyás (1911. Bajusz Mária): Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem ki-
tüntetés (1941. dec. 2.), Molnár Dezső Sándor, vitéz (1899. Varga Erzsébet): 
tartalékos századosi kinevezés (1943. máj. 28.); Molnár István (1914. Ba-
jusz Veron): Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon kitüntetés (1943. nov. 
6.); Návay György (1914. Návay Emma): okirati dicsérő elismerés (1944. 
márc. 14.); Ócsag István, dr. (1907. Bajusz Erzsébet): tartalékos orvos-zász-
lósi kinevezés (1944. júl. 20.); Pesti Béla (1896. Búza Rozália): tartalékos 
(mérnök) hadnagyi kinevezés (1944. márc. 14.); Rácz János csendőr fő-
törzsőrmester (1902. Nádasdi Rozália): Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetés 
(1943. aug. 11.); Rakonczai Antal (1922. Busa Anna): Magyar Bronz Vi-
tézségi Érem kitüntetés (1944. aug. 2.); Rakonczai Mihály (1910. Molnár 
Bödő Rozália): Magyar Bronz Vitézségi Érem kitüntetés (1943. febr. 3.); 
Sipos Tamás (1902. Szabó Ágnes): tartalékos zászlósi kinevezés (1944. júl. 
20.); Siposs (Sipos) Sándor (1909. Bálint Erzsébet): Magyar Bronz Vitézsé-
gi Érem kitüntetés (1943. jún. 17.); Szabó Imre (1892. Vízhányó Terézia): 
tartalékos (mérnök) főhadnagy c. százados kinevezés (1944. márc. 14.); 
Szalma István (1920. Mészáros Rozál): Magyar Bronz Vitézségi Érem ki-
tüntetés (1943. nov. 6.); Szilágyi Sándor (1910. Szentandrási Lídia): dicsérő 
elismerés a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása mellett (1944. 
aug. 9.); Szűcs István Albert (1915. Fejes Rozália) tartalékos zászlósi kineve-
zés a gyalogságnál (1940. dec. 2.); Wéber Mátyás (1917. Fassel Magdolna): 
Magyar Bronz Vitézségi Érem kitüntetés (1944. ápr. 13.).

A listában szereplő Buvár István repülő-zászlós 1946-ban hunyt el. 
A temetés után a családi köszönetnyilvánítást a Makói Népújság közöl-
te. 411 A szertartást dr. Kapossy Gyula plébános végezte. Beszédet mondott 
Szentpéteri László, majd Rácz Sándor a �atalok nevében búcsúzott a �ata-
lon meghalt repülőstől, Dehény Kálmán kántor gyászéneke mellett.

A háború Földeákot sem hagyta érintetlenül. Néhai Ádók István akkori 
községi tisztviselő szerint 1944. október 9–10-én orosz bombatámadások 

411 Köszönetnyilvánítás. I�. Buvár István. Makói Népújság, 1946. dec. 15. 2.
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érték a falut. Négy bomba belterületre esett: Szabó Antal pék udvarába, a 
�úiskola kertjébe, a vasútállomás közelébe és a Gardi-malom elé. Személyi 
sérülés, jelentős anyagi kár szerencsére nem történt. 412

A mai napig tisztázatlan és feltáratlan a falu határában, 1944 nyarán az 
Anna-majorban kényszerleszállást végrehajtott, feltételezhetően amerikai 
felségjelzésű repülőgép története. Néhai Rácz Sándor néprajzkutató-tanár 
Dombi János adatközléseire és saját emlékeire hivatkozva 2000-ben közölt 
cikket az izgalmas esetről. 413 A gépet a lakosok szétszedték, széthordták. Ki 
tudja, hány melléképületben, padláson lehet még egy-egy lemezdarab, vagy 
bármilyen más alkatrész a repülőgépből. Sajnos tragédiát is okozott az eset: 
földeáki �úk lőszereket szereztek a gépről, és amikor megpróbálták szét szedni 
azokat, egyikük életét vesztette, másikuk súlyos sérüléseket szenvedett.

Oláh András Pál szegedi történész (akinek egyik szakterülete a világhá-
borús légitámadások kutatása) kérdésemre 2020 júliusában elmondta, hogy 
tud az esetről, a helyszínt is felkereste. A kutatások folynak, ám nagyon 
megnehezíti a kényszerleszállás körülményeinek tisztázását, hogy nem ma-
radt fenn fotó a repülőgépről. Amerikai források említenek egy Makó és 
Szeged között ilyenformán földet ért gépet, ami jó kiindulási pontnak tű-
nik. A történész-kutató 1944 nyaránál későbbre datálja a megközelítőleg 
21 méter hosszú, és 5,5 méter magas B-24 Liberator nehézbombázó meg-
jelenését. A fentebb említett áldozat, Göller János 8 éves földeáki tanuló 
halálozási időpontja (anyakönyvi adatok alapján 1944. november 19.) is 
megerősíteni látszik ezt a feltételezést. A személyzet minden tagja túlélte a 
kényszerleszállást és visszatért a bevetésből. Oláh Pál András szerint a köz-
eljövőben újabb részletek tisztázása várható az ügyben.

412  Ádók István Földeák és Óföldeák községek 1944. évi őszi háborús történelme (1994) 
és Földeák krónikája. I. világháború, 1914–1918. II. világháború, 1939–1945. 
(1998) című köteteiben részletesen foglalkozik a háborúk Földeákot érintő ese-
ményeivel, és veszteséglistákat, életrajzokat is közöl. A Földeák környéki második 
világháborús csapatmozgásokról, harcokról olvashatunk R. A. Veszelik Egy szovjet 
háborús tiszt feljegyzései című kötetében is (A Makói Múzeum Füzetei 56., Makó, 
1987)

413 Rácz Sándor: A Liberátor. Makói Honismereti Híradó, 2000/1. 19–22.
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Az első világháborúban is 
történt egy „repülőgépes eset” 
Földeák határában. Ez azért is 
„szenzációs”, mert az első vi-
lágégés idején Magyarországon 
– és főleg a környékünkön még 
– nem voltak annyira jellem-
zőek a légitámadások, mint a 
második világháborúban. 1941 
októberében a Makói Újság a 
majd 30 évvel korábbi, 1914. 
augusztus 14-ei lapszámának 
közlésére hivatkozva a követke-
zőket írta:

„Szerdán délután egy lehetetlenül rongyosan öltözött, mezítlábas, de 
minden lerongyoltsága mellett is intelligens arcú embert hoztak be a 
földeáki csendőrök a makói rendőrségre. Ez az ember minden való-
színűség szerint az aviatikus [repülős], aki, mint lapunk más helyén 
írtuk, Makó es Szeged felett lebegett repülőgépével s akire a szegedi 
katonák több sortüzet adtak.

Ezt a feltevést megerősíti az az állitás, amelyet több szavahihe-
tő szemtanútól hallottunk, akik Szegeden jelen voltak a repülőgép 
manővrirozásánál es látták, hogy az egyszerre több pontról adott sortűz 
után a repülőgép hirtelen, nagy gyorsasággal alázuhant. A nagy távol-
ság miatt nem lehetett látni, hogy lezuhant-e egészen es hova pottant a 
repülőgép, de az esés irányából következtetve, a gép a Tiszába esett.

A 30-35 évesnek latszó fogoly alacsony, vézna ember, ritkás, sző-
ke hegyes szakállal, határozottan intelligens arckifejezéssel, amelyen 
�ancia típus szinte szembeötlő. Ruhái – vagy három rend különböző 
ruha van rajta — csuromvizesek és inge redői között is iszapnyomok 
voltak, nyíltan elárulva, hogy ruhástól volt a folyóban.

B-24 Liber�or (en.wikipedia.org)
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Apró kis cédulák mellett egy igen �nom, �ancia gyártmányú, 
sárgaréz tokba zárt kompasszt találtak zsebében, mind olyan jelek, 
amelyek megerősítik azt a feltevést, hogy a fogoly, mint magát nevez-
te, tényleg a Tiszába zuhant aviatikus, aki, miután a vízbe zuhant, 
kiúszott a partra és az éjjel, valamint ma délelőtt eljutott Földeákig, 
ahol a csendőröknek feltűnt az idegenformájú csavargó es elfogták.

Nem lehetetlen, hogy légi útitársa is volt, aki nem tudott olyan 
szerencsésen megmenekülni, vagy ha igen, az külön más irányba szö-
kött meg.” 414

414  Makón fogták el az első ellenséges pilótát 1914-ben. Makói Újság, 1941. okt. 14. 3.; 
A cikkben említett, 1914. augusztus 14-ei lapszámban nem szerepel az eset leírása. 
E kötet kéziratának lezárásáig nem sikerült az eredeti beszámolót fellelnem.

Liberátorok bombázzák Szolnok városát 1944-ben (Fortepan)
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Idegenben nyugvó  
második világháborús  

földeáki katonák

„N em jött haza a háborúból” – hányszor tört föl a só-
haj a háború utáni évtizedekben, régi fotók nézegetése 
közben? Sokakról soha nem derül(t) ki, hogy mi lett a 

sorsuk. Odavesztek, hadifogságban sínylődtek vagy a hazafelé úton haltak 
meg? Eltemették őket jelölt vagy jelöletlen sírba? 

Bő fél évszázaddal a második világégés után elszánt kutatók áldozatos 
munkájának és a kutatások nemzetközi összehangolásának köszönhetően 
sorra látnak napvilágot vaskos könyvek és internetes adatbázisok, amelyek-
ben a háborúban odamaradottakról vagy hadifoglyokról (például https://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/szovjet-taborok-magyar-foglyai) találhatunk 
pontos információkat.

Dr. Bús János és dr. Szabó Péter szerzőségével 1999-ben jelent meg a 
Béke poraikra című könyv, amelyet még kettő követett 2001-ben és 2013-
ban, összesen 80 ezer, a második világháborúban elhunyt katona adataival. 
Nem egyszerű listákról van szó: a kötetek bemutatnak számos katonai te-
metőt és emlékhelyet, a nyugat-európai régiótól kezdve, Magyarországon át 
a keleti hadszíntérig, számos fényképpel, térképpel illusztrálva. A kötetek 
lényegi része adatbázis formájában a hadisir.hu oldalon elérhető, így ter-
mészetesen az alábbi táblázatokban szereplő elesett katonák adatai ott is 
olvashatók, sőt, több elhunytnál az eredeti kartoték is megtekinthető.

Az első kötet a keleti hadműveletek során elesett és azonosított hu-
szonnyolcezer magyar katonának és munkaszolgálatosnak állít emléket. 
A kiadványban nem a születési hely, hanem a lakhely szerepel azonosító 
adatként, így az elszármazottakat nem tudtam kiszűrni. A fellelt három 
falubeli név, rendfokozat, szül. idő, anyja neve, a halál helye, a halál ideje, a 
halál oka, az eltemetés helye, alakulat adatsorrendben:
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Makói Újság, 1943. január 12., 2. oldal

Bakácsi Ferenc honvéd, 1925. 03. 09., Rakonczai Júlia,  
Truhonovice, 1944. 07. 14., robbanás, –, 15. kerékpáros zászlóalj

Bánszki Mihály t. zls., 1918. szept. 12., Kurunczi Teréz,  
Rungury, 1944. 05. 16., fejlövés, Rungury, 26/I. zlj.

Szalma Lajos honvéd, 1910. 12. 08., Gardi Viktória,  
Chomsk, 1944. 07. 16., lövés, Chomsk  templomkert, 2/1. huszárosztály

A második kötet a történelmi Magyarország területén elesett és azonosí-
tott, negyvenkétezer magyar katonáról és munkaszolgálatosról tartalmaz 
adatokat. (A gazdagon illusztrált kiadvány a fotók mellett sok megrendí-
tő, korabeli levelet is közöl. Belepillanthatunk például az alsóvadászi lakos, 
Bodnár István szakaszvezető öt nappal a községünk határában bekövetke-
zett halála [1944. szeptember 30.] előtt kis�ának, feleségének írt soraiba.) 

Falubeliek a névsorban, név, rendfokozat, szül. idő, anyja neve, a halál helye, 
a halál ideje, a halál oka, az eltemetés helye, alakulat adatsorrendben:
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Bányi Ferenc őrmester, 1914, Rákóczi Rozália,  
Zirc, 1944. 12. 31., végelgyengülés, Zirc  Felsőtemető, –

Buza Mihály tartalékos őrmester, 1916. 04. 26., Kerekes Veron, 
–, 1945. 01. 30., –, Siófok, hadifogolytábor

Csányi Ferenc őrmester, 1914, Bákoczi Rozália,  
Zirc, 1944. 12. 31., általános testi legyengülés, Zirc, 25. gyalogezred

Ferbáki János hadifogoly, 1908. 07. 24., Polgár Anna,  
Szeged, 1945. 04. 10., tífusz, Szeged Belvárosi temető, hadifogolytá-
bor

Gulyás János honvéd, 1924, –,  
Szombathely, 1945. 03. 04., légitámadás, Szombathely Új köztemető, –

Korsos Mihály, 1920, Ádok Mária,  
Keleti–Beszkidek, 1944. 10. 04., lövés, Keleti–Beszkidek, 9/III. zlj.

Kovács Lajos őrvezető, 1912. 02. 15., B. Szűcs Rozália,  
Temeshidegkút, 1944. 09. 17., –, –, 2. tábori huszár pótezred 2. század

Lipták János honvéd, 1912. 12. 06., Zsidó Erzsébet,  
Péliföldszentkereszt, 1945. 03. 23., gránáttalálat, Péliföldszentkereszt, 
14. könnyű tüzérosztály

Mészáros Mihály szakaszvezető, 1913, Ézsiás Margit,  
Kecskéd, 1945. 01. 25., aknatalálat, Kecskéd, –

Orovecz György honvéd, 1908. 01. 09., Cseh Katalin,  
Csap, 1944. 10. 07., bombatalálat, Csap III. sor 6. sír, 9/III. zászlóalj

Pető Sándor honvéd, 1924(?), Vajka Katalin,  
Sopron, 1945. 03. 28., szilánksérülés, Sopron Evangélikus temető, –

Szalma János hadifogoly, 1921, –,  
Máramarossziget, 1947, –, Máramarossziget, hadifogolytábor

Ujvári István tartalékos honvéd, 1905. 10. 12., Stein Etel,  
Bajmok, 1941. 04. 20., baleset, Bajmok, IV. utász zászlóalj

Vajda Károly tizedes, 1916. 12. 30., Sárkány Terézia,  
Kenézlő, 1944. 11. 21., elvérzés, Kenézlő, 9/III. zászlóalj

Vass János honvéd, 1905. 06. 18., Sándor Teréz,  
Sopron, 1945. 02. 02., hastífusz, Sopronbánfalva, 500/7. munkásszá-
zad
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Veres Csuros István tartalékos honvéd, 1919. 12. 23., Szalma Julianna,  
Becsehely, 1945. 04. 02., fejlövés, Becsehely, 9/I. Tábori pótzászlóalj

Vrecznik István hadapród őrmester, 1920. 11. 02., Mlaszta 
Appolónia,  
Türje, 1945. 03. 08., mellkaslövés, Türje, 101. gépkocsizó vh. zászlóalj

(Lipták János Nagylakon, Orovecz György Lugoson, Szalma János Óföl-
deákon, Vajda Károly Makón születtek, de Földeákon laktak. A faluban 
született Újvári István jánoshalmi, Vrecznik István budapesti lakosként 
szerepel a veszteségi listán.)

A harmadik kötet a nyugati hadműveleti területen és a nyugati hadifog-
ságban meghaltak közül tízezret sorol fel. Közülük földeákiak: név, rend-
fokozat, szül. idő, anyja neve, a halál helye, a halál ideje, a halál oka, az 
eltemetés helye, alakulat adatsorrendben:

Antal János honvéd, 1915,  
Bad Kissingen, 1945. 01. 03., szilánksérülés, Bad Kissingen, 
Parkfriedhof 92. sír, 10. hegyivadász zászlóalj

Kovács János munkaszolgálatos honvéd, 1910. 12. 13., –,  
Wien, 1945. 02. 09., comblövés, Wien Zentralfriedhof 1. blokk 29. 
sor 10. sír, Komárom, munkásszázad

Kuklai Mihály honvéd, 1910. 01. 06., Horváth Erzsébet,  
Ingolstadt, 1945. 02. 23., láblövés, Pocking 430. sír, –

Mészáros Pál ismeretlen rendfokozat, 1918. 05. 27., –,  
Bad Aussee, 1945. 06. 06., –, Bad Aussee C blokk II. sor 12. sír, –

Szabó István honvéd, 1900. 10. 21., Kovács Rozália,  
Dietersheim, 1945. 07. 23., vérhas, Bingen-Dietersheim 3. sor 59. sír, 
42. kiegészítő parancsnokság

Nem kizárt, hogy a 80 ezer adatsor átfésülése közben – minden igyeke-
zetem ellenére – kimaradt egy-egy falubeli katonára vonatkozó adat.
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A felsoroltakról még több információt megtudhatunk az interneten a 
hadisir.hu oldalon. Az említett három könyv névjegyzéke itt is böngész-
hető, sőt, több esetben az elhunyt veszteségi kartonját is megtekinthetjük, 
melyek némelyikén a pontos lakcím is látható. A hadifogoly.hu oldalon 
szintén érdemes próbálkozni a kereséssel. A magyar katonai múlttal kap-
csolatos adatbázisok gyűjtőhelye a hungarianarmedforces.com. Ádók Ist-
ván 1998-ban megjelent Földeák krónikája, I. világháború 1914–1918, II. 
világháború 1939–1945 című kötetében megközelítőleg 200 elesett falube-
liről közöl rövid életrajzot.

1942 szeptemberében a földeáki iparoskör tagjai makói mintára segí-
tőbizottságot hoztak létre. Az egyesülés a fronton harcoló helyi iparosok 
családjait támogatta. Elnökké Tamasi Imre asztalost, alelnökké Vízhányó 
Imre iparosköri jegyzőt, pénztárossá Sipos Lajos iparosköri pénztárnokot 
választották meg. További tagok voltak: Szalma István, Horváth László, 
Bauda Nándor, Gazdi [Gardi?] Jánosné és Ádók Istvánné. 415 Hasonló kez-
deményezés volt a Magyar Élet Pártja akciója is.  „A MÉP keretén belül 
megalakult Bajtársi szolgálat 1942. évben összegyűjtött 10 ezer cigarettát, 
50 csomag dohányt, nagy csomó képeslapot ( folyóirat) és a �onton küzdő 
honvédeinknek küldte ki Benkóczy Antal tanító.” 416 A helyi párt tagjai pénzt 
is gyűjtöttek a távolban harcoló katonák családjainak, sőt, Szalma Mihály 

415 Megalakult Földeákon a segítő-bizottság. Makói Újság, 1942. szept. 1. 5.
416  A honvédek hozzátartozóiért fáradozik a földeáki MÉP. Makói Újság, 1942. jan. 

15. 5.

Az it�on maradot�k gyakran újsághird�ésben üzentek távolba szakadt 
család�gjuknak. Makói Újság 1942. november 17., 5. oldal  

és 1942. december 13., 4 oldal
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egy malacot ajándékozott a fronton lévő Bajnóczi Sándor feleségének, aki 
hathónapos gyermekével maradt magára. 417

417 A földeáki MÉP-tagok a honvédekért. Makói Újság, 1943. jan. 17. 2.

K�ten a haz�értek közül: a többnyire az orosz �onton szolgált Simon András, és 
te�vére, Simon Mátyás (e köt� szerzőjének nagyapja), aki a 9. szegedi gyalogezred 

Hódmezővásárhelyen á�omásozó III. zászlóalja kötelékében részt v�t a délvidéki 
hadművel�ekben. A háború v�zon�gságaiban egészen Dániáig sodródott. 1945. 

máj� 7-én angol hadifogságba került. 1946. máj� 20-án szabadult és indult társaival 
haza, a távoli Magyarországra, Földeákra. A fotó a szabadkai Gergich An�l 

fényképész bajmoki �ókműtermében készült 1941 őszén
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A község 1935 májusában a Korona (ma Táncsics) utcában 
megvásárolt ingatlanban Tass Árpád jegyzősége idején Nép-
házat hozott létre. (Egy érdekesség: 1937-ben ott helyezték 

el Sipos Ferenc, volt földeáki lakos, budapesti vendéglős 230 kötetből álló 
könyvadományát, egy kis könyvtárat, állványokkal, polcokkal együtt. 
A nemes felajánlás postaszolgálattal érkezett meg a faluba. 418) A rendez-
vényeknek, műkedvelő előadásoknak otthont adó épület az ötvenes évekre 
életveszélyessé vált, így 1955 nyarán lebontották, a helyére tanítói lakásokat 
építettek. Az új, a falu főterére tervezett kultúrház felépítését nehezítette a 
pénzhiány, ráadásul a Magyar Beruházási Bank csak nehezen teljesíthető 
feltételek mellett ígért támogatást. Észszerűnek tűnhetett volna beszerez-
ni olcsó bontási anyagokat, ám a törvények tiltották a települések közötti 
építőanyagfelesleg-cserét. Akkori elképzelés szerint az új kultúrházat 1,4 
millió forintos költségvetéssel számolták. Ennek az összegnek 10%-át a 
Tervező Irodának kellett volna be�zetni, hogy Bárdi Albert építészmér-
nök-jelölt terveit az említett iroda felülvizsgálja. A kezdeti elképzelések 
meg valósítását nagyon megnehezítette a hivatalok bürokratikus eljárása, 
így az új művelődési ház kérdése egyelőre megoldhatatlannak látszott. 419 
1957 tavaszán lassan mégis megindultak az építkezés előkészületei. 420 Ek-
kor a korábbi, magasabb összeggel ellentétben „csak” 875 ezer forintos 
összköltséggel tervezték a kultúrházat. 421 Egy 1957. augusztusi újságcikk 
a 250 férőhelyes kultúrterem, színpadi öltöző, dohányzó, és ruhatár építési 

418 A volt földeáki vendéglős Földeák kultúrájáért. Makói Újság, 1937. aug. 25. 5.
419 Terveznek a földeákiak, de… Viharsarok, 1956. máj. 20. 3.
420 Új kultúrház. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. ápr. 2. 5.
421  Földeákon június 10-én adják át a vágóhidat. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. jún. 

4. 1.
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munkálatainak megkezdéséről számolt be, hangsúlyozva a községi össze-
fogás erejét. Sok helybéli felajánlotta a segítségét a téglahordáshoz, illetve a 
telket adó, elbontott Gardi-féle romos ház törmelékének eltakarításához. A 
helyi szénporos téglaégetőben éves szinten kiégetett 80-90 ezer tégla egy ré-
szét a művelődési ház építéséhez használták fel a következő hónapokban. 422 
A következő évre – az épületkomplexum részeként – előirányozták az iro-
dák, az olvasóterem, a könyvtár és a KISZ-helyiség megépítését is. 423 Az 
ünnepélyes alapkőletételre (az augusztusi beharangozó cikk ellenére) csak 
1957. október végén került sor. Erről a Csongrád Megyei Hírlap is beszá-
molt röviden, sajnos napmegjelölés nélkül. 424 Hamarosan 100 ezer forinttal 
gyarapodott az építkezésre fordítható keret, a községi malom terven felüli 
nyereségének köszönhetően. 425 A hároméves terv első évének költségvetése 
330 ezer forintot ígért az építkezésre, a maradék félmillió forintot saját ere-
jéből kellett előteremteni a falunak. 426 A támogatási összeg azonban nem 
érkezett meg időben, ezért 1958 elején Katona Sándor országgyűlési képvi-
selőt kérte meg a község, hogy sürgesse meg a kiutalást az illetékes megyei 
szerveknél. 427 Az építkezés ellenőre Vadász János okleveles mérnök volt. 428

1958. november 9-én, vasárnap a kor szellemének megfelelő külsőségek 
között felavatták Földeák központjában a Béke Művelődési Otthont. Az 
eseményre a faluba érkezett Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Minisztertanács elnökének első helyettese, dr. Julius Viktory, a 
Csehszlovák Köztársaság budapesti nagykövete, Ladislav Vince, a nagykö-
vetség kultúrattaséja, dr. Pavel Raček követségi titkár, dr. Andrej Zádor, a 
Csehszlovák Kultúra magyarországi igazgatója, Németh Károly, a megyei 
pártbizottság első titkára, Papp Sándor, a megyei tanács v. b. elnöke, vala-

422 A földeáki tanács. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. máj. 7. 5.
423 Modern művelődési ház épül Földeákon. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. aug. 30. 5.
424 Földeákon. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. okt. 29. 4.
425 Földeákon. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. nov. 28. 4.
426 Kulturális hírek. Csongrád Megyei Hírlap, 1957. szept. 20. 4.
427  Katona Sándor képviselői beszámolója Földeákon. Csongrád Megyei Hírlap, 1958. 

jan. 15. 3.
428 Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 169.
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mint dr. Antal�y György, a Szegedi Tudományegyetem rektora. A főtéren 
rengeteg ember gyűlt össze a megnyitóra, amely a magyar és a csehszlovák 
himnusz meghallgatásával vette kezdetét. Az új épület előcsarnokában öt 
kislány üdvözölte a vendégeket virágcsokrokkal. Minden álló- és ülőhely 
betelt, a tömeg egy része a folyosókra és az utcára szorult. Az ünnepi beszé-
dek után Hantos Mihály a megyei művelődésügyi osztály képviseletében 
kitüntetéseket adott át. A „Szocialista kultúráért” kitüntető jelvényt és 
1000 forint pénzjutalmat kapott Molnár Zoltánné, a kultúrház igazgató-
ja, aki akkor már nyolc éve irányította a község kulturális életét. A Műve-
lődésügyi Minisztérium dicsérő oklevéllel és 800-800 forinttal jutalmazta 
Kurunczi József földeáki v. b. elnököt, Tóth József v. b. elnökhelyettest, 
Molnár Zoltán iskolaigazgatót és Kovács Sándort, a helyi népfrontbizott-
ság titkárát. A község lakosai közül 103 dolgozó emléklapot vehetett át. 
A műsort a budapesti Csehszlovák Kultúra Háza és a TIT (Természet-
tudományos Ismeretterjesztő Társulat) rendezte. Fellépett a Babják-trió, 
Gyurkovics Mária (1913–1973) Kossuth-díjas opera-énekesnő, Vörös Sári 
(1910–1998) nótaénekes, Sütő Irén (1926–1991) színésznő, Csernus Ma-
riann (1928–) Kossuth-díjas színművésznő és Ascher Oszkár (1897–1965) 
színész, színházigazgató. A földműves-szövetkezeti étteremben rendezett 
ünnepi vacsorán Apró Antal pohárköszöntőjében méltatta a beruházást, 
köszöntve a „szocialista kultúra földeáki bástyáját és fellegvárát.” 429 Pár hó-
nap múlva, 1959 januárjában a községfejlesztési alapból televíziót vásárol-
tak a művelődési ház részére, ami minden bizonnyal az első készülék volt 
Földeákon. 430 Sajnos már a hatvanas évek végén életveszélyessé vált az épü-
let a süllyedő és repedező falak miatt. 1970 márciusában az újranyitásról 
cikkezett az újság, miután a tanács 300 ezer forintos költségen felújította 
a kultúrházat. 431

429  Felavatták a földeákiak művelődési otthonát. Legyen ez az otthon az okos, tanulni 
vágyó emberek gyülekezete. Csongrád Megyei Hírlap, 1958. nov. 11. 3. 

430 Televíziót vásároltak. Csongrád Megyei Hírlap, 1959. jan. 9. 6. 
431  Falusi híradó. Földeákon. Csongrád Megyei Hírlap, 1970. márc. 22. 3.
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A művelődési ház „hőskorának” története megérdemelne egy tartalmas 
összefoglalót. Érdemes lenne listázni a hosszú évek alatt a kultúrházban fel-
lépett neves művészeket, fellépőket – talán még vannak erről feljegyzések 
valahol. Szűk harminc év alatt az épület állaga (a közbeiktatott renoválások 
ellenére) teljesen leromlott. Hosszan elhúzódó teljes felújítás után 1989. au-
gusztus 19-én Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke avatta fel a megújult 
művelődési házat. 432

432 Sok üzenete van Ópusztaszernek. Csongrád Megyei Hírlap, 1989. aug. 21. 2.

A „szocial�� kultúra földeáki bá�yája és fe�egvára”:  
képeslaprészl� a h�van� évekből
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S port vagy szabadidős tevékenység az agárverseny? Mindeneset-
re nagyon rácsodálkoztam az anyaggyűjtés során, hogy még erre 
is volt példa a faluban, nem is egyszer. Természetesen ez nem 

az „egyszerű” emberek szórakozása volt, környékbeli meghonosodása a 
Návay családnak köszönhető. A Vadász és Versenylap már 1867-ben 433 írt 
óföldeáki kutyás vadászatról, illetve Návay Tamásról, aki a cikk beszámoló-
ja szerint akkor már 40 éve agarászott. 1898 októberében a Csanádmegyei 
Agarász Egylet kölyökagárversenyt rendezett Návay Lajos birtokán. 
A lovasprogrammal összekötött rendezvény nagyon sikeres volt. A fődí-
jat, az ezüst serleget Návay Géza Ma�a nevű kutyája nyerte meg, míg báró 
Gerliczy Ferenc 434 Czukor nevű agara második helyezést ért el. „A jelenvolt 
hölgyek között láttuk: Br. Gerliczy Ferenczné, Kiss Elemérné, P. Eckhardt 
Oszkárné, Návay Lajosné, Návay Gézáné, Rónay Andrásné, Návay Erzsike, 
Návay Emma, Tarnay Alice, br. Podmaniczky Emma, Blaskovich Ilona stb. 
úrnőket” – sorolta a rangos résztvevőket a korabeli újság. 435 Pár hét múlva 
öregagárversenyt is rendeztek Földeákon, amelyről a sajtó ugyancsak beszá-
molt. 436 Egy 1914-es újságban még találtam földeáki agárversenyt említő 
írást, ám későbbi lapokban már nem leltem nyomát hasonló rendezvények-
nek. 437

Az egyesületi sportélet kialakulása előtt az iskolákban és népünnepé-
lyeken rendeztek sportversenyeket. Saját gyűjtésem szerint a legelső ilyen 

433 1867. nov. 20. 515.
434  A deszki kötődésű Gerliczy Ferenc (1859–1914) országgyűlési képviselő, Ferenc-

szállás község alapítója és névadója volt.
435 Agár verseny Földákon. Makói Hírlap, 1898. okt. 27. 4.
436 Agárverseny. Makói Hírlap, 1898. nov. 13. 5.
437 Az országos Agarász Szövetség közgyűlése. Nimród, 1914. máj. 20. 249.
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eseményről a Maros hetilap számolt be 1898. június 5-én. A Földeáki Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület díszfelvonulással, esti mulatsággal és tűzijáték-
kal tarkított rendezvényén sokféle versenyszámban összemérhette erejét, 
ügyességét a falu apraja-nagyja. Szerepelt a programban futóverseny, pózna-
mászás, zsákban futás, lepényevés, távugrás, fazéktörés, súlydobás, sőt tánc-
verseny is. A budapesti vendégeket is fogadó rendezvényen a pénzjutalmak 
mellett tajtékpipa, szivar és aranygyűrű is szerepelt a díjak között.

1901. május 27-én i�. Návay Lajos védnöksége mellett a Szent László 
téren tartottak hasonló ünnepet a tűzoltók. Ekkor már magasugrásban is 
jeleskedhettek az indulók. Az 1909-es tűzoltóünnepről megjelent hangula-
tos tudósítás már neveket is felsorol. „A felnőttek futásában és a távugrásban 
kivált Csóti János, a súlydobásban Fertály János, a táncversenyben Bakos Ág-
nes és Kovács Pál, a vigasz verseny futásában pedig Bozsogi József. Amennyire 
kacagtató, ép oly hangos, jóizű nevetés kísérte a bekötött szemű �ú és leány 
gyermekek fazéktörési versenyét, melyhez hasonló mulatságot a �úk pózna 
mászása, virsli evési, zsákban futtatás, meg a liszt fúvási versenye nyújtott. 
A jó, derült kedvet tetézte és élénkségében megtartotta a földeáki fúvó és ci-
gány zene, melynek váltakozó játéka mellett a vendég közönség reggel 5 óráig 
járta a táncot.” Más években, például 1925-ben és 1926-ban a községháza 
udvarán tartották meg a hagyományos pünkösdi tűzoltó népünnepélyt. 
(1926-ban a rendezvény bevételét fecskendő beszerzésére fordították a szer-
vezők.) A sportszámok ekkor is fő helyen szerepeltek.

 1922 júniusában a földeáki református iskola udvarán „a fűtőanyag be-
szerzésének javára” rendeztek tornaünnepélyt. Különlegességnek számított 
a Hódmezővásárhelyi Torna Club fér� és női csapatának fellépése. A nap 
a Pósa Pál vendéglőjében megtartott táncmulatsággal zárult. 438 1926-ban 
tekepálya létesült a faluban. „A Földeáki Polgári Kör helyiség udvarán Gardi 
István háztulajdonos fedett tekepályát épített, amely tekepálya elsőrendű fel-
szerelésénél fogva a községben egyedülálló lesz.” 439 1927. május 26-án a Mi-
asszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek vezetése alatt álló népisko-

438 Tornaünnepély és táncmulatság Földeákon. Makói Friss Újság, 1922. jún. 24. 3.
439 A Földeáki Polgári Kör udvarán. Marosvidék, 1926. ápr. 20. 3.
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la I–VI. osztályos tanulói és az óvodások zenés tornagyakorlatot mutattak 
be az óvoda udvarán, Kolomána nővér vezetésével. Az eseményről az újság 
is beszámolt: „Az óvodások s tanulók részéről tapasztalt meglepő ügyesség a 
megjelent vendégek szünni nem akaró tetszésnyilvánításával találkozott”. 440 
Ugyanebben az évben a Makói Torna Klub bicikliversenyt hirdetett Makó 
és Hódmezővásárhely között, illetve a �atalok részére Makó–Földeák vi-
szonylatban. Nem tudjuk, hogy földeákiak neveztek-e, de mint látványos-
ság bizonyosan felkeltette a falu lakóinak érdeklődését. 441 Még nagyobb 
feltűnést kelthetett a Magyar Automobil Klub országos autó- és motorver-
senye, amely Budapestről indult, és a Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Hód-

440 Tornaünnepély a földeáki zárdában. Marosvidék, 1927. máj. 31. 3.
441 Bicikli verseny Makó–Földeák–Vásárhely között. Marosvidék, 1927. júl. 22. 4.

Tűzoltó-népünnepély a községháza udvarán a XX. század elején
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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mezővásárhely, Makó útvonalon Földeákot is érintette. A József főherceg 
Mercedese vezette felvonulás 1926. június 7-én délelőtt háromnegyed ki-
lenc körül ért a faluhoz. Ma is ismert és feledésbe merült márkák (Renault, 
Chrysler, Alfa Romeo, Fiat, Steyr, Daimler, Salmson, Harley Davidson, 
Indian) követték egymást. A Marosvidék nemcsak a típusokat, hanem a 
sofőrök nevét is ismertette terjedelmes listájában. 1926-ban, amikor sokan 
még autót sem láttak, óriási szenzációként hathatott a verseny. (1935 máju-
sában a Frontharcos Túraút országos verseny során ismét autók és motorok 
dübörögtek át a falun.)

1928. február 28-án a Földeáki Céllövő Egylet (később, névváltozás 
után Földeáki Polgári Lövész Egyesület) 442 megalakulásáról közölt részle-
tes beszámolót a Marosvidék napilap, egyúttal emléket állítva a falu akko-
ri elöljáróinak, közszereplőinek is: „Elnök: Mátyás Béla plébános. Lövölde 
parancsnok: vitéz Molnár Dezső; I. alelnök: Lukács István főjegyző, II. al-
elnök: dr. Németh István állatorvos. Titkár: Bajusz Gyula s. jegyző. Szak-
előadó: Csathó Kálmán tanító. Szertáros: Csonka Ferenc lev. oktató. Pénz-
táros Felberbauer Pál jegyző; I. ellenőr: Tamasi Imre asztalos, lev. oktató, 
II. ellenőr: Ménesi György községi írnok. Orvos: dr. Tóth Sándor ker. munk. 
bizt. pénztár orvosa. Választmányi tagok: Ébrey Endre nagybérlő, Frankó 
Pál nagybérlő, Dehény Kálmán h. kántortanító, Návay László földbirtokos, 
Bereczky Endre m. kir. postamester, vitéz Bugyi József lev. oktató, vitéz Sipos 
Sándor gazdálkodó, Kilár Károly tanító, vitéz Gardi István asztalos és Gardi 
Ferenc malomtulajdonos.”  443 1929. május végén már versenyről cikkezett a 
sajtó. 444 A Lukács István nyugdíjba vonulása után megválasztott Tass Ár-
pád főjegyző vezette sporteseményre a faluba látogatott Shvoy Kálmán tá-
bornok, Nagy Gyula és Szmolenszky László főszolgabírók is. Az egyesület 
162 taggal indult (ma már felfoghatatlanul nagy szám), így a falu lakossá-
gának minden rétege képviseltette magát. Nagy Gyula főszolgabíró szavait 
idézi az újság, akinek „nagy örömére szolgál az, hogy a Lövész Egyesületben 

442 A magyar királyi belügyminiszter. Budapesti Közlöny, 1939. nov. 18. 2.
443 Céllövő egylet Földeákon. Marosvidék, 1928. febr. 28. 4.
444 A földeáki lövészegylet versenye. Marosvidék, 1929. máj. 30. 1.
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nemes versenyre látja kelni a diplomás embert a napszámossal s az egyesület 
tagjai egyforma lelkesedéssel iparkodnak magukévá tenni a nemes sportot.” 
Az első díjat (egy bárányt) Dehény Kálmán kapta meg. Mai felfogásban 
különösnek tűnnek a díjak, ajándékok. A második helyezett ötven szivart, 
a harmadik egy kakast vihetett haza, de átadásra került bor, cigaretta, ostor 
és zsámoly is. 1929-ben lövölde is létesült Földeákon. 445 1930. szeptember 
28-án a földeáki lövészek Pitvaros és Csanádalberti községek közös lőtér-
avató versenyén második helyezést értek el. 446

1930. október 12-én nagyszabású vármegyei lövészversenyt rendeztek a 
faluban. „Eredményeit tekintve országos jelentőségű sporteseménnyé nőtte ki 
magát az a céllövő verseny, amely az elmúlt vasárnap zajlott le Földeákon, az 
ottani céllövő egyesület rendezésében” – írta a Marosvidék. A 243 versenyző 
közül egyéni versenyben Tass Árpád hatodik, Horváth Antal tizedik he-
lyezést ért el. A „gyorslövés kapásból” kategóriában Tass jegyző első, Ádók 
János második, Dehény Kálmán ötödik, Ratkay Dániel hatodik helyezést 
ért el. Ötös csapatversenyben Földeák a negyedik, tízes csapatversenyben 
második helyen végzett. Serlegek, oklevelek és érmek lettek a legjobbak dí-
jai. Tarnay Ivor alispán a megye társadalmának hálájaként ezüstnyelű kis 
megyei zászlót adott át Bajusz Mihály községi bírónak. 447

A harmincas években teniszpálya is létesült a faluban, bár valószínű, 
hogy nem volt nyilvános. (Erről bővebben A Szabados-Kováts család törté-
nete dióhéjban című fejezetben olvashatunk.)

A Földeáki Torna Club alapszabályait csak 1929-ben hagyta jóvá a bel-
ügyminiszter. Augusztus 15-én nagyszabású sportnapot tartottak a faluban, 
ahol a focin kívül már birkózás és kerékpárverseny is szerepelt a program-
ban. A Makói Atlétikai Klub legjobb birkózói: Győri, Dél-Magyarország 

445  Nagyjelentőségű munkatervet valósított meg a most múlt évben Földeák község. 
Marosvidék, 1930. jan. 1. 5.

446 Pitvaros és Alberti községek lőtéravató ünnepsége. Marosvidék, 1930. okt. 2. 3.
447  Országos viszonylatban is nagy jelentőségű eredményt értek el vármegyénk lövészei a 

földeáki lövészversenyen. Marosvidék, 1930. okt. 16. 2.
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többszörös bajnoka, Takács, Magyarország többszörös légsúlyú bajnoka és 
Gyukin, Dél-Magyarország i�úsági bajnoka is a faluba érkezett. 448

1930. augusztus 15-én zászlószentelési ünnepséget tartott a Földeáki 
Torna Club. A gazdag, egész napos program részeként több versenyszám-
ban összemérhették tehetségüket, erejüket és ügyességüket a földeákiak. 
A következő eredmények születtek: 100 méteres síkfutásban az első díjat 
Zaviza Gyula, a másodikat Bugyi Imre nyerte el. A 200 méteres síkfutás 
első helyezettje Ratkay Lajos, a második Molnár Lajos lett. Zaviza Gyula 
távolugrásban és gátfutásban is jeleskedett. E sportszámokban Bugyi Imre 
és Ménesi Ferenc második helyezést értek el. A 2000 méteres síkfutásban 
Rácz László első, Pataky Sándor második lett. (A focisták tehát más sport-
ágakban is jól szerepeltek.)

448 Birkozóverseny. Marosvidék, 1929. aug. 15. 3.

A Földeákon megrendez�t vármegyei lövészverseny díjazottjai, 1930. október 12.
Az alsó sorban balról a harmadik személy zászlócskával Baj�z Mihály községi 

bíró, a negyedik T�s Árpád főjegyző, világos ruhában, to�� kalapban. Ádók János 
gépész, kovács a jobb szélen zárja a sort.A felső sorban balról a negyedik Dehény 

Kálmán kántor�nító (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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A Földeáki Torna Club 1931. augusztus 15-én atlétikai versenyt rende-
zett. A Návay Géza földbirtokos által ajándékozott „Gencsháti vándordíj 
1931” serleget és a „Földeák legjobb atlétája” címet Zaviza Gyula, a futball-
csapat trénere és játékosa nyerte el. Lövészetben, síkfutásban, súlydobásban, 
gerelydobásban, magasugrásban, távolugrásban, gátfutásban és diszkosz-
vetésben is megmérették magukat a jelentkezők. A legjobb eredményeket 
elérők között olvashatjuk Felberbauer Lajos, Dehény Kálmán, Pásztor Ist-
ván, Sarnyai Mihály, Bugyi Dezső, Papp Ferenc, Bauda Nándor és Ménesi 
Ferenc nevét is. 449

Szeptember 20-án a földeáki lövészek megnyerték a makói járási lö-
vészversenyt. 450 Innen a földeákiaknak (Molnár Mátyásnak, Lele János-
nak, Sipos Istvánnak, Rakonczai Józsefnek és Váradi Istvánnak) egyenes 
volt az út az októberi vármegyei lövészversenyre, ami után már a budapesti 
megmérettetés következett. 451 A földeákiak 1938-ban ugyancsak jelesked-
tek lövészetben. Szeptember 18-án a Makói Polgári Lövészegylet versenyt 
rendezett a leventelőtéren. A központi járás csapatversenyén első helyen 
végzett Földeák, gyorstüzelésben úgyszintén. Egyéniben a földeáki Nagy 
Gyula lett az első. 452

Verekedések gyakran előfordultak kocsmákban, bálakban, vagy akár 
az utcákon is, de sportszerű ökölvívás is létezett a faluban. 1942. február 
22-én, vasárnap a Makói Levente Egyesület a Hagymaházban ökölvívó-
bajnokságot rendezett, amelyen Földeák �ataljai is bemutatkoztak. Köz-
ségünk csapata a III. helyen végzett. „Papírsúlyban” Ádók legyőzte apát-
falvai ellenfelét, míg „kisnehézsúlyban” Urai veszített makói sporttársával 
szemben. 453 1942 februárjában a püspöklelei moziteremben mérkőztek meg 
a földeáki ökölvívók a helyiekkel. Az összecsapásokban jeleskedett a föl deáki 

449 Atlétikai verseny Földeákon. Makói Friss Újság, 1931. aug. 23. 2.
450  196 ponttal Földeák győzött a lövészversenyen. Makói Friss Újság, 1931. szept. 23. 2.
451 Sajnos az utóbbi eseményeknek nem találtam nyomát a korabeli sajtóban.
452  A makói lövészverseny eredményei. Makói Újság, 1938. szept. 20. 3.
453  Az ökölvívás izmosodását tükrözte a járási ökölvívó bajnokság. Makói Újság, 1942. 

febr. 24. 6.
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Neparáczki és Czene. 454 Czene Ká-
roly Földeákon született 1926-ban. 
(Testvére, Czene Etelka e kötet „A 
régi Földeák orvosai” című fejeze-
tében mint a gyermekbénulás első 
falubeli érintettje szerepel.) A helyi 
leventemozgalomban kezdett bok-
szolni, ahol hamar kiemelkedett 
tehetségével. Spotpályafutását Ma-
kón folytatta. Külföldi (jugoszláv, 
csehszlovák és román) ringekben is 
megküzdött ellenfeleivel, a Délvidék 
Bajnoka érmet is elnyerte. Sporttár-
saival bejárta Szolnok környékét is, 
ahol hasonló sikereket ért el. Ez is 
közrejátszhatott abban, hogy 1948-
ban Martfűn telepedett le. Az ottani 
cipőgyárban helyezkedett el (ahon-
nan 1988-ban technológusként ment 
nyugdíjba). Miután az ötvenes évek 
elején bevonult, a hadsereg bajnoka 

lett. Édesapja 1952-ben elhunyt, így mint családfenntartót leszerelték. Jöven-
dőbeli feleségével is a Jász-Nagykun-Szolnok megyei városban ismerkedett 
meg, majd 1955-ben házasságot kötöttek. Két gyermekük született, Árpád és 
Csaba. 455 Czene Károly 94 esztendős korában, 2019-ben hunyt el. A hagyaté-
kában fellelt újságkivágatok között található egy (sajnos forrásjelölés nélküli, 
a negyvenes évek elejére datálható) hír, amelyben az FTC (Földeáki Torna 
Club) és a hódmezővásárhelyi MÁV-HTVE ökölvívóinak összecsapásairól 
olvashatunk. A földeáki „újonc” bokszolókat méltató cikk közli a földeákiak 

454  Ökölvívó mérkőzések Csanádpalotán és Püspöklelén. Makói Újság, 1942. márc. 3. 5.
455  Czene Csabának köszönöm az adatközléseit és a rendelkezésemre bocsátott fotó-

kat (lásd a 63. oldalon is).

Az iú bokszbajnok, Czene Károly 
(Czene Csaba gyűjteményéből)
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névsorát: Zombori, Nagy I., Nagy II., Kurunczi, Kockás, Neparáczki, Tóth 
és Czene. Egy 1943-as újsághír tanúsága szerint a faluban is rendeztek ököl-
vívó-bajnokságot (egyes emlékek szerint a Népházban): „Mint értesültünk, 
[makói] leventéink csütörtökön Csongrádon szerepelnek az egyik újonc csapat-
tal, míg a másikkal Földeákon állnak szorítóba.” 456

A régi Földeák sportját tekintve leginkább a labdarúgás maradt meg az 
emlékezetben, de mint a fentiekből kitűnik, egyéb sportágakban is jeleske-
dett a századelő i�úsága. (Levente sporteseményekről a következő oldala-
kon olvashatunk.)

456 Sport. Ökölvívás. Makói Újság, 1943. jún. 2. 5.

A �ortolás után (vagy hely�t) a Földeáki Függ�lenségi és 48-� Olv�ókörben � 
�lálkozh��k az �merősök (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Mozaikok a helyi  
leventemozgalom és cserkészet 

történetéből

A z 1921. évi LIII. törvénycikk rögzítette a testnevelés felada-
tait. Az iskolákban a gyerekek testnevelése a tanterv része 
volt, ám a törvény azoknak a 12 és 21 év közötti �ataloknak 

is kötelezővé tette a heti rendszeres testmozgást, akik elhagyták az iskolát. 
A törvényre alapozva létrejött a leventemozgalom, amely az erkölcsi nevelé-
sen túl nagyon nagy hangsúlyt fektetett a testedzésre is. A Földeáki Leven-
te Egyesület 1924-ben alakult és a harmincas évek végén már közel 400 ta-
got számlált. (Szinte minden családban voltak leventék, ám az alábbiakban 
csak azon személyek nevével találkozunk, akikre régi újságokban rábuk-
kantam.) Az egyesület egyik alapítója Meszlényi Antal főoktató volt. 457

A levente-gyakorlóteret a Vásártéren alakították ki. 1887 októberéig az 
országos vásárt a templom előtti téren rendezték. Alispáni utasításra a falu 
szélére, a későbbi Vásártérre került át a kirakodás. (A faluszéle kiépítéséről 
néhány gondolat: a XX. század első éveiben nagyszabású állami támoga-
tottságú gazdasági munkáslakás-építési akció indult. Bár Földeák község 
kellő önerő híján nem tudta maximálisan kiaknázni az állami támogatást, 
így is sikerült több házat felépíteni. 1907 decemberében a Vásártér keleti 
oldalán 15 házhelyet mértek ki. 1910-re a házakat elfoglalták lakói. 458)

1927 novemberében a község a külterületen is átengedett egy 4000 
négyszögölnyi területet, melyet a leventeparancsnokság lövőtérré tervezett 

457  Életrajzi adatait lásd e kötet Régi iskolákról, tanítókról című tanulmányának Élet-
rajztöredékek című fejezetében.

458  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 69., 80.
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átalakítani. 459 Nem mindenki értett egyet a foglalkozások kötelezővé té-
telével. Vass István és Sipos József földeáki gazdákat a csendőrök letartóz-
tatták, miután többször hangoztatták, hogy nehezményezik �aik vasárnapi 
távollétét, mert akkor rájuk annyival több munka hárul. Figyelmeztetésül 
először megbírságolták őket, sőt egy-egy lovukat is elkobozták. Ennek elle-
nére a gazdák a minisztériumig elmentek panaszukkal. Végül a makói járás-
bíróság fogházában kötöttek ki a leventetörvény elleni izgatás vádjával. 460

1926. március 1-jén leventeoktató tanfolyam indult a faluban, Bajusz 
Gyula (1884–?) segédjegyző vezetésével. 461 (A helyi születésű leventeoktató 
később Apátfalván lett malomtulajdonos.) A felkészülés közben a kikap-
csolódásra is szántak időt: április 18-án táncmulatságot rendeztek a Földe-
áki Katolikus Kör helyiségében. 462 A tanfolyam záróvizsgáját április 24-én, 
délután három órakor tartották meg a helyi sportpályán. Vitéz Bugyi Jó-
zsef, Horacsek Andor (korabeli lapokban András néven is szerepelt), vitéz 
Hajnal Tamás, vitéz Szabó Mihály, vitéz Pál� János, Csonka Ferenc, vitéz 
Szegvári István, Libor Ferenc, Molnár János, Ménesi József, vitéz Horváth 
József, Ratkay Dániel, Tamasi Imre és Szűcs Márton is sikeresen vizsgázott. 
A megmérettetésen jelen volt Földeák község elöljárósága, a Vármegyei 
Testnevelési Felügyelőség képviselői, valamint a falu közönsége. A tanfo-
lyam lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Molnár Dezső segédjegyző, 
vezető oktató. A sajtóbeszámolóból az is kiderül, hogy a Földeáki Levente 
Egyesület öreg leventéi Horacsek Andor („a legjobb lövő”) kántortanító ve-
zetésével 1926 tavaszán megnyerték a vármegyei lövészbajnokságot.  463

Június 27-én, a búcsú napján, Földeákon 359 helyi, és 96 óföldeáki le-
vente Nagy Gyula főszolgabíró, Burián Géza járási testnevelési felügyelő és 
Wágner János vármegyei testnevelési felügyelő jelenlétében ünnepélyes fo-

459 A földeáki közgyűlés jegyzőkönyvéből. Marosvidék, 1927. nov. 26. 2.
460  Két földeáki gazdát letartóztattak a Levente-törvény elleni izgatás miatt. 

Marosvidék, 1925. szept. 1. 2. 
461 Leventeoktató tanfolyam Földeákon. Marosvidék, 1926. márc. 7. 3.
462 A Földeáki Levente Egyesület. Marosvidék, 1926. ápr. 11. 3.
463 A földeáki levente-oktatók záróvizsgája. Marosvidék, 1926. ápr. 28. 3.
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gadalmat tett. A műsort a földeáki zenekar által előadott Himnusz nyitot-
ta, majd Nádasdi Mihály levente a Riadó című verset szavalta el. A sportün-
neppé alakult napon a leventék távugrásban, birkózásban, gerelyvetésben, 
különböző távú futásokban, magasugrásban, súlylökésben, buzogánydo-
básban, diszkoszvetésben és lövészetben mérhették össze ügyességüket, 
erejüket. Az újság a legjobban teljesítő sportolókat ekképpen sorolta: Ber-
náth Lajos, Bugyi Imre, Bugyi Dezső, Kozma Béla, Ádók Antal, Bodócsi 
Mihály, Gábor Mihály, Bajusz Márton, Gardi József, Göller György, Hor-
váth Ferenc, Tóth János, Bodócsi János, Ádók Mihály, Bálint József, Nagy 
Sándor, Czagány Mihály, Sipos Sándor, Nádasdi Mihály, Bálint László. Az 
oktatók lövészversenyében Ratkay Dániel első, Ménesi József második he-
lyezést ért el. A verseny után Dehény Kálmán ötödéves tanítóhallgató elő-
adta a Leventékhez című költeményt. A napot a községi nagyvendéglőben 
megrendezett leventebál zárta. 464

Az Óföldeáki Levente Egyesület 1927. május 8-ai zászlószentelési ün-
nepségén megjelent Tarnay Ivor alispán, Nagy Gyula főszolgabíró, Burián 
Géza járási testnevelési előadó, Szmolenszky László torontáli főszolgabíró, 
Návay Sándor, Korchmáros Imre és özv. Eckhardt Oszkárné is. Földeák 
elöljárósága és leventeegyesülete szintén képviseltette magát. A templomi 
mise alkalmával Straub József plébános felszentelte a damasztból készült 
zászlót, melynek egyik oldalán a „Meg ne ijedjetek, a haza földnek szíve do-
bog fel” másik oldalán a „Levente Egyesület Óföldeák, 1927” felirat olvasha-
tó, hímzett selyembetűkkel. A magyar címer és a leventejelvény ugyancsak 
látható a lobogó két oldalán. Verset mondott Wágner Szidónia és Lénárt 
István. A program Návay Aranka kastélyának udvarán folytatódott, ahol 
megemlékeztek az 1919-ben mártírhalált halt Návay Lajosról. Sárpátky 
János tanító és Straub József plébános szóltak az egybegyűltekhez. Návay 
Andorné zászlóanya ebédre hívta az ünnepség vendégeit. A délutáni házi-

464  Levente ünnepség Földeákon. Marosvidék, 1926. jún. 26. 3.; A földeáki leventever-
seny. Nagy főszolgabíró a leventeeszméről. A verseny eredménye. Marosvidék, 1926. 
júl. 2. 2.
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versenyt követően az érdeklődők megtekinthették Nyáry Andor: A levente 
című színművét. Reggelig tartó táncmulatság zárta a dús programot. 465

Az óföldeáki levente-gyakorlótér az úgynevezett csikólegelőn működött 
1927-ig, de miután a Wol�nger testvérek bérbe vették a Návay családtól a 
területet, a gyakorlótér megszűnt. A bérlők új helyet jelöltek ki a leventék 
részére.

Az 1927-es földeáki leventeversenyen részt vettek Apátfalva, Óföldeák, 
Királyhegyes, Magyarcsanád és Püspöklele �ataljai is. „Szemkápráztató 
szépség, �issesség, üdeség s a lélek ragyogása a szemekben s a szív öröme az 
arcokon” – írta a Marosvidék napilap krónikása beszámolójában. Reggel 8 
órakor ünnepi istentisztelettel indult a program. Tarnay Ivor alispán dél-
után érkezett a faluba. Mátyás Béla földeáki plébános a községháza előtt 
köszöntötte a magas rangú vendéget. Az ünnepi eseményre emelt diadal-
kapu alatt Nádasdi Mihály levente rövid köszöntő után virágcsokrot nyúj-
tott át az alispán leányának. A Himnusz után megkezdődtek az egyéni és 
csapatversenyek. A más évek versenyeiről ismert nevek mellett ezen a na-
pon a földeáki Vajka László és Sipos Mihály, valamint Burzán Sándor és 

465  Az óföldeáki zászlószentelési ünnepség programmja. Marosvidék, 1927. máj. 8. 2.; 
Levente zászlószentelés Óföldeákon. Marosvidék, 1927. máj. 10. 2.

A leventerendezvény fotója a Vásártéren készülh��t
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Dehény Kálmán, zakóján cserkészkitűzővel
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)



285 

Mozaikok a helyi leventemozgalom és cserkészet történetéből

Vörös Ferenc óföldeáki leventék neveit közölte az újság a legjobbak között. 
Magasugrásban és céllövészetben Földeák csapata az első helyre küzdötte 
fel magát. Óföldeák együttese diszkoszdobásban végzett az élen. A ver-
senyszámok után a �atalok talaj- és gúlagyakorlatokkal szórakoztatták  a 
közönséget. A királyhegyesi iskolás �úk és lányok igen szép gyakorlatot 
mutattak be, de a földeáki lányok is sikerrel szerepeltek. Az óföldeákiak 
gúlagyakorlatát Szalma Mátyás leventeoktató tanította be, míg a földeáki-
ak Nyíló rózsa formációja Bajusz Gyula segédjegyző, leventeoktató érdeme-
it dicséri. Ruházat és külcsín tekintetében Óföldeák vitte a prímet. Nagy 
Gyula főszolgabíró beszéde után Tarnay alispán is méltatta a rendezvényt, 
amelynek magas színvonalú lebonyolítása Lukács István községi főjegyző, 
vitéz Molnár Dezső vezető leventeoktató és Bajusz Gyula leventeoktató ne-
véhez fűződött. 466

A leventék a nemzeti ünnepeken is közreműködtek. 1928. március 
15-én a katolikus és református istentiszteletek után a leventék tartottak 
megemlékezést. Beszédet mondott vitéz Molnár Dezső levente-főoktató 
és Tamasi Imre leventeoktató. Délután Mátyás Béla plébános méltatta a 
nap jelentőségét. Este az iparos körben 170 terítékes bankett várta a ven-
dégeket, ahol Kránitz Imre segédlelkész köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd Mészáros Rózsika és Dehény Kálmán szavaltak. 467 Két év múlva, 
1930. március 15-én már a cserkészekkel együtt ünnepeltek a leventék. 
Dehény Kálmán kántortanító vezetésével a helyi cserkészek a katoli-
kus körben ünnepséget rendeztek és irredenta színműveket adtak elő. 
Rakonczai Lajos cserkész verset mondott. Ebben az évben az is emléke-
zetessé tette március idusának ünneplését, hogy „a templom tornyában 
tárogató szólalt meg és kuruc nóták bánatos hangja szálldosott a falu felett” 
– számolt be a nap eseményeiről Ménesi György a Marosvidékben. 468

466  Járási leventeverseny Földeákon. Marosvidék, 1927. jún. 19. 1.; A földeáki levente-
verseny mindent felülmúló eredményei. Marosvidék, 1927. jún. 21. 3.

467  A csanádmegyei március 15-iki ünnepségekről általában. Marosvidék, 1928. márc. 
21. 3.

468 Március idusa Földeákon. Marosvidék, 1930. márc. 18. 2.
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1928 áprilisában veszélybe került a 
Vásártér egy részén működő levente-gya-
korlótér működése, miután egy rendelet 
kötelezővé tette az állatvásárterek bekerí-
tését. A községre a leválasztás nagy anya-
gi terhet rótt volna, a leventéknek pedig 
új helyszínt kellett volna keresni. Mátyás 
Béla plébános és Lukács István főjegyző 
közbenjárására, illetve Tarnay Ivor alis-
pán jóváhagyásával végül minden marad-
hatott a régiben. Így az ott lakók közleke-
dését sem akadályozták. 469

Érdemes megemlíteni, hogy 1928-ban 
Igáson még olyan sokan laktak, hogy a ta-
nyai lakosok kérvényezték a leventeoktatás 
helyi megszervezését. Az odavalósi �atalok-
nak ugyanis Rákosra kellett eljárniuk okta-
tásra, pedig 1927 óta egy új iskola is rendel-
kezésre állt helyben. 470

1928 novemberében a földeáki gazdál-
kodó i�úság rendezésében táncmulatságra 
került sor a katolikus kör termében. A fő-
védnöki tisztségre S. Bálint György fel-
sőházi tagot és Návay Lajos földbirtokost 
kérték fel. A bál tiszta bevételét a földeáki 
leventezenekar felszerelésének javítására 
fordították. 471

469  Földeákon nagy bonyodalmat okozott a vásártér bekerítésére vonatkozó rendelet. 
Marosvidék, 1928. ápr. 14. 3.; A csanádmegyei községek életéből. Marosvidék, 
1928. nov. 11. 1.

470 Leventeoktatót az igási járandókra. Marosvidék, 1928. szept. 5. 3.
471 Gazdabál Földeákon. Marosvidék, 1928. nov. 8. 3.
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1929. június 16-án, vasárnap délután 3 órakor a földeáki és az óföldeáki 
leventeegyesület háziversenyt rendezett. A zenés szabadgyakorlatokon, 
emberi gúlákon és táncokon túl a sportversenyszámok alkották a fő prog-
ramot. A különböző távú futásokban Kurunczi József, Bakos Béla, Rácz 
László, Burzán Sándor, Szabó István, Erdélyi Zsiga, valamint Óföldeák-
ról Horváth György és Berényi György jeleskedtek. A súlydobás díjazottjai 
voltak: Lele László, Papp Ferenc, Bugyi Dezső és Vízhányó János. A ma-
gasugrás legjobb jai között Bakos Béla, Kurunczi József, Bugyi Dezső, 
Vízhányó Mátyás, Papp Ferenc és Berényi György szerepeltek. Távolug-
rásban Erdei Zsiga, Bakacsi János, Bugyi Dezső, Szabó István, míg helyből 
távolugrásban Bakos Béla és Kurunczi József voltak a legjobbak. A céllövé-
szet bajnokai Sándor László és Mészáros József lettek. Buzogánydobásban 

Földeáki cserkészek. Középen Csepe�a Andor lelkész, tőle jobbra  
Dehény Kálmán � fel�merh�ő. Remélh�őleg idősebb földeákiak  

család�gjukra, vagy es�leg önmagukra �mernek
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Bálint József az első, Folti Imre a második helyen végzett. Az ünnepségen 
részt vett �iel Miklós járási testnevelési felügyelő és Issekutz Béla szolga-
bíró. A testnevelési felügyelő a nyertes leventék között zsebórákat, cigaret-
tatárcákat, villanylámpákat, zsebkéseket osztott ki. 472 Az év egy szomorú 
eseményt is hozott a földeáki leventéknek: Vízhányó Lajos (Földeák, 482. 
számú ház) 19 éves leventeoktató 1929 novemberében tífuszban elhunyt. 
A család egyetlen �úgyermekét a földeáki leventék díszszakasza jelenlété-
ben helyezték örök nyugalomra. 473 Baleset is előfordult: 1932. január 24-én 
Lóczi István földeáki levente egy vadászaton véletlen meglőtte Mészáros 
Józsefet, aki súlyos lábsérülést szenvedett. A gondatlan elkövetőt egy hónap 
fogházra ítélték. 474 1941-ben még aktív volt a faluban is a leventemozgalom, 
erről tanúskodik a következő rövid hír. „A földeáki leventék az egyesület 
vezetősége, a községi elöljáróság és sok érdeklődő jelenlétében tartották meg 
évzáró ünnepélyüket. A Hősök-szobra előtt a magyar Hiszekegy elimádko-
zása után Kilár Károly csoportparancsnok tartalmas beszédben méltatta vi-
téz nagybányai Horthy Miklóst születésnapja alkalmával. Utána a leventék 
kötelességteljesítéséről és magatartásáról szólott. A Himnusz eléneklése után 
a szakaszok katonás fegyelemmel vonultak el a Hősök-szobra előtt”. 475 A le-
venteköteles �ataloknak (az 1939. évi II. törvénycikk érvénybelépte óta) kö-
telező volt az elrendelt orvosi vizsgálatokon megjelenni. 1941. szeptember 
18-án például az 1922-ben, 1926-ban és az 1929-ben született földeáki �úk 
kerültek sorra. 476

1942 vízkereszt napján a leventebálat rendeztek a faluban Dehény Kál-
mán igazgató-kántortanító, leventeparancsnok vezetésével. A bevételt saját 
fel szerelésükre kívánták fordítani. A leventék reggelig tartó mulatságán  

472 A földeáki leventeverseny eredményei. Marosvidék, 1929. jún. 19. 3.
473 Gyászhír. Marosvidék, 1929. nov. 7. 3.
474  A földeáki lövöldöző levente egy hónapi fogházat kapott. Makói Friss Újság, 1932. 

jan. 26. 3.
475 A földeáki leventék évzáró ünnepélye. Makói Újság, 1941. jún. 22. 7. 
476 Csütörtökön kezdődik a leventék orvosi vizsgálata. Makói Újság, 1941. szept. 16. 3. 
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„ott volt a község egész társadalma, osztályokra való tekintet nélkül.” 477 1943 
tavaszán a makói leventék mezei futóversenyén a földeáki Pócsai Imre első 
helyezést ért el az 1925–27-ben születtek korcsoportjában. 478

A falu cserkészeiről kevesebb sajtóhír jelent meg, mint a leventékről. 
1926. június 3-án Dehény Lajos meghívására a faluba érkezett a szegedi ró-
mai katolikus tanítóképző cserkészcsapata, hogy részt vegyenek a Hősök 
Napja ünnepségen. A megemlékezésre hagyományosan minden év májusá-
nak utolsó vasárnapján került sor, de – hogy ne essen egybe az óföldeáki bú-
csúval – Földeákon pár nappal később, úrnapján tartották meg az ünnepsé-
get. A körmenet után a vendégek és a falusiak a Kornél-erdőbe kirándultak. 

477 Leventebál Földeákon. Makói Újság, 1942. jan. 9. 5.
478  Sport. Az újjáéledt magyar lélek megnyilatkozása a mezei futóversenyen. Makói Új-

ság, 1943. ápr. 20. 3.

Cserkész- és leventedíszőrség az országzászlónál, valószínűleg 1932-ben. A fotó �lán 
épp az av�á� örökíti meg (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Este a római katolikus kör-
ben műsoros előadást is tar-
tottak a vendégcserkészek. 
Egy korabeli sajtóbeszámoló 
szerint a majd negyven fő-
ből álló szegedi cserkészkül-
döttség nagy ha tással volt a 
föl deáki �a ta lokra és a falu 
közön sé gé re egyaránt. 479

Bizonyos, hogy 1929-ben 
már szervezett cserkészmoz-
galom működött a faluban. 
Egy újsághír szerint „a föl-
deáki Návay Tamás cserkész-
apró csoport” december 8-án 
délután 5 órakor a Földeáki 
Katolikus Kör helyiségében 
cserkészünnepélyt  rendezett 
a következő műsorral: „1. 

Cserkészinduló, énekli a dalárda. 2. Megnyitó beszéd, tartja Dehény Kál-
mán róm. kath. kántor, segéd tiszt. 3. Csatakiáltások, előadják az apródok. 4. 
Édesanyád, szavalja Rakonczai Lajos apród. 5. Cserkészjátékok, előadják az 
apródok. 6. Jóska bácsi cserkész lesz, előadja Ratkay Miklós. 7. Lányi: Kertem 
alatt, énekli a dalárda. 8. Dugó Jani mint mikulás, színdarab, előadják az 
apródok. 9. Szózat, énekli a dalárda.” 480 Ezzel a sajtóhírrel összecseng Ádók 
István (hajdani kiscserkész) feljegyzése, miszerint az 587-es Návay Tamás 
cserkészcsapatot Dehény Kálmán kántortanító alapította 1929-ben. 481 

479  Hősök napja Földeákon. Marosvidék, 1926. máj. 30. 2.; A szegedi cserkészek Földe-
ákon. Marosvidék, 1926. jún. 6. 2.

480 A földeáki „Návay Tamás” cserkészapró csoport. Marosvidék, 1929. dec. 8. 2.
481  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 108.

A Magyar Cserkészszöv�ség jelvénye  
a Szent Koronával, 1930 (Wikipédia)
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Még egy rövid sajtóhír: 1930. május 6-án járásköri tanítóértekezletet tar-
tottak Földeákon. A nagyszabású rendezvényen Dehény Kálmán kántorta-
nító előadást tartott a cserkészetről. 482

A magyar cserkészetet a Nyilaskeresztes Párt oszlatta fel 1944-ben, 
majd a mozgalom maradványait a Magyar Kommunista Párt 1948-ban be-
olvasztotta az 1945-ben létrejött Magyar Úttörők Szövetségébe. Egy 1945-
ös rendelet a leventemozgalomnak is véget vetett.

482 Járásköri tanítógyűlés Földeákon. Marosvidék, 1930. máj. 6. 3.

A 289. oldalon lá��ó képpel egy időben készülh��t fotón a bal szélen Mátyás 
Béla plébános ül kalapban. Középen to�� leventesapkában vitéz Molnár Dezső 

lá��ó. A tőle jobbra kimag�ló fér� T�s Árpád főjegyző, előtte Baj�z Mihály 
községi bíró ül  (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Egy elfeledett foglalkozás:  
a selyemhernyó-tenyésztés

„Legyen csak elég szederfalevél, s a többi bizonyosan el nem marad.”
Széchenyi István: Selyemrül. 1840. 51.

A magyar selyemhernyó-tenyésztés az 1600-as évek végén 
vette kezdetét, amidőn a régi selyemszövő családból szárma-
zó, olasz nemzetiségű Passardi János Péter Magyarországra 

költözött, és a Baranya megyei Pellérd községben megkezdte működését. 
Az 1700-as években több olasz selyemfeldolgozó cég is áttelepült Ma-
gyarországra. II. József kedvező rendeletekkel segítette elő a selyemher-
nyó-tenyésztés ügyét. Blaskovits József – a szegedi Somogyi-könyvtárban 
is fellelhető  – 1793-ban megjelent, A selyem tenyésztetésének módjáról és 
hasznáról való beszélgetés a selymet tenyészteni akaró, és Inspector között című 
munkájában kérdezz-felelek formájában ad tanácsokat leendő selyemher-
nyó-tenyésztőknek. Széchenyi István Itáliában és Franciaországban ismer-
kedett meg az „új” mesterséggel, sőt maga is foglalkozott selyemhernyók-
kal. 1840-ben Selyemrül címmel kötetet is megjelentetett tapasztalatairól. 
Ekkorra érte el csúcspontját a hazai selyemgubó-termelés (tehát még nem a 
selyem, mint végtermék), majd itthon és külföldön is hanyatlásnak indult 
az ágazat, leginkább a nosematosis (szemcsekór) nevű hernyóbetegség elter-
jedésének következtében. 483

A korai népszerűsítés egy szép példáját olvashatjuk a Szegedi Híradó 
1868. szeptemberi számában. „A selyemtenyésztés és eperfaültetés előmozdí-
tása céljából 2500 db arany tűzetett ki, azok jutalmául, kik 1860-tól 1866-ig 
e téren leginkább kitüntetik magukat. A jutalmakat a magy. kir. földműve-

483  Takáts Rózsa: Adatok a magyar selyemhernyó-tenyésztés történetéhez. In: A magyar 
mezőgazdasági múzeum közleményei, 1992–1994. 163–196.
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lés, ipar- és kereskedelmi miniszter a napokban osztotta ki.” (Vérkuthy, sze-
gedi selyemtenyésztési felügyelő sikeres tevékenysége folytán ekkor 100 db 
aranyat kapott.) 484

Igazán az 1880-as évektől lendült fel a selyemipar, leginkább Bezerédj Pál-
nak köszönhetően, aki röpiratában hangsúlyozta a selyemhernyó-tenyésztés 
jelentőségét. A Szegedi Híradó 1880 júniusában méltatta Bezerédj Pál és a 
szekszárdi központ eredményeit. A tolnai városban ekkoriban egy Görtzből 
(ma Gorizia, Olaszország) érkezett selyemtenyésztő-szakértő oktatta a ma-
gyar érdeklődőket. A kiváló minőségű peteanyagot már külföldre is szállí-
tották. 485 A kormány felkarolta az ágazatot és A selyemtenyésztés védelméről 
szóló 1885. évi XXV. törvénycikkel hivatalosan szabályozta a termelést. Lét-
rehozták az Országos Selyemtenyésztési Felügyelőséget Bezerédj Pál vezetésé-
vel, szekszárdi székhellyel, koordinálva a petekiosztást, magát a termelést, a 
gubóbeváltást és az alapfeltételt jelentő eperfaültetéseket. Óriási beruházás 
keretében számos gubóraktár és fonoda épült, így már nem a külföldre szál-
lítandó gubó előállítása lett a végcél, hanem a selyemkészítés, itthon, magyar 
dolgozókkal. 486 A kiváló magyar selymeket számos nemzetközi kiállításon 
jutalmazták: 1890-ben Bécsből, 1894-ben Lyonból, 1900-ban Párizsból, 
1904-ben Saint Louisból, majd 1906-ban Milánóból is nagydíjjal tértek 
haza a magyar cégek. 1905-re Magyarországot csak Olaszország és Francia-
ország előzte meg az európai selyemhernyó-tenyésztők ranglétráján. 487

Ekkorra már Csanád vármegyében is foglalkoztak selyemgubó-előál-
lítással. Bár Makó már 1883-ban szerepelt Magyarország selyem termelő 
községeinek térképén, és az Epreskert területnév is őrzi a selyemtermelés 
emlékét, a városban soha nem lett népszerű a selyemhernyó-tenyésztés. En-
nek ellenére, vagy éppen a meghonosítás érdekében az 1900-as évek elején 
felmerült a gondolat egy selyemfonógyár létesítésére, de az végül 1908-ban 

484 A selyemtenyésztés és eperfaültetés. Szegedi Híradó, 1868. szept. 20. 4. 
485 A selyemtenyésztés ügye. Szegedi Híradó, 1880. jún. 22. 3.
486  Milho�er Sándor: Magyarország közgazdasága, 3. köt. Budapest, 1904. 476–482.
487 Dr. Sebestyén Endre: A selyemhernyó tenyésztése. Budapest, 1957. 6–8.
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Békéscsabán nyitotta meg kapuit. 488 Később sem javult a helyzet, 1927-ben 
is csak 73 makói selyemhernyó-tenyésztőt tartottak nyilván, ami a város 
lakosságának csak elenyésző százalékát jelentette. 489

Az első világháború tönkretette a jól kiépült magyar tenyésztőhálóza-
tot, az eperfás területek száma lecsökkent, a feldolgozóüzemek többsége 
Trianon után a határon kívül rekedt. A termelést csak 1930-ra sikerült újra 
fellendíteni. Ekkor, a 25 selyemhernyó-tenyésztő vármegyét felsorakozta-
tó rangsorban Csanád, Arad és Torontál k.e.e. (közigazgatásilag egyelőre 
egyesített) vármegye a termelt gubómennyiséget tekintve a hatodik helyen 
szerepelt. 490

A második világégés újra tönkretette az ágazatot, majd 1947 körül lassan 
újjáéledt a tenyésztés. 1948-tól az újonnan alakult Selyemhernyó Tenyész-
tő Nemzeti Vállalat, majd 1950-től a Selyemgubó Termeltető Szövetkezeti 
Vállalat 12 kirendeltsége látta el a közvetlen irányítást. Az erdőgazdaságok 
bonyolították az eperfák szaporítását, értékesítését. 1955-ben a magyaror-
szági termelők 232 tonna gubót adtak le, amit az értékesítésig három rak-
tárban: Békéscsabán, Győrben és Tolnán tároltak. A szekszárdi Selyem-
termelési Kísérleti Intézet végezte a selyempete központi előállítását és a 
tudományos vizsgálatokat.

Visszakanyarodva a XX. század elejére: a könnyűnek és gyorsnak titulált 
pénzkereseti lehetőség csak kellő hozzáértés mellett kecsegtetett sikerrel. 
A selyemhernyó-tenyésztéshez szükséges eperfagondozásnak külön szak-
irodalma volt, amiből mindent megtudhatott az érdeklődő, az ültetéstől a 
kíméletes lombszedésig. A múlt század első felében az eperfákat a törvény 
szigorával is óvták. Akit például azon kaptak, hogy az ágat a fáról letörve, a 
földön ülve szede geti a leveleket, szigorúan megbüntették. 

A hernyók táplálására kizárólagosan a fehér epret termő fa (Morus alba) 
alkalmas. A petéből kikel a kb. 3 milliméteres hernyó, szinte folyamatosan 

488 Makó története 1849-től 1920-ig. Makó monográ�ája 5. Makó, 2002. 268.
489  Barna János (szerk.): Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek. Magyar város-

ok monográ�ája VI. Budapest, 1929. 130.
490 Fent István: A magyar selyemtenyésztés története. Budapest, [1938.] 40.
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eszik és növekszik, négyszer vedlik, majd teljes hosszát (kb. 8-9 cm) elérve 
következik a selyemfonás és bábozódás, ami 2-3 napot vesz igénybe. Lét-
rejön a selyemgubó, benne a bábozódott hernyóval. Ha itt nem akasztjuk 
meg a folyamatot, akkor a selyemgubóból bő két hét alatt kibújik a 10 cm 
szárnyfesztávolságú selyemlepke, ami párosodás után 350-400 petéjét le-
rakja, és kezdődik minden elölről. Az alábbiakban ismertetett munkame-
net 491 egy lehetséges alternatíva, az alkalmazott módszerek és anyagok táj-
egységenként eltérők lehettek.

A tenyésztők (családok) a meghirdetett hernyóosztáskor ingyen átvet-
ték az akkor még egy kisebb dobozban is elférő (12-15 gramm, mákhoz 
hasonló, kezdetben világosabb, majd beszürkülő) peteadagot. Ez a meny-
nyiség optimális körülmények között 30-35 kg gubót adhatott a ciklus 
végére. Egy doboznyi lárva teljes tenyészidejére 30 négyzetméternyi terü-
letet kellett biztosítani. Ez körülbelül 10 darab, 3×1 méteres (nád, vessző, 
kukoricaszár, hasított napraforgószár stb.) rácsot jelent, ügyelve arra, hogy 
ne legyenek nagy rések a szálak között. Nagyon fontos volt a szellőzés és 
a körbejárhatóság. A rácsokra papírt tettek, hogy a hernyók ürüléke ne 
hulljon alá, másfajta papírokkal pedig megkönnyítették a hernyók áthe-
lyezését (a papírokat is ingyen kapták a tenyésztők a keltetőtől). Védeni 
kellett a helyiséget a rágcsálóktól, macskáktól, barom�aktól, de még a han-
gyáktól, rovaroktól is. 14 °C alá nem szállhatott a hőmérséklet, így (szem 
előtt tartva a tűzveszélyt) fűtésre is szükség lehetett, de a szellőztetést ek-
kor sem lehetett hanyagolni. A hirtelen hőmérsékletváltozás ugyancsak 
károsította az állományt. Ezért javasolták a kályha körülrakását téglákkal: 
így nem árasztotta annyira a meleget, és lassabban hűlt ki a fűtőtest. Fon-
tos volt a helyiség rendszeres fertőtlenítése, a rácsok tisztán tartása is. Az 
elhanyagolt, rothadó, nedves levelekkel teleszórt rácson a hernyók gyorsan 
megbetegedtek.

A kikeltetés 8-14 napig eltarthatott. Közben naponta többször ned-
vesíteni kellett a padlót. Először csak friss, vágott levelekkel lehetett 
táplálni a növekedésnek induló hernyókat. Itt nem szólunk részletesen 

491 A selyemhernyótenyésztés gyakorlati kézikönyve. Budapest, 1929. 21–60.
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a hőmérséklet szabályozásáról, a szel lőztetésről, az etetett levelek mi-
nőségéről és aprításáról, a pára és tisztaság fenntartásáról, a növekvő 
hernyók ritkításáról és átrakásáról, az alomvas tagság figyeléséről, a négy 
vedlés körüli teendőkről és a betegségek felisme réséről. Ehelyett egy hó-
napot előreugorva (pontosan 32 napot) eljutunk a kifejlett hernyók be-
gubózásához.

A hernyók „kötni” kezdenek. Előzőleg repcéből, szalmából vagy ha-
sonló anyagból készült fonósátrakat kell elhelyezni a tálcákon. A hernyók 
kiürítik a gyomortartalmukat és már nem esznek többet: életben mara-
dásukhoz felhalmozott tartalékaikat használják. 18–20 °C az ideális, de 

A selyemgubó képződési folyam�a (Ku�si Csaba: Selymek és me�erséges változ�aik. 
Kaleidoscope, 2019/18. 320., kaleidoscopeh�tory.hu)

P�ét rakó lepke Selyemhernyók Bebábozódás kezd�e

Gubó kialakulása Gubó selyempehe�yel Legombolyítás előtt
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a nedvességet, párát ekkor már kerülni kell a helyiségben. A hernyó a két 
mirigyzacskójában termelődő anyagot, a �broint (selyemanyag) és a sericint 
(selyemenyv) a közös mirigykivezető-csövön, a fonószemölcsön keresztül 
préseli ki. 492 Így jön létre a selyemszál, illetve ebből a jellegzetes gubó. Ez 
optimális körülmények között egy-két nap alatt bekövetkezik, ám nedves 
időben egy hétig is elhúzódhat a folyamat. Ha nem előírásszerűen jár el a 
tenyésztő, akkor nagy eséllyel csak gyengébb minőségű, kettős, összeragadt, 
vagy csökevényes gubókat tud összeszedni.

492 Berkes Sándor: A selyem. Budapest, [1938.] 3.

Egy mindössze négy oldal�, ám �r�lm� tenyésztési útmu�tó  
borítója a harminc� évek végéről

(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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8-10 nap elteltével érettnek tekintették a gubót, ha megrázva zörgött 
benne a báb, vagy ha felvágva a bábot vörösbarnának látták (míg az éret-
lenben fehér vagy sárga). Éretlen gubót nem fogadtak el az átvevők, így 
egy korai összeszedéssel a teljes munkafolyamat haszontalanná válhatott. 
A gubók helyes szedése, átadás előtti tárolása, osztályozása szintén nagy 
oda�gyelést igényelt. Az egy hónapi eperfalevél-szükséglet (a fentebb em-
lített kb. 15 gramm petéből kikelt hernyót alapul véve) elérhette az 500 
kilogrammot (ami 15-20 fát feltételez).

A beváltóállomásokról a gubók raktárakba, majd a fonodákba kerültek. 
A gubóból 2 hét alatt kelne ki a selyemlepke (Bombyx mori), de ezt főzéssel 
vagy meleg levegős szárítással megelőzik. Kefével feltépik a külső lazább, 
kócosabb részeket, majd több szálat összehúzva lefejtik az elképesztően 
hosszú, 400-1000 méter hosszú gyöngyházfényű szálakat.

Nemcsak szaklapokban, hanem heti- és napilapokban is sorra jelen-
tek meg selyemhernyó-tenyésztést népszerűsítő cikkek. A Makói Hírlap 
1901 márciusában közölte Czirbus István makói tanító (aki 1885-ben a 
földeáki református iskola egyik szorgalmazója és tanítója volt) cikkét, 
amelyben lelkesen ír a virágzó termelésről. Kimutatása szerint a század-
fordulón Földeákon 19 tenyésztő munkálkodott. Ez arányait tekintve 
nem volt kevés, mert a tanító (aki maga is részt vett a gubók átvételé-
ben) ugyanebben a cikkben a jóval népesebb Makóról csak 34 tenyész-
tőt említ. Sajnálattal megállapítja emellett, hogy ez a foglalkozás – fő-
leg a gazdagabb lakosok között – még mindig lenézett tevékenység.

A törvényi előírásoknak köszönhetően a századelőre már a legtöbb tele-
pülésen szép számmal voltak eperfák, és a rendelet a köztéri fák leveleinek 
szedését is megengedte. Ez nagy segítséget jelentett a nincstelen tenyésztők-
nek. Ráadásul a gubókat pont az aratás előtti, munkákban szegényebb idő-
szakban kellett leadni, így a selyemhernyótartás az ínségesebb időszakok 
átvészelésében is segített. 493

Pár év múlva a Maros hetilap is cikkezett a selyemhernyó-tenyésztésről: 
„Melegen ajánljuk a közönség �gyelmébe ezt a könnyű, rövid ideig tartó és 

493  A selyemtenyésztésről. Ajánlva népünk �gyelmébe. Makói Hírlap, 1901. márc. 31. 4.
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emellett mégis szépen jövedelmező foglalkozást. Hiszen egyes szorgalmas te-
nyésztők rövid 6 hét alatt annyit kapnak a selyemgubóért, hogy napszám-
ból egész nyáron sem kereshet többet”– írta a lap 1908. május 21-én annak 
apropóján, hogy Makón, a „honvédi reform. leányiskolánál” megkezdték a 
selyemhernyók kiosztását. A tenyésztés iránt érdeklődők Nagy Lajos taní-
tóhoz és Molnár Endre felügyelőhöz fordulhattak tanácsért. A cikk köve-
tendő példaként említi Mészáros Béla földeáki cipészt, aki 1907-ben 205 
koronát kapott a selyemgubókért. 494 (Összehasonlításképpen: 1907 ápri-
lisában a hódmezővásárhelyi búza mázsája 16 korona 45 �llérbe került a 
fővárosi gabonatőzsdén. 495)

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvény-
cikk a faiskolákról és fásításokról szóló VI. fejezete szerint a községek kö-

494 Selyemtenyésztők �gyelmébe. Maros, 1908. máj. 21. 4.
495 Budapesti gabonatőzsde. Népszava, 1907. ápr. 2. 9.

Az 1930-ban Budape�en megjelent A magyar selyemtenyésztés 250 éves múltjából 
című köt� a falubeli Kolimár Sándornak és Ádók I�vánnénak � emlék� á�ít

(Somogyi-könyvtár, Szeged)
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telesek faiskolát létrehozni, fenntartani, különös tekintettel a selyemher-
nyó-tenyésztés alapfeltételét jelentő eperfák telepítésére. A rendeletnek 
megfelelően Földeák elöljárósága a katolikus és református iskolák közös 

használatára a haleszi részen egy kataszteri 
hold földterületet biztosított. A fellendülő 
selyemhernyó-tenyésztés miatt megnőtt az 
eperfák iránti igény. A községi faiskolában 
1900-ban már 1600 eperfát neveltek. (Ezen-
kívül 1200 alma-, 200 körte-, valamint 60 
sárgabarack- és ugyanennyi cseresznye fát.) 
Ez nagyban megkönnyítette a helyi tenyész-
tők munkáját, mert a helyi eperfa-telepítések 
előtt gyakran Hódmezővásárhelyig kellett 
eperfalevélért menni. 1901-ben 60 eperfát 
állami támogatás jegyében is kapott Földe-
ák. Míg 1900-ban 19, 1901-ben 39, addig 
1903-ban már 59 selyemhernyó-tenyésztőt 
mutat a korabeli statisztika. 496 (Más forrás 
90 tenyésztőt jelez ugyanerre évre. 497) 1910-
től az elöljáróság csak úgy adott engedélyt 
építkezésre, ha az építő vállalta a majdani 
ház elé eperfák ültetését is. 498 1910-re már 
750 eperfa szegélyezte a falu utcáit és körül-
belül ugyanennyit telepítettek a községen 
kívüli utak mellé. A fatördelőket pénzbír-
sággal sújtották. 499

496  Jelentés Magyarország selyemtenyésztéséről és selyemfonó iparának állapotáról az 
1901. évben. Budapest, 1902.  85., 91–92., 95., 97.

497  Magyarország selyemtenyésztése és selyemfonó-ipara 1903-ban. Budapest, [1903.] 23.
498 Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001.] 109–110.
499  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-

ák], 1996. 83.

Gönczi-Gebhardt Tibor alkot� 
propagandaplakát 1957-ből
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A húszas évekre jól kiépült a vármegyei tenyésztőhálózat. 1928-ban 
Ambrus János területi vezető beszámolója szerint a Makó környéki fal-
vak 10512 kg gubót adtak le, amelynek 87 százaléka kiváló minőségű volt. 
Az elsőrendű gubóért 2 pengő 80 �llért, a másodrendűért 2 pengőt, míg 
a harmadrendűért 16 �llért �zetett az állampénztár kilogrammonként 
(1928 júliusában a makói piacon 1 mázsa búza ára 24-25 pengő volt. 500) 
Kimagasló eredményt ért el Kövegy és Földeák, utóbbi főleg az Ádók-féle 
mintatenyészetnek köszönhetően. Ekkorra már nem csak a szegényebbek, 
hanem a tehetősebb lakosok is bekapcsolódtak a termelésbe. Ugyanakkor 
az időjárás is nagyban befolyásolta a tenyésztést. 1928-ban az egyébként jól 
tervezhető gubóleadás egy hetet csúszott, mert az eperfa levélzete tavasszal 
háromszor is elfagyott. A húszas évek végétől már kétszer is keltettek her-
nyókat a tenyésztők, így a bevétel is növekedett. 501 1940-ben a Makói Újság 
kimutatást közölt a megyei selyemhernyó-tenyésztés eredményességéről. A 
földeáki Kolimár Pál 153 pengő 14 �llér értékben adott le gubót, ami vár-
megyei szinten is kiváló teljesítmény volt. 502

Egy 1954-es újságcikk több falubeli tenyésztőt említ: „A múlt esz-
tendőben 48 család foglalkozott a községben a selyemhernyó tenyésztéssel. 
Jórészük dolgozó paraszt. Hogy csak néhányat említsünk: Czveiner János, 
Sándor János, Bekker Antal, Vancsó István és Kovács Lajos dolgozó parasz-
tok a leg jobb selyemhernyó-tenyésztők […] Ádók István a múlt esztendőben 
például 1300 forint készpénzt kapott a selyemgubókért.” 503 Rácz József, 
Földeák, Dózsa György utcai lakos szintén jelentős selyemhernyó-állo-
mánnyal rendelkezett ez idő tájt.

500 Közgazdaság. Makói piac. Marosvidék, 1928. júl. 6. 4.
501  Több selyemhernyótenyésztő több gubót szolgáltatott be ebben az évben Makón, mint 

az elmúlt évben. Földeák és Kövegy vezet a tenyésztésben. Ezután kétszer aratnak a 
tenyésztők. Marosvidék, 1928. júl. 8. 2.

502 Mit kerestek vármegyénkben a selyemtenyésztők. Makói Újság, 1940. ápr. 27. 4.
503  A földeáki dolgozó parasztok szeretik a suhogó selymet. Viharsarok, 1954. ápr. 29. 5.
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1960-ban Bokor Gyula, a Csongrád Megyei Hírlap újságírója megláto-
gatta Ádók Istvánt Földeákon a Szárazér melletti házában. 504

Országos viszonylatban a hatvanas évek elején még fokozódott a ter-
melés, majd az évtized végére visszaesett. Egy 1969-es kormányrendelet 

504  Akinek a selyemhernyótenyésztés szenvedély. Látogatás Ádók Pista bácsinál. Csong-
rád Megyei Hírlap, 1960. júl. 5. 5.

Az idős tenyésztő akkor már negyven éve 
foglalkozott selyemhernyókkal. Feljegyzései 
szerint 1934-ben még 73 tenyésztő működött a 
faluban. Ez a szám 1959-re 27-re, 1960-ra 17-
re zsugorodott, leginkább a nagyipari műszál� 
termékek térhódítása köv�keztében
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hatálybalépésével gyakorlatilag megszűnt Magyarországon a selyemher-
nyó-tenyésztés. Egy nemzetközi növény-egészségügyi rendeletre hivatkozva 
– az amerikai fehér medvelepke elleni védekezés jegyében – az eperfákat 
kivágták. A kilencvenes években újra napirendre került a selyemhernyó-te-
nyésztés a Kisállattenyésztési Kutató Intézetben és a Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem Hódmezővásárhelyi Főiskolai Karán, ahol külföldi szakértők 
bevonásával konferenciát is tartottak a témában. 505 2015-ben az ágazat újra-
élesztésére nemzetközi kutatási pályázatot nyújtott be európai uniós források 
elnyerésére egy magyar–olasz–szlovén társaság. 506 Mindezek ellenére úgy tű-
nik, a selyemhernyó-tenyésztés ma már csak egy letűnt kor emléke.

505  Takáts Rózsa: Adatok a magyar selyemhernyó-tenyésztés történetéhez. A magyar 
mezőgazdasági múzeum közleményei, 1992–1994. 163–196.

506  http://nepszava.hu/cikk/1061742-uj-otlet-selyemhernyot-kell-tenyeszteni (A le-
töltés ideje: 2019. febr. 13.)

Selyemszálak összefonva
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A Földeáki Torna Club Návay Lajos védnöksége mellett 
1913-ban alakult. Az első világháború miatt az egyesület 
nem tudott megerősödni, és hosszú időn át csak barátságos 

mérkőzéseken vehetett részt. 1921. február 15-én az egyesület tagjai (köz-
tük Horváth László, Gardi István és Tamasi Imre asztalosok) újraalakuló 
közgyűlést tartottak, és kérelmezték a falu elöljáróságánál, hogy a Vásárté-
ren alakítsanak ki gyakorlóteret, végső soron egy futballpályát. 507

A húszas évektől megsokasodtak a 
makói lapokban a futballhírek. 1922. au-
gusztus 1-jén a Makói Friss Újság rövid be-
számolót közölt az FTC (Földeáki Torna 
Club) és a MAK (Makói Atlétikai Klub) 
mérkőzéséről. (A korabeli csapatok követ-
kezetlenül használták a club és klub elne-
vezést. A sajtó sem volt következetesebb: 
az említett sporthírben is „Földeáki T. K.” 
szerepel.) A döntetlennel zárult mérkőzés 
tudósítója dicséri a megerősödött földeá-
ki együttest, de a makói győzelem hiányá-
nak okát a bíró alkalmatlanságában látja. 
Földeákon is egyre népszerűbb lett a lab-
darúgás, amit az is bizonyít, hogy a „nagy 
csapat” mellett, már �atalokat is tudott 
küldeni a falu a makói i�k ellen. 508 Egy 

különös sajtómegjelenést is hozott az év: 1922 szeptemberében a Makón ki-

507  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme 1996. 
évben. 110.

508 MAK I.b. Földeáki T. K. 2:2 (1:0). Makói Friss Újság, 1922. aug. 1. 2.

Návay Lajos (A szöv�kez�t 
balpárt arcképcsarnoka.  
Budape�, 1905. 268.,  

Somogyi-könyvtár, Szeged)
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adott Dongó című élclap egy ironikus verset közölt A földeáki footballisták 
címmel. 509

A Makói Friss Újság 1923. augusztus 7-i számának Földeák–Mezőhe-
gyes meccsbeszámolója azért érdekes az utókor számára, mert név szerint 
is említi a győztes FTC egy játékosát, a két győztes gólt lövő Ménesi II-t. 
A következő héten a MAK csapatá-
tól kikaptak ugyan a hazaiak, de az 
újság krónikása kiemeli Obendorfer, 
Ménesi, Abonyi és (sajnos név nél-
kül) a kapus teljesítményét. 510 Továb-
bi meccsbeszámolókban Horacsek I. 
nevét is olvashatjuk a góllövők kö-
zött.

1924. július 8-án az újság beszá-
molt a Földeák–Kiszombor mérkő-
zésről. A meccset Abonyi [minden 
bizonnyal Abonyi Lajos, a későbbi 
állatorvos) vezette, a hazai góllövők 
Horacsek I., és Ménesi II. voltak. 511

Fennállásának 10. évfordulóján, 
1923. augusztus 15-én az egyesület 
nagy ünnep séget rendezett, melynek 
keretében a község összefogásából lét-
rehozott klubházat is felavatták a Vá-
sártéren. A klub vezetősége meghívta 
az ünnepre a Szegedi Magyar Királyi Helyőrségi Zenekart is.

1925-ben útjára indult a Marosvidéki Sport Újság. A makói lap részlete-
sen foglalkozott a város és a környék sporteseményeivel (leginkább labdarú-
gással és atlétikával), de országos eseményekről is tudósított. A sportújságot 

509 A földeáki footballisták. Dongó, 1922. szept. 17. 4.
510 MAK II. – FTC I. 1:1. Makói Friss Újság, 1923. aug. 14. p. 3.
511 Földeák – Kiszombor 2:2. Makói Friss Újság, 1924. júl. 8. 4.

Ménesi Ferenc, a Földeáki Torna 
Club foc�tája (József Attila Múzeum, 

fotótár, Makó)
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Földeákon is ismerték, erről tanúskodik a június 8-i lapszámban megjelent 
egyik olvasói kérdés (H. G. földeáki lakos érdeklődik, hogy mi történik, ha 
mindkét csapat egyforma mezben jelenik meg.)

A földeáki focisták működése nem csak az edzésekre és a mérkőzésekre 
korlátozódott. 1925. augusztus 15-én például nagyszabású sportünnepet 
rendeztek a pályájukon, melyet este a községi nagyvendéglőben táncmulat-
ság követett. 512 Novemberben pedig szépségversennyel egybekötött sport-
bált hirdettek, 513 melyet Návay Tamás főispán 1925. november 9-én bekö-

512 A Földeáki Torna Club. Marosvidék, 1925. aug. 12. 3.
513 Sport bál Földeákon. Marosvidék, 1925. nov. 8. 4.

A húsz� években készült fotón a ��al földeáki csap�, egy korai mezváltoz�ban 
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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vetkezett halála miatt csak 1926 januárjában tartottak meg. 514 A bevételt 
sporteszközökre költötték. 1927. április 24-én a községi nagyvendéglőben 
a Földeáki Torna Club, Nagy Gyula főbíró, Burián Géza testnevelési felü-
gyelő és Joó Imre járási (a századelőn földeáki) orvos védnöksége mellett 
táncmulatságot rendezett. A nagyszabású bál díszelnökei Mátyás Béla plé-
bános, Lukács István főjegyző és Dehény Lajos tanító, bálelnöke dr. Né-
meth István állatorvos, alelnökei vitéz Molnár Dezső levente-főoktató, és 
az ismeretlen személyazonosságú B. Szűcs voltak. Ménesi György községi 
pénztári ellenőr a titkári, Kilár Károly tanító a pénztárosi feladatokat látta 
el. 515 Urbanics Kálmán országgyűlési képviselő, Csathó Kálmán reformá-
tus tanító és Kránitz Imre segédlelkész ugyancsak megtisztelték jelenlétük-
kel az eseményt. 516 Az év folyamán még két hasonló mulatságot rendeztek 
a focisták, sőt, műkedvelő előadásokkal is szórakoztatták a falu népét. 517

Az FTC 1928 húsvétján a hódmezővásárhelyi Bercsényi csapattal ját-
szott döntetlent. A földeákiak gólját Ménesi II. lőtte. Áprilisban a HTV-vel 
(Hódmezővásárhelyi Torna és Vívó Egylet) mérkőzött meg Földeák, 3:2-es 
végeredménnyel. A három gólt Ménesi II., Padlás és Sándor szerezte. Pár 
hétre rá az MTK (Makói Torna Klub) legyőzte az FTC-t 6:3-ra. Mind-
három hazai gólt Ménesi II-nek köszönhette a csapat. Az újság dicsérte 
Mészáros, Bugyi, Gáliczky és Ratkay játékát is. Májusban a KAK-kal (Kis-
zombori Atlétikai Klub) és a makói Bőrmunkások Sportegyesületével (a 
volt Törekvéssel) játszott döntetlent a földeáki csapat. A góllövő Bakai volt, 
míg a soron következő Földeák–Makó meccsen Burzán és Ménesi II. talál-
tak a hálóba. A Marosvidék tudósítója a következőképpen értékelte a hazai, 
zöld-fehér csapatot: „A Földeáki TC minden egyes embere kitűnő munkát 
végzett s a makóiak meglepetten tapasztalták, hogy a földeákiak játéktudása 
elsőrendű s a viselkedésük és fellépésük teljesen sportszerű. Kétségtelen, hogy a 

514 A FTC bálja. Marosvidék, 1926. jan. 3. 4.
515 Bál Földeákon. Marosvidék, 1927. ápr. 15. 3.; 1927. ápr. 24. 4.
516 A Földeáki Torna Club. Marosvidék, 1927. máj. 13. 3.
517  A földeáki Torna Klub táncmulatsága. Marosvidék, 1927. aug. 6. 4.; Bál Földeákon. 

Marosvidék, 1927. szept. 30. 3.
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csapat szép jövő előtt áll s minden tekintetben megérdemli Földeák közönsé-
gének az anyagi és erkölcsi támogatását.” 518Az 1928-as és 1929-es év rövid 
sportbeszámolóiban az említetteken túl Papp és Török nevét olvashatjuk a 
földeáki csapat góllövői között.

A második világháború előtt a labdarúgás rendkívül népszerű volt a fa-
luban, és mint az eddigi példák is mutatják, egy-egy mérkőzés ünnepszám-
ba ment. Így történt 1928. szeptember 6-án is, amikor a faluba érkezett 
a Makói Levente Egyesület futballcsapata. A vonattal érkező makóiakkal 
harminctagú leventezenekar is utazott, akik zeneszóval kísérték a csapatot 
a földeáki állomástól a Szent László térig. Ott térzenével szórakoztatták a 
földeákiakat, majd ugyancsak zenés kísérettel a futballpályára vonultak a 

518  A földeáki TC mérkőzése az MTK kombinált csapatával. Marosvidék, 1928. júl. 
3. 4.

Focilabdát �rtó földeáki ��alok a XX. század elején  
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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csapatok. A hazaiak (Mészárosnak köszönhetően) 1:0-ra győztek. A napot 
„fényesen sikerült sportbál” zárta a községi nagyvendéglőben. 519

519  Előzetes értesítés. Marosvidék, 1928. szept. 1. 3.; Fotball mérkőzés és sportbál Földe-
ákon. Marosvidék, 1928. szept. 11. 4.

A megrongálódása e�enére � kihagyh��lan fotón a zászlót �rtó fér� me��t világos 
ruhában dr. Ném�h I�ván á��orvos a Földeáki Torna Club elnöke lá��ó. A jobb 
szélen baj�szal, fed�len fővel Ménesi György községi pénztárnok, itteni szerepében 

a klub titkára. A földeáki játékosok csíkos mezben sorakoznak. A zászlón: 1929. aug. 
15. Ezt alátám�ztja, egy, a Marosvidékben megjelent cikk, 1929. aug. 17-én, ahol a 

csap� újraalakulásáról, és első, bemu�tkozó meccséről a makóiakkal (MAK- 
FTC) olv�h�unk, mely� pont 1929. aug. 15-én �rtot�k. Így írt az újság:  

„A mérkőzés emlékére a FTC zöld-fehér zászlócskát ajándékoz a kék-fehéreknek”  
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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A 16 évvel korábban megalakult Földeáki Torna Club alapszabályza-
tát csak 1929-ben hagyta jóvá a belügyminiszter. 520 Ez év augusztus 15-én 
nagyszabású sportnapot tartottak a faluban, melynek bevételét a klub saját 
felszerelésének javítására fordította. A korábbi évekhez képest bővült a re-
pertoár: már birkózás és kerékpárverseny is szerepelt a programban. Nem 
maradt el a Makói Levente Zenekar felvonulása és a nagyvendéglőben meg-
tartott esti vigadalom sem.

A nap legfőbb eseménye az FTC–MAK futballmérkőzés volt. A pálya 
hitelesítése és az ünnepélyes zászlócsere után megkezdődött a meccs, me-
lyen sajnos a helyiek hat gólos vereséget szenvedtek a makóiaktól. „A mér-
kőzéssel megindult a komoly munka az FTC football szakosztályában is. 
A háború előtt alakult, de eddig anyagiak hiján csak stagnáló zöld fehérek 
agilis vezetőjének végre sikerült felkelteni a község intelligens társadalmá-

520 Sporthír Földeákról. Marosvidék, 1929. ápr. 12. 3.

Világos szerelésben a földeákiak, sötétben a makóiak csap�a  
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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nak érdeklődését a sport iránt s a község főjegyzőjének támogatása mellett 
dr. Németh István állatorvos elnök vezetése alatt a jelek szerint igen gyors és 
szép fejlődés remélhető.” 521 Az „újdonsült szövetségi csapat” másnap már a 
Kiskundorozsmai Polgári Lövészegylettel játszott győztes (6:2) mérkőzést. 
1929 augusztusában a földeáki csapat tagjai: Takács, Nagy Dániel, Bara-
nyai, Bíró, Nacsa, Kockás, Lucskai, Katona, Weszelinov, Suba II., Szabó. 
Tartalék: Tamás, Ménesi, Brutyó, Kelemen. 522 Egy másik, valószínűleg a 
harmincas évek elejére vonatkozó névlista: Bugyi Imre, Bugyi Dezső, Antal 
Lajos, Ratkay Lajos, Pásztor István, Ménesi József, Ménesi Ferenc, Zaviza 
Gyula, 523 Molnár Dezső, Szabó József, Bajusz György, Hajnal József, Bárdi 
István (Zomóra). 524

1929. október 6-án Ménesi II. és Bakai jóvoltából Battonyán 2:1-re győ-
zött Földeák csapata. Ménesi György községi pénztári ellenőr a Marosvidék 
hasábjain közölt beszámolót a mérkőzésről. A két góllövő: Bakai (a cikk-
ben hibásan Baksi) és Ménesi II. 525 Október 13-án a napilap felsorolta a 
csapattagokat: Bugyi, Mészáros, Ráckay, Berényi, Padlás, Ádók, Bakai, 
Bauda, Felberbauer, Sándor és Ménesi. Érdemes idézni a majd 100 évvel 
ezelőtti hangulatos tudósítást: „Szép őszi délután játszotta a Battonyai T. 
K hazai pályán első bajnoki mérkőzését a Földeáki T. C.-vel. A mérkőzésen 
BTK szépen irányítja a játékot és az 5. percben 11-esből Bognár révén veze-
téshez jut. Gól után is állandóan BTK támad. A vendégek ritkán jutnak el a 
helyi csapat kapujáig. A 25. percben egy lefutás alkalmával sikerül Bakainak 
kiegyenlíteni. A 30. percben Jenei Hänzet vét és a megítélt 11-est Ménesi a 
sarokba helyezi. A BTK a II. félidőben erősen belefekszik a játékba és szóhoz 

521 MAK – FTC 6:0. Marosvidék, 1929. aug. 17. 3.
522 MAK II. – FTC bemutató. Marosvidék, 1929. aug. 20. 3.
523  Zaviza Gyula nem csak a földeáki csapatot erősítette, Battonyán, Szegeden, Ma-

kón is játszott, sőt, hivatásos labdarúgóként a Kispest is szerződtette. 37 évesen, 
1940. március 18-án hunyt el súlyos betegség következtében Szegeden. (Maghalt 
Zaviza Gyula. Makói Újság, 1940. márc. 21. 3.)

524  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 110.

525 A földeáki és a battonyai csapatok mérkőzése. Marosvidék, 1929. okt. 8. 4.
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sem engedi ellenfelét. A kiegyenlítés azonban nem születik meg, mert a sok 
lövés vagy a kapu mellé megy, vagy a jól védő kapus zsákmánya lesz. Így Föl-
deák jó képességű csapata viszi el a pálmát. A mérkőzés már félhomályban ért 
véget, mivel a vendégek késve érkeztek. Az FTC-ből jók voltak: Bugyi, Padlás 
és Ménesi […] Kornerarány 7:7. Oláh a mérkőzést kifogástalanul vezette.” 526 

A Marosvidék 1930. február 7-i számában, A Földeáki Torna Club új tisz-
tikara címmel megjelent közlemény a falu sportmúltját tekintve fontos kor-
dokumentum: „A Földeáki Torna Club február hó 2-án tartotta évi rendes 
közgyűlését nagy érdeklődés mellett. A közgyűlés a tisztikart a következőkép-
pen választotta meg. Elnök: dr. Németh István, alelnökök: vitéz Molnár De-
zső, Joó Sándor, díszelnökök: Tausch [Tass] Árpád, Mátyás Béla, dr. Návay 
Géza, Návay László, Dehény Lajos, Bajusz Mihály. Jegyző: Felberbauer La-
jos, titkár: Ménesi György, pénztáros: Gardi László, osztályvezető: Ratkay 
Dániel, intéző: Pósa Ernő, háznagy: Ra ai Béla. Számvizsgálók: Mesz-
lényi Antal, Bereczky Endre, Kovács József. Orvos: dr. Herczog Lajos, dr. 
Mihálovits Sándor, ügyész: dr. Szilágyi József, dr. Tóth Béla. Választmányi 
tagok: vitéz Gardi István, Horváth László, Tamasi Imre, Dehény Kálmán, 
Szakács Imre, Vízhányó Imre, Gardi Ferenc, Stáhl Antal, Nádas[di] Lajos, 
Szabó Antal, Gardi Ferenc, Rakonczai Lajos. Póttagok: Juhász Tamás, Bu-
gyi Imre, Bálint Nagy Gyula, szertáros: Ménesi Ferenc.”

1930 farsangi időszakának legsikerültebb bálját a Földeáki Torna Club 
rendezte meg. Március 2-án délután 4 órai kezdettel a �atalok álarcos fel-
vonulásra indultak a község utcáin. A községi nagyvendéglőben este héttől 
másnap reggel hatig tartott a mulatság, melyen a legszebb és legcsúnyább 
jelmez viselője is jutalmat kapott. 527 Tavasztól egymást követték a mérkő-
zések. A földeákiak 1930-ban II. osztályú bajnoki és barátságos mérkőzés 
keretében a Makói Torna Klub, a Kiszombori Atlétikai Club, a Battonyai 
Torna Klub, a Kiskundorozsmai Polgári Lövész Egylet, a Makói Atlétikai 
Klub ellen is pályára léptek. Játszottak a Pitvarosi Levente Egyesület, a 

526 Futball mérkőzés. Marosvidék melléklete, Battonyai Újság, 1929. okt. 13. 8.
527  Sportbál Földeákon. Marosvidék, 1930. febr. 23. 3.; Az FTC jelmezes táncmulatsá-

ga. Marosvidék, 1930. márc. 5. 3.
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Földeáki focták. Háttérben a pályának hely� adó 
Vásártér egyik lakóháza (József Attila Múzeum, 
fotótár, Makó)
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Hódmezővásárhelyi Torna Vívó Egylet, a Kisteleki Torna Egyesület, a Sze-
gedi Iparosok és Kereskedők Egyesülete, a Szeged Felsővárosi I�úsági Egye-
sület, a Rákóczi SE (Szőreg) és az Aignertelepi Sport Egyesület csapatával 
is. Ettől az évtől Zaviza Gyula volt a földeákiak trénere (és játékosa is). 528 

Zavizának 1930 júniusában nemcsak a pályán, de egy sajtóvitában is bi-
zonyítania kellett. Az FTC ugyanis 17-én 2:0-ra legyőzte a Makói Atlétikai 
Klub csapatát. A Marosvidék tartalmas beszámolót közölt a mérkőzés nap-
ján, dicsérve a földeákiak játékát. Ám a Makói Friss Újság párhuzamosan a 
következőket írta: „A tréning jellegével bíró mérkőzést Földeák nyerte meg, 
mert az életveszélyesen játszó FTC játékosai mellett a MAK játékosok – te-
kintve a csütörtöki, akkor még lejátszásra váró mérkőzést – a mérkőzésbe nem 
mertek beleszállni.” Zaviza Gyula az 1930. június 18-ai lapszámban cáfol-
ja az „életveszélyes” játék vádját, és feltételezi a támadó cikk megírásának 
okát: „Istenem, valamivel védekezni kell, mert hát az csak nem lehet, hogy 
egy első osztályú csapatot megverjen egy másod osztály utolsó helyezettje.” 529 
Tóth Jenő, a MAK intézője hamarosan válaszolt Zaviza Gyula reagálásá-
ra, kitartva véleménye mellett. Abonyi Lajos bíró hozzá nem értéséről is 
ír: „régi osztálytársam kitűnő barát, tudományában lehet jeles ember, de a 
bíráskodáshoz […] analfabéta”. 530 [A bíró valószínűleg azonos Abonyi Lajos 
(Földeák, 1900. július 18. – Budapest, 1978. április 10.) később elhíresült 
állatorvos, biológus, kinológussal. Életpályáját e kötet külön fejezete ismer-
teti.]

1930. július 8-án a Makói Torna Klubbal döntetlenül végződő meccs 
kapcsán méltatta az újság a földeáki csapatot: „Földeák kiváló csapata ez-
úttal is tanúbizonyságot szolgáltatott határozott sport tudásáról és arról 
a fejlődésről, amely az utóbbi időben igen kellemesen lepte meg e vármegye 
sport társadalmát. A lelkesen és szépen játszó csapat az első félidőben veze-

528 FTC – MAK 2:0. Marosvidék, 1930. jún. 17. 3.
529  A Földeáki Torna Club és a Makói Atlétikai Klub barátságos mérkőzés epilógusa. 

Marosvidék, 1930. jún. 21. 2–3.
530  Válasz „Az FTC – MAK barátságos mérkőzés epilógusa” című cikkre Zaviza Gyula 

úrnak. Marosvidék, 1930. jún. 24. 3.
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tett s az MTK-nak az utolsó percekben csak nehezen sikerült a kiegyenlítés. 
Az első gólt Ménesi beadásával Zaviza fejelte a kapuba, a másodikat Ménesi 
lőtte.” 531 1930. augusztus 15-én a Földeáki Torna Club zászlószentelési ün-
nepségére volt hivatalos a falu apraja-nagyja. Reggel 7 órakor fellobogózott 
kocsikon népes küldöttség indult Óföldeákra, hogy a községbe kísérjék 
Návay Aranka zászlóanyát, aki vitéz Molnár Dezső segédjegyzőnek, a klub 
alelnökének felkérésére vállalta el a nemes feladatot. A földeáki községháza 
nagytermében dr. Németh István állatorvos, az FTC elnöke köszöntötte 
Návay Arankát, aki beszédében a kor szellemének megfelelően hangsú-

531 Földeák – MTK II. 2:2. Marosvidék, 1930. júl. 8. 2.

Új mezben a csap� (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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lyozta, „hogy Nagymagyarország feltámasztásának a munkája a Szent Imre 
erényeiben bővelkedő i�ú nemzedéktől várható s éppen ezért az egybegyűlt 
i�úságot arra buzdította, hogy a Szent Imre tiszteletére felavatandó zászló 
alatt, annak erényeit tartva szem előtt, lankadatlanul munkálkodjanak a 
haza javán, annak feltámasztásán.” A templomban Mátyás Béla plébános 
felszentelte a zászlót. 

Mise után a község főterén a hősi szobor előtt történt a zászlószegek 
beverése. Beszédet mondott Urbanics Kálmán országgyűlési képviselő. 
A szertartás után zivatarral tarkított futballmeccs következett: Földeák 
4:3-ra legyőzte a Hódmezővásárhelyi Torna Vívó Egylet csapatát. Két gólt 
Zaviza Gyula, egyet-egyet Bugyi és Ménesi szerzett, a rekordszámú hazai 
közönség nagy örömére. A belépődíjas (az ülőhely 60, az állóhely 30, a gyer-
mekjegy 10 �llérbe került) sportünnep keretében számos sportágban össze-

Csap�kép a harminc� évek elejéről (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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mérhették tehetségüket, erejüket és ügyességüket a földeákiak. A következő 
eredmények születtek: 100 méteres síkfutásban az első díjat Zaviza Gyula, 
a másodikat Bugyi Imre nyerte el. A 200 méteres síkfutás első helyezettje 
Ratkay Lajos, a második Molnár Lajos lett. Zaviza Gyula távolugrásban és 
gátfutásban is jeleskedett. E sportszámokban Bugyi Imre és Ménesi Ferenc 
második helyezést értek el. A 2000 méteres síkfutásban Rácz László első, 
Pataky Sándor második lett. A sportnapot este 8 órától szépségversennyel 
egybekötött mulatság követte a községi nagyvendéglőben, 1 pengő belépő-
díj be�zetése mellett. A zenét Kurunczi János zenekara szolgáltatta. 532

532  A Földeáki Torna Club zászlószentelési ünnepsége. Marosvidék, 1930. aug. 13. 2. 
Szent Imre zászlót szentelt a Földeáki Torna Club. Marosvidék, 1930. aug. 17. 1–2.

A bal szélen vitéz Molnár Dezső, a Földeáki Torna Club alelnöke (József Attila 
Múzeum, fotótár, Makó)
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Földeák csapata sorozatos győzelmek után 1930. szeptember 14-én Kis-
teleken 6:1 arányban kikapott. Nem is csoda, ugyanis a csapatot szállító 
„motoros jármű” (feltételezhetően teherautó), a falutól 7 kilométerre lerob-
bant, így a maradék távot a focisták futva(!) tették meg. (Korábban a fo-
cistákat, ha idegenben játszottak, Orosz Sándor szállította lovas kocsival a 
környező településekre.) A becsületgólt Berényi szerezte csapatának. 533 Egy 
másik szeptemberi beszámoló az ismerős Ménesi és Zaviza mellett Rédait 
említi a góllövők között, 534 míg egy Cserényi nevű földeáki játékost láb-
sérülés miatt említett a sajtó. 535 1931 júniusában a Szegedi másodosztály 
Déli csoport tabelláján az FTC a harmadik helyen szerepelt. A harmincas 
évek makói sajtója kevesebb beszámolót közölt a földeáki csapat meccseiről. 
1937 augusztusában a földeákiak 8:1 arányban legyőzték a MAK II. csapa-
tát. A makóiak a nagyarányú vereséget fáradsággal magyarázták, ugyan-
is a csapat néhány tagja a mérkőzés előtt atlétikai versenyen vett részt. 536 
A Makói Újság 1937. szeptember 1-i száma közölte a Makó-körzeti őszi 
bajnokság mérkőzéseit és időpontjait, így a földeáki csapat programját is. 
A negyvenes években a sajtó sportbeszámolóiban a község csapata már 
Földeáki LE (Levente Egyesület) néven szerepelt. 1943 pünkösdjén például 
Püspöklelén játszottak mérkőzést a földeáki levente�úk az ottaniakkal. Az 
első félidőben a mieink vezettek 3:1-re, végül 4:4-es döntetlennel zárult a 
meccs. „A vendégek rutinosabb játékát a lelei �úk lelkesedése ellensúlyozta” 
– írta az újság. 537 A „régi világ” leáldozásával a Vásártéri focipálya is odave-
szett. A ma ismert labdarúgópályát 1951 augusztusában adták át. 538

A Földeáki Torna Club kétségkívül aranykorát élte a múlt század első 
harmadában. Több volt, mint focicsapat: egy erős egyesület sok győztes 

533  A Földeáki TC mérkőzése. 6:1 arányban vereséget szenvedett a KTE-től. Marosvidék, 
1930. szept. 16. 3.

534 Mérkőzés Földeákon. Marosvidék, 1930. szept. 30. 3.
535 Földeáki TC – Szike 4:3 (1:2). Délvidéki Sport, 1931. máj. 18. 2.
536 Ftc –Mak II 8:1. Makói Újság, 1937. aug. 17. 4.
537 Leventenap Püspöklelén. Makói Újság, 1943. jún. 16. 2.
538  MHK atlétikai versennyel és a Sz. Pető�-Földeáki ÁGSE mérkőzéssel avatják fel 

Földeák új sporttelepét. Viharsarok, 1951. aug. 24. 4.
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mérkőzéssel, atlétikai versenyekkel, műkedvelő előadásokkal, jótékonysági 
mulatságokkal és sajtószereplésekkel.

Csíkos mezben a hazai csap� (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Szemelvények  
a helyi reformátusság  

második világháború előtti  
történetéből

A z 1800-as évek második felében leginkább a közeli Makóról 
és Vásárhelyről református hitű családok költöztek a faluba. 
Bár a lakosság összlétszámát tekintve számuk még mindig 

elenyésző volt (kb. 60 fő), 1885-ben sikerült iskolát indítaniuk, Czirbus 
István 539 vezetésével. Ehhez nyújtott segítséget a makói református presbi-
térium, az íróként és újságszerkesztőként is ismert dr. Csécsi Nagy Miklós 
lelkipásztor kezdeményezésére. A segítség nem csak eszmei volt, a makói 
egyház tulajdonjog-fenntartással 1500 forintért házat vásárolt a földeáki 
hívek számára. Húsz esztendő elteltével a makói presbitérium a földeáki 
közösségnek ajándékozta az ingatlant. (1873-ban 25-30 nazarénus vallású 
lakos is letelepedett a faluban. 540)

A XIX. század végén a község a Szárazér melletti földjéből 200 négy-
szögölnyi területet adott át a református közösségnek, hogy ott temetőt 
alakítsanak ki. 1888-ban Czirbus István tanító és Lengyel József egyház-
gondnok kérelmezte a református iskola és az egyházi szertartások közös-
ségi támogatását. Az elhúzódó támogatási kérelem csak 1892 májusában 
hozott eredményt: a református lakosság adó�zetésének arányában évi 60 
forint hozzájárulást ajánlott föl a falu vezetősége. A földeáki reformátusok 
első kántortanítója Czirbus István, első kurátora (gondnoka) az 1938-ben 

539  A közösség korai történetéről, küzdelmeiről szóló Czirbus-emlékezés a 201–209. 
oldalon olvasható.

540  Ádók István: Óföldeák község 800 éves Földeák község 150 éves történelme. [Földe-
ák], 1996. 68.
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elhunyt Kalász Mihály volt. 541 1920-ig Nagy Lajos, Kulcsár Endre, Kocsis 
János, Gyökössy Endre (más források szerint József ) és Dögei Kálmán töl-
tötték be a kántortanítói tisztséget. A község – a törvényi szabályozásnak 
megfelelően – segítséget nyújtott a református iskola fenntartásában.

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

1903. február 19-én a Maros hetilap hosszasan sorolja a földeáki re-
formátusok által rendezett jótékony célú mulatságon felül�zető bálozók 
névsorát, akik a kötelező belépődíjat kiegészítve növelték az est bevételét. 
Ugyanebben az évben rövid újsághír tudósított a református iskola kanyaró 
miatti ideiglenes bezárásáról. 542 1904. január 28-án az említett lap beszá-
molt egy, a nagyvendéglőben tartandó református táncmulatságról, mely-
nek bevételét harang beszerzésére kívánták fordítani.

A magyar református egyház egyetemes névtára az 1911. évre című kiad-
vány szerint a református hívők száma Földeákon az említett évben 342 volt. 
Majd negyedszázad elteltével az említett adattár 1935-ös kiadása is csak 426 
hívőt említ. (Hivatalos adatok szerint a község lakossága 1930-ban 5555 
volt.)

A tízes évek közepén négyszáz koronáért sikerült a közösség számára 
megszerezni a mai református templomhoz tartozó telek felét. Dögei Kál-
mán (1887–1918. okt. 25.) tanító halálával a kis közösség tagjaira nehéz 

541  Köszönetnyilvánítás. Makói Újság, 1938. febr. 13. 4. (Kalász Mihály sírja a földeáki 
református temetőben a mai napig fellelhető.)

542 Bezárt iskolák. Maros, 1903. máj. 17. 4. 
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napok köszöntöttek. 543 Az iskola ideiglenesen bezárt, egy harangot hadi 
célokra elszállítottak, egy kisebb megmaradt. 

1921-től Mágori Sándor tanító teljes erőbedobással, fáradhatatlan mun-
kával újjáéleszti a kis közösséget. Munkájához erős támogatóra lel a kezde-
tektől Földeákon tevékenykedő Kalász Mihály gondnok személyében. „Fo-
lyó hó 25-én a földeáki ref. iskola udvarán az iskola fűtőanyagának beszerzése 
javára tornaünnepély tartatik. A tornagyakorlatokat a hódmezővásárhelyi 
Torna Club fér� és női csapatja mutatja be. Este Pósa Pál vendéglőjében 8 
órai kezdettel táncmulatság lesz” – adta hírül az újság 1922 nyarán. 544 1923. 
január 24-én ismét rendeztek bált, melynek bevétele a gyülekezet pénztárát 
gazdagította. A Makói Friss Újság február 18-án megjelentette a nagylelkű 
felül�zetők névsorát.

1925. május 21-én „egyszerű teríték mellett” szeretetvendégséget tartot-
tak Földeákon. A délutáni programot énekkari fellépéssel, szavalatokkal, 
előadással tették színesebbé. 545 Május 31-én Vörös Lajos makói segédlel-
kész prédikált és úrvacsorát osztott a faluban. Szeptemberben a budapesti 
Szücs Ernő református lelkésztanár látogatta meg a földeáki híveket.

Az 1925-ös év fontos eseménye volt Csathó Kálmán református tanítói 
kinevezése. 546 1926 januárjában Szirbik Sándor makói református lelkész 
védnöksége mellett, a földeáki nagyvendéglő összes termeiben táncmulat-
ságot rendeztek. Februárban a makói református egyház hetilapja helyet 
adott Csathó Kálmán, földeáki reformátusok védelmében írt sorainak. 547 
A földeáki hívők ugyanis földet szerettek volna igényelni, ezzel megteremt-
vén egy önálló lelkészi státusz alapfeltételét. A felvetést többen bírálták. 
Az Országos Földrendező Bizottság a földeáki földbirtokreform keretében 

543  A �atalon elhunyt tanító sírja a földeáki református temetőben található. Anya-
könyvi adatok szerint a szülei Dögei Kálmán és az 1918-ban már nem élő Czakó 
Julianna voltak. Felesége, Korpássy (?) Margit ekkora már ugyancsak elhunyt.

544 Tornaünnepély és táncmulatság Földeákon. Makói Friss Újság, 1922. jún. 24. 3. 
545 Hír Földeákról. Marosvidék, 1925. máj. 21. 4. 
546  Személyes visszaemlékezéssel bővített életrajzát lásd e kötet A Csathó házaspár 

emlékezete című fejezetében
547 A földeáki református egyház életéből. Harangzúgás, 1926. febr. 28. 2–3. 
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mégis meghozta döntését nyolc hold föld kimé-
réséről, dr. Návay Géza birtokából. A földbirto-
kos a határozat ellen fellebbezett, mondván, a 
földeáki reformátusok nagyon kevesen vannak, 
jobbára nincstelen emberekből verődtek ösz-
sze, és se templomuk se lelkészük. Csathó a lap 
hasábjain felvázolja a földeáki reformátusság 
történetét, ecsetelve a kis egyházközösség létjo-
gosultságát. A „nincstelenséget” cáfolandó, a va-
gyonosabb híveket név szerint felsorolja. És va-
lóban: az említett hetilap, mintegy bizonyítván 
a földeáki tanító két hónappal azelőtti nyilat-
kozatát, áprilisban részletes kimutatást közölt a 
felekezet anyagi helyzetéről, kiemelve az igen je-
lentős mértékű adakozásokat, melyeket „a ma-
kói nagy egyházban történt 
adakozásokkal nem merjük 
arányba állítani!” – jegyzi 
meg ironikusan a korabeli 
krónikás. 548 (A földeákiak 
a Harangzúgás hetilapot is bőkezűen támogatták.)

1926. június 30-án Szücs Ernő református lelkésztanár ismét istentiszte-
letet tartott a földeáki gyülekezetben. Csathó Kálmán november 14-én az 
első világháborús emlékmű átadásáról írt cikkében megemlékezett a refor-
mátus katonákról is. 549

1927-től egyre többször jelentek meg írások a község reformátusairól. 
Földeák „fejlődő, virágzó és teljesen városias jellegű község hatezer lakosából 
mindössze 400 lélek vallja a református hitet s ennek a 400 léleknek papja, 
tanítója, kántora, hitbéli erősítője, bajában vigasztalója és tanácsadója egyet-
lenegy ember, Csathó Kálmán �atal református tanító, aki tipikus példázója 

548 Földeáki gyülekezetünk. Harangzúgás, 1926. ápr. 18. 7.
549 A földeáki hősök szobrának leleplezése. Harangzúgás, 1926. nov. 14. 1–2. 

Cs�hó Kálmán a 
harminc� években 

(Szabó György 
gyűjteményéből)
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annak, hogy tud egy ember mindene lenni egy egyháznak” – írta az újság az 
Ingyenélők című darab bemutatója kapcsán. 550 Csathó tanítót a díszletek 
elrendezése közben faggatta a korabeli krónikás. A Varga György „díszter-
mében” előadandó darab bevételét harmónium beszerzésére szándékoztak 
fordítani. 551 A cikk egy közelmúltban megtartott szeretetvendégségről is 
beszámolt, melyen közel 150 lakos vett részt, köztük szép számban katoli-
kusok is.

Természetesen a legfőbb óhaj továbbra is egy református templom fel-
építése volt. Csathó tanító elmondta, hogy küzdelmeihez segítségre lelt a 
földeáki katolikusokban, akik mindenben támogatják munkáját. 552 A két 
egyház jó viszonyát mutatja, hogy 1927 márciusában református �atalok 
által rendezett táncmulatságon Mátyás Béla katolikus plébános is felül�ze-
téssel támogatta a rendezvényt, sőt az említett földügyek gyors intézésében 
is fontos szerepet játszott.

1927 októberében a makói újvárosi református templom új harangokat 
kapott. 553 A négy új harang közül egy 102 kg súlyút, valamint az újvárosi 
református templom régi, 145 kg-os harangját is felajánlották a földeáki re-
formátus közösségnek. 554 Miután a kiszállítás október 29-én megtörtént, 

550  Harangot rendel, szeretetvendégséget rendez és műkedvelő előadást tart a földeáki 
reformátusság. Marosvidék, 1927. jún. 23. 2. 

551  Az említett „díszterem” mibenlétéről és Varga György személyéről nem sikerült 
további információkat szereznem.

552  A földeáki református közösség és a templom felépítésének történetének felvázolá-
sában nagy segítségemre volt Csathó Kálmán 1938-as visszaemlékezése: Aki temp-
lomot épít, jövőt épít / közreadja Szabó György. Földeák, 2000. nov. 5–6.

553  Harangszentelés Földeákon. Marosvidék, 1927. okt. 26. 1.; Harangszentelés Földe-
ákon. Makóról autóbusz indul Földeákra, Marosvidék, 1927. okt. 29. 1.; Harsányi 
esperes testvéri csókkal üdvözölte Földeák község plébánosát. Földeák község egész kö-
zönségének a részvételével folyt le a földeáki református harangszentelés. Marosvidék, 
1927. nov. 1. 2. 

554  Egy korábbi cikk szerint a földeákiak 700 pengőért vették meg a harangot. Az 
új harang története is ellentmondásos. A harangon két felirat olvasható: „Jertek, 
Imádjuk az Urat!” és „Öntették közadakozásból a földeáki hívek 1927-ben”. Az 
utóbbi mondat megkérdőjelezi a makói felajánlás tényét.
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30-án, szombaton délelőtt 10 órakor a földeáki gyülekezet istentisztelet 
után „megerősített haranglábakra” helyezte a két harangot. A harangszen-
telésre ünnepélyes keretek között 31-én került sor. A jeles eseményre Makó-
ról külön autóbuszt indítottak. Harsányi Pál (1881–1962), a békés-bánáti 
református egyházmegye esperese 13 óra előtt érkezett a faluba, Nyéki Jó-
zsef volt országgyűlési képviselő társaságában. Ugyanazzal a vonattal érke-
zett az eseményre a Tiszaföldvári Iparos Dalkör is. (Az 1924-ben alakult 
dalárda a mai napig működik Tiszaföldvári Fér�kórus Egyesület néven. 
Csathó Kálmán a faluba érkezése előtt Tiszaföldváron igazgató-tanítóként 
tevékenykedett, valószínűleg innen az ismeretsége a dalárdával.) A makói 
vendégek között találhatjuk Szirbik Sándor lelkészt, dr. Galamb Sándort, 
a makói református egyház főgondnokát, Mágori Sándor tanítót, valamint 
Barta Sándor gondnokot. A földeáki állomáson Lukács István főjegyző 
és Mátyás Béla plébános köszöntötte a református esperest. Égető Rózsi-
ka földeáki leány fehér ruhás társai gyűrűjében virággal ajándékozta meg 
a rangos vendéget. A hivatalos program után Csathó Kálmán otthonába 
invitálta a vendégeket, akik köszönetet mondtak a tanítónak az ünnepség 
megszervezéséért, valamint a harangok ügyében tett fáradozásaiért. Harsá-
nyi esperes megkeresztelt egy földeáki gyermeket, valamint Molnár Rozáli-
át megeskette Benedikt Istvánnal. A vacsorával végződő ünnepséget az em-
lített dalárda műsora, valamint Mészáros Rózsika, Sikoy Albert, Dehény 
Kálmán és Kilár Károly magánszámai tették teljessé. A zenét Kurunczi 
János és zenekara szolgáltatta.

1927 telén ismeretterjesztő előadássorozatot szerveztek Földeákon. 
A legkülönbözőbb témákat a község ismert személyiségei, valamint 
Sárpátky János óföldeáki iskolaigazgató tárta a közönség elé. A szervezés-
ben jelentős szerepet vállalt Csathó Kálmán, aki népszínművek rendezésé-
ben is jeleskedett. 555

1928 májusában a makói református egyház ülésén a résztvevők egy új 
lelkészi állás szükségességéről döntöttek. Akkoriban a püspöklelei közösség 

555  Erről részletesebben a kötet Színjátszás a régi Földeákon című fejezetében olvasha-
tunk.
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Hódmezővásárhelyhez, míg a földeáki reformátusság Makóhoz tartozott. 
A leleiek Vásárhelyről való ellátása a nagy távolság, és a rossz utak miatt ne-
hézségekbe ütközött. Felvetődött a gondolat, hogy a püspöklelei, a földeáki 
és a makói belmissziói munkálatokat egy lelkész feladatkörébe kellene he-
lyezni. (Évek múlva, 1941-ben Földeák, Kiszombor és Püspöklele társegy-
házak első közös lelkipásztorukat köszönthették. Jenei Lászlót május 25-én 
Földeákon, a református templomban iktatta be hivatalába Harsányi Pál 
békés-bánáti esperes. 556)

Amíg hivatalos berkekben a kialakult helyzet megoldásán fáradoztak, ad-
dig a földeáki reformátusokat, sőt az egész falut megrendítette Csathó Kálmán, 
Földeák község köztiszteletben álló tanítója feleségének öngyilkossága. 557 Nagy 
Erzsébet 1928. május 16-án délelőtt 10 órakor „egy régi csendőrségi Frommer 
pisztollyal főbe lőtte magát”. A helyszínen búcsúlevelet, és kettő, akkori feltéte-
lezések szerint mérget tartalmazó poharat is találtak. A kétgyermekes édesanya 
tettének indítékait homály fedi. A földeáki református temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Szerény sírhalma a mai napig őrzi a tragédia emlékét. „Csathó 
Kálmán ref. tanító neje élt 27 évet megh 1928 máj 16 nyugodj békével” – olvas-
hatjuk kőbe vésve. 558 A családi tragédia nyomasztó emléke elől Csathó tanító 
a munkába menekült, folytatta a tanítást, valamint közösségépítő munkáját, 
továbbra is napirenden tartva a templomépítés ügyét. 1929-ben feleségül vette 
a kenderesi születésű Szász Erzsébet tanítónőt, 559 aki a későbbiekben szintén 
fontos szerepet töltött be a földeáki reformátusok életében.

1930. március 15-én a református iskolában ünnepi istentiszteletet, majd 
ünnepséget rendeztek. A polgári körben Csathó Kálmán ünnepi beszédet 
mondott. Az iskolai hétköznapokat színesítendő, a földeáki református is-
kola tanulói tanulmányi kirándulásokon vettek részt. A Vásárhelyi Reggeli 

556 Lelkész beiktatás Földeákon. Makói Újság, 1941. máj. 22. 3.
557  „Isten vigasztalja, vegye oltalmába és őrizze életét, szegény Kálmánom”. Ígére-

tesen szép és gazdag életét eldobta magától a földeáki református tanító felesége. 
Marosvidék, 1928. máj. 17. 2. 

558 Nagy Erzsébet szülei Nagy András és Szabó Mária voltak.
559 Életrajzát lásd e kötet külön fejezetében.
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Újság 1930. május 20-ai beszámolója szerint földeáki diákok Balogh Margit 
és Mária Homária nővérek (valószínűleg elírás, Friesenhahn M. Honoria 
nővérről lehet szó), valamint Meszlényi Antal, Csathó Kálmán és Teheli 
Kálmán tanítók felügyelete mellett meglátogatták Hódmezővásárhelyen a 
Kalmár rostagyárat. 560 Az „elemisták” a rostagyár után a szintén nagy hírű 
Kokron kötszövőgyárba látogattak. 561

1930 húsvét másnapján a faluba érkezett Szirbik Sándor lelkész, aki prédi-
kált a közösségnek, valamint úrvacsorát osztott. 1932. május 31-én a Makói 
Friss Újság részletes beszámolót közölt Baltazár Dezső (1871–1936) reformá-
tus püspök május 29-i földeáki látogatásáról. A kísérettel érkezett Harsányi 
Pál esperes, dr. Galamb Sándor főgondnok (egyben az említett lap főszerkesz-
tője), Szirbik Sándor lelkész, valamint Nagy Gyula főszolgabíró. Sok makói 
hívő is csatlakozott a menethez. Az utászháznál, hol „szakadó nyári záporban 
fürdöttek a rengő-ringó buzatáblák”, Tass Árpád főjegyző fogadta a Makóról 
érkező kocsikaravánt. A díszes menetet 30 levente nemzeti színekkel díszí-
tett bicikliken vezette be a faluba. A püspök és Szirbik lelkész a református 
iskola előtt köszöntötte a híveket, majd a tanoda udvarán felállított sátorban 
istentiszteletet tartottak. A Hősök napja alkalmából a presbiteri gyűlés után 
a vendégek a helyiekkel együtt a háborús emlékműhöz vonultak, ahol Har-
sányi esperes mondott ünnepi beszédet. A katolikus egyház nevében Mátyás 
Béla esperes-plébános, a község nevében Tass Árpád köszöntötte a vendége-
ket. Az iparos és egyéb egyletek üdvözletét Gardi Ferenc és Horváth János 
tolmácsolta. A kis földeáki közösség és a népes vendégsereg gazdag ebéddel 
zárta az ünnepséget a református iskolában.

560  Az alapító Kalmár Zsigmond (1860–1941), aki számos tisztsége mellett reformá-
tus presbiterként is működött, híres volt adakozásairól. Hódmezővásárhelyen, a 
susáni református templomnak például harangot adományozott. A vásárhelyi, 
volt 602. sz. szakmunkásképző iskola ma a híres nagyiparos nevét viseli.

561  Kokron József (1860–1923) nagyiparos 1889-ben megalapította a Kok ron József 
és Fiai Kötszövöttárugyárat, melynek leghíresebb terméke a Nor-Coc márkanevű 
svájcisapka volt. A gyár utóda lett a háború után a Hódmezővásárhelyi Divat és 
Kötöttárugyár, a HÓDIKÖT.
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A földeáki közösség 1934-ben 2600 pengőért megvásárolta az állomás 
melletti magtár épületét, melyet lebontattak, majd a felhasználható építő-
anyagokat az új templom számára kijelölt területre szállították. A gyűjtés a 
templomalap javára továbbra is nagy erőkkel folyt.

A Makói Újság 1937. november 14-i, A földeáki reformátusok templomot 
kapnak című cikke szerint hosszú várakozás után, Mágori Bálint makói 
építőmester vezetésével, Loós János tervei alapján megkezdődött az építke-
zés. 562 (Istók Zoltán makói főmérnök szintén benyújtott egy tervezetet, de 
az előbbit fogadták el.) A napilap képes melléklete rajzot is közölt a terve-
zett templomról. A tervezés költségét az 1937-ben érkezett 5000 pengős ál-

562 Loós János (Rácalmás, 1908 – Veszprém, 1986) makói tanár, képzőművész

A Makói Újság 1937. nov. 14-ei me�ékl�e  
gra�kát közölt a tervez�t templomról
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lami hozzájárulás fedezte. Az 
építkezés további irányító-kivite-
lezői voltak: Papp József építő- és 
Szani István kőművesmesterek, 
valamint Víg István ácsmester és 
Zombori István asztalosmester.

1938. november 6-án, „verő-
fényes vasárnap” került sor az új 
templom átadására. 563 A tudósí-
tások szerint a szépen gyarapodó 
templomalapba 1936-ban ötezer 
pengős állami hozzájárulás érke-
zett, amit igen rövid idő alatt há-
romezer pengővel toldottak meg 
adakozásokból. „A templom teljes 
építési költsége 26.739 pengő 64 
�llér, amit 1500 pengő híjával ki�-
zetett az egyházközösség pénztára” 
– írta a korabeli krónikás.

A makói belvárosi református 
templom elől reggel nyolc, majd 
kilenc órakor több fordulóban 
indítottak buszo kat a templom-
szentelésre. Az ünnepség tíz óra-
kor kezdődött. Harsányi Pál es-
peres beszéde után megáldotta a 
templomot. Szirbik Sándor makói lelkész, aki az építkezés egyik legfőbb 
kezdeményezője volt, ismertette a református egyház és a helyi közösség 

563  Templomszentelés Földeákon. Egyházi Híradó, 1938. nov. 26. 6.; Hősi küzdelmek 
és lelkes erőfeszítések után felépült a templom és vasárnap felszentelte Földeák község 
református közönsége. Makói Független Újság, 1938. nov. 8. 2.; Templomavatás 
Földeákon. Harangzúgás, 1938. nov. 19. 4. 

A templom a negyvenes évek elején
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történetét, majd úrvacsoraosztás következett. Az összegyűlt sokaságnak 
csak egy része fért be a templomba, de a kívül maradottak sem maradtak le 
semmiről, mert számukra (a kitűnő szervezésnek köszönhetően) hangszóró 
közvetítette a templomi eseményeket. A rangos vendégek Csathó Kálmán 
részvételével díszközgyűlést tartottak, majd jegyzőkönyvben rög zítették 
a nap történéseit, emléket állítva a jeles eseménynek. A mintegy 150 tagú 
küldöttséggel érkezett Ring Béla alispán, Nagy Gyula ny. főszolgabíró, Vá-
sárhelyről dr. Csáky Lajos főgondnok, Szegedről Seres Zoltán református 
lelkész, Magyarcsanádról Irlanda Dezső lelkész, Makóról Szirbik Sándor 
és Diósszilágyi Sámuel főorvos. Különleges vendégként köszöntötték a 82 
éves Czirbus István igazgató-tanítót, aki (mint az e tanulmány bevezető-
jében olvasható) a földeáki református közösség első vezetője volt. Több 
énekszámmal fellépett az 1922-ben alakult Belvárosi Református Ének-
kar, Cziriák Zoltán kántor-karnagy vezetésével. Földeáki lányok-asszonyok 
300 liter „csigalevest” főztek, két és fél mázsa húsból paprikást készítettek – 
csaknem 450 vendéget láttak vendégül. Özv. Kalász Mihályné Papós Anna 
(Földeák, 1869. aug. 19. – Földeák, 1953. okt. 15., szintén a bevezetőben 
említett első kurátor özvegye) ötven kg lisztből sütött kalácsokat. A ven-
dégek a délután folyamán autókkal távoztak, a falubeliek késő estig együtt 
maradtak.

A templom ünnepélyes birtokbavételével méltóképpen zárult le a földe-
áki reformátusság első ötven esztendejének története.

Végül következzen egy építészmérnöki véleményezés a templomról, 
2017-ből:

„A földeáki modern megjelenésű saroktemplom két derékszögben talál-
kozó utca saroktelkére lett tervezve. A merőleges találkozását kiemelen-
dően a torony a sarokpozícióba került, amely meghatározó döntés volt 
az alaprajz további mozzanatainál. A templom épületrészéhez az ut-
cák mentén egyik oldalról a parókia, a másik oldalról az iskola csatla-
kozik, utóbbi illesztésénél megadta a lehetőséget a szakrális tér és oktató 
terem összenyitására. A torony és egyben a bejárat pozíciója, a bővíthe-
tőség iránya továbbá a legoptimálisabb bútorozás kijelölte a szószék 



331 

Szemelvények a helyi reformátusság második világháború… 

megfelelő helyzetét, így tudott kialakulni ez az egyedinek számító 
saroktemplom elrendezés. Falusias, családiházas léptékű környezet-
be való illeszkedés mellett egyfajta kiemelés volt a célja a tervezőnek. 
A csatlakozó parókia és iskola nyeregtetős tömegeihez képest a szak-
rális teret határoló utca�onti falakat attikaszerűen megmagasította, 
ezzel templomszerű megjelenést kölcsönözve az épületrésznek.” 564

564  Gál-Hevér Dominika, Gál Szabolcs: „Közösségben az Úr asztalánál”. Református 
templomok építészete a két világháború között. Műemlékvédelem, 2017/6. 263.

A reformát� templom napjainkban



332 

P

Színjátszás a régi Földeákon

A színművészeti szakirodalom többféleképpen magyaráz-
za a népszínmű jelentését. A legfrappánsabb de�níciót ta-
lán Gyulai Pál, a XIX. század jelentős irodalomtörténésze 

fogalmazta meg Szigligeti és újabb színművei című tanulmányában: „se 
vígjáték, se bohózat, se dráma, se tragédia nem volt, de mindebből valami, 
bizonyos középfaj, vegyes tartalommal, társadalmi iránnyal, segédül véve a 
népdalt és zenét is.” 565 A műfaj kezdeteit az 1800-as évek derekára datálja 
a színháztörténet. 1843-ban született meg Szigligeti Ede tollából A szökött 
katona, melyet az első népszínműként emlegetnek.

A műfaj gyorsan népszerű lett mind a közönség, mind a kritikusok kö-
rében. Az 1800-as évek végén a budapesti Népszínház kimondottan nép-
színműveket és operetteket mutatott be, többek között Blaha Lujza köz-
reműködésével. Később a műfaj kegyvesztett lett a kritikusok körében, a 
közönség szeretete azonban megmaradt. A falvakban sorra alakultak az 
amatőr színjátszó csoportok, színpadra állítva a gyakran csak hallomásból 
ismerős darabokat. Az előadások szervezői-rendezői leginkább a falu taní-
tói voltak, a szerepek eljátszására a település apraja-nagyja vállalkozott.

Nem volt ez másképp a régi Földeákon sem. A munkában megfáradt, 
szórakozásban kevésbé részesülő eleink életébe új színfoltot hozott a szín-
játszás. A szegedi Somogyi-könyvtár állományában fellelhető újságok kö-
zül legelőször a Maros hetilap számolt be földeáki műkedvelő előadásról. 
Az 1901. június 27-i lapszám szerint a község tanítói tanyai kollégáikkal 
összefogva műsoros estet rendeztek a Tanítók Háza javára. (A Révai nagy 
lexikona szerint a Tanítók Háza „az országos tanítóegyesület által közadako-
zásból létesített intézet; tanítók, tanárok és tanügyi téren működő más egyé-
nek egyetemen, fő- vagy szakiskolákon tanuló �ainak lakást és ellátást ad”. 
Nem valószínű, hogy a faluban ilyen vállalkozás indult volna – nem egy-

565 Gyulai Pál válogatott művei I. Budapest, 1956. 529–530.
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értelmű, hogy jelen esetben mit értsünk a „Tanítók Háza” kifejezés alatt.) 
Színre került Tóth Ede A falu rossza című népszínműve. A szerepeket a 
falu �ataljai: Boros Matild, Kiss Rózsika, Gilinger Juliska, Abonyi Ilonka, 
Nagy Lajos, Apró János, Kristóf János, Kiss Aladár, Hangai Károly, Bu-
gyi Mariska, Csucs Viktória, Susko� Annuska, Sipos Andor, Nagy Imre 
és Laszik Béla játszották. Apró János tanító és az előbb Csókáson, később 
Magyarbánhegyesen tanítói és igazgatói posztot ellátó Kálnoky Domokos 
szintén szerepet vállaltak. A közönség soraiban megtalálhatjuk a vidéket 
az 1700-as évek elejétől birtokló Návay család több tagját: id. Návay Lajos-
né Eötvös Ilona bárónőt, Návay Arankát, Návay Tamást és az akkoriban 
megyei főjegyzőként tevékenykedő i�. Návay Lajost is. A darab betanítója, 
az est főszervezője Várkövy Kálmán volt. Az Óföldeákon, majd Földeákon 
tanító-igazgató pedagógus számos darabot rendezett az évek során.

1904 karácsonyán pásztorjátékot mutattak be a falu �ataljai. A jótékony 
célú, kétszer megismételt Betlehem című előadás bevételeit a szegény tanu-
lók felruházására fordították. A résztvevők között találjuk az akkor 13 esz-
tendős Bánszki Tamást, a későbbi festőművész-tanárt is. További szerep-
lők: Kis Annuska, Gardi Gyula, Ádók Pál, Gardi István, Ménesi Mihály, 
Gardi Béla, Szabó Mátyás, Székes Juliska, Bakos Juliska, Bugyi Ilonka, 
Gardi Ilonka, Kurunczi Rozália, Vízhányó Ferenc, Ádók Péter és Szakács 
Mihály, aki felnőtt korában is részt vett műkedvelő előadásokban, sőt, 
fényképészként is ismert volt. Az első nap szenzációja volt a dúsan felékesí-
tett karácsonyfa (1904-ben járunk!), amelynek díszeit a gyerekek nagy örö-
mére szétosztották. A sikeres rendezvény fő szervezői Siebig Frigyes káplán, 
Dehény Lajos, Apró János, Meszlényi Antal és Várkövy Kálmán tanítók 
voltak, de az apácák is kivették részüket a szervezésből. 566

1904 szilveszterén a Földeáki Katolikus Kör nagytermében az 1903-ban 
megalakult Dalárda rendezett évzáró mulatságot. A dús program egyik 
fellépője Boros Matildka volt, aki Apró János tanító harmóniumkísérete 
mellett a Bob herceg című operettből és a Pillangókisasszonyból adott elő 
részleteket. Kiss Rózsika Heltai Jenő (1871–1957, író, költő) egyik humoros 

566 Pásztorjáték. Maros, 1905. jan. 1. 5.
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darabjából idézett, a közönség nagy derültségére. Ezt követően Istók Barna 
főgimnáziumi tanuló hegedült. 567 (A földeáki orvos, dr. Istók Barnabás �a 
később a zeneakadémiát és az orvosi egyetemet is elvégezte. Az Egyesült 
Államokban orvosprofesszorként futott be karriert. 568)

Az 1905-ös esztendő első, csöndes hete után máris beindult a farsangi 
ünnepkör rendezvénysorozata a faluban. A táncvigalmak és estélyek sorát 
a Földeáki Katolikus Kör bálja nyitotta meg a vízkeresztet követő első va-
sárnapon, január 8-án. (A régi újságcikkeket böngészve gyorsan szembetű-
nik: akkoriban a jelmez viselése – napjainkkal ellentétben – még nem volt 
szerves része a farsangi összejöveteleknek.) Ezt követte az iparosok táncvi-
gadalma, melyet a létesítendő Iparos Önképző Kör alapja javára rendeztek. 
Dr. Nagy Sándor országgyűlési képviselő 8 koronával, Lázár István és Tóth 
József (Hódmezővásárhely) 2-2, Pesti Sándor és Sutyák Mihály 1–1 koro-
nával, Susko� Henrik 60, Oxenfeld György és Gardi Gáspár 40-40, míg 
Dehény Lajos tanító, Görög Ágnes, Gubics István, Meszlényi Antal tanító, 
Laszik Béla, Rakonczai János, Sárosi Sándor és Temesváry Mihály 20-20 
�llérrel támogatta a rendezvényt. (Ma már nehéz megmondani, hogy ezek 
az összegek mennyire voltak jelentősek. Az bizonyos, hogy a hetente kétszer 
megjelenő Maros hetilap egy példánya 10 �llérbe, éves elő�zetése 8 koroná-
ba került, míg például 1 mázsa búzáért 19 korona 20 �llért kellett �zetni 
1905 januárjában.)

Az iparosok bálját a reformátusok, majd a római katolikus i�úsági egye-
sület táncestje követte. A Dalárda is rendezett reggelig tartó táncvigadal-
mat. Előadták Goll János (1841–1907, zenepedagógus, zeneszerző) Ezer 
Csillag című népdalegyvelegét Apró János karnagy-tanító vezényletével. 
Ezután Révész Oszkár jegyző felolvasást tartott Nagy Péter uram tanácsot 
kér címmel. Boros Matildka D’Amaut Lajos Oh, maradj című műdalát és 
magyar népdalokat adott elő „az ő képességétől immár elkényeztetett kö-
zönség állandó, élénk tetszésnyilvánítása között” – olvasható a makói újság 

567 Szilveszter est Földeákon. Maros, 1905. jan. 8. 4.
568  A családról továbbiak: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%B3k_Margit (A le-

töltés ideje: 2021. febr. 7.)
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tudósításában. 569 Meszlényi Antal tanító Peterdi Sándor (1868–1945, író, 
újságíró) Az orr, míg Dehény Lajos tanító Gabányi Árpád (1855–1915, 
színész, színműíró) Egy kedves úr című monológját adta elő a hallgatóság 
folytonos derültsége és tetszésnyilvánítása kíséretében. Az esten dr. Návay 
Lajos országgyűlési képviselő 10 koronát, Siebig Frigyes római katolikus 
plébános 4 korona 20 �llért, Boros Károly, Dudra Endre (Makó), Lukács 
István 2-2 koronát, Gardi István 1 korona 20 �llért, Erdős Frigyes 20 �llért, 
Bernáth Márton 60, Bugyi Pál és Temesváry Mihály 20-20 �llért áldozott 
a belépődíjon felül a dalárda támogatására. A tánczenét Purcsi Károly ma-
kói zenekara szolgáltatta. Purcsi Károlyt Makó első számú cigányprímása-
ként tartották számon, így vendégszereplése rangos eseménynek számított. 

569 A farsang Földeákon. Maros, 1905. márc. 16. 5.

Árvalányhaj, 1915 (Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár,  
Tamásiné Pásztor Zsuzsa adománya)
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(1885-ben, amikor Blaha Lujza a városba érkezett, az állomásra begördülő 
szerelvényt Purcsi Károly zenekara köszöntötte zeneszóval.)

Az 1905-ös földeáki farsang egyik legsikeresebb estje (a Maros újságírója 
szerint) a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (apácák) veze-
tése alatt álló óvoda műsoros estje volt. „A válogatott és kitűnően lejátszott 
program kielégíthette a legkényesebb igényeket is. Nem is fukarkodott az igen 
nagyszámban összegyűlt hallgatóság elragadtatásának sokszor megnyilvánu-
ló nyilatkoztatásával” – lelkesült a lap krónikása.

Szakács Mihály földeáki gazda és am�őr fotós felvétele az Ágnes �szony 1915-ös 
bemu�tójáról. A jobb szélen Dehény Lajos �nító, me��te Ménesi György, az á�ó 
sorban középen feltételezh�ően a darab másik rendezője, Kocs� Kálmán segédlelkész 

(Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár, Zoppé Ferencné Ida adománya)
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Az óvodai rendezvényen Siebig Frigyes római katolikus helyettes plébá-
nos előadást tartott A szent szív tiszteletének története címmel. Ezt követte 
az Iskola előtt című vígjáték bemutatása. A műkedvelő előadás kis szereplői 
voltak: Gardi Pista, Erdős Gyuri, Gardi Béla, Istók Zolika (valószínűleg 
a fentebb már említett dr. Istók Barnabás községi orvos kis�a), Wagner 
Szetti, Bugyi Juliska, Kuczkay Vilmuska és Kristó Valérka. Váradi Antal 
(1854–1923, drámaíró) Az ezüst fátyol legendája című melodrámáját Tol-
nay Bözsike szavalta Kuczkay Irén zongorakísérete mellett. További prog-
ramok az óvodai esten: Les trois amies (A három barát), zongorán előad-
ták: Kovács Etelka, Tolnay Bözsike és Wagner Szetti. Az Álom és a Remény 
című dalkeringőt Boros Matildka és Kiss Piroska énekelték. A fényképész 
című bohózat szereplői Szigethy Gabriella, Kovács Etelka, Wéber Magda, 
Tolnay Bözsike és Kiss Piroska kisasszonyok voltak. A Csikós nóta a zárda 
növendékeinek előadásában hangzott el. A hegedű- és zongorakísérettel 
előadott énekszámokban közreműködtek Kristó Valérka, Erdős Gyurika 
és Gardi Béluska. A Tokaji cseppek című csárdást Kuczkay Irén adta elő 
zongorán. Az ugyancsak zongorakísérettel előadott, A mai cselédek című 
daljátékban Boros Matild, Szigethy Gabriella, Kiss Piroska, Kuczkay Irén-
ke, Mészáros Bözsike, Gardi Vilmácska, Kovács Etelka, Bodor Annuska és 
Markó Annuska kisasszonyok remekeltek.

1908-ban a földeáki tanulók előadásának híre újra eljutott Makóra. 
A Maros hetilap január 12-i száma szerint „a földeáki zárda növendékei 
tegnapelőtt este igen sikerült szini előadást tartottak s kellemes szórakoztatás-
ban részesítették a község közönségét. Szinre került a Két anya című 4 felvo-
násos színmű”.

1912 tavaszán a földeáki iparos i�úság többször műsorra tűzte Erdősi 
Károly Boldogország című színművét. A bevételt az építendő iparos kör 
megvalósítására, illetve a szegény gyermekek felruházására fordították.

1913 decemberében Eötvös József Éljen az egyenlőség című vígjátékát 
tekinthette meg Földeák közönsége, Dehény Lajos tanító rendezésében. 
A darabot szavalatok és beszédek kíséretében az író, egykori kultuszmi-
niszter születésének századik évfordulója alkalmából mutatták be a falu-
si �atalok. 1916 karácsonyán, a faluban 1881 óta iskolát működtető Mi-
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asszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek szervezésében óvodások 
mutatták be Az árva karácsonya című darabot. A Maros Újság részletesen 
beszámolt az estről. A darabot a nagy sikerre való tekintettel négyszer ad-
ták elő a gyerekek. A 617 korona 14 �llér bevételből az apácák alapítványt 
létesítettek egy falubeli hadiárva meg segítésére. A cikk a felül�zetők kö-
zött megemlíti Návay Lajost, Ho�mann János apátplébánost, Czuppmann 
Endre és Lukács István jegyzőket, Horacsek Andor kántort, Wéber János-
né korcsmárost és Kiss La josnét is (aki valószínűleg a Kossuth utcai kocsma 
tulajdonosának felesége). 570

570 Jótékonycélú karácsonyi előadás Földeákon. Maros Újság, 1916. dec. 31. 3. 

A piros bugye�ár�, 1920 (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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 A húszas években egyre szaporodtak a földeáki műkedvelő előadásokról 
szóló sajtóbeszámolók. (A fő szervezők ezekben az években Dehény Lajos 
tanító, Szakács Mihály gazdálkodó és segítőik: Tamasi Imre asztalos és vi-
téz Hajnal Tamás cipész voltak. 571) A Makói Friss Újság 1920. szeptember 
5-én beharangozót közölt A piros bugyelláris bemutatójáról. Csepreghy Fe-
renc népszerű darabját az iparos i�úság adta elő a római katolikus kör nagy-
termében. Az érdeklődők háromféle helyárral számolhattak: a 15, illetve 
10 koronás belépők mellett a kispénzűek 6 koronáért állóhelyre válthattak 
jegyet. A nagy sikeren felbuzdulva októberben és novemberben már Gárdo-
nyi Géza Fehér Anna című háromfelvonásos betyártörténetét tanulták be 
és adták elő a falu �ataljai. 1923 áprilisában ugyanezen társulat Szigligeti 
Ede A szökött katona című jelenetét vitte színre. Decemberben a „földeá-
ki Önképzők Köre” (feltételezhetően a Földeáki Munkás Önképző Kör) 
rendezett kabaré-előadást, ugyancsak a Földeáki Katolikus Kör nagyter-
mében. 572

1922-től fokozatosan növekedett a korona in�ációja. Ezt mutatja a be-
lépőjegyek drágulása is: az 1920-ban 10–15 koronáért árult jegyeket 1923-
ban már 100–150 koronáért kínálták. A bevételt klubház felépítésére szán-
ták. A cikkből nem tűnik ki egyértelműen, hogy az iparos �atalok saját 
klubházra gyűjtöttek, vagy a Földeáki Torna Clubnak szerettek volna segí-
teni. (Ugyanis 1923-ban a földeáki focisták egyesületük tízéves fennállása 
alkalmából egy klubház felépítését vették tervbe. Rendezvényeik bevétele 
az erre létrehozott alapot gazdagította. A gyűjtés eredményesnek bizonyult, 
hamarosan átadták a Vásártéren a kis épületet.)

1923. február 25-én a következő hírt közölte a Makói Reggeli Új-
ság: „Földeákon a közönség lelkes pártolása mellett működik egy menekült 
szinészekből álló Staggione társulat, 573 Tarr és Buda szinigazgatók vezetése 

571  Ádók István: Óföldeák – Földeák községek kultúr-krónikája. [Földeák], 2000. 34.
572 Kabaréest Földeákon. Makói Újság, 1920. dec. 18. 3.
573  A „stagione-társulat” évadonként újraszerveződő, állandó állomáshely nélküli cso-

portot jelöl.
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alatt. A kis társulat nagy igyekezettel tölti be hivatását és legutóbb Az elné-
mult harangok előadásával aratott sikert.”

1925. július 12-én a Marosvidék napilap Farkas Imre Nótás kapitány 
színműve földeáki bemutatója kapcsán fényképet is közölt a kis társulatról. 
A fenti képen látható a darab rendezője Dehény Lajos tanító, valamint a 
jelmezes szereplők: Tamasi Imre, Wéber Évike, Bánszki Antal, Hajnal Ta-
más, Szabó Juliska, Antal Lajos, Gáliczki Ilonka, Horváth József és Szakács 
Mihály. December 22-én az óvoda adott helyet egy egész estés rendezvény-
nek. Dr. Joó Imre járási főorvos a tuberkulózisról tartott előadást. Az isme-
retterjesztő beszámoló után jöhetett a szórakozás: a falu �ataljai az Ajánlott 
levél egyfelvonásos vígjátékkal mulattatták a közönséget. I�. Dehény Lajos 
verssel, a Dalárda pedig dalokkal készült.

Nótás kapitány, 1925 (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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A földeáki műkedvelők 1926. január elején többször előadták a Mág-
nás Miska című operett-bohózatot. Szirmay Albert örökzöldjére az összes 
jegy elkelt elővételben. A rendezői feladatokat ismét id. Dehény Lajos 
vállalta magára. „A szereplők egytől egyig művészekhez méltóan megállták 
helyüket, azonban a leghűebb, a legsikerültebb alakítást Antal Lajos, Mis-
ka lovászgyerekben s Szabó Juliska, Marcsa mosogatólányban produkálta. 
Jók voltak még: Tamasi Imre, Wéber Évike, Szakács Mihály és Gáliczki 

Az itt közölttel azonos fotó megjelent a budape�i Színházi Él�, színházi, irodalmi 
és művész�i h�ilapban az alábbi képaláírással: „Földeáki műkedvelők soroz�os 

előadásban mu�tták be Szirmay Albert nagysikerű oper�tjét, a Mágnás M�kát. 
Szereplők: Tam�i Imre, Wéber Évike, Szakács Mihály, Szabó Jul�ka, An�l 
Lajos, Szecskó Ilona, Stáhl An�l, Baj�z Jul�ka, Gáliczki Dezső, Mészáros 

Rózsika, Juhász Tamás, Ádók Lajos, Csonka Imre, Dehény Lajos” (József Attila 
Múzeum, fotótár, Makó)
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Dezső”. 574 A Színházi Élet című folyóirat fényképet is közölt a társulat-
ról. 575 Érdemes újra egy pillantást vetni az árszabásra: immáron 15–18 
ezer(!) korona volt a belépőjegy. (Viszonyításképpen: az említett napilap 
egyetlen száma ugyanekkor 1000 koronába került.) A bevételt jótékony 
célra (anya- és csecsemővédelemre) ajánlották. A Mág nás Miskát március 
7-én – közkívánatra – ismét előadták. 

A könnyedebb műfaj mellett a vallásos témákat feldolgozó darabokat 
is megtekintették a földeákiak. Több előadást megért Bangha Béla bibliai 
színműve, a Pontiólia, melyet a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskola-
nővérek tanítottak be, és lányok adtak elő 1926 márciusában, majd két esz-
tendő múlva ismét bemutatták. 576 Ugyanezen év húsvétján újabb darab ke-
rült repertoárba: az iparos i�úság előadta Farkas Imre Túl a nagy Krivánon 
című színművét a Földeáki Katolikus Kör helyiségében. A bevételt rádió 
beszerzésére fordították. 577 (Az első rádiókat a faluban kocsmárosok vásá-
rolták: Wéber Jánosné 1926 januárjában, majd pár héttel utána özv. Pesti 
Sándorné vett készüléket. Az előző 7 millió, az utóbbi 12 millió koronába 
került.)

Nemcsak Földeákon, de Óföldeákon is rendeztek műkedvelő előadáso-
kat. 1926. augusztus 15-én este 6 órakor Gondos János igazgató-tanító és 
Návay Andorné rendezésében az Iglói diákok című darabot tekinthette meg 
a kis falu közönsége. A Farkas Imre operettjéből készült jelenetet a Návay 
Andornénál nyaraló budapesti gyerekek, földeáki és óföldeáki tanulók ad-
ták elő. A húszas években létezett a faluban egy Földeáki Diák Újság című, 
házi sokszorosítású folyóirat. A néhai Rácz Sándor néprajzkutató, tanár ál-
tal újra felfedezett, humoros hangvételű kiadványokat helyi �atalok írták, 

574 A földeáki műkedvelő i�úság. Marosvidék, 1926. jan. 5. 3. 
575 Földeáki műkedvelők. Színházi Élet. 1926/6. 90.
576  Vallásos tárgyú műkedvelői előadás Földeákon. Marosvidék, 1926. márc. 7. 4.; A 

földeáki szívgárdisták műkedvelő előadása. Marosvidék, 1928. márc. 28. 3. 
577 Műkedvelő előadás Földeákon. Marosvidék, 1926. ápr. 4. 3. 
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szerkesztették. 578 A lapban Dehény Kálmán (1907–1963) – a későbbi kán-
tortanító, Dehény Lajos tanító kisebbik �a – Színház című beszámolójából 
kiderül: az Iglói diákok előadás bevételét az akkor még csak tervezett, 1926. 
november 7-én átadott első világháborús emlékmű javára ajánlották fel a 
�atalok. Az akkor 19 esztendős Dehény Kálmán cím nélkül egy korábbi 
előadást is megemlít, melynek bevételét az óföldeáki templomnak adtak 
át. A „diák zenekar” műsorával gazdagított bemutatón jelesen szerepelt 
Felberbauer Lajos, Dehény Lajos és Abonyi Lajos – tudjuk meg a rövid be-
számolóból. Felberbauer Lajos (1906–1980) később Földeáki Lajos néven 
jegyző, Abonyi Lajos (1900–1978) pedig kutató-állatorvos lett (lásd e kötet 
róluk szóló fejezeteit). Dehény Lajos festőművészként vált ismertté.

578  Földeáki diáklap az 1920-as évekből. Újra kiadták a 85 évvel ezelőtti újság előkerült 
példányait. Délvilág, 2005. aug. 2. 4.

Irreden� e� szereplői valamikor a két háború között. A jobb szélen Dehény Lajos 
�nító (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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 Nem panaszkodhattak a régi Földeák lakosai, folyton újabb darabokkal 
rukkoltak elő a falu �ataljai. „A földeáki iparos i�uság Dehény Lajos tanító 
rendezésében folyó hó 3-án este 7 órai kezdettel a róm. kath. körben, Szigligeti 
Ede 3 felvonásos népszínművét A cigányt fogja színrehozni”. 579 1927. május 
8-án az Óföldeáki Levente Egyesület zászlószentelési ünnepségének apro-
póján helyi �atalok előadták Nyáry Andor A levente című színművét. Az év 
nyarán Csathó Kálmán református tanító rendezésében az Ingyenélők című 
háromfelvonásos népszínművet tekinthették meg az érdeklődők. (Valószí-
nűleg Csiky Gergely Proletárok című drámájáról van szó.) Amikor a drámát 

579 A földeáki iparos i�úság. Marosvidék, 1927. ápr. 3. 4. 

A kor jeles magazinja, a Tolnai Világlapja 1928. szeptember 26-án, a 60. oldalon 
közölt egy, a  fentivel azonos fotót: „A földeáki iúsági műkedvelők: Sárga csikó. 
Rendezők: Cs�hó Kálmán és Dehény Lajos �nítók” (József Attila Múzeum, 

fotótár, Makó)
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1880-ban papírra vetette a szerző, még nem tudhatta a szó későbbi jelenté-
sét, az ő olvasatában a „proletár” szó dologtalan, mihaszna személyt jelölt. 
A XX. században a félreérthetőség miatt Ingyenélők, illetve Mákvirágok 
címmel állították színpadra a darabot. A Marosvidék krónikása Rakonczai 
Mária, Ratkai Miklós és Szücs Lajos játékát különösen dicsérte. A bevételt 
harmónium beszerzésére fordította a református közösség. 580

1927 szilveszterén Szakáll Zoltán színigazgató társulata vendégszerep-
lésre érkezett a faluba. A nagyvendéglőben megrendezett estélyen a zenét 
Kurunczi János zenekara szolgáltatta, a kitűnő ételekről és italokról Nagy 
József vendéglős gondoskodott. 1928. február 19-én a Marosvidék beharan-
gozót közölt Jelmezes bál Földeákon címmel, miszerint az iparos kör a nagy-
vendéglőbe várja vendégeit. A programok között szerepelt a Földeákra újra 
ellátogató Szakáll Zoltán éjféli kabaréjelenete, valamint egy éjjeli jelmezes 
felvonulás. A cikk egy meglepetést is tartogat a Földeák helytörténete iránt 
érdeklődőknek. „A báli estén Szakáll Zoltán szerkesztésében megjelenő Ipa-
ros báli hiradóban lesznek a nyereménytárgyakra szóló szavazólapok.” (Re-
mélhetőleg az említett kiadványból megbújik még egy-egy példány régi ira-
tok között, pókhálós padlásokon.)

Csathó tanító állította színpadra 1928 februárjában Török Rezső A na-
rancs című komédiáját. A sajtó ez esetben Nádasdi Mihály és Bugyi Juliska 
játékát méltatta. Az estet a dalárda énekszámokkal színesítette, verset mon-
dott Kránitz Imre segédlelkész és Kilár Károly tanító. 581

1928 márciusában a Földeáki Torna Club focistái Csathó Kálmán irá-
nyításával, lányok közreműködésével előadták Gárdonyi Géza A bor című 
népszínművét. A főbb szerepeket Mészáros Pannika, Mészáros Bözsike, 
Bugyi Juliska, Bakacsi Matildka, Kiss Esztike, Nádasdi Mihály, Bálint 

580  Harangot rendel, szeretetvendégséget rendez és műkedvelő előadást tart a földe-
áki reformátusság. Marosvidék. 1927. jún. 23. 2.; Műkedvelő előadás Földeákon. 
Marosvidék, 1927. júl. 1. 1. 

581 Az utolsó műsoros est Földeákon. Marosvidék, 1928. febr. 28. 2. 
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László, Nagypál Árpád, Vízhányó Lajos, Ádók János és Bugyi Dezső ját-
szották. 582

Csathó tanító nem sokat tétlenkedett: az év májusában már Csepreghy 
Ferenc Sárga csikó című népszínművét állította színpadra a Földeáki Ka-
tolikus Kör termében. Az újságban megjelent beharangozó a belépőjegyek 
árát is közölte: az első előadásra 1 pengő 60, a másodikra 1 pengő 40 �llé-
rért lehetett jegyet váltani. 583 (1927. január elsején a koronát felváltotta a 
pengő.) A kor népszerű, országos terjesztésű magazinja, a Tolnai Világlapja 
fotót is közölt a földeáki színjátszókról. 584

1929 márciusában a műkedvelő i�úság a Földeáki Katolikus Kör nagy-
termében a Stefánia Szövetség földeáki �ókja javára előadta Farkas Imre 
Gyurkovics �úk című operettjét, négy felvonásban. 585 Decemberben, 
ugyancsak a Földeáki Katolikus Kör helyiségében, a „Stefánia” rendezésé-
ben A nyugta, valamint Vadnay László Veszett ember és Nyáry Andor A 
�nánc című jeleneteit élvezhette a nagyérdemű. 586 A Dugó Jani, mint mi-
kulás című színdarabot 1929. december 8-án a földeáki cserkészek vitték 
színre a Földeáki Katolikus Körben. 587

1930 februárjának első két napján Lukács Sándor Vereshajú című nép-
színművét adták elő a földeáki labdarúgók közreműködésével „párját rit-
kító nagy sikerrel” – tudósított a Marosvidék. „Nemes törekvésüket teljes 
egészében siker koronázta, amennyiben az érdeklődő közönség színültig 
megtöltötte az előadás céljára szolgáló nagy termet, jeléül annak, hogy a �a-
talság nemes törekvését szivesen látja és tőletelhetőleg támogatja a község kö-
zönsége.” 588 (A cikkíró rámutatott, hogy nagy szükség lenne a nívós estek 
megrendezéséhez egy megfelelő méretű és kialakítású teremre.) Az elő-

582 Műkedvelő előadás Földeákon. Marosvidék, 1928. márc. 31. 3. 
583  Műkedvelő előadás Földeákon. Marosvidék, 1928. máj. 12. 3.; A Földeáki Polgári 

Olvasókör javára. Marosvidék, 1928. jún. 3. 3. 
584 Műkedvelők. Tolnai Világlapja, 1928. szept. 26. 60.
585 Műkedvelő előadás Földeákon. Marosvidék, 1929. márc. 3. 4. 
586 A Földeáki Stefánia műkedvelő előadása. Marosvidék, 1929. dec. 8. 3. 
587  A földeáki „Návay Tamás” cserkészapró csoport. Marosvidék, 1929. dec. 8. 2.
588 Műkedvelő előadás Földeákon. Marosvidék, 1930. febr. 7. 2.
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adást márciusban, előre eladott jegyekkel megismételték. Áprilisban két 
darab volt műsoron: Dehény Kálmán rendezésében Herczeg Ferenc Fekete 
lovasa, majd a Földeáki Torna Club �ataljainak előadásában a Tépett rózsa 
című jelenet került színpadra. A Tépett rózsában elhangzott népdalokat 
a Földeáki Iparos Kör önképzőkörének zenekara kísérte. Az érdeklődők 

A Vereshajú című darab földeáki bemu�tójáról ezt a kép� közölte a fővárosi 
V�árnap című politikai, társadalmi és mezőgazd�ági képes h�ilap, 1930. febr. 
23-án, rögtön a címlapon.  A fotót (a jelzés szerint) Szakács Mihály készít�te, 
aki földeáki gazdaként am�őr fotósként és műkedvelő darabok szereplőjeként � 

�mert volt. A bal szélen Ném�h I�ván á��orvos, a jobb szélen Dehény Lajos 
�nító lá��ó. A fek�e ruhás ülő lány mögött kalapban, fek�e baj�szal, gombos 

me�ényben Nád�di Mihály, tőle jobbra Ménesi György á�  
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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1 pengős, 80 és 60 �lléres helyárak mellett 40 �llérért állójegyet válthat-
tak. 589

1930 nyarán tovább folytatódott a sikerszéria, jobbnál jobb előadások-
kal. „A Földeáki Torna Club mükedvelő i�usága e hó 27-én Szent László 
napján a búcsú alkalommal és 29-én este 8 órai kezdettel a községi nagy-
vendéglő udvarán lampionos fényes kivilágítás mellett műkedvelő előadást 
tart mélyen leszállított helyárakkal” – adta hírül az esemény beharango-
zója. Zilahy Lajos parasztkomédiája, Az ökör, Rózsahegyi László jelenete, 

589 A Földeáki Torna Club műkedvelő i�úsága. Marosvidék, 1930. ápr. 20. 3. 

A Tép�t rózsa szereplőgárdája 1930-ban. Középen kalapban dr. Ném�h I�ván 
á��orvos, az á�ó sorban középen vitéz Molnár Dezső leventeok�tó. Tőle jobbra 

baj�szal Ménesi Mihály, későbbi községi pénztári e�enőr, a fotó jobbszélén  
Dehény Lajos �nító (József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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A kalbász, valamint az ismeretlen szerzőségű Pesti vigéc ne olvasson �ancia 
újságot című darab szintén műsorra került. 590

Több alkalommal főállású színészek játékának is tapsolhatott Földeák 
közönsége. (Szakáll Zoltán vendégszerepléseit fentebb már megemlítet-
tük.) 1926 szeptemberében Váradi Jenő, a kecskeméti színház volt tagja 
lépett fel, népes társulatával. A kecskeméti, kaposvári, budapesti, nagyvá-
radi és egri színművészek két hét alatt több darabot is bemutattak a nagy-
vendéglőben. Október 21-én búcsúztak el Földeák közönségétől Alexandre 
Bisson francia színműíró Névtelen asszony című darabjával. „Az előadás 
minden mozzanata a megrázó tragédia művészi tökéletességű megelevenítése 
volt s a megjelentek igaz élvezetére és épülésére szolgált”. 591 Buda Dénes 1928 
decemberében érkezett a faluba húsztagú társulatával. Az együttes titkára 
a tervezett nyolc előadásra már elővételben ötven bérletet értékesített. 592 
1935 májusában a község a Korona (ma Táncsics) utcában megvásárolt 
ingatlanban Népházat hozott létre, ahol nagyobb összejöveteleket is meg-
tarthattak. 1936. december 6-án Horthy Miklós kormányzó névnapján a 
földeáki frontharcosok itt adták elő a Megindulnak a Kárpátok című szín-
művet. 593 A Népházat az ötvenes években lebontották, és helyére tanítói 
lakásokat építettek.

A XX. század első felében előadott darabok, jelenetek listáját kiegészít-
hetjük a következőkkel: 1922-ben a Földeáki Torna Club �ataljai bemu-
tatták a János Vitézt, valamint a Tatárjárás című operettet is. 1923-ban 
a Tolonc és a Tót lány, 1938-ban a Házasságszédelgő aratott nagy sikert. 
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége helyi csoportja 1938-ban szin-
tén a Házasságszédelgőt, a Ne okoskodj, Rozi című bohózatot és az Erdélyi 
emlék című élőképet mutatta be. Ugyanebben az évben a Szent Vince Sze-
retethölgyei Egyesület műkedvelő i�úsága a Tóni néni és a Regősök című 
egyfelvonásossal szórakoztatta a nézőket. 1944-ből az Árvácska bemutató-

590 A Földeáki Torna Club műkedvelő i�úsága. Marosvidék, 1930. jún. 22. 3.
591 Elbúcsúztak Földeákon a színészek. Marosvidék, 1926. okt. 24. 4. 
592 Színház Földeákon. Marosvidék, 1928. szept. 2. 4. 
593  Földeák lelkesen ünnepelte a Kormányzó névnapját. Makói Újság, 1936. dec. 8. 3.
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járól maradtak fenn emlékek. 594 Egy 1938-as adat szerint Földeák község (a 
hivatásos társulatok fellépési lehetőségeit tekintve) Gerbár József színigaz-
gató körzetéhez tartozott. 595

1942-ben mozgóképszínház nyílt a községben, amiről Ménesi György 
hivatalnok ekképpen számolt be a Makói Újságban: „Földeákon, a Szent 
László téren, a templommal szemben, a Ratkay Kálmánné házában folyó 
évi augusztus hó 15-én nyílik meg a Vízhányó Ferenc hadirokkant tulajdonát 
képező mozgóképszínház, amely hívatva lesz Földeák község kulturéletének 
színvonalát nagyban emelni. A háztulajdonosok áldozatkészsége, valamint a 
színházépület városias berendezése mind amellett szól, hogy a kulturterületen 
hosszú éveken e téren szenvedett kulturinséget ez a mozgóképszínház megfog-
ja szüntetni és a színházlátogató közönség kulturszükségleteit ki fogja elégíte-
ni. Ehhez azonban szükséges a színháztulajdonos további nagyfokú áldozat-
készsége és törhetetlen művészi szeretete, hogy a közönségnek csak művészit, 
csak erkölcsöt és haza�ságot nevelő darabokat adjon s űzze távol a művészet 
e templomából a silányt, az erkölcstelent s a haza�atlanságot szolgáló pety-
hüdt, maláriás mérgező hatású darabokat.” 596

1943-ban „A földeáki Legényegylet a Leány-körrel közösen február 7-én 
a honvéd családok segélyezésére a népházban magyarnótaestet rendezett. Az 
előadást i�ú Ádók István a Szózat elszavalásával nyitotta meg, mely a zene-
kari kíséret mellett igen szép és hatásos volt, amilyet egy-egy szavalattal nem 
igen lehet elérni. Utána Bodri Bözsike a Valahol Oroszországban… című dalt 
énekelte el meghatóan és nagy sikerrel. Ezután magyar nótákat és dalokat 
énekeltek cigányzene kísérettel: Szabó István, Klémán Jucika [e kötet szer-
zőjének nagymamája], Molnár István, Varga Mancika, Szirbuly István oly 
énektudással és rátermettséggel, amely jóval felülmúlta a szokott műkedvelő 
színvonalat. Rácz Pál Gyóni Géza Csak egy éjszakára... című versét szavalta 

594  Gilicze János, Schmidt József: Földeák. [Budapest], [2001]. 165–166.; Lásd még: A 
földeáki MANSz nagy sikerű első műsoros estje. Makói Újság, 1938. júl. 19. 3.

595  Kik kaptak színjátszási engedélyt Makóra, Battonyára és környékére. Makói Újság, 
1938. szept. 4. 3.

596 Földeákon. Makói Újság, 1942. aug. 15. 7.
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nagy és mély hatással. Végül Rakonczai Ilonka, Klémán Jucika, vitéz Vass 
Márton és Vízhányó Antal előadták a Három kívánság című népies bohóza-
tot a közönség óriási kacagásától kísérve. A közönség minden egyes szereplőt jó 
szerepléséért szűnni nem akaró újrázással és tapssal jutalmazott.” 597

A második világháború után a faluban működő társulatok működése el-
lehetetlenült, az egyesületek sorra megszűntek. A sajtóban is megritkultak a 
beszámolók. Épp ezért megemlítendő a Makói Népújság 1948-as beszámolója 
a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége földeáki csoportjának nőnapi mű-
sorszámáról. Bárdi István, Csernus Imre, Ménesi Mária, Nagy Mihály, Szabó 

597  A földeáki KALOT és KALÁSZ a honvéd családokért. Makói Újság, 1943. febr. 14. 1.

Ismer�len darab földeáki szereplői a két háború közötti időszakból  
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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Rózsika, Barta Sándor, Nagypál Péter, Almási Veronika, Molnár Magdika, 
Csányi Mihály, Koczkás Lajos, Rauf Éva, Rakonczai András, Szabó Ilonka, 
Kurunczi Rózsika és Szántó Mariska az Első Tavasz című vígjátékot adta elő, 
Gáliczki Ilonka MNDSz-kultúrvezető rendezésében (Gáliczki Ilona már 
1925-ben is szerepelt helyi darabokban, lásd feljebb). A zenét Kurunczi And-
rás szolgáltatta. 598 Később is voltak sikeres előadások, például Molnár Zoltán 
iskolaigazgató és felesége, Etsek Mária tanítónő rendezésében a tanulók elő-
adták a Gyöngy virág Palkó és a Csipkerózsika című darabokat. 599

A mozi, majd később a tévé térhódításával a földeáki színjátszás virágkora 
véget ért. 

598  Nagysikerű műkedvelő előadást rendezett az MNDSZ földeáki csoportja. Makói 
Népújság, 1948. márc. 13. 2.

599 Balázs Tibor: Etsek Mária köszöntése. Földeák, 1998/6. 1.

Ismer�len darab földeáki szereplői a két háború közötti időszakból  
(József Attila Múzeum, fotótár, Makó)
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P

 II. József 292

A

Abonyi (Altschul) Dezső 144, 153, 
Abonyi (Altschul) Ede 75, 143–144, 

148–149, 152, 154, 233
Abonyi (Altschul) Erzsébet 144, 153
Abonyi (Altschul) Etel 144
Abonyi (Altschul) Ilona 144, 152–153, 333
Abonyi (Altschul) Júlia 144
Abonyi (Altschul) Mária 144
Abonyi (Altschul) Sándor 75, 144, 149, 

150, 152
Abonyi (labdarúgó) 305
Abonyi Edéné Juhász Mária 148, 152–153
Abonyi Edward 152
Abonyi Etelka (Meszlényi Antalné) 152
Abonyi Julianna (Biberauer Tivadarné) 

153
Abonyi Lajos 11, 75, 151–153, 305, 314, 

343
Ábrahám István 72, 253
Ádók Antal

bíró 92
esküdt 65, 76
sportoló 282

Ádók Erzsébet (Simon Mátyásné) 117
Ádók István 

helytörténetíró 20, 36–37, 42, 45, 50, 
53, 57, 59, 62, 94, 99, 104, 106–107, 
116, 126–127, 132, 134, 155, 181, 210, 
213, 220–222, 224–225, 228–230, 
233, 257, 265, 280, 290, 300, 304, 311, 
320, 339
selyemhernyó-tenyésztő 301–302
versmondó 350
választmányi tag 48

Ádók Istvánné 265, 299
Ádók Istvánné Csonka Viktória 20
Ádók János 12, 275–276, 346
Ádók Julianna (Lóczi Mihály) 115
Ádók Lajos

katona 246
színjátszó 341

Ádok Mária 263
Ádók Mihály 282
Ádók Pál 333

Személynévmutató

Jelölések: 
= lásd ott
→ lásd még
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Ádók Pálné 118
Ádók Péter 333
Ádók Sándor 246
Ady Endre 20, 163
Ady Lajos 163
Ajtay Endre 263
Albert főherceg 11, 13–15
Alizarin = Oltványi Gáspár
Almási Veronika 352
Almásy Gyula 73
Altman Mária 220
Altschul Adolf 143–146, 148–149, 152
Altschul Henrik 143, 153–154
Altschul Márk 143, 
Altschul Márkné Újházi Cecília 143, 153
Ambrus Bálint 182
Andrási Lajos 123
Antal Balázs 48
Antal Béla 61
Antal Istvánné 62, 109
Antal János 264 
Antal Lajos

községi írnok 46
labdarúgó 311
színjátszó 340–341

Antal�y György 269
Apponyi Albert 101
Apró Antal 268–269
Apró Ferenc 119, 121, 162
Apró István 213
Apró János 214, 220, 333–334
Arany János 177
Ascher Oszkár 269

B

B. Szűcs (alelnök) 307
B. Szűcs Rozália 263
Bácsai Ilonka 90
Badalik Zoltánné Czene Etelka 67, 278
Ba�y M. Juliska 227
Bajnóczi Sándor 266
Bajusz Antal 12, 155–160
Bajusz Erzsébet 72, 257
Bajusz György 311
Bajusz Gyula 42, 274, 281, 285
Bajusz Istvánné Sipos Terézia 155
Bajusz Jánosné 62
Bajusz József 253
Bajusz Juliska 341
Bajusz Mária 257
Bajusz Márton 282
Bajusz Mihály 20, 22, 39, 50, 275–276, 

291, 312
Bajusz Sándorné 115
Bajusz Veron 257
Bakacsi Antalné 115
Bakácsi Ferenc 262
Bakacsi János 287
Bakacsi Matildka 345
Bakacsi Pál 48
Bakai (labdarúgó) 307, 311
Bakai Pál 48
Bákoczi Rozália 263
Bakos Ágnes 272
Bakos Antalné 90
Bakos Béla 287
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Bakos Ilonka 118
Bakos István 121, 123
Bakos Juliska 333
Bakos Lajos 121, 123
Bakos Márton (Mártony) 92
Bakos Pál 253
Balaton János 89, 97–98, 123, 222
Balázs Mózes 99, 123, 227
Balázs Tibor 235, 352
Balázsfalvi Kiss Auguszt (→Návay 

Györgyné Balázsfalvi Kiss Auguszta) 
321

balázsfalvi Kiss Karolina (Návay 
Györgyné) 206

Balázsfalvi Kiss Lajos 209
Bálint Erzsébet 257
Bálint József 121, 282, 288
Bálint László 118, 121, 123, 282, 345
Bálint Nagy Gyula 312
Bálint Nagy István 51
Bálint Rozália (Borbíró Istvánné) 115
Bálint Vilmos 121, 123
Ballangó T. Mihály (Kis Bácsi) 182
Balog Tünde (Jámborné) 164
Balogh István

tanár 71
könyvszerző 119
politikus 120

Balogh József 92
Balogh László 33
Balogh Margit 327
Balogh Pál 180
Baltazár Dezső 327

Bán Vilma 200, 254
Bán Zsigmond 206, 209
Bangha Béla 342
Bánszki Antal 340
Bánszki Mihály

tanító 118, 229
katona (→Bánszky Mihály) 262

Bánszki Pál 161
Bánszki Pálné Szabó Rozália 161
Bánszki Tamás 11–12, 79, 103, 161–179, 

223–224, 333, 379
Bánszky György 213
Bánszky János 94
Bánszky Mihály (→Bánszki Mihály) 253
Bányi Ferenc 263
Baranyai (labdarúgó) 311
Baranyai Mária Emma 228
Baranyai Meli 221
Baráth Ferencné 101
Baráth Julianna 255
Baráth Lászlóné Rácz Berta 88, 174
Barcán Mária 76
Barcán Mihály 76
Barczány Gyula 34
Bárczy István 59
Bárdi Albert 267
Bárdi Gábor 50
Bárdi István 213, 351
Bárdi István (Zomóra) 311
Bárdy József 253
Barka Antal 229
Barna János 10, 91, 294
Baross Bálint 141
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Baross Gábor 141
Baross László 96, 126, 134–135, 137, 

141–142  
Baross Miklósné Kováts Leona (→Kováts 

Leona) 96, 138, 140
Baross Péter 141
Baross Lászlóné Cserba Veronika 42, 134 
Barta Sándor 325, 352
Bartha István 98, 123
Bartha Mária Regina 228
Bauda (labdarúgó) 311
Bauda Nándor 132, 265, 277
Bauer Ignácz 54
Beck András 232
Beinsvhróth Zsuzsanna 235
Bekker Antal 301
Belánszky-Demkó Zoltán 99, 123
Béli József 92
Bence Rozália 204
Bencze Sára (Czirbus Istvánné) 198
Bendessy Mária 220
Benedikt István 325
Benkóczy Antal 48, 226, 228–229, 265
Benkóczy Zoltán 226
Berecz János 22
Bereczky Endre 127–129, 274, 312, 318
Bereményi Géza 236
Berényi (labdarúgó) 311
Berényi Ferenc 70
Berényi György 287
Berényi Imre 65
Berényi Mártonné 115
Berényi Pista 65

Berger Gyula 33–34
Berkes László 111, 123
Berkes Sándor 297
Bernát Terézia 216, 229
Bernáth Lajos 282
Bernáth Márton 335
Bernátsky Ferenc 98
Bezdán József 105
Bezerédj Pál 293
Biberauer Tivadarné Abonyi Julianna 

153
Bicskei Ferenc 229
Bielek Tibor 68
Bieliczky Samu 92, 103
Bíró (labdarúgó) 311
Biró István 92
Bisson, Alexandre 349
Blaha Lujza 11, 184–188, 332, 336
Blaskovich Ilona 271
Blaskovits József 292
Blazovich László 7
Bódis Zoltán 174
Bodnár István 262
Bodó András 23
Bodócsi Erzsébet (Csányi Lászlóné) 115
Bodócsi János 282
Bodócsi Lászlóné 115
Bodócsi Mihály 282
Bodor Annuska 337
Bodor József 99, 123
Bodri Bözsike 350
Bódy Antal 218
Bognár (labdarúgó) 311
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Bogoly József Ágoston 164, 212, 221, 
Bokor Gyula 302
Boldog István 253
Bonnaz Sándor 217
Borbás Imre 26, 30
Borbíró Istvánné Bálint Rozália 115
Borbíró Jánosné 115
Borcsányi Nándor 48
Boros Károly 37, 76–77, 335
Boros Károlyné 62
Boros Lajos Károly Mihály 76
Boros Matild (Mária Terézia) 76, 333–334, 

337
Bosznay István 162
Bozsogi József 272
Braun Róza (Kukovitsné) 229
Brutyó (labdarúgó) 311
Bucskó Gyula 10, 22
Buda (színigazgató) 339, 349
Buda Dénes 349
Buday György 170
Bugyi (labdarúgó) 307, 311–312, 316
Bugyi András 213
Bugyi Anna 72, 256
Bugyi Dezső 277, 282, 287, 311, 346
Bugyi Ilonka 333
Bugyi Imre 236, 276, 282, 311–312, 317
Bugyi István 33, 101
Bugyi József

dr. 56, 131
vitéz 236, 274, 281

Bugyi Juliska 337, 345
Bugyi Mariska 333

Bugyi Mátyásné, 101
Bugyi Pál 37, 49, 131, 335
Bugyi Pálné 92, 213
Bugyi Teréz 253
Burián Géza 281–282, 307
Burzán (labdarúgó) 307
Burzán Sándor 283, 287
Bús János 261
Busa Anna 257
Búvár Antal 49
Buvár István 254, 257
Buza Mihály 263
Búza Rozália 254, 257

C

Calderón de la Barca, Pedro 95
Cibuly Margit 257
Czagány Mihály 282
Czakó Julianna 322 
Czakó Zoltán 70
Czegle Imre 213
Czene Árpád 278
Czene Csaba 63, 278
Czene Etelka (Badalik Zoltánné) 67, 278
Czene Károly 278–279
Czirbus István 79, 95, 198–209, 220, 254, 

298, 320, 330
Czirbus Istvánné Bencze Sára 198
Czirenner [József] 20
Cziriák Zoltán 330
Czuppon Endre 39–40
Czveiner János 301
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CS

Csajághy Sándor 13
Csáky Ferenc 77
Csáky Lajos 77, 330
Csámpai János 321
Csányi Antal 37
Csányi Ferenc 263
Csányi József 242
Csányi Józsefné 115
Csányi Lászlóné Bodócsi Erzsébet 115
Csányi Mihály 50, 352
Csathó Barna 79, 82
Csathó Kálmán

író 84
tanító 50, 79–82, 84, 87, 112, 129, 177, 
200, 229–230, 274, 307, 322–327, 330, 
344–346

Csathó Kálmán Barna 79
Csathó Kálmánné Nagy Erzsébet 79, 326
Csathó Kálmánné Szász Erzsébet 79, 

82–87, 177, 200, 230, 326
Csathó Piroska (Kovalcsik Andrásné) 

79–80, 82, 84, 201
Csathó Sándor 79
Csathó Sándorné Tóth Erzsébet 79
Csathó Tamás 79
Csécsi Nagy Miklós (Csécsi Miklós) 

201–202, 206–207, 320
Cseh Katalin 263
Cseh Péter Mihály 122–123
Cseh Tamás 236
Csepella Andor 116–119, 123, 287

Csepreghy Ferenc 339, 346
Csepregi Imre 112
Cserba Dezső 141
Cserba Etelka 141
Cserba Veronika (Baross Lászlóné) 42, 134
Cserényi (labdarúgó) 318
Cserep M. Alberta (→Cserép Mária 

Adalberta) 221
Cserép Mária Adalberta 228
Csernoch János 100–101
Csernus Imre 351
Csernus Mariann 269
Cseterics Irén 72, 253
Csiky Gergely 344
Csók István 161
Csonka Ferenc 274, 281
Csonka Imre 341
Csonka Viktória (Ádók Istvánné) 20
Csóti János 272
Csóti Magdolna 228
Csucs Viktória 333
Csüllög István 50

D

D’Amaut Lajos 334
Dani Józsefné 115
Dávid Erzsébet (Mihalovits Sndorné) 67
Dean, James 26
Dehény Enikő 166
Dehény Kálmán 50, 224, 226, 229, 231, 

254, 257, 274–277, 282, 284–285, 287– 
288, 290–291, 312, 325, 333, 343, 347
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Dehény Lajos
festőművész 104–105, 163–165, 220, 
223, 231, 343
tanító 38, 42, 110, 116, 226–231, 246, 
289, 307, 312, 333–337, 339–341, 
343–344, 347–348

Dehény Lajosné Ratkai (Ratkay) Anna 
230, 254

Demeter Fekete Mihály 182
Derkovits Gyula 170
Deutsch Endre 34
Devich Sándor 162
Diósszilágyi Sámuel 64, 330
Dobrić, Bruno 147
Dombi János

adatközlő 89, 258
segédlelkész 121, 123

Dombi László 106
Dögei Kálmán 321–322
Dudra András = Dudra Endre
Dudra Endre (András) 98, 335
Dusik Péter 120, 123

E, É

Ébrey Endre 274
Eckhardt Oszkárné (P.) 271, 282
Éder János 37
Edit Pallas 141
Edvi Illés Aladár 162
Égető Rózsika 325
Eisenstein Ilonka 53
Eisenstein Jakab 53

Eisenstein Jakabné 53
Eisenstein Károly (→Mészáros Károly) 56
Ekkert Erzsike 36
Elias Missó, P. 94
Eötvös Ilona (Návay Lajosné) 210–211, 333
Eötvös József 11, 101–102, 210–213, 337
Eötvös Loránd 11, 101, 172, 210, 222
Erdei János 161
Erdei Zsiga (→Erdélyi Zsiga) 287
Erdélyi József 140
Erdélyi Zsiga (→Erdei Zsiga) 287
Erdős Frigyes 335
Erdős Gyuri(ka) 337
Erdősi Károly 337
Erzsébet királyné (Sissi) 145
Etsek Mária (→Molnár Zoltánné) 

234–235, 352
Evangelin (nővér) 221
Ézsiás Margit 263

F

Farkas András 254
Farkas Imre 340, 342, 346
Farkas József 195
Farkas Józsefné Hajnal Viktória 215
Farkas Konstantin 98, 123
Farkas Mór 34
Farkas Sándorné 93
Fassel Magdolna 257
Fáy István 62, 111
Fazekas Domokosné Hodinka Jolán 130
Fazekas János 48
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Fazekas Roza 185
Febrónia (nővér) 221
Fejér Kornél 92
Fejér Miklós 49
Fejes László 254
Fejes Lászlóné 118
Fejes Rozália 257
Fekete István 11, 84–85, 176
Felberbauer (labdarúgó) 311
Felberbauer Lajos (→Földeáki Lajos) 45, 

141, 277, 312, 343
Felberbauer Pál 38–39, 45, 74, 274
Fent István 294
Ferbáki János 263
Ferenc Ferdinánd 26
Ferenc József 158, 207
Ferenczi János 37
Ferenczi Mária (Sóki Endréné) 242–243
Ferenczy Kálmán 255
Fertály Antal 37
Fertály János 272
Fialkovics Mária 231
Fodor Imre 176–177, 230, 242, 379
Fodor József 15
Folti Imre 288
Fonyó István 95
Forgó Géza 10
Forró György 75
Földeáki Lajos (→Felberbauer Lajos) 

45–46, 49–50, 343
Földeáki Pál 46
Földeáki Pálné 118
Frankó Pál 274

Friesenhahn M. Honoria 221, 327
Fruh Anna 28
Futó Zoltán 203
Füsti Molnár Pál = Molnár Engi Pál

G

G. Györ�y Katalin 175
Gabányi Árpád 335
Gábor Mihály 282
Gál Szabolcs 331
Galamb Sándor 325, 327
Gál-Hevér Dominika 331
Gáliczki Dezső 341
Gáliczki Ilonka 340, 352
Gáliczki Jánosné 62
Gáliczki Lajosné 62
Gáliczky (labdarúgó) 307
Gardi Béla 255, 333, 337
Gardi Béluska 337
Gardi Ferenc 274, 312, 327
Gardi Gáspár 334
Gardi Gyula 333
Gardi Ilonka 333
Gardi István 48, 103, 242, 255, 272, 274, 

304, 312, 333, 335
Gardi János 37
Gardi Jánosné (→Gazdi Jánosné)  265
Gardi Jánosné Horváth Etelka 244
Gardi József 282
Gardi László 312
Gardi Margit 118
Gardi Pista 337
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Gardi Viktória 262
Gardi Vilmácska 337
Gárdonyi Géza 339, 345
Gassi (cseléd) 180
Gazdi Jánosné (→Gardi Jánosné) 265
Gazsi János 92
Gehl János 98, 123
Gémes László 12
Gerálda, M. 221
Gerbár József 350
Gergich Antal 266
Gerliczy Ferenc 271
Gerliczy Ferenczné 271
Gilicze János 7, 10, 112, 187, 206, 210–211, 

214, 222, 225, 229, 233, 268, 300, 350
Gilinger Imre 48
Gilinger Istvánné 109
Gilinger János 210, 213
Gilinger Jánosné 101
Gilinger Juliska 333
Gilinger Lajos 41, 143
Gilinger Pál 101, 224–225
Glattfelder Gyula 62, 103, 108–111, 230
Golhovics-Szabó Ágnes 15 
Goll János 334
Gombos János (→Gondos János) 229
Gondos János (→Gombos János) 342
Góth Imre 162
Göller György 282
Göller János 258
Gönczi-Gebhardt Tibor 300
Görbe Erzsébet (Posztós Jánosné) 177
Görög Ágnes 334

Gri�el Lajos 98
Gubics István 334
Gulyás János 263
Guthi Erzsébet Mária 231
Guthy Mária Innocencia 228

GY

Gyenes György 98
Gyetvai István 255
Gyóni Áchim Géza (→ Gyóni Géza) 246
Gyóni Géza (→Gyóni Áchim Géza) 246, 

350
Gyökössy Endre (József) 321
Győr�y István 184
Györ�y Katalin, G. 175
Győri (birkózó) 275
Gyukin (birkózó) 276
Gyulai Pál 332
Gyulay Endre 101
Gyuris György 8
Gyurkovics Mária 269

H

H. G. (levélíró) 306
Habsburg Ottó 11, 20
Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Miksa 

József = Miksa, I.
Habsburg–Lotaringiai Ferenc Ferdinánd 

= Ferenc Ferdinánd
Habsburg-Lotaringiai József Ágost = 

József főherceg
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Habsburg-Tescheni Albert = Albert főherceg
Hajas Lajos 152
Hajas László 152–154
Hajas Lászlóné Mária154
Hajas Sándor 152, 154
Hajnal Gábor 12, 176
Hajnal Istvánné 176
Hajnal Jánosné Szabó Viktória 27, 31–32
Hajnal Jolánka 118
Hajnal József 311
Hajnal Sebestyén 215
Hajnal Tamás 237, 244, 281, 339–340
Hajnal Viktória (Farkas Józsefné) 215
Halász Aladár 188
Halász Tamás 10
Halászy László 193
Hamvas Endre 120
Hamvas István 120, 123
Hangai Károly 333
Hantos Mihály 269
Haraszti (Harasthy) M(ária) Aurélia 221, 

228
Harsányi Pál 108, 324–327, 329
Hauer Tamás 98
Haynal Imre 138
Hegedűs Albert 111, 123
Hegedűs Béla 111
Hell Johanna 254
Heltai Jenő 333
Helter László 104, 123
Hemmen Éva, Zádorlaki 62, 224, 229
Herczeg Ferenc 347
Herczeg Mónika 146

Herczog Hermann 70
Herczog Lajos 49, 59–61, 63–67, 69–71, 

312 
Hetényi Varga Károly 120–121
Hirn László 236
Hirsch (hajóorvos) 145
Hodinka Győző 34
Hodinka Jolán (Fazekas Domokosné) 

130
Ho�mann Béla 98
Ho�mann János 37, 98–102, 123, 224, 

227, 338
Horacsek Andor (→ Horacsek András) 

38, 227, 281, 338
Horacsek András (→ Horacsek Andor) 

105, 229, 281
Horacsek I. (labdarúgó) 305
Horánszky Nándor 193
Hornyák-Sebestyén Attila 76
Horpácsy (Jachan) Ignác 111, 120, 123 
Horthy István 27
Horthy Miklós 288, 349
Horthy Miklós, i�. 11, 26–29
Horváth Anna 254
Horváth Antal 48, 275
Horváth Béla 48
Horváth Etelka (Gardi Jánosné) 244
Horváth Erzsébet 264
Horváth Ferenc 282
Horváth György 287
Horváth Gyula 111, 120, 123
Horváth Illés 220
Horváth János 327
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Horváth József 242, 281, 340
Horváth László 48, 265, 304, 312
Horváth Mihály 9, 12, 64, 160, 175
Horváth Pál 48

I

Imre József 54
Insperger Elemérné 118
Insperger Pálné 62
Irlanda Dezső 330
Issekutz Béla 39, 288
Istók Barna 334
Istók Barnabás 54–55, 76, 334, 337
Istók Barnabásné Török Ilona 55
Istók Ilona 54
Istók Zolika 337
Istók Zoltán 328

J

Jachan (Horpácsy) Ignác 111, 120, 123
Jámborné Balog Tünde 164
Janikovszky Éva 102 
Jenei (labdarúgó) 311
Jenei László 326
Jeszenszky Gyula 59
Jezovits József 51
Joó Imre 57–59, 63, 67–69, 307, 340
Joó Sándor 312
Joó Sándorné 62
József Attila 11, 44–45
József főherceg 274

Juhász Gyula 11, 162
Juhász Mária (Abonyi Edéné) 148, 152–153
Juhász Mariska 118
Juhász Mihály 195
Juhász Nagy István 37
Juhász Pál 256
Juhász Palcsi 69
Juhász Tamás 312

K

K. Nagy Sándor 30–31
Ka. I. A = Oltványi Pál
Kadlecz Ilona 255
Kajszi Olga 64
Kakuja Imre 67
Kalász Mihály 321–322
Kalász Mihályné Papós Anna 330
Kaliszka Katalin 62
Kalmár Zsigmond 327
Kálnoky Domokos 333
Kalón Kata 186
Kanász Tóth Mihály 182
Kápolnay Jenő 118
Kapossy (Kaposi) Gyula 119–120, 123, 

234, 257
Karács István 89, 98, 123
Karácsonyi Guidó 99, 123, 227
Karácsonyi János 241
Karajos Gyula 242
Kardos Illés 104, 123
Kasza Lajos 98, 123
Kaszta István 92
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Katona (labdarúgó) 311
Katona Pál 123
Katona Sándor 268
Kayser Lajos 102, 124
Kelemen (labdarúgó) 311
Kemény Gyula 159
Kémerry K. [Károly] 182
Kerekes János 28–30
Kerekes Veron 263
Kilár István (Kilar, Stéphane) 232
Kilár Károly 229, 232–233, 274, 288, 307, 

325, 345
Kilar, Stéphane (Kilár István) 232
King, Stephen 26
Király Mihály 76
Királydaróczi Daróczy Zoltán 242
Kis Annuska 333
Kis Bácsi = Ballangó T. Mihály
Kis Z. István 256
Kiss (Kis) Antal 212–213, 228, 231
Kiss Aladár 333
Kiss Bálint 256
Kiss Elemérné 271
Kiss Esztike 345
Kiss Gyula 121, 124
Kiss Gyula György 188
Kiss István

adventista 107
pap 95, 111, 120

Kiss Istvánné 115
Kiss J. Miklós 229
Kiss János 212–213, 220
Kiss Jenő Ferenc 24, 93

Kiss József 92, 124, 229
Kiss Lajosné 338
Kiss Piroska 337
Kiss Rózsika 333
Klebesberg Kuno 119
Klein Lipót 215
Klein Mária (Alexandra, Alexandria) 215, 

220
Klémán Józsefné 117
Klémán Jucika 350–351
Kleszó Mária 220
Kneller Mária Heléna 228
Knott Sebestyénné 182
Kockás (labdarúgó) 311
Kockás (ökölvívó) 279
Koczkás Lajos 352
Kocsi Lajos 12
Kocsis István 148
Kocsis János 321
Kocsis Kálmán 99, 336
Kodály Zoltán 119
Kókai Kováts József = Kováts József
Kokron József 327
Kolimár Pál 301
Kolimár Sándor 299
Kolomána (nővér) 273
Kolozsi Pál 66–67
Komoly Pál 88
Konecsni János 220
Koós Antal 120, 124
Kórász Mária 9
Korchmáros Imre 72, 256, 282
Korchmáros Lajos 253, 256
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Korchmáros Pál 75, 256
Korpássy Margit 322
Korpásy Ferencz 213, 233
Korsos Mihály 263
Kotormán István 24
Kovács (Kovs) Mihály 92
Kovács Ágoston 46
Kovács Albertné 90
Kovács Csaba 176
Kovács Etelka 90, 337
Kovács Ferenc 79
Kovács Imre 120, 122, 124
Kovács János 264
Kovács József 229, 312
Kovács Lajos

katona 263
pap 118
selyemhernyó-tenyésztő 301

Kovács Mihály
fogatos 50
pap 104, 124

Kovács Pál 272
Kovács Rozália 264
Kovács Sándor 269
Kovalcsik András 79
Kovalcsik Andrásné (Csathó Piroska) 

79–80, 82, 84, 201
Kováts Ágnes 141
Kováts Albert 213
Kováts Eszter (Székelyné) 41, 46, 95, 127, 

136–141
Kováts Ilona (→Szepessy Józsefné Kováts 

Ilona) 96, 140–141

Kováts József (Kókai) 47, 66, 136–137
Kováts Józsefné Szabados Leona 

(→Szabados Leona Mária Rozália) 136, 
141

Kováts Leona (→Baross Miklósné Kováts 
Leona) 141

Kováts Leona (Baross Miklósné) 96, 136, 
138, 140

Kováts Zoltán 47, 66, 72, 136–142, 256
Kováts Zoltánné Tass Eleonóra (→ Tass 

Eleonóra) 47
Kozma Béla 282
Kozma Silvius 99, 124
Kökénye András (→Kökényesi Andor) 92
Kökényesi Andor (→Kökénye András) 92
König Péter 119
Krajnai Hudolin Lajos 119, 124
Kránitz Imre 104, 107, 111, 124, 285, 307, 

345
Kreminger Antal 218
Kremser János (→Kremser, Johann) 96, 134
Kremser Mária 96
Kremser Péter 96
Kremser, Johann (→Kremser János) 96
Kristó Valérka 337
Kristóf János 333
Krúdy Gyula 183
Kruppai Caius 92
Kuczkay Irén 337
Kuczkay Irénke 337
Kuczkay Vilmuska 337
Kucses Károly 102  
Kugler Mária 50, 129, 132
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Kuklai Mihály 264
Kukovitsné Braun Róza 229
Kulcsár Endre 321
Kun Szabó István 24
Kun Szabó Lajos 232
Kupinczay Ferenc 104
Kurunci Anna (Kurunczi Anna) 98
Kurunci János (→Kurunczi János) 257
Kurunczi (ökölvívó) 279
Kurunczi András

vitéz 242–244
zenész 352

Kurunczi Istvánné 115
Kurunczi János (→Kurunci János) 317, 325, 

345
Kurunczi Jánosné 101
Kurunczi József

v. b. elnök 269
sportoló 287

Kurunczi Lajos 121
Kurunczi (Kurunczy) Lajos 105, 124
Kurunczi Mátyásné 117
Kurunczi Pál 37, 48
Kurunczi Péter 242
Kurunczi Rozália 333
Kurunczi Rózsika, 352
Kurunczi Tamás 242
Kurunczi Teréz 262
Kurunczi Viktória 253
Kurunczy Irén 253
Kutasi Csaba 296
Kürti Katalin, Sz. 161
Kürtösi Sándor 238–239 

L

L. I.-né 54
Laczkó István 123–124
Lajos János 242
Lajtos Mátyás 257
Lakatos Antal 40
Lakatos Imréné 115
Lakatos M. Alba 221
Lakos Endre 119, 124
Laky Mária 233
Laszik Béla 333–334
Lázár Balázs 160
Lázár István 334
Léber Lőrinc 99, 124
Lele János 277
Lele László 48, 287
Lele Viktória 31
Lele Viktória (Szabó Kálmánné) 31 
Lénárt István 282
Lengyel József 206, 320
Leonka = Szabados Leona (Mária 

Rozália); Kováts Józsefné Szabados 
Leona

Lévay György 147
Libor Ferenc 281
Lindenberger M. Bernadette 221
Lipót Szalvátor 59
Lipták János 263–264
Liszkai Péterné 115
Lóczi István 288
Lóczi Mihályné Ádók Julianna 115
Lonovics József 218
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Lónyai Elemérné (Stefánia hercegasszony) 
59

Loós János 328
Lotz Károly 161
Lődi Ferenc 173
Lucskai (labdarúgó) 311
Ludányi Ilona 255
Lukács István 36–40, 42, 108, 274, 

285–286, 307, 325, 335, 338
Lukács Sándor 346
Luptovits Sebestyén 92
Lyka Károly 162

M

M. Gerálda 221
Madzsar József 59
Mágori Bálint
Mágori Sándor 322, 325, 328
Major János 92–93, 103, 124
Major, Alan 145
Makra Sándor 28
Mann Jakab 56
Mann Mária 56
Marek József 151
Márfai Árpád 125  
Maria Hildeberta Regenhold 228
Mária Homária = Friesenhahn M. Honoria
Maria Wunibalda Forster 215
Markó Annuska 337
Markos Gyöngyi 62
Marosi János 97, 123–124
Martin M. Filoména 227

Marycz Elemér 104, 124
Marycz Győző = Marycz Viktor
Marycz Viktor 111, 124
Máté�y Pál 13, 210, 
Mátyás Béla 17, 20, 22, 39, 62–63, 73–74, 

102–104, 106–108, 110–113, 115, 122, 
124, 163, 220, 235, 274, 283, 285–286, 
291, 307, 312, 316, 324–325, 327

Méder Györgyné 62 
Mednyánszky [festőművész] 161
Ménesi (labdarúgó) (→Ménesi Ferenc; 

Ménesi II.) 305, 311–312, 315–316, 318
Ménesi Ferenc (→Ménesi labdarúgó; 

Ménesi II.) 106, 276–277, 305, 
311–312, 217 

Ménesi György 19, 37, 46, 49, 74, 106, 
132, 274, 285, 307, 309, 311–312, 336, 
347–348, 350

Ménesi II. (→Ménesi labdarúgó; Ménesi 
Ferenc) 305, 307, 311

Ménesi József 281–282, 311
Ménesi Mária 351
Ménesi Mihály 48, 333
Ménesi Mihályné 115 
Meskó János 52
Meskó Sándor 195
Mészáros (labdarúgó) 307, 309, 311
Mészáros Balázsné 101 
Mészáros Béla 299
Mészáros Bözsike 337, 345
Mészáros Erik 146
Mészáros István 177

katona 242
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Mészáros József 37, 287–288
Mészáros Károly (→Eisenstein Károly) 56
Mészáros M. Aloyzia 221
Mészáros M. János 151
Mészáros Mihály 263
Mészáros Pál 267
Mészáros Pannika 345
Mészáros Rozál 257
Mészáros Rózsika 285, 325, 341
Meszlényi Antal 38, 143, 152, 227, 230, 

233, 280, 312, 327, 333–335  
Meszlényi Antalné (Abonyi Etelka) 62, 

152, 233
Mezey András 120
Micsák Márton 221
Mihajlovics M. Helena 227
Mihajlovits Róza 227
Mhalovits Sándor 66–67, 129, 312
Mihalovits Sándorné Dávid Erzsébet 67
Miklós Péter 103
Miksa, I. 152
Milho�er Sándor 293
Minamizuka Shingo 183
Mlaszta Appolónia 264
Mohos Sándor, P. 118
Mohr Mária Leonidasz 221
Molnár Bödő Rozália 257
Molnár Dezső

labdarúgó 311
vitéz 41–42, 46, 74, 238, 257, 274, 281, 
285, 291, 307, 312, 315, 317, 348

Molnár Dezső Sándor = Molnár Dezső, 
vitéz

Molnár Endre 299 
Molnár Engi Pál 182
Molnár Imre 36
Molnár István

jegyző 35–36
katona 257
pap 111
színjátszó 350

Molnár Istvánné 115
Molnár János 48, 249, 281
Molnár József 242
Molnár Józsefné 115
Molnár Lajos 276, 317
Molnár Magdika 352
Molnár Mátyás 277
Molnár Pál (Pali) 249, 252
Molnár Rozália 325
Molnár Sándor 42, 48
Molnár Zoltán 234, 269, 352
Molnár Zoltánné (→Etsek Mária) 269
Móra Ferenc 162
Móricz Zsigmond 183
Morvai Ödön 70
Mosonyi Helga 147
Munkácsy [Mihály] 161
Müller Mária 96

N

Nacsa Sándor 104, 121, 124
Nacsa (labdarúgó) 311
Nádas[di] Lajos 312
Nádasdi Józsefné 117
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Nádasdi Mihály 19, 282–283, 345, 347
Nádasdi Rozália 257
Nagy András 106, 326
Nagy Dániel 311
Nagy Ernő 115
Nagy Erzsébet
Nagy Erzsébet (Csathó Kálmánné) 79, 326
Nagy Gyula

főszolgabíró 20, 22, 39, 77, 106, 112, 
274, 281–282, 285, 307, 327, 330
iskolaigazgató 229
sportoló 277

Nagy I., Nagy II. (ökölvívók) 279
Nagy II. (ökölvívó)
Nagy Imre 333
Nagy István 37, 48–50, 70
Nagy Istvánné 118, 229
Nagy János 213, 233
Nagy József 345
Nagy Katalin 12
Nagy Lajos 299, 321, 333
Nagy Márton 155
Nagy Mihály 351
Nagy Pál 69
Nagy Róbert 94
Nagy Sándor

képviselő 334
sportoló 282

Nagy Sándor, K. 30–31
Nagy Vera 164
Nagyné Vörös Magdolna 91
Nagypál Árpád 346
Nagypál Márta 243

Nagypál Péter 352
Návay Andor 101
Návay Andorné 61, 103, 282, 342
Návay Aranka 43, 57, 61, 103, 109, 113, 

118, 127, 282, 315
Návay Emma 101, 257, 271
Návay Erzsike 271
Návay Franciska (Mária) 182
Návay Géza 101, 196, 271, 277, 312, 323
Návay Gézáné 271
Návay György 257
Návay Györgyné Balázsfalvi Kiss 

Auguszta (→Balázsfalvi Kiss Auguszt) 
206

Návay Györgyné balázsfalvi Kiss Karolina 
206

Návay Istvánné Waldeck Johánna 206
Návay Károly 181
Návay Károlyné 103, 181–182
Návay Kornél 37, 184, 187, 189, 213
Návay Lajos 22, 102, 195, 199, 207–208, 

272, 282, 286, 304, 333, 335, 338
Návay Lajos, id. 90, 102, 210–211, 271
Návay Lajosné 244, 271
Návay Lajosné Eötvös Ilona 210–211, 333
Návay László 103, 274, 312
Návay Sándor 101

szobrászművész 282
Návay Tamás

id. 94, 180–182, 271
i�. 103, 306, 196, 306, 333

Návoy = Návay
Nedli M. Szera�n 227
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Négyesi Lajos 244
Neményi Imre 288
Németh István 73–76, 138, 274, 307, 309, 

311–312, 315, 347–348
Németh János 98
Németh János, P. 118
Németh Julianna (Rakonczai Istvánné) 

202
Németh Julianna (Szabó Jánosné) 31
Németh Károly 268
Németh László 11, 140
Németh Sándor 95, 97, 106, 124, 203–204 
Neparáczki (ökölvívó) 278–279
Neparáczki Albertné 117
Neparáczki Aranka 90
Neparáczki Mihály 48, 50
Neparáczki Viktória 256
Niedermayer Antal 98, 124
Novák Klára 228–229, 233
Nováky Bertalan 161

NY

Nyáry Andor 283, 344, 346
Nyéki József 325
Nyilas Péter 9
Nyúl Sarolta 62

O

Obendorfer (labdarúgó) 305
Ócsag István 72, 257
Oláh (labdarúgó) 312

Oláh András Pál 258
Olasz Attila Benjamin 24, 123–124
Oltványi Gáspár 94–95, 124
Oltványi Pál 14, 20, 33–34, 52–54, 88, 

92–94, 99, 101, 103, 124–125, 210–219, 
231, 233

Orosz Lőrinc 123–124
Orosz Sándor 318
Orovecz György 263–264
Oxenfeld György 334

P

(P.) Eckhardt Oszkárné 271, 282
P. Elias Missó 94, 118
P. Mohos Sándor 118
P. Németh János 118
Padlás (labdarúgó) 307, 311–312 
Pál József 221
Pál� János 242, 281
Pallas, Edit 141
Palmert M. Winfrida 227
Pálos Margit M. Paschalis 222
Pandó Mihály 182
Papós Anna (Kalász Mihályné) 330
Papp (labdarúgó) 308
Papp Andor 61, 66, 
Papp Ferenc 277, 287
Papp József 329
Papp Juhász István 68
Papp Sándor 268
Passardi János Péter 292
Pásztor Andrásné 115
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Pásztor István 277, 311
Pásztor János 17–18, 20, 24, 246
Pásztor Zsuzsa (Tamásiné) 335
Pataky Mihály = Ballangó T. Mihály
Pataky Sándor 276, 317
Patkós József 242
Pattala Károly 94, 124
Péchy-Horváth Dezső 147
Péli Antal 97
Péli Pál 233
Pencz Marczi 182
Pesti Béla 257
Pesti Sándor 206, 334
Pesti Sándorné 342
Pesztalics Béla = Rokonai Béla
Peterdi Sándor 335
Péter�y Andor 221
Petnás Aurél 34
Pető Imréné 115
Pető Sándor 263
Philippi Vilmos 229, 234
Philippi Vilmosné 229
Philippiné Steinberger Vilma 234
Pintér Lajos 238
Pintér Mihály 52
Pócsai Imre 289
Podmaniczky Emma 271
Pohl Antal 92
Polgár Anna 263 
Polgár István 48
Polgár Istvánné 118
Pongrátz Mária Gemma 228
Porpáczy Richárd 138

Pósa Ernő 312
Pósa Pál 130, 272, 322
Posztós János 50, 71, 177
Posztós Jánosné Görbe Erzsébet 177
Poturnyai (Poturnai) Adám 92
Pudler Detti 70
Purcsi Károly 335–336
Püski Sándor 140

R

R. A. Veszelik 258
Raček, Pavel 268
Ráckay (labdarúgó) 311
Rácz Berta (Baráth Lászlóné) 88, 174
Rácz János 257
Rácz József 301
Rácz Lajos 120
Rácz László 287, 317
Rácz Mihályné 110
Rácz Pál 350
Rácz Sándor

sportoló 276
néprajzkutató 62, 69–70, 94–95, 143, 
150–151, 174, 215, 233, 257–258, 342

Radenich György 42
Ra�ai Béla 312
Raitsits Emil 151
Rajki Mártonné 62, 118
Rajki Mártuska 118
Rákóczi Ferenc 18
Rákóczi Rozália 263
Rakonczai András 352
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Rakonczai Anna 130
Rakonczai Antal 257
Rakonczai Ilonka 351
Rakonczai István 52
Rakonczai Istvánné 101
Rakonczai Istvánné Németh Julianna 202
Rakonczai János 97, 101, 334
Rakonczai József 97, 277
Rakonczai Júlia 262
Rakonczai Lajos 285, 290, 312
Rakonczai Mária 345
Rakonczai Mihály 48, 257
Rakonczai Mihályné 101
Rakonczai Sándor 64
Rakonczás Pál 176
Rákos Iduska 118
Ratkai (Ratkay) Anna (Dehény Lajosné) 

230, 254
Ratkai Antal 34
Rátkai Ödön 50, 119, 124
Ratkay (labdarúgó) 307
Ratkay Anna
Ratkay Dániel 42, 45–46, 48–50, 61, 275, 

281–282, 312
Ratkay Kálmánné 350
Ratkay Lajos 49, 276, 311, 317
Ratkay (Ratkai) Miklós 290, 345
Rattkay Lajos 49
Rauf Éva 352
Rédai (labdarúgó) 318
Rényi Magdolna (→Tass Árpádné) 41, 43, 45
Réti (Réthy) Rezső 15, 34
Révész Imre 162

Révész Oszkár 34–35, 37, 40, 334
Ring Béla 330
Robin Hood 183
Rohoska Judit 77
Rokonai Béla (→Rokonai Pesztalics Béla) 

95, 104, 120 
Rokonai Pesztalics Béla (→Rokonai Béla) 

124
Romzsa Gyula 204
Rónay Andrásné 271
Rózsa Jakab 181 
Rózsa János 182
Rózsa József 180, 182
Rózsa Sándor 11–12, 180–183
Rózsahegyi László 348

S

Salacz György 72
Sándor (labdarúgó) 307, 311
Sándor János 301
Sándor Józsefné 118
Sándor Lajosné Wertheim Anna 117
Sándor László 287
Sándor Rozália 101
Sándor Teréz 263
Sánta Ferenc 140
Sánta Gábor 9, 84
Sánta Ildikó, Sikaláné 12
Sántha Sándor 218
Sárkány István 127
Sárkány Terézia 263
Sarnyai Mária 253
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Sarnyai Mihály 277
Sárosi Sándor 334
Sárossi M. Luitgardisz 227
Sárpátky János 282, 325
Sárpátkyné Schwacz Margit 229
Schmidt József 10, 210, 214, 222, 225, 229, 

233, 268, 300, 350
Schneider M. Amadea 227
Schneider Mária 220
Schwab Mihály 95, 124
Schwacz Margit (Sárpátkyné) 229
Schweitzer Márta (Margit) 229 
Sebastián Ferenc 153
Sebastián Ilona 131
Sebastián Nándor 36
Sebestyén Endre 293
Selmeczi Lajosné 118
Selmeczi László 48
Sepp József 68
Seres Zoltán 330
Shingo, Minamizuka 183
Shvoy Kálmán 20, 274
Siebig Frigyes 98, 124, 333, 335, 337
Sikaláné Sánta Ildikó 12
Sikoy Albert 325
Simon András 266
Simon Mátyás 266
Simon Mátyásné Ádók Erzsébet 117
Sipos (Siposs) Sándor 257
 vitéz 24, 242, 274
Sipos Andor 333
Sipos Annuska 118
Sipos Erzsébet 116 

Sipos Ferenc 267
Sipos Gyuláné 118
Sipos Ildikó 92, 213
Sipos István

községi bíró 49, 71
pap 122, 124
sportoló 277
templomatya 112

Sipos J-né 62
Sipos József

dr. 71–72
gazda 281
sportoló 282

Sipos Lajos 265
Sipos Mária 253
Sipos Mihály 283
Sipos Mihályné 118
Sipos Tamás 257
Sipos Terézia (Bajusz Istvánné) 155
Sissi (Erzsébet királyné) 145
Sóki Endréné Ferenczi Mária 242–243
Spurnyai Adjutus 92
Stáhl Antal 312, 341
Stefánia hercegasszony (Lónyai Elemérné) 

59
Stein Etel 263
Steinberger Vilma (Philippiné) 234
Straub József 104, 124, 282
Stulmüller Mária Virginia 215
Suba II. (labdarúgó) 311
Sulyok István 98
Susko� Annuska 333
Susko� Henrik 334
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Sutyák Mihály 334
Sütő Irén 269

SZ

Sz. Kürti Katalin 161
Sz. Szigethy Vilmos 53
Szabados Antal 48–50, 75 
Szabados Berta (→Szabados Józsefné 

Szabados Berta) 134–135, 137, 142
Szabados István 134, 142, 213
Szabados Istvánné Szabó Rozália 134, 142
Szabados József (István) 97, 125–126, 142
Szabados Józsefné Szabados Berta 97, 

125–126
Szabados Lajos 96
Szabados Leona (Mária Rozália) (→Kováts 

Józsefné Szabados Leona) 11, 72, 95, 97, 
127, 134–137, 139, 141–142, 256

Szabó (labdarúgó) 311
Szabó Balázs Dániel 172
Szabó Ágnes 257
Szabó Antal

katona 242
pék 258
választmányi tag 312

Szabó Ferenc 134
Szabó György  2, 79–80, 84, 162, 173–177, 

179, 198, 200–201, 251, 323–324, 379
Szabó Gyuláné 118
Szabó Ilonka 118, 352
Szabó Imre

főmérnök 20

katona 257
Szabó István 122

katona 264
postaaltiszt 132
sportoló 287
színjátszó 350
titkár 48

Szabó Istvánné 118
Szabó János 31
Szabó Jánosné 117
Szabó Jánosné (Németh Julianna) 31
Szabó József

dr. 28–29
labdarúgó 311

Szabó Juliska 340–341
Szabó Kálmán 26–27, 30–31
Szabó Mária 326
Szabó Márton 180
Szabó Matild 31
Szabó Mátyás

harangozó 121
színjátszó 333

Szabó Mihály
ellenőr 48
vitéz 241, 281

Szabó Pál
író 140
katona 236

Szabó Péter 261
Szabó Rozália 215

Bánszki Pálné 161
Szabados Istvánné 134, 142

Szabó Rózsika 351
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Szabó Viktória (Hajnal Jánosné) 27, 31–32
Szakács Imre 312
Szakács Mihály 10, 48, 81, 333, 336, 

339–341, 347
Szakáll Zoltán 345, 349
Szalma István 48, 61, 164, 265

bádogos 104
katona 257

Szalma János 263–264
Szalma József 111, 124
Szalma Józsefné 115
Szalma Julianna 364
Szalma Lajos 262
Szalma Mária 216
Szalma Mátyás 285
Szalma Mihály 265
Szalma Mihály, V. 48
Szalma Pál 37

katona 242
Szalma Vera 186
Számvéber Norbert 147
Szani István 329
Szántó István 34–35, 37
Szántó János 22
Szántó László 48
Szántó Mariska 352
Szántó Sándor 118
Szántóné Marika 242
Szász Erzsébet (Csathó Kálmánné) 79, 

82–85, 87, 177, 200, 230, 326 
Széchenyi István 292
Szécsi Samu 56, 131
Szecskó Ilona 341

Szegedi Antal 92
Szegvári István 204, 242, 281
Szegvári Rozália 204
Székelyné Kováts Eszter 41, 46, 95, 127, 

136–137, 138–140
Székely-Singer Mihály 59
Szekerka Sándor 37
Székes Juliska 333
Szelesi Zoltán 172–174
Széll József 99, 124
Szénássy Irén 61
Szentandrási Lídia 257
Szentpéteri László 257
Szepessy Emőke 141
Szepessy Ildikó 141
Szepessy István 141
Szepessy József 140
Szepessy Józsefné Kováts Ilona (→Kováts 

Ilona) 96, 140–141
Szepessy Mária 141
Szerdahelyi János 50
Szigethy Gabriella 337
Szigethy Vilmos, Sz. 53
Szigligeti Ede 332, 339, 344
Szilágyi Béla 48
Szilágyi József 312
Szilágyi Sándor 257
Szilárdfy Zoltán 93
Szimmeiszter István 111, 124
Szirbik István 229
Szirbik Miklós 209
Szirbik Sándor 106, 201, 322, 325, 327, 

329–330
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Személynévmutató

Szirbuly István 350
Szirmay Albert 341
Szlezák László 105
Szmetana Ágoston 98, 124
Szmolenszky László 274, 282
Szmrecsányi Lajos 171
Szőke Károly 49
Szurgyi Margit 229
Szücs Ernő 322–323
Szűcs Erzsébet 249
Szűcs György 111, 118, 124
Szűcs István 48
Szűcs István Albert 257
Szücs Lajos 345
Szűcs Márton 281
Szűcs Rozália 263
Szűcs Sándor 61
Szücs Terézia 256
Szűrös Mátyás 24, 270

T

Táborossy Anna 221
Takács (birkózó) 276
Takács (labdarúgó) 311
Takács Miklós 104, 124
Takáts Rózsa 292, 303
Tamás (labdarúgó) 311
Tamási Áron 11, 67
Tamasi Ferenc 101
Tamasi Imre 265, 274, 281, 285, 304, 312, 

339–341
Tamásiné Pásztor Zsuzsa 335

Tápai Antal 172
Tarnay Alice 271
Tarnay (Ivor) 20, 22, 39, 55, 62, 106, 111, 

275, 282–283, 285–286
Tarodfay (Tarokfay) Tamás 92
Tarr (színigazgató) 339
Tasi József 45
Tass Árpád 41–50, 63, 74, 76, 109, 112, 

139, 267, 274–276, 291, 312, 327
Tass Árpádné (Rényi Magdolna) 45, 62–63
Tass Eleonóra (→Kováts Zoltánné Tass 

Eleonóra) 41, 43, 47, 138–140
Tass Gyula 41
Tausch Árpád = Tass Árpád
Teheli Kálmán 327
Temesvári Károly 123–124
Temesváry Mihály 334
Teszling [József] 20
�iel Miklós 288
Tihanyi Béla 48
Timár Mihály 10
Tolnay Bözsike 337
Torkos Károly 40
Torma Józsefné 62
Torma Mihály 127
Tornyai János 11, 135–136, 141
Tornyai Julianna 155
Tóth (ökölvívó) 279
Tóth Béla
 dr. 312
 író 9
Tóth Ede 333
Tóth Eduárdus 94
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Személynévmutató

Tóth Erzsébet Csathó Sándorné 79
Tóth Ferenc 36, 93, 101
Tóth Gróf Lukács 182
Tóth János 282
Tóth Jenő 314
Tóth József 334

dr. 71
v. b. elnök 269

Tóth László 168, 170, 178
Tóth Mike 220
Tóth Sándor 64–64, 274
Tóth Tamás 143
Töröcskei Aladár 46
Török (labdarúgó) 308
Török Ilona (Istók Barnabásné) 55
Török Mónika 146
Török Rezső 345
Trefort [Ágoston] 218
Turi János 82

U

Udvari Rozália 224
Uhrin György 120, 124
Újházi Cecília (Altschul Márkné) 143, 

153
Újházi Ede 153
Ujházy Czecília = Újházi Cecília 

(Altschul Márkné)
Ujvári István 263–264
Urai (ökölvívó) 277
Urbanics Kálmán 22, 39–40, 221, 307, 316
Urbanits Mihály 51

V

V. Szalma Mihály 48
Vadász János 268
Vadnay László 346
Vagács Ödön 98, 124
Vágó Pál 161
Vajda Károly 263–264
Vajda Mária 175
Vajka Katalin 263
Vajka László 283
Vajna Gizella 227
Vancsó István 301
Váradi Antal 337
Váradi István 277
Váradi Jenő 349
Várady (László) 49, 115
Varga Erzsébet 257
Varga György 324
Varga Júlia 216
Varga Kata 216
Varga Lajos 122, 124
Varga Mancika 350
Várkövy (Várkövi) Kálmán 220, 222, 

227–229, 235, 333
Várkövy Kálmánné 20
Vass András 101
Vass Gyula 75
Vass István 281
Vass János 263
Vass József 103–104
Vass Márton 351
Veres Csuros István 264
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Személynévmutató

Veres Péter 140
Vérkuthy 293
Vermes Ernő 10, 20, 39, 103, 129, 133, 136, 

200, 233
Veszelik, R. A. 258
Veszelka Imre 182
Vetró János 37
Vetró József 22
Víg István 329
Vígh Zoltán 180
Viktory, Julius 268
Vince, Ladislav 268
Virág (Virágh) Sándor 50, 112–116, 

118–119, 124, 228, 232
Vízhányó Antal 351
Vízhányó Ferenc

hadirokkant 350
színjátszó 333

Vízhányó Gábor 83
Vízhányó Imre 265, 312
Vízhányó István 242
Vízhányó János

községi bíró 37
sportoló 287

Vízhányó Lajos 288, 346
Vízhányó Mátyás 287
Vízhányó Terézia 257
Vörös (Vöröss) Sándor 50, 78
Vörös Ferenc 285
Vörös Lajos 322
Vörös Magdolna (Nagyné) 91
Vörös Sári 269
Vrecznik István 264

W

Wágner János 281
Wagner Szetti 282
Wágner Szidónia 282
Waldeck Johánna (Návay Istvánné) 206
Wéber Évike 340–341
Wéber Jánosné 338, 342
Wéber Magda 337
Wéber Mátyás 24, 257
Wéber Mihály 121, 124
Weisz Gyuláné Zboray Erika 61 
Wertheim Anna (Sándor Lajosné) 117
Weszelinov (labdarúgó) 311
Wiederkehr József 98
Wol�nger testvérek 184, 283

Z

Zádor, Andrej 268
Zádorlaki Hemmen Éva 62, 224, 229
Zaviza Gyula 11, 276–277, 311, 314–318
Zboray Erika (Weisz Gyuláné) 61
Zilahy Lajos 348
Zimmermann Ágoston 150
Zlatev István 125
Zombori (ökölvívó) 279
Zombori István 329
Zomóra (Bárdi István) 311
Zoppé Ferencné Ida 336
Zsögön Árpád 77
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P

Képmelléklet

– Válogatás Bánszki Tamás  
alkotásaiból

Tarpa (akvare�, 17x29cm, 1921)
A fe�mények Szabó György gyűjteményéből származnak,  

kivéve a Csod�zarv�-soroz�ot, amely Fodor Imre tulajdona
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Képmelléklet

Reggeli napfények (akvare�, 38x28 cm)

Várrom (akvare�, 33x24 cm)
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Képmelléklet

Cséplés (akvare�, 33x26 cm)

Tanya ősszel (akvare�, 42x32 cm)
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Képmelléklet

Tav�z Tarpán (akvare�, 24x33 cm, 1921) Cím nélkül (akvare�, 12x19cm)

Tarpa (akvare�, 
19x24 cm, 1921)
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Képmelléklet

C�sino (akvare�, 15x25 cm, 1919) Cím nélkül (akvare�, 11,5x19,5 cm)

Vur�li (akvare�, 
33x29 cm)
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Képmelléklet

Lerici, Ol�zország (gra�t, 30x20 cm, 1937)

Bal�oni kikötő (akvare�, 38x31 cm)
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Képmelléklet

Rozsnyó (akvare�, 29x25cm, 1939)

Cím nélkül (akvare�, 33x26cm)
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Képmelléklet

Jéz�, másol� (olaj, 42x55 cm)
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Képmelléklet

Jéz� (m�sz�)

Győri lak�os udvarból, 
Debrecen (akvare�, 
18,5x39 cm, 1927)
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Képmelléklet

Csod�zarv�, részl� (akvare�, 250x50 cm)
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Képmelléklet

Csod�zarv�, részl� (akvare�, 250x50 cm)
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Képmelléklet

Csod�zarv�, részl� (akvare�, 250x50 cm)
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