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A József Attila Múzeum 2016-ban pályázott az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által kiírt
Múzeumi évkönyvre, melyet a kuratórium támogatott pályázatnak ítélt meg.
A József Attila Múzeum 1950-es alapítását követően a gyűjtemény gazdagítása mellett fontos
feladatának érezte a tudományos közzétételt, a publikációk megjelenését. Több értékes szakmai, és
közérdekű periodikát indított el. Ilyen volt a Makói Múzeum Füzetei, a Makói Múzeum Adattára, a
Makói Múzeum Forráskiadványai sorozat, és a Makói História című folyóirat is. Nem beszélve a
város által kiadott és a múzeum dolgozói és jeles kutatók együttműködésével megszerkesztett 6
kötetes Makó Monográfiáról, amely egy átfogó tudományos mű városunk történetéről,
hagyományairól, helytörténetéről. Ebből a sorból ezidáig az évkönyv, mint tudományos műfajú
kiadvány, hiányzott. Ezt a hiányt pótoljuk a most megjelenő kötettel.
Az 2016-os évet Makó Város Képviselőtestülete a „Hírös Makaik” évének nyilvánította. Az év
során Makó több híres szülöttjéről, művészéről, pedagógusáról emlékeztünk meg, Ezen neves
emberek életét több formában idéztük meg. Voltak konferenciák, koncertek, előadások,
koszorúzások.
Az emlékév mottójául Kosztolányi Dezső idézetét választottuk:
„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”
Példaképek ők mindannyian nekünk késői utódoknak, akik életének bölcsességéből, tehetségükből,
kitartásukból erőt tudunk meríteni mindennapjainkban.
Róluk szól a József Attila Múzeum első évkönyvében.

Olvashatnak olyan emberekről akik itt születtek, és olyanokról is akik nem itt születtek, de
otthonuknak választották Makót. És olyan személyekről is akiket a Sors láthatatlan keze vezetett ide
ebbe a Maros-menti Konstantinápolyba, ahol az általa megálmodott épületekkel gazdagította épített
örökségünket. Ezen emberek között vannak művészek, tervezők, újságírók, ügyvédek. Mindannyian
más és más személyiségek, ami összeköti őket az a „makaiságuk”, a tehetségük, a különcségük.
Ezzel az adománnyal jól sáfárkodtak, mert ki tudták teljesíteni, meg tudták önmagukat valósítani
álmaikat.
Az első évkönyvünk két részre tagolható. Az első részben a 2016-os esztendő tematikus emlékév
eseményeit foglalja magában, bemutatva azon jeles személyiségeket, a „Hírős Makaiak”-at, akikről
egy-egy alkalommal konferencia és előadás formájában, vagy éppen egy koncerttel emlékeztünk
meg. A kötet második részében az intézményünkben dolgozó munkatársak és országosan elismert
jeles kutatók által írt tanulmányokat olvashatják. A kiadvány formavilága rendhagyó, de ezt mi
büszkén vállaljuk. Célunk a rendhagyó külsővel az volt, hogy közelebb hozzuk a laikus olvasót a
tudományos tanulmányok megértéséhez, befogadáshoz.
A kötetet B/5-ös formátumban 500 pld-számban nyomtattuk ki.
Az évkönyv bemutatóját a Múzeumok éjszakája előtti estén szeretnénk a szerzők jelenlétében
bemutatni, a szakmai közönségnek és a múzeum barátainak. Az évkönyvből a köteles példányokon
kívül a város oktatási intézményeibe
Tartalomjegyzék:
TÓTH FERENC: Szirbik Miklós református prédikátor, városunk első történetírója Szirbik Miklós
(Makó, 1781 – Makó, 1853) Debrecenben, majd a göttingeni egyetemen tanult teológiát. Dobozon
volt lelkész, maikor visszahívták Makóra, ahol 1817-től 36 éven át szolgálta közösségét. Biztos
alapokra helyezte a református eklézsia szellemi és anyagi vezetését, földolgozta az egyház irattárát.
1836-ban fejezte be „Makó Várossának Közönséges és az abban lévő Reformata Ekklé’siának
Különleges leírása” című munkáját. Szirbik Miklóst kortársai nagy tudású, kevés beszédű, szerény
embernek ismerték. Eperjessy Kálmán írta róla: csak szülővárosának kívánt élni, attól többé sem
anyagi előnyökért, sem magasabb címért nem akart megválni.

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON: Irodalomszemléleti érték. Ady-szakirodalom Espersit János
könyvtárában A szerző tanulmányában Espersit János Ady-kultuszával foglalkozik. Az Adyról szóló
könyvek spektrumában a többféle nézőpontot tartalmazó megközelítés és értékelés reprezentatív
példáit mutatja be. Espersit János szellemi tájékozódása Ady költészetének változó megítélését is

nyomon követte. Espersit Ady Endre irodalomszemléletéről és költészetéről szándékozott könyvet
írni. Ezért gyűjtötte az Adyval foglalkozó tanulmányokat, könyveket és más kiadványokat.

GÁTI JÓZSEF – HORVÁTH SÁNDOR – LEGEZA LÁSZLÓ: A 20. század autója : A Galamb
József tervezte Ford T-modell A világ első sorozatban gyártott gépjárművének, a XX. század
autójának választott Ford T-modellnek vezető tervezője a makói születésű Galamb József volt.
Galamb József forradalmian új konstrukciója – amelyből lényegében változtatás nélkül több mint
15 millió darab készült – tette lehetővé a megfizethető, könnyen vezethető, megbízható
automobilok gyártását. A tanulmány a Ford T-modell megszületéséhez vezető utat, Galamb József
szerepét és az autó műszaki tulajdonságait mutatja be, kiemelve a Galamb általa alkalmazott
innovatív megoldásokat. Rávilágítunk, hogy ez az átütő siker egyértelműen Galamb József
zsenialitásának köszönhető, nélküle minden bizonnyal csak jóval később vált volna az autó
mindenki számára elérhető használati eszközzé.

KEREK FERENC: Két évtizede hunyt el Istók Margit, a makói zeneoktatás kiemelkedő alakja
Zenei pályámon egy vérbeli zenepedagógus, Istók Margit indított útnak. Erre az ünnepélyes
évfordulóra, készülve, jó alkalom kínálkozik egyfajta „szellemidézésre”, amely megpróbál néhány
személyes emléket, szakmai jó tanácsot felidézni tőle. A benne rejlő zenei tehetség igen erőteljes és
egyértelmű volt. Sajnálatos, hogy a visszatérő ínhüvelygyulladása a zongoraművészi karriertől
megfosztotta, de bőven kárpótolta kimagaslóan eredményes tanári pályája. Tanítványai mindig
gondosan felkészítve, érzékenyen, muzikálisan, biztos stílusismerettel játszottak. Szívesen
felsorolnék mindenkit, de itt most nem törekedhetek a teljességre, mégis feltüntetek néhány nevet:
Szentpéteri Csilla, Erdei Judit, Kiss Csaba, Tóth Erika, Cseh Erika. Számomra ő a rendíthetetlenül
kiegyensúlyozott, biztos tudású zongoratanár képében jelenik meg és marad meg örökre.

GILINGER KATALIN: Emlékezés Istók Margitra Istók Margit zongoratanár, a makói állami
zeneiskola alapító tagja, házát és abban lévő ingóságait Makó városára hagyta örökségül, azzal a
megkötéssel, hogy legyen a művészetek háza, a zene otthona. Istók Margit országos viszonylatban
is kimagaslóan eredményes zenepedagógus volt. Sugárzó intellektusa, megfellebbezhetetlen
művészi értékítélete, zeneirodalmi ismeretei, keresztény életbölcsessége, személyes emberi varázsa,
puritánsága és derűje lenyűgözte tanítványait. Élete értelme volt a zene és a tanítás, 40 növendéket
nevelt zenei pályára. 94 évesen halt meg 1995-ben, úgy, hogy még az utolsó években is tanított. A
tehetséges növendékekért érzett felelőssége vezette arra, hogy saját alapítványt hozzon létre a
zeneiskola ének-zene tanszakos növendékei javára. Így jött létre az Istók Margit Alapítvány 1994ben, aminek a kuratóriuma minden évben odaítélheti az arra érdemesnek az Istók díjat.

GERENCSÉR JUDIT: Makovecz Imre makói épületei Makó és Makovecz Imre kapcsolata az
1990-es években kezdődött. Első helyi épülete az un. Hagymaház, amely – Makovecz Imre
szavaival „újra kinyitja az európai szellemi élet kapuját [...] Eleven belső tereket próbáltam
kialakítani, és magának az épületnek a külső formája is, hogy úgy mondjam: eleven – tehát nem
szögletes, nem pléhből van, nem vasból van, üvegből meg műanyagból [...] Nincs külön
belsőépítészet, hanem maga az épület egy eleven világ, ami nem tűr szimbólumokat, mert magát az
életet akarja jelenteni.” A kapcsolatból további alkotások születtek, így pl. a Hagymatikum, iskola,
bölcsőde, zenepavilon… Makovecz Imre művészete mára meghatározója a városképnek. Makói
épületeit járja körbe a tanulmány.

ÜVEGES KRISZTA: Kocsis Imre (1940–2015) munkássága Kocsis Imre olyan művész volt, aki
több területen is működött: grafika, festészet, plasztikai művek egyaránt jellemzik életművét. A
tervezett életrajz egy olyan kutatással indulna, mely a család tulajdonában lévő hagyaték
feldolgozásával kezdődne, mivel itt nagy mennyiségű archív fotó, dokumentum található, amik
eddig még nem voltak publikálva. Készülnének a családtagokkal is interjúk, hogy a személyes
nézőpont bevonásával feltáruljanak az életmű mögött húzódó történetek. A fentiek bevonásával és a
már publikált anyagokkal együtt szeretnénk egy teljességre törekvő életrajzot írni, ami a már
többször publikált és feldolgozott művek mellett egy szélesebb perspektívában tárgyalja az életmű
minden szegmensét.

CS. TÓTH GABRIELLA: Műemlék védelem alatt álló makói parasztházak 21. századi használata
Jelen tanulmány a József Attila Múzeum 2015 őszén indított makói parasztházak 21. századai
változására és használatára vonatkozó feltáró és értelmező recens kutatás első részeredményeinek
bemutatását tűzi ki célul. Első lépésként a Makón helyi védettség alatt álló, ma is lakott
parasztházakban folyó életmódot vizsgálom. Kérdésfeltevésem, hogyan felel meg egy 19. század
végi 20. század eleji parasztház a mai igényeknek, hiszen az életmód jelentősen megváltozott és ez
maga után vonja a lakóhelységek funkciójának változását, új helységek (pl. gyermekszoba, nappali,
fürdőszoba stb.) kialakításának igényét, mely a paraszti társadalmat még nem jellemezte. Mindez,
hogyan valósul meg egy olyan lakóházban melynek átépítését szigorú rendelet szabályozza? A
múzeumi évkönyvben publikálásra szánom a legszemléletesebb esettanulmányokat és az eddig
gyűjtött adatok összegzését.

NAGY GÁBOR: Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény a múzeumban 2014-ben ajándékozási
szerződés útján a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény Makó Város Önkormányzatának

fenntartásában álló József Attila Múzeumba került. A gyűjteményt alapító Börcsök Attila az 1980-as
évek végétől tudatos gyűjtési koncepció alapján gyűjtötte a történelmi Csanád vármegye
településeinek néprajzi tárgyi emlékeit. A műtárgyegyüttes nagymértékben gyarapítja a múzeum
anyagát, kiegészíti azt. Tanulmányomban az intézményi és magán gyűjtemény kapcsolódási
pontjait, a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény egységeit, azok különleges műtárgyait
mutatom be.
HALMÁGYI PÁL:Munkácsy és Pulitzer. Egy kapcsolat és egy festmény története
Munkácsy Mihály képei az európai sikerek után Amerikát is ámulatba ejtették. A Krisztus Pilátus
előtt című képének tengeren túli bemutatója szervezésében részt vett Pulitzer József is. A Párizsban
élő művész és a New York-i újságíró-lapkiadó kapcsolata a Szabadság-szobor felállításához
kötődik. Az emlékmű megvalósításában Pulitzer Józsefnek meghatározó szerepe volt. A szobor
felavatásával egy időben érkezett meg a kikötőbe a a Krisztus Pilátus előtt. A New York-i magyarok
fogadóbizottságot hoztak létre Pulitzer József elnökségével. A sajtómágnás felesége azonnal egy
képet is rendelt tőle. Munkácsy hozzákezdett Pulitzerné arcképének elkészítéséhez, vázlatokat
készített és fényképfelvételeket csináltatott, melyek alapján majd párizsi műtermében megfestette a
képet. 1889-re elkészült Pulitzerné egész alakos portréja. A képet egy budapesti kiállításon be is
mutatták. Utoljára 1895 decemberében, az ezredévi kiállítással kapcsolatos levelezésben merült fel
Pulitzerné képének ügye. A történet ettől kezdve homályos. Visszakerült a kép Amerikába vagy
Talán Európában maradt? Egy dolog azonban biztos. Munkácsy Mihály Pulitzer Józsefné Kate
Davist ábrázoló festménye ma egy magyarországi magángyűjteményben van.

KOLAROVSZKY TAMÁS: Ítél a nép : Makói gyógyszerész a Szálasi per III. rendű vádlottja
„Félkilencet mutatnak az óramutatók. Egyszerre izgalom lesz úrrá a folyosókon. Elterjedt a hír,
hogy meghozták a vádlottakat. Géppisztolyos rendőrök kísérik Szálasit, aki hosszú sötétszürke
lódenkabátban, sápadtan halad a menet élén. Szálasi után Vajna Gábor lépked, őt is géppisztolyos
rendőrök fogják körül. Azután következik Szőllősi-Naszluhácz Jenő, akinek arca sárga, az
átvirrasztott éjszakáktól. Utána dr. Csia Sándor, majd dr. Gera József alakja tűnik fel, végül a sort
báró Kemény Gábor, a zöld tébolyodottak egykori külügyére és Beregffy-Berger Károly zárja be. A
közönség zajosan tüntet. Kiáltozások hangzanak el:- Hazaárulók, bitangok, gyilkosok, akasztófára
valók!” A vádlottakat így fogadta a nép, a tárgyalásra érkezésükkor. Az esszém bevető
gondolataiban vázolom, a háborús bűnösök magyarországi felelősségre vonásának jogi hátterének
létrejöttét, a Népbíróságok összetételét, valamint a Szálasi per vádlottainak hazahozatalának
körülményeit. Ismertetem Szőllősi Jenő életútját, avagy hogyan lesz egy egyszerű gyógyszerészből
a nyilas puccs után vezető beosztású politikus, majd bemutatom a Szálasi per Szőllősit érintő részét.

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ: Fényképezés mint kutatási módszer A fényképezés, mint kutatási
módszer. Ethnofotó, vizuális antropológia. Ősépítmények. Az építészet archaikus rétegei. Hogyan
készül a fénykép, mint dokumentum? Mire figyeljen a néprajzkutató terepmunkája során, ha
fényképezőt vesz kezébe?

FORGÓ GÉZA:Dr. Espersit János az első világháborúban
Dr. Espersit János az irodalomkedvelő ügyvég, Juhász Gyula és József Attila költők barátja 1914ben vonult be a Nagy Háborúba és harminc hónapot töltött a balkáni harctéren. Élményeit papírra
vetette és a Makói Újság hasábjain jelentett meg. Ezeket a beszámolókat ismerteti a tanulmány.

Makó, 2017.május 31.
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 ×±±ǤÚ±±ǡ±Ú±ö
ÀǤ ×ï òǡ×ïǡ
×ï ǡ±× × ÀöǦ
lyóirat is. Nem beszélve a város által kiadott és a múzeum dolgozói és jeles
×òöÚ±±ͼÚ×ϔǦ
×ǡ×öÚ±±ÝǡǦ
×ǡÚ±±ÝǤÝ×±ÚǡǦ
öïǡǤ±×
ÝÚǤ
A múzeumok általában rendszeresen napvilágot látó évkönyvekben szeretnek hírt adni a
ÚÚ±±Ú×ǡ×Ǥ±ò
×±±Ǥï±ÚÝ±òǤ
ÚÚ±±òÝ±ǣ±Àǡï
±ǡ±±×±±Ý±±ǡ±Ǧ
±±ǤÝǡ×Ú±ǡǦǡ
ïïǤ±òïϔòǡǡ±
òò±×±Ǥ±ǡǡ±±
±±òǡ±±Ý±ÀǤ
Egy jól szerkesztett kiadványt, ha nem kipipálandó feladat a múzeum munkatervében, hanem
az intézmény egyik legfontosabb megjelenési formájának tekintik, mindenképpen számíthat az iránta
×±Ý±Ǥ±ǡòïǡ
±±±Ǥ±±±ǡ
hogy a múzeumi évkönyv létezésének van értelme.

Ý±Úò±±×ǤÝ±ͶͷͼǦÝ±Ǧ
±±ǡ±±ǡǷ ÀÝǳǦǡǦ
ÝǦ ±Ýǡ± ±ò
ǤÚ±±±±ò×±
×ÀǤ×ǡò±
Ǥ±×òÝǡÚ×
tanulmányok megértéséhez, befogadáshoz.
ÚÚÝ±ÚöÚÝǡǡ
±Úò±±Ǥ
Összegezve: meghatározó fontosságúnak tartjuk egy olyan, rendszeresen napvilágot látó,
Ú±Ýǡ±±±±ïǡ ïǡ
hanem a nagyközönséggel, a látogatókkal is kapcsolatot tudunk teremteni.

×ǡͶͷͽǤͷͼǤ
Szikszai Zsuzsanna
múzeumigazgató, az évkönyv megálmodója
7
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A Galamb József tervezte Ford T-modell
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Ý±ö±ǡǤ×
 ǦÝÝǡ  ×ͷ;Ϳ;Ǧ×Ǧ
ǡVÝ±ǡ
Ý Ǥ±×À±ÚÝ
intézményben – Faragó Ödön, a szabadkézi rajz rendes tanára irányítása
ȂöÚò±±±±ǡÝǡǦ
Ý±±Ǥ

 ×  ±±  ×± 
ͷͿͶͷǦǤ±±ïǦ
ǡ±±±ǤǷöǦ
ÚòǡÝ±
minden munkadarab használati tárgy legyen, s a tisztán tanmeneti tanulmáǦ
±ǤÝö±Ǧ
Ǧǡ±±±Ý±±±ǤǦ
±±Ý±±±±
±ǳǦ±×ͷͿͶͶȀͷͿͶͷ±±ÀÝǤ

×V ±±Ǧ± Ǧ
nikai Mérnöki Kara fontosnak tartja, hogy egykori tanulója emlékét ápolja,
±Àǡ±öÀ  ×±±ǡ
× ǡ  × ±±±Ǥ  ×Ý Ý×Ǧ
ǡ×ò±Ǧ
ÝǤÚ±À  ×
±±±×±ͷͿǦ
ï Ǧǡ± ïͷͿ;Ǧ
ǡ   ×Ǧ±
Àö±Ú±ǤͶͶ;ǦÝǡ
ö ÝǷ
Ǥ×ǡͷͶͶ± Ǧǳ ÀÚǡ±
nemzetközi konferenciát szervezett.

ÚÀ×V ±±Ǧ
± ±Ú×ǡǡ 
×ÝǤ

Ý±ò Ǧ
ò±±Ýǡ  ×±±×öǦ
ǡ ÀǦ
Ǥ  ×ï× ×ȂÝ±Ǧ
±±òÚͷͻ×±òȂÝ±
ϔÝǡÚÝǡÀ×Ǥ Ǧ
òÀǡǦòÝ±ö  ×
ÚÚÝǡ±ò ×±Ý
×±ÝÚ±Ǥ

9
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ͷǤǦÝïǡ  ×
(enry Fordnak
-ban, a T-modell piacra kerülésével váltak valóra az olcsó és
À×××ÝǤöǡö
±ÀǡÝ±öǡ×ǡÚ±±ï±Ǥ ǡ Ýǡ
ǡͳͺͻǦ±Ú  Ǧͳʹ
±ïÚǡ±Ǥ× 
Ǧǡǡò±±ÝïǤ ±±ϐ±
±öǡ±Ý Ý
ÝǡÚͳͲÝöÚÝ×ÚÝǦǡ Àͷ±ǡͳͻͲͺǦÚòÝǦǡ±
Úͳͷ×Úǡ±  ×òǷkekre tenni” Amerikát.

 Ǧ±Ý Ǧ ×tottak naponta. Két-három munkásból álló csoportok dolgoztak minden egyes au×ǡ±ÝÚǤ ±±
ǡǷöǡǡï
×± ×ǡ±öǳǡÚ±À±±±±±±òǤǦ
ÝÀÚ± ±öǤ
Ǧ××Ú±Úͳͺ±òǤ
Àï±ï±òǡÚÝ
 ××ǤǡÚ±ÝǦÝïǦ×ǡï±±Ýǡï±±
ÀǤ

±±öÚ±±ǤÝ±±±±±±ǡ±Ǥ±òǦ±ǡÝÝ
ͳͻͲ͵Ǥïʹ͵Ǧǡ ±Ú
×ǡǡÚǡ
ʹͲͲǤÝ±±À±ÚÝǦ±ö±±òǡͳͻͲ͵±ͳͻͲͷÚÚ±ÝòÚòòͳͷͲÀï± Úò×ǤÝ×
10
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±Àǡ±ïÝÀ±±Ǥ
Az A-modell alapváltozata kétüléses volt, amelyet opcióként hátsó ülés beszere±±±ò±±ÀǤÝò±±À 
×Ǥ±ͺ×Ý
À±ǡͶͷȀ ï ±ÝǤ×ÚǤͷͲǡÚͳͺ͵ Ǥ

 ǦͷͲ±Àǡ×ò±  ± ͳͲͲ   Ǥ  Ú    ×
Ƿ Ú± ±   ǳǡ ± Ƿ öǡ   ͳͷ ±  
vezetni tudja”. Ez utóbbi azért volt lényeges, mert az akkoriban az utakon futó gép Ú±±ò±±öò±Ǥ
Ǧ ÝǡÝ±±×jában csaknem
ezer dolláros nyereséget hozott, megalapozva ezzel a társaság
öÚ±±Ǥ×ò±±×ǡÀ±ǡö±±
messze nem az álom megvalósulása.

ÝǦÚ±ÝÚ ïǦǤͳͻʹ ±ǡǦÚÝÚ±Ǥ
 Ú±±ÚÝ±ǡǡǦ
ïÝÚǡ××ïǦǤ
ͳͻͲͶǦǦǡ±öÝï×ǤÀ± ×ǡǦ±ǤöÝ± ÚòÝ±Ǧ±ǡ×
 Ǥ   À± ʹͶ ǡ  ǡ 
Ǧ±±ǤÀ±×
ʹͲͲͲ  ǡ Ú   Ǧ±Ǥ   ±×× 
±±Ǥ×ǦͳͻͲǦǡÚ ͷͲͲ±òÝǤ

 Ý×±öÚ±ͳͲΨ
±ϐ±±ǡ±ǦǤͳͻͲͶǦ
 òÝǦǦöÀǤ±nebb, motorja pedig nagyobb, mint az A-modellé. Az A- és a C-modellt egy ideig párhuzamosan gyártották. Az A-modellt a C-modell motorjával is meg lehetett vásárolni, ez
ǦǤǦ±ͳͲÀ±ò±hetett, az autó tengelytávolsága pedig cm-rel nagyobb volt az A-modellénél. A motor
Ǧ×Ýò±ǡÚ ÚÝÝǷÝǳ ÀǤ×× Ú±ǤǦ±ò±ͺͷͲ±ǡ
±ò±ͳͲͲǤͳͻͲͶǦÝͳͻͲͷǦÚòòͺͲͲǦǡ±Ǧ±Ýï±òǤ
11
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Ǧ ǦÚǡ±ǡǦÝÀǡǦǡ×Ú ×
Ƿ±ÀÝ ǳ±Ǥ ǦǦ±ǦǤ±ïǡÝǡ
À ±ò±ǡ ±Ú × ±ǡ ±Ýǡ  öfallal rendelkezett. A gyártás
-ben indult, és mintegy
darab készült el.
 Ǧ±±Ýò±
ǡ±Ǧ±ÀÀǷÝǳǦÀ±ǤǦ±ͳͷ Ǧǡ
ʹͳ͵ Ǧ ÝǤ    ͳͲͲͲ  ǡ   ±ò± Ǧ 
±ʹͷΨǦÚ±±±òǡ±
±Ý×ö×Ǥ

ͳͻͲǦ Ý tott K-modellt, amely tulajdonképpen a B-modell helyébe lépett, és a luxuspiacot
± Ǥ l ͶͲ ×Ýǡ   ò±ǡ   ʹͻͲ  ǡ ïǦ  Ǧ±  Ǥ 
ǦͳͻͲǦ×ͳͻͲͺǦǤ±±À±±±
ǡÚͻͲͲ±òÝǤǦ±×
ǣȋ±ÝòÝʹͷͲͲȂ͵ͲͲͲȌ±± Ý±Ǥ  ǡïïÚÝ±
×±±À±±ǡ×Àǡ×ǦǤÀ  ±±±±Ǥ±ÝÀ±±±±ǡ
±Ǧ±±Ú± ǡ ±
À×±×Ǧ×Ǥ
  ǡÚ±ǡͳͻͲǤ×ʹʹǦ
±Úǡ±±Ǥ

Ú±±±±
 ǤÚòͳͻͲ±ͳͻͲͺÚÚǦ
ǤǦǡǦ± Ǧ±±ÝǦÝ±±
ͲͲͲ±òǤ±ǡÚÝ±±Ýï Ǥ
alig haladta meg az F-modell árának felét,
dollárért lehetett megvásárolni.

Ǧ ×ÚÝÝÀÚǡ±öǦǤ±ǡͳͶ×Ýö
ǡÝÝ±ǤǦ±
×òǤ ±öÀïǡ
ʹͳ͵ ïǦ À±À×ǡ ×± 
gyártójaként alapozta meg.
12
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ÚÝǦ±öǦǡ±
ÚǡͳͻͲ××±ǤǦǦ
±ÚÚÚ×ÀǤ± Ú±ǡ
×±Ý±Ú±À×ǤͷͲǡͷͲΨǦ
Úǡ   Ǧ±ǡ      × ±±À± 
±Ǥ ±±ÚòòʹͷͲͲÝǡ±
±Ýǡ±Ǥ

ǦÚÝǡǦ Ǧ × Ǥ   ±  Ý òÚ±  Ý ò±
ÚÚǡ  ×± ±Ý  ò±Ǥ  Ǧ ± ͲͲ
±ǤȂÀ±×ÝȂ
±À±ǡ±±ÝòÚÚ±
Ý×Ǥ××Ý±ò×tot. Az S-modell karosszériája kidolgozottabb volt, mint az N- vagy az R-modellé.
Ǧ±Ǧ±öòǡÚ±À±
×±±ÝǤǦͳͻͲǦÝͳͻͲͻǦ ǡÚòò
͵ͷͲ    ÝǤ    ±Ǧ  ò±
nyitott kiskocsi volt.

 Ú±ǦÝǦǡ±±À
ö±ÚÀÀǡÝ±Ú±
±ǤÚÝÚ±ï±±ö
hozott, és
-ban Egyesült Államokban már majdnem minden második gépkocsi
a Ford Motor Company-ból került ki. Az
októberében piacra került T-modell
±òï×ǤͳͻʹǦÚ
millió T-modell végképp megváltoztatta azt a felfogást, miszerint az autó és az
autózás csupán kevesek kiváltsága vagy passziója. Megszületett a (enry Ford által
À×ǡÚÀ×± ××ǡ± ×ǡ±ͳͲͲ±öÚ×ÝǤ

ÚǫÀ±±ǡǦÚö×ǡͳͻͲͷ
 ± ϐÝ±Úǡ  ×ǤÝ
Ú±Ǧ×À±öÝ±±ǡǦ ö±×öǤ ±±±ï   ϐǡ±ͳͻͲ±Ǧ
±ǡ±öÝϐÝǡöǡÚ
Ý×±±ÀǤÚ± ±ǡ±
Ƿ ǡÚǤòï Ǩǳ×±±
±ǤÚ±Ǥ×ò±±Ýǡ×  ǡ±×À×ϐ
ö±ǡ  ×Ý±Ǥ
13
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2. A T-modell születése és a sorozatgyártás

(enry Ford tudta, hogy mit akar, és azt is látta, hogy az eddigi próbálkozások miért
ȋöòȌǤǡÚǡ±±×À×ǡ  ×ò±ǤǷÝǡ
ï±×ǡ±ǡ±ǳȂ ǡ±  ×±Ǥ ±±Ú
ǡÝǤ×ö××
Úͳͷ×±ò±òǤ× ×
××±±ÝǡÚÝ×±Ǥ
 ×±  ǡ  ÝÚöÚ±± ÝÝ 
ǦÚ±±±Ǥ±ïǡ
  Ý ö  ±Àǡ  ± òǨ 
Úö ǡòÚͷͲͲǤ±±
Àǡ ×Ǧ±±toros gépkocsi
dollárba került. A T-modell ára a kezdeti
dollárról négy év
ͷͷ ÚǡÝÝǡ±͵ͷͷǤ
V±ÝͳͻʹʹǦǦͶͶ͵
dollár volt.

± ± À   ͳͻͲͺǤ × ͳǦ± Úò  Ý
ǡ±××ǤǦ±Àö±
×ÚʹͲ±ǡÚͳͷ×ÝǡͳͻͻǦ
Úö±ÚÝ ͻͳͳǡǡ
´±ÚòǤ×Ǥ

 Ǧ   × ïÀ  ǣ  ï ö
±× ±  Ý   ï À Ú
ÚÚ  ××ǡ  ±± ǡ  Ǧ ±× ±ò
±Ǥ±ǡǦÝÚ±ǡ±
tengelyeken guruló lemezkarosszéria benyomását kelti, a jó konstrukcióval és va ±ǦÚÚòÚö±±ö±Ǥ

Ǧ±ö±À×Àǡ
òöÚ±±±Ǥ ǡ±
 ÀǤ ×ǡÀ××
À×ǡ  ǡǯǯ ÀöÚ±ǣǷ ±ȂǡǡÝ±×ȂÚ±Ýǡ± ×ǡ××À 
±±±ǤÚÚǡÀ×ǡ
± ±Ý×ǤÝÚǡ±±±ï ×ÀǳǤ±ǡǡ
ÚȂ ±± Ȃ±±  ǡ±
öǡÀ×±ÀǤ
14
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A T-modell hatalmas sikert aratott már bemutatása idején. Az
-as SaǦ×À͵ͷͲ±ǤͳͻͲͻ
×À×
±ÚÚǤͷͲͲǦÝ± ǦÀʹ͵ǡ±Ú±ö±±Ǥ
A megrendelések valósággal elárasztották a gyárat, és nyilvánvalóvá vált,
 Ú  ×  ×  ±Ǥ   Ǧ ± 
 ± ÚòòͳͲÝǡ±±ö × ×ǡǡ×
ïÀò±ǡ×±±Àǡ±
az éves darabszám százezresre, majd az
-as években milliósra emelkedjen.
Azokban az években a gépkocsik még egyedi szereléssel készültek, a mai értelemben
ǤÚ±ïÚ±ǡ
± × ×   ± ±Ý ±±  × Ǥ 
ïǡ±öÚǡǦ×±ǡlyezték és rászerelték a sebességváltót, a tengelykapcsolót, a motort, a tengelyeket,
öǡ±±±Ǥ±ò±
±Ú××ǡ±ÚÝÚ±
×ǡ±ÝÚÚÝǤǡÚ ǡÚ×±
folyt hasonló módon.

ͳͻͲͺǦ×±Ǧ±Ý±ò±
ö  ǡ ò  ò  ±±ǡ ±ǤͳͻͳͲǦÚÚ±
ǡòÚ ±Ͷ Ǥ ±Àǡ ÚòÀǤ

ͳͻͳ͵± Ú±ͳʹ×ʹͺ ±ǡ
  ï ± Ý Ý Ú Ǥ ÝÚ  Ú±öÀ±ïǡòÚÚÝ±Ǥ
±×ǡ Ǧ±±±ǤÚÝ±
Ú±±ǣò ±ǷÀǳ±Ú±±òÚÚÝ±ǡ
òÚ±±ȋǤǡöÝȌǡ±ÝÚÝï ǡ±±±ÚǤ×±
±±ò±òÝ±×±ÚòǤ

×±± ±ÚÝǡ
ö  ÝÚǤ  ×  ±   
ÚÝǡ  × Ú Ý±  ±×ǡ     Ǥ   ±Ý
ǣ±±±×ÀǤ
15
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Futószalagos
szerelés a
(ighland Parkban,
.

±Ý××± Ú±±ÝǤ±±±±ͳͲͲ
À±Ǥ
±±±Ú±ǡï×±Ú±ÀǤͳͻͳͶǤͳͶǦ±
òʹͷͲïǡ××Ǧ×ò±±Ǥ
±À ǡkaállomásról munkaállomásra mozgatta. Ezt a rendszert tették ergonomikusabbá
 Ý ± × ±±Ǥ  ±  ±
±òÝ±ÝÚǡÚǡ±
ÝǤÝ±±±±Úǡ±òÀòǤ ±±±Ƿ×ǳ
 Ǥ  ï × × × ÚÚÝ  ±
Ýͳʹ×ʹͺ Ýͻ͵  ÚǤ

òÚÚÝ±±ǡ±ö
kapcsolatban, hogy a Ford futószalagos gyártósorának tervezésében Galamb József
±±±Ǥ×À× lamb József érdemei elvitathatatlanok, hiszen a milliós szériák legyártását csak az
ǡ± ×Ý±Ǥ

ÚÝ×Ǧ±ö±±Ǥ ö±ǡ±Ý  Ý±Ǥ   ±   Ý 
×±ÚÚÀÝ±±Ǥ ±
16
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 ǡǷǥ±
kapkodnia - minden szükséges másodperc a rendelkezésére áll, ám annál eggyel
ÚǳǤ×±ÝÝǤ
ͳͻͳʹǦ ±  ±Ǧ Ú±± Ý Ȃ 
 ±    ±  Ȃ ʹͲ   Ǥ  × Ý  
ʹͻòÚÚÝÚ±Ýͳ͵ 
ͳͲǦ ÚǤÝ±±±öǡ
 ± ± ±ò   ͷ   ǡ   ± Ý 
± ÚǤ

ï±±±ʹͺ±ǡö±Ǥ±±
ͳͷǡï±ïïÚ±ͻ×
Ú͵ ±ïǡ±×
ÝǤʹͺÝÚͶͻͲͲï±±±
ǤöÝǡ±Ú±ǡ
hogy a munkások a napi órából órát az alkatrészek és szerszámok kézhezvéte±ǡ±±±Àò±ÚǤ±öǡ±×lag két oldalán - munkás dolgozott. Így egy ember az eredeti munka harmadát
végezte, pont annyit, hogy ne kelljen helyzetet változtatnia. A brigád hetedik tagja
±Ý±Ý±Ǥï±±±Ý
±ʹͺǦ×ͳͶÝ Úǡ±±ͷʹͲͲǦÝ
ïǡÝ±±±±Ǥ

ͳͻͳͶǦ×ÚÚÝÚʹͲͲ
Ǧ±òǤ××±±ͳͻͲͺǦ͵×ȀÝȀ±
±±Ý±Úòò ÝǤ

öÀ×ÝǡͳͻʹͲǦÚͳ×ǡͳͻʹ͵ǦÚ±ʹ×Ǥ
  ͳͻͲͻǦÀÚ±ï
Ýǡͳͻʹ͵Ǧ±±ÀÝÚǤ±××ÚÚͳͷ×±òǤǡÝ±×
ǤͳͻʹͲǦ±×  ͷͲΨǦǦ
±Ǥ ±À×ǡò±±ÀǡÀ ÚǤ
 ÚÀ×Ý
Ǥ  ±ÚòÝ±±×Ǥ
ÚÚ±×±ÝÚ±
Ý Ú±±Ǥ
17
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ǤǦö

ǤͷǤ±×ö

Ǧ±ö±± ±ö±ÚÝ
 ×ǡÚÚïÀ×±
technológiák alkalmazása volt.
Az sajtolt acéllemezes létra-alváz elejére került a motort és sebességváltót tartal××±ǡ× öÚò
Ǥ Ú±ÚÀ±Ú±±±Ǥ×À±±ǤÝ±ÝȂ±Ý××
baloldali kiszállást akadályozó – kézi kar a tengelykapcsolót, illetve a hátsó kere×±öÚǤÚÀÝò±
kapott helyet, a rugózást keresztben elhelyezett laprugókkal oldották meg. A le ï×Ú±òÝǡÚÝǤ
±±ïǦ ±ÝÀ×±ǡ±À Àòzonyult.

×ÚöÝ±±±×±±  ×     ×ï ×ö ±×ÚÚǤ

 Ǧ±Ǧ×ÚöǡÚ±ǤÝ±Ǧ×±Ý×ö
ϐïÀ±ÚÚ±±Ǥ

Az alváz
részlete és a
××ö

18
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ÚÚïÀ±±ÚÝ± 
alkalmazta, a T-modell számos alkatrészénél használták. A kiváló szilárdsági tuÝÚÚÝ±ÝǦ
ÚǤÚÚöï
T-modell reklámozásában is. Az
-ben kiadott katalógus részletesen tájékoz××ǡǷ  ±À±ï 
± ǳǡǦ ±×Ú ±ÝÝǤ

 ±ÚÚ±Úǡ×Ý±Ú±±ÝÚǦǤ
ǦÚ±×öǡ×
×±ǡ± À× ǤÝÀÝ ±ǡ±ò±  ϐÀǤ×ÀÝǡ±±òǤ×ï ÝǡʹǦʹ
ÀÝïÚÀ±ǤÚͻǡͳͲÝ ±×
×ǡÀï×Úï×±Ú
×± À× ×Ǥ

ÚÚ±×±±×ÚÀ±Ú±Ǥò±±ÚǤ
ǦÚ±͵Ͳǳ±Ýö±͵ǡ͵Φǳ±ǡÚÝòÝǤ××±ò±±òÝÀò±Ý×ǤÝʹǦïÚÝ
Ǥ×± öÝÚÝ±ÚÀ±ǡ±±ÚÝǦǡ ösoros golyóscsapágy vezeti meg.

3.2. A motor

  Ý ±×  Ǧöǡ ǡ ±ǡ
±òöǡÀö±öǤ ±Ý͵ΦǳȋͻͷǡʹͷȌǡÚ
ͶǳȋͳͲͳǤȌǡÚ±ʹͻͲͲ ͵ǡ×ͶǡͲͳǤÀ±ͳͶͷͲ ±ǤʹͲǤÀ±ÀòÚöÚïÚ±ͷȀ×±±±±
ÝǡǤͳ͵ǡͷȀͳͲͲǤ
19
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A motor és a
sebességváltó
metszeti rajza


×ö±×±±ǡÚÚÝǤ±ïÀÀöÝÚ
ÝǤÀ×× Ýǡ ͳʹ ±Ý±
Ͷ±ïǡͺǤ
òÝÀ×±×öÚÝòÚÝ
±Ǧ± ò Ǥ  ± × À  
  ÚÚò±± ±Ǥ    
ïǡ±ÝòÚǡ×Ý
 ±×ǡò± ǡÚÚò±òǤ

ÀÝ±±Ýͳ
× ò±ǡÀï×ò±òÀǤ

 ï±ÝǡïǤǦï    ± ±Ý  Àï  ±ǡ  
 Àǡ ±      Ý  ï××ÀǤÝïÝ±ÝÀ±±ÀǤǡ
×ǡ±±±òÚÚǤǦ
 ï× ±Ý  ±òǤ   ± 
Ǧǡïò±
20

ò±±ǤǦ±À±±
ÚÝÝǷǳ ×ïǤÚ±±Ý×Ǥ

±ǦÀ×ǡ
ÚÝǷǳǡǤ
Ú±±×±±ÝÀòÚ±Ǥ
Ý±±± ǡÚ ±ö×ÚÀ±ÚÀÝϐ ǤöÚ±ÚÀÝ±±ï
felszórt olaj gondoskodik a sebességváltó, valamint a motor mozgó elemeinek ke±±ÝǤ

 ǦòǦïǤÝǡòï
 Ǥ±Ý±Ý±òï×öÚöǤ±Ý±±öÀǡÝ±×
±Ǥ×±±±××öÚ±ǡǷǳ×Ú±Ǥ
ÀÝïöÀÝǡ±×ïÀ×ǡïǤÀ×ÚÀǤ

Ǧ±± ±À±ǡò±ÚÝöǤö±±ÝʹͷͲͲ×±
Àǡö±Ǥ
±ööÝ Ǧ±±ǡÝÝÝÀÀÝǤöÝÀÝ±±±
Ý±±±öÝ±ÚÚööÝ±ÝòǤ

   À×  À±± Ú±ǡ  
ïǤǦǡÀ±±À×tett iktatni.

ǤǤöǡ±

Ǧ ×ööÀ±±×ǤÚò      ǡ ±ö × ±×À×ò±À±ǤÚòòͳǣ͵ïÀ×±±
Ú×Àǡ±Àïségeinek visszahatását.

±×À±±×±Ǥ
öÚÝò±ǡ±×±±±Ý±Àségével a kardántengelyen keresztül fékezi a hátsó kerekeket, a fékhatás a pedálnyomás
Ý±±ÝòǤÚÀÝ± ×±×±ÚǡÝ
±Ý±öÚǤÝ±ÝǤ
21
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ǤͺǤ×ö×

Ƿ ±×   Ý   Ǥ  ϔ 
±±Ýǳ –
ÀÚ± Ǥ±×ò±ǡ
öÚ±±±±±ò±Ǥ
À±×ǡ±Ǧ±±±
×ö±×ǤǷ  À
a sebességváltó tervezésével és megszerkesztésével.” A sebességváltó volt talán az
±×ǡͳͻ±××ÀǤ
 ×  Ǥ×ö×ööǡ×ǡ ×ǦǡòÝ± Ǥ  Ý ï        ×ö
×öǤ

×ö±Ý±
Ǥ±ÝÚ × ±À±ǡ
Ú±ÚÚÚ ±Ǥ

ö×öǡǡïlyére szerelt lendkerék. Rajta helyezkedik el, egymástól
fokban elhelyezve három csap, amelyen a három tagból álló bolygókerék egy-egy bolygókerék három,
ǡ ±±ÝȌǤ×ÝÝïǡ ±  ×Ǥ±Ú ×
Úò  ÝȋÝǡï±À±±± ȌǤ ǡ  ǡ
±ǡöÚ±À±±ÚÀÝǤ

±ÝǦ±± ×Ǥ±Ý
± öÚ±ǡÚȋȌ
± Ú ×öÚ±±ò±Ǥbességváltó fogaskerekei állandó kapcsolatban vannak egymással, nem áll fenn tehát annak a veszélye, hogy sebességváltásnál megsérüljenek.

  À  ±±   ïǡ    Úcsoló oldását jelenti. )nduláskor a bal pedált félig benyomva kell tartani, és ezzel
ö±±Ǥ±×Ú ×
ǡ±öǷòǳòǤö
±ÚÀ± Ý±Ǥ±
ö ǡ±Ú ×
 Ǥ ÝÚ±ǡÚ ××ǡÚ±Ýǡ ö±ÚÀǤ×ö±ǤǦ±×±ò
ǡÝ±×Ǥ
1 C. E. Sorensen – S. T. Williamson 2006.
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×öÚ±± ÝǦǡ±
 Ý±Ýö±À
ïǤ
×ö±×±±Úò± 
±×  À  ǡ   ×  ÝÝ ±Ú
módszereket használt
Ǧ
  ±    ö À× × ±±
± ǡ Ƿ  ± Ú  ×   ± À ǡ  Ý     × ÝȋȌǤǤǦ±×ÝÚ
Úǡ××ööǦǤǤǤ×Àöǡ
Galamb József mindkét rendszerre számos változatot dolgozott ki.”
 ×  ±À  ××ǡ ±   × ǡ
±±ǦǤ±Ý±
kutatások alapjait.

4. A T-modell változatai

Ǧö ×± Ú±×±±±±±Ǥ×ǡÀ×öÚ±±ÚÚÝï±òǦòǤ±ǡ
 ×±Ȃ±  ××ö
sebességváltó – mind a
millió darabnál lényegében változatlanok maradtak, a
ǦǦò Ǥ ±ö±±òÚÚÝÝ
±±ÀÝ±ǤͳͻͲͻǡ ×À
 ±± ï× ȋȌǡ ±   
ȋȌǡ±ȋ ȌǡÚ±×ȋ Ȍǡ±Ǥ
±  À   ±ǡ ʹͲ  À±ö
ǡòÚ± ±ÀǤ

±À×±ȂǷÝÀö×
ǡ  ǡ ±ǡ   ǳ Ȃ ± ±Ý   À 
Ǥ±ǡÝÝǦ
 ǡ òÚǡ ÚÀ×ǡ  òÚ ± òÚ± ±
ǷǳǤ

ÝǡòÚ±ö±Ý   ±ǡ ± × ÀǤ ± À
ǡ±ǡ±×±ÝǤ
ǡǦòǷǳï±át rendeltek.
2 Terplán Zénó 1981.
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A T-modell nem csak személyautóként volt
×ǤǷ×ǳö ±±Àtésére is alkalmasnak bizonyult. A T-mo±À±ò±×ǡ
ö××ǡ×ǡ Ǧ×ǡ
  ǡ À×ǡ × ǡ
Ý±ǷǳǤǦ
alkalmassá lehetett tenni arra is, hogy
ïÀÀǡ
vagy szánnal és hólánccal felszerelve haÚǤ

  Ǧ   Ú± Ú ǡ Ý ± À×
  òÚÚÝ ±Ý±Ǥ ±ö±± ±  ×tatóipar is kihasználta, az autó számos
ϐǤ

ǦÝ
±ÀǷ
templom”

)rodalom

GÁTI JÓZSEF – HORVÁTH SÁNDOR – LEGEZA LÁSZLÓ
Ǥ×ǣ  × Ǧ

 ×Ǧ Ǧ×ǣǤ×ǡͳͲͲ± 
ǦǤö ÝǡǡʹͲͲͺǤ

ǤǤǡǤǤǣ  Ǥ
ǡǡǡʹͲͲǤ
±×ǣöǤÚǣ  ×±ï±ö×
munkássága. GTE, Budapest,
.

Ǥ  ǡǤǣ  
the Ford Model T. )SBN
- - , Ford T
, Budapest.
.
 × Ǧ  ǣ   Ǧ ×ö ×ǡ  
×ÝÝÀÚǤVǦǡǤͳǡǤͳǡʹͲͳͲǤ

Összegzés
Az Óbudai
Egyetem Galamb
József EmlékszoÀ
T-modell
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  Ǧ ±ǡ  Ú
 ͳͷ ×  ö  
Ǥ  Ý ± ±±Àvül forradalmi módon változtatta meg
a világ automobilizmusát.

  Ú± 
 ±ö ×  
Ú±ǡ   Ǧ òÝ
sikerében meghatározó szerepe volt Galamb Józsefnek. Eredményei tehetségén
±  Àò   
±Ú±±  À× 
ïǤ2ö±±±ül munkásságát
-ban méltán nyilÀ  YÚ±±ǡ ± 
òÚǤ

 Ͷ ǣ  
×Ǧ   ǯϔǦǦ
  ǡ   Ͷ Ǧ
Ǥ  ǯǦǦ ͷͻ 
produced – made it possible to manufacture affordable, reliable automobiles easy
Ǥ ǡ 
      ǡǦ
 Ǥ   Ǧ
  ǯǤǡ ǯ 
so quickly an everyday article available to everyone.
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×±ǡÝÚ±À×

ȋÝͶͷͼǤͷǦ±Ȍ

TÓTH FERENC

SZIRBIK
MIKLÓS

református prédikátor,
ÝÚ±À×
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×ǡÀ±± 
kollégium tradicionális szelleme, a magyar reformkor eszmeisége és a makói váǤòÚ±±ǡ±±ǡǤ
×ïïǡ±ïǡÚ ö ×± ϐǤ\À ±Ǥ
  ±  ǡ  ± × òÚÚ 
Ǥ×ͳͺͲͺ× ×Útingai egyetemen tanulhatott, melynek fedezetét a rektori javadalomból teremtet±ÝǤ×ǡÝÝÝ ±±×
ÚÚ±ǡ±ïǡ×ǡÚÚǤ

 ǡ  ±±ò±  Ǥ Ú ×  ÚÚ±±   ǡ   ±ǡ  ͺͲ 
òǡÚÚ±Ǥ±±
±ÝÚǤ

±±ǡòÝÀ
 ±Ǥ  òÚÚ   ×ǡ  ±±
×ǡòÝÚǡǡ
Ú ±  × À × × ±ïǡ   Ý
±± ±  ï××ǡ Ý öÚÚ±Ýǡ ±ǡ
×±òÚ±×±ͳͺͳǦÀ±±ǡ Ý±×Ǥ
Ú±Ý±ÚÚ±ǡ×±ǡ ǡ
±öÝ±öǡÀ±± ò±ǤͳͺʹͺǦÝ±
ǡÚÝ± À±Àjává választották, más tisztséget nem vállalt el, mert egyházának akart élni. A félár×ÀÚÚ×±ϐï± òǤ

×ÀǦ±±ǡ±±Ǧòlet helyettes esperese, Kiss Bálint arra biztatta lelkészeit, hogy dolgozzák fel egyïǡÝǤA À×ÚÚ±±
 ±Ý  ±ǯ òÚÚ À ͳͺ͵ͷȂͳͺ͵Ǥ ȋ×ǣ
ÚÚ±ȂǢòÚÚȂ±ǤȌ

Ú±ÀǡǷ±×ǡ±ïϐ×ϐǡ
Ǥǳ±××Ýǡ×
Ǥ × ±± ÚÚ    ǡ±×ǡÚǡ
kialakult egy olyan várostudat, melynek alapján Bálint Sándor professzor Makót a
ÚǤ
27
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Ez a sajátos makói várostudat Szirbik Miklósban is mélyen élt, áthatotta lelkét, gondolkodását, minden cselekedetét. Ízig-vérig lokálpatrióta volt.

Ú±À×Ú
×ǡ±±±Ý×Ǥ
Ý×òÚÝÀǣǷ×Úǡ
  ǡ    Ýö   
nem mulasztotta. Ezzel érdemlette azt, hogy néki itt, a református templomban is
×±±ͳͺʹͺǦÝ͵ͳǦǤǳ

×öÝÀ××Ǥ À ÀǤ   ï  × ±òǡ ±±ǡ  dettek, de kezd terjedni a zsindely és a cserép is. Az utakat homokkal szórják, a
Ý×Ǥ±ǣǡÝ ±
lǤÚ±±ǡ2ï ×±ÚÚkusok laktak.

×ÀǤÀ×͵ǡ͵Ǧǡͳ±ÚÚǤ

2òÝÝ ǡ
Ú±À±±òǤǡ
Ú±×Ý ǡ±òǡÚÚlátó. A megyeház emeletén kapott helyet a karzattal ellátott nagyterem, mellette
×Ýǡ×Ǥ

òÚ ±±ï±òÝǤïÝ×òÚ
±Àǡ±ÝǡÚ±À
ǤÚ±×Ǥ

×òòÝ±ÚÀǣ×ǡ±ÝǡÝǡ×ǡÝǡ×ǡ×Ǥ±
××ǡöÝÝ±ö×À±ǡ
ʹͳÀǤ±ÝÀ×±±À±ò± ×ǡÚ±Ǥǡï
×ǡ±ÚÚ±±±Ǥ

ÝÚ×Ý±öǤï± Ǥ
ÚǤ ÝÝǡ±
×Ú±Ǥ×À±±±Ýǡ
±Ú±ÚÚ±ǡ±Ǥ
±Ýǡ×
ǤÚ±öǡ±Ǥ

×±±Úǡ×±ÚÚ±ǡ ±ÝǤ±±ÚǣǷ
ÚͶͲÝ±ÀǡͳͲȂͳʹÀǳǤ 
ÚöÝǣ×Ý±±Ǥ
28
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±ǣ ͳͶͲǡ ͳͳǡö ͵ǡ×͵ͻǡ ʹͺǡʹͻǡ±×ͳǡÚÝʹͷǡÚÝͳͲǤ ±ÚÚòǡÝöÚÚǤ

ÚÚǡ×±Ý
Ǥ ±×ǡÀǤ
±Úǡ±ö±ǤòöǡǤ
± ÀǡȋÚÚȌǤ ǡ±±±±À±±±Ý±Ǥ±ï×±Ǥ

×±±±ÝǤ±ǡÝ±×Ú±±±ǤÚÚtatlan. Módiban van a poétáskodás is.

ÚÚ±ǡ±±ÚÚÀǣǷ
ïǡǢ±±±
alkalmatosságokkal a reformátusok a katholikusoknak és oroszoknak, ezek viszont
amazoknak templomába tódulnak”.
Munkájának nagyobb felében a református egyházról ad számot. A reformáÚ×ǡ±ÚǤ±±Ȃ±×ÀǤ×Ƿ±ǳ
×ǣǷ±Ý×ǡ
ïǡ ±×ϐǢÝ±À×ǡÝ±Ǥǳ±À
±×ǡÀ××ǡ×ǡ×ǡ±±ï×ǡ±òÝǤ

××ÀǡÀ±Ú±netet, amelynek van eszmei koncepciója, szerkezetileg átgondolt és gazdag forrás±òǤö±±ǡ± ±À
Makóról.
Kézirata kálváriát járt. A belvárosi református egyház irattárában jelenleg
ÝÚ ± ͳͻͲʹǦ   ǡ  ±  ± 
±±ò×ÝÚ ±±Ǥ

 ×ǡÚò±
À×À×Ǥ Ú±ò Ǧ±±ö±Ǥ ǡǦÚ±ï×±ÀǡͳͺͻʹǦ×
Ú± ÀöÚò±±×ÚǤ
nem került sor, de Reizner János is magáévá tette a makói várostudaton alapuló
Ú±±ǡÝò±±öÚÝ±
òǤÚ±
ÀöǷÚÚ×±±Ǥǳ
29
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  Ú ö± ±Ý ͳͻʹǦ À   ±±ö
kézirat kiadását. Sajtó alá rendezését Eperjessy Kálmán gimnáziumi tanár, József
ÝÚ±Ǥ

ͳͻͻǦ×À À×ïum füzetei sorozatban jelent meg.
Szirbik Miklós születésének
. évfordulóján abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a református ó-templomban felavathattam emléktábláját. Ekkor kez±×Àǡ±±öÚÚǤ

 ×     À× Ǥ
l±ǡ±ÀǤ
Konferenciánk is kifejezi, hogy a
éve született Szirbik Miklós szelleme
városunkban ma is él.

TÓTH FERENC
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× ǡϔ
×ȋ×ǡͷͽ;ͷȂ×ǡͷ;ͻȌϔ ǡ
 Ǥ ǡ
× ͼ ͷ;ͷͽǤ  ϔ
 ϔ Ǧ
Ǥǡ    Ǥ ͷ;ͼ ǲ
 × ǳǤ×
 ǡǤ
ǣǲ ǡ
ǤϔǦ
sition”.

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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MUNKÁCSY
ÉS PULITZER
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 ±±Ú±

Munkácsy Mihály
Ý±Ý±Ǥö±
ǷÝǳÀ
felfelé. A Siralomház
és Milton
ȋͳͺͺȌ Àö±×
után már Amerikában ejtették ámulat±ÝǤ

1 Bakó Zsuzsa: Munkácsy Mihály. Budapest. 2008. 18.o.

A párizsi Szalon aranyérmét
máÝ ÀöǦ
±  Ǥ   ǡ
 ͳͺͺǦ À ±±
megkapó Miltont Robert Lennox KenǦÝ±
meg és vitte Amerikába.
33
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 ͳͺͺͳǦö±Ý Àö±±ǤÝ ±ï ±ǡ Ú  ʹ±±×
ǡ×ÝǤǡ öÝȂͳͺͺǦ×À±Ý±ÚÚö±
Ȃ±ǡ±ȂÝȂǡ±vezni a kép amerikai bemutatóját.
Krisztus Pilátus
Ý Àö±


Ý×±ǡ×ò±öǦ×nás, Pulitzer József
is tevékenyen kivette a részét.
elején megǦǡïǡͳͺͺͶ±        × ± ö±±Ý .
        ö  × ÝǤ 
ͳͺͺͲǦ ± ±    ×   ǡ    
±  Àö .

±Ýö±±ǦïÀ×Ǧ× Ǧ À ÚÝǤ   ò± À ͳͲͲǤ ±dulójára Franciaország felajánlott az Egyesült Államoknak egy, a szabadság eszméjét
ÀÝöǤ ȋͳͻͺǦͳͺ͵Ȍ
± ÀöÀ±± ×ÝÝÝǤö±À±±  ±± ö±ÀǤ± öǡÀ
Ýö±±ÚͶ±ò±±Ǥ
×±±±±±À±± ±Ú
irodáját is. A munka nagyságát jelzi, hogy a kész szobor
tonnát nyomott.
1

3

Csillag András: A modern sajtó klasszikusának magyar kapcsolatai. In: Csillag András – Halmágyi Pál: Pulitzer József emlékezete. Vármegyei Füzetek 2. Makó, 2015. 20.o.
Bakó: i.m. 68.o.
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Ú±±òǡÀ
±ò±±±±ö×À ×  ×  Ǥ      ±À±±
öÚò±±ǤÚ
±ÝÀ×ǡ±Úö×±òÚÝ±ǤòÝ À±ǡ
±×Ý±ö .

    ±ò Ý ö± ±× . Az
× Ú×±òͳͺͺǤ×ʹͺǦ
 ǡòÚǤ±
ÚÝö ± ±ǡÝǤ
ͳͺͺǤͳͷǦ±×ǡ  .
ÝÚ±ïǤ

Ǧ×± òÚ±±ǡÚ± × . A festményt bemutató kiÀ ±ͳͻǦ±ÀÀ
±Ý Ǥ ±ϐtársával, Pulitzer Józseffel és annak amerikai feleségével, aki azonnal egy képet is
ÝǤȋͳͺͷͺǦͳͻʹȌ±±ö±ǡÀ±
ǡ±ÚÚǡ
a képhez ǤÝ±À±×±molt be Munkácsy Mihály a feleségének .

±  ïǡ ͳͺͺǤ  ʹ͵Ǧ ï   ±    ±Ǥ   ±  × ÀÀ
±ò  Ǩ    ö±Ǥ  À± 
×ǡǡ±ÚÚÀöövészt . A banketten képviseltette magát az osztrák-magyar konzulátus, és megjeǡ±±±±ÝǤ
òÚÝ2  Ǩ
öÝ ÀÀ±ǣ

ö±ǡ òÚÚòÚòǡÝÚ
lǡ±À±ǤÚÚòÝǡ ±ǡ
mert nagy mester, hanem mert magyar is … és a világ két legszebb országát képviseli itt
ÚòȂǡòǡ±ǡ  Ǥ
4 Csillag András: Joseph Pulitzer és az amerikai sajtó. Budapest 2000. 28.o.
Halmágyi Pál: Két makói Amerikában. Pulitzer József és Galamb József. In: Történeti Muzeológiai Szemle. Budapest. 2002. 40.o.
5 Csillag: A modern sajtó … . 20.o.
6 Munkácsy Mihály válogatott levelei. Szerk.: Farkas Zoltán. Budapest, 1952. 147-148.o. Továbbiakban: MMVL
7 Csillag: A modern sajtó … . 20.o.
8 MMVL 148.o. és Bakó i.m. 69.o.
9 MMVL 148.o.
10 Barátja és támogatója, De Marches báró halála után, Munkácsy 1874-ben vette el a fiatal özvegyet, Cecile Papier-t.
11 Csillag: A modern sajtó … . 20.o.
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Azért, mert Magyarország és Franciaország nem csupán szép, hanem Európa legszabadságǦ
ÝÚ±ǤoÚÚòǡ±Ǧ
±Ýö±±ǡϔǡ
  ±ǤÚÚò±ǡǡǦ
Ú±  ǡ òò± Ǣ
nincsenek királyi nagyságaink vagy nemeseink, ám meghajlunk az erény nemessége és leboǦ
Ýǥ±ò
s amerikainakͷ.

±±À±ö±±×ò±Ý±
kapcsolatáról a Pulitzer családdal . A zenés estély után Munkácsy hozzákezdett Pulitzerné
 ±±±À±±ǤÀǡ±Àǡǡ±±± ǡö±
±ǤǡȋȌǡ±±Ýȋ ǡ
 ±ǡ Ȍ±±À×Ǥ± ±±±ò±Úò±±±Ý ± . Munkácsy
±± ±±À±±ǡÚÚÚ 
Ú± ±± .

±ï ±ǤǡͳͺͲ×±Ý Àö±±Ǥ
  ò  Ú±  Ǥ ±  ǡ
 Úö±ǡ±±±tárat ǤǡǦ ÀöÀö±ǡ
Ú± .

 ×  ï     Ǥ
±Ý Àö±ǡ
nélkül megvásárolta Ǥ±±Ý Ǥ
Munkácsy Mihály Amerikából
december legvégén indult haza, és
január
±±Ǥ±ö±ǤͳͺͺǦ
À±  ±±±±±±Ǥ× Àö±À±±
ǤͳͺͻͲǦ±ò×ǤÚ±Àtett vázlatok és fényképek alapján
-re megfestette Pulitzerné egész alakos portréját is.
±ÀǤͳͺͻͲÀ ×ȋͳͺͷͶǦͳͻ͵Ȍǡ±Ýö±ǡ
bezár a tárlat, intézkedjen, hogy a kép induljon Amerikába, mert már nagyon várják .
12 Csillag: A modern sajtó … . 21.o.
13 MMVL 149.o.
14 Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és mûvei. Budapest. 1958. 228.o.
15 Bakó: i.m. 70.o.
16 MMVL 150.o.
17 Ma New York Public Library
18 A magyar állam 2015-ben vásárolta meg e képet az Art of Hamilton Gallerytõl
19 MMVL 164.o.
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  ±± ± ÚÚ ±Ý ± ± ±± òǤ
ͳͺͻͲǤͳǦ±À± Ý±±ǡǡ
± Àǡ±±±± . Talán egy hivatalos
ÀÝ±Ú±±ǡǦ×±±ÝÀ±Ǥ

 ±   ʹͻǦ± ï± òÚ± ò ból Szmrecsányi Miklósnak, és ismét azt kéri, hogy Pulitzerné képét
±  À  Ý ò± Ǥ ±  ±
ǡ±Ý±± .
 ÚÝ ±ǡ ͳͺͻͳ ± ± ±  ǡ
és találkozott Munkácsy Mihállyal. Kate Davis párizsi tartózkodása alatt
 ö±±± ǡ±À±ǡÀhetett a festményre a modell jelenlétében .

 Ú   ×   ǡ  À±  Ýǡ
ïÚ Ǥ±±±Ý± Ǧ
ϐÚÝÀǣ±ǡͷ;Ϳͷ±±±òǡǦ
ÚÀ ÚòǤ×±ǡ
Àö±±Ý×Ú±
±Ý Ǥ ö±Ú±×±ÝÚ±Ǥ
Minden arcképét … meg nem alkuvó igazságszeretet jellemzi .
Pulitzer József
májusában járt Párizsban, de ekkor már nem találkoztak Munkácsyval Ǥͳͺͻͷ ±ǡ±À 
±ò±±±òǤ ×À
ö± ±Ǥ±×
À×±ÚÀ ÀÀǣ±±±±lem, rendelkezésemre van egyáltaljában ǤÚ±ÝǤ

Ú±ÝǤò±ǫ×ǡǡǫÚÚǦǫ
kérdésekre még nem tudjuk a választ. Egy dolog azonban biztos. Munkácsy Mihály
 ×±×±ȋ±òͳͺͺǦͳͺͺͻÚÚȌ
ö±Ǥ
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 ±Ǧ ±±Ú±

   Ǥ       

 ǡ ǯ   Ǥ
  
Ǥ
ǦǦ
Ǥ             Ǥ Ǧ
ǡ
Ǥ   Ǧ
    Ǥ    ǯ     
Ǥ Ǥ
 ǡ  
Ǥͷ;;ͿǦǤǯ Ǥ
ǤǤǯ
   
ͷ;ͿͻǤ Ǥ  
ǫ Ǥ ǯ
   Ǥ

20 MMVL 165.o.
21 MMVL 167.o.
22 Végvári i.m. 308.o.
23 MMVL 172.o.
24 Végvári i.m. 308-309.o.
25 Végvári Lajos: Munkácsy Mihály 1844-1900. Budapest, 1955. 36.o.
26 MMVL 195.o.
27 MMVL 206.o.
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±±±ǡÝÝ
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Két évtizede hunyt el

ISTÓK MARGIT,

40

×Ý

ǡòÚÚ×±±ò±Àǡ±±±±
Ú±±À±ǤÀ±òÚ±ï×
ÝǡǡǡÀǡ
×±±À×Ǥlǡ  × ±ò  Ý  ÚÚ ×ǡ À×ǡ
 Àǡ ǡ  À  òǤ   
ǡ×±±±ǡÚòò
ÝǡǡÝǡ±ǡ±ǡÝÝ±±Ǥ
Úgy érzem, hogy szerencsésnek mondhatom magam, mivel engem egy ki×ǡÝ±±ǡ±×ǡ ×±
ÀïǤ

   ǡ   ± ±À±  À±Úò×Ǥ
À±±ǡ±±nyének, tulajdonságainak, zenei értékeinek az elemeit. Most, erre az ünnepélyes
±×ǡ×±ò×ÀǷ±±ǳǡ×±±±ǡ
 ×   ± Ý  ±±ǡ     
érdekes, elgondolkoztató lehet.

Ú±ǡ×ǡ±
ÚǡÝ±Ǥ±±ǡǡǡòÚÚǤ
±ǡï±±ǡÝǡ
ǡÚǤ ×ǡ ±±ï×ǡ±
ÚÚ±±ÝǤÀ±±
ò±ǡ±±ÀÚǦ
±±ÀϐǤÝ±
Ý±±öǤǡ±òǤ±ÝÀòö±ÝǡÝ×±×±±
À  ±ò ǡ × Ǥ  Ý×ö±
Ý±±ÝÀ±ǡÀǡ
hanem kollégája voltam.

òÝǡ± ±    ÚÚ±   ± ö±
Ú±±ÀǤ
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  ±    ±Àǡ ±±ǡ ǡ
ÀǤ

×À×ǤÚÚÚǡǡ±Ú
±À±ÀǡÀ
ò±Ý±òÀǷ±ÀǳÚÚòÚÚ ǤÀ±ǡÚ  ±ǡ ± ò ±    À Úòǣ
Szentpéteri Csilla, Erdei Judit, Kiss Csaba, Tóth Erika, Cseh Erika.

ÝÀòïǡï ±±  ǡ ±  ÚÚǤ    ÀǡÚǡ±±ÀǤ
ǡï×öÚǡ×±òǡ
±ïǡǡ±Ý±
±Ý±ò±±ÚÚ±
Ý±±±Ǥ

ÚÚïǡï±Ǥ±
×ǡòÝÀ
Margit néni házát is felkerestem. Ekkor már az omladozó falakon az enyészet visz±ïǤï×±Ǥ

×± ±±±ÚǦ±±±Ǧzá hasonlóan nagyon sok jót és hasznosat tettek másokért, valójában Makó város
±Ǥ ±  × Úòǡ ï ±±ǡ 
Ýǡ±ǡÚǡ± ±öhetünk magunk elé, és ha ez ügyben nem vallunk kudarcot, akkor életünk értelmét
±±ǤÚ±×± ×±
±±±±±öǤ
A sok szakmai tanács, a tehetséggondozás megszámlálhatatlanul sok eleme,
×ϐ±ǡÀǡ±±×±ÝǦ×ö±ǦǦ
Ý±±±±±Ǥ×±Ǧ
Ý±±ò±ǡ±±ǡ×±ïÀǤ ÚÝǡï±±±×±À±±±À ±
×Ǥ±Úòǣ×ǡ
×±2Ǧ ×±±Ý×Ǧ
 ǡ  ö± ± ± ±ǡ  ±
ÀÝ±ǡöÚ±Ǥ
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2ïï±ǡ±À±ǡ±±
±   ±±  Ý  ×
ÀǤ±±Ú±Ƿ±
csodát”, nem lehet véletlen, hogy nem tudott szabadulni annak katartikus hatásá×Ǥ±±Ý±±À±
ÚǤ

×±À
ÀòǡÝ±Ý
ǡ±ÀÚÚÚÀ±Ǥ

×±×ǡǡÝ±
Ǥ ÝÚÀ±±±ǡ±×ÀǡÝ±ǤAòǡ
±±±À±ò±
ǤÝÀ×Ǥ

ï±ÀÝ ±±òÚÚÝ±öÚ±±±Ǥ ǦǦ
òÚÚÝÚ±Ý±ò±òǤ Ý±ÚÚòǡÀòǡǷÚǳǡ
 Ƿ ǳǡÀò±±ǡ
Ý ±±öÀ ××Ǥ××ǡïÀ×ǡ±ÝǡǡÚÝ×
Ǥ×ÀǤ
×±ǡÚ±±±ǡ±
érdekes és élvezetes maradt, mivel - ahogy ma mondanánk – Margit néni remek
kommunikációs készséggel is rendelkezett. Mindenkihez megtalálta az egyéniségéÝǤ×ǡ±ïǡ
ò±ÚǤÀÝ±±±ǡ×±ïǡÝï
 ×öÝ tett kétségbe vonni.

òÚÚǡÝǡÚÚ×Ǥ
±   Ý ±  ǡ   ±
± ±Ý×ǡÝǦȂ×ǡÝǦǦ×Ǥ×Ú±ïǡïǡ
ÝǤ ǡ
±Ý ±Ý×ǤÝǡ±
ǡǡÚ×ǡ Ý±±±ǡ±
annak fontosságát.
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±òÚÚÝ××±òǤǷ
ǳ±±ǡ±Ý±sünk szempontjából.

   ±  Ú±    ±  ×öÚ±ÝÚǤ Ƿ ǳ±ÀÚÚǡ± Ú ÚÚ  Ǥ ö   ± 
pályára készülve nem kerülhetjük meg J. S. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt
±±±öǤ±Úòòò×± öǤÝǡǡ
ïǡ ǡ±Ǧ±×ï ×Ǥ
   ± ǡ  Ý  × ± 
ǡ±ǡ±±ǤÀ
±±òǤ××ǡÝǡ
×±×òÚÚ±À ×±±±Ǥ
òǡ±±ÝǤ
ÚÚöǡï±ǡ±ǡ×±±
ǡ Ǧ±À±ÚÚ±ǡÝ±±
Ǥ ± ×±ǡÀ±ǤòÚÚϐÀ×Ǥ Ǧö±ǡ±
valójában pedál nélkül kellett elérnünk a plasztikus szólamvezetést.

±Ý  ± × ö±  Ú±ǡ 
±±±ö×ǡÝ±Ý
±±ǤÀö±ÚöÝ±ÝǤ×±Ý
   ×   ǡ   À×ǡ   
±±±Ý±±ǡ×À±Ý±±Ǥ
±±Ú±òǤ
Óráinkon a legelvontabb bartóki zenét is néhány hanggal, szóval vagy bemu ±ö±±±Ý±ǤAǡ±ÀÀ×ǡ×±×ÝǤÚ±ÀòǡÝÝǡ
ïǡ±±Ǥ ±Ú±ǡǡÀ×ǡ×××Ǥ±ïǡ ×±
±ÝöÝǤ

ǡÝ×ǡ±±kenyen és poétikusan. )lyenkor megjelent valami igazi ihletettség nemcsak a játé44
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kában, hanem az arcán és sugárzó tekintetében is. Távolba nézve zongorázott, mint
±±×Ýǡ±Ý×tását.

×Ú ±±Ǥ
Ýǡ±Ú×
után. Ennek eredményeként sikerült eljutnom addig, hogy a rádióban elhangzott
öÝ±ÚÚÚ×nak néhány témáját. )gazi sikerélmény volt, ami jobban inspirált, mintha a szokvá±×ǤòÚÚǡ±
és igazán hatékony módszerei voltak. Máig életképes és alkalmazható, csak vállalǨ

±±×±ö±öÝò
ǤǤÚòò±± Úǡ
± ±±ÀǤ±Ý ±ȋͳͺͺ͵ǦͳͻͷȌǡ
aki Margit néninek is az egyik meghatározóan fontos tanára volt a Zeneakadémián.
 ±      Àǡ  ±±  
À±Ǥȋ×
±ǤȌÀ±ǡ
és az itt tanuló diákok a legalaposabb és legbiztosabb tudást szerezhették meg és
vihették tovább. Ez az átfogó szemlélet - a zeneoktatás egészét áttekinteni képes
  ×Ǧǡï±ǡ±±Ǥ

ǡò±±ò±ǡÝ±öÚben formálódhattunk, és alakult személyiségünk. Nagyon sok értékes percet kapǡ±À Ý±òǡÝ
±Ý±Ú±±ǡ±Ú À±±±±±Ǥ±±±À±òÝǣ
Ƿ±ǣÝ±ǡ±Ǧ
±Ǥ±öǤ±Ǧ
±òǡ±ïǡǡǡ
csak sejteni lehet. „
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GILINGER KATALIN
)stók Margit zongoratanár
–

 ×ǡϔ  ×ǡ
 
    ǡ ×Ǥ
anniversary might make us recall some personal memories and remember some of
 Ǥ  Ǧ
quivocal. Unfortunately, her recurring tendonitis deprived her of a career as a pianist,
but her highly successful teaching activity compensated her abundantly. Her students
ǡ ǡ
Ǥ   ǡ 
ǣ±ǡ ǡǡ×ǡǤǡ
   ϔǡ
remain forever.

GILINGER KATALIN

ISTÓK MARGIT
ZONGORATANÁR
–
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GILINGER KATALIN
)stók Margit zongoratanár

–

×
ȋͷͿͶͷȂͷͿͿͻȌ
×ȋ ÚǡͳͻͲͳȌ± ×Ǥ × À ±± ǡ±±±
váltották fel.

2Ǥ ×ǡ±ÝǦÝǡ
×ǡÀ± ±ÀͳͻͲͺǦǤ

×   ±  × ǡ  ò  À ± ±ǡ    ± Ý À Ǥ
  ǡÝ Ǥ±Ý±Ú±±òǤ ±ǡÝȂ
±±Ȃ±òǤǡÀ ×Àǡ
±À±±ǤÚ×ǡ ±òǡ  ò ±ǣ   ±ǡ  Àò
támadta meg.

ÚÚ ǡ ± ± ±ǡ ×± 
Úïö±Ǥ±ǡ
  ǡ  òÝ ǡ ± ÚÚ    Ý ö±
 À±Ý ×Ǥ ò   Àǡ Ú ± ò À   ÚÚ±  òǡ  ͳͻͺǦ 
 ±± ±±± ±Ú ×   À×ǤÝ±±±×±2Ǧ
±ÀöǤ×±±ǡÝÀÀǤ
öǡ±±±ǡ±Ú±±±ǤÚ±ǡ±
mesélt Bartók Béláról, aki jelen volt akadémiai záróvizsgáján, és szokásos magába
± ±Ý±± ×±Ǥ

öÀ±ǡ±ïǡǡ
ǷÚÚǳǤ×ǡö±
±±À±ǡǡ±±Ú ±ǡ±
ǡ±ööÚÀǤÚ±öÝ
ÀÝǡ±
ǡ±Ú ïǤ

±Ú±±±Ý±ǡÀ±ǤAÚ±ͳͻͻ͵Ǧ ×ÀǡÚ
×ǡ ×ǦÀÀ±±Ǥ
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)stók Margit zongoratanár
–

-ben halt meg Makón, nemes életét megkoronázandó végrendeletében házát
József Attila u. .sz. , benne minden ingóságát Makó városára hagyta, azzal a megÚ±ǡ×ö± ±ÀǤ
Ƿ±Ýö±ȂÀ±±Ȃ±× Àǡ     ï ö±±ǡ × ± ò ±±±ǡ   ±ö  ǡ vények céljaira.”

 ± ×   ǡ  Ý ÚÚ Ú
±ö±Ǥ± ×±ÚòÝǡϐ ×
Barnabás párhuzamosan végezte el az orvosi egyetemet és a zeneakadémiát, ahol
öǦö±ǡ±ò×ÀÚÚǡsült Államokban telepedett le, orvosprofesszorként élte le életét.

ǡ ×ï±Úǡ͵Ͳ±ò×
Ý±Úǡ±±Ǥ ïǡ × ±×részként vezette saját patikájukat, ami jelenleg is áll a Bérpalota sarkán.

òǡÚÚ±ǡ
ï×±±±±ÚÝ±Ǥ

 ×

 ×ǡ ǡ  ×ǡ
× 
ǡ Ǥ ×   
Ǥ  ǡ  
ǡ ǡ ǡ ǡ
purity and serenity impressed her students. Music and teaching gave meaning to her
ǡ ͺͶ       Ǥ    ͷͿͿͻ     Ϳͺǡ
Ǥ Ǧ
ͷͿͿͺ  Ǥ
×  
×Ǥ
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±ÚÚ±  ǡ
hogy visszaemlékezéseikkel segítették munkámat.

Ú×Ȃ  ±

ÜVEGES KRISZTINA

KOCSIS IMRE
50

munkássága

Ezt az életrajzot talán szokatlan módon egy személyes visszaemlékezéssel kezǤ±Ýö±Ú±±×2Ǧǡ
× ϐö±Ú±±Ý±±Ýö±×Ǧ×
ÀǤÝï  ±±Àǡ±ϐ±Ǥ òǡ 
×ǡ±ölÀÝ±
Ú±±±±ϐ±ÝǤ±ǡÚ±ǡÚ±
×ǡÚǡ×
élmény volt számomra.

×Ú±À×ǡǤ×  ÝÝ×
±ǣÚÚÝ×± ò±ò±Úï±ǡ±×
ǤÚÚǡï
×Ý±ǢͳͺͻͲǦÚ±ͳʹǤ±ÝǤÚòǡ×ǡ
politikus ért el nemcsak helyi, hanem országos tekintélyt is ǡ  À  ±ǡ
ö±×ǤǤ×òÝǦ
    ±  ×  ǡ Ý    ×ǡ  ǦǡÝǤ± ò±ǡïÀ×ǡ ×±  ±
×ǤÝÀÚ× Ýö±ǡ
ͳͻʹͷǦÝ±Ú±ǡ
À×ö± ǤÝï×±li város lett, majd az
-es megyerendezéssel elvesztette megyeszékhelyi stáǡ       ï Ú ǡ À ï
Ú±Ý .
Ebben a gazdag kulturális hagyományokkal átitatott, de hanyatló városban
ò   Ǥ × ǡ  ± ö Ú±ǡ   ±  ÚÝ  À  ǡ Ǥ ͳͻͷͶǦ
±    ±ÝǦ ± ö±  ȋ ± 
±ÝȌǤÝǡ±ǡ
òöǡ±Ý ±Ǥ
1 Tóth Ferenc 2016. 9-13.
2 Bán András 2008. 63., 72.
3 Interjú Kocsis Jánossal, 2016. október 11. Lejegyezte Üveges Krisztina.
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Nemsokára otthonosan mozgott az is ò ǡ À
± ï×tait, mert szenvedélyesen érdekelte a
mesterség minden aspektusa.

Kocsis Imre
korongozás közben, 1960-as évek
Magántulajdon.
Fotós ismeretlen

4 Interjú Kocsis Jánossal, 2016. október 11. Lejegyezte Üveges Krisztina.
5 Bereczky Lóránd 1979. 11.
6 Kiss Sándor 1965/3. 24-25.
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 ͳͻͷǦ    Ý
±ϐö±ǡ 
±ǡ ±  ÚÚÀtette a forradalom megrázó pillanatait.
A kerámia szakon megtanultak
  ±± Àǣ
ͳͻͷͺȂͷͻÚÚ ö±
ï×  ǡ
±Ý    Àvesen használta az ekkor megismert
anyagokat és eljárásokat. Ezzel párhuzamosan,
-ban beiratkozott a KépÝö± ÝÝ±ÀÝ±ǡ
Kmetty Jánoshoz, akinek személye és
 ±±±   Ý
ö± Ǥö±±
Párizsban megismert modern festészet
±±±Úö±lemezte ǢÝö±×
ǡ À  Ú ÚÚ dor Béla is.

ͳͻͲǦ ± ÝÝǡ±±±±
±±ͳͻǦǤ Úǡ
×ϐǤÚöǡ±
±À ± ǡ ±ö ×ǡ ǡ  ǡ  Ú
évek sokat foglalkoztatott alkotója volt ǤǤ   Úǡ
òö± ±  ϐ ò±  × Ǥ \ ± 
±Ýòö±Àǡ±Ý ö±Ý±À×Ǥ ±Ýö±±
±À±öòöÚ±±Ý±ǡ±ï
a szakemberképzésre is ǤÝ ǡ
Ý±ǡÚöǡ±
±ïö±Ǥ

ÚöÝǤ×±Àö±Úǡ 
Ǣǡ±ò±±Ú±ǡ
òÚ±Ý±Ǥ±±ïǡ
À  Ý±  ïǡ    ±À±±Ǥ 
 × ±ǡ±ï± , de a
±Ýö±±òöÚ±± ±Ý
× ÚǤ ×ï±±Ý± ×ÀòÝǤ
AͳͻͶȂͶͻǦÝïǡ
nyert a szocialista realizmus. (ogy ez megvalósulhasson, a Révai-féle hivatalos kulïÀ××ö±öÝǡ±ÀÚÚ±ö± Ǥï
ÚÀǣ ×ǦǡÝ±òö±ò Ý±ÀÝǤÚ±À±±Ǧǡ
±À±À±± Ǥͳͻͷ͵Ǧ×ÝÚ ×
folyamat, együtt a szocialista realizmus koncepciójának korrekciójával, majd (ruscsov
-ban a Szovjet Kommunista Párt XX. kongresszusán tartott beszédében
számolt le végleg a személyi kultusszal, érintve a szocialista realizmus gyakorlatát
is Ǥ×ÚÝ±ǡͳͻͷǤï
À±±ǡÀǡ± 
À±Ǥ
7 Feledy Balázs 2001. 8.
8 Pogány Ö. Gábor 1966. 28-30.
9 Standeisky Éva 2005, 97-101.
10 A közösségi mûvészet fogalmáról lásd: Rabinovszky Máriusz 1965. 144-146.
11 Az absztrakció-vita alapkérdése az volt, hogy az absztrakt mûvészetnek van-e létjogosultsága a népi demokráciában, illetve, a mûvészet feladatairól az új társadalomban.
Lásd: Andrássy Kurta János 1976. 43-44. Építészeti megfelelõje az 1949-ben kezdõdött formalizmus vita. Lásd: Prakfalvi Endre 2006. 12-14.
12 Összefoglalását lásd Köpeczi Béla 1970. 52-54.
13 Köpeczi Béla 1975. 85-86.
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Ǧϐ Ǥǡǡ ǡͳͻͺʹ
Ǥ ×ǣ  

ϔ±±Ýö±
Ú ±× 
 ±  Ú ±Ýövészeti életben. Az
-es évek második
±Ý  Ǧǡ   
ȋö±Ȍ  ±Ýö±
eseményeket event, happening vezetett
  ±Ýö± ǡ   À Ý Ú
ǡ   ǡ  ǡ  ÝǤ
Újdonság volt az is, hogy ezeket a meg± ö × 
Ý  ±Ý ±Ý ǡ 
utókorra legfeljebb dokumentumfotókon
maradtak fenn.
A fotó izgalmas tereppé vált a hatvanas években a konceptuális irányzat
ò± öÚÝ ×  ǡ
   Ú ǡ 
±Útációs és a valóságra irányuló manipulaÀ  ×ǡ    ǡ 
ǡÝ±ǡö±×±ÀǤ
Párhuzamosan formálódott egy
további tendencia, a Pop Arthoz sorolha×ö±×ǦǤ
 ±  ïǡ  ×ǡ   À× ò 
 Ú ǡ ± Àtották ki a média képeit fogyasztó társadalom és a média kulturális értékeket
átformáló hatásának kritizálására. Andy
ϐ×Ǧ±Ýö±ǡ    ±
 ö ±ǡ   rok Presley, Monroe életével foglalkozó,
À±×ǡ
54
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Ý×××À±Ǥ×  Ý±±× 
években, majd a kontinensen Volf Vostell, Gerhard Richter folytatták ezt a gyakorlaǤϐ±Úö±Ýö±ǡ
  öÚ±±Ǥ

ïöǡöÚö±±Ú±ǣ   ͲǦ ±  ±  ï  ± 
ï  ïò±ÀïǤ
  ±Úò±ǡ    ±Ý±±ǡ À
igyekezett kompenzálni a társadalom számára a demokratikus értékek hiányát ,
Ý±±ǡ±
òÚǤ±Ýö±±×±ÀǤ

ͲǦ±±Ýö±ǡ ǡ±
ȋ Ǧǡòǡ×ÚǡòǦÀ±Ý
± ±Ýö±ï×ȌǡÚ ±na felé orientálódtak ǡ    ö±± ±±  Ý 
À±Ýö±ǤòÝ ± ÚǡöÝ±òÝͳͻͷǦ
 ͵ × ȋǷöǳǡ Ƿǳǡ ǷǳȌǤ  ±Ýö± À͵ǡ 
Ú±ϐǡö×ÚÚ±ÚϐÀ×ǡ×±ö±±
±×Ȃ ǡïǡϐï
voltak láthatóak.

Ý±±

±Ýö± Ýǡ öÚòÚ
±±öǤͳͻͳǦ±±±Ý±± ±±± ××ÚÚǤ×××ÀÝÝ±Àǡò±±
ï± Ǥ×öÝ±
±ÝÀÀ±±Ǥ±Ýö±Ú±±ǡÚ±Ýö±±Ý ×òÚÚ±Ǥ
14 1968. január 1-tõl bevezetve.
15 Valuch Tibor 2015.
16 Az információ a külföldi eseményekrõl, ha vékonyan is, de beszivárgott. Külföldi mûvészek elméleti szövegeit magyarra fordítva terjesztették, illetve volt
néhány elõadás is. Lásd Birkás Ákos ilyen tevékenysége: Simon Zsuzsanna 1997. 27–29. Erdély Miklós elõadásairól a Képzõmûvészeti Fõiskolán lásd:
Peternák Miklós 1991. 81., tovább lásd: Körner Éva 2005. 386–389.
17 Domanovszky Endre 1961. 30.
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ǡǡǡǡͳͻǤ ×ǣ  

Egyfajta nagybányai utánérzés, illetve az engedélyezett félabsztrakt volt az ekkoriÀǤ

 À±ÝǣǷ±ǡÝǡ±±±ò±À±ǡÚ±±×Ǥ Ǧ±±ǡ
amit akkor éppen tudtam csinálni, mert valami készet kellet bemutatni. Az igazság
ǡÚ±ò±ǡ
ismételgetni, a csuklógyakorlat szintjén kellett megfelelni.” Érdekes már ebben az
Ýϐǡòϐ±±Ǥ×ÀǡÀÝ±À±ǡ±
±Ǣ±±ò
ȋͳͻǡǡȌ Àö±±±ϐȋ Ǣ ǡÝͳͻͻǡϐǡÀȌǤ

ϐö±ǡ±
 À±öÀï±ö±ǡ
  À    ϐ±Ǥ ͳͻͺǦ   À ± 
Ýǡò±Ǥ

 ϐ ±  ±  ͳͻͷͲǦ ± × Ú ϐ ± ± ± ± òÝ  À
sora.  ͷͲǦ±±öϐϐǡ
Úòò±Ý×Ǥ
18 Bereczky Lóránd 1979. 10.
19 1953-tól XYLON International Triennial (fametszet triennálé), Zürich, 1955-tõl International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1956-tól International
Exhibition of Drawings and Engravings, Lugano, 1957-tõl Tokyo International Print Biennial.
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ϐǡͳͻͳǦÝ±
öÚÝ  ϐ±  ±zésére.

 ϐȋ ×ǡ Ǧ ǤǡͳͻͲǢ× Ǧ ǤǡͳͻʹȌ±ÝǡÀöϐǡ
ÚÚÀǡÀ±±ǡ±±ǡ±ϐ±ǡöò±±ǤϐÀ×À±ò×
±  ǦÀ××ϐ±ȋÚ±ǡͳͻ͵ǡǦǡͳͻ͵ǦȌ mint a
Ýǡ± ±Ý±×Ǥ

×À±òÚ±òǦ
ȋǡ ȌǡÀ±×öǡ±Ýïï
òïǤ Kocsis esetében a vonalkezelés mellett az irónia és a groteszk elemek gyakori alkalmazása teszi jellegzetessé e korszak
öǡ      ±   ǡ
ÚÝ±ÝǤȋʹǦǢǡÝ

ǡǡͳͻͳǤ ×ǣ  

±±Àǡï ×ï±öǡ ±ÚÚ±±ǡ±±ǡòÝ±Ýòï±±±vel. ×±ïϐǡϐ±
ȋǡ   ǡ ǡ Àǡ ǡò
ȌÀǦ±±±Ǥ
±ǡ±Àò±Àöö±±ményezett, amit a kulturális vezetés is támogatott. A Képcsarnok Vállalat galériáiÀϐǤ
±ϐò±
Ú ×ǤÚ ×±ö±
Àö ǡ±òÚÚǡ±
ÚǤ
20 Németh Lajos 1977. 15–17.
21 Lásd: P. Brestyánszky Ilona 1963. 23–25.
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 À±ï±
ö±ǤÝǦòÚÝǡ× ÀöǡͳͻͲǦǤ×ǦööÝ×À
Ǥ×Ú±±±ö±ÀͳͻͺȂͻǦÝǤ ××ò ǡ
 ǡ   ö    Ýǡ ÚÚ 
ǡ ǡȂÚ±±±Ȃ×ǡǦï×Ǥ öȋͳͻͳǡǡÚȌǡ±±
 Àï±Ý±ǡ   Ú  À  ±Ǥ  ö  ö±öǡ ±±±
ǡ±Ý±±ö±
ǡ±òö×±Ǥ

ǡÀ±±ïÀǡ
ÀͳͻͳǦǤïöǤ±±±òïÀǡ±Úï
öǡ±±ǦöȋÝͳͻʹȌǡ majd
októberében
 ×ï×ǡȂ×±ÝȂ
Úϐ± Ǥ

22
23
24
25

A 60-as évek grafikai lapjait lásd: Maurer Dóra 2008, 251–257., és Nagy Ildikó 1966. 41.
Véri Dániel 2013, 9-29.
Interjú Kocsis Imrével, 2006. május 25. Lejegyezte Üveges Krisztina.
Kocsis Imre 1975. 30–33.
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 ϐ    ò   ± ǡ
ÀȋÚǢÀǡÝͳͻͳȌǤ
Azonban az amerikai és nyugat-európai kollégákkal szemben Kocsis nem a fogyasz×À±öǡ±òÚÚÚǡ±×±±±ǤöÝÀÝ±À±ǡǡǦÀ
ï±±ǡÝ± ×ǡ
±ÝÝï±± Ǥ
Egy másik terület, ahol szintén otthonosan mozgott, a fotózás és a laborálás
Ǥ Ý±ǡ±×ǡÀöÀ
±ÝöǤ ±×Ǧȋ±ÀÝǡͳͻͷȌǡͳͻǦ±ò×ǡͳͻǦÝöÚ±Ǥ

 ×  Ý ±ò   ȋͳͻͶǦȌ ±  ò ȋͳͻȌ
Àö±Ǥò×± ǣ × ǣ×±ǡÀò
homlokzatnak hat, a másikon a zárt bolt, melynek üres kirakatát, vagyis a hiánygazdasáǦòÚǤ±
×Ǥò±ǡ±Ý×ȋͳͻǦȌ
Àö±ǡǡ±À±ïöǤïÝ
ϐ±ǡÝ ÚǤ
± ×±ö××Ǥ±À ïǡǡ
À×±òÀ××±ǡ Ǥ

Ý ×
ö±±ǤͳͻͻǦ±±ǡǦÝö±±ǡÀ±ö±
ÀǦÝ±±òǤ À
ǡǤ ×  ÚͳͻǦÀ×ò±öǡ
±Ýö± Ýͳͻͻ×±±À× ö± Ý ×ǡ   ±ǡ      ±±
öÚÝö±ǡ±Ý±öϐö±ÀǤ 
ͳͻͷǦÀÝÚòÝȋÚÚȌǡ
±À ǤÀ×ÚÝÚ±±ǣÝ±±± ö±Ú±±
tevékenysége nyomán a telep a szita- és az ofszetnyomásra szakosodott, és gyors
Ý±ǡÀ±ÝÀ±ǤǦ ±± 
öÝǡï±±Ýǡ××Àϐ±òǤ
26 Interjú Kisfalusi Mártával, 2016. december 10. Lejegyezte Üveges Krisztina.
27 Interjú Kisfalusi Mártával, 2016. november 18. Lejegyezte Üveges Krisztina.
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 ±±  Ǧ ±  ÝÚ  ±Ýö±
ϐò±ǡϐÚ±±Ǥ

ͳͻͺǦ× ±ϐ±Àǡ
ÀǤ ÀǡÝÀ±±ò×
À±öÀ×ǡǡ ±
±ÝÚ±ǡ  ±±ge nyomán indult meg a folyamat.
Festészetében ekkor a városképek mellett a Kulcslyuk-képek alkotnak egy
öǦ±Ǥ ǦÀ±Ýǣï
Ý ±ǡòÝ±±ò±òǤ ±ïǡ
Ǧ±±×À ò kálva. A szorongás- és a bezártság-élményt fogalmazta meg tehát a kulcslyuk-kéȋÚÚÚ±ǡͳͻǢǡ±ÝǡÝ
ͳͻͺǦͻȌǡÀ± ǡǡǤ
±± ×ö±ǡ±Ǧǡ±±Ý±ÝǡÀö    Ǥ   Ǧ±  
±±ǡ± ǡǡ±ǡ±±Ý
 ±ǡÀǤ

ï

 ±ö±ǤÝö Ǥòǡ×±ö±
± ±Ý × Ú±  ±ò ͳͻǦǤ  Úvette a makói Espersit emlékházba készült, József Attila emlékfal mázas kerámia,
vegyes technika,
. A fogasra akasztott kabátot-kalapot ábrázoló munka a csa±ÚÝ ǣ±ÚÝǡ±
mindennapi vendég volt a vacsoraasztalnál és az esti beszélgetéseken. A debreceni
Ú   öÝ±Ú× ϐï Àöǡ
×ǡ±ǡÚ±À××ȋǡÀǡ ͳͻͺʹȌǤ   ±± ÚÚ ±    Àház gazdasági épületének homlokzatára készült üvegmozaikot csehüveg,
.
× ××ÚÚ±±±ÚÚÀÝÀ
 ±ö±±ǤAÚ±Ýǡ±ÀÚÚöǤ
28 Interjú Lengyel Andrással, 2016. január 18. Lejegyezte Üveges Krisztina.
29 Magyar Nemzeti Galéria, Lektorátus Adattár, 378-006-K/80
30 Magyar Nemzeti Galéria, Lektorátus Adattár, 2500/2014/ K /56
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òÚÝ±± ǤÚ± Àǡ
Ú×À×Ǥ Ú±
×  ò ±ǡ  À ×× × À ×
ȋͳͻͺͺǡ±ǡÀÝȌǤ
 ×ͳǤǤ ±òÀ × Àö
pannója
, secco és fa plasztika, akril-gyanta rétegelt lemezen . E nagy voööÀǡ×±Ýö±ǡÝ±
Àö±öǤ2ǡöö
ï ± × ǡ       ï
járó alkotó mondanivalóját adták át.

 Ú ±Ýö± ±     ±ǡ  ò
 Ǥϐ×ϐǡǡ
±À±Ǥ ͺͲǦ±±ï±
±ö ÝÚ±ǡǣ×ǡ
À×±ïÚ±ǡÝ±±Úö±
     ±Ýö±Ǥ       ï ǡöÀ ±±ǡ
munkásságában lezárulni látszott egy egységes korszak. A murális munkák hatalmas
±ò±±ǡ±±À±±Ǥ

  ï±  × ϐǤ   Ǥǡ 
×ǡ Ǧϐȋͳͻͺ͵ǢͳͻͺʹǦͺ͵ǢͳͻͺʹǡȌ×±±ïǡöö±ǡ ǡ
±ÀÀ±Ǥ±öïÝǡö±±Úò×Ǥ
ÀǨ Ǥȋͳͻͺ͵ǡÀ×ǡȌö±ǡ±±××ǡ ϐǦö±Ǥ   ǡ±×±ǡ
××öǤ Azt is mondhatnánk, hogy az ilyen konceptuá±Ý ±Ǥǡ
átadjuk magunkat Kocsis gondolatmenetének, akkor átvezet minket a formálódó
ǡǦöȋͳͻͺͷǡÀ×ȌǤÀ±×±À ïǡÝÝ ö±ǡ    ö ȋ×   ǡ ÀȌ 
±Ǥö±
À±±±ö± ö±±±±±±ǣ
A Kaszás, a Szivárványkaszás, a Viharkaszás küzdelmét értelmezhetjük az emberen
ïǡǡ ×±Ǥ
31
32
33
34

Magyar Nemzeti Galéria, Lektorátus Adattár, 2500/2014/ K /56.387-007-K-80
Magyar Nemzeti Galéria, Lektorátus Adattár, 2500/2014/ K / 389-003-K-80
Hann Ferenc 1988.
Hann Ferenc 1988.
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± ±ǣ  òÝ ǡ   ±± ±    ï±±
    Ǥ  òÝ    ±  ÚòÚ
ǡ±ò±ÀÚòǤ
Ý   ±±±ǡ±öÝǡ ǡ ×ǡ Ýǡ öÝ ±   Ú± 
botanikus. Bármihez is fogott, azt a legnagyobb szakmai igényességgel hajtotta végǡÝ±Ú±Ǥ

 ±Ý±±Ǧïȋ
×ÝÚÚ±±×
ház kertjében és télikertjében .

±±±òϐÚÚ±ǡǤ Ú±À ǡ
ö±Ǥ±ǡÝ± ±
ÀöȋǡͳͻͺǢÀǡͳͻͺȂͻͳȌǤÝö±±×±±ǡ±±
 ǦÀͳͻͺͷǦǡͳͻͺǦöÝ±ò
±À×ÀǡͳͻͺͻǦ×±ÚÚÀǤ
 ±Úö±±±Ýǡ
ʹͲͲͷǦ×ÀǤ

±±±

 Ý ±  ±  ǡ  ± ǡ 
Ú  ±   ö± ÝÝǡ × ï Ǧ ±ǡ
 ×  Ý  ÚÀǤ    ± 
fordulópontot jelentettek Kocsis )mre pályáján. )ndulása óta alaposan átrajzolódott
±Ýö±ǣǦ±ϐǡ ±×ǡ ×ö±±Ú±À±Ǥ

 ±±±×À ×ǡ×ǡÀ×±Ǧïö±ǤY×ǡ±
±±Ý ±ǡ
ï±Ýö±±ö±Ú±±±ÝǤ

  ï Ý ± öÝ    Ý  Ú±ï±× ±ÝǤ
Ý±ÝÚÚÝöȋͳͻͻͳǦ
ʹͲͲͲȌ Àö±ǤÚ±Úò±ǡÝǡÝ×±Ýö± ±Ǥ
35 Interjú Kisfalusi Mártával, 2016. november 18. Lejegyezte Üveges Krisztina. Interjú Kocsis Jánossal, 2016. október 11. Lejegyezte Üveges Krisztina.
36 Perneczky Géza 2006, 213-284.
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ǡǡǡͳͻͻͳǦʹͲͲͲ
ǡ×Ǥ ×ǣÚÚÚ

 ÝÝ    ±    ò  ï ± 
ǡ±ÚÝÚ×±
ö±±±Ǥ
ǡ ×ö±ǡ 
Ú±±ǡ Úò±
ÚÚǤ
Kocsis kiindulópontjaként egy vidéki családi lakodalom szolgált. A szentö ±͵Ͷǡͷ±ïÝǤ ö±ǡ 
 ǤÚï±
Ý±ǡ×ÝÝÝǤ

ò×ǡ×ÚÚÚ±ò±òÚǡÚòÚòòÚǦ ±ǡÝǡ× ǤÝÚÝ
×ǡ± Ýϐǡ
 ǤÀöÝǡÝÀ±Ý±À
Ýǡ ÝǡÀǦǡÚ±Ǥ±ǡÝ±±ǡ ±
ÚÀ±×ǤöÝ±ǡÀ ×
felszámolta a szocializmus.

37 Interjú Kisfalusi Mártával, 2016. november 18. Lejegyezte Üveges Krisztina.
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ǡ±ǡ À
hangvételt a hideg, távolságtartó festésmóddal.

ÚöÝÚ±ÚÝöǡ  ×±Àϐ±
 ǣöÝÚ ±±ǡÚÚ×ǡ±±òǤÚÝǡ
×±ǡͳͻǦÝÝ±ÚÚÀÝ±ǡ
ͲǦǡͺͲǦ±±ò±±±ÝÝnyairól, pusztuló makói házairól. Azt hiszem, ez a példa is jól mutatja, hogy mennyire
±Ú±ÀÝö±×Ǥ

±À±×±òö ǤÚǡ Àö±ÀÝ
elemeikben a Kulcslyuk-képekhez és a Kaszás-képekhez kapcsolódnak. Az
  ×  ö± ǡ   Ý   Ǥ 
ͳͻͻͳȂͻʹǦöÚï ǦÀǡò
ϐïǦ±±Ǥ××ȋͳͻͻͳȂʹͲͳͳȌ
 ±ÝÝǡ±òǤ±ÀÝÚton is fordulatot jeleztek. Egyrészt a Kaszás-képek nagy és veszélyes gesztusai
±×ǡÝkodalom látványvilágát. Másrészt a pálmaág, mint a béke szimbóluma, jelentheÝǦ×ǡ
nélkül elképzelhetetlen lenne a Lakodalom által képviselt szintézis.

×ö À±ïǤ ǡ
ï ±ǡ    ö± ×  Ú  ǡ
ÀòǡÚ±Ǥï±
ǡ×Ǥ×ǡòÚÀǡ
 ǡöÝǤ ±±
 ±Àǡ±±Ú±
Ý ǡ    ±     ȋ×
ȋ ȌǡʹͲͲͶȂʹͲͲǢÝȋȌǡʹͲͲȂʹͲͲͺȌǤ±Ý±
±ÀÝ×ǡÚ±±ȋ 
 ǡʹͲͲȂʹͲͳʹǢ±ǡʹͲͳͲȂʹͲͳʹȌǤöÚÚ 
±Ý±Ǥ±×öÚ±±Ú±ǡ
± ÀǤ ±±ö ± ×ÝÚÀ±
elterjedt technorealista tendenciához.
×ȋ ȌǡʹͲͲͶǦʹͲͲǤ ×ǣ  

38 Fábián László 2000.; Bárdosi József 2000.
39 A Hortus Botanicus Leiden1590-es alapításával Európa talán legrégebbi botanikus kertje. Forrás: Wikipédia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Hortus_Botanicus_Leiden (utolsó elérés: 2016. december 8.)
40 Digitális fotó vagy más számítógépes képalkotási eljárásokat festészetre átültetõ festésmód
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 öǡÚÝlán Fehér László munkássága, a személyességet reprezentáló családi fotók alapján
±ò±À× ±Ǥ

 ï×Ú±ǡ± ±Ǥ±Ú±×ö±ǤÀ± À
×ǡ±ǡ±±ǡÀ×Ý±±ö±Ǥ
Kocsis )mre
. Makó –
. Budapest
ͳͻͷͶȂͳͻͷͺ±ÝǦ± ö± 
ͳͻͷͻȂͳͻ±Ýö± Ýǡ Ú± Àványa
ͳͻȂͳͻͲǦÚÚÀ
ͳͻͺǦÝ±Ýö± ÝǡǡͳͻͻͳǦÝÀ ϐ±Ý
ͳͻȂͳͻͻͲǦ× ϐö±Ý±Ý
ͳͻͻ Ý±±
ʹͲͲʹÚ2
ʹͲͲͻÚ2

ǣ ǡ ǡǡǡǡǡ×ǡ
Egyesült Államok
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Domanovszky Endre
ͳͻͳ±Ýǣ±Ý×
±Ýö± ÝͳͻͲǦͳǤ±×ò±±××Ǥ ǣö±ȀͳʹǤǤ
Bán András
A vizuális antropológia felé. Budapest.

Bárdosi József
ʹͲͲͲ  Ǥ Ǥǣ  ±ǤǤ 
)mre. Vác.
Bereczky Lóránd
Kocsis. Budapest.

Fábián László
ʹͲͲͲÝöò±Ǥ Ǥǣ  ±ǤǤ
Kocsis )mre. Vác.
Feledy Balázs
ʹͲͲͳ2±±öǤ Ǥ ÚǤǤǤǤ
Kiss Sándor
ͳͻͷ ö±Ǥö±ͳͻͷȀ͵ǤǤ

Ú ±ͳͻͲ
ͳͻͲ ǤǤÚ ±ǤǤ
Ú ±
ͳͻͷï ±ͳͻͶͷȂͳͻͷǤǤ

Ú2
ʹͲͲͷ Ƿ ö± ÚÚǳ Ǧ  ö±ǫ  ͷǤ  × Ȃ ǡ
ͳͻʹǤï͵ͲȂ×ͺǤ ǤǦ±±òǣtott cikkek és tanulmányok. Szerk. Aknai Katalin és (ornyikSándor. Budapest.
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Kurta János
ͳͻö±± ǫ Ǥ±±ǣ
±Ýö±×ǣͳͻͶͷȂͳͻͷǤǤ
Mauer Dóra
ʹͲͲͺ×ǣǤ×ǤǤ

Nagy )ldikó
ͳͻ×ÀòǤö±ͳͻȀͷǤǤ
Németh Lajos
ͳͻ±ǣ±ǤǤ

P. Brestyánszky )lona
ͳͻ͵±×Ú±òï±ÝǤö±ͳͻ͵ȀͺǤǤ
Peternák Miklós
ͳͻͻͳ±±±×ͳͻͺ͵ǤͳͻͻͳȀͷǤǤ
Pogány Ö. Gábor
ͳͻ   ÚǤö±ͳͻȀͳͲǤǤ
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Valluch Tibor
ʹͲͳͷ ǣǷǳ×ǤǣȀȀǤǤȀȀ
ȀȀȀȀȀȋÚ±ǣʹͲͳͷǤͳͲǤ
.
Véri Dániel
ʹͲͳ͵±±ǣ ǤǤ±ǤǤ

  
ȋͷͿͺͶǦͶͷͻȌ

 ϔǣ ǡ 
  Ǥ 
 Ǥ  Ǧ
Ǥ  
ǡǤ
 
ǡ   Ǥ

Prakfalvi Endre
ʹͲͲ±À±ͳͻͶͷȂͳͻͷͻǤ ×Ǥ Ǥ ǣ±Àtészet és tervezés Magyarországon,
–
. Szerk. Fehérvári Zoltán, (ajdu
Virág, Prakfalvi Endre. Budapest.
Rabinovszky Máriusz
ͳͻͷ±ǣö±ÀǤǤǤpest.
Simon Zsuzsanna
(alász András. Budapest.

Standeisky Éva
ʹͲͲͷ×ÚǤö± Ǥ Ǥ2ǣ ïÚǣ±ǤǤ
Tóth Ferenc
ʹͲͳ× ǣ ǡǤ×Ǥ
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  ×Ǧ  Àǡ× 

±À±Ý  ȋͳͻ͵ͷȂʹͲͳͳȌÀǦ
ö±ÀÝö±ȂÚÚ±òÚÚǡÀ
òȂÚ±ò××ǤÚòǦ
ǣ ǡǡ òÝ ×ǡl
Ú Ýǡ   Ú ±òǤ    ÚÚ±±ÀÝ 
±±ǡ±ǡ±±±À±Ǧ
Ú±±öÀǤ

Hagymaház

GERENCSÉR JUDIT

MAKOVECZ
IMRE MAKÓN
  Àǡ
az Makónak Makovecz
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   Ýǡ  ±ò Ǥ  ǡ
ÚǡÝ±±±ò±ïÚÚǤ
±òͳͻ͵ͲǦ±ï±À±Àǡ ×Ǧ
×ǤÝ ×±±À±ǡ Ǧ
±ǡÀòǤǦ
ï öÝ±Ú±öÚÚǤ

ͳͻͻǦ ±À±±ǡ±±±Ǥ±
×Y±  ±ǡÚÚǤ
±òǡÀǡ  
Ǥ±±ǡÀ±Ú±±Ǧ
± ×Ý
ǡǷ ǳǤÀÚ±ǣ
òǡÝǡǡǡ±ò
a látványterv. A szabadkézi rajzokon minden lényeges információ szerepelt. Nem
 ǡÝǡ±±±Ǧ
ǤÝ×À±À Àöö±ȋͺͳǤǤȌǣ

Ƿöò±±ǤÝÚ±ǡ±±
 ±± Ý Ƿǳ  Ǥ   Ú  
ǡǡ±Ý±À±Ý±òǤ±±Ǧ
×±òǤöǡ
±±±ȂÀǤòǡ
±±ǥǳ

±À±ÀÚÝÀǡ
 ±×ǣ

Ƿ×Àöǡ±ò ×±Ǧ
±ǡ×ǡÀǤ×Àöǡ
±ǡ×Ǣǡ
ÚÚ±ÚǡÝǡ±ǦÚ
 ×ǳǤȋ  ǣAͳͻͺͻȂʹͲͲͻǤ͵ǤǤȌ

     ±  Úǡ ± ±ö
 ǡ ±À±ȂȂ
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  ×Ǧ  Àǡ× 

±±Ý ±± ÚòǤ   ±À± ± 
ǡ±ǡ±ÚïÚÚǤö±Àòö±±× 
ïǡÚ±±±±±ǡÚÚǤ±òÚÝ
±±ÚÚÚ ǡÝÀÝ ÚǤÚÀÝ±ǡÚÚ
±×±Úöǡ× ÝǤ±ò
±Ý öÀǡÝ
±ǦÚǦ ×ǡÝ ï
±ǡ±òÝ±±Ǥ

   ±À±± Àò     
±ÝǡǡÝ±Ýǡ±À±Ȃö±Ȃ×ÀǤ 
±±òǣ±±±ö
±ò±Àǡ±
elhelyezésében a centrális szimmetria is érvényre jut.

Ƿ  ǡ  × ±ǡ  ±ö± ǡ  Ú
 ± Ú±ǡ  ǡ  ±À ǡ À ± 
Ý± × ×Ý     Ȃ  ±À± Ǥǳ
ȋ  ǣAͳͻͺͻȂʹͲͲͻǤ͵ǤǤȌ

 ± Ú±Ý    ±òǡ ï   ϐòǣ±±ÝÀ±ö±ǡïÝÀÝ±±Ú ǡÝ±±ǣǷǥǡǳ
ȋ ±ȌǤÚ±ǡïÚ
±ǡÚÀÚǤ

±ö±ïǡÝÀÀ±ò±òǢ±Ú±Ýïǡ
ò À±Ý±
 ǤÚ±À±ÝǣÚ×ï±±  
± Ý öö ±  Ý   Ƿǳǡ   
Ǥ  ±Ý± ± ϐò    Ý
Ýòǡ×±ò±ïǡ
±ǦǡÀ±Úǡǡ
±Ú±À±ǡ±Ǥ

Ƿ ǡ  ±À ǳǡ   ±ò  ǡ
 ÚÚ± Ú ±ǡ  À   ǡ   ×
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  ×Ǧ  Àǡ× 

±ǡÀòǡï±Únapjaikból, megélhetik ünnepeiket.
A (agymaház városszerkezeti elhelyezkedése részben szerencsésnek
×ǡ×Ú ǡÀ
 Ú±ï±À±Ǥ
ï×ǡ±±ÀǷ ǳ±À±ǡÝï±ò±±
Àǡï×ǡ±Ú±ǡ±Ý
emberek világához.

ÝÝȂÚÚ×Ý±±±ȂÚÝïǡÀ±ÝÀ±òÚÚ±×±Ǥ

±±±òÚǡ
±ï×±±×Ǥ±ò±ò×±òÝÀǡ±Ý±±ò±ÝÀǤ

±±òǡÝ ×ÚÀÝ±
±ǡǡ±ǡǤ±±Ý± ÝǤ±×Ú±ǡ±×ò ±Ý±ǡ±×ÚÚ±Ǥ±ò ò±±± ±ǡÀ±ÚÚÝǡ
zenekari árkot és a gépészet helyiségeit találjuk.

Ýǣ  Ǧ±ǦÀ±ÀÝö±ǡ
ǦÀ±À±ǡ±±À±ǡ  ± ǦÀ±À±ǡ
×ǡ×Ýǡ Ý±À±ǡ ǦÀö±Ǥ

×Ǧ±±±òÝ

  ±òò    ± ±ö± Ý Ý±ö
alkotás.

 ± òÝ ±À±± Ú Àǡ  ±  ±±  ±ǡÀÚ±ÀǤÝ±ö
×ǡ±À±òÝòÚÚÝ±Ǥ Ý±ǡ×À×Ǥ

 ÚÝ     Ý  × ± ±Ǥ±±À± Ý±
ï±±Àò×Ǥ±±òÝÚ±ò±
 À   Ǧ ±±Ý ÚÝ À
Úò±±òÝÚÚòÀban.
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  ×Ǧ  Àǡ× 

×Ú±òÝò±
×ǡï××± ±ÝǤ
± ±ö±±òȋ±±Ȍ
ÚÚ±òÝ±ǣÚïÝ±±À±ǡ±Ǥ±Ýǡ
±±òÝÝ±×Ǥ

±òò×òÚÀÝ±×ǣ±±òÝǡ
±×òÝǤÝ ±ÀǦ±
±±ò±ǤÝ À±±±
Ǥ  ±  ±Ý   ±À±    
 ǣ±ÚÚÚǡï±±ǡò±ÀǤÚ±Ý
×±ÀǤ
À±±òÝ±ǡ±±ǷÚò±ǳǤ±Ú±×±±ÝÝ±
Ǥ×À±ǣ
òÀ×±±ÝÚ±ÚÝǡ×ÀǤÚÝ±À±ò±òÝ±ò ××±×ö±±òÝǤ±À×
±  ò×Àǡï
Ƿ×±ǳǦǤ

Ý×ÀǡÚööï±ǦòÚ±±Ǥ±±À
a gyógyászati rész kapott helyet.

±ò±±±ǣ  Ǧ±ǦÀ
±ÀÝö±ǡÝ ǦÀ±À±ǡǦÀ±À±ǡ ± ǦÀ±À±ǡ×± ±Ýǡ 
×±±Ýǡ ± Ýǡ
 ǦÀö±ǡÝ±À±Ǥ
±ò  AʹͲͲͲȂͳͻͻͲ ÀöÚ±Ý
ȋͳʹǤǤȌǣ

Ƿ ±À± ± Ȃ  ± Ȃ   ǡ  Ýǡ  ǡ 
Àǡ    ǡ ±    ÝÝ±± Ǥ 
ǡ ǡ×ǡ ×ǡÚÚ± ±
±±±òÚǤÚ±ǡ×Ú× ǡ
±ǡ±±±ǡ±À±Ǥǳ
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  ×Ǧ  Àǡ× 

  ×

   ×        ͷͿͿͶǤ  ϔ
 Ǧ  ǡ Ǧ  
ǲǦ ȏǤǤǤȐ 
 ǡǡǣȂ
 ǡǡ ȏǤǤǤȐ ϔ 
ǡǡ 
Ǥǳ ǡ 
 ǡ ǡǡ ǤǤǤǤ 
   ǯǤ
on a trip around his buildings in Makó.
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

±×±ÝǦ
ï ±±ÝÝ× ±Ǥ ȋ Ȍ±Ǧ
±± Ú±  ± Ý   ± ï
±òǤ Ǧ××Ú××
ǡÀ±Ú±ʹͲͲͺǦǡ×ǣǷ ×
    Ú±±  ×  ±± ±
ǡʹͲͲǦǡ ǣEsztétika. Elmélet és
Ú± ÀöÝö±ÝÀ××òÝǦ
Ú±±Ǥ Ǧ×ǤȀǥȀǳï
ǣ Ƿ ×  × ±  òÚÚÝ  ± Ú 
hatások érték.

ͳͻʹͲǦ±±××ÚÝ×Àö
 ±Ǥ ǣAz aesthetika alapelemei ǤÚǦ
ǡ À ×ÚǤȀǥȀ ×Ǧ
  × Ý  ǡ  ǡ   ±
ǡ±×±±Ú Ú±
Ú öǤ öǤ
××ǡͳͻʹʹ±±ǡͳͻʹ͵±ǣ±ϔǦ
kába Ǥö±ǤȀǥȀǳȋÚǤǣȀȀǤǤȀʹͲͲͺȀͳʹȀ͵ͲȀǦǦǦǦ
 ȀȌǤ

 Ý ȋͷ;ͼ;ǦͷͿͷȌǡ  × ò Ú±±ǡ
À×±

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON

A CROCE-HATÁS
FORRÁSVIDÉKÉN
78

Ýǡ ǡ
József Attila

±ÀϐÝǡ×ͳͺͺǤïʹǦ
±òǡ ǡǡÀ±ï××ǡǦ
±Ú±±± ǣEsztétika. Elmélet és történet
Àöö±ÝÀ×Ǥ

    ±ǡ ϐ× ± Ú±± ȋͳͺǦͳͻͷʹȌǡ
±Ýö±ÝÀǡ öòÚ±Ǧ
netírást és hogyan ne? Àö±ǣǷ±
Ú±±±±×ǡÚ±ǡÚÝǡ
Ƿ±ǳǡ±±ǡǦ
Ý ±±Ú±ǡö
Ý±ǡ± ±òǤǳÝǦ
±±±öÚ×Ǧ
reztem.

 ͳͻ͵ͳǡÝǦ
Ú Ú±  ±ǡ ï ±À ǡ ÝǦ
 ǡ ȋÚǤ  ï   ±Ǥ ǡ
79

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON
 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

ͳͻ͵ͳǤʹʹǤǡǤǤïǤǢ±± 
Ýȋǡͳͻ͵ͳǤʹͺǤǤǤ ǤïǤȌ ǣ ǡʹͲͲ͵ǤͳǤ
ͷͺǦͲǤȌ  Ú±±  ±Ý  Ý   ± csak kortársa, hanem nemzedéktársa is.

ÝÚ±±ǡ
±±×ǡÚ±Ǥ×±À±×Ú±ǤÚÝ Ǧ±À ×±ÀÝö±Ǧ±±
ÚǤ ±
±Ú±±ǡ ±±
± ± Ǥ   ÚÚ   YÀ× Ú± ±±  ±  ×
Ú± ÀȋY ǦͳͷͷȌÚ±±òÝ
± ǡǡ× ÀȋY ǦͳͶǤͲȌǡÚÚÚ 
és az irodalomtudományra gyakorolt hatását is elemeztem.

   Ú±± × Ú ǡÝÚ±±ǡ
  ǡ Ú ǡ ± ×ǡ   ǡ  ǡ
 ± ± × Ú  À ǡ    ÚÚ±±   ǡ ±  ï  ± ± ϐ× ï ϐ ÀǤ  Ú±ǦÀÝ±Ú±±Ǥ
ȋÚǤ ×ǣǤÚǡͳͻͻͶǤʹͷǦͷͺǤȌǤ
××ÚÀ×Ǥ±Ǧ ÝȋͳͺͻʹǦͳͻͺͷȌÚ±±ǡȋÚǤ  ǣǷïϐ×ǤǳǦ ÝǤ ǣ Ú±ǡͳͻͻ͵ǤͳǦʹǤʹͺͲǦ͵ͳͲǤȌǤ

Ýȋ×ǡͳͺͺǤïǤʹǤȂͳͻ͵ͳǤǤͻǤȌÚ±ǦÀ×
×ÝÚǡ±Ý
ÀǤÚ±±ÚÚÝȋͳͺͲǦͳͻ͵Ȍ
±±±ǤÝ×±
ǡ±Ú±Ú Ú±Ǥ Ú±ÀÝ±ǡ
 ± ±ǡ À× Ú±±   ± Ú±
ÚÚ±×ǡ±ÀÝ ±Ý
À×ǡòöÚÝÚ ±
 ǦÝÚÀÝǡÝǤ
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

××±Ǥ

A makói gyermekkor után a tanulás, a hivatásválasztás, majd a pályakezdés évei
ÚǤÝ×±Ǥtodik osztályának elvégzése után,
. augusztus -én belépett a piarista rendǤ×± ÚÚǤ ±
ǡ× ÝÚ±ïǤ
Ý ±ǤͳͺͻͲǦÝ
ǡÝ±ÝÚ ±tori oklevelet szerzett. Tanári oklevelét is ugyanitt kapta meg,
. február -én.

 öÚ±  À    Ýǡ 
 ±ÝǤ±± × Ýǡ ±ö±ÚÚǤͳͻͲͲǦͳͻͲͳǦ
±   ×  Ý ± Ǥ  ± 
ÝǤ ͳͻͲͳ ± ͳͻʹͻ ÚÚǡ À      Ǥ  ± ±ö  Ú ± 
ÚïÀǤȋÝǣ×Ú±ÚǤ  Ú± Ǥ  Ǥ Ǧǡ ͳͻʹͳǤǢ  Ýǣ
×ÚǤÚ± Ǥ ǦǤǡ±Ǥ
ǦǡͳͻʹʹǤǢÝǣ×Ú±ÚǤ
Ú± ǤǤǦǡͳͻʹͳǤȌǡÚ±  Àöö±Ǥȋ ǣǤÚÝ
±±Ǥ±Ú± Ǧ ǤÝǤ
Ǧǡ ͳͻʹͶǤǢ Ǥ Ǧ ǡͳͻʹǤǢ Ǥ Ǧ ǡ ͳͻ͵ͶǤȌ   Ý
 ±öǤ

±ǤǤ
ÝǡÀ×±±

ÝÝÀ± ±±Ǥ± ±Ý±± Ýǡ    ǡ  Ú± Ý±ö
±ȋͳͻͲͺǦͳͻͳ͵Ȍ͵Ǥ±ͳǤ×ÝǤ
 ± Ú±   ǡ  ±
±±±Ý ÝǡÝ±×
 Ý ò Ý±ÀÝ   ±Ý ± ò Ú×ǤÝÚ ±
ÚÚǤÚÚïǡ±±ǦǤͳͺͻ×ͳͺͻͺ×±ÚÚÝÝǤͳͻͲͺ±ͳͻͳ͵ÚÚ±ǡͳͻʹͲǦ
Erdélyi )rodalmi Társaság Almanachját szerkesztette.
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

 ǣÚ± ÀöÚ±Ý×Àǡ±öͳͺͻͻǦ 
 ×Úǡ Ǥ
  À    ǯ      
ǯ ÀöǤÝÀÀÀ ×±ö±À ÀÝÚͳͻͳʹǦǡ ÝÚ±
ǡ±ÚÝ±±ǣö±ÀÚÝÀ ×Ú±Ǥ  À ×±
ö±À± ×±±ÝÀ±ͳͻͳ͵Ǧ±ʹǤÝÝǡ 
Ǥ  Ý         ǯ 
  Àöö±±Ǥ±±
Ú± ÀÀǤ× ǦÀ±
ǡȋ±±ȌöÚtetben jelent meg,
-ben.

 Ý Ú±± ǡ 
À±± ×

   Ú±ǦÀǡ  ± ± 
  ± ± ö±  À ò±  Ǥ  ±±±  ï ǦöÝ± × 
ÀǤÝ±ï Àö×ǡͳͻͳͶǦ ±ǣ Ú Àö
ÀǤ

  ò ±   öÝ±  
 öò ±   Ú ±±  òǤ   Ý ×  ǡ  Ýϐ  Ú Ú±Ǥ
 ±  ÝϐǦ × Ú ͳͻʹʹǦ  Ǥ  Ý±ÚÀÝǤ×ÚÚ±
ÝǣǷ± Ýϐ
ò±±  ±×  Ú ï   
ò±Ǥǳ Ú±  Àö×ͳͻʹͶǤʹǤ
 ± ÀÀÝÚÝǤ

Ú± ö  ÚÝǣ   Ý±  ï
±±ȋͳͺͻʹȌǢÚÚȋǡͳͻͲͲȌǢ
ȋǡ ͳͻͳͲȌǢ    ȋǡ ͳͻͳͲȌǢ  ± ÚÚ
ȋͳͻͳͳȌǢȋǡͳͻͳʹȌǤA
Àö×ǡ±± ÀöǡÚÚǡ
±ÚÚǡÝ Àö×ǡ  Ý
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

2ÀÝ±ǡ Àö±ÚÚǤ
ÚÚǡ±ï Àö×±Ǧ Àöǡöǡ±Ý±±  Àö×ǤÀ
±±ÚÚǤÝǡï
± ±ǡ  ï Ý Ǧ  ± öÝ±Ú± ϐÀ±ǤÀÀǤgyarországi kultuszával kapcsolatos kutatást is végzett és eredményeit az
-es
±±Ǥ ××Ú±±± ±±±±  ± × ± À ±
ÀǤ±  Àö×ͳͻʹͶǦ
 ×ǦÝǡ ö±ϐ××Àϐ±ϐǤ   ö×ͳͷͺǦÝ ÀöÚ±ǡͳͻʹǦ
 ×À±   ±Ú ÀöÚ±Ýǡǡ±Ǥ
ǤǡǤ   ±ǡ×ǡÝ±ÝͳͻʹǦÀ
 ×Ǥ± ±À Àöǡ  ×± ×
  ÚÝ ±  Ú   ± Àö Ú±Ý
ͳͻʹǦ ×À  ±   ×Ǥ  ± × ǡ
± ±ǡǡ ±ÝͳͻʹǦÀ ×Ǥ

ö Àö×ͳͻʹͷǦÝ Ý±Ǥ   ±×  ÀöÚ±ÝǡǦÀ
±À×ǡÚöÝͳͻʹǦǡ ϐ Àö±±Ý ͳͻʹǦ ÚÚ ±Ǥ     ͳͻʹͷǦ 
Sándorról,
-ban Áprily Lajosról,
-ben Mécs Lászlóról és
-ban Szergej
ÝǤ

×ǡÚ×±±Ú±±ÀǤÝö± Àö×ȋͳͻͲͺȌÚÚ
±±ǡÚÝ ×ò
±ï±Ǥ

 Ý À× À± ± ±Ú± 
 Ú ±±À ×ǦÚÀ±±

Ú±±ö±Ú 
ï×ï±Ǥ±±ö ǡÚ±×±±±±ÀÀ ×Ǥ ǤǤǡ
ϐ×ϐÚ±±À ö±ǣǷö±
Ȃ ȂÀ ×ǡö±ǡö±
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

ǡÚÚ±ïǤöϐ±
ö±ǡòÚÚ±±ÝÀ±Ý± ×ǡöǤȋǥȌǳȋ ǣ ×ϐ ±Ǥ
ϐ×ϐ±ϐ×ǤǤÝǤÚ×ǡͳͻͻ͵ǤʹǤȌ òǡ±±±±ÝÝ 
À ×ǤÀ ×±ÝǤ     ǡ  À ×   ǫ   × 
öÀ À ǣǷ  ǡ    Ǥǳ ȋǷ
  ǡòǤǳȌ

 ×±ÝǤ Ý±±ǡö±szetkritikára és esztétikára is nagy hatást gyakorolt. Croce esztétikai nézetrendsze±ͳͺͻͻǦÀǤ±
ǯ   ǯ ȋÝ±
 ±ǡ   ± ±   ± Ȍ Àö
öǤÀ ǡ±ͳͻͲʹǦ ×ϐ Ý Ú±    Ýöǡ  ±Ǥ ȋÚǤ  ǣ Ý±ǣ±Ǥ ǣǣ ×±ϐ×ǤǤ± ±ÀǤ
Veszprém,
.
.

 ±±ö±ϐ×ϐÀ×ǣǷ±
±Ú±ò×ÀǤ×ÀÝ×ȋǥȌǡ±ò±Ǥǳ Ǧ±À ×À×±Ý× ×±±±ö±±±±±±±Ǥ ÀǣǷȋǥȌ
À±Ý±Ǥ ò±Ú×±ǡÚÚÚ×±××òÚÚ±±ÝȋǥȌǤǳ

Ý±±±× ö×ÀǤ±ͳͻͳͳǦ
 ±ï±  À ÚÚ ± ±±± Àò Ǥ    Ú±±Ý±ǡ òͳͻͳͳ 
ÀöÚ ×±±ö± ÀÚ
 ×Ú±ǡÝ
   ϐ    ϐ ǡ ͳͻͳͳ  ±±Ǥ  
Ú ±ï±±ͳͻͳʹǦ Àö×Ǥ

ïǡ òǡ ×ǡ Úǡ  ǡÀÚÀ ǦǤÚÝò
  ×Ú±Ǥ ÝÀ
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

±× ÀöÚ ×
ÚÚ±××±Ú±ͳͻͳͷǦǤ±
ǤÝö ö± Àö×ÝÀ± Ú Ǧ±±×ǤÀÝ±
Ýö±ÚÝǤ

  Ǧ ± × Ǥ    × 
versét méltató cikke

      ±Ý± òǤ   À
ͳͻͳǦ ǣ±Ǥȋ ǤȌ
ÀööǤ× Ú À Ǧö
ͳͻͳǦÚÚ±±±
Ý±ÚÚ Ǧ±À× ×ból. Az esztétika alapelemei második kiadását pedig
-ben Tankó Béla ismertet±Ǥïǡö×ÚÚ ò
±±±òǤ ö±Úö±ǡÝÀ
ÝǤÝÚ Ú±neti Kongresszust Budapesten rendezték meg
-ben, és ezen Benedetto Croce
±ǡȋÚǤ×ǣǷÚ±ǥǳǤ 
Ú±ͳͻ͵ͳǦǤ ǣ ǡʹͲͲ͵Ǥ
ͳǤͷͶǦͷǤǡ×ǡǣ ͳͻ͵ͳǤ ǣ 
anni dopo. Aquincum Kiadó, Budapest,
. - ..

× À ×Ǥ × ×ööÚÝ±±±±×±±
±±±±Ǥ ×ÝÀ   ±Ǥ ×   ±  Àö   
ǡ±Àϐ±
támaszkodott Croce fogalmaira.

Ú× ×ͳͻʹͺǦ×±× ±ǣ Ƿ±  ïǡ   ͳǦ±ǡ  ±Ý ×Ǧǡ
 ϐ À× ÚÚ±   ×  Ǥ ÚÚ   ±ÝÚǤÚǦÚ
±ǣÝǦÀǤ±ϐÚÚ ±
 ǡ   ÝÚǤ   × Ú±Ýǡ  ǡ±Ý±±ÝÝ ±Ǥ ×ÀÚǡ±ò±ǡǤ
±±±±Ýǡ ǡ±ò
 ÚÝÚ  ± ×Ǥ ×  ± ±× ÚÚ 
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

 ± ±±        ± ÚòǤ  ϐÚÝö±±òÚÚÚÝÚ±Ǥǳ ×
ÀǣǷ ǤÚ± ±À × À×±Ú±ÝöǡϐÚÝ±ò
 À ×±Ǥǳȋ 
×ǣÚÚ±Ǥ ǣ Ú±ǡͳͻͷͻǤ͵ǦͶǤͶͲͺǦͶ͵͵Ǥ ±
ǣͶͳͲǦͶͳͳǤȌ

  Ǧ ±Ú±ǡ Ú± ±±Ú± 
Ú±Ǥ ÚÀǣǷïǡ
ǡÚǡÝ × ±ǡ±Ǥ±±Ú± ÀöÚǤ±
 À±ö±ϐ×ϐǡǡ±À±ǡÚòòÝǤ ××Ý±ǡǡ
 ÝÀǤǳȋ Úǣ ×
± ǤÀ ××Ǥ ǣ Ú±
Ú±ǡͳͻͺͲǤʹǤͷͳǦͷͺͲǤ ±ǣͷ͵ǤǢÚǤÚ±ǣ  ×
×ǡ × ±×Ǥ ǣ ͷͲȂ 
év után. Szerk. Fontanini Krisztina, Kelemen János, Takács József. Aquincum Kiadó, Budapest,
.
.

±Ǥ ǣ±ϐ×ϐǣ ×  ±    Àö  òÚ ϐ ±Ǥ 
±Ǥ  Ǧ×±Ú± À ×
ǦÀ  Ǥ Ƿ2 ±ò Ú    ϐ× 
 ǡ ×±±Ú×
hivatkozott. Croce fejtegetései során találkozunk egy olyan megfontolással, amely a
ϐ×ϐÚǡ±± ± ×ÚÚ±±×ǤǷϐ×ϐÀǡ
ïöǡ ǡÀǦ
ǦòȂÀ ǤȂȀǥȀ±ȋϐ×ϐȌÚ
±ÀȀǥȀÝ×ǡǡ×±ǡ±±Ǧ±± Àï×
Ú±±ǡÝ±±±ÚÚ±ï±ò±ǣ ǡǷ
òÀǳǡ ×ÀǣǷòǳǤ
ȋÚǤ ×ǣ±Ú±Ǥ ×ǣǡǡǤ
ǤǤǤ ×Ǥ±×ǡǡͳͻͷͺǤʹ͵ͷǤǢ ×ǣ± Ǥͳͻʹ͵Ǧͳͻ͵ͲǤÚǤǤǤǤ  Ǥ×ǡǡͳͻͻͷǤͳͲͶǤȌǢ ±Ǥ ǣ ±ϐ×ϐǤ Ú±ϐ×ϐ
ÚǤ ǣ Ú±ǡʹͲͲͺǤʹǤͳͷͷǦͳͺǤ ±ǣͳ͵ǦͳͶǤȌ
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

×    ǣ ±Ǥ ± ± Ú± Àǡ   Ý
ÀÚÝ À ×±ö± ÀöÚ±
ǡǡÚ±ö±À±±±ïǤ ×± Àö±Ýϐ ïöÝϐ×ÚÚÀȋÚÀǣ Ǥ× ǡ ǡ  ±Ǥ ǤǤǤǡ  ǤÀǣ ±Ǥ
×ǡǡʹͲͲǤȌǤ × ×ͳͻʹͺǤï͵ͲǦ ×
Àǡ ǣ±Ǥ±±Ú± Àöǡ
À×ö±ÀϐǤ

  × Àö±öÀ Àö×ͳͻͶʹǤï×Ǥ
 ±±ǡ±À±×
 ÀöÀ×ͳͻͶʹǦǡ±
À  ÀöǡÚ×ÚÚǤ
×ǦÀö±ǡȋÚǤ ǣϐǤ ǣ
 ǡͳͻͶʹǤǤʹͲǤ͵ͶͳǤǢÚǤ× Úǣ ± ×
±Ǥ ǣ Ú±ǡͳͻͷͺǤͳǤͳͶǦͳͶͻǤȌǢ   ×Ƿǳ ÀöÚ±±ÝǤȋǣ ǡͳͻͶʹǤ
ʹͲǤȌ ǣ ǡʹͲͲ͵ǤͳǤͷͻǦͲǤȌǤ

 Àö× ͳͻͶʹǤ±ͷǤ±Ǥ
××ÀöÝ À ×
×ÀÝÚÝÝ±±×öÀ×ÚǤ ××À
Àǡǡ×Ǧ±±Ú±
±ǥ ÀöǡȋÚǤ×ǡǣ
 Ǥ Ǧ Ǥ ǣǡͳͻͶʹǤͷǤǤǡǤǤȌǤ

 ×±  ×À ö±×Ǥ Ú×ϐÀ ×ȋͳͻͻͷȌǤ
 ÝÚ×±±ǡ
ǡ  ǯǤ  ÀöϐǤ
ϐ×ϐ À± ÚöÝǤǣ À ×±Ú±Ǥȋ ±Ȍ Àö
ÚȋͳͻͻͶȌ ö±±±±±±òÝ
ǤǣǷ ±ǳǤ±Ý ×× À
 ×ǦÚ±×±Ú±
ǦÚǡǡʹͲͲͷǦǡȋÚǤÚͺǦͻǤǡͳͳǤǡ͵ͶǤǡͶͺǦͷʹǤǡͷͷǤǡ
ͶǤǡǤǡͺǤǡͺͲǤǡͻ͵ǤǡͻͷǤǡͳͲͷǤ±ͳͳͳǤȌǤ×  ǣǷǡ
×Ǥǳ ××± ÀöÚȋ×ǡʹͲͲͷǤǡʹǤǤʹͲͲǤȌ×
ÚÝ ǦǡÝ×ïÚ±±ǡ±
À× Ǧ  ××±±±ÀǤ
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

ÀǦ ± Ú± × ×  × ±  ±×±ÀǡʹͲͲͺǦ×
ÚǤ± ×ϐÝǡ
±± ÀöǡͳͻʹʹǦÝÚ±Ýǡ±±
Àö  Ú±Ý  ± ǡ ±  À  Ǥ
  Ú ±     ± ×
±ǡȋÚǤǣ ±± ±ǤǤÚÚ ××ǡǡʹͲͳ͵ǤȌǤ
ǡÚǤǡ ×ǣϐϐ Ǥǡ
ǡ ±±Ǥ Ǥ ǣǡ
V)), , luglio-dicembre
.
..

Ú±±ÝǡÚ

 Ý Ú±± ǡ Ýǡ À× À±±×Ý×ϐ ÀöÚ±Ú
Úò±±×
ÚÚòǤȋ×±Ǧ
Ú± Àöǡ     ± ͳͻʹͻǦ  
Ú×ϐ ÀöÚÝ±Ýǡ±ͳͺͳǤ×ͳͺʹǤ××Ú±ÚÀ±ÝÝǤȌ

 Ǧ  ×ò±±Ú±ǡÚ± ±±    ± Ú±±ÝǤ × 
 Ǧ  ×ǡÝ ǦÀ ÀöÚ ȋǣ ×  ȋǤȌǣ ï   ±Ǥ ʹͲͲǤ
ǡʹͲͲǤͳͻǦͳǤȌǤ× × Àö×ʹͲͲǦÚÚÀÝÚ±±Ýǡ ö±À××Ǥ± Àö ö±À××òÚ Àö ÚÚǡʹͲͲǤǤ͵ͲǦǡͳʹǤǤ

Ý±×Ǥ×  ïò±ǡʹͲͲǤǤʹǦ±±× ×
ïʹͲͲǤǤͳͳǦ±ǡÚ±Ú×Ý±Ý±Ǥ±ÝÚ±ï×ÀÀ
×±ǡǦÀ×Ý×ǡʹͲͲǦǤÚÀ×Ú±ǦÀ×±ǡ±Ú±ǡÚ±ǡ±ö±ǤÝ××
Ú±òÝ×ÚÚ±×À×ǡ×±±ï
Àö × ȋÚǤ  ǣ Ú±  ×Ǥ ǣ  ïmok,
. . Nyár. - .
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 Ǧ±±ǦÝǡ ǡ ×

±ǡÝÀÀǡ±ïÚÝÝÚ±ǦÀ±ï
Ú±Ý× ǦÀÝ±ÀÝǦÝǡ×òÝÝǤ

 ±ÝÀ×ï
ÝÚ±±±±ÀǤÝÀÀǡ À    Ǧ  ×Ǥ À Ú± Ý±±ÝǤǡ
Àö×À×Ǧ±±ǡ±±ǡÚ
ÚÚ± ×±±±××gására is hatással volt Croce esztétikája.

 Ý À× À±± Ú± Ý±ǡ ÚÀÝ ±±  ×     
Ú×Ǥ  Ý ×  Ú±±ǡ  Ýǡ
 À× ±ö ±   öÚ± ±± ï±±  
megkezdtem és még tovább folytatom.

    
  Ǧ ǡ ǡ
 ×
 ϔ      ǯ      
Ǧ             Ǧ
  ǣǦ
 Ǥ   
ǡ ǡǡ
ǯ Ǥǯ
   Ǧ Ǥ ǡ
  ×ǯ Ǧϔ ǯ
Ǥ ϔ 
 ǡ   Ǧ
  ×ǯǤ
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DR. ESPERSIT
JÁNOS
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Ýï

Ǥ ȋͳͺͻȂͳͻ͵ͳȌò±×Ú±±Ǧ
rozó személye. Életét Péter László dolgozta fel részletesen. ö±Ǧ
Ý×ò±±ÀǤ ×Ý ÝöǦ
±ǡ±Úö±ǤÝ×±À
±±ͳͻͲͻǦÚÚǡ ±ǣ
Ƿ×ǡ ÚÚ±Ú±Àö×Ǣ
×ö±Ǥǳ  ö±Ǧ
Ǥ Ú    ×  ǡ  ǡ
À ×±±Ǥ

 ò± ï × òǡ ×Ý ±±Ǧ
±ǤͳͻͲǦÚÚÚ
×ǡ  ò±  ǡ  À ±    Ú±±Ǥ
 ö±ǡÀÚǦ
lamformának is.   ÚǷÝ×±ïÝÚǦ
ÀǡÚÚǡ±
fogházbüntetést állt ki ezért a pártállásáért.” A városban hamarosan megtalálta a
Ú×ǡÀǤǤò±ǡÝǡò±
makói vezéralakját. Ú×ǡ
a szerb frontot, de dr. Kiss Pál onnan már nem tért haza.
A  Ǥ× Ú±ǡ
ǷÝ±ǡö±ǡ±
ÀòǡòǡÝÀ±òÀ××Ǥǳ Barátǡ  ÀÀǣǷ±±ǡ
±±ǡǡÚ±ǡǡǦ
±Ú±±±ÀǤǳ ö±×±Ǧ
±±±Ú±ò±ÝïÚ
meg. Ekkor
éves volt.

Ǥ   ×À±ǡǷǡÝǦ
Ǥǳ±ÚǤͳͻͳͶòǡ
×ï±Ý±Ǧ
Ǥ ǡÚǡ×À×
királyát és hazáját. Katonai kiképzését még a cs. és kir. . szegedi gyalogezrednél
szerezte. (adapródi rendfokozatát
. január -jén kapta meg, de Dózsa Simon
ò±ÀÝǤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Péter László 1955.
Kõszegfalvi Ferenc 2016. 18.
Péter László 1955. 7-11.
Petrovics György 1921. 14.
Espersit János meghalt. Makói Friss Újság 1931. 12. 01.
Kiss Pál dr. emléke. Makói Független Újság 1916. 11. 19.
Magyar László 1924.
Juhász Gyula 1923.
Péter László 1955. 17.
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ͷͲ×ǡÝ͵Ǧ ±ÚÚǡÝ
sajnos kevés ismeretünk van. Bejárta alakulatával Szerbiát, Boszniát, Monteneg×ǡǡ ±±òÀǤï
humanista felfogása, de becsülettel helytállt. A Makói ÚjságȂǷ
×À××ǳ±Ȃ±×òÚǡÝ
×À×ǦǤǷÚÝ±±ǳ
Ý±ǡ± ÀǤ Az élménybeszámolók jaͳͷǦ±ǡͳǦǡͳͲǦ±±ͳǦǡÝ
±±±ÝǤ ÝïÀǡ
±×ÀǤ

 ͳͻͳͶǤ×ʹͲǦͷǤ±ÚÝ ǡͳͻͳͶǤ×ʹͳǦÝ Ǥ±ò ság szegedi tudakozó irodáját vezette. Fia visszaemlékezése szerint azért nem járkált a Tisza-parti városban, hogy ne kelljen szalutálnia.

 ±±  Ȃ  ǡ  ò   Ý±ÀÝ±ͳͺͺǤ±ǤÚ± ±Ú±ÝǤ±Ú±Ý
òǡÚ±±±ǡïǤÝǡ
Ú±±±ï±ǡ±×±ÝǤAò gálatra.

ͳͻͳͷǤ×ͳǦ±ǤǤ±À×±±ǡ±
±±±ÚÝǡ×ʹʹǦÝï±±À
×ǦÀ× ö  Ú±±Ǥ  Ǥ Ǥ ͷǤ  ± ǡ͵ͲǤ±Ý±ÚÝ±Ǥ A
ö±±ǤǷ 
ronda hegyet” – emlékezett vissza Espersit János.

ͳͻͳͷ Ý±   Ǥ  ± Ƿǡ ±
ͶʹȂͶͺ±ǳǤÚǡÀͳ͵ Ý Ǥ Ƿ   ± ò±Ǥ Ǧǡ ±Ǧǡ  Ǧǡ ÝǳȂÀ×ÀǤ 
 ÚÚ±ǡ À òǡ   ïÚò± ÚÚǤ
Ý×Ýòǡ ò ÚÝ
 À ǡ    ÚÚÝ   tona kapott csokoládét, cigarettát és egy darab cukrászsüteményt. Mindez nem a
Ú±ǡÝǤ
10
11
12
13
14
15
16
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Petrovics György 1921. 14.
Espersit János 1916a
Péter László 1955. 17.
http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6213 (Letöltve: 2016. 12. 07.)
Felterjesztés Espersit János népfölkelõ tisztjelöltrõl. 1916. április 3. József Attila Múzeum. Espersit gyûjtemény
Espersit János 1916a
Espersit János 1916a
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ïǦòǡ±± Ǥ
ò± ǤǷÚÚÚǡ±±ǡ
ÀǤ ǤÀǳȂ±±zékenyülve Espersit Jánoshoz. Ekkor mindenki hazagondolt szeretteire, akik vártak
Ǥï±±ǣǷǣ
ǡȀ±±ǡ±ǫȀïǡ
. január elején Montenegró
Ȁ ×ÀǤǳ
Ú±±ǡǷǳǡǷ±±
ÝÝǳȂ±ÀǤ
Akármerre is jártak a katonák, számukra a kapcsolatot a tábori posta jelenò±Ǥȋ Ȍ×ÀÀÚ±òǤ ±
ÚÚÚÚ±ÀǤ±ͳͺͷͻǦ±
×  ÝÚ ± Ȃ    ×  
±Ǥ    Ýǡ   ǡ ±ò±ǡ ï ± Ú ÝÝ  À ×Ǥ
ǡ   òÚ Ý  ǡ   
ïǤͳǡͷ±Àǡ
millió postautalványt, és kb.
pénzes levelet,
millió ajánlott levelet
±Úͳ× Ǩ
Espersit kedvenc lapját, a Világot és Az EstetÀǡÀǤ ǣǷǥ ǡ
akik bennünket szeretnek, hogy mit jelent nekünk egy-egy tábori lap vagy levél,
ÝÀǤǳ

    ÚÚǡ  ǡ   ±  òǡÚǡöÀÝ±Makói
Újságnak  ͷǦ±Ǥ   ±±  ±ÝǤ    ±ǡǷ± ǳǡ
ÝǤïǡ
×À  Az EstǦǡǷǳ±×××ÀǡǷ±ǡ±À×±ÝǳǤ  ±×À×
×òǣǷ ±òÚÚ
ǤÚÀǡǤǳ
17
18
19
20
21
22

Espersit János 1916a
Espersit János 1916b
Ravasz István 2000. 653.
Espersit János 1916a
Espersit János 1916a
Molnár Ferenc 2000. 343.
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Ƿ±± Úǡ± ǳ
× ±ǡ©Ǥ ×ǦÚÚǡ±
±Ý ò±±Ý ±ǡ±ÀòǤÝȂͳͻͳǤͳͲǦ±Ú
ȂÚ Ý±ǡ×±
±ò±Ú Ǥ
A Makói Újságban  ×  Ú ±ǣ Ƿ Ý 
 ± ò±± ±  ± òöÚ± ͵  ±
 Ý±±Ǧ± ± ±± ±   Ý ± ͳͲͲ ±  Ýǡ ± × ±  ©Ǥǳ
 ± ǡÝÚ± ǤǷǳò±±±±Ǥ××ǡͳͻͳ±ÚÝ
±±ÝǤǷǡ±ǡ±±ǤÚ×
±ϐǳȂÝ±Ǥ±ÚÝ×±ǡÚ±Ǥ

ͳͻͳǤ  Ú±   ï ×ǡ  ×ǡ  ±ǡ ± Ƿ± ǳ ǡ     ʹǦ À ±ÝǤ 
bevonulás során mindenhol a pusztulással találkozott. Állati és emberi hullák
±ǡ  ±±  Ƿ   ×ǡǳ À      ÀǤ      Ú 
ǤǷÚÝÚ±ǡÀÝǳ±ò
Espersit János.

ÝȋȌǡÀï±À±ǡÚmérdek üres bazárral. A városban mohamedán és keresztény lakosság élt. A bazárban
Ý± ǡ±ǡöǤǤ
Betért a ferences templomba, ahol egy laikus barát fogadta, és egy szerb ha× ±ÚÚÝ Ǥ±Ǥ͵ͺǤ±Ýǡïǡ  ±
±Ǥ±À±±ǡÚ
a szerbek embertelen viselkedését. ×ǤÚ±
katona elhelyezését és ellátását a szerbek nem tudták megoldani. Az
végén
±ÝǷǳǤòÚǤ
23 Espersit János 1916a
24 Ravasz István 2000. 435.
/RYþHQWHOIRJODOWXN0DNyLÔMViJ
26 Felterjesztés Espersit János népfölkelõ tisztjelöltrõl. József Attila Múzeum. Espersit gyûjtemény
27 Espersit János 1916c
28 Espersit János 1916c
29 Espersit János 1916c
30 Lovas Dániel 2014. 166.
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Ú  ±    ǡ  Ý ïǡ 
ÝÚ  ±Ǥ     ±Ȃ
nyelvtant is kiadtak. A jezsuiták naponta
osztrák–magyar hadifogolyról gondoskodtak, amikor tehették. Cserébe a magyarok rendbehozták a kolostor elhanyagolt kertjét.
. január
-án a hadtestparancsnok is megjelent a városban. Az al ò± ö±   ×  ±  ±± 
±Ȃ ×ÚÚǤÀ  ǡ×±òǤ
 öǡ   Ý   ǡ ±  ± Àö 
ǤǷ±ÀȂÀȂ
±Ýòǡ±ÀǡÚÚòǡòÚÚ
ÚǤǳ
Részletesebben értekezik az Alesszióban Lezha megtapasztaltakról. A teleò±×ǡÀǤ
òǡÝÀ×Ǥï
×ǡÚÚ±Ǥ
Ú±ǡÚÚÚ
ǡ±ÚÚÚÚ ÚÝ±Ǥ

 ï ×ǡ   ±   ò ǡ   ±   ± Ý ÚÚǤ   ± Ȃ Ú ×    Ǥ 
ͻǦ±ǤÚ 
 Ȃ ±  Ú±    ×ǡ 
ÚÝǤ ÝǡǷòò×±ÝǳȂÀò Ú
jelentése.

    ǡ À  × Ú± ±ǡÀ Ý±±±Ǥ±±
ǤÝ± ±òÝÝǤ ÝÝǡÚÝÚǡǷban az arc fedettségét csak jelzik, pedig bátran eltakarhatták volna, mert kellemes
ïǤǳ×Ƿ×ǳǤ±À ±ǡ  ÚÚ ò±  À ǡ   ±òǤ 
±ÝòÚ±Ǥ
31
32
33
34
35

Espersit János 1916c
Espersit János 1916c
Espersit János 1916.c
Durazzót elfoglaltuk. Szamos 1916. 02. 28.
Espersit János 1916d
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ï±òÚÚ±ÚÚǡ± Ǧ
ǡ±Ǥ± ǡ±Ú±×
Ýǡ ±ǡǤÀ
ǡò±ÚòÝǡ±Ǧ
±±ÝÚÚǤYÚÚÀ×ǡ
±ò±ǤÀǷǡ
±±Ú±òǡ±ò
òÀòÚòǳȂ± Ǥ

   ò  ±   Ý ÚÝ±ǡ
×Ǥï±×ǡͶͲ±Ǥ
Ýòò±Ǥ ±±Ǧ
±ǡ À±±±òǤ
öͳͻͳǤͳǦÝǤ A városról ennyit
ÀǣǷǤǤǦǤǳ
36 Espersit János 1916d
37 Espersit János rajza. 1917. 02. 17. József Attila Múzeum. Espersit gyûjtemény
38 Espersit János naplórészlet. József Attila Múzeum. Espersit gyûjtemény

„

 ï ± Ǧ
maradt humanistának.

„

  
ö   
ͳͻͳǤͳǦÝ
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ͳͻͳǦ×±±ÝǤ±Ǧǡ
±  ÝǤ  òÝ ͳǦ± ȋ Ȍ
 òÚ ±±  ±ò Àǣ Ƿ  ±±
ǣ ×±ǡÝ±Ǣ
±Ǥǳï±Ǥ

  ±±±ò±±Ýǡ±
hosszabb szabadságra is elengedték
január végén. Ekkor tudott hazalátogatni
×Ǥ±×ÝǤï±
érte.

± ÚǤ Útársaságban, a polgári demokratikus eszmékben. Az
. november -i makói
±ö±×Ƿ2ÚǨǳǡǷÝǡ
 òǳ Ú±Ǥ

 Ú±    Ú  Ǥ   Ú
ï± ǡòÀ± ǡ
±ǤÝ× ǡlótáborban volt, de májusban elengedték.

ͳͻͳͻǦÝ     Ú± × ǣ ï ǡ±Ý±±±±±Ǥ ±±ǡö±ǡ
ÚÚǤ Ȃ  Ǥ
Ǥ Ȃ ͳͻͺ ×  À×Ǥ ±Ýǡ Ý ± òÚ± ×Ú× ×ïÚ±Àǡ±Ǥ±×±Ǥ×  Ǥï×öÚ±±Ǥ
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Espersit János
a Telefonszolgálat a harctéren ). Makói Újság, január .
b Telefonszolgálat a harctéren )). Makói Újság, január .
c Espersit János dr. levele. Albánia ). Makói Újság, május .
d Espersit János dr. levele. Albánia )). Makói Újság, május .

Juhász Gyula
ͳͻʹ͵   ÝÝǤ×lǡcember .
Ý 
ʹͲͳÝ  ǣǷY ×ǳǣ
  ÀǤ×Ǥ×ï òͳͳǤ
Lovas Dániel
ʹͲͳͶ ±ǥͳͻͳͶȂͳͻͳͷǤǤǤ ±Ǥ
Magyar László
 ÀÝ±±ǤǡͳͻʹͶǤïʹͻǤ
Molnár Ferenc
ʹͲͲͲ×À×±ǤǤ
Péter László
Espersit János

–

. Budapest.

  Ú
Az októberi forradalom és idegen megszállás Makón. Makó.

Ravasz )stván
ʹͲͲͲÝïǤǤ ǤǤ

± ×ǣ  

39
40
41
42

Espersit János fényképe. József Attila Múzeum. Espersit gyûjtemény
Kinevezés és szabadság. Makói Hírlap 1918. 01. 15.
Péter László 1955. 19.
Petrovics György 1921. 15.
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 ×ǡϔǤ  
×Ǥ Ǥ
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a

használata
. század elején

×ò±Ú±±±±À±Ý±Ǧ
ǡǤ×  ï×±Ǧ
±×±öÝ±ǡÀ
ÚǤ×±òÚÚö±±ÚÝïò±
±À±±Ý±ǡ ±×Ǥ

±òÚÚÝ±×Ǧ
ǡ ÝÀǤ A házak berendezésére vonatkozóan is alapos ismereteink
vannak. A tárgyi ellátottságot nem csak bemutató, hanem funkcionális szempont
 ×  ÚÚÝ ±Úò   ±
 × ǡ ±±ò    ± Ý
±±±ǡ±×ÀǤ
A felsorolás természetesen hiányos, azonban remekül érzékelteti, hogy
×±±±À±±ïǦ
radéktalanul dokumentált és feldolgozott.

 ×  ï ± ï ±ǡ Ýò Ú±
kutatásait mégsem tekinthetjük lezártnak, hiszen Makó utcaképét a mai napig meghatározzák a paraszti és parasztpolgári lakóházak.

±òÝ ±À×ǡ±òǦ
±±×ïÀǡǡǦ
ǡÀ±ǡǤÚǦ
±××±ǡ±ïÀ
òǡ±À±±±±±
Ǥ±òǷ±ǳǦ
±ÚǤ
A témával kapcsolatos recens kutatómunka indokolt. Szükségességét bizoÀǡ±Àǡ
 ±ϐÝ±ǤǡʹͳǤǦ
zadi életforma más életteret igényel, mint a . század végén, a . század elején.
Ǥ×ǡòÝÀ±Ǧ
À±±±±ǡ ×ǡ±À±Ǥ±
 ×±ïǡ×
××±À±±±Ǥ

±±±ÝǡïÝǦ
mét használatba vett parasztházakat is.

±±    ± ±À± ±Ý  
mellett nem mehetünk el szó nélkül, hiszen a szóban forgó házak az egykori pa±ǡÝò± Ǥ
1 Tóth Ferenc 1976-77.
2 Tóth Ferenc 2008. 261-326.
3 Hortoványi Piroska 2010. 307-3; Mazug Zsolt 2009.323-332.
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 ± ±   ǡ      ±À±ǡ
Ý±À± ± Ý   ǡ    ÚÚ
   Àǡ ïÀ Ǥ Ýǡ Ýö ±
±ǡ±ïÀǡÀǤ
Àò±ö±± 
a témával kapcsolatban.
A kutatás elején járva, eddig javarészt forrásfeltáró munkát végeztem, melyÝÚÝ±±Ǥ
Àǡ×ǡ±À±±ǡïÀǤ
A kutatásom tárgyát konkrétan azok a lakóházak képezik, melyek az utca
Ý öǡ ±±À×ǡ±ǡ×Ǥ

× Ý     À 
vizsgálatát. )deértem azokat az épületeket, melyek a polgárosodás azon fokát mutatják, hogy gerincük az utca vonalával párhuzamos és az utcára vagy ablakkal
nyitottak, illetve azokra a lakóházakra sem koncentrálok, melyek megtartották a
szoba- konyha- szoba vagy kamra soros elrendezést, de a polgári hatás elérése ér± ÝïÝòǤ

ö±±±Ý×±ò ǣ
ͳǤ ±±××ǡÝtoknak is megfelelnek.
ʹǤ  ±±   ×ǡ  ±ò   òÚÝǡ  
ÝÝïÀ±òǤ
͵Ǥ ±±×ǡ×±ϐÀò×
ïÀ±òǤ

×Ýǡ
lakott épületekkel foglalkozom.

±ÚÚÝǣ×±òǡòÝ±Ý±À±ǡ±À×Àǡ± ×Ǥ
ÚÀ±±ǡ±×
Úò±±Ǥ

±×±ïÚò±ï±±±×±À±ǡÚïÀ±± ×±±ǡ±À±±ǡ±
±±ïÀ±± Ǥ
4 Például: http://elohazak.com/paraszthazak/paraszthazak-felujitasa/;http://www.drhaz.com/ ;http://www.lakberendezo-szeplakterv.hu/bulvar-sztori/35/
paraszthaz-felujitasa (letöltés: 2016. március 19.)
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ÝÀ Ý±ǡ±ÝÚÝǣ

1. Helyi védettség alatt álló lakóházak

  Ú × ʹͲͲǦ   × 
±À±ÚÚ±±±±Ýǡ ±ò±±À±±±Ý±Ǥ±Ý
  ±±  × ±ò ïÀ ×ǡ  ±±òÚ±öǤ±ÀÝ×Ǧ± ±ò
virágtartó fémrácsokig minden apró részletre kiterjed.

±±òÝÝÚͳͻͺ͵Ǧ±ò±ǡ
ʹ͵±òǡÝʹͻÀ
kategóriájába.

ʹͲͲͶǦï±±±òǡÚÚ±±À±ǡǡ×±À±ÚÚ±
Ƿ±ǳ±ǤÀ±À±±ǡ
±±±òÝ± ±×
ÀǤ×ï±±±ǡÚÀǡ±±×donosai pályázhatnak az épület külsejének rendbehozatala céljából.

±òï±À±±
±   ÚïÀ ǡ     ±±ǡ
ïÝÀÀ×ʹͳǤ±Ý±±±òǡͳͻǤ±ǡʹͲǤ
òÝ±±Ǥ

Ǥ ±±××ǡòÚÝǡÝÝïÀ±ò
±±òÚ±××ǡ±òòÚÝǡÝÝïÀ
òǤ××ï×
ï±À±ǡ±±×ǡ±òÚ±±Ǥ±òÚ±±×
 ±ïÀ×ÀǤÝÚ±ò×±ÚÝ±ǡ
ÚÝÝ±ò±±Ǥ
5 Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 13/2006. (IV.27.) Makó ör. rendelete Makó város helyi építészeti örökségének védelmérõl
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   ±±    Àï ǡ
±À±±Ý òÚÚÝǤ
Ez a Justh Gyula utca . alatt álló parasztház, melynek utcafrontját éve a
  ö ïÀǤ À ǡ  
ǡ×À±À±ÝǦ
±ǡÀ±òÀǤl
ǡ±±±öǡ±ïÀ××ǡ Ǧ
×ÚÝǣ± ×ÝÝ±
ǡ±±ǤÀǡǦ
 ÚÀ±±ǡ
ǡǡÀÀ±±Ǧ
büntetést von maga után – holott az épület nem szerepel a védettségi listán –.

±    Ú  Ú   ÚÝ
  ï ïÀ ǡ    ïǡ   ÚǦ
  À±  ǡ   ÚÚ±± 
±  ×  ï ±ò ǡ  ±  
rekonstruálásokhoz.

±±ǡÝÚǦ
ÝïÀòï±ÀǦ
×ǡÝǡïÚÚǡÝ±Ǥ
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Ǥ ±±××ǡ±ò
±ϔÀò×ïÀ
 ÝÚ±Ǥ
± ǣ ±   ϐÝ Ǥ   ±ǡ  ÀǦ
ÝǡÀÚÀ×ǡÝÀ±Ǥ
Ú±±±ǡǦ
À××ÀǤ

±±öÀǦ
±±±±×× ×Ú±ǡ
Ú±ò±±Ý±Ǥ±
ïǡ ±Ǥö±±±×Ǧ
Àö±ÝǤ

±±××ͶͷͼǦ

Tanulmányom utolsó részében bemutatom egy helyi védettség alatt álló lakó   ± ±  ×   ±À ï
alapján.
104
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A Kálvária utca . szám
alatt álló, helyi védettsé±Ý±ò
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 ͵ͲǤ×±òÝ
×Ǥ Ý±±±ǡ±×
±ǡòÝͳͻǤ±±À±Ǧ
±±±Ú± Ú±Ǥϐ
ïÀ  ×±±Ǥ

±±±ÚǦ
±±  ǡ   ±ò  ±ÀÝò  Ǥ òÚÚ
±ò±ǡ±À±ÚÚ±Ǧ
×±ÝÝÀ±ǤÚ×ÚÚǦ
   ± ö±Ý ± Ú  ××
×Ǥ ±××±òÝ±ò±Ǧ
hány korábbi információ is.

×±±±À±ͳͺͳͷǦǤ A tekin±±öÝ×ÝÝ±ǤÝ±
±ö± ±2À±Ȃ×ȂïȋȌÚǦ
Ú Àö±ͳͻͷǦÚÚ±ÝÀǡ
lakó Molnár )lonával. À×ǡ
ïͳͻͷǦ±À±±±±Ú±ǤǦ
ͳͻͷǦ×±ǡ±±Ý×
ÀǤ Àò±×ÚòÝ±À±
òÝÀǡÚ±±Ǧ
ǡÀ×±ö×±±Ǧ
±öǤ

× ÀöÚ×  ÚÚ±
±ÝǦ×Ǥ±öǦ±±±×ÝǦ
ò±±ÚòÝÀǤ
ͳͻͺ͵Ǧ±±±òÚÚ
utcai ház, ±±ÝǡǦ
À×Ǥ

Ú±±ÝÚǡÚÚÚ×±À±Ǧ
± Àö ÚǤ   ×  À  ×  ±òÝ  ʹͲͲǦ öǦ
±±  ǡ   À
határozták meg.
6 Tóth Ferenc 2000.
7 A Népmûvelést Intézet kérdõíve a makói József Attila Múzeumban õrzött dokumentumok. Adattári szám: NAD/308-2016/IV.
8 A helyszínen járva, nem sikerült egyértelmûen meghatározni, hogy melyik szoba bõvítése történhetett ekkor. A ház beosztása az 1970-es évek végén a
következõ lehetett: szoba-szoba-szoba- konyha; konyha- szoba, kamra. Továbbá a tárgyalt korszakban, a nagyméretû parasztházban több család is lakott,
ezért indokolt volt a több lakrész kialakítása. A kérdõív ezt a kérdést nem érinti, melynek magyarázata, hogy az akkori családfõt a kommunista éra
kuláknak bélyegezte, kényszerbõl költöztettek más családokat a házba. A tulajdonosok, hátraszorultak a hátsó épületrészbe. ( Molnár Sándor, 1986. Makó)
9 Molnár Sándor, 1986. Makó
10 Tóth Ferenc 1982. Melléklet 46. kép.
11 A Kálvária utcát 1958- 1990 között Beloiannisz utca néven jegyezték. Buzás László- Tóth Ferenc 1992. 35.
12 Makó védendõ épületek címjegyzéke 1983. Az épület sorszáma 31. fotó: 31.1.
13 Tóth Ferenc 2000.
14 Makó Város kulturális örökségvédelmi hatástanulmánya 2006. Fényképes alaplista 4. 100. sorszámmal jelölt lakóház.

106

„

a ház két helyi±± ÚǦ
À
átjáróval

A jelenlegi tulajdonos, Molnár Sándor
óta birtokolja az ingatlant, mely meg±À±±Ý òÚÚÝÚǤ\Ǧ
ǡÝÚ±ÀǤÚʹͲͳʹǦ
ʹͲͳÚÚÚ±ÚïÀ±±À±ǡ±±
ö±±Ǥ

±ǤÝÀ±ǡÀÀ±ö
×Ý±ÚÚ±±ÀÀ±±ÚǦ
nyitották. ò±ÚÚ±ǡ ±ÝÀ×Ǧ
 ±±ǡÝ±×ò±ǡ
ügyeltek arra, hogy a keretek fából készüljenek, mert szerintük az jobban illik a régi
ǤÚ±ïÀǡÝǦ
poros vakolatot alkalmazva. ÚïÀǦò±±
is, melyen az üvegezést kicserélték.

Ú±ÚǦ
± Ǥ  × ϐ Àòǡ   
ǡòǡÝ
±ÚÝ±ǡòÚÝïÀ  ×ǡ±ǡ
ͳͻǦʹͲǤ±ÝǤ òï
ǡ±ÝÚǡïǦ
nak hozzá, nem akarják megváltoztatni a ház jellegét.
15 Az épület ötödik helysége az átépítésig csak az udvar felöl volt megközelíthetõ.
16 Az épület vakolatdíszeit 1975-ben leverték és kõporos vakolattal vakolták. (Tóth Ferenc 2000.) A mostani felújítás már ezt a gyakorlatot követte.
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ÚÝ±ǡ  ×Ý
Úǡ±××±ÀïǤ ïïǡ×Ǥ±ÀÀ×±À±±×ǡ±±
       Ǥ ÝÝ±ǡ 
±À××Ǥ±
ÀϐǡÚ±±À±±±±ǦÚ±ǡ± ǤÀǡ
ö±Úǡ×±±±±À±Ý×ÝǤ
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Buzás László–Tóth Ferenc

ͳͻͻʹ × Ǥ×ïòʹǤ
Juhász Antal–Tóth Ferenc

ͳͻͻͲ ±±Ǥ ǣ Ǥǣ
±ö±ǡ×Ú×ǡͷǦͳͲͷǤ
Mazug Zsolt
A modernizáció hatásai a mindennapokban. (igiéniai viszonyok és
   ±  ʹͲǤ   ±Ǥ ǣ
×ǦǤǣ±±×ʹͲǤǤre,
.

(ortoványi Piroska

ʹͲͲͻ ǫ
ʹͲǤ±Ǥ ǣ×ǦǤǣ±±×zások a . században. Szentendre,
Tóth Ferenc

tei




-

.

A makói városi parasztház telke. Ethnographia LXXXV. évf. - . sz.

.
ͳͻͻ ± ×±±À±±Ǥ×ïòͳͻͺʹ ×Ǥ×ïò͵ͲǤ
ʹͲͲͲ ×±À±±ǤY
ʹͲͲͺ ×±ǡ×ϐ͵Ǥ×

ͷǦ  

ϔ  
ͷ  ×Ǥ 
  ×ͶͷͻǤϔǡ Ǧ
ine the current lifestyles in presently inhabited farmhouses under local protection in
×Ǥǣǲ ͷͿ Ͷ Ǧ
ǫǳ  ǦǦǦ
    
ȋǤǤ ǯǡǡǡ ǤȌǡ 
 Ǥ ǡ
   ǫ ǯ 
most illustrative case studies and the summary of data collected so far.
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Sztán Mihály
ͳͻͳͷȌ  ï ÝǦ
ben legeltet az
 ± ± ×ǣ
 ±
Amália tulajdona
110
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A PÁSZTOR
NEMZEDÉKEK
CÍMÛ KIÁLLÍTÁS
ÉS UTÓÉLETE
× ×ï
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ÀÝ

Àò ×ï±ǦÚǡ Ǧ
ǡ±ǡÚÚ±ʹͲͳͷǤ
ͳ͵Ǧ× ͳͺǦǤ±±ǦÚÚǡǦ
 öǣ××±ÀǤ

À× ×ï± ö±±ÝǡïǦ
 ï×ǡÚ Ú±òÚö±Ýǡ 
Ú×±  ö±±Ǧ
Ý ×   Ǥ  À ×   
××±Àö±××
±òǤ× ÚÚǤ

ÀÝ±××Ú±
±ǡö±Ú À×ǡ±
òÝǤ±± Ú±±ǡ±
×ÚÚÝ±±ǡ±ïǦ
ÝÀ×Ý±±ǡ Ǥ

À

 ± ±±ò±± Ý   Ǧ
×ǡ×±×±Ýǡ±±±
±Ýǡï±Ý±±×
Ú±ǤÚÚÚ × ǡ Ú  ǡÝ , Ecsedi )stván ǡö  , Madarassy László ǡ Ú , Tálasi )stván , Nagy
Czirok László , Manga János , Paládi-Kovács Attila , Bellon Tibor és Kunkovács
László fordultak a téma felé.

±ïͳ͵Ͳ±±ǡǷÝǳ
±Ý±×Ǥ×Ú±Ǧ±Ǧ
     ×   Ƿö±ǳ ÀǦ
±±×ÀÀÝöǦ
vészet pásztor egyéniségeinek bemutatásáig.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NAGY GÁBOR
± ÀöÀ±×±× ×ï

 ±ǦÚÚǡ À × Ú±  ï ±  ±Ǧ
zadok óta él.   ʹͲǤ  Ú± À ±  À± 
hagyományos juhászatok létét, de nem tudták megszüntetni azt, majd a rendszerÝïò×ǡ±
 ±ǡ±±Ý±Ǥ

    ï×ǡ Ý ±  ×ǡ  ï×ǡ
±±±Ý±×ǡÝ×Ǧ
Ý×Ǥ
16 Tóth Ferenc 2008 233-234.

„

Kuvasz Lajkó Levente
ò±  ×ǣ
Nagy Gábor,

Nagy Gábor 2015, 2016a 2-4.
Herman Ottó 1892, 1914
Györffy István 1922, 1930
Malonyay Dezsõ 1911, 1922
Ecsedi István 1914, 1927
Szûcs Sándor 1942, 1946, 1962
Madarassy László 1912, 1925, 1932, 1934, 1935
Domanovszky György 1944, 1955, 1981
Tálasi István 1934, 1977
Nagy Czirok László 1959, 1965
Manga János 1950, 1954, 1971, 1979
Paládi-Kovács Attila 1965
Bellon Tibor 1987a, 1987b, 2001
Kunkovács László 2013
Madarassy László 1934, 1935, Domanovszky György 1955, Manga János 1954, Lengyel Ágnes 2007
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Ú± ±±ǡÀ
tettek a fajta megmaradásáért. A juhtej feldolgozásából már kevesen élnek, ha igen,
 ±±À±
×ǡÝÀ±Ǥ

    ïǡ  ± Ǧ
±ϐ±ǤAòÚÚ
ǡÀÝ±À±±öÝ±
ÚÝǤ±ÚòǡÀǦ
 ÚÝ±Ǥ

  ÝǦ
géppel fej Bogárzó
×ǣ ǡ

À

 À  ± × ï × ï Àǡ  ±ò 
 Ý±òǡÀǡǡ
ǡǡö±ǤÀǦ
±Àò±À±ö±Ý±òöÚ À×ǡϐǦ
±ǡ×À±ǡÀ±×Ǧ
ÚÚ±Ý±Ǥ

×±

À×±±×±Ý
±Ý±ǡ  Ú×±  
±ï×ǡ  Úͳ͵ͲÝǦǡ ÝǦ±
ö±±Ǥ

 ïȋïȌ

 ï  ï× Ú ÚÚò ǡ À   À
ö±ÀǤÀǦ
ÚǡÀÝǦ±Ýǡ ǡǡ 
×±×±ò×Ǧ±òÀǦ×Ǥ

×

 À ÚÝ ± ±  ×× ×Ǥ À 
×ÚÚ×±±× × szárral, a kovácsoltak
Úò ×±ÀǡÝÚ ǡ±Ǧ
tek János. ×ͺͷÝ ××Ý
×ǡ±ÝǤ
17 Nagy Vera 1990a 411-412.
18 Kunkovács László 2013 86.
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×±
×±öÚ Ú±òÚǦ
ö± × ò ǡ    Ú Ú  Ǧ
Ý×ǡ±ÚǤ



 ±ǦÚ  ʹͲǤ  Ú  × 
Jordán Zsigmond szentesi magyarszabó, aki pásztoremberek, juhászok megren±ÀͳͻͷͲǦÝͳͻͻͶǦǤ

Ƿ Úï×ǤÝǦ
   ǡ    Ú   ö
Úǡ ïǡǦ
 ± Ý Ǥ    Ý ǡ  
mellényt, a hozzávaló csizmanadrágot, valamint pantallót, ami szintén zsinórozott
ǤÀ ǡ±× ǡ±×Ǧ
ǡ±×ǡÀ±ö×ǡ±
  Ǥ±ÀÚǡ×±
×ǡǡ×ǡÚ±ÚǤ±Ǧ
Ú ǡÚǡÚ±Úǡ±Ǥǳ

19 Kunkovács László 2013 58.
20 T. Knotik Márta 1990 166. 177., Kunkovács László 2013 58-59, 264.
21 Dani János György szóbeli közlése
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Ý±±±Ǧ
tozó fém gombok, a pitykék ǤÝ±Ý±
ÚÚ±ǡ ±±ÚÚÚ±Ǥǡ±Ǧ
rozta a pásztori rangsorban elfoglalt helyet.

ǷǡÝǡǡÝǤòǦ
 Ýǡ  Ý ±Ǥ  ö   
ǡ±ǡ±±À×Ú±Ǥ
a nagysága, alakja mutatta a rangot, a gazdagságot, a rang az azt jelentette, hogy
×ǡǡÚǡǡǤȏǥȐ
ÚǡÚǡǡǡ± Ú ö
ÀǡÚÚǡǤǳ
A viseletnek az
-as években lezajlott és a mai változásáról elmondhatǡÚÚÝ±òǡï ±
±Àǡ±ǤͳͻͲǦ±Ý±À±
À±±ǡ±Ǥ
ïö±±ÀÝǤ
22 Nagy Vera 1990a 438-439. Kunkovács László 2013 60-61.
23 Dani János György szóbeli közlése

„

„

Dani János
ï
×ǣ  ǡ
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Ƿ±±ǡò±±Ǥ Ǧ
ondolunk a pásztortársadalom tartotta meg legjobban a népi eredetet, a hagyoǤ±òǡ±öǡ±ǡǦ
öǤ

ǡ×ǡ±Ý±±ǡ
±±ǡÝǤÝ
Ǥ  ±À±   ǡ   ǡ
ǡ±±Ú ǡ×ǡǦ
Ǥ±ÚÀǡǨǳ

 ±±ö

 ±±ÚÝ×ǡ Ýǡ±À 
±ÀǤÀ±ÝÚ 
À± ±±ÚÝ   ±Ú
pásztoroknál.

ö±

 ö± × ±ò  Úò  , karikásnyeleket,
  ±Ý×ǡ ±  òÚǡ ± ×
ǡ ×±ÀͳͻͺͶǦǤ
×  ± Ý±  ± ±ö × 
mutat ǤÝÚò  , kova- és taplótartó erszényeket álÀǤ

  Ú×

Ƿ ǡ òǡͳͻͷǤ×ͳǦ±Ǥ2Ú
ǡÝ òÚǡ±± ×
ÀǡͳͺͲͳǦòÚÝòǡǦ
òÚ±Ý òÚǤ
×ǡÚǡ±ǡϐǡ
ǡÀǤ

24
25
26
27
28
29
30
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Szikszai István Lajos szóbeli közlése
Nagy Vera 1990a 430-431.
Kunkovács László 2013 166-167.
Nagy Vera 1990b 444-450.
Nagy Gábor 2016b 28-32.
Markos Gyöngyi 1990 399. 402.
Markos Gyöngyi 1990 398.
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±Ýǡ ±ǡò
 ±Ú ǡ      ± ±Ý
telepén végeztem. A sorkatonai szolgálatkor is juhászként szolgáltam, a kiképzés után
 ǡÚ±±±× ±×Ǧ
ǡ±±ǡÀòǤ

×±ǡ±òòǡÚ
 òÚǡǡ ǡÝ±Ýǡ
×òÚÝǡ±ÚÚòǤǳ
  ÚÀǷǳǡ Ǧ
 ×òÚÚÝÚǡ±ǡ±±ǡǤ À
ǤÝ ±ǡ× Úǡ
ï×±±Àǡ±Ú×À±Ǧ
±ÀǤÝ Ý±± Ǥ

  ÚöÝǡ×öïÚǦ
±ǤÝͳ͵Ͳ ÝǦǡǦ±ÝöǦ
±ǡ×ǡǡ±±ǡö±
ÝǤÀÝ  ÚǤ
Úò±±ǡÀͳͻͺͻǦò±ǡ
ʹͲͲͲǦ×ǦÀǡʹͲͲǦ× Ǧ±±ǡʹͲͳͷǦǦ
ï ǦÀ Úö±ò±×Ǥ
31 Dani János György szóbeli közlése

Komondorok a
×ÝǦ
helyi Dantesz
József tanyáján
×ǣ  Ǧ
bor,
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     ± ϐǡ   ǡ
  ×±ǤÀ ±Ǧ
ben kaptak helyet a csanádpalotai juhászok fotói.

  À±Ǧ
ǣǷ±±ǡͳͻͲǦ±ǡǦ
szonvalahány nagyapámnak, meg nekünk is, mert minden családjának adott Papp
ÚʹͷǤͶǦǡǡ
háztáji juhász se, nem engedték még akkor, akkor még nagybátyám is TSZ-be volt,
   ǡ   Ǥ  Ú   ǡ ±  
Ý±ʹͺǦ ÚǤͶǦǡ±Ǧ
nek is mindig juhász akartam lenni, mert mindig mondtam, hogy mék Papp András
tatához.

±ǡǡ
ò±òǤï ±
ǤǡÀ
birkája volt a Nagy Maris. Annak a leszármazottját kaptam. Én eztet karácsonykor
×ÚÚ±Ǥ±ÝïǡÝ
×ǡǤïǤïǥǳ
Szikszai )stván Lajos is régi juhászcsalád leszármazottja, nagyapja, Papp
 À   Ǥ   ÚÝ Ǧ
×À ǣǷÚò 
±ǡ × Ǥ±ǡÚ± Ǧ
 ǡ Ǥ±ǤÝǡ
Maros mentén voltak ezek. Mert ezek a cigáják valahogy ellenállóbbak voltak, jobb
ïǡ Ǥ± ǡ
ǡï±ǡÚǤǦ
Ý±Ǥ±ǡǤǡ 
À×±Ǥǳ
Szikszai )stván Lajos csanádpalotai juhász állománya is cigája juhokból áll.
ÝÝÀ×±±Ǥ ǡǦ
       ǡ À ÚÚ  ±
tenyésztik a juhokat. A család a juhok fejését befejezte, mert nem érte meg nekik,
À±±×±Ǥ

32 Szikszai István Lajos szóbeli közlése
33 Szikszai István Lajos szóbeli közlése
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Kis Miklós székkutasi
 × ×ǣ
Nagy Gábor,

„

Kovács József csanádpalotai juhász báránnyal
×ǣ ǡʹͲͳ
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±×À±À

 À ö± ±Ý ï±ǡ Ý  ǡ
òò±±ǡÝǡ ÝǡÚ±öÚ À×±±À±±±Úǡ±Àò±ÀǤ
ÚÀ±ÝÚÝ Àǣ
ǣȀȀǤǤ Ȁ ǫαͺ ͺ ͷ ƬαǤ

À×±

± ÀöÀÚÝʹͲͳ ×
ïǡ× ×ï± Àǡ±ǦÚʹͲǦʹͳǤ ÀǤÀ
Úò±Ýǡ  ±ǦÚ   ±±Ýǡ  Ú± ÝǡÚ Ú±òÚö±×ǡ
ͳͻͻǦïÀ×××ǡ× Ǧ±×ǡ±±±Ý± ×lósi faragó juhászról olvashattunk.

À Ú  ï   òǤ  
 ×ïʹͲͳǤͳǦ×ͳͷǦ×Ǥ
±Àò ×ï± ö±±ǡrikó család, Német Mihály juhász és a fábiánsebestyéni Simai Mihály juhász anyagáǤÀÚ Úǡ ±±×ϐǤ

 ×ïʹͲͳǤʹͷǦ± ïÚÚÀǷǡïǥǳ
±±ͳͻǦʹͲǤ±Ú±± ÀǤ×
± ï±À±   ǡ ǡ ×ǡ
 ±ǡ ǡ±±±  ǤÀ
Ú Úǡ ±ǡ ± Ǥ

Y×ǡ± ÀöÀ±    ï × ±×
±Ý±±ïö±Ý±±sával kapcsolatban.

ÚÝ 

ÀÚÝʹͲͳ ×ï
ǡ× ×ï± Àǡ±ǦÚ
ʹͲǦʹͳǤ ÀǤ
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   À Úò±Ýǡ  ±ǦÚ   ±±Ýǡ Ú±ÝǡÚ Ú±òÚö±×ǡͳͻͻǦïÀ×××ǡ
makói Fekete-halom természeti állapotáról, a juhászfeleségek asszonyemberségéÝ± ××××Ǥ

±±ǡÀ òÚÚÝ±±Ǥ hász Antal a sándorfalvi, Fehértó melléki juhászcsaládokkal ǡ ×ïvárosi pásztordinasztiákkal ǡ ǤǷ
Ȃ±±±Ȃ×ϐïgyományozódott. Ennek egyik oka talán az volt, hogy a kisgyermek hozzászokott, hozzáÝÚ±×ǡÚ±òÝÚǡȂ±±ïǤ
helyzete sem engedte meg, hogy mással próbálkozzék. Bizonyos, hogy pásztorcsaládból
×ǡϐ±ǡÀ
ǡǷÚǳǦǡǷÀǳǦÝ×Ǥ
×ǨȂhoz – a pásztorkodáshoz, s ezen belül a juhászathoz nemcsak a megtanult tudás, hanem
ò±±ǡ±Ýò±Ȃϐ
Ýïǡ ÝȂ±
±ǡÝÚǷǦ±ǳǦǤǳ

ÀöÚÝ
ÚÚ±ǦÚÚ×ǡ×ǡ ±ǡ±Ý×Ǥ

×ǡÝÀÚǡÀǦ±×Ǥ
±ǦÚïǡǦ± Ú±±ǡ×±ö±±±±ϐ±ǤöÚ ±ǡǡ±ÝÚ×Ú
±Ý±ǦÚïÀ×±±ÝǤ

ÚÝ

  ÚȋͳͻͷȌ×
 ×ȋͳͻ͵ͲȌ×Ý
Elekes Lajos
ópusztaszeri faragó pásztor, volt gulyás
Kovács József
csanádpalotai juhász
Nádudvari Károly
csanádpalotai juhász
Szikszai )stván Lajos
csanádpalotai juhász
Szikszai Balázs )stván
csanádpalotai juhász

34 Juhász Antal1999 215-220.
35 Pozsonyi József 2015
36 Fazekas Mihály 1979 30.
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Bellon Tibor
a Nagykunság. Budapest.

Bellon Tibor
b
ͳͻͺ±ö±ǤǤ
ȂïÚ
A magyar szürkemarha. Budapest.

 Ú
ͳͻͶͶö±ǤǤ
 Ú
A két faragó Kapoli. Budapest.

 Ú
ͳͻͺͳ±ÀÀÝö±ͳǦʹǤÚǤǤ
Ecsedi )stván
A (ortobágy puszta és élete. Debrecen.

Ecsedi )stván
ͳͻʹ Ǧ±Ǧ×ǣǤ Ǥ
Fazekas Mihály
Kunmadaras juhászata. Karcag.
Ú 
Nagykunsági Krónika. Karcag.

Ú 
ͳͻ͵Ͳ Ú ǣ±À±Ǥ Ǥ öǤǤ

×
ͳͺͻʹ ×ǣ±Ǥ͵Ǥ±ǤǤ
.
×
A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest.
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Juhász Antal
ͳͻͻͻ ǡ Ǥ ǣÚ±±±±ǤǤ
Sándor, dr. Juhász Antal, Szabó Magdolna, Sz. Simon )stván. Sándorfalva.
.

Kunkovács László
Pásztoremberek. Budapest.

Lengyel Ágnes
ʹͲͲ× ÚÚ±ǣ ×× ÀöÀÚǤǤ
Madarassy László
Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon. Budapest.
Madarassy László
ͳͻʹͷ±òÚǤǤ
Madarassy László
ͳͻ͵ʹïòÚÚǤǤ

Madarassy László
ͳͻ͵Ͷ×ǣ ǡò×ǤǤ
Madarassy László
ͳͻ͵ͷö±ÝǤǤ

Ý
ͳͻͳͳ±ö±Ǥ͵ǤÚǤ±±ö±szete. Budapest.

Ý
ͳͻʹʹ±ö±ǤͷǤÚǤ× ö±Ǥ ǡ×ǡ ǡ
ÚÚǡ±ǤǤ
Manga János
ͳͻͷͲ×ǤǤ±ï òͳʹǤ
Manga János
ͳͻͷͶï×ǤǤ
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Manga János
Magyar pásztorfaragások. Budapest.
Manga János
ͳͻͻ ǣ× ÚǤǤ

 Ú
ͳͻͻͲÝö±Ǥ ǣ±ö±ǤǤ Ǥpest.
Nagy Czirok László
ͳͻͷͻ×ǣ±ǤǤ
Nagy Czirok László
ͳͻͷ×ǣ±ǤǤ
Nagy Gábor
ʹͲͳͷ ǣ±Ǥ±ʹͲͳͷȀ͵Ǥ

Nagy Gábor
ʹͲͳ± ÀöÀ×Ǥ ǣ±Ǥ±ǦÚ
pásztorok a – . században. Szerk. Nagy Gábor. Makói (istória. - .

Nagy Gábor
ʹͲͳ±ǦÚ×ö±ǣ ××Ǥ Ǥ
±Ǥ±ǦÚʹͲȂʹͳǤǤǤ Ǥ
Makói (istória - .
Nagy Vera
ͳͻͻͲ ±ö±Ǥ ǣ±ö±ǤǤ Ǥdapest.
Nagy Vera
ͳͻͻͲ Ǥ ǣ±ö±ǤǤ ǤǤ
Paládi-Kovács Attila
ͳͻͷ× Ǥö±± Ǥ Ǥ

Pozsonyi József
ʹͲͳͷïǤǡÀǤïǤ
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ö 
ͳͻͶʹö ǣ±±ǤǤ
ö 
Pusztai krónika. Budapest.

ö 
Szól a duda, verbuválnak. Budapest.

Tálasi )stván
A Kiskunság népi állattartása. Budapest.
Tálasi )stván
Kiskunság. Budapest.

T. Knotik Márta
ͳͻͻͲ Ǥ  ǣ YÚÚ±ǡ Ǥ ǣ   ±ö±Ǥ
Szerk. Juhász Antal. Budapest.
Tóth Ferenc
ʹͲͲͺ Ǥ ǣ×±ǤǤ×  Ǥ×Ǥʹ͵͵Ǧʹ͵ͶǤ

      Ǧ  
 ×
×
  Ǥ
 ǯǡ ǡǡ Ǥ 
  ǤǦ
  ǡ ǯǡǡ 
strategies, and changes of breed preference have been neglected in ethnographic
 Ǥ ǡǯǡ
   Ǥ

127

KOLAROVSZKI TAMÁS

ÍTÉL A NÉP

Egy makói gyógyszerész a Szálasi per
ö

ÚÝ
az oldalfolyosó egyik
 ö
a géppisztolyos renÝÚǡ  
Ferenc. Mint egy emÚòÚǤ
 Ú 
hatalmas termet.
Ȃ Ǩ Ǩ

„
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Ý

Ƿǥ ±     ××Ǥ    ï  ×ǤÀǡǤ ±ÝÚÀ±
ǡ  ï Ú±ò ×ǡ     ±±Ǥ
 ±ǡÝ±ÝÚÚòǤ
ÚÚÝǦ  Ýǡ ±×Ǥ
ǤǡǤ  ×öǡ±ò×±
ǡÚ±òò±±ǦǤ
ÚÚ±òǤǣ
Ȃ ×ǡǡǡ××Ǩ
ǥ  ×  ±      À× × ± Ǥ  Ú
±±Ǥ ǤöÚǤϐǤǤ×ǡ±±Ý±Ǥ±ï ×± ÚÝÀòǣ
Ȃ±ÝǨ
ÚÝ×ö±
ÝÚǡ  ǤÚòÚǤ
ÚǤ
Ȃ Ǩ Ǩ
±ÝǡÚǤǳ

AÝ±ǦǡÚÚòÚÝ Ý±À×
. február -én a Zeneakadémia épületében.
   ±À× ±Ú±ǡ × ÚÝ± ÚÝ ÝÚ±ïǡ±Ǥ

±À×

ï±ǦÝÚǡ
hatalomátvétellel és terrorral teljesedett ki. A harcok folyamatosan országunk terüle±ÝǤÀÚÚ ǡ±ÝÀò±ÝÚï±ǡ
 ö± ͳͻͶͶǤ ʹͳǦ±Ǥ

ö±±Ý±×± ×ǡïǣǷ××Ú
±Ú ±Ǥ ǡ
ǡ͵Ͳò ×±×À×nak, elvegyék méltó büntetésüket.

1 www.huszadikszazad.hu
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±±Úǡǡ±±ò±±±ÚïǤ
magyar állam érdeke, hogy leszámoljunk a nyilas hazaárulókkal. A demokratikus
Magyarországon nincs és nem is lehet helye hazaárulóknak. A demokrácia nem
ö ±±±ǡǡ±
ïǡǡ ±±±ȏǥȐ
 ǡò±òÚÚò±À×À×ǡ×ǡ±±±ÝÚÝ±±ǤoÚÚò×Ú±±±±±
ò±À×À×
ȏǥȐ±ǡ
 ±À× À × ± Ǥ    ±
×À±±±À×±±Ǥǳ
A Dálnoki Miklós Béla által vezetett )deiglenes Kormány megalakulásakor dekǡǷÝ±×Ǥǳǡ
±À×±ǡïöÚÚÝ±Ǥ

Ƿ   ï  ±     ÚÚ 
±ȂÀ À±Ý×ǡ
±±Ý±Ǥ±±À
ǡ    ±À×    òǡ  Ǥ  
gyakorlatban válik el, hogy mennyit ér az igazságszolgáltatásban és a politikában,
ïǤ±ÝÝ±
ïǤ±±ǡÚ±ǡ
 ±ǡ ±Ú×ǡ×ÚÚ Ú±Ǥǳ
A magyarországi szabályozás sajátosan alakult. Mint láttuk, már az )deigleöÚÚÝ±ǤÚ±
±  ÚÚ ͳͻͶͷǤ  ʹͲǦ  À ò  òǤ ö±ͳͻͶͷǤ
ͳ͵ǦͳͻͶͷǤ±ǤÚ± ǡ±ͳͻͶͷǤ
 ʹͲǦ  ÝǤ  ò ± ͳͶǤ 
±ǡ   ± × ǣ Ƿ Ú  öÚïö ±±×ǡ±×±À±±±Ǥǳ

±±Ýï Ú± Ǥ À   ǡ  ±
voltam tisztában a jogalkotási folyamatokkal és a jogszabályok hierarchiájával. Egy
 ±Ú
Ǥ×ǡǷÝǳǡǤ
2 Ideiglenes Nemzetgyûlés 2. ülése. Idézet Révai József hozzászólásából. Kossuth Könyvkiadó 1984.
3 Major Ákos 1988. 141–141.
4 1945. évi V. törvény Moszkvában az 1945.évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény becikkelyezésérõl .§ 14. pont
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Úǡ±À×öÚ±± ǡò±Ý ±ǡò ±À×××
rendelet. Felmerült a kérdés, hogy akkor, azok esetében, akiket a fegyverszüneti
±Ú±±À±ǡÀ±×öǦǡòòöÚ±±±±ÝǤ

      À×  ǡ 
ʹȀͳͻͻͶǤȋ ǤͳͶǤȌ ǡ òÚ ǡ Ǧ ȋǦȌ ±
ÚÚ±ǤͳͳǤ±ͳ͵ǤȚǦ  ö ±±ǡ ± ï ö ±± ÀǤ       ǣ Ƿ À×
a nagybirtokrendszer megszüntetésével kapcsolatos jogszabályok alkotmányelle±±Ý ×× Ȁͳͻͻʹ ȋ ǤͳǤȌ   Àǡ  Ƿ  Ú Ý± × Ú±  ï ± ±
ö ±òÚ±ǡ±ï±öÚÚ±ǡ±À×À±±ǤÀ×±òÚǡǦÚÚ±ǤͳͳǤ±ͳ͵ǤȚǦ
ö ±±ÀǤ

 ±  Ú±  ò ± ͷͺǤ 
ǤǡÚöÚïö ±Ǧ
kel vádolt személyek feletti ítélkezésben, feltételezte – minimálisan – a tényállások
±ò±±±±ǤǤÝ±À±ǡòǦ
±± ÚÝ  ÚÚ    ǡ   ï öÚÚ
Ý±  Ú± ±Ǧ   ǡ   
lege elvének feladását, a visszaható hatályú jogalkotást és jogalkalmazást, vagy a
òÝǡÝ±±×±Ǧ
Ý±Ý±Ýǡͷ;ͺ;Ǥ± Ǥ Ǥ±ͷͿͶǤ±Ǥ Ǥ
±ÝǦÀ±±Ǥ±òǡ
alkotmánybíróság e kérdésben állást foglalt volna, megállapította, hogy az Nbr. megǦ
ǡò×ïòÝ
nem volt nemzetközi jogi értelemben vett kötelezettsége, az jogilag szuverén döntés
±±òǤò±ÝÚ××ÚǦ
± ïöÚÚòÝÝ±ǡ
Ý±±ǡ×ïòÝǡ±Ǧ
±ò±ǡòÚÀ×À
magyar állam „szuverén” döntése volt.

5 Alkotmánybíróság 2/1994. (I.14.) AB Határozat
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±À×

±À×±Ú± ǡ
ͳͻͶͶǤ   ͳ͵Ǧ        ±À×À×Ǥ±±ǡö±szólalásában Révai József is. A megalakult )gazságügy-minisztérium kinevezett miǡǤò±Ý±À±±Ǥ± ×±
Ǥ ÝÝÀǤϐ ×òǡ±Ý
ͳͻͶͷǤʹͷǦǡͳͻͶͷǤͷǦ±ͺͳȀͳͻͶͷǤ
ȋ ǤͷǤȌǤǤïȋǤȌǤ
Az Nbr. megalkotásakor három jogszabályra támaszkodtak, az
. évi V.
 ǤȋǤȌǡͳͺͻǤ±  ǤǦȋòÝ
perrendtartás , valamint az
. évi )). tc.-re akkor hatályos katonai Btk. .

ï±± ±ǡö ±×Ú±ÝòÚ±Ǥ

±Ú ïöÚÚǤÝ
ǡÝï±Ý±ï ±±ǡ   ï ±± ÝÀ±Ǥ   
 ±Ý ǡ ǡ   ×ǡ  ǡ  
ï×±±×ÝÀ±Ǥ ÝǡÝ±ÝǤ 
ïÀ×ǡ ǡÀ±ǡïǤÚÚ 
±ǡ±ǡ ÝÚ±ǡǡve a megszállt orosz területeken az ottani polgári lakossággal, a munkaszolgálatosokkal, hadifoglyokkal kegyetlenkedtek, illetve azokat meggyilkolták, meggyilkoláÚöÚǤïöÚÚ±ÝͳͻͶͷǤ±ò
Ú×ǡͳͻͶͷǤ͵Ǧ×ǤÀòÚ
lista is készült még.

±À××ïò±ò±ǡ
 ï ±ǡ  ͳͲȂͳͷ ± Ý  ï házbüntetésre volt átváltoztatható. Az alaprendelet szerint a kegyelmezési jogot a
 Ý ǡòǦ
meg.
6 Nbr. 11. § szerint háborús bûnös az, aki az 1939. évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését, vagy Magyarországnak a háborúba való mind fokozottabb mértékben történõ belesodródását vezetõ állásban kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elõsegítette, vagy megakadályozni nem törekedett, bár
erre vezetõ közhivatali állásánál, politikai, közgazdasági, közéleti szerepénél fogva módja lett volna. Az, aki mint a kormány, országgyûlés tagja, vagy mint
vezetõ állást betöltõ közalkalmazott, kezdeményezõje, vagy, bár a következményeket elõre láthatta, részese volt olyan határozat hozatalának, amely a magyar
népet az 1939. évben kitört világháborúba sodorta, illetve aki a fegyverszünet megkötését erõszakkal, vagy befolyásának kihasználásával megakadályozni
igyekezett. Háborús bûnös az is, aki vezetõ jellegû cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a hatalom megszerzésére irányuló lázadásához,
a hatalom megtartásához, vagy aki e hatalom megszerzése után kapott kinevezés alapján a nyilas kormányzatban, közigazgatásban, vagy honvédelem keretében élete fenyegetõ kényszerû szüksége nélkül vezetõ állást vállalt. (Vezetõ állás alatt miniszteri, államtitkári, fõispáni, fõpolgármesteri, hadsereg-parancsnoki,
hadtestparancsnoki, vagy hasonló fontos állást kell érteni.) Magyar Közlöny 1945. február 5. Országos Levéltár
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ò±±ǡïǦ
ïÝöÚÚÝǡÝÀ±ï×Ǧ
ǡòÚ±±ǡÝÚÚ
mozgalomban, megszállt vagy visszacsatolt területek lakosaival kegyetlenkedtek,
azokat meggyilkolták. Ki kell emellett emelni, hogy nem tartoztak ebbe a kategóriába, de szintén halálbüntetés kiszabásával büntették azokat, akik a német hadsereg,
ǡ Ú±±±ǡ ±òÚòǦ
± ǡÝ±ò
magyar honvédség ellen harcoltak, esetleg a magyar katonák átállását megakadályozták, de ide kell sorolni a rendelkezés szerint azokat is, akik németek és nyilasok
ï×Ǥ

×ÀǡͳͻͶͷǤͳǦ±±Ǧ
ͳͶͶͲȀͳͻͶͷǤȋǤͳǤȌǤǤǤȋǤȌǤǦ
ïöÚÚÚ± ǡò±ÚÚ±Ǧ
Ǥò±öÚÚ±Ý±
Ǥǡ×ïǦ
×ǡ±ǡÚöÚǦ
ǡ±±ïò±Ǥ
±±òÝǡͳͻ͵ͻǤ±ï
±±ǡï±±ÚǦ
±Ý×Ý±±±
ÝÀǡÚǡÝÚǦ
ǡǡÚǡÚ±±±×ȏǤͳͳǤȚ
ͳǤȋʹȌ±Ȑǡǡö±ǡǦ
ÝÚÝÚǡ±ÝǡǡÚ±
Ýǡ±ǡ±ͳͻ͵ͻǤ
±ïǤȋǤͳͳǤȚʹǤȌǤǤȚȋʹȌ±ïǤ
ǤͳͳǤȚǦǡ±ǡ
ȋÀ ×  ±òȌǡ ò Ý  ±±ǡ
×ïÝò±±ǡǦ
ǡ±±±ǡ±±ÚǦ
±±ǡ±òÝǤ

±À ±± 
ǡͷͻͲͲȀͳͻͶͷǤȋ ǤͷǤȌǤǤïǡ±Ý
ǡ±ͷͲȀͳͻͶͷǤȋ ǤͳǤȌïÚǦ
±ÀǤ±Ǧ
 ö±ͳͻͶͷǤ± ǤÚ±Ýǡ
. szeptember -án lépett hatályba.
7 Az Nbr. nov 6.§-ának rendelkezése szerint az Nbr. 11.§-ának 5. pontja helyébe az a rendelkezés lép, hogy háborús bûnös az is, aki a megszállott területek
lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt
területek lakosságával, a reá bízott hatalommal visszaélve kegyetlenkedett, vagy általában akár belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese vagy részese volt
emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának. Magyar Közlöny 1945. év augusztus, Országos Levéltár
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Makói gyógyszerész
a nyilaskeresztes mozgalomban.
ÚÝ Ýéletpályája

„

2ï×ǡ±×ǡ±ǡ
ï ÚÝ   ± Ý Ý
  Ú±  ÚÚ
±Ýǡ±
egyik vádlottjaként maradt fenn.
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±××À±
±À±ǡÚ±±òÚǦòÚǡͳͻͶͷǤ± Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ
±±Ú±Ǥ

××±Ǥ
ÚÝ Ý±

2ï×ǡ±×ǡ±ǡïÚÝ±ÝÝ Ú±
ÚÚ±Ýǡ±±ǤÝ×±±Ýǣ
A vajdasági Antalfalván
. január -án született. Németországban, Karlsruhé±±Úǡ×±Ǣ
×ǤÝï±
tisztként harcolt hónapig az orosz, a román és az olasz fronton az . tüzérezred
Ú±±Ǥ±ǡ±òǡ
továbbá a bronz vitézségi éremnek birtokosaként.
-ban vásárolt gyógyszertárat Makón, a mai Sárga üzletház helyén. Vállalkozása mellett az akkori Csanád, Arad
±ǤǤǤÚÚÚÚ±×±
±     ±ÝǦò± Ǥ ͳͻ͵ͻǦ ò± × ö±±Ý±±Ǥ

  ±   ±ÝÝ ± Ý ×
  Ú±ǡ  ͳͻͶͳǦÝ    
 ×ǤͳͻͶ͵Ǧ×ÝÖsszetartás ÀöǤ
nyilas hatalomátvétel után a Szálasi-kormányban tárca nélküli miniszter, a miniszÚǤ

ͳͻͶͳǦ×ȂÝÚÝ±±±Ȃ
Ú±±Ǥ×
ïǡÚÝ±Ý±±±
ǡÝ±Ǥ±
Ú×ϐÝÝǤ\×±
±ÚǦǦÝǤͳͻͶͳ±ÚÝ±ǡ±×ÚǤÝ
ÝǤ ±ͳͳ͵ͷ͵ǡÚ± ͷ͵ͺʹÝǤ
±±ÚÚÝ±±Ǥ

ͳͻͶͳ±ͳͳ±Ý±×±Ý±±ÝÚ±Ú±ïǡ  ±ïǡÝ±±ségieket vont be a vezetésbe.
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A  ××Ǧ±ÝǡÚÝ Ý
±Ý ÝǤ×ÚÝÝbet járt haza.

±ÚǦǤȋͳͻͶͶǤ×ͳȂ
ͳͻͶͷǤ ʹǤȌǤ±Ý±ÝÀ
Ú±Ǥ  ǡ      À×
±ÀǡÚ±Ú±×ȋͳͻͶͷǤ×͵ǤȌǤ



 ͳͻͶͷ±Ú±ÝÝ×ïöÚÚǤÀǡòÝ±À±ǡ±±±ǡ
Ý±Úòò±Ǧǡï±
ǤÀ×ǡ××Ǥǡ ÚǦͳͻͶͷǤͳǦ±±òÚǤ
ÀͳͻͶͷǤ×͵ǦÚ±Ǥ

Ƿ  ÚÚ±ÀǡïöÚÚÀ×±ÀÝȏǥȐ Ͷͷ  ï öÚǡ      ±ǡ
ÀÝ±ǡǳȂǤǡÚ±ÝÝ  ±±Ǥ  ï ÝöÚÚ   ï ͲǤ  
±ǡ ±ÀǤ

±
ǡÝ± Ǥ±±Ǥ
A vádiratot
. január -én adták át tanulmányozásra a terhelteknek, a pert
ÝÚ͵ͳǦ±× ö±ǡ×Àǡ±ͷǦ±
 ± ± ÝÚ   ǡ   ±ÝÝ
jegyet vásárolhattak.

Ý±ò±öǡ±
×ǡ À±À
mozzanatokra térek ki.
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A tárgyalás

Ƿ ǣǤ ×±Ú±± ÚǡÝÝǢǤ
± ±  ò  ×Ǣ     
×Ǣ±Ý × ×Ǣ  
×Ǣ ×     ×Ǣ       ×Ǣ± ò×Ǣ 
   ×Ǣ Ú     ×Ǣ
×××Ǣ  × ×ǢÝ ×ǢǤ  Ǧ
 Ú±± Ýǡ ÝÚÝǡ Ǥ  × ±ò±ǡ
Ǥ     ò±Ǣ ǣ    Ǥ ö ǡ 
 Ǥ ȂÚÝ Ý Ǥ Ȃ Ǥ   ǤǦ Ǥ  × Ǥ Ȃ Ǥ ±
 ǤȂ ǤöǤ Ǥö±±Ǥ
×  ±ǤǢ Ǥö±±Ǥ × ±Ǣ
 Ǥ ö  ±± Ǥ  Ǣ  Ǥ ö  ±±Ǥ±ǤǢǤö±±Ǥ
Ǣ Ǥö±±Ǥ ±Ǥ Ǣ
 Ǥö±±Ǥ  × o±
±ÝǤǳ

A vádirat

ÚÝȋ Ȍ Ý
Ȍ
ͳͻ͵ͲǤ± Ǥ ǤͷͺǤȚȋͳȌ±òÚÝ±±ÝòÝö±ö
Ȍ
ͳͻͶͷǤ± Ǥ ǤͳǤȚÚ±ÝǤͳͳǤȚǤ͵ǤǡͶǤǡͷǤǡ±ǤòÚÝïö Ú±±±ò±±Ǥ
8 Karsai Elek-Karsai László 1988. 43-44.
9 A hûtlenség bûntettét követi el és tíz évtõl tizenöt évig terjedhetõ fegyházzal büntetendõ, aki külhatalom kormányával vagy külföldi szervezettel
szövetkezik vagy érintkezésbe bocsátkozik avégett, hogy a magyar állam ellen ellenséges cselekményre bírja, úgyszintén az is, aki valamely külhatalmat a
magyar állam ellen háborúra vagy kényszerintézkedésre indítani törekszik.
10 11. § Háborús bûnös az:
1. aki az 1939. évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését, vagy Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben történt belesodródását
vezetõ állásban kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elõsegítette
vagy azt megakadályozni nem törekedett, bár erre vezetõ közhivatali állásánál, politikai, közgazdasági, közéleti szerepénél fogva módja lett volna,
2. aki, mint a kormány, országgyûlés tagja, vagy mint vezetõ állást betöltõ közalkalmazott, kezdeményezõje, vagy, bár a következményeket elõre láthatta,
részese volt olyan határozat hozatalának, amely a magyar népet az 1939. évben kitört világháborúba sodorta,
3. aki a fegyverszünet megkötését erõszakkal vagy befolyásának kihasználásával megakadályozni igyekezett,
4. aki vezetõ jellegõ cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a hatalom megszerzésére irányuló lázadáshoz, a hatalom megtartásához,
vagy aki e hatalom megszerzése után kapott kinevezés alapján a nyilas kormányzatban, közigazgatásban vagy honvédelem keretében életét
fenyegetõ kényszerû szükség nélkül vezetõ állást vállalt (vezetõ állás alatt miniszteri, államtitkári, fõispáni, fõpolgármesteri,
hadsereg-parancsnoki, hadtestparancsnoki vagy hasonló fontosságú állást kell érteni).
5. aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan
megsértette, vagy a visszacsatolt területek lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki általában felhajtója, tettese
vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.
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  ±    Ȃ À ÚÝ Ȃ ló tevékenységét, a hitleri Németországgal folytatott diplomáciai tárgyalásait, a
fegyverszünet megakadályozására irányuló tevékenységét, továbbá az ország ki×ÚöÚ±±ǤòÚ× ǡ×ǡÝò±ÚÚǡÚ ±Ǥ

    ±±ǡ ±ǡÀö   ±
ǡ    ±±±  ï ǡ  Ú 
irányba tereljék.
ÚÝǣͳͻͶͷǤͳ͵Ǥ 
±À×ǡ±ǦÚÝǡ
ǡ±ǡ±öÚǡ±
Ú±ǡÝǤǡ±
Ýǡ±ǡòǤbesült, amikor hazahozták.

 ǡͳͻͶʹǦÀ
párt képviseleti csoportjával, majd
novemberében került a neve a párt lapjáǡǷYǳǦÝÝǡÝǡ   
À±Ǥ\ǡ±±
ǡ ±Ǥ ÚÝ±±ǡÝÚò±Úǡǡǡ±ǡÀǡ
À±ǡ ǤÀ×Ú
××±ǡòÚÀ ǡ
magyar belpolitikai helyzet szóba került-e.

ǡÝ±ǡǡ±Únek bármilyen befolyása lett volna.

Ý±±±Ý±ǡòÚ±ǷÚ±×Ú±±ǳÀǤ 
ǡ     ò Ú ǡ  ±  ÝÚǡÚ±Ú±±Ǥ ±
a Lakatos kormány megbuktatása, azzal kapcsolatban azt sérelmezték, hogy nem
ǡǤÚ±±±À±ǡÚÚò
ǤÚ±ͳͳͷǡ±Ý
ͳͲÝǤ

ÚÚÝ±±ͳͻͶͶǤ×ͳͷǦÝ±ÚÝ±Ǥ
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   ÚÝ ǡ   ± ±±Ý 
± ǡÀ±±Ý±± Ú
egyeztetett, ezeknek a célja nem Szálasi hatalomátvétele lett volna, hanem a nyi±Ú±Ý±±Ǥrint, amennyiben tisztában lett volna azzal, hogy a német-magyar egyeztetés célja
±±ÝǡǡÝ×
±Ǥ  ×±ǡïÚÚǡ
ïǡ±ǡ×Ǥǡ
ïÚ±ǡǤ±±ò×ǡ
ÚÚ ǡ±ÝÚò ǡ×±±ǡÝÚǡ
ǡÀǤ

À±ǡ×ÚÝ±×ǡǡÀ±ǡǤ ±±ò×ÚÝ
À ×Ǥ

±Ýòǡ±ǤÀÝÚ× 
×××ÝÚ±À±±ǤÚÚÚÝǡ
×ïÀò±±ǡÀ
meg a kormányzótanácsot. A kormányzótanács hamarabb alakult meg, mint a korǤÝÚÝ ÚǤ±ͶǦͷ×
Úòǡ±Ý±òǤ

ÚÝ  Úǡ   ×  ×ǡÚ×ǡ× ×   Ǥ  ÝÀǡ   ×
ͷǦ±  ×ǡ   ×  ×  À ×
nyilatkozatát.

 × ×   Ý ǡ
ÚÝÝǤ× 
ÚǡÚÝ±ÚÚǤÚÝǡ××ͷǦ±
±×ǡÝ ǡ
ö±Ǥǡ×±ǡ±Ú×ÀǤ

Úò ǡÚÝǤ
Az októberi hatalomátvétellel kapcsolatban elmondta, hogy nem volt tudomása ar×ǡÚ ǡ± ±Ý
±ïǤò ×
kapcsolatban kifejtette, hogy nézetei szerint a Kormányzó azért mondott le, mert a
ÝǤ±ò
±±Ú±Ǥ
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Arra a kérdésre, hogy a németek szorongatott helyzetben voltak és a céljuk, hogy
   ±  ïǡ ǡ  
ÝÝ±ǡÚ±ö±Ý×±Ý
ïǤ ï±±ǡ±ǡ ±±Ú± ×   ± ± ±   
  ± À±Ý ±  ǡ   ± Ý  ±
volna ki országukat sorozatos bombázásoknak, ha nem lett volna kezükben biztos
òÝǤ
A tárgyaláson kifejtette, hogy hitt abban, hogy az ország a nyugatra támasz±±Ú±ö±±ǤǡÀò±ǡ±×±Ǥ
ǷÚǣ±±±ǡ±Ǥ
ǫ
ÚÝǣǤ
Úǣ×ǡò ǡ±ra tette fel a nemzet sorsát.
ÚÝǣǤ
Úǣ ±ǫ
ÚÝǣǤ
Úǣ±Ýǫ
ÚÝǣÀ±±±Àǡ±±Ý×ÚÚ ± Ǥǳ
×ǡÚÝ±òǡÚÚ À×ǡ
±±±ÚÚ×ÀÀǤ Ú×±±±ǡ
±ǤÚÝ
ǡÀ±ǷÝzelmében”.
ÚÝ±ǡÀ×ǡ×±dés.

 ǡÚ±ǡÝǡͳͻͶͶǤ×ͳͺǦÚ±Ǥ ×Ý ǡÀÚïǦ 
zsidóval kapcsolatban. A vádlott Vajna Gáborhoz küldte, de (ódosy ezzel kapcsoǡÝòǤǡ±ÝÝ×ò ± ÀÀ±ÝǤ
Ú±Ǥ×±
ezen része ellen.
11 Karsai Elek-Karsai László 1988. 313.
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A vidéki deportálások kapcsán elmondta, hogy valójában abban hitt, hogy tényleg
À×±ǡǡÚ±±ò±±òÀǡ
×ǡ±ÀǤ
A deportálások kapcsán, illetve a koncentrációs táborokkal kapcsolatban azt mondǡ   ± ±± Ý ǡ ±  ± Ú×òÚÚÝÚǤ±±öÚÝǡ
Ƿ±×ǳ±ï
nem lett volna folytatása.

×±±À×±ÚÝÀ×±ïÝvel való folytatását célzó beszédeire és cikkeire.
)smertették az
. május -án a Nyilaskeresztes Pártban tartott beszédét, melyben a népfrontpolitikát támadta, majd az
. február -i Nagytanácson
±±ǡ±ÀǤǷYszetartás” c. lapban
. december -én kifejtette, hogy Magyarországon fog
Ú±ǤǡÚ±Ǧ×ǡ òï±ǡ±
Birodalmat.

 Ƿǳ ͳͻͶͷǤ   ͳͻǦ  ÚÚ   ͳͷǦ ±±
ǣǷ±Ǩ  ï Ǩ 
òïǡǤ ± ±ö±Ǥǳ

±±ÚÝǤ 
   À×ǡ      ÚöÚ±± ò  
×Ǥ ÚÝ ǡ  ÝÚ Ý  ±ǡ   ÚöÚ±±ÝÚÀ±±ÝǤ ×ǡ
±ǡ±±ÚÝ±ǤÝÝ±
òǡͳǦ±ǡͳͲïòǤ

±±±ÚÝÚÚ±
ÚÚ×ǡ±±×ͳͷǦǡ
ǡïǡÚǡ
ïǤ

ÚÝ±À×òÚ±±±
vádlotthoz.
Felmerült kérdésként a német megszállás. Azt baráti vagy ellenséges cseleǦǡïǡ ǡ
ez valójában megszállás volt, azzal a fogolytáborban szembesült. A fegyverszünet
kapcsán annak alkotmányosságáról kérdezik, illetve arról, hogy a Kormányzó le×Ú±±±òǣ
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Ezekkel kapcsolatban elmondta, hogy a fegyverszünetet nem lehetett volna alkotmányellenesnek tekinteni, nem volt tisztázva, hogy a parlamentnek lett volna-e
ebbe beleszólása. Az ellenjegyzés kapcsán elmondta, hogy a kormányzói lemondó
nyilatkozattal október -én ment el Lakatoshoz. A nyilaskeresztes párt felfegy±±Ý  ×  ǡ       ǡ
 ïǡ±
idegen fegyverekkel volt felszerelve és a pártszolgálatosok felfegyverzésének célja
 Ý±±Ý±ÝÀ±±Ǥ

   ±  ǡ    ±Ý
±ò±±±ǣ

Ƿ ±ò±ǣ ×±±ÝǡÚòYÝǡ±±ǡǤ
±±YÝǡ±ïǡͳͻͶͲ×ǡ×±±×ǡǢ±
ǣǦǫ

ÚÝǣǤ
±ò±ǣ  Ú±±±Ú±×ÀÚ±ǡ±ǫ

ÚÝǣ ±òǤ
ǥ
±ò±ǣ±±±ǤYǫ

ÚÝǣ Ǥ

±ò±ǣ ǦǡȂ±
±Ý×Ȃ±À±±±±ǡǫ

ÚÝǣ ±òǤǳ
ÚÝ±±±ò±±ǡÝ
ǡ×ͳͷǦÚ±±±òǡ          Ú±Ǥ
ÚÝïǡÝ±±×ǡletve voltak kapcsolataik a baloldali pártokkal, illetve a parasztokkal. A baloldaliak
ïǡÝ×nak megszüntetését.

2±±Ý ±ò±±ÚÝÚÚǡ±Ý±Ǥ±ò±À ǡ
  ±Ý Úò ±    ǡ  
ǡ××±±Ý±ǤÚ±͵ͲΨǦ
×±ǡ±±ï͵ǤÚÝ Ý   ï ±  Ú ǡ  Ý  
±ͻ͵Ú±×Ǥ
12 Karsai Elek-Karsai László 1988. 320–321.
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ò±±ÚÚǡ±
 òǡ ±öǤÚÝǡ
hogy a
holddal nem sokra mentek volna.

×±ÝǡǤ ±±±ÚÝǤ
Ý±±ÚǦ±ǡ 
ǡÀ×ǡÝǡ±ǡ
ÀǡÚ± ×
volt a feladata. Két parlamenti interpelláció is szóba került, az egyikben,
. noǦ××ǡ±×±Ý
 ×ǡʹǦ ×Úòǡ±±ǡ±±À±±±Ǥ
×±± ±±±±±±ǡǣ

ǷǤ ±Ýǣ×ïÀY×±±ǫǦ±ǡY±
Yǡ××±ǫ
ÚÝǣ ±    ±ǡ  Ú±ǡ  ±Ý±
Ǥ±±ǡ±±Ý××Ú±Ǥ

Ǥ ǣǦYÀ×± ǫ±×±±Ǧ±±ǡ±±±±×ǫ

ÚÝǣ   ±±Ǥ  ± ± À
ǡÀǡǤ±±À±òǤǳ

±±ÚÝǦ±±±ǡ
Úòò ± ±Ý±Ǥ±±±ÚÝ
Ú±±±±À±±Ǥ ǡÝöÚÚÚͳ͵Àǡ×
arról, hogy külpolitikai kérdésekben megkérdezése nélkül nyilatkoztak és ez ellen
Ǥ±Ú±±±±±ǡ
ǡ±Ý 
ÚÚǤÚÝ±±ÀǤ

 Ý±ͳͶǤͷͷ×Ǥ

×ÀÀÚÝ×ǣ

Ƿ Ǥͳ͵Ǥ ÝǤÚÝ ÝǤ ÝÝͻ͵ͲǯȂͳͶͶͷǯǤ ǡÝÀǡǤÚÝȂÝÝ±ǡÝ±ǡ± ǡ
mélyen sajnálja a rombolásokat.
13 Karsai Elek-Karsai László 1988. 325.

144

KOLAROVSZKI TAMÁS
A±±Ǧ××±ö

±À×ǡ±ò±±ÚÝǡ±ÝÚ 
±ǡ×±×ǤÚÝ±ǡǡ
±Ý×ǡ±±±±±
ǡ ±ϐǤǤǤǳ

ÚÝ ÝͳͻͶǤʹͷǦ±××ǣ
Ƿ±±À×Ǩï±À×
ÀÝǤǡ±ïÚǡǡ
 Úǡ  × Ý Úǡ  ±ǡ    ±  ×
ǡòǡÝǡ
hazámnak pusztulása és romlása származott.”

±ÝǡǡÝǷ±ǳǡ×ͳǦ
án miniszterséget vállalt Szálasi kormányában, még azt sem mondhatja magáról,
Ƿ± ǳǤ ö±ö±
ǡÚÚÚǡǷ±ǡnai, sem gazdasági téren egyetlen tárgyalást sem folytatott. A hatalom átvételében
ǡÝ±òÝ±Ǥ

±òÀ×ǣǷ2±Ý±ïǡ±×±Úzettségét. Azt is tudom, hogy én, aki az élet és a halál mezsgyéjén járok, nem kér±××ǡ±ÀǤ±ÚÚ
±ϐǡ±×ǡǤ±±À×Ǩ
À±±Ǩǳ

±À×

    ±À× ͳͻͶǤ  ʹǦ± ǡ  ±
±Àǡ±ò±ǡò±Ǥ 
±×ÚÝ Ýǡ± ǡ
×××Ý±±òǤl
À±± ǡ   ±  ï ±   öÚ±  
ǡ  ±À×   ï  ±  ±×
ǡ  ×ǡ   Ý ïÀ Ý ǡ 
ïöÚÚ±±ò×ǡ
± Ú Ý±± ± ±± ±Ý   ±±ö
ÝǤ±À×òï
Ú ±ÀǤ

14 Karsai Elek-Karsai László 1988. 328.
15 Karsai Elek-Karsai László 1988. 672.
16 Karsai Elek-Karsai László 1988. 673.
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À±

A kegyelmi kérvény

±À× ͳͻͶǤ ͳǦ±À±±Ǥ

ÚÝ Ý  Ǥ ͳͳǤ ȚǦ ͵Ǥ ± ͶǤ ǡ    Ǥ
ȚǦͷǤïööÚǤ

 À×   Úò±±   ͻǤȚǦ   Ǥ
ͻͻǤȚǦ ÀǡʹǤȚͳǤ±±Ú±
ò±Ýò±ǡòͳǤȚǦÀǦ
igény elvesztésével járó állásvesztésre, feltalálható vagyonuk elkobzására és poliͳͲǦͳͲ±ò±±±ò±À±Ǥ

 À±  ± ǡ  ÚÝ     ͳͻͶͶǤ
× ±  × × ͳͲͲǦͳʹͲ Ý ±Ý ǡ 
ÀïÚ±ǡ±±Ý±ǤÚ± ±òǡ±ǡÝïǤ

2    ±ǡ   ±À× ǡ  
±±ǡ±òÝò±Ú±ǡöÚ±òǡ ±ò
ïÝïǡÀòÚÚÚÝ Ý±±
 Ǥ  Ý ò  ± × 
a lelkiismeretük, de ennek nem most a tárgyaláson, hanem
. október -én
×Ǥ± ±ï±
öÚ± ×   ±   ǡ   ï
ò±Ý±±Ǥ

 ±ò± ±   ò±  À± ǡ  ǡ  
ͺͳȀͳͻͶͷǤǢͳͳͶͲȀͳͻͶͷǤǤǤ±À×ͳͳǤȚǦ
 À ǡ±± ǡÀ±
Ý±±±×Ǥ

À±ÚÝ Ý±Ý±±ÝÚÚÚǤ
Dr. Ries )stván igazságügy-miniszter Tildy Zoltánhoz
. március -én
terjesztette fel a vádlottak kegyelmi kérvényét. Szálasit és három társát
. március -én kivégezték.

±±×±±ÚÝÀǣ

ǷÝÚÝ ÝǡǤǡǤ×± À±Ý±×ǡ±±
±À× ±±±ǡÚl±ǡ±×±ǡ±À×
ïöÀ±ÚÝ ÝǡǤ±Ǥ×±
À±Ú±±Ú±ǤȋǥȌǳ

±±ÀÝÝÚÝ±ǣ

Ƿǡ±À×ïöÀ±ÚÝ ÝǡǤǡǤ×± À±
Ú±±Ú±Ǥ
Kelt Budapesten,

Tildy Zoltán s.k.
Dr. Ries )stván s.k.”

. március

.

ÚÝ ÝÀ±ͳͻͶǤ ͳͻǦ±±Ǥ

17 Az 1878. évi V. tc. 96. § Ha ugyanazon személy több büntetendõ cselekményt, vagy ugyanazon büntetendõ cselekményt több ízben követte el: az egyes
cselekményekre együttvéve egy összbüntetés szabandó ki. Az összbüntetés a bûnös által elkövetett cselekményre meghatározott legsúlyosabb büntetési
nemben állapitandó meg; ha az határozott idõtartamú szabadságvesztés-büntetésben áll, ennek leghosszabb tartama a következõ §-ban megállapított
megszorításokkal felebb emelhetõ.
99. § Bûntetteknek, vagy ezeken felül más büntetendõ cselekményeknek halmazánál, az azokra megállapítottak közül, a legsúlyosabb büntetés
alkalmazandó, és ha az határozott idõtartamú szabadság-vesztés büntetés: annak leghosszabb tartama 5 évvel felebb emelhetõ.
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18 Karsai Elek-Karsai László 1988. 725.
19 Karsai Elek-Karsai László 1988. 726.
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Összegzés

±  ò ×±ǡ  ±Ǥ   Ý ±Àtettem tanulmányt, akit szüleink, nagyszüleink talán személyesen ismertek, aki
±×±±±×öÚÝ××Ǥ
±À±ǡÚ±±ǤÝÚÝ×ǡ
±ǡÀÝ±ǡródott. (itt a mozgalom erejében, és a hatalomátvétel után hitt a német fegyverek
±ǡ±ÝÝǤ±ǡ
öÚ±ǡ±×ǡ
Ý±ǡǤ

Úǡ× ±ǡͳͻͶͶȂͶͷǦ±Ǥ±À±±ǡ
±À±ǡòÚǡ±Ƿ±ǳǡǤ

ÝǡÚ± ïöÚ±ǡïǡÚǦ±Ǥ

 Ý ± ± ±öǡ     ±Ýǡ
 Ú±±Ýǡ  × ×ǡ   Ú±òÝǤ  ±±±ǡ±ò±Ýǡ±
ǡ±±ǡï±ǡÝïǡǡ±Ǥ±±±
ǤÀǤöÚ±
À±Ýǡ±±À× ÝÚ±Ǥ

±±À×±×±À±ǡ
À±±Ú±ò±Ǥ ò
ǡ ±×ǡ±±ǷÚǳǤ

òǡÚ×
ǡ   ǡ±±Ý
megküzdenie, hanem rettegni kellett a nyilas keretlegények terrorjától. Alig egy év
ǡ ÝǡÝÚ
Zeneakadémián. Az emberek tudatában még mélyen benne volt az ostrom, a harcok,
ǡ ×ǡ±±ǡǤǤÚ
  À ×   Úǡ    ± ǡ ÚÚò
ÚÝǡ×±ǤÚòÀ±Ǥ±
ǡǡ±Ýǡ±ò±ÝòÚ
Ú±±ǡÚ± ǷǳǤ

    ÚÝ ±± ±
±ÀÀ±ǡ±À×rások felett.
148

KOLAROVSZKI TAMÁS
A±±Ǧ××±ö

±

Karsai Elek-Karsai László
Szálasi per. Debrecen.

Major Ákos
ͳͻͺͺ±ÀǤ±À×±±ǤǤ
l2 ǤÚǤǤͷͲͻǦͷͳͲǤ

×Ú±ͳͻʹͲǦ×ͳͻͶͶǦǤǤ×  Ǥ×ǡʹͲͲͶǤ


ǤǤ
ǤͳͲͲͲǤ



±À×××ͺͳȀͳͻͶͷǤǤǤ
ͳͻͶͷǤ± ǤǤ±À Ú±Ý±±ÝͳͶͶͲȀͳͻͶͷǤǤǤ
±À×××ͺͳȀͳͻͶͷǤǤǤ×À±±À±Ǣ ǡͳͻͶͷǤ±×ʹǤǡ±pett az
. évi május hó . napján
ͷͻͲͲȀͳͻͶͷǤǤǤ±ÀÚ±Ý×
ǡï±Ú±±×±À±Ǣ ǡͳͻͶͷǤ±×ͳǤǡ
lépett az
. évi augusztus hó . napján
ͳͻͶͷǤ ǤǤ ǤͳǤȚǦÚ±ÝǤͳͳǤȚǤͳǤͳǤ±±
Az
. ))). t.c
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   ǣ      ×   
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ǲ  Ǥ   Ǧ
Ǥ Ǥ ϔ  
            ǡ   
 Ǥ  ǡǦ
  ǤÝÝ Ǧǡ 
ǤǡϔǤǤ 
ǡ ǡ
ǡǤ Ǥ
ǣǦǡ ǡǡǦǨǳ
accepted upon arrival for the hearing. In the introductory part of my essay, I outline
              
ǡ ǯ   
Ǥ ÝÝǯǣ
    ǡ
    ÝÝǤ
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A NÉPRAJZI
FÉNYKÉPEZÉS
ö±
és kutatási módszer

×ͺͲΨǦ±±òǡ±Ǥ ǡ
aki ezt pontosan mérni tudná, de valóban a legfontosabb csatorna. Gondoljunk
ǡ±±ǡò±Ý
ǤǡÚ×ǡ×ǡÚÀòǡ×ǡ
már kiforrott technikákkal.

Rádiózó gulyásbojtár (Nádudvar, 1975)
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 Ú±ǤǡÚ±Ǧ
±ǡÝ±À×
ÀÝÚǤò±òÚǤ±±±ïÀ×Ý±ǡ±ÚÀÝǤ ǤÚ± Ý   ±  ± À òǤ  À
±ǡÚÀ×ò±ǡïÀǡÝ×Àǡ×
×  ± ±òǤ    Ú±ǡ
±ǤÚǡ ǡ±ò ǡ
ò Ǧ òǡ       ÚÀǤ
±±Ǥ±À ×Ý 
Ú±±Ý±ÚÀ±Ǥ

×ǡǡÚÚÀÝǤ±ÚÝǡ±×Ǥ
\ǡÝ±±±Ý×ÀǤ
±ò±±±±ǡÝ±ǡ
ϐ±×Ǥö±ǡ±ö××mertetését.
Ellentmondásos volt a fényképezés fogadtatása, mert érdekeket sértett, s ez
À±ǤÚ±Ƿ±ïǳ±ǤÝö±×ǡï×±Ǥ±ÚǦÚ
ǣ ×ǫǨÚö±Ú±±ÀÀ×ǡ××Ǥ
  ±±    ÚÚÚǡ   
Ý ±Ý±Ǥ±Ƿ±
ϐǳ× ǡǷ±×ǳ Ǥ

 ϐ  À òǤ À  ± òòǤ ×
ǡÚǡǡÚÀ
±ǡǡǤ ×ǣ
ǷǡǨǳö×ÀǤ  ǡ±±Ý±Ǥ

  ï ×Ǥ×ǡÚÚÚ±ǡ±Ý±×ǦǤ± ǡ
±×±±ÀòǡǦgozni egy-egy témán.

ǡÝǡ±ò±
±Ǥ ×ǤÀöǡ×Ǧ×Úò±Ý× Ú ±±Ǥ
ebben az érzelmeink és ráérzéseink is szerepet kaphatnak.
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±ϐ Ǥ
ǡ×±ǤÀ×À±±
± ×Ǥ ×±ÝÚǡ
±ǡïǡ±Ǥ ×Ǩ

×ï±Ǥ±
±±Ǥ×ÚÚ±±ǡ
ǡ±À±
 Ȃ    ǡ  ï ×ö±±ǡÚÚ±±±±±ǤÀǡϐï×
ïÀ×Ú±ȋlȌǡö±±
×ö±Ú±±ǡÀÚÚǤ

Úï××ǡǡǡöǡ
 ǣ  ×Ǥ ò  ÚÚö±  òǤ
ǡ±±Ý
±ò±Ǥ×±ǣ Úǡ±ǡ
±ï±±ï× À±Ǥ
±±ǡ±×Ú±ǡ
×ÀòǤ

òÚ± ÚǦ±×ǣÝ×
kezükben, gólyalábon állnak a folyó medrében Marosvécsnél. Bizarr kép, gondol ±Ǥ  ±      ǫ
Léptessük most a tudományosság módszerévé a képnézegetést, hozzáadva józan
òǨòǡÀÝòǤ ×±òǡÀòÚÝ±±Ǥ ×ǡÚ
òÝòǡǤ±Ýǡ×ǡ±×ÚÚǡ± ±Ǥ ±
öÚ±×ǥ

×ǡÀ±±±±Ǥ ï ×ǡ× Àvumából gazdálkodhat. Önmagában nem megoldás, amikor a helyi fényképészek
hagyatékát megvásárolják.

±ϐǤ±±±±±ǡǨ ×±±ö±ǡ ǡǡÚǤ± ±ǡ
Ý×ǡ±Ǥ
Nagyon sok néprajzos maga is fényképez és publikációiban felhasználja a
±Ǥǡ±Ýǡ Ú±ǡ
×ö±×Ǥ×±Ǩ
szemünk is ember. A jól komponált kép megnyugtat, az ilyet szeretjük nézni.
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±Àǡ×ǣ×À±ÀòǤ Ý±ǡï×±Ǥ
Ǥǡ×ǡǡÚÚǡ
ǤϐÝ×Ý±
ï±ÝȂ Ǥ±±Ý±
±òǤÚ±ǡ
×ǨǡÝ±×±±òǡÚÝ±±±Ýǣ±ïǡ±Ǥ±Ýö±
±Ǥ±ǡÝ
±Ǥ±±ïö±öǡ
±ÝǤA±Ǥ

±  Ú±±  ï À  ×ǫ  ±ǣ   
±ÚǤÚǡÀ±Ǥòǡ
 ×ǡǡÚǤ×
a módszer, mert a látogató felidézte az idevágó emlékeit. Nos, a maiaknál ebben már alig
±òǤ±±À ×Ǧ×Ǥ

ǡ±Ý±±
± ǡ  ö  ï  Ú± 
ïǤ ÝǤ±ǡǡ±±×ǤÚ±× Ý×Ú±òǤ±Úòǡï
ǣǡ±Ý±ǡ±ǡ±
òǤ±Ú×ǤÀ ×ǡ
Úò±Ǥ±Ǩ

ǡ ×   ÚÚǡ     ï Úǡ Ý ×   ×ǡ  ×   ǡ     Ý  ± ÝǤ 2   ǡ  ǡ
  ± ±±     ï Ý ±××Ǥ

Úǡ±Ǥ ×ïÚǡòǡ
±Ǥï×Ǩ
ǣǦ±Ǥ

 ÀÚ±À±±×Ǥ±±±
ÝÀǤ Ǧ±±±±ò±òǤ±Ǧ±ǡ±Ý±ϐǤ

2   ±±Ý±  ǡ  Àȋ×Úöǡ±ÀȌǤ±±ǡ
hogy a három nyersanyagot párhuzamosan használhassam. Legnagyobb mennyiségben
156

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ
±±±±ö±±×

Ǧ±ϐǤ±ÀϐǡÀÀÚÚǤ±ǡÀÀ×±öÀÀ±ÀǤ

ÝÀǦ±ϐÝÚǡǡ
×±±×À×ǣǤ
öÚǡ±ͺͷͲͳ͵ǤǤ
± ÚòǤϐ±±±ÀǡÝÝÝ ±±ǡǡ
ǡ×ÚÝ±ÚÝ ±ǤA
ǡ×òǤÀòÝÀ×ǡ ±  ± À±Ǥ   ± ͺͷͲͳ͵ȀͳǦͳʹͺǡ  Ǥ
×±Ǧ×ǦǦöÝò×ÀǤ

 ǦǦö×ǤǨǫ ϐǦ×Ú À×±ͳͺʹͶ Ǧ×ÀǤ
ÝÚǤÚ±À×±ò
×Àǡ×±×ǤÝÚ
±ǡ×ÀǷǳǡϐǦ
 Ǥ   ò À  ×Àǡ  Úò
±Ǥȋ Ƿǳ±ǤȌ ÚòÝ± ò
À×±± ×ÀǡǤÝÀ×Àǡ
±Ǥ ±ǡö×
±òǤǦ±×À±òǡÀ×±±Ǥ

Ý×ǡ À±Ýȋ×ǣ±ÝȌÝÚǡǦǡ×ò±ÝǤǦ×ï Ǧ±Ǥ
A ×ǡ±ï±Ǥ
öö±Ýǡò±ÝÝǤǡ×ö±ǣ±±ǡ
ÀǤ

Ƿ±ǦǳÀ±±ǫÚǡ±±ö±±±±Àǡ±±±±Ý±±Ǥ
ïÚ±ǡǡ±öǤ±×Ý
ǡÚǡǤ

±òÀ± ×Ú±ǣ

ͳǤ± ȋ×±Ȍ
×±±×±òöÀͳͻͲǦ±×±ǡöÚÝǤ
Ahogy ráborul, a tojás formáját idézi, amelyben, mint valami szeretett kis madarat, ott
±×ǡǤÚǤ
±±Ý±òÚǤ
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Cséplés
(Móricgát, 1974)

. kép
 ϐ× ±±±ò×Ǥ ±ÝǤǡ
À ǡ±ǫ× ±×Ú×ǡ±ǡ
±ǤÝÚ×±ÝÚ±ǤÀÚöǡÝǡ
158

±×ÚǦ±±±±±ǤAò ǦÚ±ǡ×ǡïǡ±Ý×±± ±±×Ǥ±
±Ý±Ú
ǡ×ïǤ
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. kép
  ×  Ú ÚÝ   ͳͻͺ Ǥ  ǡ ǦǡǤÝÝï 
Ú±± ××±Ýǣï×Ǥ±±  ±À±±ÚǤ×Ú±ÚÝǡ±À±ÝǤö
ǫ±ÚöÝǡ×Ú±ǡÚ±À±
×ǡÝÀ×±×òǡÚÚÚ±À±ǫ

ǡÚǡ±ÝÚ
×±ÝǡǡʹͲ±Ǥ2ÀǤ±ò±±Ǥ
ÚÀòǡǣǷ ǡǨǳ
±À±   À ǡ ±    ±
ïǤ
\±À± ÀöÚ×±Ǥ ï×Ú±Ǥ±À±ǡÚÚÚ ÚǤï±±Ú±
ǤʹͲͳͶǦ 2À±±ǷǳÝ× ǤÀ ×±
ʹͲͳ͵±×Ý±À±Ǩ×±Ý
ǡï±òǤ
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Tyúkól a bajai
szőlőkben (1978)
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Viszik a cifrakalácsot (Boldog, 1973)

. kép
 òÚ
Ǥ2±Ý
ǡ   ÚÚ± Ú  ±teli meg. Palócvidéken fél méteres, felszalagozott
  ö ±Ǥ  ± ǣ ±ÚÚÚǤ±pát-medencében alighanem legpompázatosabb
változata a boldogi cifrakalács. )tt szekrény nagyïÚÚÚǡ±±
±±Ǥ×ǷÝÀǳ ÚÚÀ  Ý±ò ò
-ban a Zagyva-parti Boldogon. (allom, volt
±××ǡÚǡnél ott is jártam. Nem sok kedvem volt fényképezǡÀ±ÀǤ

Ǧ±ǡÀ±ÚÚÀǫ ×òǡ×ò ÀǤÚ±ǡǡ
ǡǨǡÝ±nek egy módja ez is, ha már amaz nincsen.

 À   Ƿ± 
Úǳ  À  ×ÚÝ
××Úǡ±Ǥ Ý  ǡ ǡ   ±ÚÚöǤ ÝÚ ±ǡ   
matyó lakodalomban készültek. Pedig nem igaz,
 Ǩ

Ú±
ǡÚ×ǤÝ±Ý±±ÀòǤ ǡ
ǫǡ±
ò±ǡǡÝÀ
±±Ýǡ ±ÀòÝǡǷÝÀǳǡǦ
ÚÚǤǡÝÀò±±±ǡ ±±±Ǩ
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. kép
ǡÚÚÀ±òÚǡÀ±
± ÀǤ À ×Ǥ×××Úö±±±ǡͳͻͺͲǦǡͳͻͻͲǦ±Ƿòǳǡ
±Ý À ǤǤ ×ǡ×±ÝÚǤǨȂ
ï×××Ǥǡ ×±±××ǡÀòöÚ±±±ò×Ǥ

Csíkászat a mocsár jegén ütött lékben
(Ipolymente, 1986)
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. kép
  À±±Ý ǡÚÚǤ
A manipulálatlan fotó hiteles forrás a kutató számára, ezért ne kapkodjuk el a kép±±Ǩ±ǡÚ± ǡǡ±ÚǤ±±
Ú±ǡòǨǫǡǤ Ǩ

. kép
± ǡÀ±±±
×ǤǡÝÝÚÚǤÚǡ±Ǧ±±ÚÚ±ǦÝǡǨ±Úò×ǡǡÚ±ÝǤ ï×
××ÚÚÀ×Ǥ
Öregember a kemencepadkán
(Tápé, 1972)

Rontás elleni mágikus jelek a tyúkólon és az
istálló ajtóin (Hajdúszoboszló, 1978)
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. kép
Ú× ±ò×ǡ×
ǡÚǦÚ××öÚǤ××±
 ǡï±Ǥ
ǡǡïÀ×ǡ
ÚÚȂ±òǤ×
öÚ±±±±Ǥ×ǡ ×ǦöÝǤ òÝǡ××±±  ÚǦÚ × Ǥ Ú   ±ǡ  Ú
À ×ǤòÚ±±Ý±òǤ

Lójárgányos kukoricadaráló
(Lászlófalva, 1983)

168

169

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ
±±±±ö±±×

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ
±±±±ö±±×



 

 ×ö± ÝǤ   Ǧ À ǡ ǡ ö± ±
Ý±ǤǤ±± ǤÚǡÚö×ǡʹͲͳͷǤ

 ǤǡǤ Ǧ
Ǥ    Ǥ  ǫ
ϔ 
hand?

×ǣÚ Ǧ ǤǡͳͺͺǤ

Ǥ ±ǣ ÚǤ±ï2ÀÝǡͳͻʹǦ͵Ǥ
 ×ǣ±ǡ±ǡ±±ǤǡͳͻͻȀͻǤǤ

  ×ǣ \±À±Ǥ ± ±À±ò   ±Ǥ Úǡ
Úö×ǡʹͲͳͶǤ
 ×ǣ ǡǡǤ ±inken. Budapest, Balassi Kiadó,
.
 ×ǣ±ǤÚǡÚö×ǡʹͲͳ͵Ǥ

 ×ǣ\±À±ȂǤǡʹͲͳͷȀͳǤ

 ×ǣȋǡ±ǡÀǡǡǡ
ȋȌǡ ǡ  ±  ö ò±ȌǤ  ×ö± Ú±ǡ
Budapest,
.

ïÚȂ×  Ȃ ǣ×Ú×Ǥǡ
Kiadó,
.
Magyar néprajzi lexikon )-V. Budapest, Akadémiai Kiadó,

-

ǡǣ±±±ÝǤǡ××ǡͳͻͺͳǤ
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A CSANÁDVÁRMEGYEI
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Ú±±±±Ú±

Ý×

SIPOS CARMEN
Ú±±±±Ú±

××ǡ±ǦÚ
±± ±Ú  ò Ȃ    Ú± ± ±±
Társulat ȋȌȂ ±Ú±±±±
±Ý± ±ǡ   ï  Ǥ   ò
Ǧ±öǤ ±±Ýǡ±Ǧ
ïÚÚ±±Ýǡï±±Ȃ
ïöÚ±±ÀǦ
ïǤ
Ú ʹͶ±ǡÝ±±ǡöÚ±±Ǧ
±òϐǡ±ò±±
±±Ú×ïǤ
Ú±±ò±±±±±ǡ
 ±± ±± ÚÚ ±    Ǧ
ïǤ
Ý ±   ǣ  × ±   ±
×ǡòöÚÝ
Tudományegyetem Régészeti )ntézetének anyagát. A források másik részét a ko×ǡ××ǣÝ× òlǡ
×l± ÀöǤ
A Társulat tevékenységébe még bepillantást nyerhetünk a kiadványai révén,
Ý±Ú±ǡ ±
ÚÚ±Ǥ

 ± Ý ×    használtam fel,
×ïȂÚÚÚ±±±Ȃ×Ǥ
××À ×Ú×ϐǤ

  ±± ± Ú±  Ú±
és tevékenysége
-

±±Ý     Ǥ × ±òǤ  Ǧ
 Ý Ƿ±±ǳ  òÚÚÝ  Ýǡ öÝ  Ȃ  ×
 Ú±ÝòǤͳͺͲʹǦÀ
ïǡͳͺͶǦ×2Ǧ   
vezetésével.
1 A társulat neve elõfordul Csanádvármegyei Régészeti és Történeti Társulat alakban is.
2 Czinkotszky 1890. Szabó 1936. Csepregi 1937. Bálint 1941
3 Tóth 1993
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     Ȃ ± ±    ×± Ȃ Ý
 ±± Úö±  Ǥ  Úò  Ý  ͳͺͷͻǦ
 ±Ú ± ïǡ    × ±Ú  ï ò
Ǥ  ÚÝ        ö± ȋǤǣ
ǡÀǡȌǡÝ
×±ǤÝ±Ý× ×ǡ  ± 
×Ǥö±±±±ÀǡͳͺʹǦÝ
±±±±ǡǯͲǦ±Ý±±×Ǥ
A régészet második nagy korszaka a századvégre esett, amiben nagy szerepe volt a
±òÝ±ǡ±±±À±ǡ
±ϐ±Ǥ×Ú±ǡ
Ú±±±ǡ± ǤïǤ
A kiegyezés utáni magyar tudományos élet felpezsdülése megmutatkozott abǡòÚ±ǡǡÝ±
 Úö± Ȃ ïǡ Ú Ȃ ±À±±Ǥ  Àǡ 
ͳͺͻͲǦ±ÀïʹͲ ±Ú±ǡ±±±±±Ú±±±Ý
ezek a társaságok voltak az intézmények fenntartói.
Ú±ïǡÚ±×Ú±±±±ǤͳͺʹǦ
±±±Ú±Ǥ
±Ú±±Ýǡ ͳͺͺͶǦÝpán, Lonovics József egy hasonló Társulat létrehozását, amivel a megye kulturális életét
×±±ÀǤÝ±±×
ǡÝϐ±±ö ±Ǥ
A Társulat céljának tekintette a megyében található régiségek kutatását, feltáǡï±À±±×ǡǡ
±±±Ú±ï±±Ǥ
Ǧǡ×Úö±ȂͳͺͺͷǤͳͳǦ±ȂǤ±ò ±±ïǡͳͺͺͻǤͳʹǦ±À×
ǡÚòÚ  ×±±±ȂÝÝò±Ǥ
ϐ±À±±Ý± Àǡ
±ͳͺʹǦÚ±ϐ× ǡÀ×
Ú±±Ǥ
4
5
6
7
8
9

1860-ban az Archeológiai Közlemények, 1865-tõl pedig az Archeológiai Értesítõ.
Ilon 2000, 354. o.
Csorba 2000, 410. o.
Vörös 1979, 1422.o.
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1885/2893
Pesty 1872, 412-416.o.

174

SIPOS CARMEN
Ú±±±±Ú±

Ú± Ý±ǡǷ
±ǡ±À±±±±À×Ǥǳ ÚÀï
betegsége.

ͳͺͻͶ±±À±±±
Ú±±ÀǤ±ÚǦϐÚÚ×ÀǡöÚ
ǡͳͺͻͶǦÚÚϐ±Ǥ
±ÚöÝÚǣǡ±±ǡ
ÀÚò±±Ú±±ͳͳͷǦǡïÀǤÝÚ±À±±ͳͺͻǤ͵ͳǤǡöÝͳͷͲ±
ǤÚͲͲͲǡ͵ͲͲͲ
Úǡ±±ͳͲͲͲǤ

±±ò±Úϐǡ
ͲÀͶÀ±±ò±Ú±± 
ͳͳͷǦÀǡÚ±òǤ Emiatt
Ú±ͲͲͲǦÝͶͲͲÚǤ

ö±Ý±Ȃ ͳò±Ý×
Úͷͺ±Ǥ Mint a levéltári dokumentumokból kiviǡÝ±Ý±×±
Ǥǡ±Ý±×    ͳͶͲͲ   ͳͲͲͲǦ± ǡ   Ú À
kivitelezése miatt még tartozik a nyomdának
forinttal – a megye azonban ezt
±±ò±ÀǤ

±ÚÝ±ÚÚǡ±±Ȃï ͲͲ±Ȃ±
ÀǤ

Ú±ϐÀÀò
2Ú  ǡ   ±   ǡ  Ƿ2 
ǡ  ± ±Ú ǡ       
életrevalóságához, s jobb kedvvel küldjék be járulékaikat.” A Társulat fennállása
±ÚòǡÚö±ÝǤÝ±ÚͳͺͻͲǦ
szerkesztésében.
10
11
12
13
14
15
16
17

Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885/3168
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1894/7055
Borovszky 1896-1897
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1897/292
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1896/8784
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1900/5361
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1901/13848
1890. febr.7.
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 ±Ú   ȋÚ± ± ×Ȍ ±   ±ǡ×Úö±ÝÚǡ±
pénztárnok jelentését, az alapszabályokat és a tagok névsorát.

±Ý±ǡ±ǡòö±±Ȃ
Ý±ǤʹͲͲͲ±ö±Ǥ ö±±Ú±±±ÝòȂ± Ǥï ǡ
   À× ± ± öö      ±  ïǤ  × ±ǡ  À±   Ǧ±±±ö±±±Ȃǡ±±Ǧ±±ö±Ǥ

ͳͻͲͳǦ  ×Ú±Ýǡ   Ǥ   À ϐ± ǡ  ò±
±±ǡÀͳͻͲ͵Ǥ Ǧǡö±òǡ±
À×Ǥ

ï±

 Ǥ ï ±ǡ  ±   ±± ±
 ±ǡ  ǡ ǡ ± ±    Àò òǤͳͻʹ͵ǦïÚÚ±ǣò±±ǡÝ±
Ú±±± ǡÝǦǦ
vármegye néven szerepelt egészen
-ig.

   Ú  ǡ  ±±ÝÚïǤò±
ïÚ±Ǧ±±ǡǡ
 À  ÚÝ  Ú± Ǥ  ±± ±±ò 
ïǡïÀǡǤò±  Ǥï±Ǥ

±ÚÝÚïÀǡÝ
 × l  ±Ý ±òòǤ  ï× òǡ    
ÚÚ±ǡǷ×±
ȋǥȌǡͳͻͲͶǦ±ò±ïǳ Csanádvármegyei RégéïÀǤÝ ±Ú ïǡ ±Ǥ

18
19
20
21
22
23

Czinkotszky 1890
Tóth 1993, 18.o.
Maros, 1890 aug. 24.
1889.dec.7. Czinkotszky levele az elnökhöz
Blazovich 1984, 46.o.
Makói Újság 1934.jún.27.2.o. (XIV.évf.143.)
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ͳͻ͵ͶǤïʹͶǦ± Ú±±
ÀÚǡ ±ï±Ǥ±
  ×±±Ý±ȋ
Ȃòǡ×Ý Ǧ±ÚÚ±ÝȌǡǡ
ÚÚ±×±±Ǥ±±±Ý±ÝòÝïǤÚò×Ú±ǡ
ïǤǡ Ýò±±À±Ǥ

  ±Ý   ïǡ   
±± ±±Ǥò±Ý±òÝÚÝ
òǡǷ × ±±±Ý±À±ǡïÝǤ± Ú±ǡ±Ǥǳ
ïͺÀ×±ʹǡÚ ǡÚ Ǥ×±
Ú±À±ͺͶͷÝÚǤ ±ǡÀ
À×ÀÝϐò±Ǥ

ͳͻͲ͵ǦöÚ±±±±
ö±ȋ±±Ȍ±zium birtokába kerültek – ezt a gimnázium visszajuttatta, kivéve a folyóiratokat
ȋ ×2ÀÝ±ȌǤ
Àò ±öǡ
Ú±±ȋ ͳͳͷǦ±ȌǡǷ ×ǳȋȌ
Ú±±Ýǡ±Ý±±Ú±
iránt.

ͳͻ͵Ǧ±ÀÝ ö
±Ǥ±Ȃ±òÚ ȂÝ±ö±±±ǡϐÀ×ǡÀ
Àϐ±±±±±±±Ǥ

24
25
26
27
28

Kõhegyi 1986, 5.o.
JAM Ad. 9/2
JAM Ad. 10/1
JAM Ad. 10/6
JAM Ad. 9/2
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ÝǡÀǤ×  À  Àǡ   ò òöÚÝ
szegedi Régészeti )ntézet inkább a kaszaperi templom feltárását javasolta. )tt a
Ǧ  Ú ±  Ú± ǤÀ ±±±Ú±±͵Ǧ×ͳͳǦòǡ miután beò±±ï×Ǥ Mint az
Ý±±ÝòǣǷ±±ǡÚǡ
 ǡ±ǡÀǤǳ Gondot okozott azonban a megÚ±Ý±ǡÀ±ǡ
Ú ǡǡǷö±ǳǡ
× ÚÚ±ÚǤï±Ý±ǡ Ý±±ÀǤ

  ± Ȃ  Àǡ    Ý 
Árpád-kortól kezdve a (unyadiak koráig ill. ). Ferdinándig temetkeztek - olyan
ÝǡǦǡö±ǡ± ±
±ÀȂÀÚͻͷͲÝgatták az )ntézet munkáját.

Ý×±ǡÚÝÀǣǷ±
 ±±±Úǡ±ǡǡ××ÚǤÝ
ï×ǡÝ±Ý±±±±ÀǤǳ ÝÀ
  ǡ  ǡ   ±ǣ ±À  
ÝǡÚ×ò±Ǥ
Komoly gond jelentkezett a Társulaton belül is. Árvai János, aki – hasonlóan
a korábbi Régészeti Társulatban titkári tisztet elvállaló Czinkotczkyhoz – talán a legÚ±±±±±ǡ±ò±ïǢÀ×ǡ
±Ý±Ǥ ±±À±
±±×ǡǷïǤ
29 JAM Ad. 10/7
30 Bálint 1938b, 139.o.
31 Csanád megye területe eredetileg a szegedi múzeumhoz tartozott, ezért csak a múzeum engedélyével lehetett itt ásatást indítani. Szegedi levéltár, CSTRT
iratai (1885-1944) 1937/129
32 JAM Ad. 10/8
33 Makói Újság 1937 szept.1. (111.évf.189)
34 Bálint 1938 139-184.o.
35 Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1937-38/68
36 Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1936-37/75
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AÚǡǡǡǡÀǡ±Ú±ǡÚÚÝǡö±
±ǤȋǥȌǡǡï±±ö ±ǡ
±±ǤǡÚǡ
ï±±±ǡ±ǡ±Ý
 ÚÚ±òòǤǳ

±òòÝ±Àǡ±±±Àǡ±±±±
 × ǡ   ǡ   × ± Ý 
±  ±±   Ú± Ȃ    ± ï
megszavazott.

Ý ±×ǦÚÚ

  ͳͻ͵ͺǦ Ý  ±  × × ÚÚ ÀÀǤǷǤ Ǥ×ʹͲǦ
×±ÚÚÚ±±Ǥ ò
Ý ǡ±±×Ǥ±
±±öÀ±ǡ± ×±
javaslatot fog tenni ezeken a helyeket folytatandó ásatások érdekében.”

 ±  ǡ  Ý  ǡ 
±Ý±
maradványai, helyenként még az utca-sorok nyomai is.

Ýǡ±Ý ±
 ǡ  ͲͲ Ý  À±  ǡ  
 Ý Ǥ    ±À±±Ǣ À   
À×ǦÚÚǡ×Ǥ

  À       Ý
±×ïǡÝ ǡ×±
Ú  ±± ±   ±± ± Ú± 
támogatásával ásatásokat folytathasson Banner János egyetemi tanár, Bálint Alajos
± ±±±Ǥï±òÝòÝÝǤ

Ý  Ƿ  Ǧ ±
×ǡ±òÀǤ±±±Àǡ ság szájhagyománya tartotta fenn ezt az igen érdekes emléket.
37
38
39
40
41
42

Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1937-38/75
JAM Ad. 10/10
JAM Ad. 10/10
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1937-38/417
JAM Ad. 9/5
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1937-38/471
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ͳͻ͵ͺǤ±×ʹǦÝǡÀ±ǤȋǥȌͳͻ͵ͺǤ±ʹǦ±
. évi szeptember -én dr. Banner János egyet. tanár részletesen beszámolt a
±ÝǤǳ
A Makói ÚjságǷÚ±×Ý ǳ
À  À  ×Ǥ  Ƿ  ±± ± Ú±±± ±±òöÚ Ǧ   Ǥ × Ý  
Ǧ±Ǥ±±ö±±
  Ǥǳ  ï Àǡ     ±  
±ÝǡÀ±ÝÝ±ò± ××Ǥ×
délre egy X)V. századi településmaradványt tártak fel.

  ± Ý  Ú× ǡ  
±ÚÝǤ
A másik ásatásról szintén a Makói Független Újságból értesülhetünk, ahol a
Ýï±ͶͲͲͲ±ǷǳǡÝǡ
Párducz Mihály, valamint a feltárásra kilátogató Banner János a neolitikum ill. a rézkor idejére datált.

±± ±ǷǤǤÚÚ±ǡ±Ǧ±±ǡÚ±ÝǤ ±±±±Ú±±
±±ͳͲͲÝïǤÀÝǤ
Eredmény, ill. lelet nem sok volt, mégis mindkét ásatás igen tanulságos és értékes
volt a város munkája szempontjából.” Kiderül még a dokumentumból, hogy Ma×ǡ±À±ïǡ
ásatási engedély lenne szükséges.

±×ͳͻ͵ͺǤǤͺǦ±À Ǥ
ÝòǡǷ±×Ý ò±××ïǡǡ
Ú   Ý   Ú± ± ±± sulat támogatásával intézetem ásatásokat végez. Az ásatásokhoz a Szegedi Városi
ïÝǤȋǥȌò±±À±ò
ǤÝȋïǦʹͺȌǤ ±××ǡ±±ÝÚÚǦö±±
ǡï±À±Ýò×ÀǤÀǡï±À±±±
leggazdagabb.
43
44
45
46
47

JAM Ad. 9/6
Makói Független Újság, 1938. aug. 18. 2.o.
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1939/3
Makói Független Újság, 1938. jún. 11. 3.o.
JAM Ad. 10/12
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ʹͶͲʹòǤ͵ͶÚÚǡ× ±Ú±Ǥ ± Ǥ
 òÝǡ±±ǤÝò±Ͷ±×Àǡ±ï
ǤÀ ±ǤȋǥȌȋǤͳǤȂǤͳͲǤȌǤÝ ±ǤÝ×ǡòÝǡ ±ǡ±
òÝÚ±Ú±ò±±±×Ǥ ò  ± Ú± × ǡ  Úò   
±±ǤÝò±±±±ǤÝòǡ
±±ÝǤͳͲǡͷͷïǡͶǡͳͷ±±ö  ǡ  ±À± ïǡ   ï ±Ǧ±ÝǤ±Ýǡ 
±ǡ±Ý±òïǡͻǡͳͷ
ïǡǡͺͲ±±ò±ǡ±ʹʹǡ
͵ͷ  Ǥ   Úò Ý ±     ͻ͵ À
±±òǡ±±±òÝǤ
Ǧ× ÝÝÝ×Ǥ ÝÀ±ò
  ï ±   Ý    ±Ǥ 
±±±ÝÚÚòÝǡÝ ±Ú±± ÚǤÀò±
Àǡ×òÝǤǳ

  ǡ Ú ± ͳͻ͵    ×
pénzt, amit a találó a Társulatnak ajándékozott. Már korábban is találtak itt római
pénzeket – Antonius Pius római ezüst dénárját, valamint egy )V. századi érmet.

ò±±ͷͲͲÝ
ǡ± ±À×Ǥ

Régészeti kataszter

±±±À±±Ú± ò±Ǥ±ǡÝ±±
ÚÀ± ±Ǥ

Úǡ±òÚ±±
ǡǷ±ǡÚ±±À
ǡÚ±±±Ǥǳ
48 Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1936/11
49 JAM Ad. 5
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òÚÚǡòÚÚÝï
hordták szét, mivel a megyében nem volt mód az elhelyezésükre.

ÚÀÀÀ±ǤÝÚ  À   À×ǡ Ýǡ  ò   
ÝÝǡÚ±ǡ×Ǥ Árvai
À±ǡÀÚö±±ǡ±
À×ǡÝǡòǤ Ehelyett
ǡÝ ×ǡ
ÚÝ±Ú±±Ý±òÝ
ÝǡǡÚ±gassák Árvait és Bálintot, de jobb, ha személyesen beszél velük.

  ÚÀ ͳͻ͵ͻǤ  ʹͶǦ± ÝÚ ǡ   ÚÝ
±ÝïʹǦÝÚǤ

Ͷʹò±ÝÚʹͶòÚÚÝǡ× Ǥ
×Ý×ÝǤ

±±±òÚÚöÚ
ǡÀ± ±ÝǡͳͻͶͳǦǤ

  ±±±ͷͿͺͷǦ

ͳͻ͵ǦÝÚÚǡ±ͳͻ͵×±Ú±Ú×òÚ±ǡò±ò±±±±± ±Ǥ±ͳͳǦÝǡ
òǤ±±Ý±ǡ
 ǡ  òöö ±  ±   Ú± ò±Ǥ 
ö±±×
levezetésére, ami meg is indult a Bisztray-Balku-féle dombon.    × ï
ǡ±òÚ±Ýǡ±×ǡ
Ú±±×ÀǤ

×òǡ×ÀöÚÚ
Ú±Ǥ±± ± ±ö    Àǡ   Úòò ͳͲͲͲ Ý
lett volna szükség.
50
51
52
53
54
55
56
57

Ez történt többek közt a kunágotai leletekkel is. (Arch Ért. 1939 v. 1940????)
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/642, 654, 659, 664
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/634
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/612
Bálint 1941
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1940-41/43
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1937/1
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1937/2
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±ò±±ö±×ï×ǡ kénytelenek voltak anyagi okok, valamint
Ú×± ±
dombegyházi ásatást, helyette inkább a csanádapácai feltárás tervét vetették fel, amit
anyagilag az alispán is támogatott. Az )ntézet elfogadta ezt a javaslatot.

 ÚÝòǣǷ±×Ǥ±×ͳͶǦ±ʹ͵Ȁͳͻ͵ͻǤǤ±ǡ
Ý±×±
ǤǡÚÚ
±ÝÀ ͳͻͶͲ±Ǥ
±×Ú± ×Ú±±ÀǤ±±±×ǡ±ȋǥȌ±ǡ  Ǥïǡ
ǤǡÝ ǡ±
Ý ±×Ú±
erre a munkára legalkalmasabbnak mutatkozik.” ï±
±Ýǡǡ ±±±±± ± À
ásatásoknak, az anyagi fedezet megteremtése a Társulat dolga volt.
Ennek kapcsán a Régészeti )ntézet vállalta a leletek kopáncsi, kaszaperi,
Ý ǡ×ǦÚÚȌǡǤ
Azonban a Társulat egyre nehezebb anyagi helyzetbe került, már nem tudta
Ú±ǡÚǡ±  ÚÚÝ Ǥ  ±ò  Àò   
ǡÝǷǡÀǤǤ   ×±± ±±±ÝÝ±ïÚǡ ±
ásatási programot kidolgozni.”

ǡͳͻ͵ͻǦ±Ý××±ǡ±±
±ǡÝÀǡ±ǡ±ǡÀ±×±ÝÀÚ±Ǥ  Ú±
±ǡ ±××öǡÚÚ
ÀòȋÀǡǤȌ±ÀǤ
58
59
60
61
62
63
64
65

Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/704
JAM Ad. 10/16
JAM Ad. 10/17
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/720
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/706
JAM Ad. 10/14
JAM Ad. 10/18
JAM Ad. 9/7
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ÚÝ±ǡ Ú±± ±±±ÀÝ±ǤǷǡ ÚÚ±±Ý±±ǤÝò
±ȋǥȌ±ï × ±±
adattak át.”

ͳͻͶͳǦ±ȂïǦ±À±Ȃ
Ý±  ±±±Ǥ      ͳͻͶʹȀͶ͵Ǧ
 ± Ƿ  Ú À  ö± 
ȋͳͺʹͷǦͳͺͶͺȌǳǷÚͳͻͲǦǳ ÀǤÝ±
ͳͷͲǡ   ±  ʹͲͲ     À kát. ±Ý Ý×ǡÚ±òÝǡ±Ý±±À
határidejét.

×ïÀ

 ±ö±Ú±ï±ǡ
Ú±±ǤÝ±±Ú±×±ǡ±ǡ
Ƿ±×±ǡ
͵ͲÝ±ï±À±±Ú±×Ǥ   ȋǥȌ  ± ï Ú    ±  
×ǡÝ±±ǡ
ǡ±±±ÚöÚ±ǤǤ
Ǧ ××ǡ±±ǡòÀható akciója sikerrel fog járni.” ±ǡÀ
ïò±±±Ǥò±ÚÀǡϐǡòïǡǷ
ÝòǡïÚǤǳ
A Felvidék visszacsatolása után a Délmagyarországi Kulturális Egylet a toȌǡÚÚÚǡò±ò±±Ú±×ͷͲͲͲͲÝ±pott a társaság.
66
67
68
69

JAM Ad 9/8
JAM Ad 9/9
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/84
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1938-39/84
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  ï ±± ±     Ý
ǡǷÝïÝ±ǡïö±±À±ǤÀòÝ±
Àǡ±Ýϐ
±±À×ïö±òǤǳ

±ö±ǷǳǡÝöÚ±ÚǤÝ
ï±±±±±ÝÝ
tanárát, Sirály Ferencet kérték fel.

ÚÝ±±ͳ͵±ǡͺò±ͳò±Ú͵ͳ͵͵Ý±±Ǥ

 × ±±±   ï  Ý±òÝǡ
±ò±òÝǡ±Ȃòǡ 
ÀÀǣ

Ƿ    ȋ  Ȍ ×ǡ  
halom szemlét kellett tartanunk. Természetesen erre is felhasználtuk az alkalmat,
hogy a vármegye által megvásárolt internatusi épületben is szemlét tartottunk.
ï± ǡ±ï±±ÚÚö±ò±Ǥǳ

  ± Àǡ     Ý 
ÝÚǡï±òǡ±Ƿ
ǡ±×Ý±±ǡǤ ×±
egész sor helyiség áll rendelkezésükre, amelyeket bizony, bármily modern elren± ǡ     Ú   ǡ  
birtokukban volt.”

±± ± À×ǡ±ò±±ǤÀ±ǡ±òï×ǡ±×
öÀ±Ǥ

  À   ǡ   òÝ±    ±ǡ    öÚ    ï lyezzék el. ±±ȂÚʹͻ͵Ȃ±±
±ǡÝ±±± ±±± ±ÀǤ±Ǧ±ö±±± ï±Ý±Ǥ
70
71
72
73
74
75
76

JAM Ad. 10/21
JAM Ad. 10/23
Szegedi levéltár CSTRT iratai (1885-1944) 1943/5
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1941-42/354
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti Intézetének anyaga 1941-42/370
JAM Ad 9/10
JAM Ad 10/24
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ͳͻͶͶǦ±±±Ú±Ƿ
ï±öÚ±××Àǡ±Ý ±±Àï×
és szekrényekben elhelyeztessék.”

ï±±ò±±   ± ö   ± Ú±± Ȃ    ǡ
±ïȂÀ± ǡ   ×    Ƿ±±±ǳ ǡ 
±±±×Ú±×
òÚ±±Ǥ
Az egyesület kiadványából megtudjuk, hogy a Társaság taglétszáma ekʹ͵ͲÝǡ±±   ±ǡ
 Ú Ǥ   Ǧ± ǡ  Ý   
Árva János.

×ǡͳͻͶͶǦÝÚ±Ýòǡ±  ±± ±  ×  Àǡ
±ÚÝ±×ǤͳͻͶʹǦ
±ǡÀ±±ÀǡïͳͻͶͶ±Ǥ
ïïòǡ±± ± ±×òÚò×ǡ×  
ï×Ǥ

ÀͳͻͶͶǦÝÚ×±ǡ±±±ÝǤ


ϐ
címlapja

77
78
79
80
81

JAM Ad 10/27
Szegedi levéltár, CSTRT iratai (1885-1944) 1943/23
Magyarországi és kisebbségi magyar közmûvelõdési egyesületek névsora II. bõvített kiadás, Bp. 1943., 37.o.
JAM Ad. 10/27
A leletek a 2000.12.1.-2000.41.18. számon vannak beleltárazva. Ld. MFM Népvándorláskor és középkor leltárkönyve VI.
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Czinkotszky Márton
ͳͺͻͲ±±±Ú±±ÚͳͺͺͻȀͻͲ
Bálint Alajos
ͳͻ͵×ǦÝ Ú±ÝÀ
Bálint Alajos
ͳͻ͵ͺÚ±±Ý

Bálint Alajos
ͳͻ͵ͺÚ±±Ýǡ ǣ Ǥͳͻ͵ͺ

Bálint Alajos
ͳͻ͵ͻ  Ý  Ú± ò± ± ͳͶǦͳͶǤǤ ǣ 
XV.
,
.
Bálint Alajos
ͳͻ͵ͻ   ǣǤͳͻ͵ͻǡͳͻǦͳͺʹǤ

Bálint Alajos
Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegyék régészeti katasztere

Banner János
ͳͻͶ͵ ±±ö±À ǣͳͻͶ͵
Blazovich László
Csanád megye levéltára

Csanád vármegye
pecsétje
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Borovszky Samu
ͳͺͻǦͻÚ±ͳͳͷǦ ǤǦ Ǥ
ͳͻͲͺÚ±±±

Csepregi )mre
ͳͻ͵× ±ÝÚ ±

Csorba Csaba
ʹͲͲͲ Ú±Ǥ ǤǣǤǡǤǣsoly ).,
.
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Galgóczy Károly
Emlékirat Magyar Nemzet Ezredéves Ünnepe Tárgyában

)lon Gábor
ʹͲͲͲ±±Ǥ ǤǣǤǡǤǣ Ǥǡ͵ͷ͵Ǧ
.
Ý
ͳͻͺͳͻͲʹǦͳͻͺ͵ǡ ǣï±ͷǦͳͳǤ
ͳͻͶ͵±±ÚöÝ±ò± Ǥ
Párducz Mihály
ͳͻ͵ͻÚ±Ý×Ǥ ǣǤͳͻ͵ͻǡͳͺʹǦͳͺͶǤ
ͳͻ͵ͻ××Ǥ ǣǤͳͻ͵ͻǡͳ͵͵ǦͳͶͷǤ

Pesty Frigyes
ͳͻʹ±Ú±ϐǤ ǣͳͺʹǡͶͳʹǦ
.
Szabó )mre
ͳͻ͵×ǦÝ 

Tóth Ferenc
ͳͻͻ͵ Ú±  ×ǡ ǣ × Ú±  Ý ͳͺͶͻǦ Ǥ
Ǥǣ Ǥ
ÚÚ
ͳͻͻöÝ±±±±Ǥ ǤǣÚ± ȀʹǡǤǣ
Katus L.,
.
lǣ
Makói Független Újság,
. aug. . .
× òlǡͳͻ͵ͺǤïǤͳͳǤ͵Ǥ
×lͳͻ͵ͶǤïǤʹǤʹǤȋ Ǥ±ǤͳͶ͵ǤȌ
Makói Újság
. szept. . ))). évf.
Maros
aug. . .

±ǣ
×ïȋǣ ǤȌͷ
ǤͻȀʹ
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ǤͻȀͷ
ǤͻȀ
ǤͻȀ
ǤͻȀͺ
ǤͻȀͻ
ǤͻȀͳͲ
ǤͳͲȀͳ
ǤͳͲȀ
ǤͳͲȀ
ǤͳͲȀͺ
ǤͳͲȀͳͲ
ǤͳͲȀͳʹ
ǤͳͲȀͳͶ
ǤͳͲȀͳ
ǤͳͲȀͳ
ǤͳͲȀͳͺ
ǤͳͲȀʹͳ
ǤͳͲȀʹ͵
ǤͳͲȀʹͶ
ǤͳͲȀʹ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͺͺͷȀʹͺͻ͵
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͺͺͷȀ͵ͳͺ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͺͺͶȀͲͷͷ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͺͻȀʹͻʹ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͺͻȀͺͺͶ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻͲͲȀͷ͵ͳ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻͲͳȀͳ͵ͺͶͺ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻͲ͵Ȁͳͳ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻ͵Ȁͳ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻ͵Ȁʹ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻ͵Ȁͳʹͻ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻ͵Ǧ͵ͺȀͶͳ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻ͵Ǧ͵ͺȀͶͳ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻ͵ͻȀ͵
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻ͵ͻȀͷ
±ǡȋͳͺͺͷǦͳͻͶͶȌͳͻͶ͵Ȁʹ͵
±ǡ±± ±±ͳͻ͵Ǧ͵Ȁͷ
±ǡ±± ±±ͳͻ͵Ǧ͵ͺȀͺ
±ǡ±± ±±ͳͻ͵Ǧ͵ͺȀͷ
±ǡ±± ±±ͳͻ͵ͺǦ͵ͻȀͺͶ
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±ǡ±± ±±ͳͻ͵ͺǦ͵ͻȀͳʹ
±ǡ±± ±±ͳͻ͵ͺǦ͵ͻȀ͵Ͷ
Szegedi levéltár, Szegedi Egyetem Régészeti )ntézetének anyaga
͵ͻȀͶʹǡͷͶǡͷͻǡͶ
±ǡ±± ±±ͳͻ͵ͺǦ͵ͻȀͲͶ
±ǡ±± ±±ͳͻ͵ͺǦ͵ͻȀͲ
±ǡ±± ±±ͳͻ͵ͺǦ͵ͻȀʹͲ
±ǡ±± ±±ͳͻͶͲǦͶͳȀͶ͵
±ǡ±± ±±ͳͻͶͳǦͶʹȀ͵ͷͶ
±ǡ±± ±±ͳͻͶͳǦͶʹȀ͵Ͳ

-

     
Society

 ǡ     
founded in Makó, aiming to raise interest in history and archaeology and promote the culǦ
Ǥ ǡǦǤ
ǡǡǡ
Ǧ  Ǥ
 ǡ    
   Ǥͺǡ
    ϔǡǦ
 ǡ×Ǥ
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TANULMÁNYOK
ͷǤ   V  Ȃ    Ȃ   Vǣ  Ǥ
×ǣ  × Ǧ
Képjegyzék
 ±ǣ  ×Ȃ Ȃ×

Ǥ V  ǣ×±ǡÝÚ±À×
Képjegyzék
 ͳǤ±×±ǣÚǤÚǡ×
 ÚÚ±±±Ý±ǯòÚÚÀǤ
 ×±ͳͺ͵ͷȀ͵Ǥ
 ʹǤ±×ǡǣǣȀȀǤǤȀ ǫα
 Ψ͵Ψ͵ΪΨ͵ΨͳΪƬ αƬ
 α ƬαƬαͲ ͻ̴  ʹͶ̴ Ƭ
 αͳͶʹʹƬαͳ͓ α ǣȋʹͲͳǤͳͷǤȌ

Ǥ   ǣ ±Ǥ ±
±Ú±
Képjegyzék
. kép Munkácsy Mihály a párizsi években
,
 ǣ ïǡ±± 
 ʹǤ± ×ȋͳͺͶǦͳͻͳͳȌǡǣ ×ïǡ
 ͵Ǥ± ×ǡǣ±ïǡ 
 ͶǤ± ǣ ×±ǡ×ǣ

ͺǤ ǣ±± ×ǡ×
Ý
Képjegyzék

××ǡǣ ×À

ͻǤ    ǣ ×
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ͼǤo   ǣ  
Képjegyzék
 ͳǤ±  ͳͻͲǡǣ
 ǣȀȀǤǤȀȀ ̴ ̴ȋΨͷΨͻͳȌȋʹͲͳǤͳͷǤȌ
 ʹǤ±  ÚǡͳͻͲǦ±
Magántulajdon. Fotós ismeretlen
 ͵Ǥ± Ǧϐ Ǥǡǡ ǡͳͻͺʹ
 Ǥ ×ǣ  
. kép Cserepek, olaj, vászon, ragasztás,
 Ǥ ×ǣ  
. kép Számok, szitanyomat,
 Ǥ ×ǣ  
. kép Kirakat, akril, vászon,

ïǦ±ǡ± Ǥ ×ǣ ò 
. kép Lakodalom, olaj, vászon,
(agymaház, Makó
. kép Ajtóban Marci ,
 Ǥ ×ǣ  

ͽǤ 2  ǣ  ×±ò

Képjegyzék
   ǡǣǣȀȀ ǤȀ ȀȋʹͲͳǤͳͷǤȌ

;Ǥ  V  ǣ Ǧ±±Ǥ
Ýǡ ǡ ×
Képjegyzék
  ǡǣǣȀȀǤǤȀ ǫαΪ  
 Ƭ αƬα ƬαƬαͲʹͶ̴̴ ͳ 
 ͳͺ̴ ƬαͳͶʹʹƬαͳ͓ αͲͺǣ
. május .

ͿǤ  V 2ǣǤ Ýï

Képjegyzék
 ͳǤ± ǡǣǣȀȀǤǤȀ ǫα
 ΪΨ͵ΨͳΪΨ͵ΨͳΨ͵ΨͳΨ͵ΨƬ αƬ
 α ƬαƬαͲͺͶ̴̴ ʹ Ͳ̴ Ƭ
 αͳͶʹʹƬαͳ͓ α̴ʹͶǣȋʹͲͳǤͳͷǤȌ
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ʹǤ±öȋͳͻͳǤͳǤȌǡǣ
×ïǡö±
͵Ǥ±ȋ ȌòÚ±±ȋͳͻͳǤʹͶǤȌǡǣ
×ïǡö±

ͷͶǤ ǤV   ǣ  ×   
ͷǤ±
Képjegyzék
 ͳǤ±  Ǥ͵ͻǤʹͲͳͷǡÝȋ×ǣǤ× Ȍ
 ʹǤ± ͵ͲǤ××ʹͲͳȋ×ǣǤ× Ȍ
 ͵Ǥ±Ý±ʹͲͳȋ×ǣǤ× Ȍ

ͷͷǤ   ǣ   ± Àö À ±
×±× ×ï
Képjegyzék
 ͳǤ±ȋͳͺͶ͵ǦͳͻͳͷȌïÝͳͻͳͲǦ±
 ±ȋ À×ǣ ±Ȍ
 ʹǤ±×ò±ǡ×ǣ ʹͲͳ
 ͵Ǥ±Ǥ Ý±ȋ×Ȍǡ×ǣ ʹͲͳ
 ͶǤ±Ǥ ïǡ×ǣ ʹͲͳ
 ͷǤ±Ǥ×Ý ×ǡ
 ×ǣ ʹͲͳ
 Ǥ±Ǥ×±×ǡ×ǣ ʹͲͳ
 Ǥ±Ǥ  × ǡ×ǣ ʹͲͳ

ͷǤVǣ±±±±ö±
és kutatási módszer
Képjegyzék
Kunkovács László saját fotói

ͷͺǤ   ǣ   Ú± ± ±±
társulat története
Képjegyzék
 ͳǤ±ǡǣ×Ú±ÝͳͺͶͻǦ
 ȋ×ϐͶȌǡǤǣ ×ǡͳͻͻ͵ǡʹͲǤ
 ʹǤ±ϐ Àǡ×Ú±Ý
 ͳͺͶͻǦȋ×ϐͶȌǡǤǣ ×ǡͳͻͻ͵ǡʹʹǤ
 ͵Ǥ± ±ǡǣÚʹǡͳͻʹǤ

ͷǤ ǣA±±Ǥ××±
ö
Képjegyzék
. kép Az ügyészek asztala a Szálasi-per tárgyalásán a Zeneakadémia nagytermében,
 ǣǣȀȀǦǤȀǦǦǦǦǦǦǦǦǦ
 ǦǦʹͲͳͲ͵Ͳͳǫ αͶȋʹͲͳǤͳͷǤȌ
 ʹǤ±ÚÝ ÝǡǣǣȀȀǤǤȀȀȀǤ
 ǤȀʹͲͳͲʹͲͶǦǦǦǦǦǦǦ
katonai-torvenyszek-kiadatas-politikai.html
. május .
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