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KRÓNIKA

A XXIV. Partiumi Honismereti
Konferencia

Beszámoló

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2018. augusztus 31. és szep-
tember 2. között Érsemjénben szervezte meg a XXIV. Partiumi Honismereti Konferenci-
áját, a Fráter Lóránd Művelődési Központban. A regisztráció alatt mindenki megkapta a 
társaság új évkönyvét A helytörténeti kutatás és a honismeret nyomában címen, valamint a 
25 éves évforduló alkalmából kiadott Emléklapot.

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus 
áhítatot tartott Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és 
Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. A résztvevőket kö-
szöntötte: Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A házigazdák nevében Balazsi József köszöntöt-
te a konferenciát. Nagy örömére szolgált, hogy újra az általa vezetett község adott otthont 
e nemes rendezvénynek. Felidézte, hogy közvetlenül az egyesület megalakulása után, már 
1994-ben közösen avattunk emléktáblát. 2008-ban itt tartottuk a XIV. Honismereti Konfe-
renciát. Ő maga is régi tagja és díjasa egyesületünknek. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar Me-
gyei Szervezetének ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő értékelte és nagyra becsülte az 

A konferencia résztvevői
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egyesület szakmai teljesítményét. Ezt követően Dukrét Géza elnök részletesen ismertette 
az elmúlt 25 év tevékenységét, eredményeit, az elért sikereket. Kihangsúlyozta a konferen-
ciák jelentőségét, amelyek jóval túlnőtték a Partium és a Bánság, sőt, az ország határait is. 
Könyvkiadásuk keretében, 1998 és 2018 között 109 kötetet adtak ki. Megalakulásuk óta 26 
emléktáblát avattak fel, tizenhárom honismereti tábort szerveztek, valamint számos meg-
emlékezést és könyvbemutatót. 

Ezután a következőknek átadták az idei Fényes Elek-díjakat: Mihálka Nándor régész, 
muzeológus, Nagyvárad; dr. Szabó József újszülöttgyógyász, Bihardiószeg; Ráday Mihály, 
a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének elnöke, Budapest. Ráday Mihály megkö-
szönte a kitüntetést és kihangsúlyozta a társaság hagyományőrző és műemlékvédő tevé-
kenységét. Átadták Böcskei László megyés püspök Felix Terra című ajándékköteteit. Ezt 
követően több civil szervezet felköszöntötte a 25. évfordulóját ünneplő egyesületet, díszok-
leveleket és könyveket átadva.

Az ünnepség után a plenáris ülés következett. A konferencia fő témái a következők vol-
tak: 25 éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság; Együttműködési 
kapcsolataink; Kistérségek története; Az elmúlt száz év. Az előadások hagyományosan, a 
konferenciának helyt adó település ismertetésével kezdődtek. Csorba Mihály történelem-
tanár Érsemjén történetét ismertette. Számos újdonságot hallottunk, amelyeket ő maga 
kutatott fel a levéltárakban. Csorba Teréz tanárnő Érsemjén nagy szülötteit mutatta be. 
Rendkívül alaposan ismertette Kazinczy Ferenc életrajzát. Még ebéd előtt két kiállítást nyi-
tottak meg: kiállítottuk könyvkiadásunk 107 kötetét, valamint megnyitottuk Kiss László 
fotóművész Nagyvárad hajdan és ma című fényképkiállítását, amely az elmúlt száz eszten-
dő alatt a város arculatának összehasonlító bemutatása.

A délután könyvbemutatóval kezdődött. Dr. Ábrám Zoltán Az igazság szabaddá tesz 
című könyvét maga a szerző ismertette. Érendrédről elhurcolt nagyapja és a Duna-deltát 
megjárt elítéltek, így Csiha Kálmán emlékére írta e könyvet. Az előadások az Érmellék 
megismertetésével folytatódtak. Dr. Szabó József Az Érmellék természeti földrajzi kutatás- 
és helytörténete című előadásában sokoldalúan mutatta be e tájegységet, elhelyezve benne 
Érsemjént is. Kéri Gáspár és Kéri Ildikó, Székelyhídról, az érmelléki népi építészeti örökség 
védelmét mutatta be saját tevékenységén keresztül, az általa létesített gálospetri és szalacsi 
tájházak bemutatásával. Óriási értékmentő munkát végez, már több mint két évtizede. 

Az előadások után kivonultunk a kultúrház előtti parkba, ahol, közösen az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesülettel, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal, a Kazinczy 
Ferenc Társasággal, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvánnyal és az érmihály-
falvi csoporttal, koszorút helyeztünk el Kazinczy Ferenc nyelvújító, Fráter Loránd nótás-
kapitány és Csiha Kálmán református püspök szobrainál, valamint Kazinczy Lajos aradi 
vértanú csónak alakú fejfájánál. 

Ezután a közgyűlés következett, amelyen számos díszoklevelet adtak át a 25 év alatt te-
vékenykedő területi elnököknek és a többi tisztségviselőnek, áldozatos munkájuk elismeré-
seként. Külön dicséretben részesült Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád, azok a nyomdászok, 
akik szakmai hozzáállásukkal magas szintre emelték könyvkiadásunkat. Majd megkö-
szönve minden tag honismereti tevékenységét, kiosztották az új tagok tagsági könyvecs-
kéit. Megtiszteltetésünkre és örömünkre, több határon túli szakember is kérte felvételét az 
egyesületünkbe.

Este fellépett az Ezüstperje Néptáncegyüttes, fergeteges előadást tartva. A több mint 
kilencven tagú együttes számos hazai és nemzetközi díjat nyert, csodálatos magyar népi 
táncaival.
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A szombat a kapcsolatok bemutatásának napja volt. Az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület szerepéről és kapcsolatairól Széman Péter elnök beszélt. Rámutatott, hogy szo-
rosan együttműködtek a PBMET-el rögtön a megalakulásától kezdve. Dr. Keszeg Vilmos 
elnök az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1989 utáni újraszerveződését ismertette. A Kriza Já-
nos Néprajzi Társaság tevékenységét Nagy Ákos alelnök mutatta be. Elmondta, hogy már 
a kilencvenes évektől jó a kapcsolatunk, több közös rendezvényünk is volt és kitűnő a 
könyvcserekapcsolatunk is. Az ICOMOS és a társaságunk két évtizedes kapcsolatáról, An-
tal Anna alelnök betegsége miatt, Széphegyi László műemlékes építészmérnök, a Város- és 
Faluvédők Országos Szövetségének alelnöke emlékezett meg. Ő már húsz éve jelen van 
minden konferencián és több közös kiránduláson. Másnap is ő volt a műemlék-látogatás 
idegenvezetője. Az Országos Honismereti Szövetség sokoldalú tevékenységét Debrecze-
ni-Droppán Béla elnök mutatta be. Társaságunk már megalakulásától kezdve szorosan 
együttműködött a szövetséggel. Halász Péter, a szövetség volt elnöke, tagja és díjazottja is 
társaságunknak. A jelenlegi elnök is rendszeresen részt vesz a konferenciáinkon. Ugyan-
akkor tagjaink is rendszeresen részt vesznek a szövetség által szervezett Honismereti Aka-
démiákon. Testvérszervezetünk, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság feladatairól dr. 
Gaál György elnök beszélt, majd rámutatott, hogy társaságunk példamutató tevékenységet 
fejtett ki, mind a műemlékvédelem, mind a könyvkiadás terén. Kitűnő kapcsolatainkról 
a Kazinczy Ferenc Társasággal Fehér József volt elnök beszélt, Sátoraljaújhelyről. Szemé-
lyes visszaemlékezéseit ecsetelte, sajátos hangulatban. Az isaszegi székhelyű Határon Túli 
Magyar Emlékhelyekért Alapítvány kapcsolatait 
Révász Gizella elnök ismertette. Kihangsúlyozta, 
hogy tőlünk tanulta meg, hogyan kell megszer-
vezni és működtetni egy egyesületet. Oláh László, 
a Pákozdi Katonai Emlékhely vezetője az otta-
ni hazafi as honvédelmi nevelés fontosságáról és 
megvalósulásáról értekezett. A Bihar-kutatásról a 
berettyóújfalui Bihari Múzeum részéről a követke-
ző két előadás hangzott el. Török Péter múzeum-
vezető: Egy bihari elektronikus gyűjtőpont: www.
biharkutatás.hu és dr. Brigovácz László levéltáros: 
Egy tudományos műhely a világhálón. Az Új Néző-
pont folyóirat. Mindkettő a tudományos munkák, 
folyóiratok, könyvek digitalizálásáról szólt. Ezé 
a jövő. Berecz Gábor Aradról a Kölcsey Egyesü-
let történetét ismertette. Mihálka Nándor vetített 
képes előadásban mutatta be a váradi középkori 
székesegyház nyugati homlokzatát, a régészeti 
ásatások tükrében.

Délután Ujj János előadásából megismerked-
tünk az aradi színjátszás utóbbi száz évével. Ezt 
követte egy nagy ívű, rendkívül érdekes előadás 
Wanek Ferenc részéről, Kolozsvárról, A középkori 
bihari székelység nyomában Kalotaszegen címen. 
Az előadás alapja a helynévkutatás volt. Tácsi Eri-
ka Temesvárról a Bartók Béla Vegyeskar 47 eszten-
dős szolgálatát ismertette, amelynek ő a főszerve-

A Honismereti Szövetség által
a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 

Emlékhely Társaságnak az évforduló 
alkalmából átadott emléklap
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zője. Tisza István meggyilkolásának századik évfordulójáról unokája, a sárospataki Patay 
Tibor értekezett. Pásztai Ottó Nagyváradról a Nagyváradi Atlétikai Club (NAC) történetét 
ismertette. Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, erről dr. Vajda 
Sándor Borosjenőből egy nagyon szép, vetített képes előadást tartott. Illés Mihály Temes-
várról, a Bánsági EKE tagja, magyar vonatkozású, ritkán látogatott bánsági emlékhelyeket 
mutatott be.

Este újra fellépett az Ezüstperje Néptáncegyüttes, hangulatos, magyar néptáncokkal.
Vasárnap Északkelet-Magyarország, Bereg és Szatmár műemléktemplomait látogattuk 

meg. A programot Széphegyi László műemlékes építészmérnök állította össze és elvállal-
ta az idegenvezetést is. Tarpán megnéztük a mára már nagyon ritka szárazmalmot. Csa-
rodán a XIII. századi templomocskát, majd Tákoson megcsodáltuk a „Mezítlábas Notre 
Dame” református templomot. Szatmárcsekén meglátogattuk a csónak alakú fejfás teme-
tőben Kölcsey Ferenc sírját. Túristvándin, az ebéd után megnéztük a vízimalmot, majd 
Nagyszekeresen a református templomot. Szamosújlakon megtekintettük a XIII. századi 
református templomot, amelynek felújítása nemrég Európa Nostra Díjat nyert. A csenger- 
simai református templom megtekintése után értünk el az országhatárhoz és indultunk 
hazafelé.

A konferenciát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Bihar Megyei Szociális és Közösség-
fejlesztési Igazgatóság, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Ró-
mai Katolikus Püspökség, valamint az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatta.

Dukrét Géza

 Egyed Antal emlékezete*
Egyed Antal Székesfehérvár jeles szülöttei közé tartozik, emlékezete mégis megkopott, el-
halványult a számunkra különösen viszontagságos XXI. században.

Fehérváron született 1779. június 13-án, Dunaföldváron hunyt el 1862. augusztus 27-én. 
Elemi iskoláit és a gimnáziumot szülővárosában végezte. A fehérvári gimnáziumban taná-
ra volt Virág Benedek, a pálos rendi szerzetes, aki 1786 után – amikor II. József feloszlatta 
a szerzetesrendeket – világi papként is megtartotta tanári állását és még nyolc évig tanított 
Székesfehérvárott. Virág Benedek keltette fel Egyed érdeklődését az irodalom, a latinul 
verselő ókori nagy költők iránt. Virág Benedeket mint a XVIII–XIX. század fordulójának 
népszerű költőjét nem hiába nevezték a „magyar Horác”-nak, minthogy – mások mellett – 
a teljes Horatius-életművet lefordította és részletekben ki is adta. Példája nyomán kezdett 
Egyed Antal verselni és fordítani. Főként elégiákat, alkalmi és vallási jellegű verseket, egy-
házi énekeket írt. Műfordítóként Ovidius és Tibullus számos művét ültette át magyarra. 
(Pályája elején műveinek megjelentetésében is Virág Benedek támogatta.)

1801–1803 között Egyed Antal a pécsi papneveldében folytatta tanulmányait, 1803-ban 
pappá szentelték. Felszentelését követően (1803–1807 között) több helyen szolgált káplán-
ként, majd 1808-tól kocsolai, 1813-tól bonyhádi, 1822-től paksi, 1829-től dunaföldvári plé-
bános, 1832-től halálig (1862) ugyanott apátplébános. Bonyhádi szolgálata utolsó éveiben, 

* Elhangzott 2018. szeptember 29-én a székesfehérvári ciszterci gimnázium Oskola utca 7. szám alatti régi épü-
lete előtt megrendezett emléktáblaavató-ünnepségen.
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1820–21-ben került kapcsolatba az ifj ú Vörösmarty Mihállyal, aki 1820-tól a Bonyháddal 
szomszédos Börzsönyben házitanítóként tanította a Perczel család fi ait. (Köztük Perczel 
Mórt, 1848 nagynevű tábornokát.)

A művelt, s egyben hazafi as gondolkodású Egyed Antal, bonyhádi plébános adta Homé- 
roszt, Tassót és Zrínyi műveit a házitanítóskodó, s párhuzamosan a pesti egyetemen jogi 
tanulmányokat folytató Vörösmarty Mihály kezébe. Teslér 
László bonyhádi káplán pedig Shakespeare, Schiller, Goe-
the drámáival ismertette meg a későbbi költőóriást. Vörös-
marty örömmel ismerte fel, hogy „a magyar nyelv oly köny-
nyen perdül római rend szerint”, alkalmas az időmértékes, 
klasszikus versformák használatára is. (Mellesleg Virág Be-
nedek 24 klasszikus versformát használt; többet, mint bárki 
más magyar költő. Erőlködés nélkül alkalmazta az antik 
versformákat a magyar nyelv sajátosságaihoz, mondatszer-
kezetei felszabadultak a latin minta terhe alól.)

Egyed Antalt irodalmi munkássága alapján 1833-ban le-
velező tagjává választotta a Magyar Tudós Társaság, későb-
bi nevén Magyar Tudományos Akadémia. Akkoriban adta 
ki fő műveit is (pl. Elégiák levelekben. Pest, 1831; Kis énekes 
könyv híveim számára. Pest, 1834; 6. kiadás, 1856; E. A elégi-
ái három könyvben. Pest, 1848). Szépirodalmi munkásságát 
a XX. századi irodalomtörténeti lexikonok, szintézisek már 
nem említik, de Vörösmarty ifj úkori mentoraként több he-
lyen feltűnik a neve (A magyar irodalom története 1772-től 
1849-ig. Budapest, 1965. 442.; Pusztai József: Aki Vörösmartyt költői pályáján elindította. 
Dunántúli Napló 1977. aug. 24.).

Vörösmarty Egyed Antalhoz címen verset írt atyai pártfogójához, amikor (1822-ben) 
Egyedet áthelyezték a paksi plébániára:

„Elhagysz, elhagynak veled a bonyhádi Camoenák,
Kiknek tiszta szívünk mennyei lángra hevült,
Hasztalan riadoz visszhangja előbbi lakodnak,
Óh Egyed, Árpádnak nem riadozza szavát.
Elhalt az, s szomorú hangon nyög mostan utánad
A magyaros szellem, mely dalaidra kele.
A vendég ajkú népben ki találna gyönyört itt?
Zordon zengzeteit, míg te valál, feledénk.”

A Zalán futása megéneklésére készülődő fi atal lélek bánatát, a „magyaros szellem” iránti 
vágyakozását foglalták szavakba ezek a kezdő sorok, Bonyhád „vendég ajkú” népében szel-
lemi társ nélkül maradva. Bonyhád mezőváros német és zsidó lakosainak tömegében az 
1820-as évek elején szerény kisebbséget képezett a zömmel református magyarság.

Nem volt ez másképpen Egyed további állomáshelyein sem. Tolna megyében már kiala-
kult a török kiűzését követően betelepített svábság masszív tömege, a baranyai német terü-
lettel összefüggő „Schwäbische Türkey”. Egyed ottani missziójának jelentőségét a németül 
kitűnően tudó Vörösmarty is pontosan érzékelte. Versének további soraiban a misszió 
folytatására biztatja atyai barátját:

Egyed Antal
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„Oktass és magyarul terjesszed az isten igéjét;
Így vele terjed majd a hazanyelvnek ügye,
S a honn is gyarapúl; te pedig fő karba jutandasz:
Fényleni fog neved is Hunnia díszes egén.”

Egyed Antal neve a szépirodalomnál inkább kifénylik a reformkor táj- és népkutató 
irodalmában, a tudomány mezején, amit kortársai még nem méltányoltak kellőképpen. 

Megye- és városleírásait a 
Tudományos Gyűjtemény 
című folyóirat lapjain kö-
zölte az 1820–30-as években. 
Fontosabb honismereti köz-
leményei közül kiemelést 
érdemel: Bonyhád mezővá-
rosának rövid leírása. Tudo-
mányos Gyűjtemény, 1825. 
V., amelyben többek között 
a kisvárosi zsidó közösség 
(1631 fő) vallási népéletének 
remek leírását adja. Követ-
kező közleménye a Nemes 
Tolna Vármegyének topogra-
phiai leírása (Tudományos 
Gyűjtemény, 1828. VI.); majd 

a Paks leírása (Tudományos Gyűjtemény, 1829). Nem mulasztotta el utolsó állomáshelye, 
Duna Földvár leírását sem (Tudományos Gyűjtemény, 1832). 

A Tolna megyei települések török hódoltság utáni benépesülését, nemzetiségi összeté-
telét, gazdasági és kulturális viszonyait felmérő kérdőíve és a kérdéseire kapott válaszok 
anyaga kéziratban maradt ránk. Szerencsére a válaszok többsége bekerült a szekszárdi le-
véltárba és a Tolna Megyei Levéltár kiadásában 1986-ban nyomtatásban is megjelent: Egyed 
Antal összeírása és korrajza Tolna vármegyéről (1829) címen. (A könyv méretű kéziratot 
sajtó alá rendezte és szerkesztette: Cserna Anna és Kaczián János.) Egyed Antal 22 pontot 
tartalmazó kérdőíve Csaplovics János felhívása (1822) és Edvi Illés Pál lutheránus lelkész-
nek 1835-ben, a Magyar Hazai Vándorban megjelent közleményének 14 pontot tartalmazó 
tematikája mellett a népélet kutatásának legjobb módszertani segédeszköze volt. Sokáig 
erre még szakunk tudománytörténetének kutatása sem fi gyelt fel. Magam úgy látom, hogy 
Egyed Antalt – imént említett munkássága alapján – a reformkor legjelentősebb helytörté-
neti, táj- és népkutató szerzői között kell számon tartanunk.

A tudós papi ember végrendeletében vagyonát a Magyar Tudományos Akadémiára, a 
Nemzeti Színházra, a váci siketnéma intézetre és szegény gyermekekre, könyvtárát Duna-
földvárra hagyta. Egész élete a hon, a hazanyelv, a közjó szolgálatában telt. Jó emlékezetét a 
jövőben is meg kell őriznünk! Szükségünk van a példaadására! Erre fi gyelmeztet bennün-
ket a mai napon Székesfehérvárott felavatandó emléktábla.

Paládi-Kovács Attila

Egyed Antal emléktáblája, Nagy Edit szobrászművész
alkotása (Kemecsi Lajos felvétele)
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In memoriam

„Fordulj, kedves lovam,
napszentület felé!”

 Kallós Zoltán utolsó útja*

2018. február 17-én kísérték utolsó útjára a február 14-én, rövid betegség után elhunyt Kal-
lós Zoltán néprajzkutatót, népzenegyűjtőt. Búcsúztatására református szertartás szerint a 
válaszúti Kallós-kúrián került sor, majd ezt követően a kolozsvári Házsongárdi temetőben 
helyezték örök nyugalomra. 

A fi atal és az idős Kallós Zoltán

A búcsúztatáson és a temetésen részt vevő mintegy ezer fős gyülekezet soraiban számos 
barát, ismerős, adatközlő, kolléga és zenész volt jelen. A szertartást vezető Kató Béla, az 
Erdélyi Református Egyházkerület püspöke rámutatott arra, hogy az elkövetkező években, 
évtizedekben derül ki az, hogy igazán megértettük-e azt, amit Kallós Zoltán akart szá-
munkra adni, és befogadtuk-e azt. Kiemelte kisugárzását: aki egyszer kapcsolatba került 

* A 2018. február 14-én elhunyt Kallós Zoltánról folyóiratunk 2018. 3. számában (81–90. old.) Andrásfalvy Ber-
talan és Halász Péter írásaival emlékeztünk meg. Az alábbi beszámoló a végső búcsúztatásáról tudósít. A szerk.
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vele, aki egyszer betette a lábát a táncházba, az más emberré vált. A lelkipásztor megem-
lítette, hogy ez alkalommal Kallós Zoltán nélkül kell énekelni kedvenc dalát, a „Fordulj, 
kedves lovam, napszentület felé” kezdetű ördöngösfüzesi bujdosódalt.

Magyarország miniszterelnökének búcsúzó szavait Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes tolmácsolta. Orbán Viktor egy régi mondást idézett, amely szerint „nem az a magyar, 
akinek a nagyszülője az volt, hanem akinek az unokája is magyar lesz. Ez volt Kallós Zol-
tán életének mozgatórugója, amely őt nemcsak a válaszúti iskolába járó gyerekek, hanem 
minden magyar tiszteletbeli nagyszülőjévé tette.” Kiemelte, hogy szegényebbek lettünk egy 
nagy hazafi val, aki egész életével arra tanított mindenkit, hogy a nemzeti megmaradás tit-
ka az anyanyelv ápolása mellett az énekelt és táncolt kultúrában rejlik. „Hálásak vagyunk, 
hogy a magyar falvakat járva összegyűjtötte a népművészet rejtett kincseit, alapítványával 
és nyári táboraival pedig a gyermekeket segítette abban, hogy közös örökségünk értékei közt 
valódi otthonra találjanak.” Búcsúztatója zárásaként együttérzését fejezte ki a hátramara-
dottaknak és sok erőt kívánt a következő nehéz időszakhoz. 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke beszédében felidézte 
egyetemi éveit, amikor a kommunista diktatúra legsötétebb éveiben Kallós Zoltán kolozs-
vári lakása a tanulni vágyó fi atalok egyik gyülekezőhelye volt. „… zenét hallgattatott ve-
lünk, mesélt, magyarázott, majd újabb magnószalag került elő, lejegyzett szövegek, mutatott 
mindenféle tárgyakat, mesélt azokról. Egyszóval tanított. Egyszemélyes iskola, intézmény 
volt Zoli bácsi. A szabadság szigetének láttuk kolozsvári belvárosi lakását, ahol jó volt kiköt-
ni, és ahonnan hatalmas szellemi tartalékokkal lehetett tovább indulni.” Az RMDSZ elnö-
ke kiemelte, hogy Kallós Zoltán tanítóként és kutatóként, gyűjtőként és értelmezőként is 
egyik egyszemélyes intézménye volt a diktatúrában a magyar transzilvanista magányunk-
nak, és százezrek példaképe volt itthon akkor, amikor a kommunista diktatúra el akarta 
némítani. Végül több évtizedes munkájával a diktatúra bukása után immár intézménye-
sített formában is megismerkedhetett a nagyvilág. Kelemen Hunor megjegyezte, hogy az 
elhunyt az identitásformálás apostola volt, mert akik valaha találkozhattak vele, azoknak 
kitágult és megszilárdult az identitása, gazdagabbá váltak, megértették, hogy mi az örök-
ség, mi az identitás alapja, az honnan ered és mit kezdhetünk vele. Hangsúlyozta, Kallós 
Zoltánt a hivalkodástól, harsányságtól és fölösleges magamutogatástól mentes bátorság 
jellemezte. Útjáról még a huszadik század zord évtizedei sem téríthették el, a történelem 
nem tudta legyőzni. „Olyan volt, mint Erdély: színes és erős. Rejtélyes és barátságos. Halk, 
de határozott. Szigorú és nagyvonalú. Fegyelmezett szabadságszerető férfi .” Ugyanakkor 
az értékmentő emberek ritka bátorsága, konoksága, következetessége és céltudatossága is 
jellemezte. Hihetetlen érzéke volt a múlt még jelenben látható és hallható értékeihez, és a 
tárgyi vagy szellemi alkotások mögött mindig az embert látta. Türelmes is volt, mert gyűj-
téseit csak így végezhette el. Ugyanakkor türelmetlen is, mert a megőrzésre váró értékek 
elveszhetnek az egyre fogyó idő miatt. „Az ő öröksége annyira hatalmas, olyan nagy, hogy 
most így mellette állva még nem is látszik, csak egy kis része, de nem az egész. Ha csak az 
általa összegyűjtött és lejegyzett balladákra gondolok, már az is szédítően nagy teljesítmény. 
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy senki egyedül még annyi balladát nem jegyzett le és hagyott 
hátra, mint Kallós Zoltán. Most már csak rajtunk múlik, hogy ebből az örökségből, ebből 
a hatalmas munkából mennyit leszünk képesek megőrizni, megérteni és tovább adni.” Zá-
rásként Kelemen Hunor sokak érzését fogalmazta meg, miszerint hálásak lehetünk, hogy 
megismerhettük és gazdagabbá tett minket egy olyan munka elvégzésével, amely több em-
bernek is becsületére válna. „… köszönetet mondunk a Teremtőnek, hogy volt egy Kallós 
Zoltánunk, és azért is, amit örökségül ránk hagyott”.
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Kallós Zoltán ravatala (Szabó Károly felvétele)

Galánfi  András, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának nevében 
Buda Ferenc Víz elfolyik, madár elszáll című versével búcsúztatta Kallós Zoltánt, majd 
az erdélyi és magyarországi néprajzi műhelyek nevében Pozsony Ferenc akadémikus, a 
kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Intézet professzora, a Kriza János Néprajzi 
Társaság tiszteletbeli elnöke vett búcsút az elhunyttól, felidézve életútjának fontosabb ál-
lomásait és munkásságának jelentőségét. Kiemelte, hogy Kallós Zoltán élete és munkássá-
ga szorosan összefonódott az erdélyi és moldvai magyar népi kultúrával és a Mezőséggel. 
Iskolái elvégzése után néptanítóként dolgozott Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben, 
ahol egyéniségének és szocializációjának köszönhetően sikeresen meg tudta szólaltatni a 
falusi embereket, évtizedeken át (az 1960-as évektől már tanító állásától megfosztva) gyűjt-
ve a folklór számos műfaját (népballadákat, meséket, mondákat, lírai dalokat, népszokáso-
kat), az énekes és hangszeres zenét, és nem utolsósorban a díszített tárgyakat. A XX. század 
egyik legszerencsésebb kezű és legtermékenyebb magyar folklórgyűjtője volt, aki folytatta 
a nagy elődök munkásságát és terepkutatásait, illetve azt térben kiszélesítette. Ehhez fo-
lyamatos szakmai, emberi és morális támogatást, biztatást kapott, többek között Kodály 
Zoltántól, Jagamas Jánostól, Andrásfalvy Bertalantól, Martin Györgytől és Hofer Tamástól 
is. Az 1970-ben Szabó T. Attila gondozásában megjelent első kötete (Balladák könyve) vál-
tozatokban gazdagon tárta fel a mezőségi, kalotaszegi, moldvai és gyimesi klasszikus balla-
da- és líraidal-készlet addig ismeretlen alkotásait. Ezt követően a magyar egyéniségkutató 
iskola hagyományait folytatva, 1973-as gyűjteménye (Új guzsalyam mellett) egy klézsei asz-
szony, Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa folklórtudását térképezte fel, majd 2003-ban meg-
jelent a lészpedi Jánó Anna népmeséiből összeállított Világszárnya című kötet. 2014-ben 
megjelent a Balladás Könyv, mely a leggazdagabb magyar népballadagyűjtemények egyike 
és Európában is ritka teljesítménynek számít. Ebben a kivételes tehetségű XX. századi pa-
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rasztembereknek, még a szerves, szóbeli néphagyományokból merített folklórtudását tárta 
az olvasók elé. A fi atal nemzedékek sorát a néptánc- és a zenekultúra szeretetére nevelő 
Kallósnak jelentős szerepe volt az erdélyi, illetve a magyarországi táncházmozgalom kiala-
kulásában és eredményes kibontakozásában. Ugyanakkor nem elhanyagolható a tárgyak 
iránti érdeklődése, szeretete sem: már gyermekkorától kezdve tudatosan gyűjtötte az er-
délyi és a moldvai népi kultúra tárgyi elemeit is, amelyeket az 1989-es romániai rendszer-
változás után visszanyert családi kúriájában állított ki. Gyűjteményében a mezőségi, kalo-
taszegi, gyimesi, moldvai, szász és román lakáskultúra, textilművészet, viselet és kerámia 
legmívesebb, díszített tárgyi elemei kerültek kiállításra. 1989 előtt a hatalom folyamatos 
zaklatással és megfélemlítéssel akadályozta kutatásait, a rendszerváltozás után már sza-
badabban gyűjthetett és tehetett közösségéért. Tánctáborokat, különböző oktatási progra-
mokat, szórványkollégiumot és népművészeti múzeumot szervezett válaszúti kúriájában. 
Ezt a több évtizedes értékmentő és értékteremtő munkát számos szakmai, társadalmi és 
kulturális díjjal ismerték el: Kossuth-díj (1996), Corvin-lánc (2001), Kriza János Néprajzi 
Társaság Életmű Díj (2016), Kossuth-nagydíj (2017) és Europa Nostra Díj (2017). Beszéde 
végén Pozsony Ferenc kiemelte, hogy Kallós Zoltán néprajzigyűjtő-munkássága túlmutat 
a magyarság és a Kárpát-medence határain, Európában is egyedülálló teljesítménynek szá-
mít, egyetemes értékű és jelentőségű. Végül mondandóját azzal a felhívással zárta, hogy az 
erdélyi és az anyaországi döntéshozóink továbbra is kiemelten, megkülönböztetett fi gye-
lemmel támogassák a válaszúti szórványközpontot és a néprajzi gyűjteményt működtető 
Kallós Zoltán Alapítványt, valamint annak fi atal munkatársait.

Kelemen László, a Hagyományok Házának igazgatója hangsúlyozta, hogy a ravatalok 
korszakolják életünket, ugyanakkor rákényszerítenek arra, hogy a túltekintve a magunkra 
hagyottság és a gyász érzésén, ismét elinduljunk. Kiemelte, hogy őt és zenésztársait az el-

hunyt indította el egy olyan útra, amelyet maga 
Kallós Zoltán is járt. „Nélküle nem lett volna 
táncházmozgalom, válaszúti bázis, Hagyomá-
nyok Háza. Nélküle a zseniális hagyományos tu-
dást hordozó generációk elvitték volna magukkal, 
vagy archívumok kriptájába temették volna tu-
dásukat. Az ő segítsége nélkül nem ismerhettünk 
volna, tanulhattunk volna meg élőben megany-
nyi zenét, táncot, amely azóta beépült a magyar 
kultúra, a hagyományos magyar művészet alap-
jaiba.” Kelemen László felelevenítette pályája 
kezdetét, amikor Kallós Zoltán három meghatá-
rozó tárgyat ajándékozott neki: első brácsáját, a 
Balladák könyvét és egy nagy gyimesi tarisznyát, 
amelyeket – másokhoz hasonlóan – ő is a mai 
napig őriz. „A hosszú idő alatt azonban, amit 
együtt tölthettünk e földön vele, sokkal többet 
kaptunk: volt, aki jó szót, vagy édesanyja, Vilma 
néni levesét, volt, aki élethivatást, vagy egy élet-
re társat.” A Hagyományok Házának igazgatója 
végül kiemelte, hogy egy lezáruló korszak után 
magunkra maradtunk, és immár Kallós Zoltán 
nélkül kell továbbvinnünk mindazt, amit tőle és 

Kallós Zoltán fejfája
(Szabó Károly felvétele)
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őseinktől kaptunk. „A mi feladatunk most már, hogy menjünk tovább, amerre ő elindított, 
adjuk tovább, amire ő tanított. A hangszer a kezünkben, egy életre. A tarisznyát is telipa-
kolta a tapasztalat. A tudás, a könyv pedig benne van a lelkünkben, karunkban, fejünkben.”

Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, népzenész, a válaszúti Kallós Zol-
tán Alapítvány alelnöke búcsújában megfogalmazta, hogy fel sem tudjuk mérni, hány 
szerette búcsúzik most Kallós Zoltántól: „A moldvai csángó magyar asszonyoktól a Kár-
pát-medence elöljáró magyar államférfi akig, a gyimesi patakok lakóitól a tudományos élet 
valamennyi kutatójáig, a Mezőség és Kalotaszeg magyarjaitól a világ népi értékeit szeretők 
százezreiig. Most mindannyian úgy érezzük, hogy adósaid maradtunk. Nem köszöntük meg 
azt az ajándékot, amivel életünket szebbé tetted.” Szép Gyula kiemelte, hogy Kallós Zoltán 
nem bántott soha senkit, mégis féltek tőled azok, akiknek félniük kellett. Látszólag ma-
gányos farkasként járta útjait, de mindeközben erős várakat hozott létre, hozzájárulva a 
táncházmozgalom megszületéséhez. A válaszúti alapítvány alelnöke megemlítette, hogy 
csak egyszer látta Kallós Zoltánt erőszakossá válni, amikor a rendszerváltozás után együtt 
visszafoglalták az ősi birtokot, amelyet a kommunista hatalom jogtalanul elvett a Kallós 
családtól. És ezt sem magának foglalta vissza, hanem annak a magyar közösségnek, amely-
ből ő is származott, és amelynek sorsát mindig féltette, a sötét 80-as években pedig úgy 
őrizte az összegyűjtött hatalmas mennyiségű népi értékeket szűk kolozsvári lakásában, 
mint aki pontosan tudta, hogy a dolgok egyszer csak jobbra fordulnak. Kallós Zoltán hitt 
abban, hogy az őszinte, kitartó munkának gyümölcse lesz. Ez pedig – ahogy Szép Gyula 
fogalmazott – a Kárpát-medence talán legszínesebb magyar kulturális, oktatási civil lé-
tesítménye, a Kallós Zoltán Alapítvány. „Kallós Zoltán távozásával egy végvári bástyával 
lettünk szegényebbek, egy lélekmentővel árvábbak és a Mezőség is kopárabbnak tűnik. Nyu-
godt lelkiismerettel távozhatsz, mert a sereg, amit erődítményed védelmére toboroztál, erős 
és elszánt. Mind az erőt, mind az elszántságot Tőled örököltük, már nem kell kérdezd, hogy 
mi lesz velünk, mert a kiutat megmutattad” – zárta beszédét Szép Gyula.

A beszédeket követően Kallós Zoltán egyik kedves gyűjtőterületének, Moldvának képvi-
selői, a pusztinai csángó asszonyok énekeltek a koporsó mellett, majd a földi maradványo-
kat átszállították Kolozsvárra.

A Házsongárdi temetőben Vajda Dezső, válaszúti református lelkipásztor Pál apostolnak 
a korinthusiakhoz írt első leveléből olvasva búcsúztatta Kallós Zoltánt, akit a zenészek mu-
zsikájának kíséretében helyeztek örök nyugalomra. A rövid temetői szertartás a Himnusz 
eléneklésével zárult.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Nagy Ákos
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Kapui Ágota emlékezete
2018. június 19-én, életének 64. évében, tragikus kimenetelű közlekedési balesetben elhunyt 
Kapui Ágota erdélyi származású költő, újságíró, magyar–francia szakos tanár, a Dabasi 
Újság főszerkesztője és számos internetes irodalmi folyóirat (A Hetedik, Art’húr Gondola, 
Búvópatak, Háromszék, JEL, Lenolaj, SzegediLap, Szózat) szerzője és szerkesztője.

Sepsiszentgyörgyön született 1955. május 15-én. Pe-
dagógus szülei, Kapui János és Bodor Irma, egykeként, 
kényeztető szeretettel, de maximalista elvárásokkal és 
szigorral nevelték. Útmutatásuk szerint haladva nyelve-
ket tanult, zongorázott, rajzolt és rengeteget olvasott. Kö-
zépiskolai tanulmányait a híres helyi Székely Mikó Kol-
légiumban végezte, amely akkor történelmi okok miatt a 
semmitmondó 1. számú Líceum nevet viselte. Jól tanult, 
versenyekre járt, díjakat nyert. Magyartanára, Berde Zol-
tán tanár úr volt első verseinek kritikusa, zsengéit az ő 
útmutatása alapján javította és tisztázta le. A francia nyel-
vet Szász Fehér Gyöngyi tanárnő szerettette meg vele, míg 
a latint Becsei Páltól sajátította el. Rajzolni Matis János 
tanár úrtól tanult, a történelemtanára pedig az édesanyja 
volt. Első publikációi a líceum diáklapja, a Gyökerek ha-
sábjain kaptak nyilvánosságot. A Megyei Tükör gyermek-
rovatát, a Cimborát diákszerkesztőként segítette, és azon 
túl, hogy a rovatszerkesztés alapjait elsajátította, ott is 
megjelent néhány írása. A középiskolásoknak Kolozsvá-
ron rendezett 1974. évi irodalmi olimpián a IV. osztályos, 
végzős diákok kategóriáját megnyerte, amely az ismert-

té válás fontos állomása volt. A felfokozott hangulatban egy-egy írását közölte az Utunk, 
majd a Korunk és az Igaz Szó is. A sors úgy hozta, hogy megismerhette Kányádi Sándort, 
akit a későbbiekben szellemi atyjának tekintett. Az ő hatására gyermekverseket kezdett 
írni, amelyek utat nyitottak számára a rangos költők-írók közreműködésével készülő kora-
beli gyermeklap, a Napsugár szerkesztőségébe. Jól érezte magát ebben az alkotóműhelyben 
és titkon azt remélte, hogy az egyetem elvégzése után velük dolgozhat majd tovább, amire 
kapott is ígéretet.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a magyar–francia szakot választot-
ta. Kolozsvár szellemisége, az erdélyiség lényege, a fi atalság varázsa, a pezsgés, az eufó-
ria határozta meg egyetemi éveit, miközben már lázadó hangú versei miatt megfi gyelték 
és „bűneit” lajstromozták. 1979-ben magyar–francia szakos tanári oklevelet szerzett, és 
kihelyezéssel a Szilágyság egyik nagyközségében, a magyar többségű Sarmaságon kapott 
katedrát. Egy súlyos magánéleti válság miatt azonban rövidesen haza, Sepsiszentgyörgyre 
kényszerült, ahol műszaki fordítóként dolgozott a kapcsolószekrénygyárban. Kimagasló 
szellemi felkészültségével mélységesen reménytelen és megalázó tévútnak, szinte börtön-
nek élte meg az itt töltött kilenc évet.  

1981-ben házasságot kötött Demeter Szabolcs Ákossal. Gyermekkori elhatározásának 
megfelelően megőrizte nevét, nem rejtőzött az asszonynév mögé. Házasságából két, ma 
már felnőtt fi úgyermek született: Ábel és Kolos. Verseiből a nyolcvanas évek közepére 

Kapui Ágota
(Karlik Dóra felvétele, 2015)
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gyűlt össze egy kötetre való, sőt, egy gyermekverskötet terveit is dédelgette. A bukaresti 
Kriterion Kiadó befogadta a kéziratokat, azzal az ígérettel, hogy megjelenhet, de évekig 
nem történt semmi. Sőt, az írásait korábban szívesen közlő szerkesztőségektől is sorra visz-
szautasításokat kapott, pedig akkor már a határon túl is számon tartották. Így például a 
párizsi Magyar Műhely emigráns folyóirat közölte a Mire emlékeznél című versét, további 
lehetőségek ígéretével.  

1987-ben megcsillant a reménysugár, ugyanis a Megyei Tükör (ma: Háromszék) ipari ro-
vatánál megüresedett egy újságírói hely. Bár távoli volt tőle ez a terület, Gajzágó Márton 
újságíró segítségével megírta első riportját, azt remélve, hogy később testhezállóbb rovat-
hoz kerülhet majd. Még egy-két cikk következett, s a főszerkesztő megígérte, hogy felveszi, 
amint lehet. Gyanúsan hosszú várakozási idő után, 1988 tavaszán váratlanul behívatták a 
pártbizottságra, ahol a terem hosszú asztala mellett ülő elvtársak megfenyegették: örüljön, 
hogy van munkája. Ne akarjon újságíró lenni, mert a múltja nem fér össze az újságírói 
etika előírásaival. S azért nem jelennek meg a versei, mert kritikusak, lázító hangvételűek, 
ami veszélyes és egyben tűrhetetlen.  

Ez a megsemmisítő és megalázó támadás kényszerítette ki a sorsfordító döntést: 1988-
ban családja mindent feladva és hátrahagyva, egyetlen nehéz bőrönddel áttelepedett Ma-
gyarországra. Az ország közepén fekvő Dabas lett az új otthonuk, a második fi ú, Kolos már 
itt született. Romániában eközben hazaárulóként kezelték, a Kriterion Kiadónál elfekte-
tett kötetek anyagát kukába dobták. Szülőföldje helyett a dabasi Táncsics Mihály Gimná-
ziumban bontakozott ki pedagógusi karrierje, magyar és francia nyelvet oktatott, majd 
színjátszó kört is indított. Diákjaival könnyen szót értett, elnyerte bizalmukat, szeretetü-
ket. A színjátszás terén különösen szép sikereket ért el. 1993-ban a frankofón országoknak 
szervezett pécsi fesztivál nemzetközi színjátszóversenyén az első helyet érdemelte ki lelkes 
tanítványaival, s így még Franciaországba is eljutottak. Kiváló érzékkel ismerte fel a tehet-
séget és mentoráltjai pályáját kitartóan terelgette a legnagyobb álmok irányába. Melléjük 
állt, nemcsak szóval, tettel is, amikor segíteni kellett, és velük örült, amikor jöttek a sikerek. 
Ma már ismert művésznők – Szabó Erika és Markó-Valentyik Anna – neki köszönhetően 
indultak el Dabasról a hírnév felé vezető úton.  

1998-ban nagy veszteség érte, hosszan tartó, súlyos betegség következtében elvesztette 
férjét, így a továbbiakban két fi a nevelésének minden terhe reá hárult. Nehéz helyzetében 
ráadásul a versírás sem jelentett menedéket, ugyanis a hazaváltás után elveszett az alkotó 
ihlet pillanata. 

Pályájának új szakasza 2002-ben kezdődött, amikor a városi önkormányzat kabi-
netirodájába került. Itt a havonta megjelenő városi lapot és a helyi kiadványok egész so-
rát szerkesztette, emelkedett hangulatú rendezvényeket szervezett, nagy igényességgel és 
hozzáértéssel. A Dabasi Újság az utóbbi több mint másfél évtizedben többször átalakult, 
de tartalma, irodalmi színvonala és külső megjelenése mindig magán viselte a keze nyo-
mát. A mindenese, lelke-motorja volt a lapnak, amellyel új fejezetet írt Dabas sajtótörté-
netében. 

Kultúraszervező munkájában változatlanul kiemelt hangsúlyt képviselt a tehetséggon-
dozás, a dabasi „tálentumok” felfedezése és kezdeti lépéseik egyengetése, míg markáns 
új színként jelent meg a hagyományőrzés. Újságcikkek közlésével, kiadványszerkesztéssel 
jelenítette meg a Kossuth család XIX. századi dabasi kapcsolatait, állandósította Gyóni 
Géza (1884–1917) korábban ciklikusságot mutató kultuszának ápolását. Részese volt a Vay 
testvérpár, Vay Sándor/Sarolta (1859–1918) és gróf Vay Péter (1864–1948) újrafelfedezésének. 
Célirányos kutatással göngyölítette fel a francia De la Croix család Magyarországra me-
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nekülését, akik Lakrovicsra „magyarosították” nevüket, és az egyik águk éppen Dabasra 
került, ma is köztünk élő leszármazottakkal.

Ugyanakkor a jelen értékeinek megörökítése, a hagyományteremtés szándéka ered-
ményezte a Feldman Lászlóval közösen szerkesztett Díszpolgári portrék sorozat kötete-
it, valamint más példák mellett, a dr. Zlinszky János volt alkotmánybíró családtörténeti 
munkáiból összeállított kiadványokat. Mindig nagy örömmel hozta össze a helybelieket 
szülőföldjének magyarjaival. Jól tanúsítja ezt az általa válogatott Áldás a magyarra című 
versantológia, amelyet a honosított nemzettársainknak ajándékoz a városi önkormányzat.

Kultúraközvetítő és közösségépítő munkásságát Dabas Város Önkormányzata 2000-
ben a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjjal, 2014-ben pedig Pro Urbe Dabas díjjal 
ismerte el. A Dabasi Újság szerkesztéséért 2010-ben Pest Megye Sajtódíját vehette át, míg 
újságírói, szerkesztői munkájáért 2011-ben dr. Bábel Balázs, Kalocsa–Kecskemét érseke 
Szalézi Szent Ferenc-díjat adományozott számára.  Legutóbb, 2016-ban pedig a Trafi k-kör 
Kortárs Művészeti Egyesület Az Év Alkotója elismerésben részesítette.

Költői pályája 2007 után újraindult, fokozatosan visszatért az elveszettnek hitt ihlet pil-
lanata. A régi és új versek 2015-ben, majd 2017-ben álltak össze kötetekké, előbb A másik 
oldal, majd A lélek szárnycsapásai címmel, s mindkettő a Hungarovox Kiadó gondozásá-
ban, Dabas Város Önkormányzata támogatásával jutott el az olvasókhoz. A hosszú hallga-
tás után isteni ajándéknak tekintette az újra megtalált szavak mámorát, a versírás bódító 
csodáját. Az utolsó három évben elképesztő tempóban alkotott és villámgyorsan épült be 
a magyar irodalom szerzőinek közösségeibe is. Minden versében ott az üzenet, amelyet 
életútja hitelesít.

A Székely Mikó Kollégium egykori diákjának az erdélyi magyar értelmiség küzdelmes 
és küldetéses sorsa jutott osztályrészül. A kijelölt utat tisztességgel és becsülettel, kivételes 
emberi tartással járta végig, az utolsó pillanatáig szolgálta a magyar kultúrát. Hamvai 2018. 
július 6-án, a dabasi köztemetőben a Református Egyház szertartása szerint találtak örök 
nyugalomra, s a Dabasi Újság különszámmal rótta le tiszteletét.  Emlékére 2018. szeptem-
ber 17-én a dabasi református templomban komolyzenei koncertet rendeztek, a zeneművek 
között költeményeit egykori tanítványai adták elő. Tisztelői Sepsiszentgyörgyön szeptem-
ber 28-án, a református vártemplom temetőjében kopjafaállítással emlékeztek meg a város 
szülöttéről. Október másodikán a Települési Értéktár Bizottság Dabas város kulturális ér-
tékei közé sorolta Kapui Ágota költészetét és a magyar kultúráért végzett tevékenységét, 
egyúttal hasonló javaslattétellel, kezdeményessel élve a Pest Megyei és az Erdélyi értéktá-
rak felé.

Emlékét a jövőben is szeretettel és kegyelettel őrizzük. Megőrizzük.*
Valentyik Ferenc

* A megemlékezés összeállításához Székely Ferenc Kapui Ágotával készített Bennem nincs tüske című 
születésnapi beszélgetését használtam fel. In Székely Ferenc: Égbe nyúló kapaszkodó. Üveghegy Kiadó, 
Százhalombatta, 2015. 85–96. V. F.
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„Makó igézetében”
Dr. Tóth Ferenc emlékére

A Honismeret folyóirat 2018/2. számában még arról jelent meg írásom, hogyan köszöntöt-
tük január 19-én, Makón, egy városi rendezvényen a 90 éves dr. Tóth Ferencet, akit kiemel-
kedő, bátran mondhatjuk, hogy utánozhatatlan helytörténeti és honismereti munkássá-
ga, emberi kvalitásai, városszeretete Makó legelismertebb polgárává emelt. A Csongrád 
megyében és az ország múzeumi szakmájában közszeretetnek és köztiszteletnek örvendő, 
mindenkivel barátságos, jó kedélyű, segítőkész, idős korában is mindig aktív ember 2018. 
augusztus 19-én csendesen, örökre elaludt.

Egyik kötetének fentebb idézett címét lehet élete ars poeticájának tekinteni. Kilenc évti-
zed kötötte őt ehhez a Maros-parti kisvároshoz. Hűséges lokálpatriótaként egész életében 
az vezérelte, hogy mindent feltárjon Makó történetéről, és ismereteit megossza minden ér-
deklődővel. Ezt a célt szolgálták kötetei, cikkei, előadásai, múzeumszervezői tevékenysége, 
tárgyalásai, beszélgetései.

Töretlen optimizmussal, lendülettel, óriási tárgyi 
tudással kutatta és fogta össze a helyismeret ezer 
szálát, hogy írásokban megörökítve, fényképeken 
dokumentálva, gyűjteményekbe beépítve megőriz-
ze, és örökül hagyja a következő generációknak. 
Szerteágazó érdeklődése szeretett városa és térsé-
ge történelmi, irodalmi, néprajzi, egyháztörténeti, 
gazdasági, képzőművészeti és kulturális öröksé-
gének egészére kiterjedt. Kezdeményezőképessége 
évtizedeken át mindig megújult. Az általa kiharcolt 
múzeum új épületének berendezése, a gyűjtemény 
állandó gyarapítása, a kiállítások szervezése, a hely-
történeti és irodalmi kutatómunka, az előadások és 
a kiemelkedő publikációs tevékenység mellett arra 
is jutott fi gyelme és energiája, hogy a város és a mú-
zeum vendégeinek tárlatvezetéseket tartson, és a 
város irányítóinak javaslatokat tegyen a lokális em-
lékhelyek kialakítására.

Miután 1988-ban nyugállományba került, olyan 
aktivitással dolgozott továbbra is a makói helytör-
téneti kiadványok és a cikkek sokaságán, hogy min-
denkit ámulattal töltött el sokoldalúsága, céltudatossága és hihetetlen munkabírása. Min-
dent megtett Makóért, hogy ez a kis város a megye, a régió és az ország történészei számára 
fontos vidéki szellemi központtá váljon konferenciáival, a Makó-monográfi a nagyszerű 
hat kötetével, a helytörténeti emlékek felkutatásával és megörökítésével, újabb és újabb 
József Attila-emlékek összegyűjtésével. Mert Feri bácsinak – Makón és a történész, muzeo-
lógus, néprajzos szakmában mindenki így emlegette – nemcsak a helytörténet, hanem az 
irodalom, az építészet, a művészettörténet, a hagyományok, a régészet, a földrajz, a termé-
szet és ki tudja megmondani, hogy még mi minden volt a szenvedélye. Igazi polihisztor 
volt, Makón talán az utolsó.

Dr. Tóth Ferenc 2008-ban,
a „Nagy György Emlékplakett” 

átvételekor
(Lőkös Sándorné felvétele)
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Páratlanul jó, bölcs, türelmes, szerény és hosszú élete végéig aktív, sokoldalú, alkotó tu-
dós ember volt, aki szinte észrevétlenül, munkáival, tanácsaival és segítő együttműködé-
sével, vagy csak egyszerűen, jókor kimondott dicséreteivel tanította és kinevelte a makói 
helytörténet kutatóinak ifj abb nemzedékeit.

Tisztelet, megbecsülés övezi továbbra is tudását, mindannyiunk számára nélkülözhetet-
len életművét, szeretettel emlékezünk jóságos, derűs, segítőkész személyére. Törekszünk 
továbbhaladni az általa kijelölt úton szeretett városunkért.

Emlékét magunkkal visszük, tisztelettel megőrizzük.
Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

Elhunyt Vöő Imre,
Szigetszentmiklós helytörténésze

2018 szeptemberében, életének 84. évében elhunyt Vöő Imre, Szigetszentmiklós méltán hí-
res amatőr helytörténésze. Szenvedélyes, kitartó munkája jelentős mértékben hozzájárult 
a ma negyvenezres város múltjának megismeréséhez. „Közvetlen környezetünk múltjának 
megismerése lokálpatriótává teszi az embert, a lokálpatriotizmus pedig gyökeret ad. Ne szé-
gyelld a nagyapád múltját, mert az a te múltad is.” Ezek a szavak mutatják be talán leg-
jobban azt a küldetést, amelynek Imre bácsi az egész életét szentelte. Időt, energiát, és ha 
tehette, pénzt nem kímélve kutatta, őrizte, tanította otthona múltját, hogy identitást adjon 
embertársainak. Nem Szigetszentmiklósról származik, mégis élete során mélyen miklósi-
vá vált.

Hercegszántón született parasztszülők harmadik gyermekeként 1934-ben. Már gyerek-
korában beleszeretett a régészetbe, a történelembe. Apja 14 éves korában régi pénzekből 

álló kis gyűjteményt adott neki. Ekkor határozta el, 
hogy régész lesz, és múzeumot létesít szülőfalujában. 
Terveit azonban ekkor és itt nem valósíthatta meg, mert 
közbeszólt a történelem.

Apja módos textilkereskedő volt, családját ezért ku-
láknak minősítették, így a fi atal Vöő Imre nem tanulha-
tott tovább. 1950 júniusában szüleivel és három testvéré-
vel együtt kitelepítették. 39 hónapot töltött a Tiszabőhöz 
közeli Kormópusztán létesített internálótáborban. A tá-
bori megpróbáltatásokról a szigorú tiltás ellenére végig 
naplót vezetett, kis füzeteinek nagy része csodával ha-
táros módon megmaradt. A táborban magyarok, soká-
cok, németek vegyesen voltak, akiknek általa megfi gyelt 
szokásait is feljegyezte a megpróbáltatásokról jegyzett 
naplójába.

1953-ban, a táborból való szabadulása után sorkato-
nai szolgálatra hívták be, amelyet Budapesten töltött 
le. Ez idő alatt ismerkedett meg a főváros múzeumai-
val, könyvtáraival, és rengeteg tudást szívott magába. Vöő Imre
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Leszerelése után egy szigetszentmiklósi katonatársa hozta a faluba egy rövid látogatásra, 
ekkor ismerkedett meg későbbi feleségével.

Fészekrakás után tanuláshoz fogott. Mivel a régész szakmát nem tanulhatta ki, előbb kö-
szörűs szakmunkás volt, majd elvégezte a gépipari technikumot és technológus lett a Cse-
pel Autógyárban, ahol aztán 28 évig dolgozott. Szabadidejében néprajzot, régészetet tanult, 
kutatási témát keresett. Imre bácsi érdeklődése a múlt, a történelem iránt nem volt öncélú: 

„Aki nem ismeri múltját, nincs jövője” – mondta. A múlt után érdeklődő miklósi barátainak 
kis csoportjával megállapodtak, hogy gyűjteni fogják a régi holmikat, és megőrzik azokat 
az utókor számára. Egyik első cselekedetük volt, hogy Háros falu területén próbaásatást 
végeztek a Nemzeti Múzeum munkatársai jelenlétében. 1961-ben csatlakozott az alig egy 
évvel korábban, Csiba Jolán tanárnő által alapított Honismereti Szakkörhöz. Célul tűzték 
ki, hogy a falu fennállásának 700. évfordulójára, 1964-re állandó kiállítást létesítenek Szi-
getszentmiklós múltjáról. A terv sikerült, a szakkör lelkes munkájának eredményeképp 
1964-ben megnyílt a kiállítás, amely egy évvel később a Kéktón saját épületbe költözhetett.

A Honismereti Szakkör és a múzeum elindításával kezdődött meg az a munka, amely 
Vöő Imre bácsi életét meghatározta. Szigetszentmiklósi tevékenysége annyira sokrétű, 
hogy teljeskörűen bemutatni és elsorolni szinte lehetetlen. Gyűjtőmunkája során felhal-
mozott hatalmas tudása megkerülhetetlenné tette őt, ha a falu múltjáról volt szó. Diákok, 
egyetemi hallgatók, újságírók először hozzá fordultak, ha a miklósiak történetéről érdek-
lődtek.

Kitartó munkája meghozta gyümölcsét. Folyamatos gyűjtőmunkája nem csupán Sziget-
szentmiklós számára hozott dicsőséget, a régész szakma is nagyon sokat köszönhet neki. 
Azzal, hogy az ekét tartó gazdákat fi gyelte – illetve nyomukban a barázdát – , számos régé-
szeti lelőhelyre derült fény, amelyekből időnként nagy múzeumok kiállításain is felbukkan 
egy-egy darab. Ilyen lelőhely került elő például a Felsőtagban 1962-ben, ahol a régészek 
150 darab bronzkori urnasírt tártak fel, vagy az Alsóbuckában, ahol 1969-ben egy rézkori 
temetőt találtak meg, de az ő fi gyelmének köszönhető az is, hogy feltárták Szőllős falu 
maradványait 1989-ben. 

A honfoglalás előtti korok mellett megszállottan kutatta Szigetszentmiklós múltját. Szá-
mos témát feldolgozott, saját szerkesztésű, fényképekkel, másolatokkal gazdagon illuszt-
rált tanulmányokat írt, melyeket gondosan bekötött. Az évtizedek folyamán sok történeti, 
néprajzi témájú pályázaton vett részt, a pályamunkákból (kivonatos formában) sok a Hon-
ismeret hasábjain is megjelent. Pályázatra dolgozta fel például a szigetszentmiklósi oktatás 
történet, a helyi képeslapokat, a Dunán működő hajómalmok történetét, a helyi reformá-
tus gyülekezet történetét, kutatta az árvizek pusztításait, a helyi betyárok működését, a 
temetkezési szokásokat.

Nem csak a múltat, de a jelent is dokumentálta, Kardos Istvánt követve ő maga is a falu 
krónikásává vált. Munkássága során mintegy 11 000 fényképet készített a lélegző, élő falu-
ról, fotózta az építkezéseket csakúgy, mint a bontásokat. Megörökítette az épített környe-
zetet, az emberek életét. Fényképei egyedülálló módon rajzolják meg a falu régi szokásait, 
mielőtt modern világunk felemésztette volna őket.

Rengeteget írt. Érdeklődéssel fi gyelte a körülötte zajló dolgokat, és mindent feljegyzett. A 
jegyzetfüzetek tartalmát folyó szöveggé állította össze, kutatásaiból cikkek, tanulmányok 
születtek. A köz számára történő írás a Csepel Autógyár belső újságjával, a Fényszóróval 
kezdődött. 1986-ig, amíg a Csepel Autógyárban dolgozott, körülbelül 1300 alkalommal je-
lent meg régészeti, néprajzi, helytörténeti témájú írása a Fényszóróban. Sok más lapba is írt, 
így sokszor láthatták nevét az olvasók a Pest Megyei Hírlaptól egészen a Honismeret című 
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folyóiratig. A Miklósi Újságot nem is igazán lehet elképzelni az ő írásai nélkül. Egészen 
élete végéig publikált a lapban, kivétel nélkül minden hónapban jelent meg írása.

Kutatásait újságcikkek mellett honismereti, néprajzi pályázatokon is publikálta. Pályá-
zati anyagból született Az egyletek működése Szigetszentmiklóson című könyve, de pályá-
zatra készült a Kormói krónika is, amely kitelepítésének történetét mondja el, és amelyet 
csak 1990-ben vethetett papírra.

Tudását kiállítások formájában is megosztotta az érdeklődőkkel, több mint félszáz idő-
szaki tárlatot rendezett be a legkülönbözőbb helyszíneken. A református templom átadá-
sára például a falu egyházának történetét bemutató kiállítást készített, amely aztán évekig 
megtekinthető volt a templom tornyában. Legutóbb 2016 októberében láthatta a gyüleke-
zet, a templomépítés 25. évfordulója alkalmából. 

Részt vett Szigetszentmiklós pezsgő kulturális életében: alapító tagja volt a Városi Kó-
rusnak, amelynek próbáin és fellépésein nyugdíjasan, betegen is részt vett. Orgonistája volt 
a Baptista Gyülekezetnek, a templom pincéjében saját szorgalmából egy kis helytörténe-
ti kiállítást is berendezett. Sokrétű tevékenysége nyomot hagyott a városon. Támogatta a 
Kossuth-emléktábla elhelyezését, Szigetszentmiklós címerének megtervezésében is részt 
vett, de aktív támogatója volt a Szent István-dombormű és a Hősök Emlékműve II. világ-
háborús kiegészítésének is. A Csepel Autógyárban töltött évei után igazgatója volt a Hely-
történeti Gyűjteménynek, és éveken át munkatársa volt a Városi Könyvtár és Közösségi 
Háznak.

Munkája, kutatásai nem korlátozódtak Szigetszentmiklósra. A Csepel-sziget több tele-
pülésén is szeretettel gondolnak az ő nevére, bábáskodott Szigethalom helytörténeti gyűj-
teményének létrejötténél, de Tököl, Szigetújfalu, és még Csepel helytörténeti kiállításainak 
létrehozásában is segített.

Példamutató munkáját számos díjjal jutalmazták. 1980-ban a Magyar Néprajzi Társaság 
Ortutay-emlékérmét kapta meg, 1995-ben Szigetszentmiklós Város Pro Urbe díjjal tüntette 
ki, 1997-ben pedig Pest Megye Önkormányzatától megkapta a Közmüvelődési Díjat.

1979-ben vágta át Ádám Jenő a nemzeti színű szalagot az ő munkásságának dedikált 
emlékházban, amelynek létrehozása, megalapítása, berendezése Vöő Imre érdeme. Zenei 
érdeklődésének okán jutott el a 70-es évek elején az idős Ádám Jenőhöz, akinek Moszkva 
téri lakására mintegy hat éven keresztül rendszeresen eljárt, és a professzor úrral szoros 
baráti köteléket alakított ki. Noha Ádám Jenő gyerekkora óta nem élt Szigetszentmiklóson, 
büszke volt származására, és ő maga is szerette volna, ha életműve szülőfalujába kerül. 
Imre bácsi mindent megtett ezért. Lehetősége nyílt arra, hogy javasolja a magánkézen levő 
szülői ház megvásárlását, felújítását, és eljárt a hivatalokban az emlékházzá nyilvánítás 
ügyében. Ő maga tervezte meg és rendezte be az emlékházat, kivívva ezzel a professzor úr 
elismerését is.

Imre bácsi elhivatottsága, kitartása példamutató lehet mindannyiunk számára. Hivata-
losan nem gyakorolhatta azt a hivatást, amit szíve diktált, amatőr helytörténész lett. Élete 
fő műve a ma is működő, gazdag kiállításokkal és szerteágazó tárgyi anyaggal rendelkező 
szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény és az Ádám Jenő Emlékház.

Halála óriási veszteség Szigetszentmiklósnak, valamint a történettudománynak, a nép-
rajztudománynak és a régészetnek egyaránt.

Miss Nándor


