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Azt gondolná az ember, hogy egy kisváros
élete egyrészt unalmas és eseménytelen,
másrészt, ha történik is benne néha vala-
mi, arról úgyis mindenki tud, hiszen nyi-
tott könyvként olvashatja mindennapjait.
Nos, ezek a megállapítások lehet, hogy
igazak számos kisvárosra, de Békésre a
legkevésbé sem. A napokban kezdtem meg
városunkban szolgálati idõm tizenötödik
évét, s ha visszatekintek erre az idõszakra,
akkor éppen az ellenkezõjét tapasztaltam:
itt mindig történik valami, sokszor egy-
szerre több minden is, ami miatt sok
eseményrõl egyszerûen fizikai okok miatt
lemarad az ember.
Igazi nyereségünk hát, hogy van egy

„krónikásunk”, aki kézben tartja a dolgokat, s évek óta nagy szakértelemmel
szerkeszti a Békési Újságot, melybõl kéthetente mindenki értesülhet a kisváros
gazdag eseményeirõl, programkínálatáról.
Természetesen egy kéthetente megjelenõ néhány oldalas városi lap mûfajánál és ter-
jedelménél fogva sem adhat helyt mindennek, ezért tartom nagyszerû ötletnek a
Békési Újság mellékleteként megjelenõ Kalendárium 4 évvel ezelõtti elindítását.
Most a negyedik Kalendáriumot tarthatja kezében a Kedves Olvasó, s hiszem, hogy
most sem fog csalódni gazdag kínálatában. Csak néhány téma ízelítõként:

- tíz éve szervezték meg a békési protestáns gyülekezetek a Timóteus Társaság
segítségével és támogatásával a „Nagy Találkozás” rendezvénysorozatot, melynek
máig kiható eredményességérõl készült egy átfogó értékelés;

- városunk jeles személyiségei közül most az iskolaalapító Szegedi Kis Istvánról,
valamint a mézeskalács készítõ Szikszay Sándorról olvashatunk;

- igazi csemegeként kerülnek terítékre a békési kisvasútról, a békési városrészek
neveinek magyarázatáról, a békési címerrõl és Vata váráról készült beszámolók;

- a számos – régi és mai – Békésrõl készült fényképek mellett helyet kaptak ismét
a szórakoztató írások, receptek, viccek és fejtörõk is.
Köszönjük a Békési Újság és Kalendárium szerkesztõjének, Szegfû Katalinnak a
kitartó munkáját és szakértelmét, mellyel összeállította a most már hagyománnyá
váló Kalendárium anyagát, példát mutatva ezzel mindnyájunknak abban, hogy
még jobban ragaszkodjunk városunkhoz, legyünk büszkék múltunk értékeire, s
használjuk ki jobban a jelen és a jövõ kínálta lehetõségeket.
Remélve, hogy sikerült kedvet csinálni a Kalendárium olvasásához, valamennyi
Kedves Olvasónak kellemes kikapcsolódást kívánok!

Katona Gyula, református lelkipásztor

Köszöntõ (2009)
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Gurzó Györgyné:

Látkép – Békés
Fehér falú házak.
A bólogató hársak.
Padláson macska oson.
Én itt lakom.
Ez az én városom.

Zsibongó piacok.
Bolyongó illatok.
Megértõ templomok.
Én itt lakom.
Ez az én városom.

Iskolás fecskehad.
Köröst szelõ hidak.
Nevetõ ablakok.
Én itt lakom.
Ez az én városom.

Sietõs emberek.
Köszöngetõ kezek.
Mindenkit ismerek.
Én itt lakom.
Ez az én városom.

A virágzó fõtér.
A harsányzöld ártér.
A lágy meleg otthonok.
Én itt lakom.
Ez az én városom.

Máshol tán csillogás
Jár. De itthon béke,
Meghitt nyugalom vár.
Itt élek, s majdan
Itt megnyughatom,
Mert ez az én Városom.
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Megkíséreltük egy térkép össze-
állítását, melyen a Magyar-
ország Régészeti Topográfiája

Békés és Békéscsaba környékérõl szóló
kötetének adatai alapján az összes
Árpád-kori leletet bejelöltük, s azokat a
forrásokból ismert falunevekkel össze-
vetettük. Látnivaló, hogy térképünk
azonos képet mutat városunk tágabb
határáról, mint Karácsonyi János 1896-
ban, csupán írásos adatok (határjárások)
alapján megrajzolt térképe. A topográ-
fiai tapasztalatok azt mutatják, hogy
területünkön nincsen késõ középkori
falu Árpád-kori elõzmény nélkül, bár ez
a folyamatos lakottságot nem bizonyít-
ja, csupán azt, hogy a népesség ugyan-
arra a helyre tér vissza. 
Térképünkön a feltételezett korabeli
vízrajzot szerepeltetjük, látható, hogy
az év nagy részében vízjárta területeket
nem is telepítették be elõdeink.
Jellemzõek a határmenti kis szállások
néhány régészeti objektumra vagy
objektumcsoportra utaló leletekkel,
ezek a faluhelyek tágabb környezetében,
ahhoz egyértelmûen kapcsolható cso-
portokban helyezkednek el. 

I. Hidas falu
A település neve minden bizonnyal 
földrajzi helyzetébõl adódik, vagyis 
híddal ellátott folyó partján fekszik,
még akkor is, ha nincs középkori
adatunk az itteni hídra. Nevét elõször
1295-ben, Murony határjárásában
említik Hidus alakban. A terepbejáráson
azonosított templomhelyen 1990-ben
Szatmári Imre végzett kisebb szondázó
ásatást, ekkor a templom megmaradt
alapfalait teljesen, a templomkörüli

temetõbõl pedig 54 sírt tárt fel. 
A templom egyhajós, félköríves szen-
télyzáródású, döngölt alapozású volt,
méretét tekintve a nagyobbak közé
sorolható, falait téglából építették.
Építésének idejét nem lehet pontosan
meghatározni, de a lelõhelyen lévõ
Árpád-kori edénytöredékek és a tele-
pülés 1295. évi említése megengedi azt a
feltételezést, hogy legkésõbb a XIII.
században épülhetett. A sírokból
kizárólag késõ-középkori leletek kerül-
tek elõ.

II. Murvahely
Az elnevezés a középkori Murony
település nevének elferdített alakját
õrzi. Elsõ említése az elõbb is említett
határjárás 1295. évi oklevelében maradt
fenn, mely szerint Murul possessiot Szák
nembeli András eladta Egyed fia
Sándornak. Határát is ez alkalomból
járták be. Bár nem tisztán kisnemesi
falu, az 1550-es években mint nemesi
birtok, több alkalommal nem fizetett
adót. A török kiûzése után pusztaként
szerepel. A középkori falu templomának
helyét Szatmári Imre ásatással kereste
meg 1988. szeptemberében. Bár 1973-
ban egy széles csatornával mind a temp-
lomot, mind a templomkörüli temetõt
szinte elpusztították, a feltárás során a
megmaradt csekélyke nyomok alapján
az épület alaprajzát ki lehetett szer-
keszteni. A templom a ritkábban elõfor-
duló patkóíves szentélyzáródású alap-
rajzi típusba tartozik, a falakat eredeti-
leg széles és mély temetõárok vette
körül. A feltárt 90 sírban kevés melléklet
került elõ, ezek között azonban jel-
legzetesen Árpád-koriak is vannak.
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III. Csarna falu
Elsõ említésekor, szintén az 1295. évi
muronyi határjárásnál Michael de villa
Chorna békési várjobbágy nevében for-
dul elõ. Feltehetõ, hogy a békési várbir-
tokhoz tartozott, késõbb a XVI. század
elejéig kisnemesek birtokolják. A XII.
századi szórványos adatok alapján a
település elnéptelenedett, határát a
békésiek használták. Feltárás a lelõ-
helyen nem történt, azonban a terepbe-
járások során templomhelyre illetve
templomkörüli temetõre utaló pelyvás
tégladarabokat és embercsontokat is
találtak.

IV. Verebes falu
Neve feltehetõen a veréb madárnévbõl
származik. Elõször 1510-ben a gyulai
uradalom falvai közt, Békés tartozé-
kaként említik: possessio Werebes. A tele-
pülés a XVI. század végétõl nem szere-
pel a híradásokban, neve a Verebesi-híd
nevében maradt fenn. A terepbejárások
során a lelõhelyen gazdag Árpád-kori
cserépanyag is elõkerült, ezek azt
bizonyítják, hogy már akkor is állt itt
falu. Folyamatossága azonban nem
bizonyítható, így az sem kizárt, hogy a
településnek az Árpád-korban más neve
volt.

V. Diter falu
Neve 1403-ban fordul elõ elõször posses-
sio Dether alakban, ekkor Békés tar-
tozékaként a gyulai uradalom része,
Maróthy János kapja adományul. Az
adatok alapján úgy tûnik, jórészt
kisnemesek lakták, de a falu egésze –
Békéshez tartozván – a gyulai uradalom
alávetettségében volt. 1651-ben írják
nevét elõször Ditér-nek. A terepbejárá-
sok szerint a falu templomának és temp-
lomkörüli temetõjének helyét pelyvás

tégladarabok és embercsontok jelzik. A
lelõhelyen 1964-ben és 1965-ben Parádi
Nándor végzett kisebb ásatást, anyaga
(Árpád-kori, középkori és késõ középko-
ri leletek) közöletlen. A feltárás legfi-
gyelemreméltóbb darabja egy eredeti
helyén megtalált, két téglára állított
sütõharang, mely a legutóbbi idõkig az
egyetlen bizonyíték volt e tárgytípus
Árpád-kori meglétére.

VI. Ika falu
Elsõ említésekor, 1213-ban a békési
csõszök feje, Bosur Yca faluban (villa)
lakik. A település még az Árpád-korban
elnéptelenedik, nevét a tõle nyugatra
esõ Iga-halom õrizte meg. Ásatás nem
történt a lelõhelyen, de a terepbe-
járásokon gyûjtött nagy mennyiségû 
Árpád-kori cserépanyag alapján az
azonosítás igazolható.

VII. Maté vagy Metõ falu
Neve Murony határjárásakor, 1295-ben
fordul elõ elõször, possessio Mothew alak-
ban. Késõbb eltûnik a forrásokból, nevét
a késõbbi térképeken is ábrázolt Nagy
Maté-halom õrzi. Az adatok szerint a
hetvenes években itt embercsontokat
szántottak ki, az adatközlõk leletet is
említenek. Ennek alapján X-XI. századi
temetõt sejthetünk a ma erdõvel borí-
tott dombon.

VIII. Povád
Bár nem tudunk itt középkori faluról, a
földrajzi név igen régrõl datálódik, elsõ
említése 1665-bõl ismert, Poad Domb
alakban. A tiszai kultúrához sorolható
neolitikus település mellett 1958-ban
Trogmayer Ottó végzett ásatást, mivel
rizstelep létesítése miatt X-XII. századi
sírok elõkerülésérõl érkezett hír. A fel-
tárt 8 õskori és 143 honfoglalás- illetve

� 6 �

Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp  2008.08.08.  10:25  Page 6



� 7 �

Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp  2008.08.08.  10:25  Page 7



kora Árpád-kori sírt Trogmayer Ottó le
is közölte. „A temetõrõl összegzéskép-
pen a következõt mondhatjuk. A X.
századtól a XII. század elsõ harmadának
végéig használták. A temetõbe a pogány
hagyományokhoz szívósan ragaszkodó
honfoglaló magyar köznép, ’Vata népe’
temetkezett. A temetõ hosszú hasz-
nálatának tanúsága szerint megtele-
pedett életmódot folytattak, az elsõ
királyok alatti politikai viharok õket
nem háborgatták. A békési vár min-
denkori urának állítottak katonát, s õket
szolgálták.” A honfoglaláskori sírokban
lócsontok, íjmerevítõ csontlemezek,
lószerszámok, csatok, fülesgombok,
nyílhegyek, tegezvasalás, arany hajkari-
ka, bronz „S”-végû hajkarika kerültek
elõ, míg a X-XII. századra keltezhetõ
sírokban „S”-végû ezüst és bronz
hajkarikákat, gyöngyöket, gyûrûket,
karpereceket, I. András – II. Béla által
kibocsátott pénzeket találtak. Külön
említést érdemelnek a biztosan a X.
századra datálható 45. sír íjmerevítõ
lemezein talált bekarcolt jelek,
melyekkel részletesen foglalkozott
Dienes István. Véleménye szerint „a sír-
ban nyugvó férfi tehát arany var-
kocskarikáiból, fegyvermellékleteibõl,
paripájának, nyergének vele temetésébõl
sejthetõen közösségének ugyancsak
tisztelt tagja lehetett. Kétségtelenül az
õsfoglaló családhoz tartozott és még a
X. század folyamán, õsi pogány szokás
szerint, honfoglalóink jellegzetes tár-
gyaival hantolták el.” Az íjmerevítõjére
karcolt jeleket egyértelmûen tamgának
tartja, s mint ilyen az „elsõ honfoglaló
magyar nemzetségjegy”. Máshol még
határozottabban fogalmaz: „Alighanem
a Csolt nem tamgáját ismerjük a Békés
község határában, a vár körzetében
feltárt magyar temetõ egyik honfoglalás

kori sírjának íjmaradványairól, csont-
burkolatairól.” Végsõ soron Trogmayer-
hez hasonlóan vélekedik: „Az ispán 
uralma ugyan fõként a magával hozott
Megyer és Berény törzsbeli katonaságra
támaszkodhatott, de a mi köznépi csalá-
dunk továbbra is állított egy katonát a
megyei seregbe.”

IX. Hidas-hát, Hosszú-halom
A lelõhelyet az 1897-1903. között talált
és a Magyar Nemzeti Múzeumba került,
több korszakból származó sírleletek
miatt szerepeltetjük térképünkön. A
szarmata és avar sírmellékletek mellett
X-XI. századi, igen szép tárgyak is van-
nak, ezek nyilván egy temetõbõl szár-
maznak. Kiemelkedik közülük egy ezüst
nyaklánc, melyet aranyozott ezüst szív
alakú csüngõk díszítenek. Hat darab
áttört közepû korongos bronzveret
talán párta vagy sapka díszítésére szol-
gált, míg a tömör öntött bronz füles-
gombok és az üreges ezüst gombok
ruháról valók. Megvannak a korszak
temetõire olyannyira jellemzõ egyszerû
és „S”-végû bronz hajkarikák is.

X. Csatár falu
Elsõ említésekor, 1295-ben, Chatar-i
Imre békési várjobbágy Murony határ-
járásánál tanúskodott. A XV. század ele-
jétõl kisnemesi birtok, a török kivonu-
lása után már csak pusztaként emlege-
tik, ma Békés határához tartozik
Csatárkert néven. A terepbejárásokon
Árpád-kori és késõ középkori leletek
egyaránt elõfordulnak. Az 1560-as évek-
ben református papjáról tesznek emlí-
tést, tehát temploma is volt, bár arra
nincs adatunk.
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XI. Dánfok falu
Mai neve Malomasszonykert, de két-
ségtelen, hogy ez volt az Árpád-korban
és a késõ középkorban Dánfok falu. Elsõ
említése 1383-ból való, amikor egy
idézésben Damfok-i Beke fia Jánost
említik. Jórészt kisnemesek lakják, az
utolsó adat 1673-ban fordul elõ. Ekkor
református papját is említik, a késõ
középkorban tehát biztosan volt temp-
loma, az 1960-as években pedig „ren-
geteg” emberi csontvázat találtak itt
szõlõforgatáskor, ami esetleg templom-
körüli temetõre utalhat.

XII. Sikkony falu
Közigazgatásilag nem Békéshez tar-
tozik, régészeti lelõhelyként is Békés-
csabához van sorolva. Csupán azért
említjük, mert neve feltehetõen kapcso-
latba hozható a Váradi Regestrumban
1219-ben Sycund, 1229-ben Sicund néven
említett békési várjobbággyal. Leg-
közelebb már csak Csaba 1525. évi
határjárásnál fordul elõ Sykondzegh alak-
ban. A terepbejárások leletei alapján
temploma és templomkörüli temetõje is
bizonyítható.

XIII. Mezõmegyer falu
A lelõhely Békéscsabához tartozik,
csupán azért említjük, mert a – Györffy
György szerint a békési vár védelmére
telepített – törzsnévi helynevek közül ez
van annyira közel, hogy ráfért tér-
képünkre. Nevét egyébként viszonylag
késõn, 1383-ban említik elõször. Szat-
mári Imre 1985. és 1986. évi ásatásában
a település templomát és templom-
körüli temetõjét is megtalálta.

XIV. Rosszerdõ-Laposa
Nem ismerünk ezen a területen sem
Árpád-kori, sem késõbbi települést,
azonban az 1988-as terepbejárás során
mintegy 10 kiszántott sír roncsait és sok
paticsdarabot és pelyvás téglát figyeltek
meg. Ennek alapján X-XI. századi te-
metõ és középkori templom valószí-
nûsíthetõ a lelõhelyen.

XV. Fõtér
Bár határozott és egyértelmû bizo-
nyíték nincs rá, a kutatók az adatok egy-
bevetése alapján e helyre lokalizálják
Békés középkori plébánia-templomát. A
plébániatemplomról az elsõ adatokat az
1333-1337 évi pápai tizedjegyzékben
találjuk, papjainak sora szinte megszakí-
tatlan. A jelenlegi református templom
környékén talajmunkáknál mindig
embercsontok kerülnek a felszínre,
1983-ban leletmentés során 14 sírt
figyeltek meg. Mivel ezek a mai épület-
tõl mintegy 50 méternyire délre kerültek
elõ, és ez a középkori templom körüli
temetõk méreteihez kissé nagy távolság,
elképzelhetõ, hogy a középkori temp-
lom is kissé délebbre esett.

S. Turcsányi Ildikó, régész

� 9 �
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Zsombok Imre:
„Városunk: Békés”

A harmincötödik születésnap

Békés, huszonegyezer lakosával
abban az idõben az ország
második legnépesebb, járási

székhelyû nagyközsége volt. 1973.
április 15-ével a megye ötödik városa
lett.
A városavató ünnepségre eljött Békésre
Fehér Lajos, a Minisztertanács elnök-
helyettese, aki igen hosszú beszédben
szólt az ünneplõkhöz. Erre persze már
nem emlékszem - hiszen ekkor még csak
14 éves voltam -, de arra igen, mert ott
voltam, amikor Fehér Lajos letette a
„hazánk legfiatalabb városában” épülõ
32 lakásos OTP társasház (Széchenyi tér
2.) alapkövét. 
Harmincöt esztendeje… Békésen ekkor
az aktív keresõk 63 százaléka az iparban
dolgozott, és csak 26 százaléknyian
éltek a mezõgazdaságból. Az ipari
egységek közül sokaknak adott munkát
a mezõgazdasági gépgyár, a vegyipari
ktsz, a szõnyegszövõ és a cukorkaüzem. 
Nagy jelentõségû mesterségek voltak
még ebben az idõben a házi-kézmûves-
iparon belül a kosárfonás, kaskötés,
cirokseprû készítés, a fazekas mesterség,
kukorica csuhéj fonás, asztalos mester-
ség. A textilmûvesek munkái pedig: a
szõttesek készítése, a vászonhímzés, a
rongypokróc szövése, a pendely és gatya
ráncolás tudománya, valamint a fameg-
munkálás és díszítés, azaz a fafaragás
már a népmûvészet kategóriájába sorol-
hatók. Ezeknek a mesterségeknek nagy
hagyománya volt Békésen még a 70-es,

80-as években is, s örvendetes, hogy
napjainkban újra ûzik, vagy tovább foly-
tatják ezeket a népi mesterségeket mai
mesterek, népmûvészek. 
Úgy gondolom, érdemes megemlíteni
néhány mesterember nevét az elmúlt 35
évbõl, hogy büszkék lehessünk rájuk, s
hogy a nevüket õrizzük meg az utókor
számára. Elsõként a kosárfonó Túri
András népi iparmûvész nevét említem,
aki nem csak kosarakat készített, hanem
bútorokat és különbözõ dísztárgyakat
is. A cirokseprû készítésben Háló István
nevét említjük meg. Még a nyolcvanas
években is munkálkodott Kállai János
fazekas, aki a régi mesterséget apjától,
az pedig idõsebb testvérén keresztül
nagyapjától tanulta. Varga Ferenc szin-
tén ebben az idõben híres csuhéjfonó
volt. A textilmûvesek közt meg kell
említeni Balogh Imréné nevét, aki
különbözõ szõtteseket készített, pokró-
cot szõtt és ügyes textilhímzõ volt.
A békési népmûvészetrõl szólva nem
feledkezhetünk meg Szikszay Sándor
mézeskalácsos mesterrõl sem, aki egy-
ben az ütõfa-faragás mestere és mûvésze
is volt, s aki éppen hatvan éve hunyt el.
A népzenével kapcsolatban pedig
elõször említést érdeme Dutkon László
óvónõképzõ intézeti énektanár, népdal-
gyûjtõ neve, aki szintén népdalgyûjtõ is
volt. 
A népzene témájánál meg kell hogy áll-
jak. Mert a népzene, s általában a zene,
az ének nagyon közel áll a szívemhez. 

� 10 �
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S egy személyes, csa-
ládi emlékrõl is hadd
beszéljek. Valószínû,
sõt egészen biztos,
hogy anyai nagya-
pám, Szabó Mátyás,
aki citerázni és hege-
dülni is tudott, ol-
totta belém a zene
szeretetét. 
Még a hatvanas
években, nagyszü-
leim nagy ünnep-
séget tartottak Má-
tyás nap idején,
mert ekkor volt
nagyapámnak a szü-
letésnapja is. Ekkor
meghívták a rokonságot, a testvéreket,
sógorokat, sógornõket, ángyikákat, s
nagy mulatságot rendeztek. S vég nélkül
énekelték a szebbnél szebb népdalokat,
magyar nótákat. Innen emlékszem még
ma is sok régi népdalra. 
Szólnunk kell arról is, hogy Békésnek
nagy népzenei és komolyzenei hagyo-
mánya volt a régi idõkben, de ma is.
Városunknak, azaz a XX. század elsõ
felében még községünknek jellegzetes
színfoltja volt az ún. helyi paraszt-
bandák mûködtetése. A legismertebb
ezek közül Hégely Gábor bandája volt,
aki zenekarával gyakran fellépett lako-
dalmakon még a hatvanas években is. 
Békés zene életébõl kihagyhatatlan 
az 1920-ban alakult Tûzoltózenekar 
is, amely már régen nem mûködik.
Azonban a közismert Városi Ifjúsági
Fúvószenekar már 1970-ben megalakult
Bodri János alapításával, majd 1991-tõl
Bagoly László zenetanár vezetésével
mûködött tovább. Repertoárjuk az
utóbbi években egyre bõvül, színesedik,
gazdagodik. Említést érdemel továbbá

az 1975-ben alakult, Kökéndy József
zenetanár által vezetett Városi Munkás-
kórus is, amely sajnos 1988-ban fel-
oszlott.
Azonban tovább viszi Békés jó hírét 
több ma is aktívan mûködõ népzenei
együttes: a Városi Nyugdíjas Dalkor és
Színitársulat, a Körös Citerazenekar, a
Békési Férfikórus, a Vadrózsa Asszony-
kórus, továbbá citerások és szólista
énekesek, akik rendszeresen fellépnek
helyi, megyei és országos rendezvé-
nyeken.
A néptáncmozgalom 15 éve indult el
városunkban, a Belencéres Néptánc-
együttes és szólótáncosai sorra nyerik
meg az országos versenyeket, sõt a
határokon túl is sikeresen szerepelnek a
különbözõ fesztiválokon.
„Városunk: Békés” sok mindenben jeles-
kedik országos szinten is. Büszkék
lehetünk magunkra, büszkék lehetünk
városunkra. Nagy esélyünk lenne a
2005-ben alapított a „Kultúra Magyar
Város” cím elnyerésére. Nevezzünk be.
Nyerjük meg.

� 11 �

Gulyás András: Békés egy részének látképe sárkányrepülõrõl fotózva.
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.
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Aszoknya a nõk egyik legjel-
legzetesebb, legrégibb viselet-
darabja, kõkori sziklarajzokon

is látható. A szoknya szláv szó, jelen-
tése posztó, 16-18. században még ez
volt a jellegzetes anyaguk. A nõi kör-
vonalra vonatkozó szépségideál hatá-
rozta meg a szoknyába ráncolt anyag
mennyiségét. 

A felsõszoknyák legáltalánosabb elne-
vezése: rokolya, de tájanként különbözõ
elnevezésekkel illették õket, például:
Dunántúlon ráncos pentel, Dráva men-
tén vászon bikla, Kalotaszegen bagazia,
muszuly, Erdélyben gyolcsfersing.
A gyolcsrokolya az 1830-as években lett
divatos a fehér vászon nõi öltözet
részeként, késõbb a színezett vászon-
szoknyák, a tarkarokolyák terjedtek el.
Bõ szoknyának azt nevezték, amely
csípõtõl harangszerûen kiszélesedett. A
parasztasszonyok általában nem szabó-
val, hanem helyi varróasszonyokkal
készíttették, vagy otthon saját maguk
varrták a szoknyát.
A ráncolt szoknyát elõl nyitva is hagy-
hatták, sõt voltak olyan vidékek, ahol
munka közben feltûzték, felszúrták
(Kismarton, Alföld, Pest környéke).
Kalotaszeg vidékén még ma is így vise-
lik, láttatni engedik a díszes alsó-
szoknyát. Esõben, havazáskor is hátul-
ról a fejükre csapták a szoknyát.
A paraszti életforma, a paraszti munka
megkövetelte a könnyebb anyagok: vá-
szon, gyolcs, pamutvászon használatát,
ezekben könnyebben tudtak dolgozni,
de az ünnepi viseletben megmaradt a
sok alsószoknya (8-10 db) és vele a ringó
járás. Leggyakrabban az alsószoknyák

számának szaporításával érték el a divat
diktálta szoknyabõséget, amelynek szé-
lessége társadalmi rangjelzõ lett, csak az
viselhette, akinek nem kellett benne 
dolgoznia, parasztasszonyok csak ünne-
pekre.
A szoknya hossza vidékenként válto-
zott, a legrövidebb a hevesi, nógrádi fal-
vakban volt, „bokorugrónak” nevezték.
A szoknyát ritkábban csak korcba
húzott madzaggal fogták a derékra,
gyakrabban gallérba rögzítették a szok-
nya ráncolását: darázsolással, mint pl. a
kaloteszegi muszulyt, vagy apróra
fogott tûránccal, századunk elejétõl
szélesebb laposránccal. A megnedvesítve
rõdbe szedett szoknyák redõit pl.
Sióagárdon ujjukat belül végighúzva
kigömbölyítették, majd a napon vagy a
kemencében szárították. Általánosabb
volt, hogy a kemencébõl kivett forró
kenyérrel vasalták le a ráncot
Az alsószoknya szerepe a köztudatban
mint a bõszoknyás viseletek tartozéka,
pedig a téli többrétegû öltözködésben
bármilyen öltözködésben pótolhatatlan
volt. A megkopott ünneplõkbõl köznapi
felsõ, majd alsószoknyák lettek.
Szokásban volt hazaérkezve az ünneplõ
felsõszoknyát levetni és az alatta
lévõben dolgozni tovább. A fehérvász-
nas viselet felsõszoknyáiból is alsók let-
tek, miután színes, tarkaszoknyát vet-
tek fel rá.
Az alsószoknyák külleme akkor lett
igazán fontos, amikor a felsõ szoknyák
rövidülni kezdtek, és az alsók láthatóvá
váltak. Az 1800-as évek közepén
elképedve jegyzik meg az utazók, hogy
pl. az Esztergom melletti Párkányban a
módos menyecske hét alsószoknyát

� 12 �
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visel, sõt az egri asszonyokon, alsó-
szoknyák egész légiója szorong. 
A huszadik századra az ünnepi alkal-
makra felkészített lányok, asszonyok
alsószoknya-viseletének tájilag eltérõ
szabályai alakultak ki. A pendelytõl
fölfele haladva az alsószoknyák egyre
hosszabbak és egyre szélesebben rakot-
tak voltak, a legfelsõk csontra keményí-
tetten, mereven álltak, az alsószok-
nyákat korhoz és alkalomhoz illõen
szeghették. A derék karcsúsítására és a
csípõ domborítására farpárna, csípõpár-
na, a derekat hurkaszerûen körbefogó
puffandli, kolbász volt használatos a 19.
század végétõl az úri divat hatására. 
Ahogyan az 1800-as évek végén rövidült
a szoknya, szükségessé tette a nõi alsó-
nadrágok használatát, a polgárságtól
átvett, hátul nyitva hagyott formája
elõször a Nyugat-dunántúli tájakon je-
lent meg, de igazából csak az 1930-as
években a gyöngyösbokrétás színpadi
rendezvények révén szoktak hozzá a

lányok. A szoknyát általában köténnyel
viselték, a nem látható rész hitványabb
anyagból készült. Általában ráncoltak,
korcos, összehúzós szoknyát viseltek
Dél-Magyarországon, ez formailag azo-
nos az egyszárú férfi gatyával. 
A gatyát, bõgatyát munkára háziszõttes
kendervászonból készítették, hosszúsá-
ga térdtõl lábikráig terjedhetett, a leg-
hosszabb az alföldi gatya volt. A gatya
felsõrészén korc készült a gatyamadzag
számára. A bõgatya alá télen egy másik,
szûkebbet is vettek, csak a legszegé-
nyebbek teleltek ki põre gatyában.
Az állatokkal foglalkozó emberek az
élõsködõk ellen juhtejjel kevert zabszal-
ma hamujában fõzték, majd hájjal kene-
gették, melegebb is lett az így kezelt ing
és gatya. A bõgatyához, amelyet késõbb
már gyári gyolcsvászonból készítettek,
mert az szélesebb volt, lobogós ujjú
inget viseltek. 

B. Szûcs Irén, múzeológus-etnográfus

� 13 �
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Népi kalendárium

Vince napján, 22-én a szõlõtermelõk
figyelték az idõjárást. Szép, napos idõ
esetén jó, ellenkezõ esetben rossz borter-
mésre jósoltak. A közismert idõjárási
regula így hangzik:

Hogyha szépen fénylik Vince,
Megtelik borral a pince. 

A drávaszögi falvakban ún. vincevesszõt
metszettek, amit a meleg szobában
vízbe állítottak, s abból, hogy mennyire
hajtott ki, a következõ év termésére
jósoltak.

� 14 �

1. Csütörtök Újév, Fruzsina 
2. Péntek Ábel
3. Szombat Genovéva, Benjámin
4. Vasárnap Titusz, Leona
5. Hétfõ Simon, Edvard
6. Kedd Boldizsár, Vízkereszt
7. Szerda Attila, Ramóna, Ramón
8. Csütörtök Gyöngyvér, Keve
9. Péntek Marcell

10. Szombat Melánia
11. Vasárnap Ágota
12. Hétfõ Ernõ, Tatjána, Emesztina
13. Kedd Veronika, Vera
14. Szerda Bódog
15. Csütörtök Lóránt, Lóránd
16. Péntek Gusztáv
17. Szombat Antal, Antónia
18. Vasárnap Piroska
19. Hétfõ Sára, Márió
20. Kedd Fábián, Sebestyén
21. Szerda Ágnes
22. Csütörtök Vince, Artúr
23. Péntek Rajmund, Zelma
24. Szombat Timót
25. Vasárnap Pál
26. Hétfõ Vanda, Paula, Titanilla
27. Kedd Angelika, Angyalka
28. Szerda Károly, Karola
29. Csütörtök Adél
30. Péntek Martina, Gerda
31. Szombat Marcella

Január /Boldogasszony hava/

HOLDNAPTÁR

Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp  2008.08.08.  10:25  Page 14



� 15 �

Népi kalendárium

A farsang idõszaka vízkereszttel, január
6-val kezdõdik, és a húsvétvasárnapot
megelõzõ 40 napos böjt kezdetével
zárul. A farsangi szokások a farsang
végére, farkára összpontosultak. Az
országban többfelé sütöttek fánkot,
másutt herõcét, azaz forgácsfánkot.
Emellett népszerû volt ilyenkor a 
kocsonya, amibõl a bálra is vittek.
Mindenütt arra törekedtek, hogy az
ételeket hamvazószerdáig elfogyasszák,
mert akkor kezdõdik a böjt. Hamva-
zószerdától húsvétvasárnapig a kato-
likusok sokfelé nem ettek húst és zsíros
ételeket. A farsangi ételek maradékát
megszárították, porrá törték, beteg
jószágot gyógyítottak vele.

1. Vasárnap Ignác, Virginia

2. Hétfõ Karolina, Aida

3. Kedd Balázs

4. Szerda Ráhel, Csenge

5. Csütörtök Ágota, Ingrid

6. Péntek Dorottya, Dóra

7. Szombat Tódor, Rómeó

8. Vasárnap Aranka, Jutocsa

9. Hétfõ Abigél, Alex

10. Kedd Elvira

11. Szerda Bertold, Marietta

12. Csütörtök Lívia, Lídia

13. Péntek Ella, Linda

14. Szombat Bálint, Valentin

15. Vasárnap Kolos, Georgina, Gina

16. Hétfõ Julianna, Lilla

17. Kedd Donát

18. Szerda Bernadett

19. Csütörtök Zsuzsanna

20. Péntek Aladár, Álmos

21. Szombat Eleonóra, Norina

22. Vasárnap Gerzson, Zétény

23. Hétfõ Alfréd, Mirtill

24. Kedd Mátyás, Jázmin

25. Szerda Géza, Alexander

26. Csütörtök Edina

27. Péntek Ákos, Bátor

28. Szombat Elemér

Február /Böjtelõ hava/

HOLDNAPTÁR
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Népi kalendárium

Sándor, József, Benedek zsákban hozza a
meleget – tartja a népi megfigyelés.
Vagyis, hogy március derekán melegedés
kezdõdik. A Nap erõre kap, diadalútját
kezdi el. Szokásokban és hiedelmekben a
leggazdagabb József napja. E naphoz
fûzõdik az idõjárás- és természetjóslás,
sõt a haláljóslás is. Ezen a napon
érkeznek a fecskék. Benedek napján zsírt
és fokhagymát szenteltek, amelynek
gyógyító erõt tulajdonítottak. Március
21-e a tavasz elsõ hivatalos napja. A
tavaszi napéjegyenlõség ideje ez, amikor
egyforma hosszúak a nappalok és az
éjszakák.

1. Vasárnap Albin, Albina
2. Hétfõ Lujza
3. Kedd Kornélia, Nelli
4. Szerda Kázmér, Zorán
5. Csütörtök Adorján, Adrián
6. Péntek Leonóra, Inez
7. Szombat Tamás, Tomaj
8. Vasárnap Zoltán
9. Hétfõ Franciska, Fanni

10. Kedd Ildikó, Melissza
11. Szerda Szilárd, Borsika
12. Csütörtök Gergely
13. Péntek Krisztián, Ajtony
14. Szombat Matild, Tilda
15. Vasárnap Nemzeti ü., Kristóf
16. Hétfõ Henrietta, Vidor
17. Kedd Gertrúd, Patrik
18. Szerda Sándor, Ede
19. Csütörtök József, Bánk, Józsa
20. Péntek Klaudia, Alexa
21. Szombat Benedek, Napsugár
22. Vasárnap Beáta, Izolda, Lea
23. Hétfõ Emõke
24. Kedd Gábor, Karina
25. Szerda Irén, Írisz, Irina
26. Csütörtök Emánuel, Larissza
27. Péntek Hajnalka, Alpár
28. Szombat Gedeon, Johanna, Hanna
29. Vasárnap Auguszta
30. Hétfõ Zalán
31. Kedd Árpád, Benõ

Március /Böjtmás hava/

HOLDNAPTÁR
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Népi kalendárium

Húsvétvasárnaphoz sokszínû hagyo-
mányok kapcsolódtak. Ilyenkor nem
fõztek, a trágyát nem hordták ki az
istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt
szabad.
Húsvétvasárnap jellegzetes ételeket
ettek és esznek ma is országszerte. A
húsvéti sonkát, kalácsot, tojást, sõt még
a bort is, amit a katolikus hívõk szen-
telni visznek a templomba. Sonkát és
kalácsot szenteltettek, amit a gazda-
asszony vitt el kosárban, kendõvel
letakarva.
A húsvéti étrend: sonka, kocsonya,
kalács, amihez bort és pálinkát ittak.

1. Szerda Hugó

2. Csütörtök Áron

3. Péntek Buda, Richárd

4. Szombat Izidor

5. Vasárnap Vince

6. Hétfõ Vilmos, Bíborka

7. Kedd Herman

8. Szerda Dénes

9. Nagycsüt. Erhard, Dusán

10. Nagypéntek Zsolt

11. Nagyszom. Leó, Szaniszló, Glória

12. Húsvétvas. Gyula

13. Húsvéthétf. Ida

14. Kedd Tibor

15. Szerda Anasztázia, Tas

16. Csütörtök Csongor, Joakim

17. Péntek Rudolf, Kiara

18. Szombat Andrea, Ilma

19. Vasárnap Emma

20. Hétfõ Tivadar, Odett

21. Kedd Konrád

22. Szerda Csilla, Noémi

23. Csütörtök Béla

24. Péntek György, Debóra

25. Szombat Márk, Márkó, Márkus

26. Vasárnap Ervin

27. Hétfõ Zita, Mariann

28. Kedd Valéria, Nimród

29. Szerda Péter

30. Csütörtök Katalin, Kitti, Kata

Április /Szent György hava/
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Népi kalendárium

Pünkösd neve a görög pentekosztész =
ötvenedik szóból származik, ugyanis ez
az ünnep a húsvétot követõ ötvenedik
napon kezdõdik. Pünkösd a húsvét függ-
vényében mozgó ünnep, május 10-e és
június 13-a között. A jellegzetes pünkös-
di szokások: pünkösdi királyválasztás,
pünkösdi királynéjárás, pünkösdi zöld-
ágazás, májusfa, valamint pünkösdi
mulatságok, táncok, játékok. 
A pünkösdi királyválasztásról a közép-
kor óta vannak adataink. A többnyire
lóversennyel vagy más ügyességi próbá-
val választott pünkösdi király hatalma
egy évig tartott. A közmondás is ismert:
„Rövid, mint a pünkösdi királyság.” A
pünkösdi király egy évig minden lako-
dalomba, ünnepélyre, mulatságra hiva-
talos, minden kocsmában ingyen rovása
van, amit elfogyaszt, fizeti a község,
lovát, marháját tartoznak a társai õrizni.

1. Péntek Fülöp, Jakab
2. Szombat Zsigmond, Zoé
3. Vasárnap Tímea, Irma
4. Hétfõ Mónika, Flórián
5. Kedd Györgyi
6. Szerda Ivett, Frida
7. Csütörtök Gizella, Bendegúz
8. Péntek Mihály
9. Szombat Gergely

10. Vasárnap Ármin, Pálma, Mira
11. Hétfõ Ferenc 
12. Kedd Pongrác, Gyöngy
13. Szerda Szervác, Imola, Imelda
14. Csütörtök Bonifác
15. Péntek Zsófia, Szonja
16. Szombat Mózes, Botond
17. Vasárnap Paszkál
18. Hétfõ Erik, Alexandra, Szandra
19. Kedd Ivó, Milán
20. Szerda Bernát, Felicia
21. Csütörtök Konstantin
22. Péntek Júlia, Rita
23. Szombat Dezsõ
24. Vasárnap Eszter, Eliza, Vanessza
25. Hétfõ Orbán
26. Kedd Fülöp, Evelin
27. Szerda Hella
28. Csütörtök Emil, Csanád
29. Péntek Magdolna, Magdaléna
30. Szombat Janka, Zsanett
31. Pünkösdv. Angéla, Petronella

Május /Pünkösd hava/
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Népi kalendárium

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a
szertartásos tûzgyújtás egyik jeles
napja. A tûz tisztító, gonoszûzõ erejébe
vetett hit az alapja a Szent Iván-napi
tûzugrás szokásának is. Az ekkor gyúj-
tott tûzrõl azt tartották, hogy megvéd a
köd, a jégesõ ellen, elõsegíti a jó termést.
A szertartásos tûzugrásnak egészség- és
szerelemvarázsló célzata is volt.      
Péter-Pálkor magyar nyelvterületen
általában úgy tartották, hogy a búza
töve ezen a napon megszakad, kezdõd-
het az aratás. Ekkor volt a legény- és
mesteravatás.

1. Pünkösdh. Tünde, Kund

2. Kedd Kármen, Anita

3. Szerda Klotild, Kevin

4. Csütörtök Bulcsú

5. Péntek Fatime, Ferdinánd

6. Szombat Norbert, Cintia, Norman

7. Vasárnap Róbert, Roberta, Robin

8. Hétfõ Medárd, Zaránd

9. Kedd Félix, Annabella

10. Szerda Margit, Gréta

11. Csütörtök Barnabás, Barna

12. Péntek Villõ

13. Szombat Antal, Anett

14. Vasárnap Vazul, Herta

15. Hétfõ Jolán, Vid

16. Kedd Jusztin, Arany

17. Szerda Laura, Alida

18. Csütörtök Arnold, Levente

19. Péntek Gyárfás

20. Szombat Rafael, Dina, Polett

21. Vasárnap Alajos, Leila, Alojzia

22. Hétfõ Paulina

23. Kedd Zoltán, Édua

24. Szerda Iván

25. Csütörtök Vilmos, Maxim

26. Péntek János, Pál

27. Szombat László

28. Vasárnap Levente, Irén

29. Hétfõ Péter, Pál

30. Kedd Pál

Június /Szent Iván hava/
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Népi kalendárium

Július az aratás hónapja. A kenyér-
gabona betakarításának a sikerét számos
hiedelemmel és szokással igyekeztek
biztosítani, melyek gyakran vallásos jel-
legû szertartásokkal is összekapcsolód-
tak. A munkát fohászkodással, imádság-
gal, kalapemeléssel kezdték. A legtöbb
hagyomány az aratás végéhez kapcsoló-
dott. Kis darabon talpon hagyták a
gabonát, hogy a következõ esztendõben
is jó termés legyen. Gömörben úgy
mondták, hogy ezt a madaraknak és a
szegényeknek hagyják. Az utolsó kévé-
hez is különféle hiedelmek, szokások
kötõdtek. Ebbõl készült az aratóko-
szorú. Általában a földesúrnak készítet-
tek, de az utolsó kalászokból kis csomót
mindenki vitt haza, és az õszi vetõmag
közé elegyítették.

1. Szerda Tihamér, Annamária
2. Csütörtök Ottó, Ottokár
3. Péntek Kornál, Soma
4. Szombat Ulrik, Babett, Szvetlána
5. Vasárnap Emese, Sarolta
6. Hétfõ Csaba
7. Kedd Apollónia, Apolka
8. Szerda Ellák, Edgár
9. Csütörtök Lukrécia, Marina

10. Péntek Amália, Alma
11. Szombat Nóra, Lili
12. Vasárnap Izabella, Dalma
13. Hétfõ Jenõ
14. Kedd Örs, Stella
15. Szerda Henrik, Roland, Vladimir
16. Csütörtök Valter
17. Péntek Endre, Elek, Dzsesszika
18. Szombat Frigyes, Kamill
19. Vasárnap Emília, Esztella
20. Hétfõ Illés
21. Kedd Dániel, Daniella
22. Szerda Magdolna, Magda
23. Csütörtök Lenke, Borisz
24. Péntek Kinga, Kincsõ
25. Szombat Kristóf, Jakab, Zsaklin
26. Vasárnap Anna, Anikó
27. Hétfõ Olga, Liliána
28. Kedd Szabolcs, Alina
29. Szerda Márta, Flóra
30. Csütörtök Judit, Xénia 
31. Péntek Oszkár

Július /Szent Jakab hava/
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Népi kalendárium
Államalapító királyunk ünnepét még
Mária Terézia 1774-ben nyilvánította
országos ünneppé. Elsõ alkalommal
1818-ban rendeztek ünnepélyes körme-
netet, Szent István jobbjának a tiszte-
letére. Ehhez a naphoz köthetõ az
aratási felvonulás megrendezése. A kalá-
szokból kötött koszorút vivõ lányokat a
lovas kocsikkal követték a többiek. Elsõ
útjuk a templomhoz vezetett, ahol hála-
imát mondtak az aratás befejezésére.
Ezen a napon általában mindenütt az új
búzából õrölt lisztbõl sütik az új kenye-
ret. A bort, búzát, békességet, mint a kí-
vánt bõség és a nyugodt munka jelképét
mondogatták.
Ha jó az idõ Istvánkor, akkor bõséges
gyümölcstermésre készüljünk, de ha
rossz idõ járja, gyenge termést várjunk.
Általános megfigyelés szerint a nyári
István negyvenes nap. Ez azt jelenti,
hogy 40 napig olyan idõ lesz, mint ezen
a napon.

1. Szombat Boglárka, Boglár
2. Vasárnap Lehel, Özséb
3. Hétfõ Hermina, Kira
4. Kedd Domonkos, Dominika
5. Szerda Krisztina, Kriszta
6. Csütörtök Berta, Bettina
7. Péntek Ibolya, Afrodité
8. Szombat László, Eszmeralda
9. Vasárnap Emõd

10. Hétfõ Lõrinc
11. Kedd Zsuzsanna, Tiborc
12. Szerda Klára, Melícia
13. Csütörtök Ipoly
14. Péntek Marcell, Maximilián
15. Szombat Mária
16. Vasárnap Ábrahám, Rókus
17. Hétfõ Jácint, Arika
18. Kedd Ilonka, Ilka
19. Szerda Huba
20. Csütörtök Nemzeti ü., István, Vajk
21. Péntek Sámuel, Hajna
22. Szombat Menyhért, Mirjam
23. Vasárnap Bence, Szidónia
24. Hétfõ Bertalan, Jonatán
25. Kedd Lajos, Patrícia
26. Szerda Izsó, Tália
27. Csütörtök Gáspár
28. Péntek Ágoston
29. Szombat Beatrix, Erna
30. Vasárnap Rózsa
31. Hétfõ Erika, Bella, Hanga

Augusztus /Kisasszony hava/
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Népi kalendárium

A szeptemberi jeles napok közül
kiemelkedik Szent Mihály napja. E
napot a gazdasági év fordulójaként tar-
tották számon az állattartók, és a Szent
György-napkor legelõre hajtott állatokat
ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok
elszámoltatásának, szegõdtetésének idõ-
pontja volt. A Hortobágy környéki
juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig
fogadták fel, így ez a nap volt számukra
a legnagyobb ünnep, s mulatságokat,
bálokat rendeztek. E nappal megkez-
dõdött az ún. kisfarsang ideje, a lakodal-
mazások õszi idõszaka, mely Katalin
napjáig (november 25.) tartott. Mihály-
nap a név gyakorisága miatt kedvelt
névünnep maradt országszerte.

1. Kedd Egyed, Egon

2. Szerda Rebeka, Dorina

3. Csütörtök Hilda

4. Péntek Rozália, Róza

5. Szombat Viktor, Lõrinc

6. Vasárnap Zakariás

7. Hétfõ Regina

8. Kedd Mária, Adrienn

9. Szerda Ádám

10. Csütörtök Nikolett, Hunor

11. Péntek Teodóra, Igor

12. Szombat Mária

13. Vasárnap Kornél

14. Hétfõ Szeréna, Roxána

15. Kedd Enikõ, Melitta

16. Szerda Edit, Ditta, Ludmilla

17. Csütörtök Zsófia, Hildegárd

18. Péntek Diána

19. Szombat Vilhelmina, Dorián

20. Vasárnap Friderika

21. Hétfõ Máté, Mirella

22. Kedd Móric

23. Szerda Tekla, Lina

24. Csütörtök Gellért, Mercédesz

25. Péntek Eufrozina, Kende

26. Szombat Jusztina

27. Vasárnap Adalbert

28. Hétfõ Vencel

29. Kedd Mihály

30. Szerda Jeromos, Médea

Szeptember /Szent Mihály hava/
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Népi kalendárium

Október 15-én, Teréz napján kezdik sok-
felé a szüretet, elsõsorban az erdélyi
magyar borvidékeken, de Somló hegyén
is, Egerben Teréz-szedés a neve. A
Bánságban és Bácskában asszonyi
dologtiltó nap volt, amikor nem
moshattak és kenyeret nem süthettek. E
nap környékén szokott hazánkban
beköszönteni az úgynevezett vénasz-
szonyok nyara. Ilyentájt a hûvös de nem
fagyos éjszakákat langymeleg, napos,
kellemes nappalok követik. Ez a
kellemes idõszak igen kedvezõ a
szüretelõknek és a lakodalmasoknak.

1. Csütörtök Malvin
2. Péntek Petra
3. Szombat Helga
4. Vasárnap Ferenc, Edvin, Zóra
5. Hétfõ Aurél, Galina
6. Kedd Brúnó, Renáta
7. Szerda Amália
8. Csütörtök Koppány
9. Péntek Dénes

10. Szombat Gedeon
11. Vasárnap Brigitta, Gitta
12. Hétfõ Miksa
13. Kedd Kálmán, Ede
14. Szerda Helén, Heléna
15. Csütörtök Teréz, Terézia
16. Péntek Gál, Aurélia
17. Szombat Hedvig, Hédi
18. Vasárnap Lukács
19. Hétfõ Nándor
20. Kedd Vendel
21. Szerda Orsolya, Orsika
22. Csütörtök Elõd, Korinna
23. Péntek Nemzeti ünn., Gyöngyi
24. Szombat Salamon
25. Vasárnap Blanka, Bianka
26. Hétfõ Dömötör, Amanda
27. Kedd Szabina, Szabrina
28. Szerda Simon, Szimonetta
29. Csütörtök Nárcisz
30. Péntek Alfonz, Zenóbia
31. Szombat Farkas

Október /Mindszent hava/
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Népi kalendárium

Mindenszentek napján ma is szokás a
sírok megtisztítása, feldíszítése és gyer-
tyák gyújtása a halottak emlékezetére.
A néphit szerint ilyenkor hazalátogat-
nak a halottak, ezért sokfelé szokás,
hogy számukra is megterítenek, kenye-
ret, sót, vizet tesznek az asztalra. A
bukovinai magyarok sütnek, fõznek és
kiviszik az ennivalót a temetõbe, oszto-
gatják. Gyertyát gyújtanak otthon,
ahány halottja van a családnak, annyit. 
Halottak napján megvendégelik a sze-
gényeket és a koldusokat. Van, ahol a
sírokra is tesznek élelmet, például
Topolyán, de emellett a koldusoknak is
adnak. Ipolyhídvégen halottak napján a
közeli rokonság együtt fogyasztotta el
az ebédet, majd kimentek a temetõbe és
gyertyát gyújtottak az elhunytak
tiszteletére.

1. Vasárnap Mindensz., Marianna

2. Hétfõ Achilles

3. Kedd Gyõzõ, Hubert

4. Szerda Károly

5. Csütörtök Imre, Tétény

6. Péntek Lénárd

7. Szombat Rezsõ, Csenger

8. Vasárnap Zsombor

9. Hétfõ Tivadar, Szibilia

10. Kedd Réka, Ariel  

11. Szerda Márton, Martin

12. Csütörtök Jónás, Renátó

13. Péntek Szilvia

14. Szombat Aliz

15. Vasárnap Albert, Lipót

16. Hétfõ Ödön, Edmond

17. Kedd Hortenzia, Gergõ

18. Szerda Jenõ

19. Csütörtök Erzsébet, Zsóka, Liza

20. Péntek Jolán

21. Szombat Olivér

22. Vasárnap Cecília

23. Hétfõ Kelemen, Klementina

24. Kedd Emma

25. Szerda Katalin, Katinka, Katrin

26. Csütörtök Virág

27. Péntek Virgil

28. Szombat Stefánia

29. Vasárnap Taksony, Brenda

30. Hétfõ András, Andor

November /Szent András hava/
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Népi kalendárium

Advent a karácsonyi elõkészület négy-
hetes idõszaka. A vallási elõkészületeket
a böjtön kívül a hajnali misék, roráték
jelentették. Az advent idõszakában tilos
volt a zajos mulatság, tánc, lakodalom.
Ez az idõszak olyan jeles napokat foglal
magában, mint András (nov. 30.),
Borbála (dec. 4.), Miklós (dec. 6.) és Luca
(dec. 13.), melyekhez termékenység-
varázslás, termés-, idõjárás-, férj-, sõt
haláljóslás is kapcsolódott. Az advent
idõszakában szervezõdtek és készültek
fel a betlehemesek, kántálók, ostya-
hordók és egyéb karácsonyi játékok
elõadói.

1. Kedd Elza
2. Szerda Melinda, Vivien 
3. Csütörtök Ferenc, Olívia, Xavér
4. Péntek Borbála, Barbara, Boróka
5. Szombat Vilma
6. Vasárnap Miklós, Döniz
7. Hétfõ Ambrus
8. Kedd Mária, Marion
9. Szerda Natália, Natasa

10. Csütörtök Judit, Loretta
11. Péntek Árpád
12. Szombat Gabriella
13. Vasárnap Luca, Otília, Lúcia
14. Hétfõ Szilárda
15. Kedd Valér
16. Szerda Etelka, Aletta
17. Csütörtök Lázár, Olimpia
18. Péntek Auguszta
19. Szombat Viola, Violetta
20. Vasárnap Teofil
21. Hétfõ Tamás
22. Kedd Zénó, Tifani
23. Szerda Viktória, Niké
24. Csütörtök Ádám, Éva
25. Péntek Karácsony, Eugénia
26. Szombat Karácsony, István
27. Vasárnap János
28. Hétfõ Kamilla, Apor
29. Kedd Tamás, Tamara
30. Szerda Dávid, Zoárd
31. Csütörtök Szilveszter, Darinka

December /Karácsony hava/

HOLDNAPTÁR

Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp  2008.08.08.  10:25  Page 25



A mézeskalács dicsérete
A méz és a mézes tészták évezredekig az emberiség legfontosabb édesítõszerének,
illetve édességének számítottak. Már az ókori Rómában is kedvelték a mézeskalács-
szerû süteményeket, agyagból készült mintáik máig fennmaradtak.
A középkorban, fõként német nyelvterületen, kolostorokban készítették a
mézeskalácsokat. E mesterség a XIII. századtól vált céhes iparrá. Az önálló magyar
mézeskalácsos céh megalakulására 1681-ben került sor Pozsonyban. A Tiszántúlon
legkorábban, 1713-ban, Debrecenben és Békésen jött létre önálló testület. A
mézeskalácsosság szakszókincse német eredetû, de az Alföldön és részben
Erdélyben sajátos, megmagyarosodott változat fejlõdött ki. A XIX. századtól a
vásárlók zömét a parasztok jelentették, így az ábrázolt témák is leginkább nekik
szóltak.
A békési mézeskalácsosság mûvészi színvonalú csúcspontját Szikszay Sándor mun-
kássága képviselte, aki a neves debreceni hagyományokat folytatva, saját alkotói
elképzeléseit megvalósítva mûvelte e mesterséget.  Tevékenysége még arra az idõ-
szakra esett, amikor a parasztság, illetve a tehetõs parasztpolgári lakosság körében
élénk kereslet mutatkozott termékei iránt.
A különféle fûszerekkel ízesített, formára vagy egyszerû táblába sütött mézeskalá-
csok mindig többet jelentettek puszta édességnél. Áldozták õket isteneknek,
ajándékozták uralkodóknak, vallási ünnepek díszéül szolgáltak, vagy szerelmesek

üzeneteit közvetítették.
„A mézeskalácsosság a legszellemesebb

mesterség. Nem Merkúr patrónussága
alatt áll, hanem az Ámoré alatt. Csupa
merõ szerelem, csupa incselkedés. Nem
is mesterember a mézeskalácsos, hanem
poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fa-
kaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti
az arcokat a süteményeivel” – írta
Mikszáth Kálmán.

A mester élete
Szikszay Sándor 1884. február 8-án
Köröstarcsán született. Õsei a Felvidék-
rõl az Alföldre került nemesek voltak.
Nagyszülei még tekintélyes birtokkal
rendelkeztek, de a Körösök gyakori ára-
dása miatt tönkrementek. A kis Sándort
szülei földmûves munkára fogták, azon-
ban érdeklõdése, tehetsége más útra

� 26 �

A mézeskalácsosság kiváló békési
mestere volt: Szikszay Sándor

Szikszay Sándor fiatalkorában.
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terelte. 1901-ben beállt a Békésen dolgozó anyai
nagybátyjához, Petneházi Lajos mézeskalácsos
mesterhez tanoncnak. Mint segéd a leghosszabb idõt
Debrecenben, Bódogh Gyulánál töltötte. 1908-ban
Békésen önálló mûhelyet alapított. Az 1920-as évek-
ben figyeltek fel saját tervezésû és készítésû minta-
fáival elõállított mézeskalácsaira. 1925-ben az I.
Országos Kézmûvesipari Tárlaton munkáit a legma-
gasabb kitüntetéssel, aranykoszorús mézeskalácsos
mester címmel jutalmazták. Munkássága során
annyi érmet, kitüntetést, oklevelet szerzett, hogy
azok szinte beborították a Kossuth u. 1. sz. alatt lévõ
cukrászdája falait. Végh József javarészt az õ tevé-
kenységére alapozva írta meg a Mézes-bábminták
faragása a Tiszántúlon címû tanulmányát. Szikszay
Sándor a régi mintákat átalakította, gazdagabbá,
színesebbé tette, némelyik mintája valóságos fa-
szobrászati remek volt. Számos szakmai és társadalmi szervezetben töltött be veze-
tõ tisztséget: a Békési Iparos és Ifjúsági Önképzõkör alelnöke, az Iparos Dalárda
aktív tagja, a Békési Ipartestület elnöke, a Mézeskalácsosok Országos Szövetsé-
gének alelnöke, részt vett az Országos Iparmûvészeti Társulat munkájában is.
1948-ban Békésen hunyt el, munkásságának nem akadt folytatója. Az Epreskertben
található Szikszay Sándor utca 1978-ban vette fel e nevet.

Szikszay Sándor mintakönyve
1938-ban Békésen jelent meg, 100 db ütõfatervezetet tartalmaz. Többségük valószí-
nûsíthetõen fából is elkészült. A könyvben szereplõ 29 féle téma közül a
mézestányér 22 változata és szív 12 variánsa együttvéve a minták egyharmadát
teszik ki. Szeretett és keresett forma volt még a hu-
szár, a katona, a ló, a kard, a pisztoly és a pipa mint
férfitémák, a hagyományosan nõknek szólóak pedig
a virágkosár, a leányalak, a pólyás baba, bölcsõ
voltak. Ezek mellett azonban újak is megjelentek a
mintakönyvben, mint például a kéményseprõ, a cuk-
rász, a táncoló lány, a divathölgy vagy akár az autó a
benne ülõ úri párral. 
A mintakönyv az ütõfarajzokon kívül tartalmaz
még háromdimenziós bölcsõt, továbbá rányomó dí-
szítõket, drukkolókat (címer, méhkas), valamint
viaszból készült, különféle testrészeket, szerveket,
állatokat ábrázoló offermintákat. Ez utóbbiak viasz-
ból készültek és fogadalmi tárgyként árusították
õket. Szikszay tehetséges fafaragóként számos nép-
mûvészeti ihletésû, gazdagon díszített tárgyat 
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Szikszay – fagyiárusítás.

Szikszay Sándor idõskorában.
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(pl.: szék, mángorló, sulykoló, guzsalytalp, evõeszközök) is
készített, melyeknek tervezete, illetve a kész munkákról

készült fényképek szintén megtalálhatók a mintakönyv-
ben.

Fûszerszámok
A különféle ízesítõk nélkül nincs mézeskalács. Valamikor

a fûszerek ára nagyon magas volt, az aranyéval veteke-
dett. Az európaiak sok fûszert a perzsáknak köszönhetnek.

Fejlett fûszerhasználatról tanúskodnak a római konyháról fönn-
maradt feljegyzések. Általában ismert volt a fahéj, a
bors, a gyömbér és a szegfûszeg. A fûszerárut fõleg az
arab kereskedõk szállították a Földközi-tenger kikötõ-
ibe. Nálunk Mátyás király korában a sáfrány, a gyöm-
bér, a fahéj, a bors ismert volt. Kevésbé késõbb ismert-
té vált még a tengeri szõlõ, azaz a mazsola, a sáfrány,
a bors, a fahéj, a szegfûszeg, a szerecsendió és a gyöm-
bér.

Mézeskalácsosok körében használt fûszerek: ánizs
azaz „édeskömény", fahéj, fûszerszegfû, szegfûszeg,
szegfûbors, gyömbér, kardimónimag, kurmuka, sáfrán,

szerecsendió, vanília. Erdélyben használatos volt még az érfû, kakukkfû, vadcsom-
bor, az édeskömény, a fekete kömény, a szõrös kandilla.

Az ütõfa
A tiszántúli mézeskalácsosok formának vagy ütõfának nevezik azokat a 2-3 ujjnyi
vastag, homorúan vésett díszítésû fatáblákat, amelyekben a mézeskalácsok dom-
bormûves ornamentikáját megmintázzák. Ütõfának legalkalmasabb a körte vagy a
diófa volt. A legkiemelkedõbb mesterek maguk vagy ügyes kezû segédeikkel együtt
végezték a mintafaragást. Néha rézmetszõkre, ötvösökre, faszobrászokra bízták a
munkát. A jól elkészített forma igen tartós, akár több mestert is kiszolgál.
Szikszay már békési tanulóévei alatt is a debreceni metszõstílust sajátította el,
ugyanis akkori mestere, Petne-
házi Lajos Debrecenben, Bó-
dogh Gyulánál tanult.

Mézestányér és mézesszív
Az Alföldön a debreceni mé-
zeskalácsosság jelképének szá-
mító tányér terjedt el a leg-
inkább. Díszítménye jelleg-
zetes eleme a régi magyar cí-
mer a koronával és a méhkas.
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Szikszay minta 1.

Szikszay ütõfa 1.

Szikszay minta 2.

Szikszay ütõfa 2.
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Ez utóbbi a kizárólag mézzel való készítést jelzi. Az
aprólékos, finom megmunkálás szinte csipkeszerû kidol-
gozást eredményezett. A hagyományos növényi díszít-
mények (pl. tulipán, rózsa, liliom, búzakalász) mellett
figurális díszítmények, valamint reneszánsz és barokkos
díszítõelemek is megjelentek. 

Bábsütõ
Más nevén bábos, mézeskalácsos. A sütõtõl, vagyis a
péktõl elkülönült, nálunk a 15. század során honosodott
mesterség, késõbb céhet is alkotott. Anyagai: liszt, méz,
cukor, tojás, víz, tej, festék, fûszerek. Szerszámai, esz-
közei: szita, mozsár, fakés, fakanál, kavarófa, nyújtófa,
sütõfa, kavaróteknõ, törõpad, gyúrópad, szaggató, szárí-
tóállvány, sütõlap (tepsi), sütõkemence, és a jellegzetes
eszköz: a verõfa, a bábos által keményfából készített tég-
lalap alakú láp, amelyiken mélyítve ábrázolások adják a mû domború képét.
Alapmûveletek: kavarófával a kavaróteknõbe szitált lisztet a megfelelõ arányban
mézzel összekeverik. Egynapi pihentetés után törõpadon meggyúrják, utána kisebb
darabokra vágva tovább gyúrják, kis hasábokat alakítanak, ezeket a nyújtófával
laposra nyújtják. Ezt követi a kiverés: a megfelelõ nagyságúra vágott tésztát az ütõ-
fába (formába) nyomkodják, a tenyér húsos részével beleveregetik, hogy a mintát
felvegye, majd kiborítják a formából, s a szárítóállványra teszik. Ott pihen egy na-
pig. Utána sütõlapra (tepsibe) teszik, azt a sütõlapáttal az elõre felfûtött kemencé-
ben, egyenletes parázstûz mellett, a tepsik megszabott sorrendjében kisütik.

A fõzött mézzel készített tésztát
(lédig) nem ütõfával, hanem a szin-
tén különbözõ alakú szaggatóval for-
málják, ez csak alakot ad, a felület
sima marad. Hasonlóan készül a méz
nélküli, a korábbi idõben mézes
vízzel, késõbb cukorral összeállított
fehér tészta (ejzolt). Mindkettõt,
mivel felületükön minta nincs, sütés
után díszítik: liszt, cukor, különféle
festék, tojásfehérje keverék híg
masszájával, papírtölcsér segítségével
megírják, vonal, virág mintát dom-
borítanak rá. Mûvei: hagyományos
alakú mézesbáb, díszített fehér tész-
ta.

/Készült B. Szûcs Irén és
Balog Gáborné segítségével/
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Szikszay ütõfa faragás.
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Így a tordaiak, úgy a tordaiak - hallotta
emlegetni Mátyás király az udvarban. S
mikor egyszer a Székelyföldön járt, ezt

gondolta magában: „Ha már egyszer itt
járok Torda közelében, én bizony meg-
nézem, mirõl híres ez a város.”
Éppen vásár volt Tordán, mikor Mátyás
király - persze álruhában - a városba
érkezett. Nagy nyüzsgés, zsibongás fogad-
ta a vásártéren, mert nemcsak a tordaiak
voltak ott a vásártéren, hanem jöttek Ko-
lozsvárról, Enyedrõl, Szatmárból, Moldo-
vából és Havasalföldrõl is. Magyar, román,
német, török árusok mindenféle nyelven
kínálgatták portékáikat. „Csipkét, selymet
a leánynak, mézesbábot a pulyának, a
legénynek rámás csizmát, menyecskének
boglárt, násfát, pipát, mellényt az öreg-
nek, szentképet az asszonynépnek!”

Ahogy az egyik sátor mellett ment el
Mátyás, pergõnyelvû asszonyság szólt ki a
sátorból:
- Erre, erre vitéz uram, itt árulják a jó tor-
dai mézespogácsát! Még a török szultán-
nak is ebbõl szoktak ünnepre valót
küldeni.
- A török szultánnak? - kérdezte Mátyás
mosolyogva, és megállott a sátor elõtt.
Igaz, hogy nem vagyunk kenyeres pajtá-
sok, de azért már én sem adom lejjebb a
török szultánnál. Adjon nénémasszony
egy félpénzért abból a híres tordai mézes-
pogácsából.

És félpénzért egészen tele tette a pergõ-
nyelvû kofaasszonyság a vitéz tarisz-
nyáját.
„De a tordai mézesre bor is dukál” – így
gondolta Mátyás, és betért egy közeli 
kocsmába. Ott ugyan vígan voltak akkor
már. Fiatalok mulattak benn a kocsmában,
vitézek Mátyás király híres fekete sere-
gébõl. Mikor a belépõt meglátták, tréfás
jókedvvel kiáltottak feléje:

- Ülj le közénk vitéz pajtás, itt a pohár.
Igyál velünk a király egészségére. Éljen
Mátyás király!
- Éljen, éljen! – zúgták mindnyájan.
- Éljen, míg a honnak él - mondta az álru-
hás Mátyás király és örült a szíve, amikor
látta, hogy népe ilyen igazán szereti. Lete-
lepedett a vitézek közé és nagyon jól érez-
te magát a vidáman nótázó fiatalok között.

Na, az volt aztán az érdekes, mikor
Mátyás király visszatért Budára a fõurak-
nak elmesélte, hogy milyen jól érezte
magát a tordaiak között.
- És hogy elhiggyétek, csakugyan jártam
Tordán, íme megkínállak benneteket abból
a híres tordai mézespogácsából, amit
félpénzért vettem, de úgy egyetek belõle,
hogy a török szultánnak is ebbõl szoktak
ünnepre valót küldeni.

Így mondta Mátyás király, s az urak elé
rakta a madárlátta tordai süteményeket.
Csak éppen egyet tartott meg a király a ki-
rálynénak, egyet pedig magának. Így tör-
tént aztán, hogy aznap Budán, Mátyás
király udvarában mindenki tordai mézest
evett.
Persze, ennek híre ment az egész ország-
ban, s itt is, ott is kezdték sütögetni a mé-
zespogácsákat. De süthették! Mert úgy,
mint Tordán, azért mégsem tudták sütni
sehol. Ezt mondta maga Mátyás király is,
s talján szakácsát küldte Tordára, tanulja
meg, hogyan sütik ott ezeket a sütemé-
nyeket. Hogy aztán elérte-e a király talján
szakácsa Tordára, vagy nem, a tordaiaktól
kell megkérdezni, mert ezt õk jobban
tudják.
Annyi bizonyos, azóta nagy becsülete és
keletje vagyon a tordai mézespogácsák-
nak.

/László Marcella írása a Jóbarát 1931.
január 15-én megjelent VI. évfolyamának 5.

számából/
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A tordai mézespogácsák
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25 dkg mézet és 5 dkg margarint langyosíts meg. Egy
másik edénybe tegyél 4 egész tojást, 10 dkg porcukrot,
egy evõkanál fahéjat, egy kávéskanál szegfûszeget és 2
dkg szalalkálit. Habverõvel jól dolgozd össze, majd
öntsd bele a langyos mézbe. Újból dolgozd össze, gyúr-
jál bele kézzel 70 dkg lisztet. Takard le és pihentesd
szobahõmérsékleten 1 napig. Nyújtsd ki 4 mm
vékonyra, formázd, tedd alufóliával bélelt sütõlemezre.
Forró sütõben (200 fok) 4-5 perc alatt süsd mogyoró
barnára.
Díszítõ cukormáz: egy tojás fehérjéhez annyi jól 
átszitált porcukrot rakjál, hogy felkavarva igen sûrû
anyagot kapjál. Habverõvel nem szabad verni! 
Kanállal rakd kicsi nejlonzacskóba. Kicsi lyukat vágjál
a sarkára és mint a ceruzával rajzolhatsz vele.

A fehér mázat lehet színezni is természetes anyagokkal (pl. kakaó, kávé).

Hozzávalók: 50 dkg cukor, 30
dkg vegyes méz, 20 dkg margarin,
4 dl tej, 30 g (2 csomag) szalal-
káli, 12 tojás, fehérbors, fahéj,
szegfûszeg (vagyis a mézeskalács
fûszerek), annyi liszt, amennyit
felvesz (75% fehérliszt, 25% rozs-
liszt)
A hozzávalókat jól összedolgoz-
zuk, egy éjszakára pihentetjük.
Ne legyen túl kemény a tészta,
mert sütéskor keményedik. Sütés
elõtt 10-12 cm-es hurkákat formázunk. A két végét ellapogatjuk, a közepébe villával
barázdákat húzunk, megkenjük felvert egész tojással. Közepesen meleg sütõben
sütjük. Zárt dobozban sokáig eláll. 

/Balog Gáborné mézeskalácsos receptjei/

MMMM ÉÉÉÉ ZZZZ EEEE SSSS     VVVV AAAA RRRR ÁÁÁÁ ZZZZ SSSS
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Mottó: „Életemben a sorsfordulót egy
református lelkész által elmondott
prédikáció jelentette, mely Péter (a ké-
sõbbi Szent Péter) árulásáról, majd
kõsziklává válásáról szólt.”

(A beszélgetés nálunk a Mátra utcán, a
konyhában zajlott, délután hattól fél
tizenegyig, néha nevetõsen, néha
nagyokat nyelve, némi „háziszõttes”
elkortyolgatása közben.)

- Kedves Laci bácsi! Régóta készü-
lõdünk erre a beszélgetésre. Ebben a
mai, modernnek csúfolt világban
nehezen szakítottunk rá idõt mindket-
ten, de végül mégiscsak sikerült. Ha
gondolod, vágjunk bele ebbe a „mély-
interjúba”! Mint említettem, a Békési
Újság Kalendáriumába kérnénk ezt
tõled. Kezdhetjük?

- Természetesen! Javaslom, hogy
bontsuk szét a beszélgetést szakmai,
családi, társadalmi és kulturális részre.
Úgy könnyebben összeszedem a mon-
danivalómat.

- Rendben. Kezdjük hát a kezdetek-
kel, születéseddel, szakmai karriered-
del. Nem szólok közbe, ha nem muszáj.
Hallgatlak.

- 1936. augusztus 8-án születtem
Békésen, parasztcsalád egyedüli gyer-
mekeként. Békés VIII. kerületében, az
ún. Rosszerdõ városrész Raktár dûlõjén
laktunk, mely tanyabokor volt akkor. A
kisparaszti család 8 kishold földbõl és
sok egyharmados földbõl tartotta fent
magát. Naponta 6 kilométert gyalo-
goltunk „bandában” a többi gyerekkel, a
békési református iskolába, ahol négy
elemit jártam. Ötödik osztálytól a

Szegedi Kis István Református Gimná-
ziumban folytattam, amely egy év után,
1948-ban állami iskolává vált. A nyolca-
dik osztályt nem akartam kijárni, 
tsz-kocsis akartam lenni, mert nem
akartam, hogy a kényszerûen beadott
lovunkat más hajtsa. Az iskolaigazgató
hatására azonban befejeztem a nyolca-
dikat 1952-ben, és ezután lettem két
évig kocsis a tsz-ben. 
1954-tõl az Aranykalász Mezõgazdasági
Szakiskolába jártam két évig, ahol
Hajnóczy Vilmos tanár volt a pél-
daképem. Itt olyan szakmai alapot kap-
tam, mely a továbbiakban az egyetemen
is elég volt. 1956-ban a forradalom miatt
nem vittek katonának. 1958-ig a magán-
gazdálkodó szüleim (akik kiléptek a tsz-
bõl) mellett dolgoztam. „Jó” származá-
som miatt „csak” 27 hónapig voltam
katona. Leszerelés után a Vörös Csillag
tsz-ben dolgoztam. Közben munka mel-
lett, Orosházán a Kossuth Lajos
Mezõgazdasági Technikumba jártam, itt
végeztem 1961-ben mezõgazdasági
technikusként, amely akkor nagy rang
volt. 1962-65-ig fõagronómus, majd
fõállattenyésztõ voltam ugyanitt. 1966-
ban a Vörös Csillagot bekebelezte az
Egyetértés TSZ, itt beosztott állat-
tenyésztõként dolgoztam, közben 1964-
ben felvettek a Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetemre, ahol 1969-ben végez-
tem, mint agrármérnök. Végig saját
pénzemen, munka mellett, a tsz elnök
akarata ellenére tanultam, ez akkori
pénzben több, mint 30 ezer forintomba
került. Ezért lemondtam az állatte-
nyésztõi brigádvezetésrõl, és növényter-
mesztõ munkásként dolgoztam tovább.

Pálmai Tamás:
Interjú Hégely Lászlóval
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Végzés után is zsákolóként dolgoztam,
majd átmenetileg leltározó bizottsági
tag lettem. Ezután csoportvezetõ lettem
a kertészetben, ahol nappal a társaim-
mal együtt dolgoztam, este bérszámfej-
tettem. 
1970-tõl a Vizesfási Állami Gazdaságnál
dolgoztam, mint üzemgazdász, majd
növényvédelmi agronómus. Itt már
segítették a továbbtanulását, így szerez-
tem Debrecenben növényvédõ szak-
mérnöki diplomát, ahol 1974-ben
végeztem. 1000 hektáros lucernáson
végeztem kísérleteket a CIBA gyár
kérésére. 1976-ban a Hidasháti Állami
Gazdaság bekebelezte a Vizesfást, így
ismét beosztott növényvédõs lettem.
1977-tõl az állami gazdaságban dol-
goztam fõállásban, de hívtak a muronyi 
tsz-be is mellékállásban, amit az 

ÁG nem fogadott el, így 1977-tõl a
Vihar-sarok tsz-ben dolgoztam tovább,
mint növényvédelmi és tápanyag gaz-
dálkodási elõadó 1983-ig. Közben mel-
lékállásban a Mezõmegyeri tsz-ben nö-
vényvédelmi szakirányító voltam. 1984-
tõl egészségügyi állapotom miatt a
békési Mezõgazdasági és Növény-
védelmi Szakközépiskola szaktanára let-
tem, mely állás miatt elvégeztem a
mérnök szaktanári szakot a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetemen 1987-ben.
Innen mentem nyugdíjba 1994-ben,
helyesebben elõnyugdíjba, hogy egy volt
tanítványomnak így legyen állása. Még
két évig óraadó tanár voltam itt. Tanár-
ként is növényvédelmi szaktanácsadó
voltam, tehát a gyakorlatban is dolgoztam. 

- Álljunk meg Laci Bácsi, hisz
belõled csak úgy árad a szó! Nem
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Hégely László citerázás közben.
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gyõzöm jegyzetelni! Igyunk egy po-
hárka bíkísi avas pályinkát, hadd
szusszanjunk egy kicsit!
Így is tettünk, majd Laci Bácsi folytatta.  

- Most a családomról beszélnék.
1964-ben nõsültem, feleségem Kocsor
Anna (1939), kinek családja kuláklistás
volt. Három gyerekünk született, 1965-
ben László, aki autószerelõ-technikus
Békésen, 1967-ben Anna, aki gyógy-
szerész Békéscsabán, és 1967-ben
Sándor, aki orvos Sopronban. Utóbbitól
három unokám van, akik egy, négy és
hat évesek. Feleségem tíz évig háztartás-
beli, majd adminisztrátor volt az Áfész-
nál, illetve a tsz-nél, jelenleg kisnyug-
díjas. Na, a családomról ennyit.

- Jó, Laci Bácsi. Most melyik része
következik az életednek, hisz látom te
készültél magadból rendesen?

- Igen, úgy gondoltam ez így tisz-
tességes.

- Na igen. Sok „nagy” ember tanul-
hatna tõled. Szóval mivel folytatod?

- A társadalmi részével életemnek.
Mindkét ága a családomnak református.
Elemi negyedik osztályban református
lelkész, vagy kántortanító szerettem
volna lenni, oktatóim hatására (Tokaji
Gábor és Thuróczy László). Ám ahogy a
református gimnázium államivá alakult,
zsenge világnézetem is úgy formálódott
át. (Mikor ezeket mondja hozzá-
teszi: „Tamás, én úgy szégyellem maga-
mat...”) 

- 1960-ban KISZ tag lettem, majd
KISZ titkár, mert naivan hittem az
eszme tisztaságában. 1967-ben lettem
párttag, 1990-ig, ugyancsak azért, mert
az eszmében hittem, annak igazában,
nem karriervágyból. Mindeközben
eszmélõ református hitemet el-elaltat-
gattam igazoló ideológiák gyártásával.
Közben édesanyám tartotta végig a

kapcsolatot a református egyházzal, és
megérte, hála a Jóistennek, hogy 1990-
tõl fiával együtt járhatott a templomba.
1990-ben ugyanis Cs. Kiss Andor refor-
mátus tiszteletes Péter árulásáról be-
szélt, akiben magamra ismertem, és azt
mondtam saját magamnak, László fiam,
te nem háromszor, hanem 333-szor is
megtagadtad hited és Urad. És ettõl
kezdve templomba járó hívõ református
lettem, aki megfogadta, hogy a múlt-
jáért 10 évig vezekel. Ám Katona Gyula,
jelenlegi vezetõ református lelkész azt
mondta, hogy Laci bácsi, erre nincs idõ,
dolgozni kell, és így 1992-tõl presbiterré
választottak, ma is az vagyok, ám a fela-
jánlott gondnoki tisztséget nem fogad-
tam el. Az egyházi kórusnak már 1990-
tõl tagja vagyok.

- Laci Bácsi! Õszinteséged megin-
dító. Látom te is megszenvedted még a
múlt felidézését is. Azt hiszem, elkelne
még egy pohárkával, mosassuk le a
múlt sarát. (S így is tettünk). Egész-
ségünkre! Mi legyen a folytatás?

-Jöjjön a kultúra! Megpróbálom kro-
nológikus sorrendben, hátha nem ha-
gyok ki semmit így. 1990-ben tagja let-
tem a református egyház kórusának.
1994-ben tagja lettem a Nyugdíjas Dal-
körnek (Körözsi Ferenc vezetésével),
ahol megízleltem a népdaléneklés gyö-
nyörûségét, versenyeken vettünk részt,
és megismertem Illyés Sándor bácsit, a
legjobb békési citerást, akitõl újratanul-
tam citerázni. 1995-ben megalakul a
békési „Körös” Citerazenekar, tagjai
Illyés Sándor, Herzeg Gábor, Andor
László, Hégely László és négy tanítvány.
Ez a zenekar ma is mûködik. (Hégely
László vezetésével – a szerzõ.) 1996-ban
Illyés Sándor rávesz a szólóéneklésre.
1997: Örök élmény az erdélyi citeratúra
(Magyarlapád, Nagyenyed), közben
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folyamatosan szerepelünk a környéken.
1999: Az országos népzenei minõsítõn
arany minõsítést szereztem a Kissárréti
pásztordalokkal, közben bronz és ezüst
minõsítéseket is „begyûjtöttem”, min-
deniket szólóénekesként. Ugyancsak
1999-ben a citerazenekarral ezüst minõ-
sítést szereztünk Kunhegyesen. Ugyan-
ebben az évben Abasáron katonadal 
fesztiválon vettünk részt a citerazene-
karral, ahol megihletett a hazafias és
katonadalok gyönyörûsége, és társam,
Németi István ötletére késõbb férfi-
kórust alapítottunk. 
2000: Késztetésemre megalakul a Vad-
rózsák Nõi Kórus. Ugyanebben az évben
megalapítjuk a Nyugdíjas Színjátszó
Kört, a Kisgazdakör akkori Tulipán nevû
székházában, elsõ fellépésünk Petõfi
Sándor: „Falu végén kurta kocsma”
(jelenet), melyet egész sorozat, összesen
10 elõadás követ, közülük a legnagyobb
lélegzetû a Rosszak erdeje, mely elõadás-
sal a KÉSZ békési küldöttgyûlésén is
nagy sikerrel léptünk fel. 
2002: Ismét arany minõsítést szereztem
Gyulán szólóénekesként, és ugyanezt a
minõsítést kapja a citerazenekar is.
Közben a citerazenekarral Sarkadon
ezüst minõsítést kaptunk. Ugyanebben
az évben megalakítjuk a férfikórust az
említett abasári késztetésre, mellyel 
sikerek sorozatát könyvelhettük el,
például rendszeres fellépõi  vagyunk a
kenderesi Horthy-emléknapoknak. 
1990-tõl tagja vagyok a Biokultúra Egye-
sületnek, a Kertbarát Körnek, a Kisgaz-
dakörnek. 1990-ben megalapítjuk a KDNP
békési szervezetét, ma is tag vagyok.
Részt vettem a párt elsõ gödöllõi kong-
resszusán, ahol Tõkés Lászlóval együtt
énekeltük az ad hoc köszöntõt. Ugyanez
évtõl, az egyházival párhuzamosan poli-
tikai eszmélés is bekövetkezik életemben.

- Igen, Laci bácsi. Nincs olyan kul-
turális vagy politikai polgári ren-
dezvény, melyen ne vettél volna részt
lelkesen, legyen az országos vagy
helyi. A tavaly õsszel több héten,
hónapon át tartó békési tüntetés min-
dennapos résztvevõje voltál.  Nélküled
nincs Szózat, Himnusz, Székely
Himnusz. (Laci Bácsi folyamatosan
szabadkozik közben, ám én „kímélet-
lenül” folytatom.)
Nagy Erdély imádó vagy. Nincs olyan
meghívás, melynek ne tennél eleget.
Igazi közösségi ember vagy. Lelkese-
désed határtalan és korod ellenére
naivitásod is érintetlen. (Laci bácsi
bólogat.) A békési református temp-
lomban ugyanúgy elénekelted az Ave
Mariát, mint a görög hajó orrában, az
O Sole Mio-t.

- Jé, te ezt is tudod? Valóban, a
gyerekek házassági évfordulónkra meg-
leptek egy görög úttal, s ott, egy hajón
valóban énekeltem.

- Hát Laci bácsi, rád tényleg el
lehet mondani, hogy ha nem volnál,
akkor ki kellene találni. Köszönöm a
beszélgetést.

- Én köszönöm Tamás, meg sem ér-
demeltem.

Ezután még elkvaterkáztunk egy dara-
big, míg közös felkiáltással, az órát
látván, elbúcsúztunk. Kikísértem és
elgondolkodtam a kantakasos biciklijét
nézve s a távolodó táskarádió halk sza-
vát hallgatva. Laci bácsi egy intézmény
egymagában. Nélküle Békés nem volna
az ami. Isten éltessen hát sokáig mind-
annyiunk örömére.
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A citerafélék családjába tartozó pen-
getõs hangszerek a világ szinte minden
táján megtalálhatóak, gyakran egy-
mástól nagymértékben eltérõ méretû és
formájú hangszerek tartoznak ide. A
citerák fontos közös jellemzõje, hogy a
húrok a hangszertest felett húzódnak
végig, nyakuk nincsen. 

A magyar citera eredetérõl biztosat nem
tudunk. Úgy tudni, hogy már a hon-
foglaló õseink ismerték, persze akkori
formája igencsak eltért a maitól. Ano-
nymus a Gesta Hungarorumban citha-
rédi néven említi. Az 1300-as évektõl
kezdve személynevekben gyakran fel-
bukkan (Cziterás), és oklevelekben is
megemlítik. Sajnálatos, hogy hangszer,
illetve leírás csak a XIX. század második
felébõl maradt ránk. Az Alföldön tam-
burának is nevezik. Magyarországon a
sokféle formájú citeraváltozat között
három alaptípust lehet megkülönböz-
tetni: vályú-, kisfejes, illetve hasas cite-
rát. Mindhárom forma megtalálható (a
moldvai csángókat kivéve) a teljes ma-
gyar nyelvterületen. Az Alföldre és a
Felvidékre elsõsorban a vályú- és a kisfe-
jes citera, a Dunántúlra fõleg a hasas ci-
tera a jellemzõ. 
A magyar citera közeli rokonai a német
nyelvterületen régebben népi hang-
szerként használt Scheitholt, a ma is
használt francia epinette, a norvég lang-
leik, a dán humle és a svéd hummel.
Távolabbi rokonait Ázsiában és Afri-
kában találjuk. A magyar népi citera
különösen a XIX. század második
felében és a XX. század elején volt 
nagyon közkedvelt. Az utóbbi húsz-
harminc évben ismét népszerûvé vált. 

A magyar citerát, régebben és ma is, a
rendkívül nagy formai változatosság
jellemezte. Mivel nem túl bonyolult
hangszer, legtöbben saját maguk készí-
tették vagy egy-egy ügyesebb készítõ
látta el a környezetét citerákkal. A
fadoboz két végén elhelyezkedõ tõkék
segítségével feszítették ki a húrokat. A
hangszer fejlõdése során keményebb
fából készített, díszítésekkel ellátott
citerák is megjelentek, készítésüket
pedig fafaragókra bízták. Általában jól
megmunkálható, puhább fafajtákat
használtak.

A régebbi citerák diatónikusak voltak
(amelyen egyetlen érintõ sor van, egész-
hangos), az újabbak egy második érintõ-
sorral kiegészülve kromatikussá (félhan-
gos) váltak. 
A citerának háromféle húrja van: dal-
lamhúr, basszus húr és könyökhúr.
Számuk a készítõtõl és mérettõl 
függõen eltérõ. Pengetésére 40-50 évvel
ezelõtt kizárólag kihegyezett tollat
(szárny és farok tollat) használtak. Ezt
mára teljesen kiszorította a szabvány
háromszög alakú, közepes keménységû
mûanyag pengetõ.

A hangszeren játszható hangnemek
száma korlátozott, nem tesznek lehe-
tõvé dallamokon belüli modulációkat.
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Ez a magyar népzene esetében nem je-
lent problémát, hiszen dallamkincsünk
többsége nem él hangnemi kitérésekkel,
illetve a kivételes modulációk azonos
alaphangú hangnemben marad. A hang-
szer hangolása és a rajta játszható hang-
nemek lehetõvé teszik az ének kísérését. 
Hagyományosan a citerajátékos egyma-
gában játszott, ugyanúgy, mint a teke-
rõs vagy a dudás. Citeraszóra - mely elég
erõs ahhoz, hogy egy szobát betöltsön -
énekeltek, táncoltak, mulattak. A kísérõ
húrok megszólaltatása, a pengetések
változatos alkalmazása (ütés, pergetés)
akár virtuóz játékot is lehetõvé tehet. 
Citerazenekarok csak a XX. század
második felében kezdtek kialakulni. A

citerazenekarokban általában több cite-
rás játssza ugyanazt a dallamot, oktáv
különbségekkel hangolt citerákon. Né-
hány citeraegyüttes próbálkozik zene-
kari hangzás kialakításával és a többszó-
lamúsággal is. Az, hogy ma a citera is-
mét nagyon népszerû, érdekes, szép
hangjának és egyszerûségének köszön-
hetõ. Citerázni megtanulni könnyû.
Különösebb zenei elõképzettség és
kimagasló zenei tehetség nélkül is, pár
hetes gyakorlás után már élvezhetõen el
lehet játszani néhány dalt.
Pengetéssel, dörzsöléssel vagy ráütéssel
lehet a hangokat elõcsalogatni belõle, és
gyönyörûen szól, amikor népdalokat
kísérnek vele.

Csibor Balázs: Békési duzzasztó.
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.
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Január: „Pedig ha nem olvashatok, akkor mit ér az élet.”
Veres Péter /született: 1897. január 6-án/

Február: „Mi másért olvassuk a könyveket, ha nem azért, hogy
jó példákat látva a jót kövessük, a rosszat pedig kerüljük.”

Hunyadi Mátyás /született: 1443. február 23-án/

Március: „Az olvasás által napról napra ragad valami az emberre.”
Arany János /született: 1817. március 2-án/

Április: „Az olvasás a lélek lélegzetvétele.”
Márai Sándor /született: 1900. április 11-én/

Május: „El kell érni azt, hogy az olvasás nélkül eltöltött napok éhséget okozzanak.”
Hegedûs Géza /született: 1912. május 14-én/

Június: „A könyv az emberiség útján az egyik legnagyobb ajándék.”
Ferenczy Béni /született: 1890. június 18-án/

Július: „A könyvben világosabban tárulnak fel az élet lapjai, mint az életben.
A jól megírott könyvek biztosabb adatokat adnak az életrõl, mint maga az élet.”

Móricz Zsigmond /született: 1879. július 2-án/

Augusztus: „Mikor megyek vagy sétálok az után,
és otthon is: folyton csak olvasok.

És már tudom, amit te még nem tudsz tán:
Hogy kik olvasnak, mindig boldogok.”

Végh György (született: 1919. augusztus 31-én)

Szeptember: „A könyvek azért vannak, hogy a tudást bennük tar tsuk,
míg fejünket valami okosabbra használjuk.”

Szent-Györgyi Albert /született: 1893. szeptember 16-án/

Október: „Az a nemzet, mely nem olvas, lemond arról, hogy Európához tar tozzék.”
Szini Gyula /született: 1876. október 9-én/

November: „Sokszor a szavak alatt fénylik ki a gondolat csilláma, és ezek
a csillámok bevilágítják, meleg fénybe vonják az olvasó lelkét.”

Gozsdu Elek (született: 1849. november 28-án)

December: „Könyv nélkül nincs élet. Könyv nélkül nem képzelhetõ el élet.
A könyv lényegében ugyanis nem unalomûzés, nem szórakozás, nem luxus,

hanem a szó szoros ér telmében elsõrendû életszükséglet.”
Bibó Lajos /született: 1890. december 20-án/

Az idézeteket összegyûjtötte és válogatta: Vas Zoltán

A hónap idézetei a hónap szülöttétõl
az olvasásról és a könyvekrõl
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Világra hoztál
kínban, keservben,

de a két szemed
csillaga ragyogott,

mert én harsányan
azt süvöltöztem:
Ím megérkeztem.
Hiszen vártatok?!

Gondtól barázdált
borús homlokod,
fényes, feszített

tükörré változott,
midõn kimondád

azt az édes szót
mit oly régen

áhított szíved:

Mindened vagyok.
Viharban napod.
Féltõn vigyáztad
botorkálásomat,
mutattad a jót,

a helyes utat.
Észre sem vetted

az idõ szaladt.

Kinyitottad az
iskolát. Tessék,

tiéd a világ!
Kebled büszkén dagadt,

látván az ötös
bizonyítványomat.

Tudást vetettél.
S a lányod arat.

Botor kamaszként
ha álmodoztam,
féltõn vigyáztad
rózsaszín álmomat.
Elsõ csalódás?!
Velem sirattad.
Könnyel, hûsítve 
égõ lázamat.

Ezer akadályt
legyûrtél értem,
hogy felnõhessen
az édes magzatod.
Nékem adtad mit
csak anya adhat
a lelked, szíved,
s a te holnapod.

Én hálátlan csak
magamnak éltem.
Nem panaszkodtál.
Csak csendben kialudt
a tekinteted.
Törõdnék már, de
késõ. Semmibe
nyújtok csak kezet.

Nem maradt csak egy
emlékkép Rólad.
S az örökké vádló
lelkiismeret.

Gurzó Györgyné:

In memoriam
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Békés jelenleg két középiskolával
büszkélkedhet, amelyek alapítóik ne-
vét viselik. Az idõközben hatalmasra
bõvült Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény Békés mellett dévaványai
telephellyel is rendelkezik. A Szegedi
Kis István Református Gimnázium a
megye legrégibb oktatási intézménye,
és még ma is végzi szolgálatát a 100
éves Petõfi utcai épület falai között.
Egyik iskola sem városi önkormányza-
ti fenntartású intézmény: az elõbbi,
több mint 100 éves tanoda a megyei
önkormányzat, a másik pedig a refor-
mátus egyház iskolája. 

A névadók nem mindennapi életutat
tettek meg, de mindenképpen maradan-
dót alkottak. Farkas Gyula élete a tipi-
kus szegénygyermeké, aki hatalmas 
tetterõvel, családja szerény lehetõsé-
geinek kihasználásával fel tudott emel-
kedni, és a városi értelmiségi elit tagja

lett. Igazi békési lokálpatrióta volt, aki
Békésen született 1870. május 12-én, és
itt is élte le az életét. Nevét az általa
alapított iskola mellett egy utca is õrzi.
Születése után nem sokkal édesapja
elhunyt, így özvegy édesanyja négy
kiskorú gyermeket nevelt nagy sze-
génységben. Gyermekeit varrásból tar-
totta el, nyugdíja nem volt. Tehetséges
Gyula fia az elemi és középiskola
elvégzése után Déván végezte el a
tanítóképzõt, mivel ott nem volt tandíj.
20 évesen, 1890-ben kapta meg tanítói
oklevelét, majd a Hunyad megyei Ponor
iskolájában dolgozott. Egy év helyettes
tanítói munka után Rosszerdõ tanyasi
iskolája hívta meg tanítónak, így haza-
jött szülõföldjére. A tanítói munka mel-
lett képezte magát, több szaktan-
folyamot is végzett, amelynek, amint
látni fogjuk, komoly hasznát vette
késõbb. Értett a faneveléshez, a szõlé-
szethez, borászathoz, emellett pedig
általános mezõgazdász képzettsége is
volt. Ennek is köszönhetõ, hogy 1897-
ben a járási faiskolák felügyelõjévé
választották. 
A közéletben is elismerést szerzett, a
községi népmûvelõdési bizottság elnö-
ke, a járási tanítókör elnöke, a városi
képviselõ-testület, valamint a Magyar-
országi Tanítóegyesületek Országos Szö-
vetségének tagja volt. Betöltötte a Gaz-
dasági Szaktanítók Országos Egyesü-
letének elnöki tisztségét is. Huszonhat
éven keresztül a községi iskolaszék jegy-
zõje is volt. Az elsõ igazán komoly meg-
bízatást 1902-ben a községi elemi is-
kolák igazgatására, valamint egy Gazda-
sági Ismétlõiskola alapítására való felké-
rés jelentett. A városban 1884-tõl folyt
szervezett, azaz iskolai formában ipari
szakképzés, ekkoriban pl. szûcsnek,

Középiskoláink névadói
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ácsnak, csizmadiának, kötélverõnek,
kéményseprõnek, órásnak tanulhattak a
gyerekek, hogy csak néhány dolgot em-
lítsünk. Megnõtt a mezõgazdasági szak-
képzés iránti igény is, ezért kellett ez
irányú szakiskolát alapítani, amely a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
keretei között ma is létezik. A megbízást
1902-ben kapta meg Farkas Gyula az
iskola létrehozására. Az elsõ tanévet 36
fiú kezdte meg. Az általa alapított
intézmény 1946-ban kapta meg a közép-
iskolai címet. Farkas Gyulát többször
felkérték különbözõ magasabb szintû
megbízatásokra, de ezeket elhárította,
nem akarta elhagyni települését. Szigo-
rú, fegyelmet követelõ ember volt, aki
együtt dolgozott a diákokkal. Tisztelte a
diákjait, becsületes, szorgalmas munká-
ra nevelte õket. Örömmel járta a tanyasi
iskolákat is. 1931-ben vonult nyugdíjba.
Példás családi életet élt, felesége Baky
Vilma volt, házasságukból három gyer-
mek született: Gyula, Dezsõ, és Vilma.
1952-ben hunyt el, sírja a református
Rózsa temetõben van.

Szegedi Kis István életútja sokkal
rögösebb volt Farkas Gyuláénál. Sajná-
latos módon az õ békési tartózkodása
kevésbé volt sikeres a református pré-
dikátor számára, mint amit Farkas
Gyulával kapcsolatban már láttunk.
Kalandos életút a Szegedié. Szenvedett
verést, rabságot, rablást, üldözetést, 11
gyermekét eltemette, végigprédikálta a
fél Alföldet, tanított, volt lelkész és
püspök, fogva tartott rab, latin nyelven
olyan teológiai munkákat írt, amelyek
Baselben, Londonban, Genfben,
Zürichben, Schaffhausenben jelentek
meg. Sorsa tipikus 16. századi prédiká-
torsors. Az ilyen embereknek is köszön-
hetõ, hogy a törökdúlás évtizedeiben
kiépült a református egyház a magyar
Alföldön. A törökök ugyan nem ked-

velték a protestánsokat, de elsõdleges
ellenségei a muzulmán képtilalom,
valamint a Habsburg-szimpátia miatt
megvetett római katolikusok voltak, így
tolerálták a református egyház kiépü-
lését. A reformátusok szenvedést is vál-
laló hitében viszont a muzulmán vallás
magyarországi elterjesztésének elsõszá-
mú akadályozóit látták, így nem volt
ritka az istentiszteletek feldúlása, lel-
készverés - és gyilkosság, templomdúlás.
Szegedi Kis István 1505-ben Szegeden
született, ahova szülei a Kunságból ván-
doroltak. Apja taníttatta tehetséges fiát,
a lippai iskolát végezte el, majd
Krakkóban és Wittenbergben tanult.
Krakkóban magántanári kinevezést ka-
pott, Wittenberg lutheránus egyetemén
pedig megszerezte a doktorátust. Az
ifjú, mint minden protestantizmussal
szimpatizáló értelmiségi akkoriban,
elõször az evangélikus felekezethez csat-
lakozott, majd megismerte a svájci –
ahogy akkor mondták: helvét – reformá-
ció tanait, és 1558-ban reformátussá
lett. Hatalmas, kétszáz kötetes könyv-
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tárat halmozott fel, de ezt elveszítette
1545-ben, amikor két éves csanádi isko-
laigazgatói mûködés után Fráter György
katonái elkergették, könyvtárát elvet-
ték. Ekkor Gyulára ment, az ottani fõis-
kola (!) tanárának, de egy év múlva már
Cegléden találjuk. 1548-ban tért vissza a
Tiszántúlra, Makóra, majd Temesvárra,
ahol Petrovics István környezetéhez
csatlakozott. 1551-ben ismét menekült:
a királyhoz hû, katolikus várkapitány
elkergette, így Mezõtúron fogadott el
iskolai rektori állást. Itt halt meg a
felesége. 
1552-ben már Békésen találjuk, ahol
lelkipásztor volt. Békésen ekkor már
hosszabb ideje virágzó protestáns
(lutheránus) gyülekezet volt. Tanítással
is foglalkozott, létrehozta azt a latin
iskolát, amelyet elõdjének vall a mai
Szegedi Kis István Református Gimná-
zium, Általános Iskola és Kollégium.
Ahogy tanítványa, és életrajzírója, Ska-
ricza Máté így írt róla: Békés „beszédei
miatt mindenki ráfigyelt, az iskolában is
korábbi szokása szerint a tanulóknak
számos elõadást tartott.” Itt hunyt el
egyetlen életben levõ lánya, Katalin. A
környék földesura, a Gyulán élõ Patóczy
Ferenc nagy szimpátiával viseltetett a
reformáció iránt, de 1552-es halála után
a megye visszaszállt a királyra, aki
Aldana Bernát személyében a protestán-
sokat gyûlölõ zsoldosvezért küldött
Gyulára. Nem sokkal ezután egy zsoldos
csapat átment Békésre, a lelkipásztor
otthonát feldúlták, õt bilincsben Gyulá-
ra vitték. Miután egyik õre az egyik volt
diákja volt, sikerült megszöknie, és
három napig bujkálva, a nádas-mocsaras
vidéken keresztül hazatért. Ezt követõ-
en Szegedi Kis István összecsomagolt, és
a barátságtalan vidéket elhagyva a
Dunántúlra távozott. 
Tolnában, majd Kálmáncsehiben volt
tanár és prédikátor, sõt a laskói zsinaton

baranyai szuperintendensi (püspöki)
kinevezést kapott. 1561-ben a törökök
elfogták, és két évig bilincsbe verve tar-
tották, mivel nagy váltságdíjat reméltek
érte. Maga Méliusz Juhász Péter deb-
receni püspök is közbenjárt érte. Végül
Mezõ Ferencné, egy ráckevei kereskedõ
gazdag özvegye szabadította ki 1200
forintért, és Ráckevére hívta. Élete utol-
só nyolc évét ott töltötte. Prédikált és
hitvitákat folytatott. „Egyébként az
1565. év közeledtével jött Pestre egy sok
nyelvet és vidéket ismerõ Seraphinus
Panthanus nevû barát. [...] Ez a csuklyá-
sok szokása szerint azzal kérkedett,
hogy a lutheránusok kitûnõségével
(Szegedit gondolván) akar mérkõzni,
majd egy zsák könyvet lecipelve,
Keviben termett. Szegedi megtudván a
dolgot, a vitatkozástól semmi esetre sem
vonakodott, sõt mind a két felekezet
érdeklõdõ embereit szorgalmasan hívo-
gatta a mi templomunkban való vitat-
kozásra. [...] Akkor a vita folyamán
Seraphinus az õ sikertelen védett tévely-
gésének tüzétõl annyira megpirult, [...]
akik az õ oldalán látszottak állani szé-
gyenkezve és észrevétlenül távozván a
templomból, a barátot azután egy-
magára hagyták [...].” - Emlékszik egy
alkalomra Skaricza Máté, aki Szegedi
Kis Istvánt követte Ráckevén a lelkész-
ségben. Ráckevén írta meg a magyaror-
szági reformátusok elsõ összefoglaló
teológiai munkáját „Az igaz teológia
fõbb tételei címmel”. Ez a mûve is latin
nyelven jelent meg. 1572-ben Ráckevén
hunyt el. 

Mucsi András
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ÁLSZENT
Az álszent az az ember, aki hétfõn reggel

mosolyogva megy a munkába.

BÁLNA
A bálna egy süket állat, mert nem hal…

BARÁT
A barát az, aki meghallja a szívünk dalát,
és õszintén megmondja, hogy hamisan

énekelünk.

EGO
Az ego a csúf kis manó, amely az eszünk

és a szívünk közötti híd alatt lakik.

ÉLET
Az élet olyan iskola, amelyben a kudarc

többre tanít, mint a siker.

ÉSZ
Az ész drágakõ, mely legszebben fénylik,

ha szerénységbe van foglalva.

DÜHÖSNEK LENNI
Dühösnek lenni annyi, mint mások
hibáját magunkon megbosszulni.

HÁZASSÁG
A házasság egy szövetség olyan bajok
közös elviselésére, amelyek egyébként

nem keletkeznének.

HÜLYESÉG
A hülyeség az egyetlen olyan betegség,

ami másoknak fáj.

MEGBOCSÁTÁS
A megbocsátás az élet szuperragasztója.

Szinte mindent helyre tud hozni.

MOSOLY
A mosoly a legszebb dolog, amit

magunkon viselhetünk.

MUNKA
A munka az, ami helyett az ember
szívesebben csinálna valami mást.

MÛVELTSÉG
A mûveltség az, ami megmarad, miután

azt, amit tanultunk, elfelejtettük.

REND
A rend nem más, mint az összevisszaság,
amit már megszoktunk és otthonosnak

érzünk.

SÓHERSÁG
A sóherság az egyetlen szenvedély, amely
úgy boldogít, hogy nem kerül semmibe.

SZÁJ
A száj az emberi test legnehezebb része,

mert kevesen bírják tartani.

SZERELEM
A szerelem olyan lövedék, ami a szívet

találja el, de az agyat roncsolja szét.

TANÍTANI
Tanítani annyi, mint összekapcsolni a

kellemetlent a haszontalannal.

ÜZLET
Az üzlet annak a mûvészete, hogy erõszak

nélkül elszedjük mások pénzét.

VONZERÕ
A vonzerõ valami olyan beszélgetés, hogy
igennel válaszolnak nekünk anélkül, hogy

világos kérdést tettünk volna fel.

Az aforizmák a Vas Zoltán szerkesztette,
Aforizma kislexikon – A szellemes elme

értelmezõ szótára címû (még ki nem adott)
könyvbõl származnak.

(Amennyiben te is ismersz ilyeneket, kérlek
oszd meg velem: zolinymus@freemail.hu)

A szellemes elme értelmezõ szótára
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... hányszor hallottam ezt már az öt-
venes és hatvanas években is, amikor
még Békést Magyarország legnagyobb
falujának titulálták. Késõbb nagyközség
lett belõle.
Mi mindig a „városházára“ mentünk, ha
valami hivatalos dolgot kellett elintézni.
Nekem – nekünk ezek a fogalmak ter-
mészetesek voltak.
A Fötérre viszont csak május elsején
vagy hasonló zászlós ünnepnapokon
mentünk.
Ahogy az akkori településképre vissza-
emlékszem – és ezt a benyomást
bizonyosan többen is osztják velem –
Békéshez sohasem illett sem a nagyfalu,
sem a nagyközség jelzõ, mindig is egy
alföldi mezõvároska volt minden bájá-
val, egyszerûségével, szilárd rendjével.
Ez nem is volt tudatos megállapítás,
hanem inkább érzelmi.
Természetesen elégedetlenek voltunk,
mert ugye Csabán minden másképp
van, de még Gyulán is, itt meg semmi
sem történik és erre még csak megoldás
sincs.
Talán a település akkori honatyái is így
gondolkodtak. Nem tudom mennyi
elõkészület, kérelem, bizonyítási sta-
tisztika, küldöttség Pestre föl -  Pestrõl le
történt, míg egyszer csak kihirdették
nyílvánosan, hogy Békés város lesz.
Nem hiszem, hogy bárkit is
sokkhatásként ért volna a hír, talán föl
sem fogtuk mit is fog ez jelenteni, de
majd mostmár nézhetnek a csabaiak…!
Ez biztos!
Az elõkészületek lázasan folytak – én
csak a külsõségekre emlékszem, a dísz-
kapukra, díszemelvényre a Fõtéren, a

gombamódra szaporodó sátrakra, bó-
dékra, díszítésekre.
Valami új szag jelent meg a levegõben: a
bitumen szaga. Az aszfaltozó, útburkoló
gépek éjjel-nappal bevetésben voltak,
fogyott a régi kövesút. Elõször a Fõtér
fõbb útjai lettek beburkolva, majd a
katolikus templomtól jobbra és balra
nõtt a friss, sima fekete szalag.
Mi – biciklisek – nagyon örültünk
ennek, hiszen végre zötykölödés nélkül,
új érzéssel suhanhattunk a Kossuth
vagy a Rákóczi úton, mert a régi rázós
gránitköveken, ha nem vigyázott az
ember, még a nyelvét is elharaphatta. 
Péntek éjjel már kifelé, a Nagyhíd felé
zúgott az útburkolás zaja, míg szombat-
ra tényleg elkészült a sima aszfaltút a
Gépgyárig. Így volt ez eltervezve – és
sikerült.

Ettõl fogva számomra nagyon is sze-
mélyessé vált az ünnepség, hiszen  az a
nagy megtiszteltetés ért, hogy az est fõ
eseményét, az utcabálat a mi zene-
karunk játszhatta.
Délután átmentünk Békéscsabára a fel-
szerelésért (addigra már renegát módon
nem békési, hanem csabai zenekar
voltunk), majd egy barátunk öreg
Chevroletjével átdöcögtünk mindenes-
tõl Békésre.
A Petõfi utca eleje le volt zárva, el volt
torlaszolva, rendõrök és segédrendõrök
állítottak meg bennünket: „Itt nem
mehetnek át, mert ma este nagy utcabál
lesz!“ Jólesõ érzéssel mondtam, hogy
tudom, mert mi játszunk.
„De hiszen ezek Kulacsék, nyissuk ki
gyorsan a torlaszt!“ – ismertek föl, és

Balázs Gábor:

Fölmegyek a városba...

A „VÁROSUNK: BÉKÉS” CÍMMEL KIÍRT IRODALMI PÁLYÁZATRA ÉRKEZETT MUNKA
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már autóztunk is tovább a városba, ahol
addigra már nagyon nagy tömeg gyûlt
egybe, miránk várva.
Mire sötét lett, föl is állítottuk az
erõsítõket az akkori Mûvelõdési
Központ „Siló“ elõtt, és játszottunk. Az
ünneplõknek, a táncolóknak, a nevetõ
arcoknak, csillogó szemeknek. (Ehhez
hasonló nagy élmény volt a Nosztal-
giakoncert 1997-ben.)

Az új város hétköznapjai? Eleinte nem
volt még érzékelhetõ a változás. A pia-
con ugyanúgy árulták a tavasz virágait,
vagy Zsófi néni a tyúktojásokat, a Posta
elõtt is a szokásos tömeg várta a postá-
sokat, a Bagolyban a frissen sült kolbász
is ugyanúgy ízlett mint azelõtt,  aztán
lassanként, de érezhetõen mégis bein-
dult az átalakulás.

Az addigra már elvégzett közmûvesítés,
csatornázás, viztorony és vízhálózat,
strand (ahol egyszer az emlékezetes

medencebálat játszottuk) kiépítéséhez
jött a  gázvezeték, a Fõtéren kezdték
lebontani a régi épületeket és épültek az
újak – igen, változott Békés. A Fõtér
átépítése után jöttek a belsõ és külsõ
körzetek, kerületek, mindenütt folyt az
építkezés, átalakulás.
Városias lett? Nehéz erre válaszolni,
mert a fejlõdés nem fájdalmasan hirte-
len történt, hanem fokozatosan – így a
békésieknek is volt idejük felnõni a
városhoz.
Város lett? Igen. Számomra pedig már
27 éve minden nap meg van mérettetve
és állnia kell a sarat, vetekednie kell a
nagyvárossal.  Mintahogy állja is.

Mert Békés itt van velem Stuttgartban.
Itt a szívemben. Sétálok  az itteni
utcákon és nem az idegenként ható
sokemeletes házakat látom, hanem az
otthoni utcákat, tereket, hiszen    o t t –
h o n   vagyok, a VÁROSBAN, lelkem
megérkezett.
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Éppen tíz esztendeje lesz jövõre, hogy
elhunyt Janáky Viktor, békési születé-
sû, igen megbecsült és elismert kera-
mikusmûvész. Ez a cikk és képanyaga
neki állít emléket, remélve, hogy ezzel
többek fogják ismerni a méltatlanul
elfeledett mûvész nevét, aki nem mellé-
kesen halála elõtt valamennyi saját
tulajdonú alkotását Békésnek ado-
mányozta.

Janáky Viktor 1933. június 10-én
született Békésen. Édesanyja, Kovács
Gizella családjában kovács-, és lakatos-
mesterek vannak. Édesapja szorgalmas,
háromszoros aranyérmes címfestõ volt.
Nála ismerkedett meg a színek és for-
mák világával. Már kisgyermekkorától
rajzolt, erre buzdította az anyai ágról
rokon Csók István is. Az Evangélikus
Gimnáziumban érettségizett Békéscsa-
bán, ahol Mazán László tanár segítette
tovább a rajzolásban. Az 1948-as lyoni
gyermekrajz-kiállításon Magyarorszá-
got öten képviselték, köztük Janáky.
1951-ben a család kisebb házat vett Bé-
késen, a Jámbor utca 16. szám alatt, ez
lett a mûvész elsõ mûterme. Janáky a
kertben saját maga építette elsõ
kemencéjét.

1951 és 1956 között a budapesti Ipar-
mûvészeti Fõiskola kerámia tagozatán
tanult, ahol Borsos Miklós Kossuth-díjas
és Gádor István szintén Kossuth-díjas
mûvész professzorok tanítványa volt. A
diákszállón ismerkedett meg Marik Esz-
ter textiles hallgatóval, késõbbi fele-
ségével. 
A kezdeti idõkben Békésen, a Jámbor
utcai házban alkotott, egészen 1960-ig.
Elsõsorban edényeket készített, melye-
ket rendszeresen szállított Budapestre,
az iparmûvészeti boltba, hogy az így
szerzett bevételbõl anyagi bázisa legyen
a nagyobb feladatokhoz. 1957-ben a kul-
turális minisztérium ösztöndíjasa lett, a
Nemzeti Szalon kiállításán még díjat is
nyert. Az elsõ élõlény (Lajka kutya)
világutazásának emlékére a magyar kor-
mány ajándék vázákat küldött a Szov-
jetuniónak 1958-ban. Az óriási vázákat
Janáky Viktor készítette el. Ugyanebben
az évben õ készíthette a brüsszeli világ-
kiállítás magyar éttermének kerámia-
díszeit. 

Korai mûvei mázas kerámiavázák,
állatalakos kerámiák. Síkfelületû mun-
káira égetéssel gyöngyöket, fémet, üve-
get olvasztott, amelyek színezik a felü-

Méltatlanul elfeledve
Tíz esztendeje hunyt el Janáky Viktor békési keramikusmûvész

Janáky tálak. Színes mázas kerámiák.
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letet. Késõbb lemondott a színek hasz-
nálatáról, és elsõsorban matt, égetett
kerámiából készítette munkáit. Fémbe-
rakásos plasztikákat, organikus formájú
kavics- és farönk kerámiákat, illetve
hatalmas méretû, optikus hatású fali
kerámiát készített.
Érdeklõdésének középpontjába mind
inkább az épületplasztika került. A
különbözõ anyagok egybeolvasztásával
egyéni, ötletgazdag, világos kompozí-
ciójú, modern hangvételû mûveket
hozott létre. Olyan monumentális
munkái voltak, amelyek az ország jelen-
tõs középületeit igyekeznek ember-
közelbe hozni. Ilyenek például a fóti
gyermekváros orvosi rendelõje épületpil-
léreinek játszó gyerekeket ábrázoló pil-
lérburkolata, a somogyvári Gyermek-
intézet kerámiaburkolata, a budapesti
Pedagógus Szálló homlokzatán elhe-
lyezett relief, a Mátraházán lévõ sza-
natórium bejáratának kerámia plasz-
tikája, egy szombathelyi gimnázium 
pillérburkolata. 

Feleségével 1960-ben költöztek új ott-
honukba Budafokra, de Békésre édesapja
haláláig (1977) még gyakran visszajárt.
Házasságukból született lányuk, Réka

orvos-humánbiológusként a Tamperei
Egyetem Orvostudományi Kar Élettani
Tanszékének docenseként dolgozik.
Mûvész szüleitõl jó rajzkészséget örö-
költ, és 19 éves kora óta verseket ír,
melyeket publikál is.
Janáky Viktort a hatvanas években min-
den jelentõs külföldi iparmûvészeti ki-
állításra meghívták. Kiállításokon 1965-
tõl mutatkozott be, itthon és külföldön
egyaránt, legtöbbször feleségével, Marik
Eszter textilmûvésszel, selyem kézi fes-
tõvel együtt. Többször egyéni kiállítása
volt látható a budapesti Csók Galéri-
ában, továbbá Balatonfüreden, Vesz-
prémben, Pécsett, de még Berlinben is.
Békésen 1969-ben állított ki. A mindig
új iránt fogékony, kísérletezõ mûvészek
közé tartozott. Iparmûvésztársaival
1968-ban meglapította a „Kristály”-cso-
portot. Ennek mûvészi célkitûzéseit, a
modern kerámia lakásdísz és díszítõ-
elem funkciójáról vallott nézeteit ismer-
tette 1968 végén Békésen két diavetí-
téssel kísért elõadásában.

Csoportos kiállítóként Janáky Viktor,
mint a magyar kerámiamûvészet kie-
melkedõ alakja megjelent Prágában,
Lipcsében, Helsinkiben, Szófiában,
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Janáky vázák.
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Faenzában, Soportban, Vallaurisban,
Isztambulban is. 
Néhány mûve a budapesti Iparmû-
vészeti Múzeum, a pécsi Janus Panno-
nius Múzeum gyûjteményét gazdagítja,
de van Janáky-kerámia a Kortárs Kerá-
mia Múzeumban Bechyne, Faenza (a
keramikus szakma nagy seregszem-
léjének helyszíne), Porvoo, Vallauris
településeken.
Monumentális alkotásiból megemlít-
hetõ még az egri gyermekváros kerámia
faliképe, a miskolci gyermekváros
kerámiafala, a soproni Lövér Szálló
kerámia faldombormûve, a kisteleki
Árpád Fejedelem Kollégium kerti
plasztikái, a nagyatádi Fõ téri park
szökõkútplasztikái. Plasztikája látható a
djakartai magyar nagykövetség elõ-
kertjében, a szófiai külkereskedelmi
székházban 1978-ban, a moszkvai kül-
kereskedelmi székházba 1982-ben készí-
tett kerámia plasztikákat.

Janáky Viktor 1986-ban kapott Munká-
csy Mihály-díjat, amely a képzõmûvész-
nek adható egyik legmagasabb állami
elismerés. A Magyar Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetsége, a Nemzet-
közi Kerámia Akadémia, Magyar Építé-
szek Szövetsége és a Magyar Kerami-
kusok Társasága tagja volt. Kerámiái
bejárták Európát, Ázsiát és Amerikát.
Egyéni hangját az itthon és külföldön
nyert díjak sora értékeli. Vallauris (a
kerámiamûvészet világközpontja) több
alkalommal is a legmagasabb elismerés-
ben részesítette. 
1978-ban örömmel vette át a „Váro-
sunkért” Emlékplakettet is. Ekkor a
Múzeumban feleségével közös kiállítása
nyílott. Halála elõtt, 1999-ben a tulaj-
donában lévõ munkáit szülõvárosa iránt
érzett szeretetbõl és tiszteletbõl Békés

városára hagyta. Ezt a Polgármesteri
Hivatalban õrzik, a 2000. végén nyílott
Janáky emlékszoba munkanapokon
elõzetes telefonos bejelentkezés után
díjtalanul látogatható.

Szegfû Katalin
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Nõi fej (dombormû, samott, 1970-72 körül)

Félköríves struktúrák (fehér mattmázas
samott, porcelán gyûrûkkel, 1965-69)
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Közismert tény, hogy az emberek nem
pusztán szavaikkal üzennek a másik
félnek, idegen szóval: kommunikál-
nak, hanem sok egyébbel is. Például a
tekintetükkel, arcjátékukkal, testtar-
tásukkal, az úgynevezett térközszabá-
lyozással (tehát a közeledéssel-távolo-
dással). Nem hagyhatjuk ki a felsoro-
lásból a kézfogást sem. 

Ha például munkát keresünk, és talál-
kozunk reménybeli munkaadónkkal,
akkor még mielõtt bármit is szólnánk,
máris gondol rólunk valamit a másik fél.
Szakemberek szerint egy állásinterjú
során az elsõ négy másodperc meghatá-
rozó lehet. Eldõlhet, hogy szimpatikus-e
a jelölt és az interjúztató egymásnak. A
különbözõ jellegû kézfogások sok min-
dent elárulnak. Nem pusztán a szemé-
lyiségünkrõl beszél a kézfogásunk,
hanem a munkához, embertársainkhoz
való viszonyunkról is. 
Az sem mindegy, hogy kézfogásunkhoz
milyen szóbeli és egyéb kommunikáció,
azaz gesztus társul. Kezünk ápoltsága,
tapintása, formája sokféle információs
jelet hordoz, sok mindent elárul szemé-
lyiségünkrõl, szokásainkról, életvite-
lünkrõl, jellemünkrõl.
A különbözõ típusú kézfogásokat és a-
zok jellemzõit foglalta össze Baktay Zel-
ka tanácsadó szakpszichológus, egyete-
mi tanár.
Állásinterjún, valamint sok más élet-
helyzetben, az elsõ találkozáskor a kéz-
fogáshoz bemutatkozás szokott társul-
ni. Érdemes arra ügyelni, hogy ne a saját
nevünk kimondására figyeljünk, hanem
a másik nevének megértésére. Töreked-
jük ilyenkor felvenni a másik féllel a
szemkontaktust. Ennek elmulasztása
azt üzenheti a másik félnek, hogy fél-
vállról vesszük a találkozást, vagy nem
tartjuk magunkat méltónak az õ figyel-
mére, vagy elárulja mennyire izgatottak

vagyunk. Izgatottságunk mértékétõl
függõen kezünk lehet hideg, meleg, szá-
raz vagy nedves. A nyirkos kezet igen
kellemetlen megfogni. Ezt a másikban
keltett kellemetlen érzést elkerülhetjük,
ha a találkozás elõtt kezet mosunk, és
megszárítjuk vagy szárazra töröljük. 

A jó kézfogás jellemzõje, hogy 
olyankor a hüvelykujjak töve találkozik
egymással. Nem mindegy azonban,
hogy eközben felfelé, vagy lefelé fordul-
e a tenyér. A lefelé fordított tenyér 
mozdulatát az teheti meg, aki domináns
a kapcsolatban, mert ezzel sugallja,
hogy õ az irányító. Aki elsõként és
önként felfelé fordítja tenyerét, jelzi a
fegyvertelen jó szándékot, de egyfajta
alárendeltséget is jelöl, ami jelentheti
azt is: a másikat tartom magasabbra
önmagamnál.

„Szendvics” típusú kézfogásnál az
egyik fél két keze közé fogja a másik
egyik kezét. Ezt egészen baráti, bizalmas
jellegûnek érezhetjük. Idegennel való
elsõ találkozásnál nem tanácsos alkal-
mazni.

A „döglött hal” típusú kézfogás
legalább ennyire kellemetlen. Nincs
tónusa a másik fél kezének, és – fõleg ha
a kéz közben még nyirkos is – olyan 
asszociációt válthat ki, aminél szinte
mindegy, hogy mit akart a másik ember
mondani, erõtlennek, tartás nélkülinek
fogják õt gondolni. 

Ezzel ellentétes a „csonttörõ” típusú
kézfogás, amikor megropogtatják a
kezünk csontjait. Ez azt sugallja, hogy
az adott személybõl hiányzik az 
empátiás készség, nincs tekintettel a
másik ember érzelmeire. Uralkodni
akaró típust jellemez.

Sokat elárul a kézfogásunk
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A letelepedéstõl az ortodox-neológ sza-
kadásig (a XVIII. század végétõl 1867-ig)
A békési zsidó közösség nagy múltra
tekint vissza. Az elsõ zsidók már a
XVIII. század végén letelepedtek, de
1827-ig nem volt állandó zsidó né-
pessége a településnek. 1828-ban két
zsidó családfõt írtak össze. A következõ
években számuk gyorsabban emel-
kedett, 1936-ban már 45-en voltak. 1840
körül megnyitották a zsidó temetõt az
Ady utca végén. 1850-ben megalapítot-
ták a Chevra Khadisát. A hitközség elsõ
rabbija Fonféder Mordecháj 1860 körül
érkezett Békésre. 1861-ben iskola lé-
tesült. 1865-ben megalapították a
jótékony Nõegyletet, és felépült a
hitközség elsõ imaháza a korabeli Zsidó
utcán, amely a mai Ady utca. Az imaház
felépülésével megkezdõdött a zsidó
hitéleti központ kialakulása a Zsidó
utcán és környékén. Fonféder rabbi
1867-ben fiatalon, 31 évesen hunyt el,
Békésen temették el.

A virágkor (1867-tõl 1914-ig)
1867–68-ban, az ortodox–neológ sza-
kadást követõen a békési hitközség a
neológ hitközségek sorához csatlako-
zott. A hitközség lélekszáma 1870-ben
elérte a 435 fõt, majd tovább növe-
kedett, és 1880-ban érte el a legma-
gasabb lélekszámot története során,
amikor 519 hívet számlált. 1894-ben
létrehozták a Bikur Cholimot, a bete-
geket segélyezõ szervezetet, 1895-ben
pedig megalakult a Malbis arumim,
amely szegények ruháztatásával foglal-

kozott. Ezen szervezetek létrejötte is
jelzi, hogy a hitközségnek jelentõs szá-
mú rászoruló családról is gondoskodni
kellett.
1896-ban a millenniumi ünnepségsoro-
zatba a hitközség is bekapcsolódott. Az
izraelita ifjúság az iskolában ünnepelt,
majd a zsinagógában hálaadó isten-
tiszteletet tartottak, melyen a városi
közhatóságok, a járásbíróság, a gimnázi-
um tanári kara is megjelent.
1907-ben a fõszolgabíró bezáratta a zsi-
nagógát annak rossz állapota miatt, ezt
követõen Lõwy Jakab hitközségi alelnök
Weisz Ármin támogatásával új templom
építését kezdeményezte. Az új zsinagó-
ga csak két évvel késõbb, 1909-ben épül-
hetett fel. Az új épületet az utca építési
vonalára húzták fel a rabbi házának
szomszédságában. A zsinagóga felépíté-
sét követõen a zsidó iskola átkerült az
egykori imaházba.

Az elsõ világháború végétõl a holokausztig
(1914-tõl 1939-ig)
Az elsõ világháborúban harminc békési
zsidó katona vett részt, közülük kilen-
cen hõsi halált haltak.
Az elsõ világháború körül került Békésre
dr. Winkler Sándor és lett a békési
hitközség fõrabbija két évtizeden
keresztül. Az elsõ világháborút követõen
a forradalmak, a román megszállás és az
elköltözések következtében jelentõsen
csökkent a hitközség lélekszáma, addig,
amíg 1910-ben 444, 1930-ban már csak
317 híve volt. 1931-ben megszûnt a
zsidó iskola. 

Balogh István:

A békési zsidóság története
és megmaradt emlékei
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Dr. Winkler Sándor fõrabbi 1938-ban
meghalt, õt a rabbiszékben dr. Rosenz-
weig Rezsõ követte. Ekkoriban a hit-
község jelentõsebb családjai részben az
orvosok, ügyvédek, részben a kereske-
dõk közül kerültek ki. Orvosok voltak:
dr. Bíró Emil (fogorvos), dr. Fodor József
és dr. Ladányi Imre (nõgyógyász). Dr.
Abonyi Pál ügyvédként dolgozott,
keresztény lányt vett feleségül. A
módosabb családok között voltak
Kormosék, a malmosok, Pintérék, a
cipõkereskedõk és rõfösüzlet-tulaj-
donosok, illetve Blauék, az ecetgyá-
rosok, de a legtöbb család szerényebb
anyagi körülmények között élt: Starkék
fûszerüzletet, Golbergerék gyógyszer-
tárat mûködtettek, Berde Lászlóné kézi-
munka elõnyomdát, Forchsteinék pedig
esernyõjavítással foglalkoztak.

A holokauszt (1939-tõl 1945-ig)
1941-ben a hitközségnek 228 tagja volt,
ezen kívül 23 személy minõsült zsidó-
nak az 1939. évi IV. törvénycikk, a
második zsidótörvény értelmében.
1942-ben megkezdõdött a férfiak behí-
vása munkaszolgálatra. Az 1944 áprili-

sában készített össze-
íráskor már csak 171 tagot
számlált a zsidó hitközség.
A német megszállást köve-
tõen kötelezõvé tették a
sárga csillag viselését, a zsi-
dóellenes rendeletek özöne
kilátástalan helyzetbe hoz-
ta a békési zsidó lakosságot
is. 1944. május közepén
Békésen elõször két, majd
végül négy gettót alakítot-
tak ki. A Békés Újság c.
zsidóellenes helyi lap 1944.
május 13-i, szombati szá-
mában beszámolt az elsõ

két gettó kialakításáról. Az elsõt a zsidó
hitközség épületeiben, a kántor laká-
sában, a zsidó iskolában és a hitközség
tanácstermében alakították ki. A máso-
dikat, az ún. nagy gettót az Ágoston-
féle szövõgyárban hozták létre. A har-
madikat a Szarvasi út 14. szám alatt
özvegy Blau Izidorné és családja házá-
ban és ecetgyárában. A negyediket pedig
a Szarvasi út 20. szám alatt László
Izidor házában. Dr. Marsall Ferenc fõ-
szolgabíró külön utasítására június 14-
én beszállíttatták Juhász Szabó László-
nét is, aki kikeresztelkedett, férje õske-
resztény volt, és sárga csillagot sem kel-
lett viselnie. Két nap múlva, június 16-
án összeterelték az egyes gettóházak
lakóit, majd a nõk testét a paplakban
megvizsgálták, hogy nem rejtettek-e a
testükbe értékeket. A megalázó vizs-
gálat után az embereket a zsinagógába
terelték, ahol Csoma Károly csendõr
tiszthelyettes azt mondta dr. Rosenz-
weig fõrabbinak: „Fõtisztelendõ úr, most
már vezesse ki a nyájakat az állomásra!”
Hat csendõr és a helyi nyilaspárt tagjai a
Vésztõ–Békéscsaba motorvonat nagy-
állomással szemközti megállójához
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A békési zsidó elemi iskola diákjai. A tanítónõ
Bíró Salamonné Frankl Rózsika, a rabbi-hitoktató
dr. Winkler Sándor (1930-as évek közepe)
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terelték a mintegy 180
embert, majd fel a vo-
natra, amivel beszállí-
tották õket a békés-
csabai gyûjtõtáborba.
Az átszállítás után fog-
ták el Vizesfáson Ber-
ger Hermant, aki visz-
szaszökött Csabáról.
Õt ezután a csendõ-
rök megverték, és Cso-
ma Károly utasítására,
az 1919-ben kitért,
mindkét szemére vak
Sumári Ernõvel együtt,
utólag beszállították a
gyûjtõtáborba. 

Június 22-én a táborban meghalt a 76
éves özvegy Molnár Izidorné, akit a
helyi neológ temetõben temettek el. A
táborban kegyetlen vallatásokra került
sor, a békésiek vallatásában két békési
csendõr is közremûködött, akik a hábo-
rú utáni népbírósági tárgyalások tanú-
vallomásai szerint Csoma Károly békési
csendõr tiszthelyettes utasítására vettek
részt a verésekben és kínzásokban. A
továbbszállítás elõtt nem sokkal buda-
pesti rokonok segítségével a cionista
Budapesti Mentõbizottságon keresztül
Kasztner Rezsõ közremûködésével sike-
rült kimenteni a békéscsabai gyûjtõ-
táborból a békési Pintér Bertalannét,
szüleit, valamint lányát Mártát, akiket a
békéscsabai börtönbe, onnan pedig
Budapestre szállítottak. A 175 békésit
június 26-án vagonírozták be. Gelb Róza
terhesen került a vagonba, a szerelvényt
kísérõ csendõrök azzal hitegették, hogy
ha Kassáig megszületik a gyermeke,
leengedik a vagonból. A csecsemõ meg-
született, de nem engedték le õket, õk is
Auschwitzba kerültek.

A békésiek 1944. június 29-én érkeztek
Auschwitzba, ahol a leszállást követõen
megtörtént az elsõ szelektálás: a mint-
egy 175 polgár közül körülbelül 20-an
kerültek ekkor a munkaképesek közé, a
többieket ezen a napon gázkamrában
meggyilkolták. 

A holokauszt utáni idõszak (1945-tõl nap-
jainkig)
A munkaszolgálatosok közül mintegy
harmincan tértek vissza Békésre 1945
elejéig. Júniusban tértek vissza az elsõ
deportáltak Auschwitzból. A 175 depor-
tált közül tizenhárman tértek haza
Békésre. A fõrabbit és a családját is
megölték, a templom lényegében hasz-
nálhatatlanná vált, a hitközség már csak
névlegesen mûködött. 1949-ben 42 ta-
got számlált. A háború után került sor
Csoma Károly csendõr tiszthelyettes és
dr. Marschall Ferenc népbírósági perére.
A zsidók ellen elkövetett bûntettek, a
zsidónak nem minõsülõ személyek el-
hurcoltatása miatt mindkét vádlottat
fõbüntetésként két év és hat hónap
letöltendõ börtönbüntetésre, az eljárá-
sok költségeinek megtérítésére kötelez-
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Pintér Jakab és felesége aranylakodalma (Békés, 1925)
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ték, és a politikai jogaik gyakorlásától 10
évre eltiltották.A negyvenes évek végé-
tõl kezdve sokan elköltöztek, a zsidó
hitközség tulajdonában álló ingatla-
nokat eladták, 1949-50-ben erre a sorsra
jutott a zsinagóga is. A kántor és a rabbi
lakásait, a régi imaházat az 1970-es
években a környék többi földszintes
lakóházával együtt lebontották. Ma már
csak néhány leszármazott él a tele-
pülésen. Budapesten, néhány vidéki vá-
rosban, Izraelben és Amerikában ma is él
több elszármazott békési holokauszt-
túlélõ és családtagjaik.

Megmaradt zsidó emlékek Békésen
Ma is áll az egykori zsinagóga, bár
elvesztette minden külsõ és belsõ erede-
ti funkciójára utaló jegyét: ennek elle-
nére a kevés még megmaradt zsinagó-
gaépület egyike a megyében. 
A másik emlék a zsidó temetõ. Az 1840-
es évek környékén alapított sírkert utcai
oldalán épült fel az 1800-as évek máso-
dik felében a ravatalozó és a gondnok
háza a szertartási helyiségekkel.
A sírkertben a sírok három-három sor-
ban állnak egymással szemben a közé-
pen húzódó út két oldalán. Több sírem-
lék romos, rossz állapotban van, csak ke-
veset gondoznak. A legrégebbi sírok
piszkei kõbõl készültek, az 1800-as évek
végétõl sok síremlék szürke- vagy feke-
tegránitból készült, néhány sírkövet
vaskerítéssel vettek körül. A temetõben
található a Lamberger-Heves-kripta. A
bejárattól balra temették el dr. Winkler
Sándor fõrabbit. 
A háború után sok síremlékre kerültek
fel az Auschwitzban és a munkaszol-
gálatban megölt családtagok nevei. Így
Geller Jenõ sírján elpusztított gyer-
mekeire, Goldstein Gyula sírján fele-
ségére, Pintér Jakab sírján gyermekeire,

dr. Sarkadi Mór sírján lányára, Sarkadi
Rózsikára és vejére, dr. Fodor József
hitközségi elnökre, Weinberger Izidor
sírján lányára, menyére és unokájára
emlékeztet felirat. A Müller család tagjai
közül nem temettek el senkit a temetõ-
ben, a Müller-emlékkõre nyolc családtag
neve került.
A fõtéren lévõ második világháborús
emlékmûre 187 holokausztáldozat ne-
vét vésték fel 1996-ban. 2004-ben az
egykori zsinagóga épületében emlékfal
emlékezik a békési zsidókra, áldo-
zataikra. 

/A Békés békétlenség - A Békés megyei
zsidók története címû megyei helytörténeti
monográfia alapján külön a Békési Újság

Kalendárium számára összeállította a
könyv szerzõje, Balogh István.

További részletek a kiadvánnyal és a
Békés megyei zsidósággal kapcsolatban:

www. baloghistvan.hu/
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Síremlék a békési zsidó temetõben.
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A Békési Újság három éven keresztül saját rovatot szánt annak, hogy bemutassa
azokat a jeles történelmi személyiséget, nemzetünk legjelesebb mûvészeit, állam-
férfijait, akikrõl városunkban utcát neveztek el. A bemutatott 55 személyiség
megismertetésével természetesen még nem teljes a paletta, hiszen ennél lényegesen
több utca van egy-egy, a történelemben vagy a mûvészetekben kimagasló alakról
elnevezve. Ám az az igazság, hogy több olyan elnevezéssel is találkozunk, amely
egyértelmûen családi név, azonban talán lustaságból, talán oda nem figyelésbõl már
nem lehet azonosítani, hogy például egy nagy történelmi család melyik tagjáról
nevezték el az utcát. Például Bajza utca, Báthory utca, Bethlen utca, Bocskai utca,
Darányi utca, Hunyadi utca, Károlyi utca, Lenkey utca, Zrínyi utca. A népnyelv
egyszerûen csak így jegyezte meg, így használja, az utcanév táblákra is csak ezt írja.
Némelyrõl az sem tudható megcáfolhatatlanul, hogy személyrõl nevezték-e egyál-
talán el, ilyen például a Fülöp utca, Hídvégi utca, Hõzsõ utca, Jámbor utca, Durkó
utca, Tóth utca, Fábián utca, Domokos utca.

Szerencsére vannak nem személyiségekrõl elnevezett utcák és más közterületek is
Békésen. Ezek – fõleg ha kellõen régiek – sokat elárulnak a térség természeti
adottságairól, õseink életformájáról, hazafiságáról, de még humoráról is. Lássunk
ezek közül jónéhányat.

Itt van rögtön a legelején a Dübögõ. Durkó Antal Békés város néprajzában megem-
lít egy 1861-es hivatalos okiratot, amely már ezen a néven azonosítja az ott álló

Barangoljunk Békésen – a közterületek
elnevezésének nyomában
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vendégfogadót, amely a piac közelsége miatt nagy forgalomnak örvendett. Az elne-
vezés onnan származhat, hogy a deszkapadlós vendéglõben a táncosok alatt
dübögött a padló. 
A Tündér utca mai lakói talán nem is tudják, hogy ott, az utolsó házban korábban
(úgy száz évvel ezelõtt) bordélyház mûködött. Lakóit a népnyelv tréfásan
tündéreknek nevezte, a zsákutca innen kapta a nevét, noha azt megelõzõen Ruca
utca volt. Arról meg azt lehet tudni, hogy víz vette körül, egyik oldalról a Fekete-
Körös, másik oldalon egy ér haladt el. Sok ruca ide járt fel pihenni. Egyes leírások
még arról is beszámolnak, hogy a lakosok hajóval közlekedtek, és az ajtókilincshez
akasztották azt.

A Bánát utca feltételezett elnevezése regénybe illõ. Úgy tartják, hogy ezen az
utcán jött egyszer haza egy veszekedõ testvérpár, aztán a Bánhidai hídnál kibékül-
tek, és megbánták, hogy veszekedtek. Érdekesség, hogy korábban egy másik utcát
neveztek Bánát utcának, azt, amelyet 1910-ben Zöldfa utcára, majd 1946-ban
Szabó Dezsõ utcára neveztek át. Bánát egyben egy településrészt is jelölt, még ma
is mondják, hogy valaki a Bánátban lakik. Ez Bánhida legmélyebb fekvõ része.
Bánhida még õsibb elnevezés. Egyes források szerint a 15. században Maróthy
János bán telepített itt önálló falut. Az ott épült hídról kapta a nevét. Mások azt
találták a kutatások során, hogy a törökök felégették a Fekete-Körös korabeli hídját,
de mikor árvíz és a magyar sereg szorongatta a körülzárt törököket, azok megbán-
ták, hogy felégették és nem maradt menekülési útjuk. Ezért Bánhida a neve. A
városrészen az 1800 évek elején osztottak házrészeket, az itteni temetõt 1845-tõl
építették ki. Valaha létezett Bánhíd és Bánvíg utca is. A Bánvég utca (a Kettõs-Körös
melletti Szélsõ utca) e nevet 1916-ban kapta.

A nem békésiek számára olyan furcsán és hosszan hangzó Malomasszonykert a
Malomkert és az Asszonykert egybeolvadásával keletkezett, ilyen néven szerepel
már egy 1873-as leírásban is. Valószínû, hogy a Meggy, Cseresznye, Dió utcák eme
elnevezésüket a Malomasszonykert közelsége miatt kapták 1910-ben. 
A Babilon elnevezés eredetileg egy városrészt jelölt. Egyes források szerint onnan
ered bibliai elnevezése, hogy itt különbözõ felekezetû és ajkú lakosok éltek. Az eln-
evezés a Rózsa temetõ és a Vásártér közötti utcákat jelölte. A Babilon sor a szélsõ
házsor volt a Vásártér felé. Babilon utcáról (akkor még Babylonnak írták) már 1851-
bõl van írott adatunk.

A Drága utca története is kalandos. Egy anekdota szerint a napóleoni háborúból
hazakerült katonák itt kaptak házhelyet, de drágállották, mert hat forintot kell
fizetniük, holott akkoriban egy katona havi zsoldja három forint volt. Az utcát már
1851-ben így hívták, ez az egyik legrégibb változatlan elnevezésû utca Békésen. 
Ide kapcsolható a Puskaporos tó elnevezése a katolikus temetõ, a Körgát és
Újváros szélsõ házai között. Úgy tartják, hogy ide jártak gyakorlatozni a katonák,
a Körgát felé lövöldöztek, hogy senkit se veszélyeztessenek. Mikor Görgey Várad
alá vonult, õ is járt itt, meg az oroszok is 1849-ben.
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A kedélyes hangzású, idegeneknek is feltûnõ Libazug utca szintén egy nagyobb
terület része. A libazugi városrész a Körösök egyesülése utáni elsõ jelentõsebb vízzel
körülzárt terület volt. Hogy mennyire vízzel átjárt lehetett, jellemzõ, hogy másik,
ma már alig ismert elnevezése a „Velence” volt. A közeli utcákból ide „csapták ki” a
libákat egész napra, a nevét innen kapta. 1903-ban az egész zugot a gazdasági isko-
la kapta meg és rendezték a területet. A Libazug utca, mely kivezetett az ugyan-
ilyen nevû területhez, 1851-ben már így neveztetett.

Az Epreskerti városrészen volt a 18. század végén a város faiskolája, innen oszto-
gatták az eperfacsemetéket, amikor a selyemhernyó-tenyésztést szerették volna
népszerûsíteni illetve elterjeszteni. Neve valószínûleg innen ered. Az egykor itt
mûködött temetõ már régen bezárt. Az 1960-as évektõl nagyobb részét kiosztották
házhelyeknek és beépült. Az Epresköz utca neve még a régi formát õrzi.
Kérdés, hogy olvasóink közül hányan emlékeznek a Zsibongó tér elnevezésre. Ez
a körgáton belüli jelentõs kiterjedésû szabad terület volt, ahol egykor ócskáspiacot
tartottak.
A Fürdõ sétány legújabb utcáink egyike, csak az 1970-es években épült ki.
Korábban a Hajnal és a Drága utcai házak kertjei nyúltak ki ide, a másik oldalát a
Holt-Körös egyik szakasza szegélyezte, ez részben még ma is megfigyelhetõ. Neve
egyértelmû, ez a kertvárosi rész (sétány) vezet a Fürdõhöz.
A Hajó utca a Fehér-Körös mellett épült ki, a város legnagyobb vízimalma
közelében. Árvíz idején csak hajóval lehetett elérni a töltésen épült házakat. A Hajó
utca már 1851-ben e nevet viselte.
A Décseri kert elnevezése igen régi. Décs erérõl már az 1500-as évek második
felébõl van írásos emlékünk. Ehhez kapcsolódóan a Décsere-fok, a Décsere gátja,
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Décseri-híd, Décsere szakadéka is ismert volt. Sõt egy Décseri hegy elnevezés is 
fennmaradt, ami valószínûleg a Décs-ér hordalékával feltöltött, hátasabb területet
jelölhetett. A Décseri kert eredetileg szõlõskert lehetett egészen a 18. század végén
pusztító filoxéra járványig. Azóta vegyes telepítésû a kert. A Décseri-zug a Décs ere
és az egyesült Körös kanyarjai által bezárt területet jelöli. Lényegében ez maga a
Décseri kert területe.

Kis Pincze elnevezésû korcsmáról már egy 1787-es okiratban olvashatunk. Ez a
vendéglátóhely, ha ma már nem is létezik, annyira meghatározó lehetett, valószínû-
leg borpincéje is lehetett, hogy kevéssel késõbb utcát neveztek el róla, az a mai
Kispince utca. E nevet 1910 óta viseli, korábban Kiskorcsma utca volt. 
Kis utca jelenleg nincs Békésen, 1851-ben azonban még volt. Ezt késõbb
Nagytemplom utcára, 1930-ban Gróf Teleki László utcára, 1951-ben Teleki László
utcára módosították. A Nagytemplom természetesen a református templomra
vonatkozott, mint a legnagyobb lélekszámú keresztény egyházközség, illetve a
tornya magassága miatt érdemelte ki ezt a nevet. 
Ezzel párhuzamosan futott a Nagy utca, amely szintén többszöri névmódosításon
esett át. Érdekesség, hogy 1910-tõl ez volt a Gróf Teleki László utca, 1930-ban
Horthy Miklósról, végezetül a korabeli képviselõ-testület 1946-ban Petõfi Sándorról
nevezte el. Ez a város legõsibb részének fõutcája. Hosszú és a többihez képest széles
utca, ez indokolja eredeti Nagy utca nevét.
Újabb csavar a békésiek gondolkodásában: a Petõfi utcára merõleges a Szendrey
Júlia utca, amely egyébként régebben kapta e nevet (1916-ban), mint a forradalmi
lelkületû költõrõl elnevezett.
Még egy érdekesség, a Csokonai utca szomszédságában áll a Lilla utca. Az irodal-
mi párhuzamot ezúttal sem kell magyarázni.

Kevesen hallhattunk korábban Marsall-sétányról Békésen, melyet a dokumen-
tumok szerint 1933-34-ben a Körös-parton ínségmunkával építették ki és az akkori
helybéli fõszolgabíróról kapta a nevét. 
Romantikus a Csók-híd elnevezés is, amely az utóbbi idõben, a híd másának
elkészíttetése miatt újra a köztudatba került. Eredetileg nem ott állott, ahol a
mostani, hanem feljebb, az oda vezetõ keskeny zug a Csók-zug nevet viseli a mai
napig.
A Tûzkút utca megfejtése nem túl nehéz. Durkó Antal néprajzi tanulmánya
szerint az utcában a város által fenntartott tûzkút (közönséges kút) volt, mellette
egy kis épületben tartották a lajtot. Egyébként a település több pontján állott ilyen
kút, hogy a tüzekhez minél hamarabb odaérjenek. A Tûzkút utca elnevezés egy
másfél évszázaddal ezelõtti iratban már olvasható.
A Kereszt utca onnan kapta a nevét, hogy a katolikusok lakta utca végén egy
kereszt állott.
A Hatház városrész ma is használt elnevezése az ismert történet szerint onnan
ered, hogy amikor 1738-ban pestis dühöngött a városban, ezen a részen összesen
hat ház lakói maradtak életben. 1871-bõl van feljegyzés egy Hatházi utcáról, ezt
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1916-ban Mezey utcának nevezték el. Ismert volt - még egy 1796-os leírásból - a
Hatházi csapszék elnevezésû kocsma is. 
A Vashalom valaha a város kertje volt. Közepén egy nagy halom állt. Amikor
széthordták, sok vasat találtak benne. A városrész elsõ utcája a Vashalom utca nevet
kapta (1930), korábban egy sor ház állott itt.
Az Ótemetõ utca bal oldalán (a 22. számmal szemben) volt egy régi temetõ, a 20.
század fordulóján még régi fejfák jelezték, de már akkor sem mûködött a temetõ. 
A Jámbor utca elnevezésének eredete vitatott. Egyes források szerint a kanyargós,
lassú vízfolyású Jámbor-ér elnevezését õrzi: az ér négyszög alakú területet zárt
körül, ez volt a Jámbor kert. Más történetkutató szerint egy Jámbor nevû csizma-
dia lakott az utcában és ennek emlékét õrzi az elnevezés.
A Jégvermi utca végén állt a község nagy jégverme. 

Számos utca utal annak a közterületnek valamilyen fizikai jellemzõjére, vagyis a
nép szinte önmagáért beszél. Ilyen volt például a Széles utca (eredetileg Szíles
utca), amelyet a járási tanács 1951-ben nevezett át Lengyel Lajos utcára. Erede-
tileg is szélesebb volt a környékbelieknél. Ezen járt ki a csorda és a csürhe a legelõre. 
Nem szorul magyarázatra a Kurta utca elnevezés, bár megjegyezhetõ, hogy az
elmúlt másfél évszázadban két másik utcát is hívtak így, de csak rövidke ideig. 
A Lapos utca mélyen fekvõ, lapos területen van a Körös mellett, eredetileg Lápos
utcának mondták. 
Az Árok utcán a mai napig mély árkok vannak, valószínûleg egykor egy folyóme-
der lehetett.
Van Egyenes utca is, amely a mellette lévõkhöz képest tényleg egyenes utca.
Nem úgy, mint a Görbe utca, amely e nevet 1851 óta viseli mindkét végén erõs
töréssel. 
A Kígyó utca vonala egy kígyóéra emlékeztet. 
A Gyûrû utca is nevében hordja alakját. Az Egyenes utcából indul ki és néhány ház
után oda tér vissza. 
A vizekkel, erekkel szabdalt békési múltat nevében viselõ Sáros utcából 1910-ben
lett Bethlen utca. 

Vannak kevésbé földhöz ragadt, mondhatni költõibb elnevezések is. 
A Szép utca elnevezése romantikus. Úgy tartják, hogy az utca végén lévõ házban
(Kovács Ilkáéknál) sok szép lány lakott, a Bérház meg a Schultz kocsma pincérnõi
ott kvártélyoztak. Az utca nevét eredetileg (1910) „bíkísiesen” Szíp utcának
mondták és írták. 1946-ban Bólyai Jánosról nevezték el.

A Szomorú utca a temetõhöz vezetõ utca neve volt, meg állt ott a kocsma mellett
egy nagy szomorúfûz is. Az utca nevét egyébként 1910-ben Szarvasi utcára módosí-
tották. 
A Vica árok, Vicza-fok, Vicza utca elnevezése egy tõrõl fakad. Eredetileg egy ér volt,
amely a Fehér-Körösbe futott, és benne sok hal „vickándozott” a néphagyomány
szerint. 
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Ide köthetõ a Csíkos-ér elnevezés, amely egy 1844-ben szabályozott vízfolyás, a
Bikaakol-érrel együtt ömlött a Fehér-Körösbe, valószínûleg ott, ahol ma a Csíkos
utca van. A benne élõ sok csíkhalról kapta a nevét. 
Az Erzsébet-liget a meggyilkolt Erzsébet (Sissy) királyné emlékére az országos
akcióhoz csatlakozva kapta e nevet még 1899-ben. 

Végezetül még néhány csemege: egy 1871-es városi térkép több Térj meg zugot
jelöl, valamennyi zsákutca. Az egyikbõl a századfordulón lett Oláh zug, majd Oláh
Mihály utca. 

Az Úri utca is régen más néven ismert, ez a mai Irányi Dániel utca (1903 óta). Úgy
mondják, hogy az utca kikövezett részében jobbára urak laktak. 
A Tót utca onnan kapta a nevét, hogy katolikus szlovákok telepedtek le egykor
ezen a részen, „zõdhasú tótok”-nak is mondták õket, mert zöldes színû kötött 
mellényükrõl könnyen fel lehetett õket ismerni. Már régen elmagyarosodottak. 
Gróf Wenckheim László utcáról sem hallunk már. Egykor azért kapta ezt a
nevet, mert amikor sok ház leégett az utcában, a gróf adott segítséget az
újjáépítéshez. 1946-ban Kecskeméti Ferencrõl lett elnevezve, valószínûleg a gróf 
titulus miatt kellett változtatni. 

A mai Ady utca e nevet szintén 1946 óta viseli, korábban Popovics Szilveszterrõl
volt elnevezve, még korábban, az ott élõk vallási hovatartozására való tekintettel
Zsidó utcának mondták, zsinagógájuk is itt áll. 
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A Korona utcában állt a Kaszinó, ahová a város szûkebb vezetõ rétege járt. Maga
a Korona épület a jómódú parasztság gyülekezõhelye volt. 

Nem volna teljes a felsorolás, ha nem említenénk meg azt, hogy a két nagy magyar
államférfiról milyen korán neveztek el hazafi õseink utcát. 
Kossuth Lajosról halála évében, 1894-ben, az országban az elsõk között neveztek el
utcát, amely ezt természetesen azóta is viseli. Kossuth városunk díszpolgára egy-
ben. Még 1889-ben Szegedi Károly református lelkész indítványára egyhangúlag
ítélték oda, ezzel tiltakozva az ellen, hogy a magyar kormány által életbe léptetett
intézkedés folytán elvesztette magyar állampolgárságát.
Békés fõtere 1861-ben, egy évvel halála után vette fel Széchenyi István nevét.
Minden bizonnyal a korabeli teljes birodalomban a mi településünk adta elõször
fõterének „a legnagyobb magyar” nevét. 

Ezek a névadások számomra azt jelzik, hogy az itt élõk mindenkor figyelték a poli-
tikai, közéleti eseményeket, és gondolkodásukkal sosem maradtak el a többi
település lakója mögött. Öntudatosan, nemzetükre és településükre büszkén éltek.
Békést „a város” néven illették, akkor is, amikor nagyközség jogállású volt.
Különösen a tanyákon élõk szavajárása volt, hogy „bemegyünk a piacra a városba”.

Dr. vitéz Durkó Antal Békés város néprajza címû munkája adatai alapján
összeállította: Szegfû Katalin

A képmelléklet a Jantyik Mátyás Múzeum régi képeslapgyûjteményébõl lett
válogatva.
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Hogy hívják ma az egykori…

1. … Horthy Miklós utcát?
2. … Hosszúfoki utcát?
3. … Kim Ir Szen utcát?
4. … Korvin Ottó utcát?
5. … Kun Béla utcát?
6. … Nyárfa utcát?
7. … Révai utcát?
8. … Úri utcát?
9. … Vadász utcát?

10. … Zöldfa utcát?

AZ ÉRDEKESSÉG KEDVÉÉRT MÉG NÉHÁNY
RÉGI UTCANEVÜNK ÉS MAI MEGFELELÕJE:

Összeállította: Vas Zoltán

BÉKÉSI KÖZTERÜLETBÉKÉSI KÖZTERÜLET-KVÍZ-KVÍZ

Válaszok:
1. Petõfi Sándor utca.
2. Dr. Veres Endre utca.
3. Megszûnt, illetve a Libazug

utca folytatása lett.
4. Mátyás király utca.
5. Munkácsy Mihály utca.
6. Dózsa György utca.
7. Deák Ferenc utca.
8. Irányi Dániel utca.
9. Móricz Zsigmond utca.
10. Szabó Dezsõ utca.

Bárány utca – Hunyadi utca
Farkas utca – Álmos utca

Gombos utca – Bolyai utca
Gödör utca – Andor utca

Gyanta utca – London utca
Kecze utca – Lilla utca

Kiskocsma utca – Kispince utca
Mester utca – Rózsa utca

Láp utca – Liliom utca
Nyúl utca – Toldi utca

Olaj utca – Posta utca
Õsz utca – Vári utca
Róka utca – Árpád utca
Ruca utca – Tündér utca
Sáros utca – Bethlen utca
Szárcsa utca – Kemény utca
Szomorú utca – Szarvasi út
Tanya utca – Bérenc utca
Zerge utca – Elõd utca
Zsák utca – Szalag utca
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Ahúsvéti tojások díszítésének
egyik egyszerû módja a ber-
zselés. Persze valamivel bonyo-

lultabb, mint egy boltból megvásárolt
színezett tablettát vagy lapocskát
meleg vízben feloldani és a tojást
abban hempergetni, de a kissé na-
gyobb fáradtság mégis megéri.
Locsolós vendégeink nagyon elégedet-
tek lesznek.

A tojásberzselés menete
a következõ:

1. Vegyünk elõ kellõ számú fõtt tojást
vagy kukót, valamint olyan meg-
tisztított leveleket, amelynek szép
körvonala rajzolódhat ki. Ez lehet
például petrezselyem, de akár
valamilyen gyomnövény is. 

2. Vegyünk elõ rossz nejlonharisnya
darabot, és a tojásra erezetével
felfele tegyük rá a levelet, majd
erõsen szorítsuk rá a harisnya segít-
ségével. Cérnával, vagy vékonyabb
madzaggal kössük meg.

3. Tegyük az így elõkészített tojásokat
forrásban lévõ vöröshagyma lébe és
10-15 percig hagyjuk benne úgy,
hogy közben ne fogdossuk, 
viszont a lé a tojásokat jól ellepje.
Így lesznek egyenletesen színesek.
Minél tovább hagyjuk a lében,
annál erõsebb lesz a színe.

4. Ha készen vagyunk, óvatosan ve-
gyük ki a tojásokat egy itatóspa-
pírra, és csöpögtessük le. Amikor
kissé lehûlt, vágjuk le a harisnyát.

BBeerrzzssee ll tt   ttoojjááss   kkéésszz íí ttéésseeBBeerrzzssee ll tt   ttoojjááss   kkéésszz íí ttééssee
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5. Húzzuk le a levelet. A módszer
egyébként Erdélyben éppen azért
kapta a berzselés nevet, mert a levél
szinte ráperzselõdik. Van, hogy
szinte alig tudjuk lekaparászni a
tojásról. Akkor szép a végeredmény,
ha az erezet jól kivehetõ, és a tojás
alapszíne élesen eltér a festékétõl.

6. A berzselt tojást szalonnával (vagy
zsíros puha ronggyal) kenegessük
át, hogy szép fényes, locsolócsalo-
gató legyen.

7. Szépen díszített, népies hatású
tányérra vagy tálcára rakva sok elis-
merést kaphat az a lány vagy asz-
szony, aki berzselt tojással várja a
locsolókat.

Kép és szöveg:
Szegfû Katalin
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ma szálló kerítések

feszülnek napsugaras íveken

hullámzanak a pillanatnyi rések

a téren átragyogva színesen

az elfutó idõ ma hófehér

ruhákat tép le futtában magáról

keres az utca vissza-visszatér

az útra rátalál s kigyúl a távol

és eltöröl megannyi részletet

a pillanat homályos támadása

borotvaéles ágak vérzenek

a megtorpanó alkony homlokába

ó édesem hát ennyi volna csak

amennyi elveszett és megmaradt

Nagy Mihály Tibor

ma leng a csönd
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utam a sínig

hol elhúzott a nyár

a peront ahogyan izzik

hol vágyódásom áll

a délután tört szemét

szereti már szemem

az õsz hûvös asszony-kezét

borzongó ingemen

szeretem lomblengését

a kék suttogású estét

ahol halálom épül

a föld férgét akinek lennék

édes eledeléül

Nagy Mihály Tibor

SZERETEM
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Magyarország, mai határai között, a 88 évvel ezelõtt, az Entente által diktált béke
eredménye, amit 1920. június 4-én írtak alá. Az 1947. február 10-i párizsi béke
nagyjából megerõsítette a durva és igazságtalan trianoni döntést.

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá” –  mondja Trianonról Juhász Gyula.
Magam úgy értelmezem a „nem kell beszélni róla” – sorát, mintha azt mondaná: mert
képtelenek vagyunk beszélni róla, mert az elviselhetõség mértékét százszor meghaladó
kínokhoz és jogtalanságokhoz már nincsenek arányos szavak, arányos már csak a hall-
gatás, a kifelé szinte dermedt arcát mutató lélek.
„De mindig, mindig gondoljunk reá”! Mert spirituálisan, lelkében s szellemében csak
akkor egész az ember és tesz eleget a felelõsségteljes létezés parancsának, ha számon
tartja a gyökereit, családja és hazája múltját, és a múltnak szégyene vagy érdemei
szerint egy fokkal meghajtott vagy emeltebb fõvel jár. „Mondd el fiaidnak!” – így szól a
zsidó mondás is, mert õk is tudják, hogy az emberi tartás mögött ott van a múlt, a fény-
ben álló napok és ott van a „babiloni fogság” is.
Trianon miatt nincs okunk lehajtott fõvel járni – nem a mi szégyenünk! De Európa szé-
gyene maga a tett, a sunyi magyarázkodás, s a máig elodázott bocsánatkérés. S a hazug,
a magunkat arculcsapásra kényszerítõ internacionalizmus bûne, hogy a határon kívülre
szorult, számkivetett magyarokról mint kitagadott zabigyerekekrõl hallgatni kellett,
mint ahogy, nem mellékesen, hallgatni kellett a frontokra vezényelt s letetvesedett, a
lövészárkok sarát és ürülékeit megjárt apáinkról, nagyapáinkról is. (A „fejekben”, ahogy
mondani szokás, idõvel meg is lett az internacionalista szellem eredménye, elég, ha
figyeljük a gyergyói vagy udvarhelyi magyarok ma is tartó lerománozását.)
Trianonra jöttünk emlékezni.

Nézzük a megkerülhetetlen tényeket.
„A trianoni béke olyan területeket csatolt el
Magyarországtól, melyek több mint ezer
éven át megszakítás nélkül hozzá tartoz-
tak. Így egy tollvonással úgyszólván nem
csak Magyarország nemzeti és történelmi
egységét szüntették meg, hanem azt a
fizikai-gazdasági egységet is, mely tíz
évszázad alatt a Kárpát-medencében
kialakult.
Számokban kifejezve Trianon 2 millió ma-
gyart juttatott Romániának, 1 milliót
Csehszlovákiának, félmilliót Jugoszláviá-
nak. Így a magyarok 35%-át választották el
hazájától, tehát gyakorlatilag minden har-
madik magyar idegen állampolgárrá vált.
Míg Magyarország területe 325 ezer km2-
rõl 93 ezer km2-re csökkent, a csehek és
románok területe a háború elõttihez viszo-
nyítva a kétszeresére, a szerbeké pedig
ötszörösére emelkedett. Egyedül a Romá-

Dr. Szuromi Pál ünnepi beszéde a trianoni megemlékezésen

• A „VÁROSUNK: BÉKÉS” CÍMMEL KIÍRT FOTÓPÁLYÁZATRA ÉRKEZETT MUNKA •
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niához csatolt 103.000 km2 meghaladta az egész trianoni Magyarország területét!
„Az erõszak békéi között ez volt a legaljasabb és legostobább béke” – írta Henri Pozzi,
azon kevés számú franciák egyike, akikben, noha már késõn, megszólalt a lelkiismeret.
A legyõzött Magyarország felett a szó szoros értelmében a vadászjogot érvényesítették.
Megtörték a régi Magyarország földrajzi és gazdasági egységét, melyben a Kárpátok
hegyvidéke harmonikusan kapcsolódott az Alföldhöz, az új határok elvágták az ország
központja felé haladó útvonalakat, folyóvölgyeket, melyek valamennyien az Alföld felé
tartottak. Elvágták Magyarország szervesen kialakult vasúti és folyami úthálózatát,
amely Európa egyik legrégibb és legsûrûbb hálózata volt. Magyarország elveszítette
vasúthálózatának 62%-át, közútjainak 74%-át, hajóútjainak 65%-át. Ezzel a trianoni
béke nemcsak a Csonka-Magyarország, hanem az utódállamok területén lakó népek
gazdasági életét is teljesen felforgatta.
Magyarországtól elcsatolták erdõinek, szénbányáinak, vízierõmûveinek, vasbányáinak
nagy részét, elvették valamennyi sóbányáját, arany- és ezüstbányáit, melyek a középkor
óta jóléte alapját képezték. Végül pedig Fiume elcsatolásával elvágták a tengertõl is. –
Összefoglalóan megállapítható, hogy mezõgazdaságunkon kívül valamennyi természeti
forrásunkat elveszítettük.
Az új határok megvonása ezenkívül nemcsak az ország gazdasági ütõerét vágta el,
hanem botrányos önkényességgel rendelkezett utak, csatornák, vasútvonalak, közigaz-
gatási és magántulajdon-határok meghúzásánál is. Így keletkezhettek külvárosaiktól
megfosztott városok, kettészakított falvak, szétválasztott magántulajdonban lévõ bir-
tokok, bejárataiktól megfosztott bányák, templomtól vagy temetõtõl elszakított
lakosság. A megaláztatás szándékának szadista vágya Magyarországgal szemben a
legkisebb intézkedésnél is nyilvánvaló volt. „Nyugodtan állíthatnánk – írja egy
történész – hogy az új határkövek sírkövekbõl álltak, melyekbe bele lehetett volna vésni,
hogy „itt nyugszik az igazság”. – „A tegnap határai – ahogyan az egyik francia szerzõ,
Georges Desbons is elismeri – a természetet követték, a maiak esztelen önkényessége
szétnyirbált mezõket, elválasztott házakat, útvonalakat, városokat. Nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy miként a békeszerzõdésben a vak és alaptalan gyûlölet, ugyanúgy a
határok kijelölésében a végtelen önkény, tudatlan rosszindulat és részrehajlás jelei nyil-
vánultak meg. Ez a magatartás egy becsületes országgal szemben, mely évszázadokon
keresztül védte Nyugatot, egyszerûen elképesztõ.” – Georges Desbons a települések
lelketlen szétszabdalására számadatokat is közöl: 52 kettészakított falu a román
határon, 22 az osztrák határon, 76 a csehszlovákon, 70 a jugoszlávon és több mint 100
város és falu, melyeket elvágtak közlekedési és vízszolgáltatási lehetõségüktõl.
Trianonban Magyarországot nemcsak a valóban magyarlakta területre szorították,
ahogyan ezt eredetileg tervezték, hanem mintegy az ország testébe vágva körös-körül
leválasztottak szerencsétlen országunkról nagy magyar néptömegeket, melyek addig a
lakossággal teljes közösségben éltek.  Kizárólag stratégiai vagy közlekedési szempontok-
ból a tisztán magyarlakta Alföldbõl hatalmas területeket adtak az utódállamoknak.
Ezeken a szomszédos területeken több mint 2 millió magyar élt a 3 millióból, mely ide-
gen uralom alá került. Itt voltak még a régi Magyarország nagy városai: Pozsony,
Nagyvárad, Arad, Temesvár, Szabadka, melyeknek lakossága szintén magyar volt.
„Különös irónia – írja Charles Danielou, a béketárgyalások elõadója – hogy a cseh határt
40 km-re elõre tolták Budapest felé, hogy ez a város a cseh ágyúk lõtávolságába kerüljön,
ugyanakkor a Bácskát azért csatolták Jugoszláviához, hogy Belgrád távol essék a ma-
gyar ágyúk hatótávolságától”.  
…S hosszan lehetne részletezni még kifosztatásunk és megaláztatásunk fejezeteit,
miként alázták meg, még a békekötés elõtt a Franciaországba érkezett magyar
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küldöttséget, az emberként és politikusként is kitûnõ Apponyi Albertet, hogyan utasí-
tottak vissza – az egyetlen Sopron kivételével – mindenfajta népszavazást vitatott
városok vagy területek ügyében.

Állítólag II. Frigyes mondta valaha: „Elveszem, kifosztom, meglopom õket, azután
törvényhozóim majd mindezekre valami nagyszerû jogcímet találnak.” – A történelem,
az ismert mondás szerint, nem ismétli önmagát. De a gazság szellemének vannak biz-
tosan bevált, újra és újra elõvett forgatókönyvei.

Tisztelt Emlékezõk!
Mindnyájan ismerjük, legalább nagyvonalakban, Trianon utóéletét. De alighogy leírtam
ezt a mondatot, máris falsul csengett. Valóban ismerjük Trianon „utóéletét”, a megvaló-
sult Trianont? S hány arca, hány „nézõpontja” – százféle élethelyzetben, százféle módon
ránkcsavarodó fájdalomgörcse van a trianoni – legalább szívünkkel soha el nem fogad-
ható veszteségnek?
A fiatal József Attila „magyaros virtussal” fakad ki:

„Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.”

Juhász Gyula elégikusan emlékezik:
„S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ?
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi õskert
Tizenhárom magasztos álmodóját…?”

Babits már ótestamentumi fájdalommal kiált:
„Oh, igazság, te egyetlen kiáltás, egyetlen fegyver, Jerikó trombitája! szólj!
falak, omoljatok hangjaitól!
gerincek, borzadjatok! Európában és Amerikában!
mert
borzasztó az igazság a gerincekben!---
Óh tiszta, éles trombita, zengj!
ne hallgass sohase!
egy napig se! egy óráig se! egy pillanatig se! mint
ahogy nem
hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség…
nem hallgat a vonzás a kõben, hogy természetes
irányában essék…
nem hallgat a madár, míg fészkébe nem tér…
nem hallgat a folyó, míg tengerbe nem ér…
nem hallgat a szél,
míg él..”

Ezek a hangok a történelmi hazától megfosztottak hangjai, az itthon, a csonka hazában
rekedtek jajkiáltásai. De mit tudunk a kintivé lett, a különféle idegen uralmak alá került
3,5 millió magyar – s millió és millió leszármazottuk – fájdalmáról, a ki nem kiáltható –
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mert a megtorlás veszélyét hordó – jajszavakról? A magyar voltuk miatt a Duna-deltá-
ba hurcoltakról, a – mint a leprásokat – hátukra lökött batyujukkal a szülõföldjükrõl
kizsuppoltakról, a bozgor-szavak arculköpéseirõl? Mit tudunk arról, milyen lehet az a
lét, amit szüntelenül egy idegen hatalom kushadást követelõ korbácssuhogtatása alatt
kell élni, de meglelni a módját, hogy mégis egyenes maradjon a gerinc – amíg egyenes
maradhat, amíg a gyöngékben végleg meg nem törik. Sajnos ez utóbbiról, a gerinctörés-
nek az itthoni próbájáról már mi is sokat tudunk. 
Trianon igazi tragédiája, hogy nem lezárult, túlléphetõ történelem - Trianon ma is tart!
Tart Trianon egyes szomszédos országokban, ahol a magyar nyolcvannyolc éve csak
másodrendû állampolgárnak érezheti magát, s ahol például komoly közéleti emberek
vágnak komoly arcot olyan kutyakomédiához, amelyben megkezdik az elõkészületeket
azon elõkészítõ tárgyaláshoz, amelyben majd megvizsgálják, hogy „történelmileg idõ-
szerû-e” már újra visszakerülnie egy magyar falutáblának, vagy – más helyen – a hiva-
talosság emberei testületileg „bizonyítják”, hogy egy húsz éves diáklány arcátlanul pro-
vokatív módon képes volt önmagát véresre verni. S a sort mindnyájan folytathatnánk.
És tart Trianon itthon, a nemzet, a magyarság szellemi, erkölcsi, anyagi erejének a meg-
gyöngítésével. És ebben nem is az elszegényedés tán a legnagyobb veszély. A legnagyobb
veszély azokban a százfelõl áradó intézkedésekben, behatásokban, káros és kóros szok-
tatásokban – de legfõképp talán a médiafertõzésben, a médiának a magyarság elleni ter-
rorcselekményeiben rejlik, amelyek mind, mind arra akarnak kényszeríteni, hogy add fel
az igényességedet és „politikailag korrekt”, elõírt sablonokban gondolkodó, (Fekete
Gyula szavaival:) médiamoslékot fogyasztó tucatember legyél.
De ahogyan zsidó testvéreink – az átéltek és lelkiismeretük parancsára – 20. századi
tragédiáikat, azok tényét nem feledhetik, úgy mi, magyarok sem feledhetjük Trianon
tragédiáját, a nemzet felmorzsolására irányuló pusztításait! Nem feledhetjük, különben
a Plázák rongyai közt turkálva, vagy langyos sörtõl böfögve az ötezredik amerikai TV-
film elõtt, vagy ímélezve Angliában bébiszitterkedõ gyerekünkkel, unokánkkal, látszólag
elégedetten vagy közönyösen, de Trianonba belepusztulhatunk.

Emlékezzél – és meséld el fiaidnak!
Azzal a dacos és öntudatos emberi méltósággal élj, hogy egy hazájában megcsonkított,
de történelmében nagy nép fia vagy! És sajnos olyan nép fia , amelyet közönyössé akar-
nak tenni az öntudatot és emberi tartást adó múltja iránt, s akinek még mindig
bûnösségét sugallják vitatható és jóval késõbbi mércékkel mért megtévedései miatt. S ha
igaz a Radnóti Miklós mondta „bûnösök vagyunk mi, akár a többi nép”, annak igazsá-
ga is igaz, hogy nem vagyunk bûnösebbek náluk! S ami bûnünk volt, határokon belül és
azokon túl, a nyolcvannyolc év alatt százszor levezekeltük.

A mai Trianon csak azzal a tudattal ellensúlyozható, hogy jogunk van az igényes,
emberi méltóságunkban meg nem gyalázott – a Kárpát-medencében magyarságunk
miatt meg nem gyalázható életre!
Ne félj az emlékezéstõl, ne félj a hangodat hallatni a határokon túl gyakran ma is hát-
térbe szorított magyarokért – és ne félj a hited megvallása miatt hisztérikusan rád
köpött megbélyegzésektõl.
Azért se félj, mert már nincs idõ félni: folyamatosan veszélyeztetett helyzetben
vagyunk. S ha nem akarunk rezervátumba szorulni a saját hazánkban, ha nem akarjuk,
hogy a globalizáció és a média többségébõl áradó anarchista „ellenkultúra” gyökértelen-
né tegyen bennünket, meg kell becsülnünk minden közösségteremtõ erõt, az erkölcsöt
és a hagyományokat ápoló intézményt és azok munkásait. Meg kell becsülnünk, akik az
igényes nevelés szándékával ma is nagycsaládokat teremtenek; meg kell becsülnünk,
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többek között, a még tisztességes tanárokat, akik embert is szeretnének faragni iskolás
gyerekeinkbõl; meg kell becsülnünk egyházaink szolgálatát, mert a tízparancsolati
eszmény és Jézus szeretet-parancsa nemcsak a vallásos élet, de a civilizált élet alapja is;
meg kell becsülnünk, akik még földdel, jószággal küszködve természetes táplálékhoz
juttatnak minket – de legfõképpen meg kell becsülnünk egymást, akik ugyanannak a
sorsnak az elszenvedõi vagyunk, és szándékaink szerint egy teljesebb élet megõrzõi
szeretnénk lenni. 
És úgy hiszem, csak akkor lehetünk az országot formáló és Trianont ellensúlyozó erõ, ha
igényességünk nyilvánvaló, a hangját hallató és – higgyünk a lehetetlenben! – ha
igényeink és követeléseink a politika számára is megkerülhetetlenek! Ha megkerülhetetlen,
hogy – mint igazi demokráciákban – a köz akaratára cselekedniük kell – bármilyen és
bármekkora esély adódik nemzetközileg a magyarság javára – ha úgy tetszik: Trianon
ellen is. Úgy kell élnünk, s olyan elszántsággal védeni értékeinket, hogy az parancsoló
erõ legyen az országvezetésnek a magyarságért való cselekvésre.
Amilyen mélyen vagyunk, Barátaim, s amekkora a fenyegetettségünk, ez szó szerint
élet-feladat.
…De kezdjük legalább az alapoknál, annak megvallásával, hogy kik vagyunk. Hogy ez
is mekkora  súlyú, segítségül egy lengyel írótól, Kazimierz Brandys-tól idéznék egy gon-
dolatot.
„Ha Öntõl, Asszonyom, megkérdeznék, miben látja önmaga legsajátosabb jegyét: ha - 
- csak két szót kiálthatna, de a két szóba bele kéne zsúfolnia -- egész valóját… Önnek
bátran és gondolkodás nélkül ezt a rövid mondatot kellene rávágnia, melynek hallatlan
és döbbenetes súlyát sohasem tudjuk kellõen felmérni: „Lengyel vagyok”.
„Magyarországon – teszi hozzá az író Végh Alpár Sándor – a magyarok kissé
összeszûkült hazájában hasonlókat fennhangon kimondani…”mértékadó körökben”
kiközösítéssel járhat (tehát) el sem hangzik ilyen”.
Pedig ki kell mondanunk, fennhangon, a két szót, ami magában hordozza egész
valónkat, s aminek „döbbenetes súlyát” kellõen mi sem mérhetjük föl: „Magyar
vagyok.”

Elhangzott: Békésen, 2008. június 4-én, a trianoni megemlékezésen

Molnár Imre:
Cédulaház.

A „Városunk: Békés”
címmel kiírt 

fotópályázatra
érkezett munka.
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A világ békéjének szívünkben,
házunkban kell kezdõdnie.

(Renhold Schneider)

Ha békét akarsz, keresd a változást
magadban, és ne másokban.

(Anthony de Mello)

Ne békétlenkedj, mosolyogj, és
nézd, hogy boldogulj!

(Margaret Mitchell)

Ne szomjazz nyereségre, s a
veszteségtõl ne rettegj!

Lám, tiéd a béke.
(Sri Chinmoy)

Sohase feledd azt, hogy az értékes élet
alapja a szeretet és a békesség. Utána

a türelem és az emberi megértés.
(Tamási Áron)

Boldog csak az, akinek szíve megtalál-
ta a békességet. Békesség pedig csak
ott van, ahol minden szenvedély és

bûn tüze kialudt.
(Buddha)

A lélek békéje nélkül nincs boldogság.
(Joseph Murphy)

Ha szíved nem lesz szeretet s
békesség otthona, szerezhetsz rangot,

kincseket: boldogságot soha.
(Robert Burns)

A szeretet és a béke külön-külön nem
használható. Nem élhetjük át a

szeretet ölelését, amíg lelkünkben
békét nem teremtünk.
(Gerald G. Jampolsky)

A sikeredet aszerint értékeld,
kaptál-e általa békességet,

egészséget, szeretetet. 
(Jackson Brown)

A szeretet változtatja meg a szíveket,
és hozza el a békét a világnak.

(II. János Pál pápa)

Adjatok hát békét, de igazit;
a népeknek, haboknak és rögöknek…

Vigyázzatok. Béke csak az, amit
kiki a saját szívében kötött meg.

(Vas István)

Végezetül legyen itt egy régi jó-
kívánság Karácsonyra, a szeretet, a

boldogság és a béke ünnepére:

Karácsony szent ünnepén
Szívbõl azt kívánom,

Legyen béke a szívekben,
S az egész világon!

Szülessen meg az Úr Jézus
Mindenki szívében! 

Töltse be az egész földet
Igazi, szent béke!

BBBB éééé kkkk éééé ssss     gggg oooo nnnn dddd oooo llll aaaa tttt oooo kkkk

A gondolatok Vas Zoltán gondolatgyûjtõ gyûjteményébõl származnak.
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Amióta a Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület
Luca-napjára idõzíti a karácsonyi
vásárt, elõtérbe kerültek az e népha-
gyományban oly jeles nappal kapcso-
latos szokások, hiedelmek.

A Gergely-naptár életbe lépése elõtt (1582-
ig) Luca napja volt az év legrövidebb
napja, éjszakája pedig az év leghosszabb
éjszakája. Maga Szent Lúcia neve a fény,
fényesség, világosság jelentésû lux szóból
ered. A legendák szerint Lúcia egy fiatal
szûzlány volt az ókeresztény idõkben
Siracusaban. Mikor édesanyja nagyon
megbetegedett, együtt elmentek segít-
séget remélve Szent Ágota sírjához. A lány
ott elaludt, és álmot látott. Ennek
hatására elhatározta, hogy Jézus menyasz-
szonya lesz. Édesanyja meg is gyógyult, de
ennek ellenére sem fogadta el lánya
elhatározását. Pogány võlegényhez akarta
adni, és pogány bálványok hódolatára
kényszeríteni Lúciát. Mivel Lúcia nem
tágított elhatározásától, ezért elítélték.
Igás állatokkal akartak keresztülhajtatni
testén. Az állatok azonban megtorpantak
a lány lekötözött teste elõtt. Végül
megégették Lúciát, így lett vértanúvá
(304-ben). A legenda szerint csak akkor
halt meg, amikor befejezte imáját. Egy
másik hagyomány szerint saját maga szúr-
ta ki a szemét, hogy ne tetszen kérõjének.
Ezért is lett a késõbbi szent a szemfájósok,
és a vakok védelmezõje. 

A magyar néphit Lucája
A magyar néphitben Luca egyáltalán nem
hasonlít Szent Lúcia alakjára. Nálunk Luca
kísértetszerû, kitalált lény. Külseje: csúnya

öregasszony, máshol fehérleples alak, bün-
teti azt, aki fon, mos, kenyeret süt ezen a
napon. Büntetésbõl a fonó asszonyhoz
hajítja az orsót, kóccá változtatja a fona-
lat, bevarrja a tyúkok tojókáját. Így aztán
Luca-napja, december 13-a dologtiltó nap
volt egykor az asszonyoknak. A pénz
kiadása is tilos volt és ekkor, kölcsönkérni
sem volt ajánlatos, mert az elvitt dolog
boszorkányok kezére kerülhetett.

Luca-szék faragása
A legnevezetesebb népi szokás ezen a
napon. Ennek a szabályos ötszög köré írt,
öt egyenlõ szárú háromszögbõl formált
csillag volt az alakja. Készítõje Luca
napjától kezdve mindennap faragott rajta
egy kicsit, de csak karácsony estéjére volt
szabad elkészülnie vele. Ezért terjedt el a
mondás: lassan készül, mint a Luca széke.
A hagyomány szerint többnyire kilencféle
fából állították össze: kökény-, boróka-,
körte-, som-, jávor-, akác-, jegenyefenyõ-,
cser- és rózsafából. Arra szolgált, hogy
segítségével tulajdonosa felismerje a falu
boszorkányait.

Ha a széket magával vitte karácsonykor az
éjféli misére, ott ráállva nyomban
megláthatta azt, mert az illetõ ilyenkor
szarvat hordott. Ám a boszorkányok is
meglátták a széken ágaskodót, akit próbál-
tak elkapni. A menekülõnek az úton haza-
felé szüntelenül mákot kellett szórnia,
amit a boszorkányoknak kötelességük volt
felszedni, és így nem érhették utol.
Miután az illetõ szerencsésen hazaért, a
Luca-széket el kellett égetnie.

LLUUCCAA--NNAAPPII  NNÉÉPPSSZZOOKKÁÁSSOOKKLLUUCCAA--NNAAPPII  NNÉÉPPSSZZOOKKÁÁSSOOKK
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Idõjárás jóslás
Luca napjától figyelték eleink az idõjárást
is. A karácsonyig eltelt 12 nap a 12
hónapot jelölte. Luca nap volt a január, az
utána következõ nap a február és így
tovább. Eszerint minden hónap olyan lesz,
mint a neki megfelelõ nap a tizenkettõbõl.
Ha esik, esõs, ha száraz, akkor a hónap is
száraznak várható.
Ugyanerre a célra használták az úgy-
nevezett hagymakalendáriumot is. A
hagymát 12 héjra bontották, és sót szór-
tak rá. Amelyik hagymadarab nedves lett
ezután, a következõ évnek annyiadik
hónapja lesz esõs a jóslat szerint.

Luca-napi szerelmi jóslás
Az ardói lányok december 13-án, Luca-
napján szerelmi jóslásokat végeztek.
Összeverõdtek és csapatostól elindultak.
Egy lány megzörgette a disznóól tetejét
vagy ajtaját. Ha a malac megijedt, akkor
röfögött. Ez nem feltétlenül jelentett jót,
ugyanis az jelezte a közeli házasságkötés
eljövetelét, ha a disznó nem szólalt meg.
De ha elröffentette magát, akkor a
hiedelem szerint annyi évet kellett várni a
házasságkötésig, amennyit röfögött.

Ki lesz a jövendõbeli?
November-december hónapban egy sor,
nõi munkatilalommal kapcsolatos jeles
napot is találunk, és ilyenkor szokták a
lányok találgatni, ki lesz a férjük. A lányok
böjtöltek, csak három szem búzát ettek,
három csepp vizet ittak, s akkor meg-
álmodták, hogy ki lesz a férjük. A majdani
férj foglalkozását mutatta meg a vízbe
öntött ólom formája. Szilvás gombócokba
férfinevet tettek, s azt tartották, hogy
amelyik gombócot elõször felveti a víz,
olyan nevû férjük lesz. Hasonló jósló
szokások fûzõdtek Katalin-naphoz, Bor-
bála-naphoz és Luca napjához is. 

Az ekkor készített lucapogácsával is
jósoltak a jövendõ élettárs személyére, e
célból készítették a lucacédulákat is. 12
nevet írtak rájuk, egyet mindennap tûzbe
vetettek. Amelyik karácsonyra megma-
radt, az mutatta a jövendõbélit. 

Luca-búza
Luca napi szokás volt, hogy egy cserépbe
búzát vetettek, hogy karácsonyra kikeljen.
Akkor a karácsonyfa alá tették, mint az
élet jelképét. Ha karácsonyig minden
elvetett szem kikelt, akkor a következõ
évben bõséges termésre lehetett számí-
tani. Karácsony után a kizöldellt búzát az
állatoknak adták, hogy termékenyek le-
gyenek. Jó ellenszernek tartották a tojás és
a tejrontás ellen is. Lányoknak pedig a
mosdóvizébe rakták, hogy attól szebbek
legyenek. Máshol azért, hogy ne fájjon
majd a szemük. Ez a szokás utal a Lúcia, a
mártírhalált halt szûz leány szent tör-
ténetének ismeretére. Fontos volt még,
hogy nõ ültesse a búzát. Ez termékenység-
varázslásra utal.

Luca-napi kotyolás
A jövõt és a termékenységet nemcsak
megtudni, hanem befolyásolni is akarták.
Ez volt a Lucázás szokása. A fehér lepelbe
öltözött lányok ilyenkor házakhoz men-
tek, ahol általában különbözõ jókívánsá-
gokkal a tyúkok szaporulatára akartak
hatni. Máshol ilyenkor a gyerekeket ijeszt-
gették. A legények pedig a lányos házak-
hoz jártak, s ott ilyen és hasonló mon-
dókákat mondtak. A jókívánságokért
cserében tojást kaptak ajándékba.
A legények tréfából egyes helyeken vagy
kicserélték a kapukat, vagy szétszedvén a
szekeret fölvitték a tetõre, ahol összerak-
ták ismét bosszantván a ház gazdáját és
népét.

Szegfû Katalin

� 73 �
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Szeretné Békést olyan szemszögbõl
megismerni, amit még rendkívül sokan
nem ismernek? Ha igen, akkor most itt
az óriási lehetõség! Nem kell mást ten-
nie, mint biciklire pattannia és útra
kelnie. Eljött az idõ arra, hogy felfe-
dezzük Békés rejtett arcát, a valódi
értékeket, melyeket a régmúlt mára
kimagasló értékûvé formált.

A rohanás és nyüzsgés, mint minden
más helyen, Békésen is jellemzõ. Úgy
tûnik, mintha zárt burokban élnénk mi
békésiek is, melybõl nem látunk ki. A
hétköznapok teljesen magukkal ragad-
ják az embert, a burokból nem képes
már kitekinteni. Azt sem veszi észre,
hogy milyen állapotban van a saját
környezete, és hogy milyen érdekes-
ségeket és látványosságokat tartogat
saját városa. Amit most én ajánlok a
kedves olvasónak a figyelmébe, az lehe-
tõség arra, hogy más szemszögbõl
ismerje meg a várost. Békés természeti
képe roppant csodás, higgyék el, érde-
mes közelebbrõl megismerni. 

A természet rendkívül sokat jelent az
ember számára, bár sokan ezt még nem
tudják. A természetjárók számára, akik
szabadidejük nagy részét a természet-
ben töltik, mondhatni, jobb élet-
minõséget is biztosít egyben. A helyi
értékek felismerésével, és ha saját
környezetünk megóvására egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetünk a gyakorlat-
ban, akkor képesek lennénk elérni a
helyes látásmódot. A helyes látásmód
nem pusztán a saját személyes jövõnk,
hanem a csodás bolygónk jövõje felé
tekint.

A következõkben leírt túraútvonal vé-
gigjárásával lehetõség nyílik a város
rejtett arcának megismerésére. Család-

dal vagy nagyobb csoportban is bejárha-
tó az egész túra, de egymagunk is
megtehetjük. Békés természeti képébõl
e túra révén számos érdekességgel, és
sok igazán szép élményekkel gazdagod-
hat az ember, fõleg, ha ezt a nyári
idõszakban teszi meg. Érdemes egy
olyan napot választani, amikor biztosan
nem várható esõ és más olyan idõjárási
viszontagság, amely megakadályozná az
egész napi kirándulást. 

Békés természeti világát azért is lehet
igazán figyelemreméltónak nevezni,
mivel minden idõszakban más és más
természeti látványossággal ismerked-
hetünk meg. A túraútvonal pontjait be
lehet járni egy nap alatt is, de ha egy 
kicsit jobban meg szeretné ismerni,
akkor egy napra csak egy túrapont
megismerése az ajánlott! 

Elsõ pont
Az út megyénk 200. helyi jelentõségû
védett természeti területénél kezdõdik.
Mint azt már sok helybéli tudja, váro-
sunk élõvilágban egyik leggazdagabb
területe ez. A rét mellett közvetlenül 
- ahol a helyi védettséget jelzõ tábla
megtalálható-, egy magasles könnyíti
meg a kilátást az idelátogatók számára,
na és persze kiváló pihenõhelyként is
szolgál egyben. A Malomasszony kertbe
vezetõ Zsilip-hídhoz, mely kettéválaszt-
ja a területet, nagyon ajánlott elnézni,
mivel kiváló panoráma nyílik. A hídról a
területet nézegetve, kicsit a régmúlt
világa jelenhet meg elõttünk, amikor
még jelentõs volt az emberek számára
ez a csodás folyó! Mielõtt behatolnánk a
területre, tudni kell, hogy a magyar ter-
mészetvédelmi törvények szerint a
fokozottan védett állatfajok élõhelyét
megzavarni tilos, ezért jártas kísérõvel
járható be a terület. Mivel a terület

K E R É K P Á R R A L   B É K É S   K Ö R N Y É K É N   K E R É K P Á R R A L   B É K É S   K Ö R N Y É K É N   
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élõvilága igen gazdag, így õket megza-
varni önkényesen tilos! Behatolni a sûrû
aljnövényzet és a csalánerdõk miatt
nagyon nehézkes, ezért igazán próbára
teszi az embert. A terület belseje egy
igazi vad dzsungelhez hasonlít a min-
dent ellepõ futónövények miatt. Nem
nagy területrõl van szó, ám mégis az
egyik legértékesebb. A tiszta, nyári
alkonyati napsütésben az éjszakai
útjukra kelõ gémcsapatok igen látvá-
nyosak. A csatorna rejtettebb, sûrû fák-
kal tarkított partszakaszainál felkere-
kednek a magasba, és hangjukat hango-
san hallatva útjukra indulnak. E csodás
folyó ökológiai folyosóként szolgál. Az
egyik nélkülözhetetlen természeti elem-
nek, az Élõvíz-csatornának a legértéke-
sebb partszakaszáról van szó, melyet
igazán érdemes megismerni. A követke-
zõ úti cél felé haladva már teljesen más
típusú tájat ismerhetünk meg. Tovább
haladva a városból kifelé a védett terület
bezáródásánál, ahol egy éles jobbra 
kanyar van, balra található egy föld
bekötõút. 

Második pont
Teljesen új táj nyílik elénk. A messzeség-
ben húzódó erdõkben gyönyörköd-
hetünk, mely a Körösünket körülölelik.
A fõ hangsúlyt itt a nyílt mezõségi
területek és a lakatlan tanyák kapják,
melyek komótosan, roskadozva áll-
dogálnak. A régi tanyavilágnak a hangu-
latát adják. Ennek a földútnak a felét
elérve válik igazán csak élvezhetõvé a
természet nyújtotta csend. Távol a
város zajától járunk, így elõtérbe kerül a
természet, és ráhangolódhat az ember a
természetre.  Aki ezt az utat nem isme-
ri, és szeret új utakat megismerni, annak
bizonyára nagy kaland lesz. A végéhez
érve haladjunk a part tetején tovább a
város felé, már csak a kilátás miatt is.
Míg a jobb oldalon élvezhetjük a körösi
világot, addig a bal oldalon egy fiatal
fákból álló tölgyes erdõben gyönyörköd-
hetünk. Ezt az erdõt nevezhetjük a
város tüdejének is, mivel rendkívül nagy
szerepet játszanak a fák a levegõ
tisztításában, ezért remélhetõleg, mint
ahogy eddig, továbbra is ilyen érin-
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Molnár Zita: Körös part részlete.
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.
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tetlen, háborítatlan állapotban marad. A
part tetejérõl is érezhetjük a friss tölgy-
szagú levegõillatot. Ahogyan haladunk
tovább a város felé, a Körös part jobb
oldalánál található egy kisebb vízsza-
bályozó zsilip, ahova le is vezet egy út.
A partoldalon jól lehet látni az autók
kitaposott nyomát. Beláthatjuk a
Kettõs-Körös kicsit vadregényesebb
arcát. Télen ennél a résznél több százas
nagyságrendû récecsapatok figyelhetõk
meg, ami a legnagyobb látványosságnak
számít! Ennél a résznél a túloldalt a
látható egy keskeny kitaposott földút,
mely az erdõbe vezet. Ha szeretnénk
érezni igazán friss és üde tölgyerdõ illa-
tot, mint amilyet a hegyekben lehet
érezni, akkor ezt nem szabad kihagyni.
Nagyon ajánlom mindenkinek! A város
legtisztább levegõjét fogja beszívni, ha
valaki ellátogat ebbe az erdõbe. Az erdõ
klímája és a levegõjének a tisztasága a
legjobb minõségû, ami igazán külön-
leges. Az erdei életet megismerhetjük,
ha egy kicsit beljebb merészkedünk. Az
erdõ belsejében a csend szinte állandó,
amit csak ritkán zavarnak meg az
erdõben csörtetõ vadak. A nyári kániku-
la meleg levegõje ide nem jut be. Az erdõ
belsejében félméteres és sok helyen
ennél magasabb hangyavárak épültek.
Nagyon hangulatos maga az erdõ a
fiatal tölgy az egyre több helyen elve-
gyülõ fehér nyárfákkal. Aljnövényzete is
eléggé gyér, mivel nem jut be az erdõ
talajára fény. A legszebb erdõnknek
mondható. Ha feltöltõdtünk a tiszta
erdei levegõbõl és megcsodáltuk az
erdõt, akkor érdemes továbbhaladni,
hiszen az út újabb tájak felé vezet.

Harmadik pont
A gáton továbbhaladva elhaladunk a
felújított medrû szivornya, majd a
kishajó kikötõ mellett is. A legtöbb és
leglátványosabb természeti jelenségeket
éppen a partról lehet legjobban élvezni.
Végig kell haladnunk egészen a Nagyhíd
lábáig. De mielõtt elérnénk odáig, érde-

mes a naplemente elõtti percekben a
parton lennünk, mivel az egyik legszebb
természeti jelenségnek számít a naple-
mente. Az egyre lejjebb és lejjebb
ereszkedõ nap szinte lélegzetelállító,
amint a városunk hátterében megnyug-
szik. Igazán gyönyörû színárnyalatokat
figyelhetünk meg az égen, míg le nem
nyugszik. Nagyon gyönyörû jelenség ez,
éppúgy, mint a napkelte. Mindemellett
persze városunk hangulatából is kapunk
egy kis ízelítõt. Ha elértünk a Nagyhíd-
hoz, egyenesen haladunk szintén a gá-
ton tovább a Nostra nevezetû mezõgaz-
dasági terménytároló felé. Ez az épület
értékesebb, mint gondolnánk. Nemcsak
a kinézete és a régmúltban betöltött
szerepe miatt, hanem mert olyan ritka
természeti érték található itt, mely
megyénkben csak néhány helyen talál-
ható meg. Az épület egy óriási fecske-
kolóniának nyújt kedvezõ életteret. Az
épület felsõ részeinél több száz fecske
fészkel idõtlen idõk óta. Ez a fáradhatat-
lanul nyüzsgõ fecskeraj ritka természeti
értéknek számít. Továbbhaladva a gá-
ton, véget ér a betonút, és ismét földút
következik. Hamarosan megérkezünk
ismét egy zsiliphez. Mellette van egy
levezetõ földút az erdõbe.

Negyedik pont
Békés értékõrzõ fáihoz érhetünk el.
Koruk miatt kimagasló jelentõségûek.
Törzseik átéréséhez több ember szük-
séges, olyannyira vastagok. Hatalmas
ágrendszerei és a fák óriási méretei az
eltelt évtizedeket tükrözik. Nagyon
csodálatosak. Sokszor fölmerülhet ben-
nünk, hogy mennyi mindent megéltek
ezek a csodás fák, és hogy milyen csodás
a természet munkája. Olyan érzés tör-
het az emberre, mintha törpe lenne eb-
ben az erdõben. Igazán ennél a pontnál
érti meg az ember igazán azt, hogy mi-
lyen szép dolgokat képes „produkálni” a
természet, ha az ember nem avatkozik
bele a munkájába. Ennél a résznél az
erdõnek van egy nagyobb nyílt ártere,
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mely alkalmas egy kis piknikezésre. A
túloldalt pontosan megtalálható a város
legidõsebb fája, az „öreg fehér nyár-
anyó”, mely védettséget élvez. Vissza-
felé kell vennünk az irányt, ha elbúcsúz-
tunk e „matuzsálemektõl”. A partoldal
egészen tavasztól nyár végéig virágára-
datba borul, a legszebb talán, amikor a
pipacsok tûzvörös színbe borítják a part
egyes szakaszait. Ha ismét a Nagyhíd-
hoz értünk, akkor Tarhos felé vegyük az
irányt, az utolsó célállomás felé. 

Ötödik pont
A hídról lefelé tartva a legelsõ balra
bekötõúton, vagyis a bélmegyeri útra rá-
fordulunk. Egészen a Ludad-pusztáig
kell tekernünk. Balra található meg egy
kisebb faüzem, mely elõtt közvetlenül
balra fordulunk. Itt egy roppant értékes
rétvilágot ismerhetünk meg nem sokkal
a kanyar után, mely már lehet eltûnt,
mire a kedves olvasó e sorokat olvassa,
csak reménykedhetünk benne, hogy ez
még nem történt meg! Békés utolsó
legértékesebb rétvilága rejtõzik a város e
részénél. Mozaikszerûen a legváltoza-
tosabb fajgazdagságú növényvilág ala-
kult ki a valamikori legeltetések követ-
keztében. Magánkézben van ez az egye-
dülálló terület, ezért a tulajdonoson mú-
lik az, hogy meddig marad fenn ez a pá-
ratlan rétvilág. Reménykedjünk benne,

hogy a tulajdonos a lehetõ legtovább
fenntartja Békés számára ezt a csodás
részt! 
A végsõ célállomás pedig a legérintet-
lenebb vízfolyáshoz vezet. A bodzás-
zugi kanyargós szakaszú csatorna na-
gyon fontos szerepet tölt be. A mezõsé-
gi részek közepén húzódva, igen válto-
zatos élõvilág alakult ki. Sok helyen a
vízre dõlnek rá a fák, az egész környezet
az érintetlenségrõl árulkodik. 
Nos, utunk véget ért, de nem jelenti
egyáltalán azt, hogy ezzel be is zárult a
kör, hiszen a látnivalók és az érdekes-
ségek száma szinte végtelen. Békés
önmagában hordozza a sokszínûségét,
megismeréséhez csak fel kell fedezni! Az
emberek tevékenységei miatt lehet,
hogy évek múlva már néhány élõhely a
bemutatott értékekbõl már csak emlék
lesz. A megtalálható természeti értékei
rendkívül sérülékenyek, így rajtunk
múlik sorsuk és jövõjük. 
Büszkék lehetünk arra, hogy békésiek
vagyunk, kezdjük el hét megismerni
városunk csodálatos természeti világát. 
Kellemes idõtöltést és kikapcsolódást
kívánok mindenkinek! Pap Zsolt

Túravezetés: Pap Zsolt 70/ 626-20-94.
Bõvebben Békés természeti világáról:

www.greenbekes.oldal.hu

Ozgyin Pál:
Nyári vendég a

Kettõs-Körösön.
A „Városunk: Békés”

címmel kiírt
fotópályázatra

érkezett munka.
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Az úgynevezett ipari társadalmakban
minden hetedik ember balkezes. Ará-
nyuk meglepõ módon egyre nõ. A bal-
kezesség nem megszokás, hanem gene-
tikai meghatározottság.

Tanulmányok szerint a férfiak körében
gyakoribb a bal kéz domináns használa-
ta. Az átlagos populációhoz hasonlítva
ugyancsak gyakrabban fordul elõ egype-
téjû ikrek esetében, és az idegrendszeri
megbetegedésben szenvedõk körében
(epilepszia, Down-kór, autizmus, szelle-
mi visszamaradottság). A balkezesség
gyakoribb Dél-Ázsiában, Kelet-Európá-
ban és Dél-kelet Ázsiában, míg Nyugat-,
Észak-Európában és Afrikában kevésbé.
Megfigyelések szerint hosszabb idejû (6
hónap vagy több) jobb kéz sérülés ese-
tén sokan válnak balkezessé és a gyó-
gyulásuk után is a bal kezüket használ-
ják gyakrabban, ezt nevezik szerzett
balkezességnek. 

Mi az oka a balkezességnek? 
Egy elmélet szerint a magasabb tesz-
toszteron-szint idézi elõ magzati kor-
ban. A tesztoszteron elfojtja a bal agy-
félteke fejlõdését, így a jobb agyfélteke
erõteljesebben lesz fejlett. Így a magzat
nagyobb valószínûséggel válik bal ke-
zessé, mivel a jobb agyfélteke irányítja a
test bal oldalát. A születéskor fellépõ
stressz is kiválthat balkezességre való
hajlamot. Genetikai okok is közbejátsz-
hatnak a balkezesség kialakulásában. Ha
mindkét szülõ balkezes, akkor 46 száza-
lék annak az esélye, hogy a gyerek is
balkezes lesz, de ebben a környezeti
tényezõk is szerepet játszanak, hiszen a
két szülõtõl a bal kéz használatát látja. 

Létezik egy egyszerû mód arra, hogy
kiderítsük kinek melyik keze a domi-
náns. Figyeljük meg, ha az illetõ spon-
tán módon integet, például figyelemfel-
hívás vagy üdvözlés céljából, melyik
kezét használja.

Balkezeseket érintõ megkülönbözte-
tések, elnevezések 
A balkezeseket gyakran sutának neve-
zik, és sok kifejezés és mondás van,
mely szerint a bal rosszat jelent. A ma-
gyarban például ilyen a balszerencse,
balsors, balsejtelem, balvégzet, balsiker,
baleset, balhé, ballépés, balfék, balek,
balfácán, balul üt ki, bal lábbal kelt fel.
Az angol sinister szó jelentése bal-
jós(latú), vészjós, amely a latin sinistral
(balkezes, baloldali) szóból ered. Az ere-
deti latin szó jelentése késõbb változott
és használták gonosz és szerencsétlen
értelemben is. Az ír nyelvben használa-
tos ciotóg szó, melyet balkezes embe-
rekre mondanak, „furcsa szerzetet” je-
lent. A norvégok által használt venstre-
handsarbeid (tükörfordításban „balke-
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zes munka”) olyan értelemben használa-
tos, hogy a munkát elégtelenül, hanya-
gul végezték el. Ezekkel ellentétben a
jobb szó számos európai nyelvben nem
csak a jobb kezet, hanem a jót,
megfelelõt, hibátlant jelenti. Olyannyi-
ra, hogy a német és holland nyelvben a
recht, az angol right, a francia droit, a
spanyol derecho és a szláv nyelvekben
használatos prav jelenti a jobb oldalt és
a jogot, igazságot is.

Balkezességbõl származó elõnyök
Egy jobbkezeseknek szánt világban ke-
vés a balkezességbõl származó elõny, de
léteznek. Például a sebészetben hasznos
lehet, ha mindkét kéz egyformán ügyes.
Balkezes vagy ballábas is sportolók
elõnyre tehetnek szert azáltal, hogy
„jobbos” társuknak meglepetést szerez-
nek a szokatlan oldal használatával.

Balkezes sportolók
Úgy tûnik, hogy egyes sportágakban
kifejezetten elõnyös a balkezesség.
Például a vízilabdában, teniszben, vívás-
ban, ökölvívásban. Neves balkezes spor-
tolók: Benedek Tibor, Gyarmati Dezsõ,
Kiss Gergely vízilabdázók, Jimmy Con-
nors, Goran Ivanisevics, Jonh McEnroe,
Szeles Mónika teniszezõk, Elek Ilona,
Nagy Tímea, Gedõvári Imre, Nébald
György vívók, Papp László, Nagy
„Csonttörõ” János ökölvívók, Puskás
Ferenc, Huszti Szabolcs labdarúgók.

Eszközök a balkezesekért
Kutatók 1897 és 1913 között Észak-
Angliában készült dokumentumfilmek
vizsgálata után azt a megállapítást tet-
ték, hogy akkoriban a lakosságnak csak
mintegy 3 százaléka volt balkezes. A ku-
tatók szerint ez annak volt a következ-
ménye, hogy az abban az idõszakban

kezdõdött ipari forradalom gépei, beren-
dezései kizárólag jobbkezesek számára
voltak használhatóak, így a balkezesek
kiestek a munkából, megbélyegezték
õket, és ez a párkapcsolatok kialakulását
is megnehezítette.
Mostanra már felismerték, hogy a nagy-
számú balkezes miatt, az õ életüket
megkönnyítõ tárgyak gyártásának van
értelme, megéri. Egyes nagyvárosokban,
már Magyarországos is léteznek balke-
zes szakboltok, illetve lakóhelytõl füg-
getlenül mûködik és mind nagyobb
méretet ölt az internetes eladása ezek-
nek a tárgyaknak. 
Árulnak például íróeszközöket (a legis-
mertebb ollótól a tollakig, vonalzókig)
számítástechnikai eszközöket (például
egeret) és konyhai eszközöket. Utóbbi-
ból a legbõségesebb a kínálat: kifejezet-
ten balkezeseknek megtervezett kések,
dugóhúzók, hámozók, konzervnyitók, stb.

Átszoktatás
A pedagógia mai álláspontja szerint bal-
kezes gyereket „átszoktatni” szigorúan
tilos. Mivel már a magzati korban eldõl,
hogy melyik agyfélteke lesz a domináns
és ennek a megváltoztatására tett kísér-
let súlyos zavarokhoz vezethet. Ilyen
például a dadogás, olvasási-, írási-, szá-
molási nehézségek, magatartásbeli prob-
lémák, egyensúlyzavar, könnyen veszít-
het magabiztosságából és egyéb lelki
problémák alakulhatnak ki. Átszoktatás
helyett inkább segíteni kell a gyermeket,
pl. az írástanulásnál meg kell mutatni
neki a megfelelõ technikákat.

Balkezesek Nemzetközi Világnapja
Augusztus 13. a Balkezesek Nemzetközi
Világnapja, elõször 1976-ban tartották.
A balkezesek elnyomottságára szeretné
felhívni a figyelmet.
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Amagyarázatok szerint a békési
ember, ha útnak indult, feltét-
lenül vitt magával madzagot, hi-

szen bármikor elõfordulhatott, hogy
kiszakadt a zsák, elszakadt a lovak ist-
rángja, a kátyúban megnyekkent a sze-
kér, vagy a kocsinak lett valami baja a
hepehupás, sáros utakon. A Sárrét déli
mocsarai valamikor vidékünkig lehú-
zódtak, sokáig inkább csak útirányok
léteztek, mint igazi utak. A rossz
közlekedési helyzetet tovább súlyosbí-
totta a Körösök gyakori áradása. Béké-
sen a régi idõkben a parasztemberek
lószerszámaikat szintén nagyobb részt
madzagból, kötélbõl (pl.: hám, gyeplõ)
saját maguk állítottak elõ. A férfiem-
berek mindig vitték magukkal a kötö-
zésre összesodort fonalat, ezért is ne-
vezték õket békési madzagosoknak.
Egy-egy madzagtekercs kis helyen meg-
fért, és biztos segítséget nyújtott. Való-
színûleg a madzagnak e gyakori alkal-
mazása tûnt fel a környezõ települések
lakóinak, és nevezték el a békésieket
madzagosoknak. „A madzag más vidé-
keken spárga néven ismeretes, de Bé-
késen még a patikus is csak madzaggal
köti be az orvosságos üveget.” – írta
Kirner Bertalan.
Dr. vitéz Durkó Antal, Békés város tör-
ténetének, néprajzának alapos ismerõje
még két esetet említ, ami alapján a
madzagos jelzõvel illethették a békési-
eket. Az elsõ történet szerint a csordás
jelentette a bírónak, hogy nem elég
hosszú a vályú, szomjan maradnak a
jószágok. Amikor kimentek megnézni,
a bíró indítványára elhatározták, hogy
a vályú két végére madzagot kötnek és

így fogják meghosszabbítani. A másik
történet jóval ismertebb a mai város-
lakók körében. Eszerint a református
templom új harangot kapott, azonban
a tanyasiak igen kevéssel járultak hoz-
zá a költségekhez. Ezért a vezetõség el-
határozta, hogy madzaggal körbe-
kerítik a város, hogy a harangszót csak
azok hallhassák, akik megérdemlik.
A Békésre használt Madzagfalva elne-
vezés a hagyományos falucsúfolók
sorába tartozik, hiszen a település lakó-
it madzagosoknak hívták. Alkalman-
ként még ma is ott a madzag a békési
ember zsebében, de már inkább csak
megszokásból, mint hagyományõrzésbõl.
Amikor hagyományõrzõ és hagyo-
mányteremtõ céllal 1999-ben az õszi
békési fesztivál ötlete megfogant, a
Madzagfalvi Napok elnevezést fogad-
ták el. A település irányítói akkor úgy
kommentálták, hogy a gúnynév
büszkén vállalható, a békésiek talpra-
esettségének és találékonyságának jel-
képe lehet.
Pár évig még volt szórványos ellenkezés
a névválasztás miatt, fõleg azért, mert
a békési embernek sosem volt szava-
járása, hogy „én madzagfalvi vagyok”,
de az sem, hogy „én madzagos vagyok”,
és néhányan úgy érezték, ezt az egészet
csak rájuk erõltetik. A madzagosság
elnevezés is homályba veszett akkorra,
fõleg a fiatalabb generációk körében. A
legvalószínûbb történeti magyarázat
melletti legendák felelevenítése pedig
nem éppen a békési õseink eszességérõl
szóltak.
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Mûködik városunkban egy kö-
zösség, a Hunyadi Díszítõ-
mûvészeti Szakkör hímzõ 

asszonyainak közössége, amely a mai
napig õrzi a békési szûcshímzést, annak
motívumait. 
Ismeretes, hogy a bõralapanyagú viseleti
darabok igen õsiek, a nomád, állat-
tenyésztõ életforma emlékei, a ködmön
szavunk például török eredetû. A több-
féle bõr ruházati darab - bekecs, bunda,
ködmön, suba - közül a két utóbbi külö-
nös figyelmet érdemel, mert idõvel ezek
váltak szûcsremekekké. A köznépnek, a
parasztoknak ugyan már a 16-17. szá-
zadban igen népszerû viselete volt a
ködmön, de a 18. század elején leha-
nyatlott divatja, a mente, majd a suba
váltotta fel. Igazi fénykora a 19. század-
ban, a szûcsornamentika kiteljesedése
által következett be. 

A nõk körében a dúsan hímzett köd-
mön, a férfiaknál pedig a suba újra igen
divatossá vált. Azonban cifraságuk
miatt, hiszen gazdagon díszítették õket
színes irhákkal, szironyozással, boj-
tokkal, hímzéssel és prémezéssel, ráadá-
sul a nemesi rend viseletébõl átvették a
sonkaujjat, a karcsúsítást, a zsinóros
vagy fémcirádás gombolást, tehát min-
dezek miatt viselésüket tiltották a köz-
nép számára. A tiltó rendelkezések
azonban nem tudták meggátolni, hogy a
paraszti öntudatot is kifejezõ díszes
darabok az ünnepi viselet meghatározó
darabjai legyenek.
A szûcsmesterség városunkban egyike
volt a legmegbecsültebb, a mesterek
számát tekintve a legnépesebb iparág-
nak. Céhük 1815-ben, egy idõben ala-
kult a csizmadiákéval. Békés - Gyula és
Füzesgyarmat mellett - a megye legje-

AA  bbéékkééssii  sszzûûccsshhíímmzzééssrrõõllAA  bbéékkééssii  sszzûûccsshhíímmzzééssrrõõll
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lentõsebb magyar szûcsközpontja volt.
A békési ködmönök messze földön híre-
sek és keresettek voltak. A hatalmas bé-
kési vásárokban a szûcsmesterek egész
utcát alkottak. A mesterség felvirág-
zásához minden bizonnyal hozzájárult
a helyi, jelentõs juhtartás, mely a jó mi-
nõségû alapanyagot biztosította. A bé-
kési, zsinóros gombolású ködmönt,
melyet rendszerint kelengyéjükbe kap-
ták a lányok, vagy újasszony korukban
férjüktõl, eleinte gyapjú hímzõfonallal,
majd szûcsselyemmel hímeztek ki az
ügyes kezû mesterek. 
A hímzett ködmönök, subák divatja a
parasztpolgári viselet utolsó évtizedei-
ben, a 20. század elején még tartott, de
az elsõ világháborút követõ modernizá-
ció, a gyári alapanyagokra épülõ polgári
viselet véget vetett fénykorának. A
legszebb darabok évtizedeken át hever-
tek egy-egy eldugott szekrényben, hogy
jó esetben ne az enyészet martalékai

legyenek, hanem valamelyik múzeum
gondoskodhasson további sorsukról.  
A népmûvészet ágai között Békésen
mindig is a hímzõ mesterségnek volt a
legnagyobb hagyománya. Érdekes, hogy
a rendesen len, kender vagy pamutvá-
szonra, esetleg gyári szövetre készült
vászonhímzések is a minták vonalveze-
tésben és az öltéstechnikában a bõrre
alkalmazott szûcshímzésekkel mutat-
nak rokonságot. 

A békési motívumkincsrõl az elsõ
mintakönyv a 19. század elejérõl ismert,
amikor a hímzett díszítés – virágozás –
uralkodóvá kezdett válni. A leendõ
mesterek tanulóéveikben kezdték el
gyûjteni a mintákat, majd vándorlásaik
során tovább gyarapították, saját ter-
vezésûeket is készítettek, két nagy cso-
portjuk bokorvirág, folyódísz volt. A
gazdag és változatos szûcshímzés nagy
része máig feltáratlan, egy részüket,
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múzeumi darabok õrzik, más részük
pedig itt él velünk tovább. A motí-
vumalkotás végtelen gazdagsága
jellemzi a hímzéseket – rózsa, tulipán,
szegfû, nefelejcs, rozmaring, akác-,
tölgy-, cserlevél, laza és tömör foltokban
elhelyezve. 

A szûcshímzés motívumainak textílián
való megjelenése akkor kezdõdött,
amikor Lukács Lászlóné, aki 1974 végén
hímzõ szakkört indított a Hunyadi téri
iskolában, felismerte, hogy a híres békési
kisködmönök mintáinak megmen-
téséért tenni kell valamit. A felkutatott
motívumkincset le kellett rajzolni, és
nagy szakértelemmel terítõkre, futókra,
és a mai kor igényei szerint táskákra,
blúzokra terveket készíteni. A hímzés
ügyességet, jártasságot s nem utolsósor-
ban türelmet igényel. Ebben a hímzõ
asszonyok nincsenek híján. Általában a
szûcshímzések 19. század végi legéret-
tebb formáit elevenítik fel a színezésben
is a legnépszerûbb darabok: a lila, zöld,
fekete uralmát, kevés sárga, fehér és kék
szín töri meg.

Lukács Eszter Király Zsiga-díjas nép-
mûvésznek, népi iparmûvésznek - aki
1980-tól vezet Békésen hímzõ szakkört,
és édesanyja halálát követõen átvette az
õ szakkörét is - sikerült elérnie, amit
édesanyja negyed évszázada megálmo-
dott: a békési szûcshímzés ismertté és
elismertté tenni. A kiállítások, melyek
révén még Amerikába is eljutott a
hímzés, megbecsülést, ismertséget
hozott nemcsak az alkotó asszonyok-
nak, hanem magának Békésnek is. 

/Készült B. Szûcs Irén muzeológusnak a
Békési Tájházban a „Békési hímzések” címû
kiállítás megnyitóján elmondott beszéde
alapján/

Végezetül álljon itt a békési hímzõ 
asszonyok névsora, akiknek alkotásai
kiállításokon a mai napig öregbítik váro-
sunk hívnevét: 

Hunyadi Szakkör (1974-83)
Szakkörvezetõ: Lukács Lászlóné
Hunyadi téri iskolában való mûködése
idejébõl: Baji Károlyné, Kovács Sán-
dorné, Kulich Jánosné, Lukács Eszter,
Somlyai Imréné, Szûcs Imréné, Vargáné
Lukács Irén.
A Csabai úti Pártházban való mûkö-
désük idejébõl: Baji Károlyné, Krizbai
Jánosné, Somlyai Imréné, Takács Im-
réné, Téglás Jánosné.

Békés Városi Kulturális Központ
Díszítõmûvészeti Szakköre
Szakkörvezetõ: Lukács Eszter
Sajti Mária, Szabados Gáborné
A békési hímzõ asszonyok a békési 
szûcshímzés mellett természetesen a
Kárpát-medence szinte valamennyi 
tájegységének anyagát feldolgozták már.
Repertoárjukban megtalálható például
az erdélyi szász, a torockói, székelyud-
varhelyi gyapjúhímzés vagy a gömöri,
sióagárdi, ókalocsai hímzés is.
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Városunk 1945 utáni történelmét sajnos még nem dolgozták fel. Az '56-os forradalom
félévszázados évfordulója talán megfelelõ alkalmat nyújtott volna arra, hogy legalább a
forradalom és megtorlás helyi eseményeit összefoglalja valaki – ám ez sem történt meg.
Erre most én sem teszek kísérletet, csupán közreadok egy 1957. február közepén készült
besúgó-jelentést. Ez természetesen hamis képet nyújt az "októberi sajnálatos
eseményekrõl" – ahogy a nyolcvanas években nevezték a forradalmat és szabadsághar-
cot –, ám ennek ellenére úgy gondolom, mégis érdekes lehet az utókor számára az, hogy
mit jelentett egy elkötelezett kommunista a három hónappal korábban szovjet tankok
segítségével hatalomra került Kádár János politikai rendõrségének a helyi "ellenforra-
dalmárokról".

A dokumentum egyébként mondhatni véletlenül került elõ. Én a hódmezõvásár-
helyi Emlékpont Múzeum jelenkor-történészeként a református egyház 1945 utáni
történetét kutatom. Bár elsõsorban a vásárhelyi eseményekkel foglalkozom, de – már
csak azért is, mert úgy érzem, ennyivel tartozom szülõvárosomnak – az Állambiztonsá-
gi Szolgálatok Történeti Levéltárában kértem olyan anyagokat is, melyek a békési refor-
mátus egyházat érintik. Ilyeneket ugyan még nem kaptam, – ám legnagyobb
meglepetésemre a referens egyszer csak az asztalomra tette az alább közölt besúgói
jelentést.

Egyelõre még nem sikerült megtudnom, hogy ki is lehet "Virágos János" (remélem
elõbb-utóbb beazonosíthatom az illetõt…), az azonban a szöveg elemzésébõl nyilván-
való, hogy egy iskolázatlan, ám elkötelezett sztálinistát takar a fedõnév. Az itt olvasható
jelentést betûhûen adom közre, részben a hitelesség kedvéért, részben pedig azért, hogy
az olvasó láthassa: a besúgó és "tartója", Csendes Ferenc rendõr hadnagy mennyire
hadilábon állt a magyar helyesírással – és egyáltalán a magyar nyelvvel. Az érthetõség
kedvéért olykor szögletes zárójelben kiegészítéseket tettem, vagy lábjegyzetben magya-
rázó megjegyzéseket illesztettem a szöveghez.

***

Ami a békési eseményeket illeti, azt két, az utóbbi években megjelent tanulmány,
illetve forráskiadvány1 alapján igyekszem röviden összefoglalni.

A fõvárosi antisztalinista forradalom október 23-i, keddi kitörésérõl bizonyára sokan
értesültek vidéken, ám a hírek alapvetõen abban az idõben napjainkhoz képest sokkal 
lassabban mozogtak, ráadásul a budapesti rádió az elsõ napokban – finoman szólva – félre-
informált, ezért kellett pár nap, amíg világossá vált, mirõl is van szó. Régiónk emiatt

Vincze Gábor:
"Feladatom volt a békési ellenforradalmárok

megfigyelése, az ellenforradalom alatt"
Egy helyi besúgó jelentése az 1956-os forradalom békési eseményeirõl

1 Somlai Katalin: Békés megye. In: A vidék forradalma, 1956. (Szerk.: Szakolczai Attila - Á. Varga László). Budapest, 2003.
92-120. és Békés megye 1956-ban. Források. I. köt. (Szerk.: Erdmann Gyula), Gyula, 2006.
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alapjában véve csak a hét végére "forradalmasodott", egyebek mellett a fõvárosban dolgo-
zó, de pénteken vagy szombaton hazatérõ ingázóknak köszönhetõen. A megyében a helyi
közvélemény nyomására a járási párt- és tanácsi vezetõk ekkor kezdtek foglalkozni azzal
a gondolattal, hogy nagygyûlést hívjanak össze, vagyis hogy élére álljanak a forradalom-
nak. Az események azonban hamarosan kicsúsztak a kezükbõl, a kezdeményezést mások
vették át. Hasonlóan történt ez Békésen is.
Békésen – ahogy utólag a községi tanács vezetõi beállították – az "ellenforradalom" azzal
vette kezdetét, hogy október 23-án2 Szatmári István3 megjelent a községi tanács végre-
hajtó bizottságánál (VB), és arra hivatkozva, miszerint "Budapesten megkezdõdött a forra-
dalom", és ez "Békés községre is ki fog hatni", kétszáznegyven kisgazda társa nevében
követelte a Független Kisgazdapárt korábban elvett székházának (a néhai Tulipán
presszónak) a visszaadását, arra hivatkozva, hogy újra meg akarják alakítani a pártot.
Ezt "természetesen" elutasították, azonban az események fölgyorsultak. 27-én délelõtt
Szatmári egy kisebb csoport élén ismét megjelent a községi tanácson és a székház 
visszaadása mellett már azt is követelték, hogy olvassák be a csabai ifjúság tizenkétpon-
tos követelését az ún. "hangoshíradóba". Ez meg is történt, de közben egy újabb tömeg
a vörös csillag eltávolítását kezdte követelni, majd egyre többen jelentek meg a
községháza elõtt. Ekkor még úgy tûnt, hogy a község vezetése kézben tudja tartani az
eseményeket. A tanácselnök, Buzás Gábor, és a VB-titkár, Nagy Gábor olyan "forradal-
mi" tanács létrehozására tett javaslatot, amelybe bekerültek volna "a végrehajtó bizottság
valamennyi tagja és a tanácstagok egy része, különösen a párttagok". Ez a "trükk" azonban
nem jött be, ugyanis a délután három órára a Nagyházba összehívott népgyûlésen a fel-
bõszült tömeg a tanácselnököt és társait lehurrogta, és kiverte õket a terembõl. Ezt
követõen választották meg Szatmárit a forradalmi tanács (bizottság) elnökévé.

A helyi forradalmi bizottság húsz fõbõl állt, melynek az itt olvasható jelentésben is
szereplõ Szatmárin, dr. Durkó Gáboron és Szivák Zsigmondon (aki a bizottság elnökhe-
lyettese lett) kívül F. Szõke András4, Kun Endre, Sitkei Miklós, Elek Zoltán, Dávid
András, Domokos Imre5, Fehér László, vitéz Elek Gábor, Dr. Szekeres János, Kovács Imre,
Soós András, Kállai István, Nagy Ferenc, Szûcs József (õ a diáktanács vezetõje is volt),
Zahorán Pál, Fekete Gábor és Szerencsi Sándor voltak a tagjai.6

A népgyûlés után húsz fõs "fegyverzetösszeszedõ" bizottságot szerveztek, melynek
tagjai egyebek mellett begyûjtötték a járási pártbizottság épületében található
fegyvereket (amelyeket azután a honvédségnek adtak át), illetve õrizetbe vettek egyes
helyi tanácsi- és pártvezetõket (többek között Buzást, Virágos Mihályt, Petõ Mátyást és

2 Az idõpontra rosszul emlékeztek a tanácsi vezetõk, ez nyilvánvalóan 24-én történt, ugyanis a forradalom 23-án este tört
ki a fõvárosban.

3 Az 1896-ban született, "középparasztnak" minõsített, egyébként régi kisgazda politikus Szatmári Istvánról azt jelen-
tette 1957 nyarán a járási rendõrkapitányság politikai nyomozó osztályának egyik – eddig még közöletlen – jelentése, hogy
"aktív tevékenységet fejtett ki az ellenforradalmi megmozdulások szervezésében, irányításában. Uszította a tömeget a párt-, kormány és
Szovjetunió ellen. Származására való tekintettel eljárás ellene nem volt."

4 "Utasítást adott a községi tanácstól a kommunisták eltávolítására, azokat internáltatni akarta, javaslatot tett, hogy a kommunista
vezetõket hallgassák ki a nemzetõrök. Utasítást adott több kommunista elvtárs letartóztatására. [Az] Ellenforradalom [leverése] után
nyugatra disszidált. Jelenleg is ott tartózkodik." – olvasható a fenti jelentésben.

5 "Nevezett tagja volt a "Forr. Bizottmány"-nak, mint ilyen aktív szervezõ és irányító ellenforr.[adalmi] tevékenységet fejtett ki.
Uszította a tömeget a párt-, kormány és a Szovjetunió ellen." – írták róla ugyancsak a fenti jelentésben.

6 Buzás Gábor és Nagy Gábor az 1957. március 21-i jelentésükben a forradalmi bizottság tagjait igen alpári jelzõkkel illet-
ték. ("Kulákügyvéd", "megrögzött iszákos", "megrögzött bûnözõ, börtöntöltelék" stb.)
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Csatári Bélát). A bizottság tagja Újvári László volt csendõr volt, míg a nemzetõrség
parancsnoka elõször Juhász György volt csendõr tiszthelyettes, majd Újvári lett, a
fegyvereket a "kulák származású, volt ügyvéd", dr. Durkó Gábor szerezte be. (A nem-
zetõrségek szervezését általában fegyverhez értõ emberekre bízták, ezért fordulhatott
elõ, hogy más településeken is volt csendõrök, "horthysta" katonatisztek lettek a
szervezõk.) A lefogott kommunisták egyébként nem voltak sokáig õrizetben, ugyanis
egy honvédségi alakulat kiszabadította õket – bár pár nap múlva ismét õrizet alá 
kerültek.

Ami a forradalom alatti eseményeket illeti, utólag a Járási Rendõrkapitányság
Politikai Nyomozó Osztálya azt állította, "jellemzõ volt, hogy elsõsorban [arra törekedtek az
"ellenforradalmárok", hogy] szétzüllesszék a pártot, ezt követõen üldözték, õrizetbevettek kommu-
nistákat, vörös csillagokat vertek le, munkásmozgalmi személyekrõl különbözõ képeket leverték
és kidobálták a helyiségekbõl, feldúlták a járási és községi pártbizottságot, valamint a taná-
csot…" Vagyis tulajdonképpen az történt, mint vidéken mindenütt: a Rákosi-rezsim
jelképeit eltávolították – a diktatúra helyi képviselõivel együtt.

Békésen sajátos módon a megszálló szovjetek a forradalmi bizottság tagjait novem-
ber 5-én elõször letartóztatták, majd "tanácsadó szervként" engedték, hogy tovább
mûködjön a községi tanács VB mellett. Ennek az lett a következménye, hogy napokon
belül átvették a tényleges vezetést, és a tanácselnököt elküldték, helyette hetekig egy
tizenegy tagú végrehajtó bizottság irányította a nagyközséget, melynek tagja volt
többek között Szivák Zsigmond és Elek Zoltán is. Csak az év végén állt helyre a "rend".
Az "ellenforradalom" utóvédharca olyan erõs volt, hogy a november folyamán letartóz-
tatott "ellenforradalmárokat" – egy tüntetés hatására – december 6-án szabadlábra
helyezték!

A kettõs hatalom szinte az év végéig tartott. Ezalatt a "kulák elemek" (Z. Bereczki
Sándor és társai) a még meglévõ kolhozokat "bomlasztották", aminek az lett az ered-
ménye, hogy 1957 elejére a nyolc termelõszövetkezetbõl hatot "szétrobbantottak". Ezen
nem lehet csodálkozni, hiszen ezek a szovjet típusú szövetkezetek (TSZ-ek) korábban
nem a gazdák önkéntes társulásai révén, hanem a rákosista terror következtében jöttek
létre. (Természetesen a TSZ-ek "szétbomlasztása" utólag külön vádpontot képezett a
bíróság elé állított "ellenforradalmárok" esetében.)

1957 elején még sokan nem tudtak beletörõdni a szabadságharc leverésébe. Voltak,
akik a csodában bíztak (vagyis abban, hogy a "jenkik" mégis jönnek, és megszabadítják
az országot az oroszok uralmától). Voltak, akik röplapoztak (egyebek mellett Rácz
Nándor, Szabó Imre és mások) vagy fegyvereket rejtegettek, készen arra, hogy elõve-
gyék, ha szükséges. A "MUK"7 lázában égõ személyek azonban elképesztõen vigyázat-
lanok voltak, nem is sejtették, hogy ügynökök szaglásznak a környezetükben. Emiatt a
"Virágos János" fedõnevû ügynök jelentésének komoly következményei lettek: mivel a
spiclinek Szabó Gábor elfecsegte, hogy "a VII. kerület ellenforradalmi szervezõje Vezsenyi
László, s nékik csak két géppisztolyuk van", emiatt õt a politikai rendõrség elõállította. 
Õ, hogy mentse magát, "elõállítása során elmondotta, hogy több olyan személyrõl van

7 MUK – "Márciusban Újra Kezdjük". Ezt a jelszót eleinte a Szabad Európa Rádió hangoztatta, sugallva azt, hogy 1957
tavaszán újra kirobbanhat a forradalom – amibõl persze nem lett semmi, de ez jó ürügy volt arra, hogy a kádári elnyomó-
apparátus 1957 tavaszán tömeges letartóztatásokat foganatosítson.
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tudomása, aki fegyveresen szervezkedik." Megemlítette Szabó Gábor, Nagy László és Rácz
Nándor nevét, sõt állítólag azt is bevallotta, hogy mindnyájan rendelkeznek fegyverrel
és lõszerrel. Március elején mindegyikõjüket õrizetbe vették, majd a Juhász György és
társai perében állították bíróság elé. A negyedrendû vádlott, Rácz hat és fél évet, a ha-
todrendû vádlott Szabó Gábor öt évet, a hetedrendû vádlott Nagy László két évet
kapott, míg furcsa módon a bíróság Vezsenyit fölmentette…

Rajtuk kívül – az itt olvasható jelentésben felsorolt személyek közül – "csak" a már
említett Juhász Györgyöt állították bíróság elé. A Kádár börtönébe került békésiek pon-
tos számát még nem lehet meghatározni, egyelõre "csak" negyvenkét személyrõl lehet
bizton állítani, hogy elítélték. (Erdmann Gyula nyugalmazott gyulai levéltár-igazgató
számításai szerint a megyében összesen mintegy hétszáz bírósági ítélet született '56
ürügyén.) Annyit lehet tudni, hogy 1956. november 5-e után többeket rendõri õrizetbe
vettek, majd a tiltakozások miatt szabadlábra helyeztek, ám 1957 tavaszán ismét csak
lefogták õket. Ekkor azonban már javában mûködött a kádári megtorló gépezet.

A kádárista politikai rendõrség "Virágos János" fedõnevû ügynökének
jelentése a békési "ellenforradalmároknak" az "ellenforradalom" alatt és

után tanúsított magatartásáról
Békés, 1957. február 13.

Szigorúan titkos!

Feladatom volt a békési ellenforradalmárok megfigyelése, az ellenforradalom alatt. A
megfigyelésem az alábbiakban közlöm.

Dr. Durkó Gábor, aki mint tudjuk, hogy a múltban katonatiszt, és ügyvéd volt.
Hütermészettel [?], hogy az ellenforradalom alatt Békésen tevékenykedett, részt vett az
ellenforradalomban. Õ volt a forradalmi tanács titkára. Õ volt az, aki Békésen a kom-
munisták névsorát elkészítette, (a kivégzésre). Õ volt az, aki sürgette [a] becsületes dol-
gozók azonnali elbocsájtását.

Õ volt az aki a földet vissza akarta adni B. Szabónak8 és társainak. A jelenlegi
mûködése, amely az ellenforradalom alatt volt, a fõbbekben nyilvánul meg. Õ volt az
ellenforradalom alatt a legaktívabb résztvevõje, és szervezõk egyike. Meg kell még
jegyezni, hogy a fent nevezett földeknek egy részét, saját magának akarta megtartani.
Meg kell jegyezni, hogy a legelszántabb ellenforradalmár, a Kisgazdaaktív szervezõje
volt.

Szivák Zsigmond tanító, õ szintén az ellenforradalom alatt, mint legaktívabb tag vett
részt. Tudomásom van arról, hogy a legvadabb ellenségek egyike volt. Nagyon ellenezte
a kommunistákkal való együttmûködést, amikor egy esetben Szatmári9 beszédet mon-
dott, õ hátul állt, és le-feljárkált, markolászta a levegõt mérgében. Ugyanakkor jelentet-
hette ki Szatmári, hogy esetleg szó lehet a becsületes kommunistákkal való együtt-
mûködésrõl. Õ hátul, egész magából kikelve jelentette ki, hogy szó sem lehet róla.

8 B.[ékési] Szabó István kisgazda politikusról, a második Nagy Imre kormány államminiszterérõl van szó.
9 Szatmári Istvánról van szó.
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Z. Bereczki Sándor kulák, már társadalmi állásánál fogva is, csak ellenség lehet. Õ volt
az, aki az FKP.-nak10 a megalakítója. Ténylegesen részt vett annak megalakításában. Õ
volt ki legelkeseredettebben harcolt a föld visszaadása mellett. Z. Bereczki Sándor
meghúzódó zsíros ellenség. Vállal mindent azért, hogy ártani tudjon. Õ hozzá jött le
Budapestrõl az FKP. régi vezetõje, aki rövid itt tartózkodásuk után visszamentek
Budapestre. Vele voltam fent Pesten, mint küldött, a földmûvelésügyi minisztériumban.
Ott is hangoztatta, hogyha pedig a földet nem adják vissza, akkor jön a "paraszt ököl".
De földjét vissza nem kapta. Meg van gyõzõdve, arról, hogy tavasszal biztos visszakap-
ja. Persze az ellenforradalomra gondolt. E mellett ki is tart. Az ellenforradalom alatt
tevékenyen mûködött, mint kisgazda, tudomásom szerint képviselõ akart lenni.
Ajánlatos a további tevékenységét figyelemmel kísérni.11

Megfigyelésem az, hogy Békésen II. kerületben az ellenforradalom szervezkedésének
fõ helye, [a] Katona u. 1 sz. [alatt] Rácz Nándor cipész mûhelye. Ott igen sok fiatalem-
ber megfordul. Ott látom mindig Szabó Gábor okleveles nemzetõr volt, az ellenforra-
dalom ideje alatt, úgyszintén Rácz Nándor is. Egyszer jöttem haza a városban, és megál-
lított Szabó Gábor és elbeszélgettünk. Felkerült a szó az ellenforradalomról, õ megem-
lítette, hogy a VII. kerület ellenforradalmi szervezõje Vezsenyi László, s nékik csak két
géppisztolyuk van. A fentnevezett harmadik személyen kívül még sok fiatalember jár
oda, de nekik a nevüket nem tudom.

Az NPP.12 aktív szervezõi voltak Nagy Ferenc volt NPP. elnök, Dr. Lehoczki István
volt útmester, Csurka Péter volt Rum-likõr gyártulajdonos, jelenleg is író foglalkozású,
Kl. Szabó Gábor volt községi bíró, Dr. Nyuli László volt tûzoltó pk.13 A jelenlegi
szervezkedést nem ismerem, mert az ellenforradalom óta nem beszélgettem egyetlen
vezetõvel sem. Feltételezhetõ, hogy most csak az alkalomra várnak.

Juhász György[öt] csak futólag láttam a forradalom alatt, ahogy szaladgált a
Tanácsházán és szedette le a fényképeket, törték a szobrokat, szaggatták a könyveket.
Úgy viselkedett, mint aki õrült. Lehet ez csak a külszín. Az ellenforradalom egyéb
tevékenységérõl nem tudok, mert én kint élek tanyán, egész visszavonultam, ennyi,
amit tudok. 

A kulákok részérõl Fkp. alakításáról 1956. október vége felé láttam Szatmári István,
id. Z. Bereczki Sándort, és fiát, Bereczki Jánost, Tóth Károlyt, Egri Antal fia, Kovács
Gábort, Kovács Lászlót, és még többen mások jöttek le a járási kultúrotthon emeletérõl.
Konkrét elhatározásukat nem tudom.

A Tangazdaságban az ellenforradalom alatt Török Sándor, Bonylai Mihály voltak. 
3. társuk még Csíkos Sándor, kik összetörték Sztálin, és Rákosi szobrait. Somlyai vitéz
fia, õ mint a munkástanács elnöke. Most egy hete kb. hogy mondotta nekem, hogy Buzi
Sándor géppisztolyt kért március 15.-ére. Megjegyezte, hogy csak hozzon, õ lesz az elsõ,
akit agyonlõnek vele.

10 Független Kisgazdapárt.
11 Z. Bereczki Sándort pár héttel késõbb letartóztatták, május 6. és 22. között elõzetes letartóztatásban tartottak, majd

szabad lábra helyezték. A megyei bíróság 1957. október 30-án ügyében felmentõ ítéletet hozott, mert kiderült, hogy a vád
egyedül a községi VB-titkár vallomásán alapul…

12 Nemzeti Parasztpárt.
13 Parancsnok.
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Egyébként az egész gazdaságban óriási a szabotázs. A gépek szanaszéjjel vannak
szedve, csak azért, hogy ne kelljen szántani. Tavaly õsszel, azon a nyáron közel 1 millió
forint értékû széna ment tönkre. Egész költészet arra van, parlagon hevert. Most az
egész télen csak az ivás, a kártyázás ment, [a] fizetést pedig felvették. Ezért egyedül
felelõs Rácz Pál fõagronómus. Az erõgépek például, a zetor megjavítását el kellett volna
végezni 48 óra alatt, és 200 óra lett rá adva. Már 600 órát dolgoztak rajta, de még most
sem jó. Ezt Csíkos Sándor mondotta, mint az egyik gépkezelõ.

Rácz fõagronómus régi gazdatiszt a gazdaságban, a kulcspozíciót igen szereti betöl-
teni jehovistákkal. "Különbözõ vallási felekezeti rendelettel" most is a fõkertész ilyen
személy. Persze õ is kertészkedik, feltételezhetõ, hogy közösködik, azon osztoznak
kettesben a hasznon.

"Virágos János"

Kiértékelés:
Az ügynök jelentés értékes. Felszínre hozta Dr. Durkó Gábor, Szivák Zsigmond, 

Z. Bereczki Sándor, Juhász György, Somlyai nevezetû vitéz fiát, illetve ezeknek az ellen-
forradalomban való tevékenységüket. Ugyancsak jelentést tett az NPP. októberben
illetve novemberben folytatott szervezésérõl, és ugyancsak arról, hogy 1956.
októberében a FKG-t kiszervezték.

Feladat:
Az ügynök feladatul kapta, kísérje figyelemmel Dr. Durkó Gábor további

tevékenységét, és vegye fel vele a kapcsolatot. Vele beszélgessen el, a forradalom
eseményeirõl, és a jelenlegi politikai rendszerrõl, beszéljen vele a FKp. szervezésérõl,
melyen keresztül állapítsa meg, hogy jelenleg illegális úton folyik e független Kisgazda
Párt szervezése, és azt kik szervezik.

Ugyancsak kísérje figyelemmel Szivák Zsigmond, és Z. Bereczki Sándor kulák to-
vábbi tevékenységét. Vele is beszélgessen el az FKGP. jelenlegi helyzetérõl, állapítsa meg
rajta keresztül, hogy B. Szabó Istvánnal mikor beszélt, és mit. Melyen keresztül álla-
pítsa meg, hogy B. Szabó István kikkel tart kapcsolatot.

Vegye fel a kapcsolatot Csurka Péter volt Rum-likõr gyárossal, mellyel a nemzeti
Parasztpártról beszéljen, mivel õ maga is tagja volt a NPP.-nek és részt vett megalakuló
gyûlésen. Tudja meg tölle, hogy jelenleg a Pártot illegálisan szervezik-e és kik.

Kísérje figyelemmel továbbra is, hogy kik azok a személyek a tangazdaság terü-
letén, akik lazítják a munkafegyelmet, kísérje figyelemmel Rácz Pál fõagrónomus tevé-
kenységét.

Intézkedés:
A jelentés 1 pld.-t a Rendõrfõkapitányság Politikai osztályának fogom megküldeni.

A jelentést heti összefoglalóba használom fel. 
(Csendes Ferenc : r.hdgy.)
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"Aki szülõvárosa múltját nem ismeri, 
annak édesanyja élete is homály"

Babits Mihály  

Sokfelé hallott, sokakat érdeklõ téma
a békési vár léte, helye, kora. Nem
véletlen a cím második sora sem,
hiszen a megyének nevet adó telepü-
lésünk története szorosan összefügg a
vár meglétével. Maga a "város" szó is
"váras", vagyis várral ellátott tele-
pülést jelentett eredetileg, mint ahogy
a középkori latin oklevelekben várat
jelentõ "civitas" szó is efféle jelentés-
módosuláson ment át.
Magyarországon a korai városfejlõdés
nem a kézmûvesek beköltözésével,
összeköltözésével indult el, hanem a ter-
mékfeleslegnek a váraljai piacra vitelé-
vel. Így jött létre Békés városa is, mely a
vásártér mentén fejlõdött egyszerû föld-
házaival, és egyéb helységektõl csak
népesebb volta, hetivásárai, törvénynapi
forgalma és egy második egyház külön-
böztette meg.
A vármegye szó terminológiai vizsgálata
szerint a megye nem más, mint a vár
határa, körzete, kerülete, szláv eredetû
szóval "megyéje". Vagyis vár nélkül nincs

megye, Békés Árpád-kori vára nélkül
nem lett volna Békés vármegye. 
Nem érdektelen tehát az egész megyé-
nek nevet adó vár, majd város problémá-
jával, a középkorban játszott szerepével
együtt foglalkozni.
Bármiként legyen is, reméljük kiállítá-
sunkkal sikerül bizonyítanunk települé-
sünk minden idõszakban megõrzött
fontosságát, a megye névadásában,
majd késõbbi életében játszott megkér-
dõjelezhetetlen szerepét.

A békési vár nevének elsõ elõfordulását
Karácsonyi János nyomán a bécsi Képes
Krónika 1046. évi eseményeinek leírá-
sához kötik:
"Primus autem inter Hungaros nomine
Vatha, de castro Selus dedicavit se demoniis
radens caput suum et cincinos dimittens sibi
per tres partes ritu paganorum."
"Belus várából Vata volt a neve annak, aki
elõször ajánlotta magát az ördögnek, lebo-
rotváltatta fejét, és pogány módra három
varkocsot eresztett;"
A latin szöveg "Selus"~"Belus" szavának
értelmezését - Karácsonyi 1896-os vár-
megye-monográfiájában megjelent azo-
nosítás óta - minden kutató "Békés"-nek

Vata vára – a megyeszékhely
Békés jelentõsége a középkorban
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fogadja el. "Krónikáink egyhangúlag azt
állítják, hogy a kereszténység dühös elle-
ne: Vata »de castro Belus« származott.
Hogy pedig e »Belus« név hibás kiírás
»Bekus« helyett s azalatt Békésvármegye
értendõ, világos a következõkbõl: me-
gyénk nevét régentén s még 1411-ben is
»Bekus«-nak írják, tehát csak egy betû-
vel különbözik a »Belus« szótól, továbbá
a krónikák másutt mondják, hogy Vata a
váradi püspökkel együtt Gyécse herceg-
nek követe volt Salamon királyhoz.
Világos tehát, hogy Tiszántúl lakott, itt
pedig a »Belus« névhez hasonló vár
Békésen kívül nem létezett."

Városunk létezésére az elsõ hiteles ada-
tot 1203-ból ismerjük, Imre király okle-
velébõl, mely I. Lajos 1342. évi oklevelé-
ben maradt fenn. 
Az Árpádkori Békés vármegyérõl - így
városunkról is - a legkorábbi részletes
híradások a Váradi Regestrumban
maradtak fenn, így tudhatjuk, hogy
1213-ban Bosur a békési csõszök feje,
Damian az udvarispán, 1214-ben Pál a
békési ispán, 1215-ben Simon a billogos.
1219-ben Éliás az ispán és ekkor esik szó
elõször a békési várról, illetve a vár job-
bágyairól.
1221-ben említik az elsõ várbirtokot: a
ma Körösladány határába esõ Méhes
falu lakói (feltehetõen méhészei) békési
várnépek. 1222-1224-ben Botez békési
ispán egyben királyi udvarispán is volt,
így neve több oklevél méltóságsorában is
elõfordul. 1229-ben Cesar a békés
megyei királyi hadak vezetõje és név
szerint említenek 7 centuriót is. Békés
város megyei székhely voltára utal, hogy
egyben fõesperesség székhelye. 1229-
ben említik elõször fõesperesét, majd
1236-ban magát az esperességet. Bár
erre nézve írásos adattal nem ren-

delkezünk, a tatárjárás valószínûleg
nálunk is nagy pusztítással járt. A békési
vár alá tartozó közigazgatási egységet
IV. Béla 1261. évi oklevelében nevezik
elõször megyének, comitatusnak.
A békési várról és népeirõl az utolsó ada-
tot a budai káptalan 1295. évi okleve-
lében találjuk, ekkor Murony határjárá-
sánál Vata fiai, Csolt és Imre békési vár-
jobbágyok, Tamás és János várnagyok,
valamint Csarnáról és Csatárról szár-
mazó, feltehetõen szintén a békési vár
alá tartozó tanúk jelentek meg mint
szomszédok. Bár a várról nem hallunk
többé, Békés megye közigazgatási
központja a XIV. századból fennmaradt
iratok alapján továbbra is városunk.
Ezek nemcsak az esperesség folyamatos
létérõl, de Békés megyeszékhely voltáról
is tanúskodnak: 1310-ben Jakab, 1328-
ban Márton, 1337-ben Miklós, 1353-ban
László mester, 1382-ben István a fões-
peres. 1313-ban Beke, 1329-1346 között
Márton, 1355-1356-ban András mester
volt a békési ispán.
A királyi vármegye-szervezetet felváltó
nemesi vármegye legrégibb hivatalos
iratának tekinthetõ kiadványát 1329-bõl
ismerjük. Ekkor és 1346-ban is Békésen
tartották a megyegyûlést.
1403-ban Zsigmond király a gyulai
uradalmat Maróthy János macsói bán-
nak adományozza, ekkor Békés "posses-
sio" mint annak része szerepel. Egy per-
beli idézéssel összefüggõen 1405-ben
azt olvashatjuk, hogy a vármegyében
sehol másutt nincsen hetipiac, csak
Békésen. 

A honfoglaláskor Békés megyét a Csolt
nemzetség vette birtokba, városunk kör-
nyékén a korai foglalást a Békés-Povád-
zugban 1958-ban feltárt X-XII. századi
temetõ jelzi. Az ásató, Trogmayer Ottó
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szerint "A temetõbe a pogány hagyomá-
nyokhoz szívósan ragaszkodó hon-
foglaló magyar köznép, 'Vata népe' te-
metkezett. A békési vár mindenkori urá-
nak állítottak katonát, s õket szolgál-
ták." Említést érdemelnek a biztosan a
X. századra datálható 45. sír íjmerevítõ
lemezein (az íjrekonstrukció a békéscsa-
bai kiállításban látható) talált bekarcolt
jelek, melyekkel részletesen foglalkozott
Dienes István. Véleménye szerint "Két-
ségtelenül az õsfoglaló családhoz tarto-
zott és még a X. század folyamán, õsi
pogány szokás szerint, honfoglalóink
jellegzetes tárgyaival hantolták el." Az
íjmerevítõjére karcolt jeleket egyértel-
mûen tamgának tartja, s mint ilyen az
"elsõ honfoglaló magyar nemzetség-
jegy". Késõbb még határozottabban fo-
galmaz: "Alighanem a Csolt nem tam-
gáját ismerjük a Békés község határá-
ban, a vár körzetében feltárt magyar
temetõ egyik honfoglalás kori sírjának
íjmaradványairól, csontburkolatairól." 

Az 1450-es évekre Békés mezõvárosi
szintre fejlõdött, ezt a státuszt meg is
kapta földesurától, errõl az ekkoriban
kelt oklevelek tanúskodnak. 
1467-es keltezéssel tartunk nyilván egy
számunkra nagyon fontos, a város pe-
csétjével ellátott oklevelet. A település
jelentõs jövedelmeket biztosíthatott föl-
desurának, ezzel függhetett össze a bé-
kési kastély, azaz erõdített birtokköz-
pont felépítése, melyrõl az elsõ adatot
1469-bõl ismerjük, vagyis az építkezés
ezen idõpont elõtt történt. 
1476-ban, Maróthy Mátyus halálával
kihal a Maróthy-család, összes uradal-
maik, így Békés is, a királyra szállt. 
Mátyás király 1482. április 9-én kelt ok-
levelében fiának, Corvin Jánosnak ado-
mányozta. Ugyanez idõ tájt a megye

székhelye Gyula lett, Mátyás ugyanis
egy 1484-es rendeletében a mindenkori
fõ- és alispáni tisztséget a gyulai vár
tisztségviselõire testálta. Az adatokból
azonban az derül ki, hogy Békés tovább-
ra is valamiféle alközpont szerepét ját-
szotta a gyulai uradalmon belül. A XVI.
század elején több alkalommal is váro-
sunkban tartották a megyegyûlést:
1500-ban, 1508-ban és 1511-ben. 1506-
ban Békés a gyulai uradalom részeként
Corvin János özvegyének, Frangepán
Beatrixnak birtoka lett. Békés, mint a
gyulai uradalom része négy évvel késõbb
már Beatrix özvegyének, Brandenburgi
Györgynek a kezén van, ez az oka, hogy
ettõl kezdve a vármegyegyûléseket más
és más helyen, de mindenképpen a me-
gyei nemesekkel szembenálló földesúr
területén kívül (pl. Kamuton) tartják.
1530-tól Czibak Imre, 1534-tõl Patóczy
Miklós, 1541-tõl Patóczy Ferenc, 1552-
1566 között pedig újra a király voltak a
birtokosai. A vonatkozó iratokban Békés
mindig csak oppidumként szerepel,
váráról sehol nem tesznek említést, a
Kastély szerepe tehát nem lehetett vala-
mi jelentõs.
Békés nemcsak fõesperességi központ és
plébániás hely volt, még két kápolna
létezésérõl is tudunk. 1516-ból egy köz-
vetett adatunk van a Szûz Mária-
kápolnáról, a másik kápolna védõ-
szentjét nem ismerjük, nevét felte-
hetõen a Szent Pál malom és az
újvárosi részben ma is meglévõ "Szent
Pál sor" õrizte meg, helyére is ebbõl
következtethetünk. 
A gyulai uradalom 1525-bõl fennmaradt
Szent György-napi adójegyzéke a város
utcaneveirõl is tudósít: "Forrozegh",
"Malomzegwcza", "Banhydwcza", majd
egy évvel késõbb "Bayvivo" és "Howazo".
Ekkortájt kezd kialakulni Békés nagy-

� 92 �

Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp  2008.08.08.  10:25  Page 92



kiterjedésû határa: elõször egészen hoz-
zácsatolják Hidast, majd Csarna és Vere-
bes kapuit is Békéshez csatoltan adóz-
tatják. 

A történeti és térképészeti adatokat elõ-
ször Banner János vetette össze 1970-
ben, számára a legtöbb segítséget az
Intravillanum Oppidi Békés néven is-
mert térkép jelentette: "A hiteles rajz
elemzése vezetett arra a megállapításra,
hogy a honfoglalást megelõzõ idõben
épült szláv földvár átépítve lett Vata vá-
ra. A tatárjárás alatt elpusztult vár
helyén épült a Maróthy-család kastélya
és a török hódoltság alatt, ennek a
helyén a palánk. " 
A lelõhelyen 1975-ben Jankovich
Dénes végzett elõször szondázó ása-
tást. Megállapításai szerint a vár 1566-
1595 között élte virágkorát, török fõség
alatt. A 17. században a békési palánk
hanyatló korszakát élte, s a 17. század
90-es éveiben végleg elpusztult. A feltá-
rás során Árpád-kori lelet nem került elõ. 
1976-1980 között Gerelyes Ibolya nyi-
tott új kutatóárkokat. Eredményei iga-
zolták az Intravillanum Oppidi Békés
térkép rajzolatának helyességét is. Az
északi és a déli oldalon ma már csak egy
árok figyelhetõ meg, a nyugati oldalon,
a Kispince utca két oldalán húzódó mély
gödrök azonban még nagyon jól látsza-
nak. Az utca nyugati oldalán fekvõ göd-
rök a legkülsõ árokhoz tartoznak, a ke-
leti oldalon fekvõk pedig a középsõhöz.
Feltárta a palánk nyomait a legbelsõ
vizesárkon belül, a terület északi és déli
részén: a vizesárok irányával párhuza-
mosan két sorban feltárt cölöplyukak
alapján a palánkfal úgy készülhetett,
hogy a leverendõ cölöpöknek két, egy-
mással párhuzamos, keskeny, de mély
árkot ástak, ezekbe állították bele a cölö-

pöket, ezeket sárga agyaggal döngölték
körül, majd vesszõfonással kötötték
össze. Az így létrejött cölöpfal közét
ugyanezzel a sárga színû agyaggal
töltötték fel. Az ásató szerint a palánk
építése és pusztulása között maximá-
lisan 30 év telhetett el. 
A Kastélyzug utca 2. sz. ház kertjében
szabályosan kirakott padlót tárt fel,
melynek másodlagosan felhasznált
téglái származhattak a Maróthy-kastély
épületébõl is. Ezen kívül többfelé
tüzelésnyomok, kisebb tûzhelyek,
szemétgödrök nyomai utalhatnak arra,
hogy a katonák sátrakban, vagy félig
földbe mélyített házakban lakhattak. 
1987 nyarán a Kastélyzug utca 2. számú
telken új ház épült, ahol a pince
ásásakor nagy mennyiségû, az eddig
ismert korú lelet, fõleg kályhaszem
került elõ. 1989 nyarán a ház másik
pincéje már régészeti ásatás keretében
készült el, az ásató Szatmári Imre volt. 

Békés török uralom alá 1566-ban,
Gyula elestekor került. 1563-ban egy
török portyázó csapat kirabolta a várost,
azonban sem ekkor, sem Gyula ostroma
idején nem történik említés arról, hogy
Békésen bármiféle erõdítmény lett
volna. A törökök részletes összeírást
készítettek, 1567-ben "Malom ucca",
"Forrószeg ucca" és "Bánhíd ucca" szerepel,
majd 1579-ben a felsorolás a "Kastélszeg
uccával" bõvült. Fontos adat, hogy a
defterben hídvámot is említenek, tehát
ekkor már biztosan épített hídja volt
városunknak. A törökök itt birtokukba
vették a Kastélyt is, és vagy maguk
készítettek palánkot, vagy a korábbi
védmûveket javították ki. Mindenesetre
ez 1579 elõtt már megtörtént, hiszen a
defterben szerepel az ennek helyére
utaló "Kastélszeg".
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1584-ben hallunk elõször Békésen törö-
kökrõl, 1587-ben török lovasokat emlí-
tenek az adószedéssel kapcsolatban. Az
1590-es zsoldlajstrom szerint a békési
palánk õrsége 238 katona volt.
A 15 éves háború során Omar gyulai bég
1595. október 24-én a szarvasi és a
békési palánkot felégettette, ágyúit
Gyulára vitette. E hadjárattal kapcso-
latos az a Szarvasról készült metszet,
melynek hátterében a felgyújtott Békést
is ábrázolták. Bár az ábrázolás történeti
hitelessége legalábbis kétséges, mégis ez
a legkorábbi kép városunkról. 
Egy 1620-ból fennmaradt határleírás
nyomán halljuk, hogy a tatárok jövete-
lének hírére a város jegyzõje, András de-
ák, a város pecsétjét, kiváltságleveleit
Nagyváradra vitte, de két év múlva Vá-
rad ostromakor ezek is tönkrementek. 
Ugyan ezidõbõl nincs rá adat, a török
fennhatósága ekkor is folyamatos, bár
egy 1627-bõl származó defter szerint a
török õrség létszáma 45 fõre csökkent.

1665-ben gyakorlatilag az összes békési
határnevet felsorolják: Deter, Csarna,
Poad Domb, Telek Helei, Ludad, Fásmelléki,
Murvahely és Borosgyán. Látható, hogy
ekkorra Békés már mintegy "beke-
belezte" a környékbeli településeket.
1685-tõl kezdve környékünk ismét had-
színtérré változott, a gyulai török õrség
kiéheztetése végett valószínûleg innen
is kiköltöztették a lakosokat, a Gyula
visszafoglalására 1692-ben tett kísérlet
során mindenesetre nem tesznek emlí-
tést a békési palánkról sem. Lehetséges,
hogy a szarvasival egyidõben, 1686-ban
pusztult el. A középkori település-
szerkezet és maga a város azonban bizo-
nyosan ekkor pusztult el végérvényesen.

S. Turcsányi Ildikó, régész

/Bõvebben a témáról a szerzõ ugyanilyen
címmel, a Békési Téka sorozatban 2008-

ban kiadott könyvében olvashatnak./
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Az új fõzõedényben elsõ használata elõtt
forraljunk fel vizet, és hagyjuk is benne
kihûlni, így ellenálló képességük megnõ.

A gomb felvarrásánál ügyelni kell arra,
hogy ne legyen túl szoros. A lazán felvarrt
gomb könnyebben gombolható, ezért
nehezebben szakad le, és nem tépi ki az
anyagot.

Eltûnik a kávéfõzõbõl a vízkõ, ha ecetes
vizet folyatunk át a gépen, mintha kávét
fõznénk. A mûvelet után a kávéfõzõt
hideg vízzel többször át kell öblíteni.

A körömkefébõl könnyen eltávolítható a
szappanmaradék, ha tömény ecetes
vízben áztatjuk.

A rézedény olajjal varázsolható újjá.
Elegendõ havonta egyszer finom olajjal
vékonyan bekenni. További elõnye, hogy
így nem fut ki az edénybõl az étel.

Vásároljunk a festéküzletben lenolajat és
terpentint. Keverjük össze azonos arány-
ban ecettel és alaposan rázzuk fel. Puha
ronggyal felkenjük a bútorra, majd
töröljük szárazra. Puha anyaggal fényez-
zük át. Ezzel igazán fényessé tehetjük
bútorunkat. 

A szúnyogokat könnyen elûzhetik a
teraszról, ha a közelben paradicsomot
ültetnek. Ennek az illatát ugyanis ki nem
állhatják.

Ha a befõttesüveget nem tudja kinyitni, a
tetejével lefelé tartja forró víz alá. Így a
gumi könnyen enged.

Fürdõvízbe adagolva a kakukkfû kiváló
frissítõ hatású.

A lekvárt, befõttet, dzsemet a kamrában
ne tegyük magas polcra, mert a felszálló
meleg levegõ elõsegítheti a gomba- és
penészképzõdést.

Bográcsunkat fahamu és olaj keverékével
átdörgölve, majd puha ronggyal átfénye-
sítve, széppé varázsolhatjuk.

A bekormosodott bogrács alját zsírral ken-
jük be. Ez feloldja a kátrányrészecskéket.
Alaposan csutakoljuk át, majd meleg
mosogatószeres vízzel mossuk le.

Az üvegpoharak fényesek lesznek, ha sós
vízben mossuk és hidegvízben öblítjük át.

Mézet sose tároljunk fémedényben, erre a
legalkalmasabb az üveg.

Hogy a pincénkben tárolt burgonya
nehogy megrohadjon, helyezzünk el a
közelében egy edényben égetett meszet.

A megsárgult fürdõkád ismét visszakapja
régi fényét, ha só és terpentin keverékével
súroljuk ki.

Hetenként egyszer mossuk ki a fogmosó
poharakat meleg konyhasó oldattal, nem
képzõdik rajta fehér lerakódás. 

Halvány rozsdafoltokat mosogatóról,
kádról, mosdóról citrommal dörgölhetjük
le. Kiváló erre a kicsavart citrom héja is.

Mihalik Mátyásné gyûjtésébõl

HHHH áááá zzzz tttt aaaa rrrr tttt áááá ssss iiii     pppp rrrr aaaa kkkk tttt iiii kkkk áááá kkkk
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Az ókorban, sõt a középkorban a
városok a legtöbb esetben „váras”
városok voltak, kõ vagy palánk fal-

lal, várárkokkal voltak bekerítve. Ma már a
védelmi szempontokat felváltották a kul-
turális központok, ezek tesznek várossá
népesebb településeket hazánkban. Békés
vármegyét megnagyobbították, 1950-ben
bihari és csanádi megyecsonkok hoz-
záadásával. De így akkor lett kisebb Békés
is, amikor Kamutot, Muronyt, Tarhost és
Bélmegyert önállósították. Sõt Mezõme-
gyerhez is hozzácsatoltak 1000 kat. holdat
tanyai lakosaival. Akkor még csak két vá-
rosa, Gyula és Békéscsaba volt megyénk-
nek, ma 18 várossal, városfüzérek alakul-
tak ki, épülõ-szépülõ városközpontokkal,
így nálunk is. 

- Holnap megmutatom nektek városunk
nevezetességeit, mondtam Radványi
József sógoroméknak, akik Sajóecsegrõl
rosszerdei tanyánkban meglátogattak
minket. Másnap kerékpárra ültünk és a
Hõsök szobránál kezdtem ismertetni
lakóhelyünk fõbb látnivalóit. Vendégeim
elcsodálkoztak a szoboregyüttes alakján. 
- De sok név van itt felírva. Egy egész falu
kitelne belõlük... Sajóecseg biztosan...
- És hiába haltak hõsi halált több mint hét-
százan „Ezeréves hazánkért... Nagyma-
gyarországért megcsonkították a gyõztes
hatalmak álnok indokkal õseinktõl örö-
költ hazánkat, látod sógor, milyen hatá-
sosan ábrázolta a szobrászmûvész a harc-
ba induló menetöltözetes katonahõst? 
- Búcsúzik, de a távolba néz. Mellette síró
felesége és a fia. Több hõsi szobrot láttam
már, de ez igazi remekmû! 
- Hozzá kell vennünk az eltûnteket és a
400 hadirokkantat. 
Ez a látogatásuk Radványiéknak 1971

nyarán történt, és egy újabb kérdésre kel-
lett felelnem: 
- A II. világháborús hõsök még többen
lehettek, de nincs még emlékmûvük. De
miért van kiírva az emeletes Tanács-
házán, hogy Városháza, hiszen Békés nem
város, egy nagyközség? - kíváncsiskodott
tovább sógorom.
Békés város, város volt már Szent Imre
idejében. Elsõ várkapitányát Bykís vitéz-
nek hívták, Õ megyénk névadója. Nép-
nyelvünk a lovat lúnak, Békést ma is
Bíkísnek mondja beszéd közben.
Nagyapámtól én is így tanultam. 
- Hallod a békési lányok-asszonyok
fõkötõjén szépen csillognak a gyöngy-
díszítések - ámultak Józsiék a Jantyik
Mátyás Múzeumban - csodálatos a
„Delelõn” címû festménye a festõtöknek,
ahogyan a múlt századi aratást ábrázolja.
Bõgatyás aratók, sokszoknyás menyecs-
kék… De fáradtságos munka volt akkor az
aratás. Ma a gépek dolgoznak helyettünk.
Bár kézi aratásban én is izzadtam. De nem
is volt akkor munkanélküli, aki akart az
dolgozhatott - feleltem.
Azóta eltelt néhány évtized és végre lett
hõsi emlékmûvünk a második világháború
békési hõseinek is. A repedt harang mellet-
ti bronztáblácskákon hat unokatestvérem
és jó barátaim nevei is ott vannak. Három
Szalai egytestvér: Gábor, Imre és István,
aztán Durkó László és István. Sõt Durkó
Gábor kortársam és távoli rokonom, aki-
vel együtt vonultunk be Gyulára a 20-as
határvadász zászlóaljhoz. Õ árkász lett, én
aknavetõs…
Édesanyám gyászolni kezdett, mikor
Durkó Gábor hõsi haláláról hírt kapott.
Mikor zöldtábori lapom több is bizonyí-
totta, hogy élek, felszáradtak szüleim és
testvéreim könnyei. Kortársam és név-

A „VÁROSUNK: BÉKÉS” CÍMMEL KIÍRT IRODALMI PÁLYÁZATRA ÉRKEZETT MUNKA

Durkó Gábor:

Békésiek a békétlenségben
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rokonom vált hõsi halottá, Isten kegyel-
mébõl én hazatérhettem egy év után. 
Mi, akik 1920-ban születtünk, fiúk és
lányok, sokan voltunk. Engem kora õszön
637.-ként anyakönyveztek. Sokan kaptuk
meg katonai szolgálatra behívónkat
Gyulára. 1941 õszén és 1944. május 18-án
a Gyulai vasútállomáson búcsúztattak
bennünket. Koppándy József alezredes 
zlj. parancsnok így biztatott akkor:
- Honvéd bajtársaim, a kötelesség elszólít
bennünket most a távoli harcmezõkre, de
nemes célokért harcolunk, és gyõztesen
térünk ide vissza. 
Búcsúzó szüleink, testvéreink és leányked-
veseink szemében könnyek csillogtak.
Titokban én is elõvettem vadonatúj 
zubbonyom zsebébõl zsebkendõmet, mert
muszáj volt megtörölni… az „orromat”…
a szemeim nedvességétõl.  
Elindult sok-sok vagonos szerelvényünk és

az egyikbõl bánatos nótaszó hallatszott: 
- „Fekete, gõzösnek, csattog a kereke, 
Azon visznek engem az orosz határ-
szélre… ” 
Bezzeg most Virág Laci komám sem azt
dalolta, mint sorozáskor sok cimborájával
a Dübögõben vagy Kecskésnél, hogy
„Zsindelyezik a kaszárnya tetejét, mind
elviszik a legények elejét, maradt itthon 
kettõ-három nyomorult, rátok lányok
még az ég is beborult…”
Most irigykedve néztük az itthon maradó
gúrtniszíjas póttartalékosokat, szívesen
cseréltünk volna Csaplár Pista komámmal,
aki gyerekkori lábsérülése ellenére mindig
megkereste kenyerét, sõt menyasszonyá-
val esküvõre készült. Nekünk mennünk
kellett az ismeretlen jövõnk felé. Vajon vi-
szont látjuk-e még mi Békést, szülõváro-
sunkat? Néhányan Istenbe bízva remény-
kedve énekeltük egy kedves énekünket: 
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Nagy Attila: Piaci életkép. 
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.
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„A távol harcmezõkrõl egy hang száll én
felém.
Mely úgy vonzza lelkem, És erõt önt
belém 
E szónak hallatára örömmel indulok 
Krisztus a hõs Vezérünk, Én véle har-
colok…” 

Amikor tehettem, elõvettem a harcok
szüneteiben zsebembõl kis Bibliámat és
olvasgattam drága sorait... Sokat menetel-
tünk esõben-sárban, hegyi ösvényeken, túl
a Kárpátokon. Ha ránk esteledett és
szüneteltek a harci események Csatári
Pista békési bajtársammal sokszor zuhogó
záporban állítottuk fel két sátorlapból
összegombolt sátrunkat. Körülárkoltuk
gyalogsági ásónkkal, hogy a víz ne folyjék
pihenõhelyünk alá. Ha egyikünk õrségben
állt, a másik kinyújtóztathatta elgémbere-
dett tagjait õrváltásig. Pista két évvel fiata-
labbként, szerencsés húzással megnõsült
regutaként és feleségét áldott állapotban
hagyta ott a frontra vonuláskor. Augusz-
tus utóján fia született, szeptember máso-
dik felében hazamehetett két hét szabad-
ságra szakaszunkból. Egy másik bajtár-
sunkkal együtt, viszontláthatták család-
jukat és az akkor még békés Békést....
Azon a nyáron a békéscsabai vasútál-
lomást bombázták ellenséges repülõk
többször is.
Az október hatodikai harci események
Pistát otthon találták. A szovjet és román
hadsereg akkor foglalta el egész Békés
Vármegyét. Mi kívül a Kárpátokon hall-
gattuk híradósaink rádiójából: „Csapata-
ink Kecskemét térségében megállították
harckocsiijainkkal az elõre ékelõdõ ellen-
séges erõket.” Gyors visszavonulással
magunk mögött hagytuk a Kárpátok
fenyveseit. A bevehetetlennek hitt beton-
erõd-rendszert harc nélkül fel kellett
adnunk, mert Dél-Erdély felõl támadtak a
szovjet-román csapatok. Rahónál átgyalo-
goltunk a Tiszántúlra, a Tisza folyón,
mert ott még 40 cm-es volt a folyó víz-
szintje. De Nagybocskónál visszavonu-
láskor megtapasztaltam most sokadszor

Istenünk csodás kegyelmét. Egy mûködõ
iskolaudvarban tüzeltünk aknavetõnkkel
és az oroszok hamar bemérték aknavetõs
állásainkat.  Két ágyúgránát a közelünkbe
csapódva befulladt és nem robbant fel. Ez
nem elõször történt frontkatona életem-
ben. Ezekrõl és az életemrõl dokumentum-
regényt írhatnék, volna mirõl… 

Hazatértem egy év múlva, egészségesen,
pontosan 1948. május 18-án. Megnõsül-
tem, született két fiam és két leányom, és
50 évi házasság után megözvegyültem.
Majd két év múlva a sajóecsegi falubeli
román fogságomkor megismert Lévay
Piroskát vettem feleségül, aki szintén öz-
vegy volt. Sógoromék újra meglátogattak,
mikor 1998 után újabb rokonságba
kerültünk.

- Józsi sógor, Békés 1973-ban harmadszor-
ra és véglegesen várossá vált. Az volt 1845-
1872-ig, Asztalos István lett 1845-ben pol-
gármester és 101 év után város újra Békés.
Hát most már érvényessé váltatott ismét,
hogy: Városháza. 

- Gábor sógor! Olyan idõs vagyok, mint te,
beteg voltam 1941-ben sorozáskor. Gyenge
fizikumúan cipész mesterséget tanultam,
sokat betegeskedtem… Lehet, hogy én is
odamaradtam volna, mint ez az újabb
második világháborús 697 békési hõs,
akiknek nevei itt vannak ezeken a
bronztáblákon. Egyik-másikon szegfû és
rózsa emlékeztet a soha vissza nem térõ
hõsre, szeretteitõl… Igen, ezek a kegyelet
virágjai. Viszont a 189 zsidó mártírra csak
a közösségi házzá vált zsinagóga épület
emlékeztet. De most már mi, még élõ, volt
frontkatonák, 
Békésen élhetjük nyugalomban napja-
inkat, itt Békésen.
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1. Az a legnagyobb baj vele, hogy ha nem részeg, akkor józan.
2. Azoknak a hazugságoknak, amiket ellenségeink terjesztenek rólunk, a fele sem igaz.
3. Ez a tömítés tele van üregekkel.
4. Az ember nem lehet egyszerre két helyen, csak akkor, ha madár.
5. Csodálom az emberi gyengeség erejét.
6. Tisztelt uram! Elég józan voltam, hukk, ahhoz, hukk, hogy tudjam, hukk,

hogy részeg voltam, hukk.
7. Egy madzagos inkább meghal, minthogy hagyja magát Békésen kívül eltemetni.
8. Ha Marx élne, megfordulna a sírjában.
9. Bárcsak megbékélnének az arabok az izraeliekkel jó keresztények módjára!

10. A labdarúgás hihetetlen játék. Néha annyira hihetetlen, hogy nem is hihetõ.
11. Ebben a vendéglõben az ételek ehetetlenek, az adagok meg túl kicsik.
12. Kérem, töröljenek a névsorból. Nem akarok olyan klub tagja lenni, amelyik

még engem is befogad.
13. A kokain nem okoz függõséget. Tudnám, ha úgy lenne. Évek óta rendszeresen

szedem.
14. Mindig légy õszinte! Ha nem gondolod komolyan, akkor is! 
15. Ne költs többet, mint amennyit keresel! Akkor se, ha kölcsönt kell felvenned!
16. Wagner zenéje jobb, mint amilyennek hangzik.
17. Az emberek nevetségesebbek, mint bárki más.
18. Nem akarok milliárdos lenni, csak úgy akarok élni, mint õk.
19. Ha gyõzni akarunk, minden tõlünk telhetõt meg kell tennünk, sõt még többet is!

Fog az menni!
20. Természetesen én tudok titkot tartani. Csak azok nem tudnak, akiknek elmondom.
21. Kb. 10 évbe kerül, mire hozzászoksz, hogy mennyi idõs vagy.
22. Ezentúl rendõrnõket is állítunk szolgálatba. Nemükre való tekintet nélkül.
23. Az álmatlanság leghatékonyabb gyógyszere egy jó kiadós alvás.
24. Felõlem akármennyit fecseghet valaki, ha csak pár szót szól.
25. Határozottan emlékszem, hogy elfelejtettem.
26. Hinnünk kell a szabad akaratban! Nincs más választásunk.
27. Ez a leghallatlanabb dolog, amirõl valaha is hallottam.
28. Odaadnám a jobb kezemet, ha kétkezes lehetnék.
29. Ma már a nosztalgia sem a régi.
30. Az egyistenhit az istenek ajándéka.
31. Megéri, ha szociális lényként él az ember. Ha nem mész el mások temetésére,

õk se mennek majd el a tiédre.
32. Mióta megszüntették a halálbüntetést, kétszer annyi embert kell felakasztani, mint

azelõtt.
33. Uraim, világos, hogy egyetértünk abban, hogy nem tudunk megegyezni.

Nem hagyta ki õket: Juhász János

HHHH aaaa     kkkk iiii hhhh aaaa gggg yyyy     aaaa zzzz     aaaa gggg yyyy
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2009-ben lesz tíz éve, hogy Békésen – Magyarországon elsõként –
gyülekezeti szervezésben levetítették a Jézus élete címû filmet. A ren-
dezvény címe A Nagy Találkozás volt. Az érdeklõdõk 1999. április 23-25-én
különbözõ helyszíneken tekinthették még a már milliók által látott film-
alkotást, amely a bibliai Lukács evangéliumán alapul. Az ötlet a Timóteus
Társaságnál vetõdött fel, akik 1998-ban tervbe vették, hogy minden 
húszezernél több lakosú településre elviszik az evangélium megfilmesített
formáját. A „kísérleti terepnek” Békést választották. 

A Timóteus Társaság része a Campus Crusade for Christ nevû nemzetközi
szervezetnek, amelyet 1951-ben Bill Bright alapított meg azzal az elhívással, hogy
fõiskolás-egyetemista korosztályt el lehessen érni az evangéliummal. A felekezet-
közi egyesület mára nemzetközivé vált, és több mint 180 országban van jelen. Kb.
25000 munkatársa van világszerte. Magyarországon 1978-ban kezdték meg a
munkát, de csak tíz évvel késõbb vették fel a Timóteus Társaság nevet. 1999-ben 46
munkatársa volt Magyarországon. Hazánkban elsõsorban középiskolás és a felsõok-
tatásban tanuló fiatalokkal dolgoznak, de a társaság kínálata nagyon szerteágazó: a
börtönszolgálattól kezdve a politikusok közötti munkáig minden beletartozik ebbe.
Munkájuk során nem csak elõadásokat és beszélgetéseket szerveznek, hanem
könyveket is fordítanak és kiadnak, valamint tanfolyamokat szerveznek. Amint
Varga Attila, a Timóteus Társaság képviselõje egy rádióinterjúban elmondta:
„…megkeressük a nem hívõket, nem arra vágyunk, hogy õk jöjjenek hozzánk.
Ugyanakkor minden keresztényt arra biztatunk, hogy Istennek engedelmeskedve
hirdesse az örömhírt.” 
A Timóteus Társaság 1998 õszén megkeresett valamennyi, Békésen mûködõ egy-
házat, de csak a pünkösdi, baptista és református gyülekezet adott pozitív választ
a felkérésre. Az ökumenikus együttmûködés korábban kimerült a januári imahét
megtartásában, és a gyülekezetek között nem volt rendszeres együttmûködés. A
pünkösdi gyülekezet teljes nyitottsággal fogadta az ötletet - meséli Makovei Róbert
a pünkösdi gyülekezet presbitere, aki akkoriban a közösség ifjúsági lelkipász-
toraként szolgált. 
Arra a kérdésre, hogy miért pont Békést választotta a missziós társaság, Varga Attila
a következõt válaszolta a rendezvény elõtt a Békési Újságnak: „Békés különleges a
helyi gyülekezetek helyzetét tekintve, a város egy komoly hagyományokkal bíró
református település. Ugyanakkor itt található Magyarország egyik legnagyobb, és
legjobb hírû baptista gyülekezete, és jól cseng Békés neve a pünkösdi közösségen
belül is. Éppen ezek a felekezetek azok, amelyek vezetõit személyesen megkerestük,
és õszintén elmondtuk, hogy Isten ezt a gondolatot helyezte a szívünkre. Ebbõl
született meg a református, baptista és pünkösdi gyülekezetek BÉKÉS összefogása
városukért.” 
Katona Gyula, a reformátusok lelkipásztora azt emelte ki, hogy a vetítéssorozat
kísérleti jellegû dolog volt, mivel Békés a maga 23 ezer lakosával és sok felekezeté-
vel alkalmasnak látszott egy ilyen evangélizáció megvalósítására. A szervezõ-
munkát teljes egészében a három együttmûködõ felekezet végezte, a Timóteus
Társaság az ötletet és az anyagi forrásokat biztosította. A munka során nagyon jól

Tíz éve volt „A Nagy TTíz éve volt „A Nagy Találkalálkozás”ozás”
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összekovácsolódott a csapat. A református gyülekezet presbitériumában nem volt
ellenállás az együttmûködéssel kapcsolatban. 
A baptista gyülekezet is viszonylag könnyen igent mondott az együttmûködésre, és
jelentõs létszámú csapattal vettek részt az elõkészítésben, valamint a rendezvény
reklámozásának megszervezésében – mondta Durkó István, aki akkoriban a
gyülekezet lelkésze volt. 
A pünkösdi gyülekezet korábban vonakodott részt venni az ökumenikus
együttmûködésben, mert kezdetben arra törekedtek, hogy önállóan dolgozzanak. A
kilencvenes években komoly megújulás volt a gyülekezetben. 1998 nyarán lett
gyülekezeti pásztor D. Nagy József, Makovei Róbert pedig ifjúsági lelkészi megbíza-
tást kapott. Õk kezdettõl fogva nyitottak voltak a Timóteus Társaság ajánlatára.
Az elsõ közös, négyoldalú megbeszélés 1998 októberében volt a baptista
imaházban, amelyet további megbeszélések, és a munka megszervezése követtek.
Komoly „reklámhadjárat” indult, plakátok, szórólapok, könyvjelzõk készültek, és a
helyi média is hirdette az eseményt. A féléves szervezés végén, április 23-24-25-én
került sor a film levetítésére. 
A Jézus élete 1979-ben készült el a Campus Crusade for Christ megbízása alapján.

Több milliárdan látták eddig, és biztosan állíthatjuk, hogy eddig ezt a filmet tekin-
tették meg a legtöbben a világon. Mára már mintegy hét-
száz nyelven érhetõ el a film. Sokak szerint ez a film a Jézus
Krisztusról készült leghitelesebb alkotás, ugyan szóról szóra
követi a Lukács evangéliuma szövegét. John Heyman ren-
dezte, aki kilenc évet töltött a film elkészítésével.
Történészek és teológusok hosszú évekig tanulmányozták a
korszak régészeti eredményeit, a korabeli forrásokat. Eredeti
helyszíneken forgattak, és igyekeztek mindent élethûen
utánozni. A filmben a nézõk végig követhetik Jézus Krisz-
tus életét a betlehemi megszületésétõl kezdve a kereszt-
haláláig és feltámadásáig. A filmmel dolgozó misszionáriu-
sok szolgálatuk során eldugott falvakat is meglátogattak,
ahol vetítéseket rendeztek olyan emberek számára, akik
még életükben sosem hallottak az evangéliumról. A film
hatására rengetegen tértek meg az Úrhoz. A film magyar
változata 1985-ben készült el, az országos premier öt évvel
késõbb volt. 
A Jézus életét négy különbözõ helyszíneken vetítették le.
Mindhárom gyülekezet egy-egy helyszín házigazdája volt: a
baptisták a Dózsa György utcai Idõsek Napközi Ottho-
nában, a reformátusok a Csabai úti olvasókörben, a pünkös-
diek pedig a Farkas Gyula Mezõgazdasági Szakképzõ
Intézet és Gimnáziumban. A Korona Moziban is volt
vetítés, de itt a gyülekezetek közösen tartották meg a
vetítést, és minden este más volt a házigazda. 
A vetítések a várakozáson felül sikerültek. A számítások
szerint mintegy 2700-3000 ember látta a filmet, de a leg-
pesszimistább becslések szerint is a lakosság 10%-a tekin-
tette meg a Jézus életét. Ezen kívül sokan a helyi televízi-
óban nézték meg a filmet. A vetítések végén lehetõség volt
visszajelzõ lapok kitöltésére, amellyel több százan éltek.
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Ezeket az egyes házigazda gyülekezetek dolgozták fel. A cél természetesen az volt,
hogy az érdeklõdõket megismertessék a keresztény hit alapjaival, valamint
meghívják õket a gyülekezetekbe.  
A film célja az volt, hogy minél többen élõ hitre jussanak Jézus Krisztusban.
Többen ezeken az estéken tértek meg, vagy indultak el Isten felé. A reformátu-
soknál ugyan látványos megtérés nem volt, de sokan megerõsödtek a hitükben. A
film megtekintése során tért meg Nagy István és felesége Kati, akikkel interjút
készítettünk. Ezt az egyik Békési Újság lapszámban fogjuk közölni. Durkó István
véleménye az, hogy sokan itt hallottak elõször Krisztusról, és a film hatására tértek
meg, illetve csatlakoztak a gyülekezetekhez. 
A vetítések sikeresnek bizonyultak, így a Timóteus Társaság másodikként
Kaposvárott is megszervezte ezt a programot. Ott 2000-ben került sor erre, és a
református, katolikus, evangélikus, baptista és metodista gyülekezetek fogtak
össze, és hasonlósan sikeres volt a rendezvény. 
Az együttmûködés a három protestáns gyülekezet között megerõsödött a
filmvetítés kapcsán, és számos ökumenikus alkalmat szerveztek azóta, melyek
között említést érdemel a „Menny kapuja, pokol lángjai” címû színdarab, a
várostakarítási akciók, közös újság kiadása, a Pro Christ békési megrendezése,
valamint a rendszeres hétfõi ökumenikus imaórák megtartása. Ismét Durkó István
baptista lelkészt szeret-
nénk idézni: „A Nagy
Találkozást követõ évek-
ben tovább folytatódott
az együttmûködés újabb
városi szintû evangélizá-
ciós programokkal. Ez is
bizonyítja, hogy a Nagy
Találkozás nem egy szal-
maláng volt, hanem kez-
dete egy folyamatnak és
Isten vezetett bennünket.
Hiszem, hogy egy áldás ez
a folyamat a gyüleke-
zeteknek és a városnak is.”
Katona Gyula kiemelte: a
protestáns lelkészek ha-
vonta tartanak Békésen
összejövetelt, amelyen az
utóbbi idõben már az ad-
ventista gyülekezetek lel-
készei is részt vesznek. 
A Nagy Találkozásra min-
denképpen úgy tekint-
hetünk, mint városunk
történelmének fontos ese-
ményére. 
Darvasi Ágota – Mucsi
András református
presbiter
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Ismét népszerû a diafilm: az ötven-
négy éve megszületett vetítési formát
az elmúlt évtizedben újra felfedezték
a kisgyermekes szülõk. Az évente
megvásárolt diafilmek száma százez-
res nagyságrendû. A növekvõ kereslet
új vetítõgépek gyártására is ösztönöz-
te az élelmes vállalkozókat. 

Az 1954-ben alapított Magyar Diafilm-
gyártó Vállalat fénykorában, a hatvanas-
hetvenes években évi több százezer diafil-
met értékesített. Ez volt a korabeli „házi-
mozi”. A nyolcvanas évektõl a többféle
televízió-csatorna megjelenésével, a vide-
ók elterjedésével a kereslet alaposan meg-
csappant, de a kilencvenes évek elején pri-
vatizált cég folyamatosan mûködött, nem
kellett bezárni. 
A bõ ötven év alatt több mint hatezer
különbözõ diafilm készült, ezek túlnyomó
része ma nem kapható, legfeljebb bolhapi-
acokon vagy a pesti gyûjtõk boltjában.
A diafilm iránti érdeklõdés az utóbbi
évtizedben erõsödött, ez arra késztette a
piacot, hogy újabb és újabb filmeket jelen-
tessenek meg ezen a hordozón. 
Az egyik magyarországi kereskedõhálózat
website-ján új gyártású diafilmeknek bõ-
séges kínálatát nyújtják. A legtöbb termé-
szetesen mesefilm, például nagyon nép-
szerûek a szülõk egykori kedvencei új
kiadásban: Mazsola és Tádé, Róka Rudi,
Böbe Baba kalandjai. Ezek még bábfilm-
ként váltak ismertté és kedveltté. Vannak
Grimm mesék: A brémai muzsikusok, Az
ördög három aranyhajszála, Csipkeró-
zsika, Csizmás Kandúr, Hamupipõke, Hó-
fehérke, Holle Anyó, Jancsi és Juliska,
Piroska és a farkas, és Andersen mesék: A
rút kiskacsa, Az elvarázsolt királyfiak,

Borsószem hercegkisasszony, Hókirálynõ,
Pöttöm Panna. Tévébõl ismert mesék:
Frakk, Süsü, Radírpók, Gombóc Artúr fõ-
szereplésével, magyar népmesék Benedek
Elektõl, és olyan klasszikusok, mint A róka
és a holló, A kis Gömböc,  A kismalac és a
farkasok, A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 
Kínálnak bibliai történeteket, karácsonyi
és húsvéti filmeket, oktató jellegû filmeket
óvodásoknak, de még iskolai kötelezõ
olvasmányokat is. Hozzáférhetõk idegen
nyelvû mesék is. Az oktatósorozatok kü-
lön csoportját képezik a bõvülõ kínálat-
nak: történelem, magyar irodalom, fizika,
környezetismeret, földrajz, képzõmûvé-
szetek, építészet, nyelvoktatás – bõséges a
választék. Ezekhez gyakran hangkazetta is
jár, így a képi és hangzó élmény egyszerre jár.
A vetítõgépek gyártása jó ideje megszûnt
és a magyar piacot uraló két orosz cég sem
készített többet. Néhány éve azonban egy
hazai vállalat ismét neki kezdett a diave-
títõ-gyártásnak, és két kínai cég is belépett
a piacra. A készülékek általában 10-15 ezer
forint közötti áron vásárolhatók meg.
Mi lehet az oka a diafilm reneszánszának,
most a digitális korszak kellõs közepén?

Talán éppen
újszerûsége,
azon generá-
ció körében,
amely nem is-
merhette. Ez
a tényezõ te-
heti még a
tanórákon is
h a s z n á l -
hatóvá, ré-
gi-új bará-
tunkat: a
diafilmet.

AA   dd ii aa ff ii ll mm   rr ee nn ee ss zz áá nn ss zz aaAA   dd ii aa ff ii ll mm   rr ee nn ee ss zz áá nn ss zz aa

Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp  2008.08.08.  10:25  Page 111



� 112 �

Gazsó János fényképfelvételei a Fõtérrõl tavasszal, illetve télen. 
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munkák.
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A daragaluska könnyebb
lesz, ha vajat keverünk
bele.

A vajas tésztákat mindig
forró sütõbe toljuk, a
kevert tésztákhoz elég a
sütõt kissé felmelegíteni.

A besûrûsödött baracklekvár citrom le-
vével összeturmixolva kenhetõvé válik
és igen kellemes ízt ad a piskótalapokból
készülõ tortáknak.

A húst szinte zajtalanul verhetjük, ha a
deszka alá konyharuhát helyezünk.

Ha a karfiol fõzõvizébe egy darab száraz
kenyeret teszünk vagy belecsavarjuk egy
fél citrom levét, megtartja eredeti színét.

Az uborka könnyebben emészthetõ, ha
hosszában vágjuk fel, megsózzuk, cit-
romlét csepegtetünk rá és egy órát állni
hagyjuk, majd kissé kinyomkodjuk, s
leöntjük a levét.

Kétszerannyi ideig marad friss a túró, ha
a csomagot a hajtogatással fölfelé
tároljuk.

Süteményhez, ha vaj helyett margarint
használunk, 20 százalékkal többet
tegyünk a megadott mennyiségbõl.

Gyorsabban sül meg a burgonya, ha a
még hámozatlan burgonyát tíz percig
sós vízben elõfõzzük és utána tûzálló
tálban elõmelegített forró sütõbe
tesszük.

Ételek ízesítésére – például mártásokhoz
vagy salátákhoz – tejföl helyett joghur-
tot is vehetünk, ez kevesebb kalóriát tar-
talmaz. De joghurttal már nem forral-
hatjuk az ételt, mert megtúrósodik.

A torta, a kalács tésztáját finomlisztbõl
keverjük, az omlós tésztához, melybe
több vajat és tojást tettünk, még 
könnyebb lesz, ha a liszt egy része rizs-
vagy burgonyaliszt.

Nem könnyezünk, ha a hagymavágás
közben egy korty vizet tartunk a
szánkban.

Ha egy csepp olajat vagy vajat teszünk a
rizs, a metélt, a spagetti vagy más tész-
tanemû fõzõvizébe, nem fõ túl és nem
ragad össze.

A filteres teát soha ne tegyük a lobogó,
forró vízbe, hanem csak a csészében
öntsük fel forró vízzel.

Nem szikkad ki annyira a kenyér, ha zárt
dobozban tartjuk, és almát teszünk
mellé.

A sós burgonya megtartja világos színét,
ha a fõzõvízbe egy kis citromot
csavarunk.

Nemcsak leves, hanem bármely étel,
például pörkölt elsózottságát mérsékel-
hetjük fél késhegynyi szódabikarbóna
hozzáadásával.

Mihalik Mátyásné gyûjtésébõl

KK oo nn yy hh aa ii   ff oo rr tt éé ll yy oo kkKK oo nn yy hh aa ii   ff oo rr tt éé ll yy oo kk
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Hozzávalók 4-6 személyre:
• 1-1 kg sertés csülök és lapocka

• 80 dkg savanyú káposzta
• 30 dkg rizs

• 2 közepes fej vöröshagyma
• zöldpaprika

• só, bors, fûszerpaprika, ételízesítõ
• zsiradék

Elkészítés:
A zsiradékon megfonnyasztjuk az apró kockákra vágott hagymát. A zöld-
paprikát karikákra szelve hozzáadjuk, pirítjuk. A nagyobb darabokra vágott
húsokat hozzátesszük, majd fûszerezünk: só, bors, fûszerpaprika, ételízesítõ
ízlés szerint. Kevés vizet öntünk alá, és lassan fõzzük. Amikor a hús félig
megpuhult, hozzáadjuk a savanyú káposztát és az elõre megfõzött rizst.
Ezeket két-két rétegben a húsra halmozzuk, a tetején káposzta legyen.
Felengedjük vízzel, majd az egészet puhára fõzzük. Tejföllel tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

SSSS ZZZZ ÉÉÉÉ KKKK EEEE LLLL YYYY KKKK ÁÁÁÁ PPPP OOOO SSSS ZZZZ TTTT AAAA
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Ez a népszerû sütemény, a kuglóf készülhet élesztõvel, de kedveltek a sütõporral
készülõ receptek is. Egyet-egyet közlünk ezek közül, a választást a házi-
asszonyokra bízzuk.

Kevert kuglóf egyszerûen

Hozzávalók: 6 tojás, 35 dkg cukor, fél dl olaj, fél dl meleg víz, 37 dkg liszt, 1 csomag
sütõpor, 1 csomag vaníliás cukor, margarin és liszt a forma kikenéséhez, ízlés szerint
mazsola.
Elkészítés: a tojások sárgáját kikeverjük a porcukorral, utána hozzáadjuk az ola-
jat, a meleg vizet, a lisztet, a sütõport. Ezeket jól elkeverjük. Hozzáadjuk a tojá-
sok felvert habját, de ezzel már nem verjük, csak beleforgatjuk. Felét beleöntjük
a kikent kuglófsütõbe, a másik felébe tetszés szerint kakaót teszünk és ráöntjük

a sárga tetejére. Villával meg-
emelgetjük, hogy összeke-
veredjen és majd ha ki-
vesszük, a süteménynek
szép rajzolata legyen. Lassú
tûznél sütjük, mazsolát is
tehetünk bele.

Erdélyi kuglóf

Hozzávalók: 10 dkg marga-
rin, 4 db tojás sárgája, 8 dkg
cukor, 6 dkg akácméz (2 evõ-
kanál), 1 db citrom, 2 dkg va-
níliás cukor, 5 dkg élesztõ, 1 dl
tej, 40 dkg finomliszt, 5 dkg 
dió, õrölt fahéj, margarin, liszt
a forma kenéséhez, vaníliás
porcukor.

Elkészítés: a margarint a tojások sárgájával, a cukorral habosra keverjük.
Hozzáadjuk a mézet és a citromlevet. Hozzáöntjük a cukorral, langyos tejben
felfuttatott élesztõt. A diót megdaráljuk, összekeverjük az õrölt fahéjjal ízesített
finomliszttel, és az egészet hozzáadjuk az élesztõs-tojássárgás masszához.
Margarinnal kikent, lisztezett kuglófformába öntjük, és egy fél órás kelesztés
után sütjük meg 180 fokos sütõben. Hústûvel megszúrva ellenõrizhetjük átsült-
e a kuglóf. Ha kész, pihentetjük kicsit, majd megszórjuk vaníliás porcukorral.
Remek látványt nyújthat a kuglóf, ha még olvasztott csokoládéval is áthúzzuk. 
Hagyományosan cserépedényben sül az erdélyi kukoricás-diós kuglóf. Húsvéti
karácsonyi, pünkösdi, névnapi étkezések befejezõ fogása. Cserépedény híján
jénaiban, fémformában is süthetjük.

K U G L Ó F  VK U G L Ó F  VA R I Á C I Ó KA R I Á C I Ó K
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Hozzávalók 4-6 személyre: 1 kg burgonya, 1 kg kisfejû vöröshagyma,
1,5 kg pulykamell vagy sertéskaraj, 50 dkg császárszalonna vagy húsos,

füstölt hasaszalonna, 50 dkg vékonykolbász,
a pácoláshoz: 2 ek. akácméz, 2 ek. Mustár, grillfûszerek, extra szûz olívaolaj,

szükség van még a sütéshez alufóliára és 12 db rablóhús nyársra,
ennek hiányában kihegyezett hurkapálca is megfelelõ

Elkészítés:
A megtisztított burgonyát, hagymát, kolbászt (valamint ízlés szerint zöld-
paprikát, gombát, stb.) karikákra, a húst és szalonnát kockákra daraboljuk. A
húst és szalonnát elõzõ napon pácolhatjuk. A mézet, mustárt, grillfûszer keve-
réket, sót, borsot, olívaolajat összekeverjük, és ebben a pácba beleforgatjuk a
húst és a szalonnát. Jól lezárva egy napig a hûtõszekrényben tartjuk. 
Az így elõkészített hozzávalókat a nyársra vagy pálcikákra húzzuk (a pálcikákat
ezt megelõzõen tepsi méretûre vágjuk). Egymást követi a hús, vöröshagyma,
kolbász, burgonya, szalonna, gomba, paprika. Addig ismételjük, amíg a pálcikára
fér. Ebbõl a mennyiségbõl kb. 12 nyárs/pálcika lesz. Ha nem pácoltunk elõre,
akkor most kell a fûszerezést elvégezni.
Ezután az alufóliát a tepsibe helyezzük, és egymás mellé rátesszük a pálcikákat.
A tetejét olívaolajjal vagy a megmaradt páclével megkenjük. A fóliát lezárjuk és
elõmelegített sütõben 180 fokon kb. 55-60 percig sütjük. Majd az alufóliát fel-
nyitva még 8-10 percig a tetejét pirosra pirítjuk, de nem szárítjuk. Önmagában
tálaljuk. Nagyon finom!

RRRR AAAA BBBB LLLL ÓÓÓÓ HHHH ÚÚÚÚ SSSS
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A pogácsában az a jó, hogy nincs két egyforma belõle. Ahány táj, ahány család
és ahány háziasszony, annyiféleképpen ízesítéssel, praktikával és rutinnal
készül. A rengeteg variáció közül a vidékünkön népszerû tepertõs és sajtos
pogácsának egy-egy kipróbált receptjét közöljük. 

Sajtos pogácsa

Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 margarin, 4 dl tejföl, 1 cs. élesztõ, 1/2 dl tej, 1 tojás, só,
köménymag, sajt

Elkészítés: a hozzávalókat jól kidolgozzuk (tojásnak csak sárgája, élesztõ a
tejben felfuttatva), majd egy órán át pihentetjük. Ellapogatjuk, bevagdossuk,
kiszaggatjuk. A tojásfehérjével megkenjük, sajttal, köménymaggal díszítjük,
majd közepes tûznél szép barnára megsütjük. 
Készíthetünk belõle lekváros papucsot is. Ehhez a megkelt tésztát félujjnyira
nyújtjuk, négyzet alakúra vágjuk, a közepébe szilvalekvárt halmozunk, a két
ellentétes oldali szélét egymásra hajtjuk. Ez hamarabb megsül, mint a pogácsa. 

Tepertõs pogácsa

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg tepertõ, 2 dkg élesztõ, egy kevés tej, 2 tojás, 
2 dl tejföl, 5 dkg zsír, só, törött bors

Elkészítés: a lisztet összegyúrjuk a darált töpörtõvel, a tejben megfuttatott
élesztõvel, a tojások sárgájával, a tejföllel, a zsírral, sóval meg a törött borssal.
Másfél óra hosszat meleg helyen kelesztjük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk, és
pogácsákat szaggatunk belõle. Késsel kockára bevagdaljuk, tetejüket a fehér-
jékkel megkenjük, és a pogácsákat szép barnára sütjük.

AHÁNY HÁZ, ANNYI SZOKÁS: POGÁCSAAHÁNY HÁZ, ANNYI SZOKÁS: POGÁCSA
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Ünnepel a város, harangja szólít,
Zengve, bongva a városról mesél.
Idézi 35 év emlékeit, küzdelmeit.
Kitárja az ajtót, a jövõt teremti.

A múltját sem feledve: a harang kongva,
bongva zengi!

Körös-parti város: a neve Békés.
Történelmi múltjára visszatekinteni

A múlt emlékeit felidézni,
Hagyományait nem lehet feledni.
Békés értékeit meg lehet ismerni.

A várost sok gond és baj sújtotta:
Szegénység, árvíz, tûzvész, földrengés,

aszály.
Függetlenségükért is sokat harcoltak.

A gondokon azonban mindig túljutottak.
Itt az emberek szorgosak, dolgosak.

Többször is volt város a történelem során.
Sokszor elpusztult de az itt élõk:

Kemény akarattal mindig újjá építették.
Gazdag múltja, visszavezethetõ a 

népvándorlás korba.
A fejlõdés a nehézségek ellenére elõre

halad.

Szemünk elõtt alakul a város:
Új házak, iskolák, üzletek épültek.
A sáros utcákat köves út váltja fel,

Hidakat avattak, bicikli út szolgál majd 
sok évig.

A változás mindenütt meglátszik.

A város élete figyelmet érdemel!
Mûvelõdési otthona az országban az elsõ,

Kulturális életének híre sokfelé eljutott.
Könyvtárában író, olvasó találkozhatott:

Az alkotók munkáit, megmutatják a kiállítások.

Múzeum, Galéria – a múltból sokat mutat.
Sok régi épület, - emlékeztet a régmúltra.

Emléktáblák, szobrok: háborúra-forradalomra
Mûemlék templomának képei, alkotói

Érdekesek, figyelemre méltóak.

Ruszkovszkiné Csukás Erzsébet:
Városunk: Békés

A „VÁROSUNK: BÉKÉS” CÍMMEL KIÍRT IRODALMI PÁLYÁZATRA ÉRKEZETT MUNKA
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Jantyik Mátyás festményeit, hagyatékát, a
város értékeli,
Nevérõl elnevezett Múzeumban-
munkáját:
A környék néprajzi anyagát ismerteti.
Tájházában a népi mûemlékek tárgyait 
Érdemes megtekinteni.

A Wenckheim támogatásával készült,
Nagyház Pinceborozója, mely a
középkorban épült.
Ha bemegyünk, nem megyünk hiába,
Jó bor mellett cigányzene.
Jó hangulat fogadja az érkezõket.

A Zenei élet központja Békés és Tarhos.
Zeneiskolájának híre sokfelé eljutott,
Híres zeneszeretõ emberek tanultak,
tanítottak falai között.
A templom tornyából: fanfárok jelezték, a
zene folytatódik.
A Torony rádió adásából a komoly zenét 
sokan élvezhették.

A régi hagyományokat felidézik.
A kosárfonás fortélyait magas szinten
mûvelik.
Fûzvesszõbõl készítenek mindenféle
kosarat,
Bútorokat igényeset, szépeket.
Ezeket a világban sokan ismerik.

Hagyománya van itt madzagnak kötélnek
Századokon áttermelték a lent és a kendert.
Maguk fonták, szõtték a háztartás kellékeit,
A maradékból köteleket, madzagot
készítettek.
Madzag nélkül a békésiek nem igen
ismertek.

Madzagfalvának is csúfolják Békést
De ez nem zavarja a város lakóit.
Jelképeit az itt élõk megbecsülik,
Az összetartozást jelentõ madzag a célját
eléri.
Mert hagyományok nélkül az ember
gyökértelenné válik.
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Íráshoz készülõdvén elgondolkodtam. Vajon - talán az õskort leszámítva - van az
emberiségnek olyan idõszaka, melyhez ne kötõdne szorosan, minden étkezés (értsd
létfenntartáshoz szükséges aktus) alapköveként  a kenyér, legyen az kovásztalan

vagy kelesztett akár? Nem hiszem. A tudatosulás szintjének emelkedésével
párhuzamosan foglalja el az étkek piedesztáljának õt megilletõ legmagasabb fokát.

Ha visszagondolok gyermekkoromra, az emlékek foszlányaiból, majd tisztuló
mozaik-cserepeibõl hamar összeáll a szépséges logikai sor. A tarló.  A tikkasztó, égett és
perzselõ levegõjû nyár derekán. Majd mélyszántás és vetés. Tavasszal az õszi búza kora
zöldje és üde harmata reggelente, a Péter-Pál napi aratáskezdés, Dezsõ Bácsiék vízi-
malmának csodája, a finom, frissen õrölt búza, savanykás korpa örökre agyamba ivódott
illatorgiája a vadregényes nevû folyócska, a Feketeügy partján.

Majd tíznaponta az otthoni kenyérsütés "szentsége".
Elõzõ este krumplifõzés, a "tekenyõ" kisikálása, "bedegesztése", a háziszõttes kony-

hakendõk elõkészítése. Hajnalban jött Rózsi, anyám segítsége, aki nõ létére bivalyerõ-
vel dagasztotta a tésztát, és szaggatta ki a szekérderéknyi kenyeret, rakta a kukorica-
csuhéból készült szakajtókba a kb. két kilós adagokat, és takarta le õket, hogy a csend
sötétjében szépen kigömbölyödjenek. Közben, a domboldal lejtõjén, a szomszéd
Bartáéknál már hevítették a kemencét, mert nálunk nem volt ilyen, a volt ludovikás
kaszárnya orvosos lakásához nem tartozott ilyetén gyönyörûség.

Magam, cseperedõ legényke, mindig rettenetes izgalommal lestem, marad-e vakarék
a teknõ alján? S valahogy - ez a huncut Rózsi! - mindig maradt. Nos, ebbõl készült a
hatalmas tenyerekben az öklömnyi madárforma csoda. Borsból volt a szeme, és alig vár-
tam kisültét, olyan finom, csupa héj volt, ropogós, ízes.

A bevetõ lapáton kivándorló bódító illatú kenyerek tetejérõl a nagy fanyelû kés
tompa élével leverték a vastag kérget, én meg azon melegében, a tenyeremben össze-
gyûjtve majszoltam be a törmeléket. S még ezután jött a madár...

A kész kenyerek a kamrában álltak, és csak a következõ sütés elõtti utolsónál fordult
elõ néha, hogy kicsit penészes lett kívülrõl, amit jóanyám szépen levágott, és így ettük
meg.

Miért jutnak, járnak eszembe' ezek az emlékek mostanság? Egyértelmûen a KÉSZ
miatt. Hisz mikor megalakultunk, elnökünk, Osztie Atya ennyit mondott: "Tegyétek a
dolgotokat, legyetek kovász a város életében". Mi, tizenketten, alapítók, kishitûek
voltunk, de megpróbáltuk tenni a dolgunk. Eleinte bátortalanabbul, majd egyre határo-
zottabban. Nem voltunk mindig népszerûek, s ma sem imád korántsem mindenki min-
ket. Voltunk számot nem tevõ gyökértelen jöttment szentfazék szektások is, de kibír-
tuk, sõt ez csak megerõsített abban, hogy jó úton járva jó irányba haladunk, s hogy
valóban ott tapogatózunk néha ahol fáj. De végsõ célunk mégis mindig a jobbítás volt,
és ma is az.

A kenyér, mint kézzel fogható valóság és szentség egységesített megnyilvánulása
azonban, tavaly nyáron jelent meg markánsan és életre szólóan a KÉSZ-nek elkötelezett
életemben, életünkben. Egy autóbusznyi anyaországi fiatallal voltunk egy hétig Sándor-
Kerestély Feri barátom és "titkárom" kíséretében és Zoltán Atya vezetésével Erdélyben.
Sokunk életének meghatározó élménye lett, bizonyult annak utólag ez a hét.

K E N Y É RK E N Y É R
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Ilyefalván, a református vártemplom romantikus bástyáiban volt a csapat fõhadi-
szállása. A kimerítõ, de szívderítõ napi programok után, este, rendszeresen "tanács-
kozásra" vonultunk. Egyik, ilyen záróra utánra nyúló "megbeszélés" után, éjféltájban
ballagtunk négyen-öten, Atyával együtt, haza. A szálláshely felé közeledvén édeni, fris-
sen sült kenyér illata csapta meg az orrunk. Szinte földbe gyökereztünk. Keresni
kezdtük a forrást, és hamarosan meg is találtuk a tettest a falusi pékség épületében.
Szinte önkéntelenül indultam az épület felé, de a bejáratnál megtorpantam. A szitaaj-
tón felírás: "Idegeneknek belépni tilos!" Ezután következett a mosolyt fakasztó székely
furfang, a faramuci helyzet megoldásának a kulcsa, mert az írás így folytatódott:
"Kopogtassanak, kiabáljanak!" Persze rögtön eleget tettem a felszólításnak. Jött is egy
fiatal péklegény, és hamar meg is egyeztünk, vittem boldogan a friss, gyermekkoromra
emlékeztetõ illatú kenyeret, és gondolkodás nélkül, ösztönösen odanyújtottam
Atyának, kérve: "Áld meg légy szíves Atya!"

Nos, ekkor, ott, Erdélyországban, annak legdélkeletibb csücskében, a kellemesen
meleg, szinten anyásan ölelõ lágy levegõben, a máskor oly hideg Hold akkor oly
bátorítóan langyos fényében Atya átszellemülten vette el a felé nyújtott kenyeret,
megáldotta, majd megtörte, és (majdnem azt írtam:... és így szólt...) szétosztotta.
Biblikus tisztaságú és mélységû pillanat volt mindannyiunk számára.

Zoltán Atyát fogta meg mégis talán leginkább a pillanat varázsa. Sokszor emlegette,
mondván: "Most már kenyeres pajtások lettünk!" Ekkor döbbentem rá, micsoda
"lehetõségek" rejlenek a kenyérben, mint egyszerû tárgyban akár, mint megtestesülésben
még inkább, és végtelen volna ezt sorolni, talán meg is érdemelne ez a téma egy külön
írást, esszét.

Az ilyefalvi hét utolsó estéjén, a kivilágított bástyák körülzárta téren, a templom
mellett, a dombon, a fûben ülve Atya megismételte a kenyér áldását és osztását. Ezután,
pár perc erejéig mindenki bemutatkozott néhány õszinte mondatban. Ez az este is
meghatározó idõszaka volt együttlétünknek.

Azóta sok víz folyt le a néhai Nagymagyarország minden folyóján, de a láthatatlan
szál, mely a kenyérosztás által összekötött minket, eltéphetetlennek bizonyult, és sors-
döntõen meghatároz-
ta sokunk, többek
között az én életem is.

Így volt, igaz volt.
Azóta itt, Békésen, ha
nagyritkán kenyeret
sütni kerül idõm, s épp
odateszem a krumplit
fõni hozzá, minden
egyes alkalommal 
visszaköszön elmém-
ben a gyerekkor, s
most már az örökkön
hozzákötõdõ, kenye-
res pajtásos ilyefalvi
nyár is.

Pálmai Tamás Felegyi Pál: Ferdén a világ. 
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.
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Számtalan folytatása létezik a mondatnak – mondhatják joggal – ám Hevesi
Ferenc festõmûvész számára csupán egy. A vele készült interjúmból megismer-
hetik a mûvészt és hitvallását egyaránt.

- Melyik tevékenység volt az elsõ az életében, a tanítás vagy a festés?
- Elõször a festészethez kerültem közel, és a tanítás jelentette a biztos egzisztenciát.
- Melyik jelentett többet és miért?
- A festést egy életen keresztül csináltam. A festészet kihívást jelentett számomra
és egyben belsõ késztetés is volt arra, hogy a valóságot hûen vissza tudjam adni.
- „Nem vagyok egy társasági ember…” „… belül mindig magányos voltam.” –
nyilatkozta korábban. Hogy kell ezt értenünk?
- Ez így alakult az életem során. Na meg persze szeretem a nyugalmat, az állandósá-
got és ma már nem szívesen alkalmazkodnék másokhoz. Nem kedvelem a nagy
tömeget hosszú távon.
- A belsõ magány szerintem nem zárja ki az emberábrázolást a mûvészetben. Ön
mégis kerüli? Miért?
- Nem kerülöm az emberábrázolást. Van is ilyen képem a közeli hozzátartozóimról.
Valójában inkább azért nem készült több ilyen képem, mert nagyon idõigényes,
nincs is kereslet iránta és nem is mozgatta meg igazán a fantáziámat.

EE gg yy   éé ll ee tt ee nn   áá tt ……EE gg yy   éé ll ee tt ee nn   áá tt ……

A mûvész alkotásai körében
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- „Szeretem a szépet” – ezt is ön mondta. Az ember is lehet szép és része a világ-
nak. Mi a véleménye errõl?
- Végsõ soron emberi arcokkal is lehet sorsokat, történelmet kifejezni, de sose
tudott arra inspirálni, hogy ezt képileg is kifejezzem.
- Tanárként hogyan tudott „érvényesülni a festõ”?
- Míg tanárként tevékenykedtem, igyekeztem megszerettetni a mûvészetet a
gyerekekkel. Sok tehetség került ki a kezem alól, ezért is érdemes volt tanítani. Nem
egy olyan tanítványom van, aki felnõtt fejjel köszönte meg azt, amit tudtam neki
nyújtani. Az, hogy lett-e, lesz-e valaki közülük festõmûvész, már nemcsak rajtam
múlik, hanem a véletlenen is.
- Hogyan fogalmazná meg mûvészi hitvallását? 
- Én a természet világát érzem a legközelebb magamhoz, és ezt igyekszem a
képességeimhez mérten a legnagyobb alázattal és hûséggel ábrázolni. Sajnos, ma a
világon sok lehetõség van arra, hogy dilettánsok és sarlatánok álmûvészettel
pótolják az igazságot, átértékeljék, meghamisítsák a természeti valóságot, és ezt az
„egyéni” látásmódot igazi mûvészetként tálalják.
- Kívánom még sok-sok évig alkothasson, mindannyiunkat gyönyörködtessen a
képeivel! Gurzó Györgyné

Vélemények Hevesi Ferenc festészetérõl
"Képei precízen megkomponáltak, aprólékos, nagy gonddal kidolgozottak … A
kompozíció és a színek harmóniája festményeibõl nyugalmat, csendet, állandósá-
got áraszt. Azt sugallják a szépség örökkévaló." /Békési Újság 1994./

"… talán az egyedüli, aki hiperrealista képeket fest errefelé és azt nagyon jól
csinálja." /Heti Délkelet 2003. - Sass Ervin/

"Talán még nem is volt alkalmam megköszönni tanár úrnak a sok segítséget, amit
nyújtott nekem. Sokat jelentett nekem a rajz is, ami a mérnöki pálya felé vitt
engem. Gyerek ésszel nem volt lehetõségem köszönetet mondani, így - még
egyszer - szeretném most is." /Kovács Egon, egykori tanítvány/

Névjegy
Név: Hevesi Ferenc
Született: 1937. december 20. Kevermes
Szülei: Hevesi Géza, Hevesi Rozália (földmûvesek)
Iskolái: Mikes Kelemen Gimnázium (Battonya), Szegedi Juhász Gyula

Tanárképzõ Iskola földrajz-rajz szakos tanár
Egyesületek: Független Alkotók Mûvészeti és Mûvelõdési Egyesülete,

Mûvészetbarátok Egyesülete
Kiállítások: Számos itthoni tárlat mellett képeivel eljutott Szlovákiába,

Németországba, Olaszországba is. Békésen utoljára – hosszú
szünet után – idén tavasszal nyílt meg önálló kiállítása a kul-
turális központban.  

Eredményei: „Tanyavilág 2003” címû pályázat 1. díj
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Éppen Hajdúböszörményben, nagy
múltú szülõvárosomban a nagyon szere-
tett református gyülekezetem lelki-
pásztora voltam, amikor Békésen 1983
elején dr. Nagy Lajos lelkipásztor nyuga-
lomba vonult. A Hajdúvidéki Reformá-
tus Egyházmegye esperese akkor Molnár
Ambrus hajdúhadházi lelkipásztor volt,
aki Mezõberényben született. Igen jó
baráti és szolgatársi kapcsolatban vol-
tunk, így bõségesen ellátott feladattal az
egyházmegyében is. Szülõföldje szerel-
meseként a szívében elõkelõ helyen volt
Békés megye, és benne Békés városa is. A
megüresedett lelkipásztori állás betölté-
sével kapcsolatban engem ajánlott az
egyházkerületi lelkészjelölõ bizottság
figyelmébe, és kért, bíztatott engem,
hogy fogadjam el. Elfogadtam, hiszen a
Debreceni Református Kollégium ünne-
pi követeként /legátus/ már 1946-ban
szolgáltam a békési református temp-
lomban, másodéves teológus koromban.
1983. március 20-án már egyhangúlag
meg is választottak, április 5-én ide-
költöztünk, május 15-én pedig beiktat-
tak. Gyaraki Imre bácsi korábbi gond-
nok ekkor kedvesen emlékeztetett a 37
évvel korábbi eseményre, felmutatva az
általam akkor aláírt nyugtát a részemre
kiutalt tiszteletdíjról /legátum/. Az ide-
költözésemkor már 57 éves voltam, mö-
göttem negyedéves teológus korom óta
35 éves palástos lelkészi szolgálattal.
Azóta 25 év telt el. Én 82 éves lettem, a
hivatalos, palástos lelkészi szolgálatom

pedig 60 éves. Akkor már 8 hónapja
Beszterczey András fiatal lelkipásztor és
Pocsai Sándor gondnok vezette a gyüle-
kezetet a 60 tagú presbitériummal. Püs-
ki János volt a harangozó. A keresztyén
felekezetek lelkipásztorai Dr. Hanzély
Lajos pápai kamarás, Papp József, majd
Kovács Dániel, Révész László, Szlovák
Tibor baptista, Makovei János pünkös-
dista, Csumpilla Demeter görögkeleti
lelkipásztorok voltak, akikkel egyidejû-
leg szolgáltam. Mindnyájukról csak fel-
sõfokban tudok beszélni. 
A gyülekezettel és a város lakosságával
való kapcsolatomról azt tudom elmon-
dani, hogy mindvégig zavartalan, õszin-
te, bensõséges volt. Egy évvel késõbb, az
ideköltözésünk után valaki megkér-
dezte, hogy megszoktam-e már Békést.
Erre csak azt válaszolhattam, hogy már
másnap, mert nem szoktam semminek
a megszokogatásával sok idõt tölteni.
Másnap reggel a Munkásõr utcai bolt-
ban évtizedek óta kedves ismerõseim-
mel: Szabó István tanárral, a debreceni
református gimnázium igazgató-
helyettesével és feleségével találkoztam.
Szabó István Põsze Lajos igazgatóval
együtt békési származású volt. Azonnal
itthon éreztem magam Békésen, és
munkához láttam. Gyorsan elkészültem
a gyülekezetet számbavevõ kartonrend-
szerrel. Évente néhány száz családot
meglátogattam. Már az elsõ télen szük-
ségessé vált a templomi fûtés meg-
valósítása, mert kiszorultunk a gyüleke-

A „VÁROSUNK: BÉKÉS” CÍMMEL KIÍRT IRODALMI PÁLYÁZATRA ÉRKEZETT MUNKA

Cs. Kiss Andor:

Kapcsolatom Békéssel 
Békésen élünk, békésen
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zeti házból. A fûtési rendszer el is ké-
szült a következõ évben, aminek a költ-
ségeit a gyülekezet gyorsan összeadta.
Fényképfelvételek igazolják, hogy a
gyülekezeti házat hamarosan megnö-
veltük, és a terem mindig teljesen meg-
telt a szeretetvendégségek alkalmával. A
gyülekezeti házat sok férfi bõvítette,
akiket a gyülekezet asszonyai ebédeltet-
tek a diófa alatti asztaloknál. A szemé-
lyes kapcsolattartást mindig fontosnak
tartottam. Lelkipásztorként 8 évet töl-
töttem a békési gyülekezetben. 
A nyugdíjkorhatárt elérve, Nagy László
esperes úr kezdeményezésére a gyulai
gyülekezetben és az esperesi hivatalban
6 évig szolgáltam nyugdíjas állomány-
ban, beosztott lelkészként, Körösnagy-
harsányban pedig két évig mint helyet-
tes lelkész. 1998. októbere óta újra
Békésen élek. 
A 25 év óta sok minden változott körül-
tem, családilag is. Akkor Sípos Katalin

tanítónõ feleségemmel érkeztem, aki
Gyulán meghalt 1995 júliusában és az
ottani ó-temetõben pihen. A békési
illetõségû Megyeri Magdolna tanárnõvel
1996. június 8-án kötöttünk házasságot.
Békésen élünk. A négy gyermekem kö-
zül a legfiatalabb 1991-ben Budapesten
meghalt. Nyolc unokám van és egy déd-
unokám, aki az elsõ fiam elsõ fiának az
elsõ kislány gyermeke. Most minden
nemzedékben õ az elsõ a születés tekin-
tetében. 
Megírtam a 77 évet átölelõ, elsõsorban a
szolgálattal kapcsolatos önéletrajzomat.
Szeretném és remélem, hogy még ez év-
ben kapható lesz. Békés új otthonommá
lett. Úgy tûnik, hogy a testem nyughe-
lye is, az életem és szolgálatom tartal-
mát jelentõ boldog feltámadás remény-
sége alatt, ahogyan a régi fejfákra
vésték: A.B.F.R.A.

� 125 �

Pálfi Adrienn: Békési templom. 
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.
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Acímer szó eredete igen
régre nyúlik vissza. Az
1526 elõtti oklevelekben

magyar szó csak szórvány nyelv-
emlékként fordul, egyike ezeknek
a címer szó, amely a francia nyelv-
bõl került a magyar nyelvbe az
1270-es évek végén. Eredetileg
mindkét nyelvben sisakcímert
jelentett, késõbb vált a pajzsból,
sisakból, sisakdíszbõl, takaróból
álló együttes elnevezésévé.

Városunk jelenlegi címerét Békés
Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 10/1995. (III. 31.) KT
számú rendeletében szabályoz-
zák. 

”A címer leírása: a címerpajzsban
kék mezõben, levágott, derék-
szögben behajlított páncélos jobb
kar vörös színû, négy ezüst ponttal (körrel) díszített arany nyelû, és szegélyû zász-
lót tart. A pajzson ezüst sisak nyugszik, rajta nyílt, aranyszínû korona. A sisakdísz
vállban elvágott, tompaszögben behajlított kivont ezüst kardot tartó páncélos 
jobb kar."

Békés címere nemcsak szép, de heraldikailag szinte tökéletes is. Nem jelenlegi ter-
vezés eredménye. Az elõkészületek során felkutatták a címer korábbi változatait, és
ezek közül a legteljesebbet, az Országos Levéltár gyûjteményében kéziratként meg-
található, 1906-ban Altenberger Gusztáv és Résõ Ensel Sándor által összeállított
„Magyarország címertára”-ban Békés mezõváros címereként rögzített, színjelzéssel
ellátott változatát fogadták el. 

Címerünk kialakulásának történeti háttere
Békés a középkorban a megye legjelentõsebb települései közé tartozott, korán meg-
fogalmazódhatott a címerfelvétel igénye is, de ennek pontos dátuma nem ismert.
Van azonban egy 1467-ben kelt oklevél, melyben Eztragh János, a város bírája egy
telek eladását tanúsítja. A városbíró az oklevél szövege szerint állítását a város pe-
csétjével igazolja, aminek azonban mára már csak a helye látszik. Eddigi

CÍMERÜNKBEN ÕRZÖTT TÖRTÉNELMÜNK
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ismereteink szerint ez a békési középkori pecsét egyetlen elõfordulási ismert helye,
ábráját így sajnos nem ismerjük. Meglétére még egy közvetett adatunk van 1620-
ból: itt a Békés és Doboz közti határ megállapítására szolgáló tanúvallomásokban
elhangzik, hogy a város jegyzõje, András deák, a város pecsétjét és kiváltságleveleit
Nagyváradra menekítette, ott azonban az 1598-as ostrom során minden elpusztult.
Békés középkori címere minden bizonnyal az önként felvett címerek sorába tarto-
zott, hiszen királyi adománylevélre sehol sincs utalás, ilyet egyébként egyetlen
Békés megyei település esetében sem ismerünk.

Az elsõ ismert békési címer
Az elsõ ismert békési címer a hosszú török uralom utáni negyedik, immár utolsó
visszatelepülés idejébõl származik. Ezt a visszatelepülést 1711-re tehetjük. Hogy
valóban mikor készülhetett a pecsét, arra nézve nincs írásos bizonyíték, a békési
levéltárban õrzött iratok közül csak egy 1806. május 3-án kelt jegyzõkönyv a legko-
rábbi dokumentum, amin szerepel. Eme pecsét körirata: "NEMES BIKIS VÁROSSA
PETSÉTI". 
A békésiek címeralkotásának szükségességét az is alátámasztja, hogy a török
kiûzése, a megye visszatelepülése utáni vármegyei alakuló közgyûlés Békésen, mint
a megye egykori székhelyén tartották 1715. július 23-án. Városunk 1715 és 1730
között a megye legnépesebb - még Gyulát is megelõzõ – települése volt.
Szembetûnõ ezen a legkorábbi ismert címeren a heraldikai igényesség. Minden
fontos részlete, ismerve jelen van, szemben a megye többi pecsétnyomójával,
melyek elnagyoltak. Biztosan állítható, hogy a mi címerünket heraldikailag képzett
szakember készítette. Ilyen mestereket ez idõben az ötvöscéhekben találhatunk.
Mivel ötvöscéhrõl Békés megyében nincsen tudomásunk, készíttetése így nyilván
nagyobb költséget jelentett. Úgy tûnik, hogy a városi kiváltságaikat hagyományaik-
ban õrzõ békésieknek még így is fontos volt. Karácsonyi János a következõket írta:
„Megtelepedésükkor még élénken élt bennük a tudat, hogy városuk némileg
szabadalmazott hely s azért pecsétjükbe egy hajdú-zászlót tartó férfikart rajzoltat-
tak.”

Változások a címerben
A békési címer ábrája szinte változatlan, csupán apróbb részleteiben fedezhetünk
fel némi átalakulást. 
A 19. század második felében elterjedõ gumipecsétek nem kedveztek a bonyolult
rajzolatú címerábrák használatának, ennek ellenére Békés város gumifejû pecsét-
nyomója nem sokat változott. Változtatáson nem esett át, csupán a körirat évszá-
ma módosult idõrõl-idõre. Békés várost 1872-ben nagyközséggé nyilvánították,
ettõl kezdve ez szerepel a pecsét köriratában. Új pecsétnyomót készíttettek. Ezt
1889-es évszámmal látták el, a pajzs ekkor barokkos formát nyert. Ebben az idõben
az újonnan épülõ középületekre szinte kivétel nélkül felkerült homlokzatdíszként a
város címere. Így például az 1883-ban felavatott Bérház bejárata fölé, az 1905-ben
átadott Városháza ablakkereteibe, de legszembetûnõbb a fõtéren álló ártézi kút
felépítményén. 
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1895-bõl leírás van az eredeti városi pecsétnyomó létezésérõl, vörös pecsétviaszba
nyomott ábráját még a századforduló környékén is használták városi iratok hite-
lesítésére. Festékbe mártott réz pecsétnyomóval készült hitelesítéssel is talál-
kozunk, ezt 1856-os évszámmal látták el, a köriratban továbbra is mezõvárosként
rangsorolva Békést. A férfikar által tartott zászló valóban lobog. A heraldikai korona
is rákerült. A sisaktartó is változott, a pajzs aljáig ér.
A szocialista állam idõszakában, 1947-tõl a címerhasználat szabályozása alapján a
közigazgatás minden szintjén az államcímert ábrázoló pecsét használatát rendelték
el. A helyi címerek használata csak a hatvanas évektõl bukkan elõ ismét, de csak a
közösségi élet színterein: meghívók, rendezvények. 
A település 1973-ban visszakapta városi rangját és újra saját címert alkothatott,
melyet tanácsülési meghívókon, szerzõdéseken, kiadványokon, levélpapíron emblé-
maként szerepeltethetett. Békés pályázatot írt ki egy új, a kor szellemének meg-
felelõ címer tervezésére. A Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus javaslatait Gaburek
Károly festõmûvész a maga munkájába beépítette, így született meg egy szín-
világában az eredetitõl egészen eltérõ, egyedül a zászlót tartó férfikart megõrzõ, ám
nyilvánvalóan a vörös csillagot is magában foglaló ábra. 
Az ezt követõ újabb változtatáskor, 1995-ben fogadták el a most is érvényben lévõ,
történelmi alapokon nyugvó címerünket.

Címerünk részei
A pajzs a címerábrával
Békés címerábrája: kék mezõben, vállban levágott, derékszögben behajlított, ezüst-
színû páncélba öltöztetett jobb kar, mely vörös színû, négy ezüst körrel díszített,
arany nyelû és szegélyû zászlót tart.
A zászlót alaposabban szemügyre véve látható, hogy nem közönséges zászlóról,
hanem díszzászlóról mintázták. Nyele gömbön ülõ, levél alakú csúcsban végzõdik
és a középkori lovagi tornajátékok bajvívó kopjáihoz hasonlóan a kéz csúszását
megakadályozó középsõ bevágás is szabályosan kidolgozott.
Milyen jelentést hordozhat a zászlót tartó férfikar? Feltevések szerint a hosszú
török uralom pusztításai után újjáéledõ országrészek, esetünkben Békés vármegye

Címerábrázolások Békési fõterén:
az ártézi kúton, a bronzharang emlékmûvön és a Bérház bejárata fölött.
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helyreállítása során jó elõre igyekeztek kinyilvánítani a város függetlenségét vele. A
hajdúzászlókban az ilyen címerábrákat a török elleni hõsies helytállásával szokták
magyarázni. A hajdú hadizászlók, díszlobogók alapszíne általában a világoskék és a
késõbbi hajdú uniformisban is a kék szín dominál. A békési címerben következete-
sen vörösnek ábrázolták a kézben tartott zászlót. Ennek sem a hajdú települések
címereiben, sem egyéb jelképeiben nem találjuk meg az elõképét. A zászlóban jól
észrevehetõ a zászlót díszítõ négy kis kör. Mindenképpen kell, hogy jelentéssel bír-
jon. Sajnos a címeralkotók ezzel kapcsolatos mondanivalóját nem ismerjük, a
címerábra jelentését ugyanis senki nem foglalta írásba. Magyarázatára ezért
többféle elmélet született. Helytörténészek egy részének véleménye szerint a török
hódoltság idején létezett négy várat szimbolizálná, részletezve: Gyula, Békés,
Szarvas, Sarkad. Azonban Sarkad közigazgatásilag nem tartozott területünkhöz,
hanem Bihar megye része volt. Az viszont tény, hogy Békés vármegye területét
magában foglaló gyulai szandzsákság területén négy vár állott: Gyula, Szarvas,
Erdõhegy és Békés. Ennél sokkal legvalószínûbb, hogy a négy kis kör valakinek vagy
valamiknek az összetartozását jelzi, akár az autonómia és a kiváltságok szempont-
járól is. Ha elmélyülünk Békés városszerkezetének vizsgálatában, láthatjuk, hogy a
16-17. században Békésen négy (!) várostizedet vettek számba: Malom utca,
Forrószeg utca, Bánhíd utca, Kastélszeg utca. A Malom utcai városrészbõl lett a
késõbbi Malomvég, a Bánhíd utca ma Bánhida, Kastélszeg utca nyilván a Maróthy-
kastély, majd törökkori palánkvár környéke. A Forrószeg utca helye ma is vitatott,
feltételezések szerint a mai Szent Pál sor környékén lehetett. 

Sisak a sisaktakaróval és a heraldikai koronával
Békés címerén ezüstszínû, szembenézõ, nyitott, pántos (torna) sisakot látunk, e
sisakfajta a 16. századtól vált kizárólagossá. A sisaktakaró díszítõ funkciójú: akan-
tuszleveles, barokkos vonalú drapériáról van szó. A takaró mindig a pajzs színeit
ismétli, ez nálunk a vörös és a kék. A sisakon szabályos háromleveles, aranyszínû
heraldikai korona nyugszik.

Sisakdísz
A békési címer esetében a pajzson ábrázolt, ezüstszínû páncélba öltöztetett férfikar
ismétlõdik, ezúttal azonban már törökös görbe szablyát tartva. Az ilyen ábrázolás-
sal rendszerint a bátorságot, a csatákban való helytállást örökítették meg. Merész
következtetésként azt is mondhatnánk, hogy a címerábrában jelzett (hajdú)
szabadságjogokat a címert viselõ közösség harc árán is meg kívánja védeni. 

/Készült S. Turcsányi Ildikó: Békés város címerei címû tanulmánya felhasználásával.
Megjelent a Békési Téka sorozatban./
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- Tessék, itt va-
gyok! - szólalt
meg a vakond,
aki éppen egy
f ö l d k u p a c b ó l
bújt ki.
- Mennyi kincset
találtam a föld
alatt! Golyót,
szöget, gombot
és még egy tük-

röt is! De hová tegyem mindezt?
- Nahát, vajon mi lóg ott a szárítókö-
télen??? Ó, már látom is, egy nadrág,
egy zsebes nadrág! Milyen szép! És 
mennyi minden
beleférhet! Bár-
csak nekem is
lenne egy ilyen
csodálatos nadrá-
gom!
És ezzel a gondo-
lattal gyors elsza-
ladt öreg barát-
jához, a kisegér-
hez és megkér-
dezte tõle: 
- Kisegér, kedves kisegér, nem tudod, hol
kaphatnék egy szép nagy zsebes nadrá-
got, amibe az összes kincsem belefér?

- Nem tudom -
felelt a kisegér, de
talán a kékvirág
tud neked segí-
teni.
Megörült a kisva-
kond a hírnek és
már futott is a
kékvirághoz, hát-
ha nála szeren-
csével jár.

- Kékvirág, drága
kékvirág, te tu-
dod, hol kaphat-
nék egy szép
nagy zsebes nad-
rágot, amibe az
összes kincsem
belefér?
- Hogyne tud-
nám, hogyne
tudnám, hisz a
nevem lenvirág. Ha hallgatsz reám, s
megfogadod tanácsom, neked is lesz
nadrágod, szép nagy zsebes nadrágod!
- Megfogadom, megfogadom, csak
mondd meg hamar mit tegyek!
- Öntözésre van szükségem, hogy nagy-
ra nõjek, s szép legyek!
Szaladt is a kisvakond, hordta, csak
hordta a vizet, a len pedig nõtt
növekedett és egyszer csak megérett.

- Most elmondom, hogy mit tegyél,
hogy boldog nadrágtulajdonos legyél!
Húzz ki engem a földbõl lassacskán,
köss kévébe, majd áztass be a tónál! Ha
megszáradtam, vigyél a gólyához, hogy
tiloljon meg, a
sünhöz, hogy
meggerebenez-
zen, a pókocs-
kákhoz, hogy fo-
nalat fonjanak
belõlem, az áfo-
nyákhoz, hogy
megfessenek, a
kishangyákhoz,
hogy megszõje-
nek, rák bácsihoz, hogy kiszabjon és
utoljára a madárkához, hogy megvarrja
neked azt a szép zsebes nadrágot.
A kisvakond megköszönte a segítséget
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és elindult, hogy mindent így tegyen és
boldog nadrágtulajdonos legyen!
Kihúzta a földbõl a lenszálakat, kévébe
kötötte és elvitte a tóhoz áztatni.
- Kvakk - szólította meg a béka a vakon-
dot. Várj, segítek neked! Sokszor láttam

lenáztatást. Gör-
díts követ a len-
re, hogy a víz a-
latt maradjon! –
De minek neked
az a len!
- A lenbõl vászon
lesz, a vászonból
pedig nadrág,
nagy zsebes nad-
rág, amibe az

összes kincsem belefér - mondta a
kisvakond.
Telt, múlt az idõ és a len jól teleszívta
magát vízzel, a
kisvakond pedig
kivitte a partra
száradni. Miután
megszáradt már
indult is a gólyá-
hoz, ahogy a len-
virág tanácsolta.
- Jó napot, kedves
gólya!
- Kelep, kelep -
csattogott a gólya a csõrével. – Rég lát-
talak, mi van veled?

- Kedves gólya,
kérlek tilold meg
nekem a lent!
- Minek neked az a
len?
- A lenbõl vászon
lesz, a vászonból
pedig nadrág, nagy
zsebes nadrág, 
amibe az összes
kincsem belefér.

- Ne aggódj kicsi vakond, szívesen
segítek, -  s nyomban megtörte csõrével
a lenszálakat. A kisvakond megköszönte
és már szaladt is a sünihez, hogy meg-
gerebenezze a megtilolt lent.
- Süni, sünikém, engedd meg, hogy meg-
gerebenezzem a
tüskéiden a meg-
tilolt lent! 
- Miért kell ez,
egy süni ettõl
mindig álmos
lesz!
- A lenbõl vászon
lesz, a vászonból
pedig nadrág,
nagy zsebes nad-
rág, amibe az összes kincsem belefér.
- No, ha így van, jól van, de gyorsan,
mert reggel óta nem aludtam!
A vakond nem is tétlenkedett, csak
fésült, fésült, s a lenbõl fonal lett.
- Köszönöm sünikém - hálát adott, de
sün már nem hal-
lotta, hisz újra
elaludt.
A kifésült lennel
a vakond a pó-
kokhoz ment el.
- Pókocskák, kér-
lek benneteket
segítsetek, hogy
nadrágtulajdo -
nos legyek! Fon-
jatok fonalat a lenbõl, hogy nagyzsebes
nadrágom legyen ebbõl!
- Nadrág? Nagyzsebes nadrág? - ámul-
doztak a pókok, de segítõkészen nekilát-
tak a fonáshoz.
Mikor végeztek, a kisvakond meg-
köszönte, hogy neki ezt megtették, s
futott az áfonyákhoz, hogy a fonalat
megfessék. Bizony ott sem maradt so-
káig, megköszönte, s szaladt a hangyák
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otthonáig. Meg-
kért bizony ott
vagy százat,
hogy megszõjék
neki a vásznat! 
Szövõszéket épí-
tettek, s éjjel-
nappal szövöget-
tek. Végül át-
nyújtották neki a
vásznat, hogy

szabasson belõle nadrágot vagy hármat!
Persze a vakond
eggyel is beérte és
indult a rákhoz,
hogy a méretét
lemérje.
- Drága rák bácsi!
Tessék nekem a
vászonból nadrá-
got kiszabni!
- Milyen szép vá-
szon – dicsérte a
rák – méretett vett, s már szabta is rá!
- Rák bácsi, a zsebeket ne feledd, mert ha
lemarad nem lesz hova rejtenem a kin-
cseket!

- Nem hagyom
le, dehogy ha-
gyom, amit kér-
tél, megcsiná-
lom, majd elfo-
gadom köszöne-
ted, ha megmu-
tatod nekem kin-
cseidet!  
A kisvakond bol-
dogan megmu-
tatta, majd sietett, hogy a nadrágot
megvarrassa. Erre tudta ki lesz a jó, hát
a híres nádrigó! Megkérte hát szépen õt
is, tegyen reá néhány öltést! 

Elkészült a nadrág végre, zsebes nadrág
lett belõle! Elfér most már minden
kincse, itt a vége fuss el véle!

/A mesét átírta Petneházi Eszter tanító, a
rajzokat készítette Horváth Hajnalka
alkotómûvész./
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Tudjuk, hogy a népességet sújtó kóros
elhízásért fõként a túlzott zsír- és cukor-
fogyasztás a felelõs, az édességeket 
mégis nehezen iktatjuk ki étrendünkbõl. 

Szakemberek szerint a magyar lakosság
nagy része kórosan egészségtelenül táp-
lálkozik, például cukorfogyasztásunk
másfélszerese a megengedhetõnek. Ha
választásra kényszerítenének, hogy
mondjunk le a káros anyagok valame-
lyikérõl, a többség biztosan nem a
cukrot választaná. 
Az édességekhez könnyen hozzászok-
hatunk. A cukor fogyasztása követ-
keztében fokozódik az agyban az úgyne-
vezett boldogsághormonok termelõ-
dése, az édes nassolnivalók rágcsálása
kellemes érzéssel kapcsolódik össze.
Rendszeres csokievõk napi adagjának
megvonása kellemetlen tüneteket,
fejfájást, remegést vagy súlyos esetben
akár ájulást is okozhat. 
Ugyanakkor mégiscsak érdemes mérsé-
kelni a cukorfogyasztást, mert egyéb

betegségekhez is vezethet, ráadásul
bõrünk szépsége is odalesz tõle. Túl sok
édesség hatására ugyanis a bõr elveszíti
rugalmasságát. Nem árt odafigyelni
arra, hogy számos olyan élelmiszer is
tartalmazhat cukrot, amirõl nem is gon-
dolnánk. A paradicsomszósz és a kon-
zervek mellett veszélyt jelentenek a
likõrök, a fagylaltok és a gyümölcslevek
is. 

Néhány tanács édességfüggõknek:

- ne tartson otthon semmiféle édességet
- ha mégis vásárol magának nassolni-

valót, a lehetõ legkisebb kiszerelésû
csomagot válassza

- segít az édesség utáni vágy
legyõzésében, ha mozogni kezd. Az
agy ugyanis sportolás és csokievés
hatására ugyanúgy endorfint, vagyis
boldogsághormont termel

- ha úgy érzi, nem bír ellenállni a finom-
ságoknak, várjon negyedórát. Ennyi
idõ alatt általában elmúlik a sóvárgás.

Pap Zsolt: Kiszáradt folyómeder. 
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.

LLeküzdhetetlen vágy az édes ízek utáneküzdhetetlen vágy az édes ízek után
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A képeslapok a Jantyik Mátyás Múzeum gyûjtésébõl származnak.
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2008-ban ünnepelte megalakulásának 125 éves
jubileumát a Békési Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
Az évforduló alkalmából az évenkénti dánfoki di-
áktûzoltó tábort minden korábbinál nagyobb sza-
básúvá tették, közel 150-en vettek részt rajta az
ország egész területérõl: Szentendrétõl Tahitót-
faluig, Tapolcától Böhönyéig, Bicskétõl Pomázig, és
Battonyától Abádszalókig. 
Augusztus 2-án a Sportpályán zajlott a tûzoltó-
verseny, majd mazsorettek vezetésével, a békési
lakosok figyelmétõl kísért látványos felvonulással,
a várost átszelve érkeztek vissza Dánfokra, ahol a
csapatzászló és a jármûvek megáldására-megszen-
telésére, a tûzoltók jutalmazásaira és kitüntetések
átadására került sor. 
A jubileumra Szegfû Katalin szerkesztésében kiad-
tak egy olyan könyvet, amely a Békési Tûzoltóság
elsõ 125 évét mutatja be számos korabeli doku-
mentumok és fénykép segítségével.
A Békési Újság Kalendárium most képriportot közöl a rendezvényrõl.

JJuubbiilláálltt  aa  BBéékkééssii  TTûûzzoollttóóssáággJJuubbiilláálltt  aa  BBéékkééssii  TTûûzzoollttóóssáágg
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Karcsi aprócska szobájának még apróbb ablakánál állt és egykedvûen szemlélte a
London utcáit napok óta áztató, vigasztalanul és megállapíthatatlanul szakadó
esõt. A komor, szürke égboltot látva csak nõtt benne a nyugtalanság és vágyakoz-

va gondolt a hazai langyos, napsütéses õszre.
- Istenem – szakadt fel mellébõl a sóhajtás – de szép is lenne most otthon sétálni a
családjával a kincseit hullató gesztenyék alatt! A lurkók egymással versengve gyûjtöget-
nék a csillogó héjú „gyümölcsöket”. Õk pedig Évával kéz a kézben sétálnának a szín-
pompás fák alatt és jólesõ elégedettséggel gyönyörködnének a két kis virgonc kópéban.
Mennyire csodálatos lenne, ha kinyújthatná a kezét és végigsimíthatna a kedvesen
kócos szõke üstökön! Tehetetlenül bámult az esõfüggönyön át, hátha mégis megpillant-
hatja azt, mi egyelõre elérhetetlen. A szemközti ház szmogtól fekete tûzfalán kívül
azonban semmit sem látott. Bánatosan hunyta le szempilláit, hogy legalább gondolat-
ban szárnyalhasson az idõ végtelenjén át. Magát látta az egyetem aulájában 23 évesen
fekete öltönyben, nyakkendõsen, amint kezet ráz kedvenc professzorával. Fogadja a
gratulációját és átveszi kemény munkával kiérdemelt diplomáját. Mennyire gyûlölte a
nyakát szorongató nyakkendõt! Úgy érezte menten megfullad valahányszor fel kellett
kötnie. Akkor is alig várta a percet, mikor végre eldobhatja kínzóját, a kultúrmadzagot.
Jóformán magához sem tért, az ünnepélyes hangulat csak fokozódott, mert körüldong-
ta az izgatott, mélyen meghatott és büszke család, hogy piedesztálra emeljék elsõ
diplomás tagjukat. – Fantasztikus vagy! - harsogta öccse. – Büszke vagyok rád fiam! –
veregette hátba apja, gondosan ügyelve rá, hogy megõrizze atyai tekintélyét, leplezze
ellágyulását. És anya… Anya csak szipogott rendületlenül, egy szót sem szólt.
Szemeiben az anyai büszkeség és az elveszítlek gyémántjaival zavartan gyûrögette pa-
tyolatfehér zsebkendõjét, nehogy bármi is árulkodjon a bensõjében dúló érzelemvihar-
ról. De egyszer minden szép véget ér és jöttek a szürke hétköznapok. Tisztán emlékszik
az álláskeresés reménykedõ és reménytelen perceire egyaránt. Már egy év is eltelt, mikor
az alagút végén felcsillant a lehetõség. A falugazda meghalt, így pályázhatott a helyére.
Még ma is szégyelli, hogy más ember elmúlása, neki az életet jelentette. A hõn áhított
állás végül is az övé lett és elkezdõdtek a dolgos mindennapok. Néha-néha egy színházi
elõadás, egy mozi jelentette a sót a ritmikus egyformaságban. De õ nem bánta, hisz
végre tehetett valamit az övéiért. Aztán az a házibuli! Ott találkoztak Évával. Egy közös
barátjuk mutatta be õket egymásnak. Pillantásuk találkozott és máris vibrálni kezdett
körülöttük a levegõ, elektromossággal telítõdött. Szerelem volt ez elsõ látásra, mely egy
röpke év múltán házasságban teljesedett ki. S jöttek az otthonteremtés mindig újat
rejtegetõ évei. Mindennap egy újabb csatát is jelentett számukra, mit kéz a kézben vív-
tak meg és vittek gyõzelemre. Majd a gyermekvárás és fogadás boldog órái sodorták
tovább az idõfolyam hullámait. A gyerekek, Józsika és Marcsika, szépen növekedtek.
Tengernyi örömük telt bennük feledtetve a huncut csibészkedések emlékét is. Kezdték
úgy érezni révbe értek, sikerült, ám akkor … Akkor beütött a krach. Úgy érte õket, mint
derült égbõl a villámcsapás. Az õszi képviselõválasztás után behívatták. Megköszönték
szépen addigi munkáját és eltekintettek a folytatástól. – Reformokra van szükség!
Váltásra, fiatalításra kedves kolléga! – mondogatták. - Egy percig se aggódjon a maga

H O N T A L A N U L
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tudásával, tapasztalatával gyorsan találni fog másik munkahelyet! Csak ne feledje
megújulás! Szemléletváltás! 
- Szemléletváltás?! Megújulás?! Érti õ, de miért nem itt, a régi helyén, ahol jól ismerik
a gazdálkodók?! Egy „jóakarója” aztán megsúgta neki: 
- Tudod komám, egyszerû a képlet. Kellett a hely X.Y. úr rokonának, s te útban voltál.
Az igazságot megtudta, de mégis mit tehetett volna ellene. Kezdõdtek megint az
álláskeresés idegõrlõ napjai, hónapjai. A végkielégítés egy ideig kitartott ugyan, de a
számlák megállíthatatlanul özönlöttek, a gyerekek pedig egyre nõttek. Új ruha, új cipõ
kellett minden õsszel és hát a tanulásuk is csak formailag volt ingyen, valójában pedig…
Apránként felélték minden tartalékukat. Egyre többet vitatkoztak és szinte mindig a rút
anyagiak miatt. Éva egyre fáradtabb, hajszoltabb lett, hisz most már kettõjük helyett is
õ dolgozott. Õ lett a családfenntartó. Próbált ugyan segíteni neki, mosott, fõzött, bevá-
sárolt, tanult a gyerekekkel, rendben tartotta a ház környékét, a kertet, de az elmaradt
pihenés óráit nem adhatta vissza neki. Õ, a férfi, akinek az lett volna a dolga, hogy gon-
doskodjon a családjáról? Kilincselt és hallgatta a frázisokat az íróasztal túloldalán tró-
noló tisztviselõktõl: „Sajnálom, már betöltötték…; Köszönjük, hogy pályázott, majd
értesítjük …, … felhívjuk; Az ön tudását nem tudjuk kellõen kiaknázni; Talán valamit
elnézett, mi nem keresünk új munkatársat; bla-bla-bla… A megannyi csalódás, a remé-
nyek szertefoszlása. Hangulata percrõl percre változott, lassan teljesen magába fordult,
már-már depresszióba süllyedt. Egyik sikertelen akciója után lehorgasztott fejjel kullo-
gott az utcán és kis híján összeütközött a szembejövõvel. – Pardon! Elnézést! – motyog-
ta és tovább akart vánszorogni.
- Szia Karcsi! Ezer éve nem láttalak! Gyere, üljünk be a presszóba és mesélj, mi van
veled! – harsant a baráti szó és õ Lajossal, legénykori cimborájával találta szemközt
magát. Évek óta még csak nem is hallott róla. A beszélgetés a késõ estébe nyúlt, de nem
bánta. Mint ahogy azt sem, hogy inkább Lajos ecsetelte vidám hévvel külföldi útke-
resését, angliai szerencséjét. Hallva az õ kilátástalan helyzetét, több se kellett Lajosnak,
máris áradozni kezdett a kinti korlátlan lehetõségekrõl. Egyre csak nógatta tartson vele,
vágjon bele! Nem bánja meg! Mikor elköszöntek még bizonytalanság gyötörte. Elválni
a szeretteitõl? Messzire szaladni a megélhetéséért? Nekivágni az ismeretlennek? A
lakásba belépve a kisasztalon tornyosuló, kifizetésre váró számlák tömege azonban
meggyõzte. Lépnie kell! Bele kell vágnia a kalandba! Rosszabb már úgy se lehet.
Családját már jóval nehezebben tudta terve mellé állítani. Nagy nehezen mégis sikerült.
Könnyes búcsú Ferihegyen, az egymásért való aggódás, a máris hiányzol érzése… az elsõ
lépés az ismeretlenbe. Angliában persze az összes rózsaszín álom percek alatt szertefosz-
lott. A diplomájával itt se tudott mit kezdeni, az angol tudása épphogy elégségesnek
bizonyult, s az emberek, bár kínosan udvariasak voltak, mégis éreztették, itt õ idegen.
Csak egy megtûrt idegen. S folytatódott az otthoni rémálom, a munkakeresés véget
nem érõ gyötrelme, hogy egy gyorsétkezde konyháján végzõdjön, magasan a feje fölé
tornyosuló mosatlan tányérhegyek között. Haza persze derûs levelek mentek, minek
szomorkodjanak még emiatt is, és mindig küldött egy kis pénzt is. Mikor mennyit sike-
rült megfognia a hasán. Mosogatás közben visszacsengtek a magyar politikusok nyi-
latkozatai. „Csökken a munkanélküliek száma. A haladás útjára léptünk. Fiataljainknak
nyitva a lehetõség a külföldi munkavállalásra. Megmutathatják a világnak mit tudnak
ennek a kicsiny országnak a gyermekei. Hát persze! Lehetõség a mosogatásra, utcaseprésre, a
kitaszítottságra! – gondolta keserûen két mocskos tányér között. Az angoloknak õ csak egy
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idegen, aki idejött telve reményekkel. Csak egy hungarian, soha nem fog idetartozni.
Dolgoztak Londonban persze más magyarok is. Még egy kis klubbot is alakítottak, ahol
rendszeresen összejártak tartani egymásban a lelket, megõrizni magyarságukat. Hívták
õt is, tartson velük. Egy párszor el is ment, de nem érezte igazán jól magát. Zavarta,
hogy jobbára független, kalandvágyó ifjoncok vagy együtt továbblépõ házaspárok alkot-
ták javarészt a társaságot. Az elõbbiek túl harsányak voltak neki, az utóbbiakról pedig
szerettei, az õket elválasztó kilométerek jutottak eszébe. Láttukor még élesebben fájt
minden, még jobban gyötörte a honvágy. Ezért inkább elmaradt mellõlük, s visszavonult
korábbi magányos életéhez. Nyaranta azért hazajutott, de a viszontlátás örömeit
megkeserítették a „jóismerõsök”. Ferde szemmel méregették és nyíltan pletykálták: 
- Lám, lám neki nem is volt elég jó itthon! Londonig kellett szaladnia! Azt hitte az osto-
ba ott kolbászból van még a kerítés is! Kárörvendtek a háta mögött azzal se törõdve
meghallja-e. Már a szülõföldjén is keserédes érzések gyötörték. Hontalanná vált –
legalább õ, úgy érezte. Újabb nehéz sóhaj szakadt fel a bensõjébõl. Majdcsak vége sza-
kad canossa járásának! Talán még egy-két év! Csak addig, míg egyenesbe vergõdnek!
Sokáig ezt nem tudja és nem is szabad csinálnia, mert rá fog menni a családi életük. Már
most hûlni látszik az otthon melege, bár lázas egymásba kapaszkodásuk még bíztató.
Az nem lehet, hogy otthon ne kapjon még egy igazi lehetõséget!
Lehunyt szemhéját valami könnyed melegség simogatta végig lágyan. Talán bizony erre
tévedt egy piringó jótündér? A gondolat annyira bizarr volt, hogy elmosolyodott és
tágra nyitotta szemeit. Hátha megpillanthatná azt a tündért! Tündért ugyan nem lá-
tott semerre, de huncutul kacagó napsugarakat annál inkább. Közelebb lépve az ablak-
hoz meglepve tapasztalta, míg õ merengett elállt az esõ, kisütött a nap, vidámságot hoz-
va az egész világra, s az õ szívébe is. Mintha csak azt suttogná bíztatón: Tarts ki! Ne add
fel! Lesz még ünnep széles e világon! Kitárta ablakát és szívét a fény felé, utat engedve
a reménynek: Talán még nem veszett el minden! Talán nem marad örökre hontalan!       

Gurzó Györgyné

Gazsó János: Ember, vas, állat. 
A „Városunk: Békés” címmel kiírt fotópályázatra érkezett munka.
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Amikor megszületett az elhatározás,
hogy a 2009-es Kalendáriumban jó
lenne a Békésen átmenõ - az Alföldi

Elsõ Gazdasági Vasút – keskeny nyomközi
kisvasútról írnom, a képzeletemben újra
felültem a „száguldó” vonatra, hogy elu-
tazzak Békéscsaba vagy Vésztõ irányába.
A keskeny nyomközi vasút építésének
elõzményeirõl, annak építésérõl a Békési
Újság 2003. évi elsõ és második számában
már részletesen írtam, térkép melléklettel
bemutatva a nyomvonalát, mûszaki
megoldását.
Most elsõsorban szeretném, ha velem
együtt végig utaznánk Békéscsabától
Vésztõig Békésen át. Az idõsebb nemze-
déknek ezt az utazást visszaemlékezésnek
szánom, míg a fiataloknak olyan élményt
kínálni, amely egyben bemutatná, hogyan
utaztunk mi, és melyek voltak a korabeli
látnivalók. 
Az elsõ immár kész Békéscsaba-Békés
közötti szakaszon 1903. szeptember 10-én

utazhatott a lakosság, míg a második
ütem Békés-Vésztõ közötti részen csak
1904. szeptemberétõl lehetett. Érdekesség-
ként megemlítem, hogy az I. osztályon
utazók 60 fillért, a II. osztályon közleke-
dõk 30 fillért fizettek egy útért.
Az Alföldi Elsõ Gazdasági Vasút - a továb-
biakban röviden az AEGV létrehozását,
mint nevében is benne található, gazdasá-
gi érdekek indokolták. A megtermelt
gabona, állati termék begyûjtésére és
elszállítására jött létre, illetve a térségben
meglévõ települések lakosságának biztosí-
tott utazást.
Mindezek után mindenkit arra kérek,
hogy jöjjenek velem a nosztalgiautazásra
képzeletben. A békéscsabai nagyállomás
mai napig is meglévõ épületének szom-
szédságában volt a kiindulási állomás. 
A szerelvény elõtt ott állott eleinte mint a
nagy óriási mozdony kicsinyített mása a
meseszerû füstölgõ masina, majd késõbb a
Diesellel hajtott immár modern mozdony.

UUUUTTTTAAAAZZZZÁÁÁÁSSSSOOOOKKKK    AAAA    „„„„MMMMAAAADDDDZZZZAAAAGGGG””””    VVVVAAAASSSSÚÚÚÚTTTTOOOONNNN

Rákóczi utcai utcarészlet, a kép jobb oldalán a kisvasút sínpárja.
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Mi az utazást a füstöt okádó, pöfögõ 
mozdony vontatta szerelvényen utazva
tesszük meg.
A régi vágású  forgalmista megemeli az
indítótárcsát és az olajos-füstös képû moz-
donyvezetõ vissza tisztelegve meghúzza a
karját a mozdony gõzsípjának, majd
hosszú fütty után elindítja lassú útjára a
szerelvényt. A vonat méltóságteljesen
megmozdul, a kalauzok szintén tiszteleg-
nek a forgalmistának és egy kanyar után
ráfordulunk a mai Andrássy útra. Balról a
Kakas szálló, melyet a II. világháborúban
lebombáztak, ma parkosított terület.
Jobbról elhaladunk a katonai laktanya
elõtt, de azzal szemben, s a laktanya
kapunál álló õr vágyakozva nézi az elõtte
„száguldó” vonatot. Lehet, hogy közben
arra gondol, milyen jó lenne a vonaton
elutazni a kislányhoz és a szüleihez. 
Alig robogunk pár száz métert, és máris
meg kell állni az úgynevezett Kitérõ
megállónál. Itt kell bevárni a szemben
közlekedõ helyi jellegû vonatot. Ma már a
helyén a Csaba Center csillogó épület-
óriása látható és az Andrássy út innen
most sétálóutca, de akkor még a vasút
sínei villogtak, melynek a lovas kocsik

adták meg az elsõbbséget. Az Andrássy út
mindkét oldalán meghúzódó földszintes
házak, üzletek közül azért már kiemelked-
nek emeletes épületek is (Színház, Fiume
szálloda) és a Szent István térre forduló
vonat ablakából látható lesz a Városháza,
az 1910-ben épült kéttornyú katolikus
templom tégla homlokzata, majd a
Kossuth téren lévõ Kossuth szobor, a
kistornyokkal ékesített, ma virágboltnak
használt, a helyi vasút kis állomás épülete.
Itt szintén kitérõ sínpáron állott a nagy-
állomásra közlekedõ vonat. Az állomás
épületének szomszédságában emelkedett a
hatalmas evangélikus Nagytemplom, és
vele szemben a csonka tornyú szintén
evangélikus Kistemplom. 
A kalauzok füttyére a vonat tovább haladt
az utca bal oldalán egészen a Békési útig,
ahol nagy ívben ráfordult a Békés felé ha-
ladó útra egészen a „Villanytelep” meg-
állóig, majd rövid megállás után a maka-
dám burkolatú, ma már aszfaltozott út
mellett, annak bal oldalán szinte lefelé ha-
ladva utazunk immár magunk mögött
hagyva Békéscsabát. Újra megállunk a
„Lõrinc” kert ideiglenes megállóban, de a
vonat változatlan sebességgel és változó
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A kisvasút kihasználtságára aligha lehetett panasz.
Különösen piaci napon vették nagyon sokan igénybe.
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utasokkal érkezik meg a két város határá-
nak közelében lévõ „Városkert” megállóig.
Az utasok figyelik tavasszal a zöldellõ
tájat, a nyári melegben érõ búzatáblákat,
õsszel a hulló faleveleket, vagy télen az
úton a fehér havon sikló ló vontatta
szánokat. A kupéban beszélgetõ utasok
egyszer csak azt veszik észre, hogy a vonat
befut a „Borosgyáni” megállóba, majd
erõsebb pöfékeléssel útjára indul és nem-
sokára a sínpár és vonat elköszön az úttól,
és egyre távolodik a „Békési tanyák”
megállóhelyig. Itt a környezõ tanyákon
élõk le- és felszállnak, hogy velük együtt
haladva odaérjünk a gondozott gyümölcs-
csel betelepített - a békési emberek által
kastélynak becézett – „Sebõkkerti” meg-
állónál lévõ szép villáig. Itt érjük el és
keresztezzük a várost körülölelõ körgátat
és az 1857-ben megnyitott katolikus
temetõ mellett jobbról a „Puskaporos”
tónál nemsokára keresztezzük a koc-
kaköves burkolatú Szarvasi utat. Elénk
tárul a nagy terjedelmû vásártér, a faszer-
kezetû, 1930-as években épült sporttelepi
tribün, a sporttelep magas dombja, a le-
vente lõtér és a Millenniumi évben elül-
tetett gyönyörû tölgyfák. Pár pillanat
múlva beérkezünk a nagyállomás szom-
szédságában lévõ kis állomásra. Innen a
sínpár vezet az Uradalmi templom északi
homlokzata elõtt, a búzapiacnál balolda-
lon a régi Posta és a még ma is szép zárt-
sorú beépítésû Posta utca - Csíkos utca
felöli részén, ahol sorban szálloda, déli
gyümölcsöt árusító üzlet, Venczel Józsi
bácsi fodrászata, a Csillag patika volt
látható. Egy éles kanyar után már a
Hausler fatelep épületét majdnem súrolva
elhaladunk az Ipartestület elõtt. A ka-
nyargó szerelvény eleje már újra irányt
változtat és szinte csak egy pillantást
vethetünk a Korona szálló és a vele szem-
ben a „Rácz asszony” vendéglõje, a kézi

hajtású benzínkút, a liget végén lévõ
autóbusz megálló és ott is vagyunk a
Széchenyi téri hídnál, ahol rögtön szem-
betûnik a katolikus templom és mellette -
igaz a képen ellenkezõ irányba - szágul-
dozó vonat, amely éppen egy perce hagyta
el a Dübögõ hotellel szemben lévõ ala-
csony földszintes épületben üzemelõ kis
Dübögõ vendéglõ elõtti Széchenyi téri
megállót. 
Utunk a Rákóczi út jobb oldalán lévõ
sínen vezet tovább egészen a Fülöp utcáig,
ahol újra keresztezzük a kockakõ burko-
latú utat és egy szép ívvel elhaladunk a
régi Menház, ma Szociális Otthon épülete
elõtt.
Innen leágazás épült a régi Gõzmalom felé
párhuzamosan az északi körgáttal annak
város felöli lábánál a ma Tavasz utca vona-
lán vezetett az Egyesült-Körösön átívelõ
hídon át a Gõzmalom udvarára. A híd
érdekessége, hogy abban az idõben kezdett
elterjedni a hidak építésénél a vasbeton
szerkezet.
A kis kitérõút után haladjunk át a mester-
ségesen kiásott Kettõs-Körös vasszer-
kezetû nagy ívû hídján tovább egészen a
Ludadi megállóig, ahol szinte vasúti
csomópont alakult ki, mert innen egy
elágazásnál már lehetett Tarhos és Vizesfás
irányába utazni. 
Akik már Békéscsaba óta velem utaztak,
kezdenek elfáradni, mivel 2 óra 9 perce
vagyunk a vonaton. Azonban még mindig
hátra van 2 óra 30 perc, amíg elérkezünk a
Vésztõi nagyállomásra. Néhányan már
alszanak és így én is jó álmokat kívánok
mindazoknak, akik az utat velem együtt
megtették.

Ferenczi Sándor, helytörténet-kutató
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A papírdíszítés az utóbbi évtizedben
reneszánszát éli. Ki gondolná, hogy ez
a technika már több évszázados 
múltra tekint vissza. A 18. században
az olasz és francia udvarhölgyeket
valósággal rabul ejtette, egy angol
idõs asszony pedig szinte a tökélyre
fejlesztette.

A ’decoupage’ (ejtsd: dekupázs) szó a
francia ’decouper’ igébõl származik,
jelentése: kivágni. Papírból kivágott
munkákkal díszíthetünk bármit, apró
dobozokat vagy nagyobb bútordara-
bokat is. A technika lényege, hogy a
kiválasztott képet kivágjuk, felra-
gasztjuk valamilyen felületre és minél
több réteg lakk segítségével mélységet
adunk neki, azt a látszatot keltve,
mintha festmény lenne. Szaktudást
nem igényel, csak jó szem, jó ízlés, és
fantázia kell hozzá. A legnagyobb bók,
amelyet egy dekupázs mû alkotója
kiérdemelhet, ha szemlélõje felkiált:
„Azt hittem, festve van!”

A 17. században Kelet-Indiából a fû-
szerek mellett politúrt, lakkárukat és
porcelánt kezdtek importálni Európába.
1682-ben Sziám nagykövete egy lakko-
zott vörös asztalkát ajándékozott XIV.
Lajosnak. Európában addig ilyet még
senki sem látott. Hamarosan új divat-
hóbort hódított. Óriási lett a nemesek
érdeklõdése a festett-lakkozott cikkek
iránt, ezért az európai bútorkészítõk
nekiláttak az ázsiai lakkozott áruk
másolatainak gyártásához. A neves
mesterek fatáblákra és paravánokra fes-
tették vázlataikat, amelyeket inasaik
színeztek ki. Hamarosan tömegesen
kezdték el gyártani a vázlatokat. Az ina-
sok kivágták és színezték a vázlatokat,
azután falapokra, paravánokra, asz-
talokra, dobozokra és más bútor-
darabokra ragasztották és lelakkozták.

Velencében ’lakkutánzat’, kevésbé jól
hangzóan ’hamis lakktárgy’ néven vált
ismertté ez a technika. 

Az új mûvészet iránti szenvedély magá-
val ragadta az európai udvarhölgyeket
is, talán az önkifejezés eszközét látták
meg benne. Mindent felszabdaltak, ami
a kezük ügyébe került. A színes nyoma-
tok kivágásokat kartonlapokra ragasz-
tották és lakkozták. Falborítást, para-
vánt és kandallólapokat készítettek
belõle. De készült legyezõ, doboz, levél-
tartó is. Még maga Marie Antoinette is
készített dekupázsokat. Egy 1762-es
angol könyvecske 1500 (!) dekupázs
minta leírását tartalmazza. A ragasz-
táshoz csirizt használtak. Minimum
hét, de még inkább tizenkétszeres
lakkozást kívántak meg. Viktória király-
nõrõl szintén feljegyezték, hogy maga is
szívesen dekupázsolt, ugyanakkor szen-
vedélyesen gyûjtötte is a szebbnél szebb
alkotásokat.

Csodák készíthetõk a kivágni-Csodák készíthetõk a kivágni- felragasztani technikávalfelragasztani technikával
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1772-ben az akkor 72 éves Mary Delany
virágkollázsokat kezdett készíteni.
Színes papírokból apró szirom és levél-
formákat vágott ki, amiket összeállítva
a megszólalásig élethû, botanikailag
pontos és roppant részletgazdag mun-
kákat készített. Alkalmanként préselt
levelet is használt a mintáihoz, bár
ezeket nehéz megkülönböztetni a gon-
dosan kidolgozott papírutánzatoktól.
Mindig fekete hátteret használt, ra-
gasztónak pedig valószínûleg tojásfehér-
jét vagy lisztes vizet. Egy-egy alkotása
több ezer darabból állt össze. Tíz év
alatt Mary Delany több mint ezer papír-
mozaikot készített, ezeket ma a British
Múzeum õrzi. 

A nyomatszobák a 18. századi falusi
dekupázs másik formáját jelentették. A
brit udvarházakban gyakran díszítettek
egy egész szobát eredeti nyomatokkal,
melyeket sokszor divatos itáliai vagy
franciaországi utazásokról hoztak ma-
gukkal. Szinte a teljes falfelületet
beborították, általában valamilyen köz-
napi témát dolgoztak fel. Papírsza-
lagokkal, virágfüzérekkel, selyemzsinó-
rokkal kötöttek össze. 

A 19. század elején az ázsiai lakkozott
áruk iránti lelkesedés alábbhagyott. A
viktoriánus évek alatt tûnt fel ismét
újabb formában, amikor mesefigurák, és
állatfigurák képeivel díszített paravánok
váltak népszerûvé. Élénk színû, dom-
borított papírkivágásokkal nyomtatott
íveket dobtak piacra, hogy használatra
kész mintákkal lássák el az embereket.
Angyalkákat, kerubokat, ruhákat és
virágokat ábrázoltak. A viktoriánus höl-
gyek albumokba gyûjtötték a kivágá-
sokat, és versidézeteket fûztek mellé,
parfümmel illatosították. A fiatal höl-
gyek kelengyéjének fontos darabja volt
egy-egy saját kezûleg készített paraván.
Németországban és Ausztriában a bie-
dermeier bútorok divatja határozta meg
a dekupázsolt tárgyakat. Munkáikhoz

dombornyomásos képeket használtak,
amelyek fõként gyerekeket, angyalokat,
szalagokat ábrázoltak. 
A 19. század végén rövid idõre ismét
felvirágzott a dekupázs egyik ága, a
„vázaõrület”. A stílus a drezdai és kínai
porcelánokat utánozza üvegváza belse-
jébe ragasztott kivágott papírnyoma-
tokkal. A vázát ezután belülrõl festették
ki, hogy háttérszínt adjanak a képnek. 

Hosszabb szünet után a dekupázs csak
nemrégiben éledt fel ismét. Ennek
valószínûleg az az oka, hogy a csíkos
fenyõmintázat egyhangúságát oldják a
különféle mintákkal a falakon és a
bútorokon, másrészt megjelentek a 
könnyen használható, gyorsan száradó,
vizes bázisú termékek, melyekkel a
dekupázs igazán egyszerû lett. Kibõvült
azon tárgyak köre is, melyeken a tech-
nikát kipróbálhatjuk.
Egyre kell csupán figyelnünk: aki egy-
szer kipróbálja, könnyen a rabja lehet,
akárcsak a 18. századi francia és olasz
udvarhölgyek. 
A mostanság olyan népszerû kézmûves
boltok bõséges kínálatát nyújtják a
dekupázsban használatos kellékeknek,
ezek közül a legfontosabb a sokféle szal-
véta (akár darabonként is megvásárol-
hatjuk) vagy vékony csomagolópapír. E
népszerû technikával rövid idõ alatt
könnyen és egyszerûen díszíthetjük
használati tárgyainkat, bútorainkat
saját magunk és mások örömére. A kivá-
gott papírdíszek felragasztását kiegé-
szíthetjük egyéb technikákkal is. Nem
szükséges hozzá különösebb kézügyes-
ség, és még csak nem is kerül sokba.
Nagyon jó kreatív elfoglaltság óvodák-
ban, iskolákban, vagy hétvégén család-
dal együtt a gyerekeknek, azonban a
skála másik végén egy nagyon magas
szinten mûvelhetõ díszítõtechnika áll.

/Készült „A papírdíszítés mûvészete 25
gyönyörû tárgyon” címû kiadvány és a
www.re-kreativ.hu felhasználásával/
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Körös partján a halászok 
Hálót kerítettek, 

A lódobogásra 
Rögtön felfigyeltek. 

Harci ménen egy harcos ült 
Vállán lógott íja, 

A halászok elõtt megállt, 
Õket megszólítja. 

Hallják kendtek, tudják-e 
Ki ura e tájnak, 

Már oly régen lovagolok, 
A lovam elfáradt. 

Harcból jövök, de itt béke 
Csend van, és nyugalom, 

Hogy hívják e földet, 
Itt tán meghallhatom. 

Szól a halászok öregje, 
Ez királyi birtok, 
Õ nevébe most, 
Az ispáné a jog. 

Hatalmas e határ, 
És Békésnek hívjuk, 
Az ispánunk után, 

Ezt mindnyájan tudjuk. 

Így kezdõdött a történet 
Közel ezer éve, 

Békés ekkor írta magát 
A történelembe.

Béke volt itt, amíg nem jött 
Dúló tatár horda, 

De lakói elrejtõztek, 
A mocsárba bújva. 

Mikor elvonult a tatár, 
Megindult az élet, 

Város épült kétszáz házzal, 
Mert a remény éltet. 

Gazdag volt halban és vadban, 
Jó volt legelõje, 

Réce-ruca, vízi szárnyas, 
Volt itt ezerébe. 

Virágzó kis mezõváros 
A megye közepébe, 

Nevét is õ adta, 
Az egész megyének. 

Aztán dúlta török, 
Szétfutott a nép, 

Újra élésre, 
Kevés a remény. 

A „VÁROSUNK: BÉKÉS” CÍMMEL KIÍRT IRODALMI PÁLYÁZATRA ÉRKEZETT MUNKA

Hajnal Mihályné:

Városunk: Békés
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Ám a török is megunta, 
És eltakarodott, 
Újra kezdett népesedni, 
Ismét gyarapodott. 

De sérelmek és mellõzés, 
Jutott osztályrészül, 
Új nagyobb városok 
Sokasága épült. 

Faluvá sorvadt, 
Majd lassan község lett, 
Várossá válása, 
Csak a reményé lett. 

Hátrány és kijátszás 
Fondorlatai közt 
Élt a nép békében, 
Vágyálmai mögött. 

És jött a háború, 
Forradalom, nyomor, 
Új háború, forradalom, 
Új nyomor. 

Mégis lassan, de béke lett, 
És éledt a remény, 
Hogy meghozza Békésnek is 
Amit kért a nép. 

Hogy megkapja, mi megilleti, 
És elfoglalja helyét, 
Bizonyossá vált, 
Hogy város lesz Békés. 

Ébredj végre város, 
Szóljon a harang, 
Itt a feltámadás, 
Tied lett a rang. 

És ünnepelt a város, 
A zászló lobogott, 
Zene szól, és tánc jár, 
Boldog, boldog vagyok. 

Szépült, épült és nõtt, 
Fákkal és virággal, 
Városunkért felszálló 
Szívbéli imával. 

Három templom árnyékába, 
Körös ölelõ karjába, 
Mezõk, kertek közepébe, 
Lakosi szeretõ szívébe. 

Ünnepeljük újra-újra, 
Évfordulók jönnek sorra, 
Dobog a szív, könnyes szemed, 
Békés város, szívünk tied!
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Alen európai, míg a kender ázsiai növény. Ez utóbbival, vándorlásuk során a ma-
gyarok már a törökökkel való együttélésük alkalmával megismerkedtek, melyet
olyan török eredetû szavak tanúsítanak, mint pl.: kender, tiló, csepû, szösz. Mivel

a Kárpát-medence éghajlata megfelelõ a kendertermesztéshez, hosszú idõn át az egyik
legjelentõsebb szántóföldi növényként tartották számon. Nemcsak fás szárát, de olajos
magvát is hasznosítani tudták, más takarmánnyal keverve a tyúknak, galambnak is
adták. A kender mellett termesztettek lent is, ami igénytelen, hûvös helyen is jól megélõ
növény. Szép vásznat ad ugyan, de a kender népszerûségével nem vetekedhetett az
Alföldön. A kender és len jelentõségét a kézzelfogható történeti adatokon kívül számos
folklórelem, szólások, meseelemek, találós kérdések is bizonyítják.

Békésen a kézmûves tevékenység a XVIII-XIX. század fordulóján kezdett elválni a
mezõgazdaságtól, egy-egy iparág mindinkább önállóvá vált. A lakosság azonban házkö-
rüli, mindennapos tevékenysége során továbbra is végzett kézmûves tevékenységet. Így
vált háziipari tevékenységgé a fonás-szövés. A házivászonból készült ruhafélék, a „fehér
ruhák” a ruházat alapját képezték mind a nõi mind a férfiviseletben évszázadokon át. A
férfiaknál az ing és a gatya, a nõknél az ingváll képviselte leginkább a vászonruhákat. 
A kenderfeldolgozás a XX. sz. elsõ felében még jellemzõen házi mesterség. Eszközei
szinte minden háztartásban fellelhetõek voltak. A szükséges szerszámok túlnyomó
részét házilag készítették az ügyes kezû emberek, míg például a festett, esztergált
rokkákat mesteremberektõl piacokon, vásárokon szerezték be. 

KKKKEEEENNNNDDDDEEEERRRRFFFFÖÖÖÖLLLLDDDDRRRRÕÕÕÕLLLL    HHHHOOOOZZZZOOOOTTTTTTTT    ÉÉÉÉRRRRTTTTÉÉÉÉKKKKEEEEIIIINNNNKKKK
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A század elején a hatalmas vásárok elengedhetetlen szereplõi voltak a szövõsök. Durkó
Antal: A békési vásár címû kéziratában említi, hogy a többi mesterember mellett még a
két világháború között is szép számmal jelentek meg pokrócosok, zsákosok is a vásár-
ban, akiknek a durva, erõs kendervászonból készített termékei (különféle zsákok, pony-
vák, lópokrócok stb.) igen keresettek voltak. 
A fonás-szövés adta teendõk jól illeszkedtek a paraszti munkarend éves szerkezetébe.
Kitöltötték a téli idõszakot, és fontos szerepet játszottak az adott közösség társas életé-
ben. A kenderdörzsölõk, a fonókák a párválasztás jelentõs alkalmaivá váltak. A társas
munkák azonban nemcsak a fiataloknak, de az idõsebbeknek is szórakozási lehetõséget
nyújtottak. 

A lányok kelengyéjének még az 1930-40-es években is a többségét a szõttesek adták. A
stafírung a vagyoni helyzettõl alig függött. A lányok általában maguk készítették el a
lepedõket, törülközõket, szakajtókendõket, abroszokat, hiszen a fonás-szövés tudomá-
nyát az eladósorban lévõknek illett elsajátítaniuk. Késõbb a jobb módúak a szövést helyi
takácsra bízták, de a fonalat még ekkor is gyakran maguk készítették. 

A kender termesztése, feldolgozása
Vetés
Békés határában is jelentõs kendertermesztés folyt a régebbi idõkben. Minden gazda,
minden földtulajdonos, illetõleg asszonya, ha kis helyen is, de termelt a maga számára
kendert, mert vásznat venni drága dolognak számított. A kenderrel kapcsolatos munkák
asszonyi mesterségnek számítottak. Csupán a talaj elõkészítése és a vetés hárult a férfi-
akra.  Egy-egy család többnyire 50-60 négyszögöl kendert vetett, mert általában annak
a termését tudták egy télen át feldolgozni. A kender tápanyagokban gazdag talajt kíván.
Aki kendert akart vetni, már gyertyaszentelõkor figyelte az idõjárást, ha szép tiszta,
fényes az idõ, az azt jelentette, hogy jó lesz a kendertermés. A kender vetésének ideje
Szent György hetétõl pünkösd hetéig terjedt. Úgy tartották, ha a földbe került mag 3
nap múlva nem kel ki, akkor az már késõbb sem fog szárba szökkeni. A kendert a férfi-
ak igyekeztek hajnalban elvetni, de vigyáztak arra, nehogy újholdkor vessenek, mert
akkor csenevész lett volna a kender. Gondo-
san, egyenes derékkal liszteszsákból szórták
a magot, sûrûre, hogy a kender egyenes, ma-
gas, ugyanakkor vékony szálú és tömött le-
gyen. A derekuk hiába fáradt meg, a világért
sem ültek volna le pihenni, mert akkor ala-
csony maradt volna a kender. A vetés végez-
tével még beleléptek a kenderföld közepébe,
és elkiáltották magukat: Nyakig érjen a ken-
der! Vetés közben nem beszélnek, hogy a ma-
got a madarak ne szedjék ki a földbõl; hogy
szép fehér rostja legyen a kendernek, fehér
inget vettek fel, liszteszsákból vetették a kendermagot.

Kenderfeldolgozással kapcsolatos eszközök.
(Kiállítási részlet a Jantyik 

Mátyás Múzeumban.)
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Nyûvés
A kender pár hónap alatt másfél méter magasra is megnõ, lágy szára a vegetáció végére
elfásodik. A kender kétlaki növény, hímvirágú és magvat hozó nõvirágú egyedei vannak.
Az elõbbit augusztus közepén, az utóbbit csak szeptember közepén szedték, akkora
érett be a magja. A növényt a száránál fogva húzták ki a földbõl. Nyûvéskor elõbb a
magasabb szálakat fogták marokra, kitépték, a földhöz vagy a lábbelijükhöz veregették,
hogy a tövérõl lehulljon a föld. Ezután az alacsonyabb szálak nyûvéséhez fogtak. A ma-
gasabb rend neve kender, az alacsonyabbat berzenyének nevezték. A nyûvés általában az
asszonyok dolga volt, de a falubéliek segítettek egymásnak. Az egy fogásra kihúzott
szálakat tépésnek, maroknak nevezték. Általában 3-5 markot kötöttek egy kévébe. A
kendert az áztatás elõtt kissé megszárították, és leszedték a levelét, lelomolták. A gondos
asszonyok még nyûvés elõtt félre tettek egy keveset a zöld kenderbõl, mert azt tartot-
ták, hogy az ágyba téve a bolha ellen hatásos. 

Áztatás, mosás
A kenderáztatást álló- és folyóvízben is végezték. Régen sok falunak volt saját kenderáz-
tatója. Ha nem állt rendelkezésre természetes víz, akkor gödröt ástak, ahol a talajvíz
vagy az esõzések során összegyûlt víz áztatta meg a kendert. Békéssel kapcsolatban a
kenderáztató kifejezés legkorábbi elõfordulása 1429-bõl való, a kenderáztató helye pedig
a régi Fekete-Körös medrében, Verebesben volt. A kender áztatásának célja a rostok meg-
puhítása volt. A kender, attól függõen, hogy milyen meleg volt a víz, 8-12 nap alatt kel-
lõen megázott, a rostok közötti fás rész megpuhult, eltávolíthatóvá vált. Áztatás után
kimosták a sártól a kendert úgy, hogy kévénként a vízbe csapdosták, a kéve kötelékét
megfogva rázták, öblögették. Ezen a munkán ott volt a család apraja-nagyja. Amikor
végeztek, még ott helyben, a kenderáztatónál lakomáztak. Elfogyasztották az erre az
alkalomra tartogatott sonkát. Étkezés után a kévéket kocsikra rakták és hazavitték.

Szárítás
Hazaszállítás után a kendert az udvaron, kerítéshez, pajta oldalához támasztva szárí-
tották. Fontos volt, hogy meleg, napos helyen legyen, mert árnyékos helyen bepállott,
megpenészedett volna. 

Törés
Száradás után következett a törés. Az elsõ törésre szolgáló eszköz a törõ, ami a tilóhoz
hasonlatos, ugyanolyan elven mûködik, csak erõsebb, durvább kidolgozású. A kender-
szárak elsõdleges megtörésére szolgált. Miután kihullt a poz-
dorja nagyja, következett a tilolás, a további törés, további
tisztítás. Ehhez a tilót, vagy ahogyan Békésen nevezték, a
tilolót használták. A jó tilolót megbecsülték, gyakran a tulaj-
donos nevét, a készítés évszámát is belevésték, növényi motí-
vumokkal díszítették. 
A rostpuhítást a fa dörzsölõvel is végezték. Ehhez a szerke-
zethez nagy hely kellett. A henger alakú dörzsölõt a földbe
rögzítették, karókkal cövekelték le. Egyszerre 20-40 köteg A kendertörõ használata
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szöszt tudtak belerakni. Ha nem állati erõt alkalmaztak, akkor a forgatórúd két végét 
3-3 markos ember fogta meg. Általában jobban szerették kézi erõvel forgatni a dörzsö-
lõt, mert így finomabb szöszt kaptak. Amikor látták, hogy kezd a szösz bolyhosodni,
akkor hagyták abba a forgatását. A törés nehéz munka volt, 3-4 órahosszat is eltartott
az egy irányba való hajtás, s csak utána váltottak a másik irányba. A töréskor kihullott
fásrészeket összegyûjtötték télire. Volt, aki kis kévékbe kötötte össze, úgy tüzelte el a
kemencében. A csepû hasznosításának másik módját Gyúrpusztán ismertem meg: a
csepût és a sarat összedagasztották, göngyöleget készítettek. A göngyöleget fõként
kezdetleges tyúkólak építésére használták. A rostok finomítását, puhítását lábbal tapos-
va is végezhették. Ezt a munkát is társaságban végezték. Egy-egy gazdaasszony 10-15
nagylányt is meghívott egy esti dörzsölõbe. A dörzsölést mindig mezítláb végezték,
panaszkodtak is a lányok, hogy úgy szúrja a talpukat, mint a tarló. Közben énekeltek,
beszélgettek. A lányok énekére a legények is odagyûltek, így még vidámabb, hangosabb
lett a munka. Akinek a kenderét dörzsölték, tésztával, gyümölccsel kínálta segítõ
vendégeit. A második világháborúig volt szokásban.

Rostfésülés a gerebenen
Az apró pozdorjaszilánkoktól megtisztított kenderrostot kifésülték, hogy vékonyabb és
fonásra alkalmasabb szálakat kapjanak. Békésen a szegrózsás gerebent kedvelték. A
szegek sûrûsége, nagysága határozta meg a kifésült szösz minõségét. A gerebent több-
nyire házilag készítették. Gyakran beléjük vésett, esetleg égetett monogrammal vagy
egyéb tulajdonjeggyel látták el. Erõs disznósörtébõl készült kefével a gerebenen már
kifésült legjobb minõségû rostokat még egyszer átsimították. A rostokat a fésüléssel
különbözõ minõségû csoportokba válogatták szét, hogy az ezekbõl font eltérõ finomágú
fonalakból többféle vászonféleséget tudjanak szõni. Az elhulló részeket is hasznosítot-
ták, még a legapróbb, legdurvább darabkát sem dobták ki, abból sodorták, fonták a
különbözõ madzagokat, köteleket.

Fonás
A fonás régi eszköze a guzsaly, melyet a hónuk alá fogtak, övbe fûzték, vagy a térd közé
szorították. Az asszonyi munka szimbólumává vált, még a mézeskalács ütõfán is meg-
örökítették. A díszesen faragott talpas guzsalyokat, gyalogguzsalyokat, gyalogrokkákat a
lányok gyakran szerelmi ajándékba, jegyajándékba kapták. Állandóan nyálazva sodor-
ták a szálat, amelyet jobb kézzel egyenletesen az orsóra tekertek. A 18. század végén je-
lent meg a kerekes guzsaly, a rokka, de csak lassan szorította háttérbe a talpas guzsalyt. 
A rokka lábbal hajtható szerkezet, amely egyidejûleg sodorja a szálakat fonallá és tekeri
fel azt a csévére. A fonás jellemzõen a társas munkák körébe tartozott, de a tanyákon,
ha messze voltak a szomszédok, csak a család dolgozott együtt. A szösz fonásához nyál
kellett. Hogy legyen elegendõ nyáluk, úgynevezett nyálazót ettek: aszalt gyümölcsöt,
sült tököt, fõtt kukoricát dióval, vagy mákkal megszórva.
A fonóba járás úgymond kötelezõ volt, aki kihúzta magát a közös munkából, arra nem
néztek jó szemmel. A fonók a párválasztásban mindvégig fontos szerepet töltöttek be.
A fonó lányokat meglátogatták a legények. Munkaközben tréfálkoztak, énekeltek tán-
coltak, meséket, történeteket adtak elõ, találós kérdésekkel szórakoztatták egymást. 
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A lányok vagy maguk kö-
zött, vagy pedig legények-
kel együtt játszottak. A
legények és a leányok kö-
zös játékai fõként a párvá-
lasztással voltak kapcso-
latosak, és gyakran tartal-
maztak párosító motívu-
mokat. A fonó a szerelmi
jóslások színtere is volt. A
jóslás egyik legismertebb
módja a meggyújtott ken-
derkóc meggyújtása volt,
amikor is a lánynak a vá-
lasztottjára kellett gondol-
nia. Ha a kóc a levegõben
égett el, akkor viszonozták érzelmeit, ha leesett, akkor nem. Ha valaki véletlenül magára
kötötte a szöszt, úgy vélték, sokáig nem megy férjhez. 
A fonást táncos mulatsággal fejezték be, amit a házigazda vagy maguk a lányok ren-
deztek. Enni-innivalót vittek a lányok a fonóba, s még a cigányzenészt is maguk
fizették. A bált a következõ vasárnap a legények viszonozták. 

Motollálás, fonalmosás
A kész fonalat egyágú kézi, vagy hajtható, forgó motollára tekerték fel, így már mérni
tudták a mennyiségét is, és tudták, mekkora vászon szövéséhez lesz elegendõ. A mo-
tollálás másik célja az volt, hogy a mosáshoz, szárításhoz alkalmas formába rendezze,
kötegelje a fonalat. Ezután következett a mosás, a szapulás-fehérítés. A szapuláshoz
hamulúgot használtak. A bükkfa hamuja volt a legalkalmasabb. A fonalat beszappa-
nozták, és beletették egy lyukas fenekû kis hordóba, majd rászitálták a napraforgó
hamuját, utána pedig leöntötték forró vízzel. A hordóból kifolyt vizet felfogták, felfor-
ralták, és újra ráöntötték a fonalra. Ezt legalább tízszer ismételték, majd a Körösön
kiöblítették, sulykolóval jól megveregették a fonatalt, hogy tisztuljon. Ezután ismét
beszappanozták, meszes vízbe majd hamuba forgatták. A kimosott fonalat napon szárí-
tották. Mire megszáradt, sárga színe megfakult, fehérebb lett. A napon való szárítást
gyepfehérítésnek nevezték. A zsáknak való fonalat csak mosták, de nem fehérítették. 

Szövés, szövõszék
A téli idõszak asszonyi teendõi közül a szövés volt a legjelentõsebb tevékenység.
Általában a böjt idejére esett, farsangtól húsvétig tartott. Elsõ lépése a fonal felvetése
volt. A felvetés sokak szerint a szövés legbonyolultabb munkafolyamata. Régebben a
ház falába egymástól megfelelõ távolságra bevert faszögeken vetették át a fonalat, 
annyiszor, ahány szállal akartak szõni, illetve ahány láncfonalra volt szükség, késõbb
vetõfát, vetõkarót, vetõrámát alkalmaztak. A fonalat úgy kellett felvetni, hogy az
szorosan álljon a vetõfán. A felvetést mindig két asszony végezte. Mindenki annyi fo-

Újsághirdetés (Békési Hírlap, 1925. XI. 29.)
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nalat vetett fel a vetõ-
fára, amilyen hosszúsá-
gú vásznat akart szõni.
A fonalat a vetõfáról
láncba szedték le. Ami-
kor a felvetés elké-
szült, a fonalat kalács-
szerûen összefonták
majd a szövõszékre,
rakták. A szövésnél két
vagy négy nyüstöt al-
kalmaztak. Két nyüst-
tel szõtték például a
búzakalászos mintát, a
zsákok barackmagos
vagy halfarkas mintáját
viszont négy nyüsttel
alakították ki. A két
nyüsttel szõtt vászon a
sima, egyszerû vászon.
Négy nyüsttel a sávoly-
mintázatú vásznakat
szõtték. Színes fonalat
házilag is elõállítottak,
hagymahéjjal vagy ru-
hafesték alkalmazásá-
val érték el a megfelelõ
színt. Nemcsak finom
vásznakat szõttek, ha-
nem a durvább fonal-
ból zsákoknak, ponyvá-
nak való erõs vásznat is készítettek. Békésen is voltak zsákosok. Õk voltak azok az 
asszonyok, akik télen-nyáron, állandóan a szövõszék mellett ültek. A zsákokba piros
vagy fekete csíkot szõttek bele, mert malomban errõl tudták, hogy melyikbe engedjék a
kenyérlisztet, melyikbe a nulláslisztet. A pokrócosoknak a ponyvaárut szövõ asszonyokat
nevezték, akik ágytakarókat, ágyra való terítõket, hencsereket készítettek. A zsákvá-
szonból ponyvákat varrtak össze. Ilyen ponyvákat használtak a búzamosás idején, vagy
ha gyümölcsöt ráztak le fáról, vagy nyári idõben az ágynemû szellõztetésénél is
hasznosnak bizonyult. Az ügyes asszony tavaszra már új inget varrt az urának a télen
készített kendervászonból. A szövéshez kevesebb idõ kellett, mint a fonáshoz. A 
3-4 hónap alatt megfont fonalat 5-6 hét alatt megszõtték. 

/Részletek Balog Gáborné azonos címmel megjelent tanulmányából. Kiadták a Békési Téka
sorozatban 2008-ban./

Vászonzacskók száraztészta, borsó, bab,
mák, kukoricakása, stb. tárolására.
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Békési évek
Tiszta érzések,

vágy, álmok; filmként látom
volt ifjúságom.

**

Irányi  utca  3.
Boltíves régi

ház:  iskola és lakás; 
- elbontották már.

Csak a pince áll.
Õrzi tanítók, Vári,
Takács lábnyomát.

**

Illat
Kék levendula

illat, anyám ruháját
lágyan lengte át.

**

Marsall-sétány
Sétány, nyárfasor.

„Csók-híd”- ról visszatekint 
rám, a diákkor.

**

Békési utcák
Ernyõs utcai 

lámpák! Sárgás fényetek,
óvták  léptemet.

**

Erzsébet liget
Folyót ölelõ

fûzfák karja lengedez,
int, maradj, ne menj! 

**

Emlékezés
Lélek koszorúm

hajlik sírhalmotokra.
Pereg a könnye.

**

A „VÁROSUNK: BÉKÉS” CÍMMEL KIÍRT IRODALMI PÁLYÁZATRA ÉRKEZETT MUNKA

Takács E. Ildikó:

Békési mozaik - haiku versformában 
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Az iskolák táján nagy a keserûség. Édesít-
sük meg kissé ezt a fertályt!

A. Diákcsemege
1. A legtöbb zenetudós egyetért abban, hogy

az ókori zenét nagyon régen komponálták.
2. Mózes meghalt mielõtt vízumot kapott vol-

na Kanadába.
3. Nero kegyetlen zsarnok volt, aki hegedûjá-

tékával kínozta alattvalóit.
4. A középkorban tandrámákat írtak szentek-

rõl, szüzekrõl és egyéb mitikus lényekrõl.
5. A különbség a király és a köztársasági el-

nök közt az, hogy a köztársasági elnök nem
az apja fia.

6. A reneszánsz a nagy felfedezések és talál-
mányok kora. Gutenberg felfedezte a Bib-
liát, Harvey feltalálta a vérkeringést.

7. Luther Mártont a wittenbergi vártemplom
kapujára szegezték, mert elárulta a pápa
bûnbocsátó céduláit.

8. Shakespeare állítólag a születése napján
született. Windsorban élt a víg nõkkel.

9. A következõ nagy író Milton volt. Megírta
az Elveszett paradicsomot. Felesége halála
után megírta a Visszanyert paradicsomot.

10. A nap sosem nyugodott le a Brit Biroda-
lomban, mert a birodalom keleten volt, a
nap meg nyugaton ment le.

11. Lincoln meghalt 1865-ben és azóta is
halott.

12. A költészet az a mûfaj, amelyikben minden
sor nagybetûvel kezdõdik, de egyik sem ér
el a lap jobb széléig.

13. Ez a legjobb könyv, amelyiket sosem olvas-
tam el.

14. Händel félig német, félig olasz, félig angol
zeneszerzõ volt.

15. Beethoven süket volt, ezért hangos zenét
komponált.

16. A hárfa meztelen zongora.
17. Ha Mozart élne, ma ünnepelné halála két-

századik évfordulóját.
18. Szokatlan, ha valaki kortárs zeneszerzõ. A

legfõbb komponista nem is él, míg nem
halt meg. Haláluk fordulópontot jelent éle-
tükben.

19. Valamikor az énekeseknek zenészekre volt
szükségük, hogy azok kísérjék õket. A
szintetizátor megjelenése óta azonban
magukban is tudnak játszani.

20. Az új tanárnõktõl sok mindent tudtunk
meg a kövületekrõl. Mielõtt bejött az osz-
tályunkba, fogalmam sem volt, hogy néz ki
egy kövület.

21. A nevetés legalább olyan jó az ember szer-
vezetének, mint a kocogás és még ki sem
kell menni.

22. A kövület kihalt állat. Minél régebbi annál
kihaltabb.

23. A falusi életet fõleg vidéken élik.
24. A tehén mesterséges megtermékenyíté-

sekor nem a bika mûködik közre, hanem a
gazda.

25. Az átöröklés azt jelenti, hogy ha nagyapád-
nak nem volt gyermeke, akkor apádnak
sincs és neked sem lesz.

26. Tavaly sokak életét baleset idézte elõ.
27. Alig vártam, hogy lássam ezt a filmet. De

ez akkor volt, mielõtt láttam.

B. Szülõk mazsolái
Kedves Tanítónéni/Bácsi; Kedves Tanárnõ/Ta-
nár Úr!
1. Pistike családi okok miatt nem volt iskolá-

ban január 28., 29., 30., 31., 32., 33.
napján.

2. Palikának hasmenése volt tegnap és lyukas
volt a cipõje.

3. Tessék igazoltnak tekinteni Péterke hétfõi
hiányzását. Vasárnap nem ürítettük ki a
postaládát. Mikor hétfõn reggel megtalál-
tuk benne a vasárnapi újságot, azt hittük
vasárnap van.

4. Tekintsen el Ferike késésétõl. Elfelejtettem
reggel felébreszteni és csak akkor találtam
rá, mikor elkezdtem beágyazni.

5. Kérem, ne büntesse meg Józsikát a késé-
sért. Az éjszakai zápor elöntötte az alag-
sort, ahol aludt. Reggel elõbb meg kellett
szárítanom, csak aztán engedhettem
iskolába.

Szemen szedte õket: Juhász János
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Horváth Hajnalka alkotómûvész festménye, melyet az idei irodalmi és
fotópályázatunk témája ihletett: „Városunk: Békés”.
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