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Kissné Mikes Éva

Dr. PaDányi VikTor

Történész, nyelvész, író. 
1906-ban született a Borsod vármegyei Vattán. A XX. századi nemzeti 

történetírás egyik legnagyobb és méltatlanul elhallgatott alakja. 
A szegedi és budapesti tanárképző főiskola elvégzése után a Szegedi 

Tudományegyetemen történelemből, filozófiából és magyar irodalomból 
doktorált. Tanított Tornamétán, Törökszentmiklóson, Kiskunfélegyhá-
zán, majd Szegeden, az egyetemen. Kiválóan zongorázott, hegedült és 
festett. Szülei és felesége, Csősz Emília is tanárok voltak. Házasságából 
három fia született. 1945-ben távozott Magyarországról, előbb Bajoror-
szágban élt, majd az ausztráliai Melbourne-ben. Kenyérkereső állásai 
mellett írta nagy műveit. Tanulmányai, könyvei főleg a magyar őstör-
ténettel foglalkoznak, de írt tankönyveket, regényeket, színdarabokat, 
verseket.

Művei: Széchenyi kultúrája, A nagy tragédia, Vérbulcsú, Vászoly (drá-
ma), Tér és történelem, Rákóczi, Sumir magyar nyelv lélekazonossága, Dentu-Magyaria, Egyetlen me-
nekvés, A vörös vihar, Összeomlás 1918-19, Az iglói géppuskások.

Az ég szerelmére, el ne sírd magad…

Ugye néha visszajajdul multadnak egy része?
Belédkondul hirtelen egy sajgó, régi hang,
Felkísért egy régi színnek illanó lidérce,
Régi élet… régi világ… régi rang… 
Meglátogat tépetten egy taktusa a dalnak,
Amit egyszer valaki a füledbe dalolt,
Áldott sötétje egy pesti kapualjnak,
A sarkantyúcsörrenés, amint meghajolt,
A lopott perc, mely gyorsan elszaladt…
(Az ég szerelmére, el ne sírd magad!)

Az ég szerelmére, el ne sírd magad,
Ha az álmatlan sötétjében felcsillan kisfiad
Rácsos ágyának fehérje… a Paál-kép a falon,
A karcsú Badár-váza a kisasztalon,
Féltett könyveidnek tompa aranya,
Amint előcsillan dolgozószobádnak
Kitárt ajtaján át, éjszaka, 
Csendes egyetemi szobád… minden, ami volt,
Amit a csőcselék mind-mind elrabolt…
Ha fáj a gyárudvar, ahol most sepersz,
A klokkolásra váró kósza perc,
A magány, a senkiség, a munkapad…
(Az ég szerelmére, el ne sírd magad!)
Ha álmodban kaputok csapódik hirtelen
S azóta meghalt anyád váratlan megjelen, 
Ha megkondul benned haragtok szava, 
Vagy megcsapja orrod az úrnapi körmenet

Kakukkfűvel felhintett templomának
Fáradt illata,
Ha újra látod az alvég házsorát,
A tücsökhangos, csendes, nyári éjtszakát,
A Göncölszekér gyémántszögeit,
Az őszi szántás fázós rögeit,
Ha elédsötétlik a bakter éjtszaka,
Ha kínoz a kiskertek rozmangszaga.
A márciusi szél, mely a Vihorlát felől jön,
Vagy az őszi ködök szürke fátyola
A kopasz és megfakult, didergő mezőkön,
Az elhagyatott nagykörűi komp, 
Egy-egy magános elhaló kolomp,
A messzi vonat, amint elhaladt…
(Az ég szerelmére, el ne sírd magad!)

Fel ne nyögj, ha eszedbejut házatok tája,
Ahol az apádat szülték egykoron,
S elédrajzolódik egy-egy bútoron
A nagyapádék finom, fáradt itarziája…
Vagy furcsa-hirtelen táncraperdülnek
A pitykék egy parádéskocsis lajbiján,
Akit türelmetlenül egyszer érted küldtek
Egy felejthetetlen nyári délután…
A tarkás árnyékok a platánsoron,
A friss vasalás a fehér nadrágodon,
Az ütőd, a pálya, a kocsi, mely hozott,
Meg – aki mindehhez tartozott
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* * *
Kovács János

HiTTelien és HiTelesen
Beszélgetés Kissné Mikes Éva nyugdíjas tanárnővel, helytörténésszel és képzőművésszel

Régidők óta kedves mezőtúri ismerőseim közé tartozik Kissné Mikes Éva, Mezőtúr kulturális életének 
egyik jeles alakja. Nagyra becsülöm írói, helytörténészi tevékenységét, több szép, dedikált könyvével 
is megajándékozott már, amelyekből sok érdekes és fontos dolgot megtudtam az ősi város múltjáról. 
De sokszor találkoztunk már Mezőtúron is különböző kulturális eseményeken, kiállítás megnyitókon, 
könyvbemutatókon, előadásokon, ünnepségeken és egyebeken. Néhány esztendeje, egy szép tavaszi 
napon egy másik kedves ismerősömmel, a Túrkevén lakó Tömösközi Sándorné Esztikével meg is láto-
gattak bennünket. Esztikét sok mesterszállási ember is ismeri, hiszen több évig dolgozott az Általános 
Iskolában logopédusként. Ekkor egy szép napot töltöttünk el, megmutattam nekik a község neveze-
tességeit. Megnéztük a templomot és környékét, majd kocsival lementünk az Alsórészre, ahol sok régi 
épületnek megnéztük a hűlt helyét, valamint a különböző kereszteket.

 Kissné Mikes Évike aktivitása, munkabírása, fiatalos kedélye és lendülete csodálatos és megbecsü-
lendő ebben a fáradt, enervált és elöregedett világban. A mai napig is kiállításokat szervez, ír, kutat, 
értekezleteken vesz részt. Állandó aktív tagja a 2007-ben alakult mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesületnek, valamint állandó szerzője az egyesület kiváló folyóiratának, a „Lámpás”-nak, amelynek 
első, nagyon várt és nagy sikert aratott száma 2012 Karácsonyára jelent meg. De a 2013-as évet is sikeres-
nek mondhatja Évike, hiszen az „Alföldi családtörténetek” című kötetben megjelent az „Egy nagy család 
a 20. század országútján – Mikesek Mezőtúron” című kiváló írása. A kötetet dr.habil. Örsi Julianna nép-
rajztudós, a Túrkevei Kulturális Egyesület vezetője szerkesztette. Évike részt vett a könyv szép és sikeres 
bemutatóján is, amely 2013. augusztus 19-én volt Karcagon, a Nagykunsági Kulturális Napok keretében.

S az elsüllyedt multban – ottmaradt.
(Az ég szerelmére, el ne sírd magad!)

Az ég szerelmére, el ne sírd magad
Ahogy figyeled, hogy fakul hajad,
Ahogy számlálod a tűnő éveket,
Ahogy búcsúztatod az emlékeket,
Amikor érzed, hogy lassan ködbevész
A mult… a hit… az emlékezés,
A tűzijáték a citadella egén,
A hallgatag szürke kő a Hősök terén,
Falud kis temploma, csobbanás a Tiszán,

Lővérek… Házsongárd… Nagy-Kriván…
Pesti barátok, vidéki rokon,
A Tisza-szálló árkádja Szolnokon,
Síró dallamok, nevető szavak,
Magyar ég… és magyar madarak,
Áldás, békesség búzán és boron,
Ország, hol nem jöttment voltál, 
De gazda egykoron,
Míg ezt nem tette az irígység veled.
Mért sírsz? Bolond! Ne sírj!
Csak – ne feledd!

Némethné Murányi Emma: Dorosmai szélmalom
(a festmény dr. Szakács Istvánné tulajdona)
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 Beszélgetéseink során többször is szóba került nagyapja, Pikó Pál (1852-1910) igazgató főmérnök, aki 
nagyon sokat tett azért, hogy ez a terület árvízmentessé váljon. Az 1895-ben létrejött Mezőtúr-Mester-
szállás Ármentesítő Társulatnak ő volt az első igazgató főmérnöke. A róla készült írással még tartozom 
az unokának, Kissné Mikes Évának, aki szívesen kölcsönöz fotográfiát is a nagyapjáról ehhez az írás-
hoz. Remélem, hogy ha az Isten segít, a jövőben sikerül majd elkészítenem ezt az írást is.

 Évikével sok minden közös témánk van, ezért jókat beszélgetünk, ha Mezőtúron összefutunk, vagy 
esetleg telefonon. Utóbb kedvenc témáink egyike, hogy milyen írásokat készítünk a „Lámpás” éppen 
időszerű számában. Hiszen, hála Istennek, egyikünk sem szenved éppen témaszegénységben. Én is 
elég jól megismertem és kitanulmányoztam már Mezőtúrt az utóbbi években, ő pedig születése óta. 
A munka mellett másik nagy öröme a családja, a gyermekei és unokái. Az ő számukra is igyekszik 
megőrizni, megörökíteni azt, ami érték volt a régi mezőtúri embereknek, érték nekünk s érték lesz 
(reméljük) a jövendő generációknak is.

 Kissné Mikes Éva példaértékű kulturális tevékenységéhez csak gratulálni tudok. Valamint az ő éle-
téből, munkálkodásából rengeteg mindent lehet tanulni, rengeteg jó példával, pozitív dologgal jár elől. 
Példaértékű az az alázatos keresztényi szeretet, amivel az élet dolgaihoz, az embertársaihoz és az al-
kotómunkához fordul. Mindig emlékezve arra, hogy csak Isten gyarló és törékeny hangszerei vagyunk 
itt ezen a földön. S amit Ő sugall, azt tudjuk csak jól-rosszul tovább adni embertársainknak. Ezért jól 
kell figyelnünk Istenre, kérni kell kegyelmét és segítségét életünk minden napján. S Isten megsegít 
bennünket, ahogy megsegítette Kissné Mikes Évát is. Ezért tudta mindig jól végezni élete munkáját, 
amely tevékenységhez csak gratulálni lehet neki, a következőkben pedig jó egészséget és még további 
sikereket kívánni. Dolgozzon még nagyon sokáig, mindannyiunk gyönyörűségére és hasznára. S mi-
ként egész életében munkálkodott: teljes hittel és hitelesen.

- Kedves Évike, előljáróban beszélnél valamit magadról, az életedről és a családodról?
- Kedves János, köszönöm kérdéseidet és köszönöm, hogy érdeklődsz a munkásságom iránt. Mint te 

is jól tudod, nyugalmazott rajz és földrajz szakos tanár vagyok. Tanári munkámon keresztül kerültem 
szorosabb kapcsolatba a gyakorlati művészeti tevékenységgel, majd a helytörténeti kutatással és az 
írással is. Mert amit az ember szépnek, igaznak és értéknek ítél, azt szeretné megmenteni, továbbadni, 
mert a szó elszáll, az írás azonban megmarad. Néha még akkor is, ha csak a fiók őrzi. Ámbár a fiók is 
lehet jó őriző, hiszen mennyi meglepő dolog és tény kerül elő olykor egy régi levélből vagy naplóból.

 A rajzolásról: Gyermekkoromban is rengeteget rajzoltam. Mesék szereplőit költöttem nemcsak a 
rajzfüzetbe, az utcai betonjárda is ki volt olykor dekorálva gombákkal, manókkal, tündérekkel. Egy-
szer még a szomszédék istállójának meszelt fala is benépesült. Volt is dorgálás! És a művet sürgősen 

le kellett meszelni, nehogy Kun bácsi, a szomszéd 
észrevegye. Az elemi iskolákban akkor még nem volt 
jelentősége a rajzóráknak.

 Az általános iskola ötödik osztályában, valamint 
a leánygimnáziumban találkoztam azzal a tanárnő-
vel, akinek a hatására azt gondoltam, hogy én is rajz-
tanár szeretnék lenni. Ő volt a mi drága Ilu nénink. 
(Szűcs Imréné Tóth Ilona, akiket kuláklistára raktak, 
és akik el is menekültek 1956-ban jó messzire.) Igaz, 
hogy rajzóráink nem voltak ezidőben a leánygimná-
ziumban, de amikor eljött a továbbtanulás ideje, erre 
a szakra adtam be a kérelmet Szegedre. A Pedagógiai 
Főiskola ekkor két éves volt, azért, mert az általános 

iskolák szaktanári ellátottsága még nem volt kellő. Ez nekem azért is volt jó, mert Ildikó húgom két 
évvel járt alattam és ő a bölcsészeti egyetemre pályázott. Emiatt az 5 vagy 6 éves Iparművészeti Fő-
iskola eszembe se juthatott. (Apánk tisztviselői fizetése nem bírta volna két lány taníttatását.) Ildikó 
egyébként művészettörténet-magyar irodalom szakos diplomával lett muzeológus az Iparművészeti 
Múzeumban. Megjelent könyve a nagy orosz festőről, Vrubelról (1969-ben). Ő is nagyszerűen rajzolt. 

Szüleimmel és húgommal gyermekkorunkban
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Ezt a képességünket az anyai nagyszüleinktől örökölhettük, mert anyai 
nagyapánk, Pikó Pál – akinek áldozatos vízépítő mérnöki munkásságát te 
is ismered –, remekül rajzolt, és a felesége, Soós Irma is, akinek megőrzött 
középiskolai rajzai még nagyobb művészi érzékről tanúskodnak. (Ő nem 
művészkedhetett, ő 13 gyereket szült, 11-et nevelt korán megözvegyülve, 
és később még árván maradt túrkevei unokáját is magához vette.) Pikó 
nagyapámnak írói készségei is voltak. Nemcsak az árvízmentesítés törté-
netét írta meg (a „Mezőtúr és Vidéke” 1901 decemberi számában), de írt 
olykor elbeszéléseket felolvasó kultúrestekre.

- Több önálló könyved jelent meg, s több kötetben, válogatásban jelentek 
meg írásaid. Ezeket én nagyobbrészt ismerem, olvastam és szeretem. Na-
gyon jók, értékesek és hiánypótlók a „Lámpás” hasábjain megjelent írásaid 
is. Hogyan, mikor kezdődött nálad az írás és a múlt kutatása?

- Az írásaimról és a helytörténeti kutatásaimról a következőket tudom 
mondani. Az indítatás több irányú. Az egyik döntő tényező a „Rajztanítás” című folyóiratunk közlései 
voltak a fejfaállítás és temetőkultúra szokásairól, miközben a Mikes család őseit is elkezdtem kutatni a 
református egyház anyakönyveiben. Ez már a nyolcvanas évek közepe volt. Országjáró kirándulásaink 
alatt rájöttem, hogy milyen jelentéktelennek tűnő faluk mutatják föl büszkén néprajzi hagyományai-
kat, miközben nálunk minden elveszhet, vagy már el is veszett. Vannak jó kezdeményezések, de kellő 
értékelés hiányában, lesajnálás vagy gáncsoskodás következtében elhal. A fejfák elpusztulnak, sem az 
egyháznak, sem másnak nem jutott eszébe néhányat megmenteni, mint muzeális emléket. Elindultam 
fotózni (időnként a férjem segítségével) a temetőket, az adatokat pedig gyűjtöttem. Első pályázati dolgo-
zataimat 1984-ben, 1986-ban és 1987-ben nyújtottam be a Damjanich Múzeum pályázataira, két példány-
ban kérték. Pályázati dolgozataimat továbbküldték az országosra, ahol első és harmadik díjakat kaptam, 

és biztató, szép értékeléseket. Ezután jelent meg első 
könyvem „Mezőtúri temetkezési szokások” címmel 
a Mezőtúri Helytörténeti Füzetek sorozatában 1987-
ben, majd bővítve 2004-ben. E témakör hiedelmekről 
szóló részlete belekerült a Honismereti téka (Szolnok, 
1996) első kötetébe. Második könyvem 1993-ban je-
lent meg „Kun Zsigmond és Mezőtúr” címmel az ak-
kor 100 éves műgyűjtő Túri Öregdiák és Mezőtúr kap-
csolatáról szólt, mely újra megjelent szebb és bővített 
változatban 2010-ben is. A harmadik könyvem 2008-
ban „Festők, faragók, népművészek a Berettyó part-
ján” címmel. Az egykori képzőművészeti kör értékes 
munkásságát és azokat a tehetséges egyszerű embe-
reket mutatta be, akik e körben keresték a szépet és a 

maradandót. De ezt is benyújtottam még 1996-ban egy megyei, majd egy városi pályázatra. Ugyanebben 
az évben jelent meg „A Mezőtúri Újvárosi általános iskola 140 éve” című emlékkönyv, melynek társszer-
zője voltam. Közben írtam a „Teleki Blanka középiskola centenáriumi Évkönyv”-ében több részletet, a 
„Túri Millenniumi Kalendárium”-ba szintén több részletet, a református gimnázium „Alma Máter” soro-
zatának „Ép testben ép lélek” című kötetébe, valamint Tóth Boldizsárné „A pokol tornácán” és a „Sorsok 
és tragédiák” című könyvében megírtam édesapám háborús részvételeit. Mindezek mellett a „Mezőtúr 
és Vidéké”-nek alapító munkatársaként a mai napig körülbelül 250 cikkem jelent meg, túri arcok, emlé-
kezések, nekrológok stb. 2012 karácsonyára jelent meg a „Lámpás” első száma. E folyóiratban rendsze-
resen jelentek meg írásaim. Ebben te is sokat írsz. Ez a mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 
folyóirata, amely negyedévenként jelenik meg, s ez már a 11. száma. Hát igen, téma bőven van, csak időm 
legyen hozzá. „Grafomániás lettél” - mondaná a férjem, ha élne, s talán igaza is lenne. És közölné velem, 
hogy mennyi időt, energiát, papírt, tollat, (pénzt) öltem bele a sok jegyzetelésbe, irkálásba, kutatómun-
kába, fotózásba – ahelyett, hogy rajzolnék vagy festenék. És valószínű, hogy ebben is igaza lenne.

Testvérhúgommal Ildikóval

Megjelent munkáim
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- A helytörténeti kutatás, az írás mellett fontos a képzőművészeti tevékenységed. Az alkotómunka mel-
lett azonban kiállításokat szervezel, vagy különböző, Mezőtúrhoz kötődő képzőművészek örökségét ápo-
lod és igyekszel még jobban megismertetni a mezőtúri és a tágabb közösséggel. Ilyen például Csabai-
Wagner József festőművész vagy Veress Miklós kerámiaművész. Beszélnél erről valamit?

- Megpróbálok visszaemlékezni a művészeti alkotói munkám kezdeteire. Mint rajztanár, természe-
tesen időnként rajzolgattam, és festettem is a magam és családom örömére. De sohasem jutott eszembe 

az, hogy kiállításon részt vegyek. 
1968-ben kezdett győzködni dr. 
Füstös Jenő – aki a férjem gyer-
mekkori pajtása, barátja volt, és a 
Művelődési Központ társadalmi 
művészeti tanácsadója –, hogy ve-
gyek én is részt a megyei képző- és 
iparművészeti kiállításokon, amit 
a mezőtúri kiállítási Csarnokban 
rendeztek, mert nekünk, mezőtú-
ri rajztanároknak ott a helyünk. 
Akkor már batikoltam. Készítet-
tem néhány kompozíciót és bead-
tam. Tudtam, hogy fővárosi zsűri 
jön, és bizony drukkoltam. Egy 
selyem kakast és egy vörös-fekete 
bohócok kompozíciót adtam be, 
melyeket a zsűri elfogadott. A kö-

vetkező év kimaradt, akkor született meg Gergely fiam. 1971-ben ismét pályáztam és II. díjas lettem 
egy baglyos burkolt faliszőnyeggel és egy zöld-fekete batikolt erdővel. Így ment évről-évre. Egymás 
után csináltam a nagyméretű batik kompozíciókat. Kaptam egy-egy nívó díjat vagy jutalmat, mikor 
minek nevezték. Ebben az időben nagyon sok helyről, intézményből jöttek a kiállítási felhívások, meg-
hívók. Rengeteg helyen megfordultak az én a munkáim is (Jászberény, Túrkeve, Szolnok, Nyíregyháza 
stb.) A megyei pedagógus szakszervezet is minden évben rendezett pedagógus tárlatokat. (Ott veszett 
el három szép nívódíjas batikom.)

 1973-ban is kaptam egy iskolán kívüli feladatot. Felkért a Művelődési Központ igazgatónője, Mol-
nárné Katika és persze Füstös Jenő a képzőművészeti kör vezetésére. Nagy dilemma elé kerültem, de 
meggyőztek, hogy csak átmeneti időről van szó. Pár hét múlva a Képzőművész Kör 18. Őszi Tárlatát 
már nekem kellett nemcsak rendezni, de még az anyagot begyűjteni is.

 A tárlatot a Kamara teremben rendeztük dekoratőr segítségével. Kiállítás rendezői tevékenységem 
ezzel vette kezdetét, és ekkortól ismertem meg jobban a túri alkotókat is. Kupai Sanyi bácsit, Szalay 
Béla bácsit, Mádi Mihályt, Szűcs Sanyit, Kádas doktort és a többieket, a fiatalokat, a keramikusokat. 
Nagyon szépek voltak ezek a képzőművészeti tárlatok évről-évre, és a kialakult barátságok. Örömömre 
több volt tanítványom részt vett a köri munkában. A Kör vezetését 1977-ben Takács Győző vette át.

 Mivel 1975-től kezdve a gyerek batik szakkört is vezettem heti foglalkozásokkal, ezért nagyon le 
voltam terhelve. Nem is tudom, hogyan győztem, mert időnként még egy-egy kiállítás megnyitására is 
felkértek. A közművelődési területeken végzett munkáimért kaptam 1981-ben a Szocialista Kultúráért 
kitüntető jelvényt Szolnokon, Pozsgay miniszter aláírásával. (Én, egy pártonkívüli.) Ha már e díjat 
szóba hoztam elmondom, hogy 1993-ban kaptam még egy díjat, egy Pro Urbe (A Városért) díjat, talán 
a második világháborús névanyag begyűjtése és betűrendbe való leírásáért, amit senki nem vállalt, 
mert több bizottsági tag hangoztatta, hogy ez megvalósíthatatlan. Mégis megvalósult, és ettől lett az 
emlékmű az emberek szívügye. (Sok ember pénzért sem vállalta volna – mondták többen.)

 Nem szóltam még a tiszakürti nyári alkotótáborok jelentőségéről, mely nekünk rajztanároknak szak-
mai továbbképzés is volt. E helyen csináltam meg első linóleummetszéssel készített kis tanyámat 1976-
ban és néhány monotypia grafikát. E technikákat ettől kezdve az iskolai szakkörön is készíttettem a gye-

„Csillagok” batikkép.
Megvásárolta a városi tanács Kétpónak.
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rekekkel. Sok mindent tanultunk itt egymástól és a néprajzosoktól, 
amit a napi szakmai munkánkban hasznosítani tudtunk. Tíz éven 
át visszajártam e közösségbe, és valamelyik évben a tűzzománcot 
is ki tudtam próbálni. Jónéhány rajzot, linonyomatot és batik ké-
pet, tűzzománc „Háromkirályok”-at hagytam ott köszönetképpen 
a rendező szerveknek.

 A Képzőművészkör, melyet Csabai-Wagner József festőművész 
alapított 1950-ben, 33 éves gazdag alkotói időszak után elfogyat-
kozott, és 1986-ban megszűnt. A fiatal alkotók egy része elköltö-
zött, az idősebbek betegeskedtek, majd rendre eltávoztak a min-
den élők útján. A későbbi években, évtizedekben már arra kellett 
figyelni, hogy ne múljon el az ő emlékük nyomtalanul.

 Kupai Sanyi bácsi halálának 10. évfordulója alkalmával a honismereti kör és a Könyvtári Védegylet 
égisze alatt emlékeztünk meg művészi munkásságáról. 24 festményét, 22 faragását és eszközeit tettem 
vitrinbe és a falra. A Közösségi Ház földszinti folyosóján kaptam erre helyet 1993-ban. Kupai Sanyi 
bácsi, mint fafaragó a Népművészet Mestere cím birtokosa volt. A festményeit utolsó évének élettársa, 
Korom Istvánné kölcsönözte.

 A Képzőművészkör egykori képes naplóját lapozgatva, 1995-ben rádöbbentem, hogy Szalay Béla bá-
csi 20 éve ment el. Rohantam Boldog Marika akkori igazgatónőhöz, a kiállítási gondolataimmal, és 
Marika örömmel vállalta a szervezést. A Galériában 84 festmény és rajz mutatta Szalay Béla gyönyörű 
életművét, melyet három gyermeke is most látott meg igazán teljességében.

 2001-ben az egész képzőművész körre emlékez-
tünk megalakulásának 50 éves évfordulója alkalmá-
ból. A Jurta teremben egy nagyon gazdag, sokszínű 
kiállítás mutatta, hogy mily sokan kötődtek ehhez az 
alkotó közösséghez fennállásának időszakában.

 Két év múlva, 2003-ban ismét Szalay Bélára emlé-
keztünk születésének 100 éves évfordulóján a Galé-
riában. Gyönyörű nagyszabású tárlat volt. A képeken 
túri emberek, túri utcák, túri táj és a liget, a múlt 
megszépítő messzeségéből. A tárlókba bekerültek a 
tányérjai is, fotói, bélyegtervei, sok személyes emlék-
kel. (A mai napig nem kapta meg azt az utcanevet, 
amit a testület megítélt az ő emlékének.)

 2013-ban Csabai-Wagner József festőművészre emlékezett Mezőtúr város születésének 125. évfordu-
lóján a Galériában. A Kossuth Lajos Iskola pedig Csabai-Wagner termet avatott gyönyörű festményekkel 
és szép emlékezésekkel, rokonok meghívásával, Nagy Ferenc rajztanár szervezésében.

 Az itt megemlített művészeken kívül több tehetséges kerámiaművész kötődik szoros szálakkal vá-
rosunkhoz. Veress Miklóst említem először, akinek több ízben nyitottam meg a kiállítását, s aki teljes 
életművét szülővárosának ajándékozta. Kúttervét én ajánlottam be volt iskolájának, a Református Kol-
légiumnak, melyet ott fel is építettek. Török János pécsi kerámiaművészről írásban emlékeztem meg 
két alkalommal. Kozák Éva munkáit is jól ismerjük. Kun Évának márciusban volt nagy művészi érté-
ket képviselő tárlata. Ő is egy nagy művészünk, mindőjükre büszkék vagyunk. Ezen a téren legfeljebb 
az aggasztó, számomra is, hogy hosszú évek óta nincs szakmai utánpótlásképzés Mezőtúron.

 Sok kiállítást szerveztem, rendeztem az elmúlt 20 évben. Még a szakképző iskola fazekas tanulói-
nak nagyszerű szakrajzaiból és fazekas munkáiból is két ízben a Jurta teremben. Meg akartam mutat-
ni, hogy abban az iskolában is vannak helytálló csoportok és tehetséges fiatalok. A többi tárlat közül 
hármat szeretnék még megemlíteni. 1997-ben az Alkotó Öregdiákok kiállítását (Jurta terem) a Teleki 
Blanka Középiskola 100 éves évfordulóján, melyre az iskola egykori rajztanárnőjének, N. Szűcsné 
Ilu néni festményeit is el tudtuk hozni Szentendréről. 2004-ben a régi fazekas múzeumban a néhai 
Cs. Kiss fazekas házaspár teljes életmű kiállítását. És hadd említsem meg még (szerénytelenül) a sa-

Batikolás közben

Az 50 éve alakult Képzőművész Kör emlékkiállítása
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ját kiállításomat (2012), melyre alkotó tanítványaimat is meghívtam. 18 egykori tanítványom hozott, 
küldött alkotásaiból erre a tárlatra, mely nagyon sokszínű és gazdag lett. A kiállítás megnyitót is egy 
nagyon kedves tanítvány tartotta: Boldog Marika. Bizony megfényesedett a szemem, olyan szép volt 
mindenestül. Sok volt tanítványommal ápolok szeretetteljes, baráti kapcsolatot.

 Végezetül meg kell mondanom, hogy mindebből, amit itt leírtam, rengeteget tanultam. Nekem mind-
ez fölért egy egyetemmel. Lélekben meg is köszönöm Molnárné Katinak és Füstös Jenőnek, hogy bíz-
tak bennem. Füstös Jenő volt a „Mezőtúr és Vidéké”-nek a társadalmi szerkesztője kezdetben. Ő szer-
vezett be oda is szerkesztőségi tagnak, ő szoktatott az íráshoz is, ami nem akar elereszteni. Jenőnek 
a helyi kultúra – s benne az újság és a fazekasság –, egy misszió volt, a fő állása mellett. Az én taná-
ri munkám és egész pályám ezáltal lett színesebb, gazdagabb és örömtelibb – annak ellenére, hogy 
mindezért pénz nem járt.

- Neked több évtizedes pedagógiai pálya van a hátad mögött. Mit jelentett a te életedben a tanítás, a 
gyerekekkel való foglalkozás?

- A tanári munkáról a következőket mondanám. A szegedi államvizsgák után gyakorló évesként a 
IV. számú Újvárosi Általános Iskolában kaptam munkát (ahol 33 évet töltöttem el). Jó tantestületbe 
kerültem. A szaktárgyaimon kívül az évtizedek alatt sok egyéb tárgyak is kellett tanítani, de tanári 
munkásságom elsősorban rajzi, művészeti nevelésre épült. Akkor még dupla óráink voltak az 5-8. 
osztályban. A sok szép rajzi feladat közben a ceruzatartástól kezdve sok mindenre kellett figyelni. 
Az arányok, a forma és szerkezet, a tér és a perspektíva, árnyék és fény összefüggéseinek megértése 
alapvető volt. A képző- és népművészetekkel való ismerkedés is a rajzórákhoz kötődött, sőt műszaki 
jellegű feladataink is voltak, és a szabványbetűk redisztollal. Igen sok ügyes, tehetséges gyermek volt 
mindig az iskolánkban, akiket nagyon lehetett ösztönözni, különösen az úttörő pályázatokon keresz-
tül. (Hát igen, az ifjúsági szervezeteknek mindig nagy nevelő lehetőségei voltak. Sajnos ezt, úgy tűnik, 
nem ismerték fel mai vezető politikusaink, az iskola pedig azt csinál, amit a felső vezetés elvár tőle.)

 Rajzszakkört a kezdeti évektől vezettem, ahol a raj-
zolás és festés mellett egyre több technikával tudtak 
dolgozni a gyerekek. A linóleummetszés és nyomta-
tás, mint sokszorosító grafika, a monotipia több vál-
tozata, a papír kivágásos képalakítás vagy a batikolás 
közkedvelt technika lett. Szívesen és örömmel csi-
nálták a gyerekek. A batikolást – melyet a „Rajztaní-
tás” egyik közléséből ismertem meg –, a gyerekekkel 
együtt gyakorolva tanítottam. Szerettem csinálni és 
szerettem a gyerekeket.

 A hatvanas évek közepétől kezdve nagyon sok 
rajzpályázati felhívást kaptunk. Itt a városban pél-
dául minden évben meghirdették a takarékossági, 
egészségügyi, fogápolási, közlekedési, olvasmány 

A batik szakkör egyik kiállításán

2012. Pályakép kiállítás tanítványokkalCs. Kiss Imre kiállítás megnyitóján
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élményi rajzpályázatokat. De e mellett számtalan megyei 
és országos pályázatra is készültünk, szinte rendszeresen. 
A Mezőgazdasági és Közlekedési Múzeum, az Országos 
Béketanács pályázatain, vagy Zánkán az úttörővárosban 
szép eredményeket értek el tanulóim, irodalmi, technikai, 
sport vagy néprajzi kompozíciókkal. Sok oklevelet, tárgy- 
és pénzjutalmat nyertek. A rajzi pályázatokon kívül nép-
rajzi, helytörténeti írásos pályázataink is voltak hol városi, 
hol megyei meghirdetésben. Lakodalmas szokások, vő-
félyversek, népi játékok, egy régi holdmérleg, faragott népi 
eszközök és hasonló témák mellett küldtünk be Mezőtúr 
szobrairól, a túri Kossuth-házról, Mezőtúr nevezetessége-
iről dolgozatokat. De volt egy másik gyerekszakköröm is.

 1975-ben a Művelődési Központ vezetője megkért 
egy város gyermek batik szakkör vezetésére (a Pe-
tőfi út 5. számú székházban). Ettől kezdve itt is folyt 
az alkotói munka, és itt még anyaggal is elláttak ben-
nünket. Ez a szakkör 17 éven át működött, 1991-ig, 
nagyon eredményesen. És nekem nagyon sok örömet 
nyújtott a sok remek gyerekmunka születése, vala-
mint a kiállítások rendezése. Némelyik batik kép 
már méretes komoly művészi munka volt. De ehhez 
az alkotói tevékenységhez sok hely kell és idő, a szá-
radás miatt. (Ezt a helyet vesztettük el a Művelődési 
Központ átköltözése és a könyvtárral való összevo-
nása miatt.)

 Meg kell még említenem, hogy 1969-ben a Városi Művelődési Központ meghirdette a Városi Gyermekrajz 
Kiállítást a Zsinagógából alakított Kiállítási Csarnokban (ma Városi Galéria) díjakkal és az iskolák közötti 
helyezésekkel. Szakfelügyelőkből, művészeti szakemberekből álló zsűri döntött a díjak felől, és a legered-
ményesebb iskoláról. Nagy gyermeknapi programsorozat lett belőle a rendszerváltásig, aszfaltversennyel 
összekötve. A tizenhétszer megrendezett Városi Gyermekrajz Verseny vándorserlegét 11 alkalommal a mi 
Újvárosi Iskolánk nyerte meg – három serleget örökre!! (A négy túri általános iskola és Kétpó vett részt e 
rajzversenyeken.) Mindez persze rengeteg munkával és plusz idővel járt. Nemcsak a felkészítés, hanem a 

passzpartozás, a címlista készítés és egyebek, majd a fölrendezés is a mi munkánk volt napokon át. (A szak-
szervezet akkor nem kiabált, hogy fizesse ki valaki azt a sok túlóránkat.) A legnagyobb érdeme ezeknek a 
pályázatoknak az volt, hogy rengeteg gyereket juttatott olyan sikerélményhez, amihez esetleg más területen 
soha nem jutott volna, és ez nagyon fontos kell legyen a pedagógiai munkában, főleg ennél a korosztálynál. 
És a rajzolás által nemcsak a kézügyesség, hanem a szellem és az értelem is fejlődik, a személyiség pedig 

Kiss Gergely IV. osztály,  linóleum metszete

Nagy munkák alkotói és jómagam

1980. XII. Városi Gyermekrajz Kiállítás megnyitóján Díjat nyert rajzoló gyermekek és tanáruk
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csiszolódik. Nagyon sokat lehetne erről még beszélni, hiszen 52 tanév tapasztalatai gyűltek bennem össze. 
Az általános iskola mellett a szakképzőiskola és a gimnáziumok évfolyamai – mind más és más tapasztalás.

- Hogyan látod és értékeled a 2007-ben alakult mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tevékeny-
ségét a város kulturális és közéletében?

- A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület a megléte óta jó néhány kiállítást megrendezett, mellette emlék-
táblát avatott jeles embereknek, és az iparosságnak a Túri Fazekas Múzeumban létrehozott Iparosok Falán. 
2012 óta megjelenik a „Lámpás” című helytörténeti folyóiratunk, nagyon gazdag tartalommal, s ebben, 
hálistennek te is a partnerünk vagy. Az egyesülethez kötődik a családkutató klub, melyet Ari Ilona vezet 
Budapestről lejárva. Közösen jártunk a szolnoki levéltárba kutatómunkára. Előadásokat tartottunk Túron 
és Szolnokon is a házasságkötési szokásokról. Augusztusban egy családfa kiállításunk is lesz. Ide kötődik 
természetesen az én családkutató munkám is. Az elmúlt években írtam meg a mezőtúri Mikes és Pikó 
család történetét, melyekben nagyon sokéves munka fekszik. Majd megírtam a gimnáziumi osztályom tör-
ténetét levéltári kutatások tényeivel, és ez évben az apósomék fazekas életének, munkásságának történetét 
egy néprajzi tradíció pályázatra. Mindehhez az is tartozik, hogy rengeteget fotózok. Hogy mi foglalkoztat 
még? Össze kell (kellene) gyűjteni a mezőtúri 1956-os emlékezéseket és az 1945-56 közti szörnyű előzmé-
nyeket. Az utolsó percben vagyunk!

- Mezőtúr a magyar reformáció egyik legrégibb fellegvára. Itt volt egész Európában a legelső református ok-
tatási intézmény, amely 1530-ban alakult. Ennek az utóda a tavaly Nemzeti Emlékhellyé nyilvánított Szegedi 
Kis István Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda, vagy röviden 
a Református Kollégium. Hogyan látod te ennek az intézménynek a működését, hatását, s mit jelent neked 
mezőtúri reformátusnak lenni?

- Hogy mit jelent nekem mezőtúri reformátusnak lenni? 2005 óta presbiterként vagyok jelen az egyház 
közéletében. Részt veszek megbeszéléseken, döntéseken. A református egyház alapelve a kálvinizmus 
Borsos Károly – a református gimnázium egykori nagy igazgatója – szerint a legtökéletesebb világnézet, 
mely minden igaz értéket megbecsül. A múlt és jelen minden kultúrkincsének felhasználásával építi a 
jövendőt. Ennek szellemében próbálunk munkálkodni. Az iskola a keresztény erkölcsiség biztos alapjain 
állva nevel a szeretet, türelem és meggyőzés eszközeivel, az igazi – krisztusi – értékek megismerésére, az 
igazság felfedezésének képességére, s a lelkiismeret tudatosítására, az áldozat jelentőségére. (S ez bizony 
nehezebb dolog, mint számonkérni a napi tananyagot.)

- A végén bevallom neked, hogy ezt a riportot némiképpen születésnapi ajándéknak szántam, hiszen az 
idén kerek évfordulód lesz. Azt azonban nem áruljuk el, hogy hányadik, hiszen az energiád, életkedved, 
munkád alapján sok esztendőt letagadhatnál. Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntelek tehát Téged, s 
Isten bőséges áldását kérem életedre, munkásságodra, szeretteidre, s az egész közösségre is, amelyért mun-
kálkodsz. S munkálkodj még nagyon sokáig, mindannyiunk örömére és hasznára.

- Kedves János, köszönöm a születésnapomra szánt kérdéseidet. Jelenleg így tudom megválaszolni. 
Nem is tudtam, hogy ennyi mindent tudsz rólam. Még bizonyára fogunk erről beszélgetni.

- Ami nekem mindig nagy öröm és lelki élmény. További jó munkát kívánok és nagyon szépen köszö-
nöm a beszélgetést.

Fiaimmal Unokáimmal
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Kissné Mikes Éva

jászai mari

A magyar színjátszás nagyasszonya, minden idők legnagyobb Médeája, Elektrája, Antigonéja, a ma-
gyar és világirodalom klasszikus szerepeinek leghivatottabb tolmácsolója volt.

1850-ben született a Komárom megyei Ászáron. Keserű gyermekkor és 
hányattatások után nyílt meg előtte a színház, melyet templomként tisz-
telt. Nemcsak művésznek, de embernek is rendkívüli volt. Erős akaratú, ra-
jongó, szélsőséges és adakozó. Korlátokat, megalkuvást nem tűrt. Színész-
ként, versmondóként és olykor íróként is a magasrendű emberi és nemzeti 
eszményeket szolgálta. Fel akart mindenkit emelni abba a magasságba, 
ahol bálványai: Petőfi, Széchenyi és a nagy drámai hősök küzdöttek esz-
méikért. 1926-ban hunyt el Budapesten.

Ez a nagy művészasszony több ízben megfordult Mezőtúron – a korabeli 
helyi újságok híradásai szerint. 1898. május 26-án a Központi Kaszinóban 
lépett fel művésztársaival. E műsort társasvacsora követte. (Föllépéséről a 
Rónaság című helyi lap adott hírt, melyet Farkas Antal szerkesztett.) 1909. 
szeptember 9-én a Nemzeti Szálloda nagytermében Molnár Gyula színtár-
sulata Bakonyi Károly híres operettjét, a Tatárjárást mutatta be. Jászai Mari 
Riza bárónő szerepében mint primadonna hódította meg a közönséget. (Erről az alkalomról a Mezőtúr 
és Vidéke számolt be.)

A művésznő jó kapcsolatot ápolhatott városunkkal, mert írásaiból is küldött a Mezőtúr és Vidékének: 
1908. november 22-én A mi koponyáink és decemberben a Mikor újságíróval beszélgetek címűeket.

Az alábbiakban közölt írásos vallomása a Vérző Magyarország című antológiában jelent meg, melyet 
Kosztolányi Dezső szerkesztett 1921-ben magyar írók írásaiból a trianoni tragédia után. 

Hazaárulás
Azt kérdezte tőlem a minap egy újveretű fiatalember: Asszonyom, mi az: hazaszeretet? A szívem a torkom-

ba szökött és magam is fölugrottam az asztaltól, melyet körülültünk. Teremtőm! nyilalt át egész testemen, 
most adj szót a nyelvemre, változtasd szóvá az ajkamon mind azt a kínt, amit a háború első napjától fogva 
szenvedtem, ami elszomorította minden ébredésemet: jaj! háború van! ami nem engedte, hogy három télen 
tüzet gyújtsak a kályhámba: jaj! a fiaink a lövészárokban fagyoskodnak, ami nem engedett jóllaknom, 
mert a fiaink ott künn éheznek, ami rabszolgájává tett a háború áldozatainak, minden időmmel és minden 
garasommal együtt; csak így bírtam, csak így nem szégyenlettem tovább folytatni az életemet. – Oh, drága 
véreink, akik visszajöttetek az oktalan, buta poklokból, a harcterekről, tudjátok meg, hogy voltunk itthon 
ilyenek, akik sem anyáitok, sem feleségeitek nem voltunk, de valamennyitekért imádkoztunk és reszket-
tünk és dolgoztunk – csak így bírtunk élni. – Tudjátok ezt meg, és ez a tudat váljék tibennetek azzá, ami 
nekünk mindezt parancsolta: Hazaszeretetté, mely a nyelvemre adta a feleletet arra a feneketlenül léha 
kérdésre, hogy: mi az a hazaszeretet? Mert mindezt egy szóban kellett annak az úrfinak megmondanom, 
hogy soha el ne felejtse: A Hazaszeretet, fiatal úr, egy nemzetben az, ami a testben az egészség! attól naggyá 
nő, anélkül elsorvad. Hazaszeretet nélkül nincs Nemzet, csak horda. A nagy nemzeteket az tette naggyá. A 
hazaszeretetet nem lehet magyarázni, mint nem lehet az egészséget, ami nélkül meghal a test.

Mibelőlünk, magyarokból – hát nem veszitek észre ?! – hogy évtizedek óta próbálják azt kilopni, és vele 
egyetlen erőnket, a lelkünk önérzetét! Hát nem látjátok, testvéreim, mióta pusztítják rettenetes házi-el-
lenségeink (akinek nem inge, ne vegye magára!) a legútálatosabb méreggel, a nevetségességgel, mert tud-
ják, hogy a magyar, mint a gyermek, ettől irtózik leginkább – úgyszólván egyetlen értékes tulajdonunkat, 
a hazaszeretetet! Mert jól tudják, hogy az a legnagyobb erő egy nemzet testében, mert az minden tetté-
ben ott van. Miért nem merik megpróbálni kiverni az angolból, a németből, az amerikaiból, franciából, 
akiknek pedig már nincs is rá szükségük, mint nekünk – Világárváinak! Azért, mert azokig még nem ér 
el a kezük az emberiség ellenségeinek. Azokra majd miutánunk kerülne a sor, mikor már a lábuk a mi 
nyakunkon van.
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Magyarok! Ütött utolsó óránk, melyben még talpra állhatunk! Akartok tovább élni mint magyarok? Ha 
igen, akkor hozzátok áldozatul nemzeti nagyságtoknak régi és új bűneiteket. Ne csináljatok mindent fé-
lig – kényelemből. Mert a magyar sem gyűlölni, sem szeretni nem tud egészen. Langyos, amire Szt. János 
evangelista azt mondja: Te pedig sem meleg nem vagy, sem meleg nem vagy, és én kiköplek a számból. 
Igaz, hogy mindenik erőfeszítésbe kerül. – Továbbá – kövezzetek meg, mégis kimondom: Ti az ellensé-
geitektől, csak idegen legyen, semmit sem irigyeltek, de egymástól mindent! Nemhogy örülnénk, hogy a 
másiknak is van! Hisz az nemzeti kincs, az mindnyájunk kincse! A szomszédé épp úgy az, mint az enyém.

Egyforma nemzeti kincsünk a vagyonunk, az eszünk, a becsületünk és az időnk! Ezeket a kincseinket 
lopjuk mi meg mindennapi, apró hazaárulással! Először is a legdrágábbat, az eszét elhomályosítja a ma-
gyar a pipázással. Már Vörösmarty megmondta, hogy: a magyar mit tudna, ha még pipázni sem! A dohány 
pedig megtompítja az észt, holott a föld egyetlen nemzetének sincs rá akkora szüksége, mint ma nekünk!

Következik az időrablás, a kártya, mely már a gyermekeket is megmételyezi, mint a dohányzás. To-
vábbá a becsületrablás, amit nálunk senki sem ellenőriz, pedig az életünkre megy, és az ember arc-
bőre lesül tőle, mikor külföldön ilyeneket hall a hazájáról – mint pl. én is Londonban, a kereskedelmi 
kamara egy tagjától: „Nem tarthatunk fönn kereskedelmi összeköttetést a magyarokkal, mert azok 
csalnak!” Azt mondja: a „magyarok”! – „Jó mintákat küldenek, de rossz árut, és mikor mi ezt vissza-
küldjük, a közigazgatás ott a csalóknak fogja a pártját és azok javára dönt.” (Komárom megyei kefe- és 
keményítőküldemények voltak akkor a per tárgyai). Ezek a kereskedők nem a nemzeti becsületünket 
árulják-e a világ piacain? Büntetlenül! Ugyanaz a londoni úr így folytatja: „Marhabőröket sem vehe-
tünk a magyaroktól, mert mind át van szurkálva vasvillával és hasznavehetetlen.” – Tehát csalók is, 
vadak is vagyunk! Néptanítók! Ez utóbbi vád a ti bűnötök! Miért nem tanítjátok meg a falusi gyerme-
ket munkatársaik, az állatok megbecsülésére, hiszen ez már az egész világon meghaladott álláspont!

És végül a legszívfacsaróbb, a legpusztítóbb hazaárulás óh, Apánk-anyánk! Óh Állam, mely már egé-
szen a te lelkiismeretedet terheli: a pálinka (amit ma a rum szép nevére kereszteltek el). Ez juttat évenkint 
hetvenezer magyart a tüdővész csontkarjaiba. Ez lopja ki a véréből a piros, az ellenálló vérsejteket. Ez 
lopja ki az izmaiból a munkabírást. Ez teszi az utódait nyavalyatörőssé, hülyévé, vagy skrofulássá és 
csenevésszé. Ez tölti meg a kórházakat, mikkel olyan nagyra vagyunk, és a börtönöket (mikkel nem 
dicsekszünk).

Testvéreim! Dániában nincs kórház, mert nincs kocsma! Nálunk, – óh hallgass ide Apánk-anyánk, 
óh Állam! – nálunk egy négyezer lélek-lakta kis faluban van – hét pálinkamérés!! Ezt a hetediket 
mindenáron meg akarta már akadályozni az én szegény atyámfia, az odavaló plébános; járt a székvá-
rosban, kilincselt az uraknál, könyörgött, végre rimánkodott, hogy ne tegyék nyomorékká a faluját, ne 
engedjék megrontani már a gyermekek vérét; – mert ez a hetedik pálinkás a fiatalkorúakat csábította 
a hálójába, mézes pálinkával. Maga is fiatalkorú volt, mégis megkapta az engedélyt a mérésre, és ott 
itatta a gyermekeket tizenkétévestől fölfelé, a kápolnával szemben! Vasárnap délelőtt! Szegény István 
öcsémnek, a plébánosnak azután, majd hogy az életébe nem került a kommün alatt, hogy azt az em-
berirtást akkor szóvá tette, mert a szép Száli kisasszony egyre hajtogatta a vörösök előtt, hogy: „Ennek 
a papnak is kötél kellene a nyakába.” Mert Száli k. a. bibliai szép Judith és Eszterek fajából való hősnő!

Igenis: a mi Apánk-anyánk, a Gondviselőnk, az Állam a gyermekei piros vérével él, mert a pálinkából 
pénzel. Tehát megeszi a gabonáját füvében! Mert íme, nézzétek hányszoros kár az „ital”. – Mintha a 
természet teremtett volna egyéb italt a víznél! A felséges szöllőt az ember rothasztotta meg először, 
nem az Isten. Ez találta ki neki a hordót is, nem az Isten teremtette. – És hiszen már Széchenyi István 
mondta: „Az oktalanok azt mondják: zsírosat ettem, bort kell rá innom; holott a szesz mégegyszer any-
nyi ideig tartja meg az ételt a gyomorban, mint azt a természet rendeli”.

Nos, testvéreim, az „ital” négyféle közvetlen veszedelem az államnak; először: megtölti kórházait, 
mert hiszen az ember piros vérével, vagyis az ellenállóképességével él. Piros vérsejteket eszik. A kór-
házban fekvő ember dolga megtétetlen marad, sőt, az államnak kell etetnie! A kórházakban sínylődő 
ember nem bírja az adóját megfizetni, mint a börtönök lakói sem, akik szintén kétharmadrészben az 
ital áldozatai; azé az italé, amit a szülei magukba öntöttek, amitől ártatlan gyermekeik „terhelten” jöt-
tek a világra! Óh Állam! Oh Apánk-anyánk! Ha te ezt tovább is elősegíted „italmérési” engedélyeiddel, 
akkor te magad vagy a legszörnyűbb hazaáruló! Tedd jóvá most, nemzetünk végveszedelmében, mult 
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bűnödet, védelmezd meg hát legalább a jövő nemzedéket! Oh Állam! Adj a jövőnek egészséges nemze-
déket! Ez szent kötelességed. Rendkívülit csak rendkívüli eszközökkel érhetni el!

Küldj ifjú apostolokat falvainkba, akik segítségedre legyenek egy erős, tiszta nemzedék nevelésé-
ben! Akik megtanítsák a mi gyermekeinket is hazaszeretetre, és megútáltassák velük a megszokott, a 
szokássá vált százféle, mindennapos hazaárulást! Oly könnyű és oly hálás föladat a gyermek lelkébe 
nemes magot ültetni! Oh Állam! a jövő a te kezedben, a te hatalmadban van! Küldj önkéntes aposto-
lokat iskoláidba, akik egy rövid nemzeti tízparancsolatot visznek a szíveikben és azt átültetik az új 
nemzedék lelkébe! A gyermek szereti a szépet. Örömest tanulja. Kezdd a tanítását Széchenyi szavaival: 
„Csak tiszta erkölcsű nép lehet naggyá!”

Tanulja meg az a gyermek a nemzete becsületét megvédeni, a nemzete idejét megbecsülni, a nem-
zete egészségét megoltalmazni! Hadd tudja meg az a gyermek, hogy mit feleljen az apjának, mikor az 
csúfondárosan azzal fogadja az iskolából hozott új tant: Ugyan-úgye? A bor ártalmas? Az apám is ivott, 
mégis 80 esztendős lett! De azt nem tudja, hogy a bolgár, aki aludttejjel él, száztíz esztendőt él meg 
egészségben és addig sohasem beteg. Majd a fia megmondja ezt neki. Valamint azt is, hogy a bor nem 
„erőt ád”, hanem erőt vesz a testből, mert az a pillanatnyi fölélénkülés, melyet a bor okoz, csak annál 
mélyebb lehüléssel, végre álmossággal jár. Hiszen ha nem esne tőle az ember hőfoka sokkal alacso-
nyabbra, mint aminő volt, mikor megitta, nem volna az éjszaki utazók számára a szeszes ital halálos 
végzetű. Pedig az. Változtassuk át a kocsmákat tea-házakká. A tea izompótló és lélekfrissítő (ha szesz 
nélkül isszuk), fölvillanyozza a testet, lelket, anélkül, hogy megvadítaná és ártana! A teától jókedvvel 
fog az ember munkához, nem káromkodással.

Testvéreim! Te szép magyar fajta! Ébredj önérzetre és a világ első népe lehet belőled. De így, ahogy 
van, – nem jól van! Oh! Miért nem foghatom meg valamennyitek kezét külön-külön, hogy a forró köny-
nyeimet hullassam mindegyikre – mint ahogy most folynak, míg ezeket nektek írom – hogy higyjetek 
nekem! Kezdjünk új életet, mert így elveszünk!

A tanítóitoknak adjatok eleget enni, hogy ne járjon ki kapálni a földjére, hanem tanítsa a gyerme-
keiteket egész lelkével, százszoros, mindent felölelő Hazaszeretetre! Ti pedig kérjétek számon tőle, 
hogy mire tanítja őket. Meg kell újhodnunk, mert így elveszünk. Hiszen már úgyis azt kérdezték, akik 
ismertek bennünket fénykorunkból! Azt kérdezték a lengyelek az oláh megszállás alatt: „Hová lett a 
magyar?!” Azt feleljük, úgy-e testvérek: a magyar itt van, csak kifáradt, csak pihen. Hiszen mindnyá-
junk szívén átfutott a nemlét iszonya. Hiszen mindnyájan érezzük, hogy

„Ha minket is elfú a sors zivatarja 
  Nem lesz az Istennek soha több magyarja!” (Arany.)

* * *
Brakszatorisz Éva

mezőTúriak az i. VilágHáborúban

Kutatásaink eredményeképpen újabb I. világháborús mezőtúri résztvevők neveit sikerült fellelnünk. 
A lista biztosan nem teljes, a lent megjelölt forrásokból ennyi volt kideríthető, ám számos, előttünk 
egyelőre még ismeretlen forrás létezhet, melyekből további mezőtúri illetőségű katonák személyére 
lehetne fényt deríteni. A kutatást éppen ezért folytatjuk.

T. Balogh Bálint: volt földbirtokos, tizedes. Született: 1876., Mezőtúr. 1897. okt. 
6-án vonult be tényleges katonai szolgálatra az 1. k. h. e.-hez. Leszerelt 1900. okt.-
ben. A világháború alatt 1914. okt. 1-én az 1-es h. huszárokhoz vonult be Kecske-
métre, ahol előbb mint oktató altiszt teljesített szolgálatot, majd a budapesti ka-
tonai lókórházba került felügyelő altisztnek. Ezen szolgálatát 1916. febr.-ig látta 
el. Ekkor mint mezőgazdát tartósan szabadságolták. 1936. márc. 24.-én hunyt el 
Gyomán. Az 1898. évi jub. é., a lovas- és lövészjelvény volt tulajdonosa.

T. Balogh Bálint
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Bányai János: autótulajdonos. Született: 1897., Mezőtúr. Bevonult 1915. aug.-ban 
a 29. h. gy. e.-hez Budapestre. Kiképzése után az olasz frontra került és mint gépko-
csivezető teljesített szolgálatot (Monte Grappa stb.). Részt vett az országgyarapító 
bevonulásokban is. Kitüntetései: Kcsk. és Erdélyi eé.

Bárdos Lajos: ny. á. I. o. pta alt. Született: 1884., Mezőtúr. Bevonult tényleges szol-
gálatra 1906. aug.-ban a 68. k. gy. e.-hez Szarajevóba. A világháború kitörésekor 
áthelyezték a 99. k. gy. e.-hez és ebben a kötelékben az orosz frontra került. 1914. 
nov. 4-ig küzdött ezredének valamennyi ütközetében, ekkor hadifogságba esett. 
Hazajött 1920 júniusában. Kitüntetései: Kcsk. és az 1908. évi jub. é. 

Bencze János: tizedes, kereskedő, Mezőtúr. 1895, Mezőtúr. 1915 május havában 
vonult be a 29. honv. gy. e.-hez Bpestre, ahonnan szept. 19-én az orosz frontra vit-
ték. Itt ezredének több ütközetében harcolt, majd 1916. június 4-én hadifogságba 
került. 1918 október havában jött haza. Kitüntetései: Kcsk., Heé.

Csala Imre: gazdálkodó. Született: 1883., Mezőtúr. Bevonult 1906. októberben a 
68. k. gy. e.-hez. A világháború kitörésekor az orosz frontra került, majd az ösz-
szeomlásig az olasz hadszíntéren tevékenykedett. Nevezetesebb hadmozdulatai: 
Jaroszlau, Lemberg, Krakkó stb. A visszavonuláskor olasz hadifogságba esett. Ha-
zajött 1919 őszén. Részt vett az erdélyi bevonulásban. Kitüntetései: Br. és Kcsk.

Dunsits Dezső: újságíró és gazdálkodó. Született: 1889., Mezőtúr. Bevonult 1918. aug. 15-én a 32. k. 
gy. e.-hez Budapestre. Kiképzése után az orosz frontra került, ahol részt vett a wolhyniai harcokban. 
Ott megbetegedett és az összeomlás itthon érte.

Fadgyas Balázs: fuvaros, tizedes. Született: 1895., Mezőtúr. Bevonult 1915 május-
ban a 13. h. gy. e.-hez Pozsonyba. Kiképzése után az orosz frontra került, majd a ro-
mán és a francia harctereken küzdött. Nevezetesebb ütközetei: Lublin, Ivangorod, 
Rovnó, Tölgyesi-szoros, Verdun stb. Kitüntetései: O2 és Kcsk. 

Fejes Balázs: kovácsmester, őrvezető. Született: 1881., Mezőtúr. Kiképzését 1902-
ben nyerte a 68. k. gy. e. kötelékében. A világháború kitörésekor az orosz frontra 
került és 1917. októberig ott küzdött. Ekkor mint nélkülözhetetlen gépészt a hábo-
rús fegyveres szolgálat alól felmentették. Kitüntetései: Br. és Kcsk.

Bányai János

Bencze János

Fadgyas Balázs

Fejes Balázs

Csala Imre

Bárdos Lajos
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Fekete Zsigmond: gyalogos, felügyelő, Mezőtúr. 1897, Mezőtúr. 1915 szeptember 
14-én vonult be a 68. k. gy. e.-hez, ahonnan rövid kiképzése után az orosz harctérre 
vitték. Több ütközetben vett részt és 1916 április 29-én boka- és gyomorlövéssel 
hadifogságba esett – 1918 júniusában jött haza. Júliusban az olasz harctérre vitték, 
ahol az összeomlásig harcolt. Kitüntetései: Kcsk., Seb. é., Heé.

Hajdú Péter: nyug. tiszthelyettes. Született: 1885., Karcag. Lakik: Mezőtúron. 
1907. jan.-ban vonult be tényleges katonai szolgálatra a 13. k. h. e.-hez a galíciai 
Lancutra. Tényleges idejének letelte után hiv. altiszt lett. 1912-ben lett őrmester. A vi-
lágháború kitörésekor ebben a rendfokozatban került le a szerb harctérre, ahonnan 
rövidesen az orosz hadszíntérre irányították. Itt részt vett az oroszlengyelországi, 
keletgalíciai, kárpáti, bukovinai és wolhyniai harcokban. 1916-17-ben a román had-
járatot küzdötte végig a Tölgyes-Gyimesbükk harcvonalon, majd megbetegedett. 
1917. okt.-ben ismét a román harctérre került, ahonnan 1918. márc.-ban átvitték 
az olasz hadszíntérre. Itt az assiagói stb. harcokat küzdötte végig az összeomlásig. 
Kitüntetései: Kor. ez. érd. ker. a vit. é. szal., Br., Kcsk., Heé., 1912-13 m. ker., 1908. 
évi jub. ker., 10 éves szolg. jel, lovas- és lövészjelvény.

Hamza Rezső: kereskedő. Született: 1899., Mezőtúr. Bevonult 1917. márciusban a 
29. h. gy. e.-hez Budapestre. Kiképzése után az olasz frontra került és az összeomlá-
sig küzdött ezredének valamennyi ütközetében. A visszavonuláskor hadifogságba 
esett. A nemzeti hadseregben is szolgált. Kitüntetései: Br. és Kcsk.

Hanyecz Menyhért: gazdálkodó, őrvezető. Született: 1899., Mezőtúr. Bevonult 
1917. márciusban a 4. h. gy. e.-hez. Kiképzése után az olasz frontra került és részt 
vett a görzi és a piavei harcokban. Ott gránátlégnyomást szenvedett és következté-
ben 50%-os hadirokkantságát állapították meg. A nemzeti hadseregben 3 hónapig 
szolgált.

Kelemen Bálint: irodai altiszt. Született: 1885., Mezőtúr. Bevonult 1915. aug.-ban a 4. k. vonatosztag-
hoz Budapestre. Kiképzése után az orosz frontra került. 1916 áprilisában áthelyezték a 68. k. gy. e.-hez 
és ebben a kötelékben részt vett a volhyniai harcokban, majd később az olasz fronton küzdött. Ott 
megsebesült és az összeomlás itthon érte. A Kcsk. tulajdonosa. 

Lapis István: malomgépész, tizedes. Született: 1888., Mezőtúr. Bevonult 1915. 
februárban a 29. h. gy. e.-hez Budapestre. Kiképzése után részt vett a kárpáti har-
cokban (Drohobic). Itt megsebesült. Felgyógyulása után szabadságolták. Ezután 
a fegyvermesteri tanfolyamot végezte el. 1907 márciusában áthelyezték a 7. h. 
huszárezredhez és ebben a kötelékben a román harctérre irányították. Mint zlj-
fegyvermester, részt vett a Hármashatár-hegy környéki hadmozdulatokban. Ké-
sőbb az 5. rohamfélezred-törzsnél tevékenykedett mint ezred-fegyvermester. Az 
összeomlás ott érte. 

Fekete Zsigmond

Hamza Rezső

Hanyecz Menyhért

Lapis István

Hajdú Péter
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Majoros András: ny. Máv-fűtő, őrvezető. Született: 1890., Mezőtúr. Tényleges ka-
tonai szolgálatra 1911 októberében vonult be a 68. k. gy. e.-hez Zimonyba. A világ-
háború kitörésekor a szerb frontra került. A cigányszigeti ütközetben megsebesült. 
Felgyógyulása után az orosz harctérre irányították, ahol újból megsebesült. Gyógy-
kezelésének befejeztével mint vasutast felmentették.

Mikes Gábor: terménykereskedő. Született: 1899., Mezőtúr. Bevonult 1917 márc.-
ban a 68. k. gy. e.-hez Prágába. Kiképzése után az olasz frontra került, ahol a 
piavementi harcokban küzdött, a 132. komb. k. gy. e. kötelékében. Ott súlyosan 
megbetegedett és mint rokkantat, szabadságolták. Részt vett Erdély visszafoglalá-
sában. Kitüntetései: Kcsk. és az Erdélyi emlékérem.

Németh Ferenc: hadapródőrmester, hitelszövetkezeti ügyv. igazgató, Mezőtúr. 
1890, Orosháza. A világháború kitörésekor a 99. k. gy. e.-hez vonult be Znaimba. 
Tábori ezredével az orosz harctérre ment, ahonnan 1917 őszén az olasz harctérre 
vezényelték. Mint szakaszparancsnok ezredének számos ütközetében bátran har-
colva küzdött. Az összeomlás után jött haza. Résztvett az erdélyi bevonuláson is. 
Kitüntetései: O2, OB, Kcsk., Heé., Osztr. és tiroli heé., Erdélyi eé. 

Pály János: hadnagy, m. kir. gazdasági felügyelő, Mezőtúr. 1893, Darnózselyi. A 
világháború alatt a pozsonyi 13. h. gy. e.-hez vonult be. 1915 február 20-tól 1916 ok-
tóber 14-ig az orosz, 1917 április 10-től 1918 májusig a román, majd november 17-ig 
az olasz harctéren küzdött ezredének számos ütközetében. Többízben tüntette ki 
magát bátorságával. Közben meg is sebesült. Az erdélyi bevonulásban is résztvett. 
Kitüntetései: Sign. Laud. a kardokkal, O2, Seb. é., Kcsk., Heé., Erd. eé.

Pályi Mihály: kovácsmester, szakaszvezető. Született: 1891., Mezőtúr. Bevonult 
tényleges szolgálatra 1913 októberében a 13. huszárezredhez. Innen saját kérelmé-
re áthelyezték a 6. gy. e.-hez. A világháború kitörésekor a szerb frontra került, majd 
az orosz, később az olasz hadszíntéren küzdött. Nevezetesebb ütközetei: Sabác, 
Kirov, Luck, Zborov, Feltre-szakasz, Monte Grappa stb. Az összeomlásig az első 
tűzvonalban harcolt. Részt vett az erdélyi bevonulásban. Kitüntetései: Br., Kcsk. és 
az Erdélyi emlékérem.

Sánta Kálmán: MÁV-fűtő, tizedes. Született: 1890., Mezőtúr. Bevonult tényleges 
szolgálatra 1911 októberében a 68. k. gy. e.-hez Zimonyba. A világháború kitörése-
kor a szerb frontra került és a Sabác alatt vívott csatában megsebesült. Felgyógy-
ulása után az olasz harctérre vezényelték, ahol 1916 júliusáig küzdött, ekkor hadi-
fogságba esett. Kitüntetései: Br., Kcsk., 1912-13. évi mozg. ker., Heé.

Majoros András

Németh Ferenc

Pályi Mihály

Pály János

Sánta Kálmán

Mikes Gábor
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Soltész András: gazdálkodó. Született: 1887., Mezőtúr. 1908. október 1-én vonult 
be tényleges szolgálatra a 68. k. gy. e.-hez. Részt vett az 1912-13. évi mozgósítási 
készenlétben. A világháború kitörése újból fegyverbe szólította. Először a szerb, 
majd az orosz és az olasz harctereken küzdött. A jaraki, kragujeváci, wolhyniai és 
az Udine melletti csatákban harcolt. Meg is sebesült. Az összeomlás idehaza érte. 
1939-ben rendkívüli fegyvergyakorlaton is részt vett. Kitüntetései: Br., Kcsk., 1912-
13. évi eé.

Szőke Kálmán: pénzbeszedő. Született: 1884., Mezőtúr. Bevonult 1915. február-
ban a 68. k. gy. e.-hez Szolnokra. Kiképzése után az orosz frontra került. Részt vett 
a kárpáti harcokban, majd az előnyomulásban harcolt. Innen betegen kórházba 
szállították. Gyógykezelésének befejeztével mint 75%-os rokkantat elbocsátották a 
hadsereg kötelékéből. Kitüntetései: O1, Br. és Kcsk.

Szűcs Sándor: csizmadiamester. Született: 1899., Mezőtúr. Bevonult 1917. nov.-
ben a 29. h. gy. e.-hez Budapestre. Kiképzése után áthelyezték a cs. és kir. katonai 
cipészműhelybe Aradra. Az összeomláskor ott teljesített szolgálatot. A nemzeti 
hadseregben 16 hónapig szolgált. Részt vett az erdélyi és délvidéki bevonulásban.

Takács Sándor: szakaszvezető, gazdálkodó, Mezőtúr. 1890, Mezőtúr. 1911-ben 
vonult be a 13. huszárezredhez. 1912-13-ban mozgósítási készenlétben volt. A vi-
lágháború kitörése tényleges szolgálata közben érte. A legelsők között ment ki a 
szerb harctérre, ahonnan az orosz, majd az olasz harctérre vitték. Számos ütkö-
zetben vett részt s lábtörést szenvedett. Az összeomlás után jött haza s szerelt le. 
Kitüntetései: Seb. é., Heé., 1912-13. évi mozg. e. k., 40 éves jub. érem.

Tóth Imre: kútásómester, őrvezető. Született: 1893., Mezőtúr. Bevonult 1914. aug.-
ban a 68. k. gy. e.-hez. Kiképzése után az orosz frontra került, majd az olasz had-
színtéren küzdött. Nevezetesebb ütközetei: kárpáti harcok, Luck, Tarvizó stb. Az 
összeomlás ápolása alatt érte. A Br. vit. é. tulajdonosa. 

Források: 
AJTAY Endre, vitéz PÉCZELY László, REÉ László szerk.: A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer 

évének története. Reé László kiadása, 1936. 610 p.
DOROMBY József vitéz - REÉ László szerk.: A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története. 

Reé László Könyvkiadó- és Terjesztővállalat, Budapest. 789 p.
KERTÉSZ Elemér – DE SGARDELLI Caesar: A frontharcos eszme szolgálatában. „Magyar Front” ki-

adás, Budapest, 1943. 481 p.
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Szabó András

FejezeTek a mezőTúri TéglagyárTás TörTéneTéből1

A település vázlatos története2

Mezőtúr megyei város Thúr, Villa-Thúr (1378), Túrtő (Thwrthew 1459), Nagy-Thúr és Mező-Túr né-
ven szerepel okleveleinkben. 1459-ben még megye kitétel nélkül, 1475-ben Békés megyében, 1488-
ban és 1498-tól pedig már a Hevessel törvényesen egyesült Külső-Szolnok vármegyébe sorozták a Be-
rettyó-parti helységet. Szomszédai: Kuncsorba, Szenttamás, Pusztapó, Tiszaföldvár, Mesterszállás, 
Szentandrás, Szarvas, a Kőrös folyó, Ludas örvény, Leski-halom, Kis Decse puszta, Farkas laponyag, 
Nagy Állás, Endrőd, Simai puszta, Túrpásztó, Póhamara. Óriási határa, a lakosság száma, életmódja 
miatt is „kis Debrecen”-nek emlegették régen. 

A hagyomány a várostól 6-8 km-re fekvő Túrtő-t tartja a város eredeti helyének. A XV. században 
ezzel a névvel említik az oklevelek s egy 1779-ben készült térképen a Körös és Túr (Berettyó) folyók 
egybeszakadásánál „Túrtő telek” bejegyzés látható egy elpusztult község jelzésére, hol épületmarad-
ványok, templomromok ma is észlelhetők. A hagyomány ebben sejti teljes joggal Mezőtúr régi helyét, 
ahonnan 1241-ben, a tatárjárás alkalmával a Berettyó és Seresér (ma száraz meder) egybefolyásánál 
elterülő nádasokba menekült a lakosság, s amikor régi helyüket letarolva találták, biztosabb helyen, a 
mostani területen kezdtek építkezni.

Anonymus szerint a honfoglaló Tas és Szabolcs hódította meg e vidéket s a hét vezéri személy egyi-
kétől, Ondtól származó Bár-Kalán-nemzetség ivadékai voltak hosszú időn át e terület urai. IV. (Kun) 
László 1281. évi oklevelében említést tesz a Túr vize melletti Túr községről, majd 1371-ben Nagy Lajos 
átvonul Túron s itt ad ki oklevelet. A XV. századtól kezdve gyakran emlegetik okleveleink. 

1387-ben, majd 1411-ben Zsigmond király Nándorfehérvár és más délvidéki várakért Túrt is cserébe 
adta Brankovics György szerb fejedelemnek, illetve családjának. Mezőtúrnak akkor már önálló vám-
szedési joga is volt. Brankovics nagyon hamar, már 1412-ben elajándékozta Túrt Bosznia fejedelmé-
nek, Mihály veronai hercegnek. Az 1450. évi országgyűlés pedig - a várnai és rigómezei csata után 
- Brankovics György minden birtokát, közöttük Túrt is Hunyadi János kormányzónak adományozta, 
a hadjáratokra kiadott költségei megtérítésére. Mezőtúr birtoka Hunyadi Lászlóra, annak dicstelen 
halála után Mátyás királyra szállott. Ő Túr egyik felét (a mai Felsőrészt) 1464. május 12-én3 Kállay 
Pálnak, a másikat (a mai Alsórészt) nagybátyjának, Szilágyi Mihálynak adományozta 1461-ben, aki azt 
azonnal el is zálogosította Rozgonyi Jánosnak. Így került ez a záloglevél Parlaghy László és Corvin 
János után Rozgonyi egyik leszármazottja, Derecsényi György kezébe, majd a Lorántffy és Rákóczi-
család tulajdonába. Az 1715. évi 49. t.-c. Rákóczi birtokait elkobozza, a kincstár tulajdonába utalja a 
Rákócziakat illető részt, amelynek egyik negyedében 1723-1837 közt br. Paluska György birtokolt III. 
Károly jóvoltából, a második negyedében pedig Ország Mihály. A br. Paluska-család kihaltával 1781. 
évben gr. Keller Ferenc nyerte el Paluska részét, akitől br. Malonyai Nepomuk János örökölte. Mikor 
1837-ben ez a család is kihalt, a magyar kincstárra szállt.

(Várostörténeti szempontból idekapcsolódó érdekes adalék a Fóti út elnevezése, mely a XVIII. század-
ból ered. Az alsórészi földesurak birtokába beékelődött a Kállay család egy birtokteste, mintegy foltot 
képezve az Alsórészen. E beékelődő birtoktestet karolta át déli irányból a Hídszeg-szigetről a „fót” 
irányába vezető út – a mai Fóti út.)4

Ország Mihály részét királyi kegyelemből III. Károly, II. Rákóczi Ferenc nővérének, Rákóczi Juliának 
adományozta, aki ekkor Aspremont Ferdinánd Gober császári generális hitvese volt. Tőle örökölte 
Erdődy György gróf felesége, Rákóczi Júlia unokája és birtokolta 1844-ig. Ezután történt a megváltás. 

1 Ez az írás elsőként a Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesületének „Jeles téglák, jeles emlékeink” című kiadványának 9. 
számában jelent meg 2015. május hónapban.
2 Részletek Dr. Boross István: Mezőtúr című tanulmányából. In: Lámpás. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület honismereti, 
közművelődési és irodalmi lapja. II. évfolyam 2. szám, 2013. június. 30-35. p.
3 Bodoki Fodor Zoltán – Bodoki Fodor Zsigmond: Mezőtúr város története (896-1944). I. kötet. Mezőtúr, 1978. 8. p.
4 Bodoki Fodor Zoltán: Petőfi Sándor és a korabeli város. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 14. Mezőtúr, 1998. 23. p.
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Az első tárgyalás 1844. december 29-én kezdődött gr. Erdődy Györgyné Aspremont Máriával. A vé-
telárat 1868-ban fizette ki teljes egészében az alsórész közönsége. A felsőrésziek a Kállay-családdal 
szintén hosszú pörlekedés után tudtak 1846. november 2-án egyezségre jutni. 

A mohácsi vész után Zápolya János magyar király oldalán véli szolgálni a magyar ügyet, sok vérál-
dozattal és felveszi a protestáns vallást. 1526-34 közötti nyolc év alatt megszűnt a plébánia működése 
1776-ig. A templom és iskola is az új hitet vallók tulajdonába ment át automatikusan. A török nem 
háborgatta ugyan őket hitükben, de kizsarolta vagyonukat. Mezőtúr a XIII. században még falu volt, 
város jellegét az eddigi iratok csak a XVI. században tüntetik fel világosan. A török hódoltság alatt is 
megtartotta város jellegét, török kincstári város volt s közvetlenül fizetett adóval váltotta meg magát. 
1872-ben lett rendezett tanácsú várossá. 1876 előtt Heves és Külső Szolnok megyében, 1876 óta Jász-
Nagykun-Szolnok megyében.

A téglakészítés emlékei Mezőtúron
A helyi iparban fontos szerepet töltött be a tégla- és a cserépégetés. Ezen iparágak megközelíthetően 

egyidősek a várossal és a regálékhoz, a királyi kisebb haszonvételek közé tartoztak. A XV. század 
második felétől a tégla- és a cserépégetés jogát a város a földesuraktól bérelte egészen az örökváltsági 
szerződések megkötéséig, amikor is e jogok a város tulajdonába mentek át. Az 1800-1860-as évek kö-
zött a régi városi téglaégető kemence az izraelita temető mellett üzemelt (a térképen5 – 1. ábra). 

A tégla- és cserépégetési jog a város tulajdonába került, ezért 1885-ben megépítette első saját tégla-
gyárát a Szolnoki út mellett lévő területen, ahol korábban a Kis Antal-féle téglagyár működött (a térké-
pen6 – 3. ábra – jelölve. Kis Antal bélyeges téglája: 5. ábra.)

5 A térképrészletekhez két kivétellel a III. katonai felmérés térképeit használtuk fel.
6 A térkép lelőhelye: Az Egyetértés naptára, 1937. Corvina Műintézet Kiadása, Mezőtúr, 1937.

1. ábra

2. ábra: a Városi Téglagyárban készült bélyeges téglák

3. ábra 4. ábra: az 1890-től használt új téglabélyeg
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Gabonaőrléssel az 1840. és 1860. évek között 3 vízimalom, 48 száraz- és 5 szélmalom foglalkozott.7 
(Ezek az adatok elsősorban azért fontosak számunkra, mert a malmok is téglából épültek – elgondol-
ható, mennyi téglára volt szükség ennyi épülethez, és mindezt a mennyiséget hány téglagyár biztosí-
totta.)

A város – főként a Kállayak birtokolta Felsőrész – ismert épületei is mind téglából épültek, az építő-
anyag pedig értelemszerűen a Kállay-kézen lévő téglavetőkből került ki. A család korcsmákat, fogadó-
kat, malmokat, egyéb épületeket üzemeltetett, melyek mind téglából épültek. A nagyszabású építkezé-
sek ideje a XVII. és XVIII. század fordulója volt, ezek termése például a 
Morgó korcsma, a Cédulaház (mindkettő a mai katolikus templom he-
lyén állt), a Zöldfa korcsma, a Varas, Becsali és Kuczori csárdák, a régi 
városháza (1726), a Papok malma8 és a hozzá tartozó raktárépület, mely 
utóbbi ma városunk legrégebbi ipari műemléke. Ennek az épületnek a 
közelmúltban történt felújítása során került elő ez a bélyeges tégla:

A Kállay-építkezések másik két, napjainkban is álló emléke a Bolváry-ház és a Zsindelyes fogadó 
(jelenleg is üzemel), melyről Bodoki Fodor Zoltán a következőket írta 1972-ben: „Zsindelyes vendég-
fogadó. Nevét zsindelyfedése után kapta. (…) A Kállay-család építette 1799-ben vendégfogadó céljára. 
(…) A Zsindelyes téglából épített erős, jelenleg is jó karban lévő épület. Az eredetileg teljesen magában 
álló épületnek az udvar felőli oldalán széles ívű bolthajtásos tornáca volt, melyet az 1930-as években 
befalaztak. (…) A vendégfogadó 1897-ig működött, amikor is a Mezőtúri Ipartestület vette át és a maga 
céljaira használta fel. A Zsindelyes nagyméretű istállóval és melléképületekkel rendelkezett. A város 
1846-ig, az örökváltsági szerződés megkötéséig, a földesuraktól bérelte, majd a szerződés értelmében 
a város tulajdonába ment át.”9

Érdekes és fontos adalék, hogy mai belvárosi református templom (amely eredetileg természetesen 
katolikus templom volt, és melynek alapjait a XV. században rakták le, szintén a Kállayak) 1720-as 
évekbeli, reformátusok általi bővítésekor az 1705-ben elpusztult póhalmi katolikus templom tégláit is 
felhasználták10 (a Póhalom és így a templom is Kállay-birtok volt).

A további, esetleg pontosabb, a XV. és XVIII. század közötti időszakra irányuló kutatásokat nehezíti, 
hogy Mezőtúr levél- és irattára 1944-ben teljesen elpusztult. 

7 Bodoki Fodor Zoltán – Bodoki Fodor Zsigmond i.m. 93. p.
8 Bodoki Fodor Zoltán i. m. 15. p.
9 Bodoki Fodor Zoltán i.m. 26. p.
10 Bodoki Fodor Zoltán – Bodoki Fodor Zsigmond i.m. 51. p.

5. ábra: Kis Antal téglabélyege

8. ábra: Kállay Péter
(1764-1837) névbetűi

7. ábra:
Kállay Pál 
(166?-1748) 
téglabélyege

10. ábra: Kállay Miklós (1754-1820) Felsőrész téglabélyegei

9. ábra: Kállay Mihály
(1774 előtt -1815 előtt) névbetűi

6. ábra: A Kállayak egyik 
téglaégetője a Póiszéken
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A Mészáros család ősi magyar birtokos nemesi család, melynek több tagja a város közéletében meg-
határozó szerepet játszott. Téglaégető tevékenységükről az első ismert adat az 1750-es évekből való, de 
nagyobb mértékben 1858-tól foglalkoztak téglakészítéssel, amikor a vasútépítéssel kapcsolatos meg-
rendeléseket teljesítették. Ebben az időszakban a családból Mészáros Lajos (1824-1890) vállalt szerepet 
a téglagyártásban.

Az 1800-as évek elején a kézművesek növekvő száma és igényei szerint 
arról döntött a városvezetés, hogy a belterületen lévő ipari tevékenysé-
geket megszünteti vagy külterületre telepíti (szárazmalom, téglaégető 
stb.), és a kézművesek számára biztosít telkeket azok helyén. 1820-tól 
kezdve az itt található agyaggödrök feltöltése és szintén e területen 
megtalálható szárazmalmok, raktárépületek, valamint az itteni tégla-
égetők épületeinek bontása folyamatosan zajlott, és 1870-re fejeződött 
be. Ekkor két új utcát alakítottak ki (Zrínyi és Wesselényi utcák) épít-

kezésre alkalmas telkekkel. Később a korábbi bontási anyagokból számos iparos műhelye és lakóháza 
épült meg e két utcában. Napjainkban ezek melléképületeinek bontása során kerültek elő a következő 
téglák, amelyek vélhetően Arany (Mihály?) téglaégetőjében készültek. Ennek emlékét őrzi a ma is 
meglévő Arany utca, a bányagödör feltöltése után keletkezett Arany tó, illetve a kb. 1880-ig itt működő 
Aranyág kocsma. 

Ezen a területen működött még a Bíró Kál-
mán-féle téglaégető, melyről közelebbit egy-
előre nem tudunk. Bíró Kálmánról is csak 
annyit, hogy korának legismertebb építő-
mestere volt.

A Bíró és az Arany téglaégetők vélhető he-
lyeit a korabeli térképeken nem jelölték, így 
azokat az ezekben az utcában lakó idős em-
berek elmondásai alapján jelöltük be. 

11 Google Map. Utolsó megnyitás: 2014.11.20.

11. ábra: Mészáros-téglagyár

12. ábra: Mészáros-téglabélyegek

13. ábra: Mészáros Lajos

14. ábra: Bíró-féle (balra) és Arany (jobbra) téglaégetők
a III. katonai felmérés térképén és egy mai11 térképen
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A Szathmáry család tevékenységéről csekélyek az ismereteink. Csupán a két testvér nevét ismerjük: 
Lajos és Antal. Nevüket még őrzi a ma is meglévő Szathmáry tanya és mellette a Szathmáry-dűlő.

Kállay Péter 1826-ban 16 ezer holdnyi területet adott tartozása fejében a Herzfelder családnak. Az itt 
működő téglaégetőt Herzfelder Zsigmond átvette, és továbbra is működtette.12

A Harkányi család 1878-ban kapta meg az Almásy családtól eltartási szerződés megkötése fejében 
a pusztakengyeli és a közelében fekvő nagykúriai területeket, ahol tovább folytatták a téglagyártást. 
Kezdetben Báró Harkányi Andor irányította a gazdaságot, majd halála után azt a testvére, Anna örö-
költe.13

12 Bodoki Fodor Zoltán – Bodoki Fodor Zsigmond i.m. 74. p.
13 Szabóné Margitai Ágnes: Harkányi Anna bárónő. In: Lámpás. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület honismereti, közmű-
velődési és irodalmi lapja. II. évfolyam 2. szám, 2013. június. 31. p.

16. ábra: Arany-féle téglabélyegek

20. ábra: a Herzfelder-féle téglaégető

21. ábra: Herzfelder-féle 
téglabélyeg

18. ábra: Szathmáry Lajos 
téglabélyege

19. ábra: Szathmáry Antal 
téglabélyege

15. ábra: Bíró Kálmán 
téglabélyege

17. ábra: a Szathmáry család tégla- és 
cserépégetőjének helye

a mai Földvári út mellett
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A Református Egyház a kezdetektől fogva (XVI. század közepe) rendelkezett saját téglaégetőkkel, 
amelyek közül kettőnek a helye ismert: a Berettyó bal partjától nem messze a Felsővízközi részen (24. 
ábra), és a Póiszéken (25. ábra), amely 1850 után került az egyház birtokába. A téglabélyegek is igen 
változatosak (26-29. ábra):

A térképeken14 (30-31. ábra) megjelölt téglagyár először Csekő Lajos tulajdona volt 1884-től 1904-ig. 
1904-1908 között Wagner Márton és Bíró Kálmán téglagyárosok üzemeltették. 1908-ban vásárolta meg 

14 A III. katonai felmérés térképe, ill. Google Map (2014.11.20.)

23. ábra: a Harkányi uradalom téglabélyegei

24. ábra: a református egyház téglaégetője
a Felsővízközi részen

26. ábra: Református 
Egyházközség

27. ábra: Túri Egyházközség

28. ábra: Túri Ref. Egyházközség 29. ábra: Református Egyház

25. ábra: a református egyház téglaégetője
a Póiszéken

22. ábra: a Harkányi család téglaégetője 
a Nagykúria-pusztán
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Márer Sándor és társa, Spitzer Béla, akik az államosításig folyamatosan működtették. 1948-49-ben a 
város tulajdonába került.

Mezőtúr város 1753-ban végérvényesen két részre szakadt: Alsó- és Felsőrészre. A feszült és kezelhe-
tetlen állapotot Mária Terézia 1764-ben kiadott rendeletével „a túriak megregulázására” a Mező-Túr 
nevet adta a településnek, és egységes közigazgatást rendelt el. (A város elnevezésének ez a kötőjeles 
írásmódja 1902-ig volt érvényes.) Ebből az időszakból és a követő évekből valók az alábbi téglák:

30. ábra: Csekő Lajos téglagyára
a III. katonai felmérés térképén

32. ábra: A Márer-féle téglákon nem alkalmaztak téglabélyeget,
ellenben az általuk készített cserepeket megjelölték.

31. ábra: a Csekő-, majd Márer-téglagyár helye 
napjainkban

33. ábra: Márer Sándor reklámlapja

34. ábra: Mező-Túr 35. ábra: Erdős Antal téglabélyege



A Bodoki Fodor Helytörténeti  Egyesület honismereti,  közművelődési és irodalmi lapja

27

További téglák:

Felhasznált irodalom:
• BODOKI Fodor Zoltán – BODOKI Fodor Zsigmond: Mezőtúr város története (896-1944). I. kötet. Mező-

túr, 1978. 193 p.
• BODOKI Fodor Zoltán: Petőfi Sándor és a korabeli város. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 14. Mezőtúr, 

1998. 47 p.
• BOROSS István dr.: Mezőtúr. In: Lámpás. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület honismereti, közműve-

lődési és irodalmi lapja. II. évfolyam 2. szám, 2013. június. 30-35. p.
• SZABÓNÉ Margitai Ágnes: Harkányi Anna bárónő. In: Lámpás. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesü-

let honismereti, közművelődési és irodalmi lapja. II. évfolyam 2. szám, 2013. június. 31. p.

Térképek:
• Az Egyetértés naptára, 1937. Corvina Műintézet Kiadása, Mezőtúr, 1937.
• mapire.eu (a III. katonai felmérés térképei)
• Google Map (Mezőtúr)

(A téglaképek az Alföldi Téglárium állandó kiállításának anyagából készültek.)

* * *
Brakszatorisz Éva – Szabó András

a mezőTúri VárosHáza korai TerVei és késői FeléPülése

Idén ősszel 87 éves lesz Mezőtúr egyik jelképe, a városháza. Méltóságteljes épülete ma is dísze a 
Kossuth térnek és a városnak. A falán tábla tudósít, hogy mikor és kiknek a tervei alapján épült, de 
ezeken túl nem árul el semmiféle háttér információt. A következőkben mögé tekintünk a falon lévő 

36. ábra: Csikós Sándor

40. ábra: Tükrös „LI” – ismeretlen

43. ábra: „FI 1825” – ismeretlen

44. ábra: „FI” – ismeretlen 

37. ábra: Túrpásztó

41. ábra: „L” – ismeretlen

42. ábra: „FIN” – ismeretlen

38. ábra: „AB” – Alsórészi 
Birtokosság

39. ábra: „L”, fölötte
háromszög – ismeretlen
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táblának, hogy bemutassuk: milyen lett és milyen lehetett volna a városháza, miért 1928-ban épült fel 
s nem korábban, valamint hogy ki volt az a céltudatos polgármester, aki a legtöbbet tette a sokáig várt 
épület megvalósításáért.

 
Mezőtúr állapota 1939-ig
Városunk mai arculatának kialakulása a 18. században kezdődött. Mindez lassú és akadozó folyamat 

volt. Mezőtúr a 19. század közepén megváltotta magát15 a földesuraitól, és 1872-ben rendezett tanácsú 
város lett, mégis folyton lemaradozott az egymást követő korszakok fejlettségi színvonalától. Még az 
1920-as években (!) is alapvető hiányok mutatkoztak: az útkövezés hézagos volt, hiányzott a kórház, 
a színház, a méltó városháza, a köztéri szobrok, szórakozóhelyek stb. „… egy város, ahol minden csak 
volt és lesz, de vannal nemigen találkozunk” – fejezte be a Mezőtúri Újság 1926. február 21-i Nincs – van 
– lesz? című vezércikkét a szerző.16

Nyilvánvaló, hogy a sok évtizedes lemaradást nem lehetett egyszerre behozni. A fejlesztések a 19. 
század végén indultak, lassan és apránként haladtak, mert sok volt az akadály: az anyagiak gyakori 
hiánya, a hozzáállás nem mindig megfelelő foka, az I. világháború és minden következménye, fő he-
lyen a katasztrofális gazdasági helyzettel és a társadalmi apátiával. Ezért olvashatunk még 1926-ból 
is a fentihez hasonló újságcikkeket. A változás és a jelentős fejlesztések végül nagy keservesen csak 
elindultak, és addig nem tapasztalt eredményekkel jártak. Ennek a folyamatnak kiemelkedő szerep-
lője volt Dr. Spett Ernő (1878-1949), aki két alkalommal – 1905 és 1910, illetve 1921 és 1939 – között 
volt Mezőtúr polgármestere. A városfejlesztés és a polgárosodás előmozdítása terén a legtevékenyebb 
és legeredményesebb városvezető volt. Dr. Boross István a református gimnázium tanára ekképpen 
jellemezte 1939-ben: „… Spett Ernő, aki minden gáncs, támadás és gyors ütemű haladás iránt – az 
évszázados bizonytalanság miatt érthető – averzióval szemben is férfiasan, erős kézzel, rendíthetetlen 
akaraterővel Mezőtúrt a háború utáni lerongyoltságból és a mindenbe beletörődés apátiájából kiragadta, 
és 18 év alatt életet teremtett, fejlődésre képes várost varázsolt a sártenger közepére.”17

Második hivatali ideje alatt valósult meg többek között a villanytelep, a vágóhíd, a posta, a Tüdőgon-
dozó, a ma is használatos házszámozás bevezetése 1927-ben, valamint a Tűzoltólaktanya felépítése, a 
Kossuth tér és az Erzsébet liget rendezése, a sporttelep kialakítása, az I. világháborús emlékmű felállí-
tása, az új városháza építésének véghezvitele is.18 E tevékeny, de méltánytalanul elfelejtett polgármes-
ter emlékét tábla őrzi a városháza falán. 

A mezőtúri városházák otthona: a Kossuth tér
Mezőtúr természetes, történelmi központja a középkor vége óta bizonyíthatóan a Kossuth tér, melyet 

hivatalosan 1892-ben kereszteltek erre a névre a mai Kossuth úttal együtt Kossuth Lajos 90. születés-
napja alkalmából. (A teret Piac térnek hívták az ott tartott piacok miatt, az utat pedig Kevi – Túrkevére 
vezető – vagy pedig Nagy útnak. A hivatalos nevek mellett a lapokban és a köznyelvben még évtizede-
kig használatosak voltak ezek a régi elnevezések.) A tér adott helyet a piacnak és a régi városházának, 
más épület a jelenleg parkos területen nem volt. A ma is látható arculat a 19. század végén kezdett ki-
alakulni, a fejlődés első jeleiként a nyugati és részben a déli oldalon ekkor kaptak helyet a ma is látható 
épületek, a templomot kivéve, mely 1700-1710 között épült, mai formáját 1845-ben nyerte el. Mellette a 
nyugati oldal két sarkán a Nemzeti Szálloda (1894) és a Református Általános Iskola (1898-1899) épü-
lete áll. A déli oldal úttörője az 1885-ben átadott Bazár, a város első emeletes épülete (alsó szintjén ma 
is üzletek működnek).19

15 BODOKI Fodor Zoltán – BODOKI Fodor Zsigmond: Mezőtúr város története (896-1944). I. kötet. Mezőtúr, 1978. 76. p. (A 
továbbiakban: MEZŐTÚR.)
16 Mezőtúri Újság 1926. február 21. 1-2. p
17 SZABÓ András: Dr. Spett Ernő élete (1878-1949). In: Lámpás. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület honismereti, közműve-
lődési és irodalmi lapja. Mezőtúr. III. évfolyam. 2014/3. szám. 9. p.
18 A 2. számú jegyzetben megjelölt folyóiratcikken kívül Spett Ernőről bővebben l.: BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon 
A-tól Z-ig. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 16. Mezőtúr, 1999. 132-133. p.
19 A felsorolt épületek leírását l.: SZABÓ András: Mezőtúri képeskönyv. Második kiadás. Mezőtúr, 2007.
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Ma nem tartozik a Kossuth térhez, de 80 éve még odaszámították, és már csak a kora miatt is említés-
re érdemes a Dózsa György út és a József Attila utca kereszteződésében álló L-alakú épület, mely 1872-
ben20 épült, tehát a tér és közvetlen körzete épületei között a legidősebb (a templomot nem számítva). 
A szerény épület a Dobogó nevű vendéglő volt (nevét a mai közúti híd 1850-ben fából épült elődjének 
dobogó hangja után kapta). Eredeti funkciója mellett 1877-1883 között a város első olvasókörének, a 
Központi Olvasóegyletnek (később Úri Kaszinó) is itt volt a székhelye21, majd 1936-tól a 20 ágyas Me-
zőtúri Stefánia Szülőotthon rendezkedett be benne22. A szocialista korszakban tanyai kollégiumnak 
adott helyet, jelenleg a Református Kollégium épülete.

A fenti állapot nem változott 1928-ig, akkor felépülése után a városháza elfoglalta a keleti oldal egé-
szét, majd 1929-ben az északi oldal is modern épülettel, a Tűzoltólaktanyával gazdagodott. A II. vi-
lágháborúig még egy épületet adtak át, a Bazárhoz illeszkedő postapalotát 1939-ben, így a déli oldal 
is lezárásra került.23 Kialakult a Kossuth tér máig látható szabályos, egyedi elrendezése. A háborút 
követően, 1972-ben készült el a ma látható épületek utolsó tagja a Tűzoltólaktanya mellett, az északi 
oldal nagyobb részét elfoglaló „lordok háza”, melynek helyén hosszú évtizedekig jellegzetes, földszin-
tes polgárházak24 álltak. 

Az építkezések mellett térrendezésekre is sor került. A tér régtől fogva volt a piac helyszíne, első ren-
dezésére 1928-ban, az új városháza felépülése és a régi ház lebontása után került sor. A tér betonbur-
kolatot kapott, a régi, szabálytalanul nőtt fákat kivágták, és szabályos faültetések történtek. Mindez az 
1965-ös második rendezés alkalmával változott: a piacot 1962-ben elköltöztették, a teljes teret parkosí-
tották, ezzel alakult ki a ma is látható Kossuth tér (csak a szobrok és emlékművek némelyike változott 
meg vagy költözött el 1990 után). 

Az új városháza szükségessége, tervei 1913-1914-ben
A 19-20. század fordulójának építési hulláma következtében a városközpont egyre impozánsabbá 

váló látványt nyújtott. A Kossuth tér új épületeivel párhuzamosan a környezetében is megjelentek a 
friss építmények: 1889-ben a Református Főgimnázium új épülete, 1896-ban az Úri Kaszinó mint a 
Központi Olvasó Egylet elegáns új otthona, 1899-ben a Királyi Járásbíróság épülete (jelenleg a Városi 
Kórház része), 1910-ben a Református Főgimnázium tornaterme és könyvtára (a mai Petőfi úton) és 
1915-ben a Református Diákotthon (ma a kórház főépülete).25

A városközpont arculata az 1910-es évekre modernizálódni látszott, csak éppen a mindehhez illő, a 
városi státuszt és öntudatot kifejező városháza hiányzott. A régi ugyan még mindig használatban volt, 
de már évtizedek óta nem felelt meg a célnak, külseje falusias volt, helyiségeit kinőtte a város, és az 
előbb sorolt új épületek mellett kicsinek, kopottnak és ósdinak látszott. Életkoráról, alakjáról és elhe-
lyezkedéséről ezt olvashatjuk Bodoki Fodor Zoltánnál: „A régi Tanácsház (városháza – B.É.) 1726-ban 
épült. Eredetileg egy egyenes tengelyű épületnek készült, nyugat-keleti fekvéssel. Tengelyvonala a mai 
Tanácsház (városháza) főbejáratának északi szögletére derékszögben állt és keleti vége mintegy 20-25 
méterre kezdődött a Tanácsháza (városháza) tornyától. A ’Bazár’ felé néző oldala ablakos, míg az észa-
ki oldali oszlopsoros, nyitott tornácú volt. Később az épület két végét megtoldották egy-egy északi irányú 
íves kiképzésű zárt szárnnyal.”26

Az újuló Mezőtúrt és a modern igényeket ez az épület már nem tudta kiszolgálni. A helyzet hosszú 
várakozás után 1913-ra állt úgy, hogy végre kiírták a tervpályázatot, és a beérkezett pályaműveket az 
építészekből, valamint illetékes megyei és mezőtúri személyekből alakult bizottság 1914 elején el is 
bírálta. 

20 Mezőtúri Újság 1931. május 10. 1-2. p.
21 GOMBÁS István dr.: A Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) története. Mezőtúr, 2009. 26-27. p.
22 MEZŐTÚR 162. p.
23 A Tűzoltólaktanya és a postapalota leírását l. Mezőtúri képeskönyv.
24 Mezőtúri Újság 1931. június 21. 1. p.
25 Az épületekhez l. Mezőtúri képeskönyv.
26 BODOKI FODOR Zoltán: Petőfi Sándor és a korabeli város. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 14. Mezőtúr, 1998. 22. p., ill. 
MEZŐTÚR 43. p.
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A következőkben az 1913-ban kiírt tervpályázat teljes, valamint a bírálóbizottság jegyzőkönyvének 
rövidített szövege olvasható. 27

A mezőtúri városháza tervpályázata
Építési program:
A városháza épület lehetőleg U alakban a helyszínrajzon kijelölt helyen belől, arccal a piactérre, sza-

badon állóan létesítendő.
Az épület két emeletre tervezendő, főbejáratával a piactérre, oldalt pedig a szükséges mellékbejárók-

kal. A városháza elhelyezésével kapcsolatosan a piactér szabályozási terve is elkészítendő, szem előtt 
tartva, hogy a téren a Kossuth-szobor is felállítandó lesz, továbbá a meglevő artézi kút elvezetendő 
kifolyásának is alkalmas hely keresendő, végül a hetipiacok tartására kellő nagy hely maradjon meg. 
Az épület ízléses kivitelben tervezendő, költségesebb díszítés nélkül és különös gonddal arra, hogy a 
jövőben fenntartására a városnak nagyobb áldozatot ne kelljen hozni. Az épület kiképzésének stílusát 
tervező szabadon választhatja.

Az egyes hivatalos helyiségek elhelyezése olykép legyen, hogy azon hivatalos helyiségek, ahol a kö-
zönség gyakrabban megfordul a földszinten, lehetőleg első emeleten nyerjenek elhelyezést és az egy-
mással szerves összefüggésben levő s működő hivatalok egymás mellett csoportosítandók. A folyosók 
kellő szélesek és világosak legyenek.

Az egész épület alápincézendő, azonban a pincefenék a közeli Berettyó folyó árvízszín magasságára 
tekintettel állapítandó meg. Az árvízszín magassága a helyszínrajzon van feltüntetve.

Úgy ezen okból, mint az épület kiemelése szempontjából a magas föld-szintes elhelyezés kívánatos és 
így az épület pincéje azon megoldás alapján tervezendő. Az egész épület alápincézése folytán az alább 
felsorolt helyiségek elhelyezése után kimaradó helyiségek úgy készítendők, hogy alkalmas módon 
értékesíthetők legyenek.

A pincében helyeztessenek el:
A központi fűtés céljaira szolgáló helyiségek, a tüzelőanyagok raktárai. Rendőrségi zárkák, 3 zárka, 

egyenként 12 m2 és 2 tolonc-zárka, egyenként 20 m2. Rendőrségi bűnjelkamra, 16 m2. Börtönőr lakása: 
szoba 25 m2, konyha 18 m2, kamra 12 m2. A mérnöki hivatal szertárkamrája, 25 m2. Útkaparók szobája 
20 m2 és raktárhelyiség a kézi szerszámok és kisebb anyagok részére 36 m2. Hordójelző hivatal köny-
nyen megközelíthető helyen, iroda 20 m2, hitelesítő és raktár-helyiség 100 m2.

Lehetőleg a földszinten helyezendők el:
1. Adóhivatal a következő helyiségekkel:
a) Adóelőírási szoba 60 m2. b) Váró-szoba 36 m2. c) 4 végrehajtó szobája 25 m2. d) Adótisztek szobája 

(adókivetési) 36 m2. e) Birtoknyilvántartó és írnoki szoba 30 m2. f) Iktató-kiadó és irattár 30 m2. g) 
Adóügyi jegyzőszoba 25 m2. h) Előszoba 16 m2.

2. Pénztári hivatal.
a) Előszoba 18 m2. b) Pénztári szoba 36 m2. c) Ellenőr szobája 20 m2.
3. Számvevőség.
a) Számvevő szobája 25 m2. b) Könyvelő és írnok 30 m2. c) Irattár 25 m2. d) Előszoba 16 m2.
4. Árvaszék.
a) Előszoba 16 m2. b) Ülnöki szoba 25 m2. c) Irnok szobája 16 m2. d) Iktató és kiadó 20 m2. e) Irattár 

36 m2. f) Közgyám 20 m2.
5. Tiszti ügyész.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda 20 m2.
6. Fogyasztási kezelőség.
a) Iroda 16 m2. b) Személyzet szobája 25 m2.
7. Tűzoltók.
a) Őrségi szoba 25 m2. b) Pihenőszoba 36 m2.

27 A teljes szöveg megjelent a Magyar Építőművészet 1914. (XII. évfolyam) 2. számában.
Online: http://vpublic.omikk.bme.hu/epmuv/index.php?page=article&id=14137 
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8. Házmester lakása.
a) Szoba 25 m2, b) Konyha 14 m2. c) Kamra 10 m2.
9. Szolgák szobája 25 m2. Az 1., 2., 3., 4., 5. sorszám alatt felsorolt hivatalok összefüggő elrendezése 

azok együttes működése folytán ajánlatos. Az emeletre helyezendők el: 1. Közgyűlési terem 250 sze-
mély részére karzattal ellátva 200 m2. 2. Ruhatár és karzati feljáró a közgyűlési teremhez. 3. Tanácste-
rem 60 m2. 4. Bizottsági terem 40 m2.

5. Polgármesteri hivatal.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda 25 m2. c) Irnok szobája 20 m2.
6. Főjegyzői hivatal.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda 25 m2.
7. I. tanácsos.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda 25 m2.
8. II. tanácsos.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda 25 m2.-
9. III. tanácsos.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda 25 m2. 
10. Közigazgatás.
a) Iktató 16 m2. b) Kiadó 30 m2. c) Leírószoba 36 m2. d) Irattárnok 20 m2. e) Irattár 2 helyiség â 50 m2. 

= 100 m2. f) Közigazgatási jegyző 25 m2. g) Járlatkezelők 36 m2. h) Katonai nyilvántartó 16 m2.
11. Rendőrség.
a) Rendőrfőkapitány szobája 25 m2. b) I. Rendőralkapitány 20 m2. c) II. Rendőralkapitány 20 m2. d) 

Tárgyaló-terem 36 m2. e) Rendőrfogalmazó 16 m2. f) Iktató 16 m2. g) Kiadó és nyilván-tartó 25 m2. h) 
Iroda 30 m2. i) Levéltár 36 m2. j) Végrehajtó 16 m2. k) Őrségi nappali szoba 30 m2. l) Őrségi hálószoba 
40 m2.

12. Községi bíróság.
a) Előszoba 16 m2. b) Tárgyalóterem 36 m2. c) Iroda 20 m2.
13. Orvosok.
a) Előszoba 16 m2. b) Rendelő 30 m2. c) Orvosok szobája 25 m2. d) Állatorvosok szobája 25 m2.
14. Mérnöki hivatal.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda . 25 m2. c) Rajzterem 30 m2.
15. Városgazda.
a) Előszoba 16 m2. b) Iroda 20 m2.
16. A népkönyvtár.
a) Iroda 16 m2. b) Könyvtárszoba 36 m2.
17. Az anyakönyvvezető.
a) Előszoba 20 m2. b) Esketési terem 40 m2. c) Iroda 20 m2.
A rendőrség lehetőleg elkülönítve, külön bejárattal bírjon, lépcsőkkel összekötve a fogdákkal.
Kívánatos az összefüggés a 11., 12. és 13. szám alatti hivatalokkal.
Az első emeleten a közönséggel gyakoribb érintkezésben levő hivatalok helyezendők el. Minden eme-

letsoron a szolgáknak egy-egy 25 m2 terjedelmű szoba tervezendő és megfelelő árnyékszékekről is 
történjen gondoskodás. Az árnyékszékek vízöblítéssel szellősen tervezendők.

Tekintettel azonban azon körülményre, hogy a város ez idő szerint még nincsen csatornázva, alkal-
mas derítő rendezésről történjen gondoskodás és a derített szennyvíz a Berettyóba vezettessék le. Az 
új városháza villamos világítással rendezendő be és központi fűtéssel szerelendő fel.

Az előszoba elnevezéssel felsorolt helyiségek az illető hivatalok tartalékszobái lesznek és azért vilá-
gosaknak tervezendők.

Az egyes helyiségek méreteinél a megadott mértéktől 10% eltérés megengedhető indokolt esetben.
Mezőtúr, 1913. július hó.

A bírálati jegyzőkönyvből.
A mezőtúri városháza pályaterveiről felvétetett Mezőtúron 1914. január 19., 20. és 21-én folytatólago-
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san tartott bírálóbizottsági ülésekről. Jelen voltak alulírottak. A bíráló-bizottság megalakulása után 
elnöklő polgármester megállapítja, hogy a kitűzött határidőig szabályszerű időben beérkezett kellően 
lepecsételt 41 darab pályaterv.

Bírálóbizottság ezen jegyzőkönyvbe majdnem kizárólag csak azokat a megjegyzéseit foglalta, me-
lyek a nagyobbik programm alapján készült tervekre vonatkoznak.

A térmegoldást illetőleg, bár legtöbb tervező nem volt helyesen tájékozódva a város szükségletei és 
viszonyai felől, amennyiben majdnem mind, emiatt a térre parkot terveztek, pedig ottan vásárpiacra 
van szükség, mégis megállapítható, hogy épen a legjobb tervek azok, amelyek egy felállítandó Kossuth 
szobornak mindenképen alkalmas helyet és szép hátteret biztosítanak.

A beérkezett pályatervek nagy számának igen magas színvonala fölöslegessé teszi, hogy egyes kevés-
bé sikerült tervekkel a bírálati jegyzőkönyv részletesen foglalkozzék. (…)

A tanács. Alaprajzi elrendezése takarékos, világos, egyszerű. A hivatalok csoportosítása annyira vi-
lágos, hogy szinte messziről szembeötlő. Különösen jól van elhelyezve külön csoportban a posta, a 
községi takarékpénztár és nagyon jó, hogy az első emeleten a leg-előkelőbb hivatalok, a polgármesteri 
hivatal, tanácsnokok, főjegyző, úgyszintén a közgyűlési bizottsági és tanácsterem a többi hivatal for-
galmától jól el van különítve és tágasabb sétafolyosóval ellátva. Alaprajza minden oldalról építészileg 
meg van oldva. A telek tekintélyes részét szabadon hagyja úgy, hogy módot nyújt esetleges későbbi 
terjeszkedésre. A nagyterem minden tekintetben megfelelő és művészies megoldású. Jobb volna, ha 
a posta-bejárat tágasabb, a községi pénztárbejárat magasabb lenne. A főlépcső melletti klozettek egy-
szerűbb alaprajzi vonallal, helyesebben volnának építve. Homlokzata monumentális, művészies és jól 
alkalmazkodik a piacteret ma domináló református templom hangulatához. Építési költsége 631.000 
korona.

Rajzolt csillag (*). Igen szép, jól átgondolt akadémikus alaprajz, különösen kiemelendő a cour 
d’honneur-szerű előudvar és az épület hosszában végigmenő főfolyosó két végén lépcsővel, mely meg-
oldás átnézetessé teszi az alap-rajzot. Igen szép, bár kissé túl nagy a főlépcsőház és a főelőcsarnok. A 
hivatalok jók, könnyen áttekinthető csoportosítása. Egyedüli hibája a tervnek, hogy a lépcsőházat zárt 
udvarral övezi és e körül helyezett épületbe teszi a postát, mely nehezen található fel, a számvevőséget 
az adópénztártól nem jó elválasztani. Az alaprajzon kiemelt nagyobb qualitások megnyilvánulnak a 
homlokzaton is, melynek jó tömegelosztása és magyaros kiképzése finom, művészi kastélyt biztosít. 
Építési költség 762.000 korona.

Főhomlokzat. Spiegel Frigyes és Englerth Károly terve („Tanács” jelige – I. díj)
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Berettyó III. Első pillanatra megtetsző terv, óriási �cour d’honneur-rel, melynek közepén ovális alakú 
nagyterem és alatta ugyanolyan előcsarnok van. Az elrendezésnek szépsége, hogy a városház előtt 
zárt teret, intim előudvart létesít és az épületet a folyó felől is elég szépen megoldja. Nem helyes azon-
ban, hogy a telket teljesen felhasználja és így minden további fejlődést, bővítést előre lehetetlenné tesz. 
Az előudvar az egész épülethez képest túlságosan nagy, az épület-szárnyak meggörbítése helytelen, 
mert rossz alakú és helyenként rosszul világított szobákat ad és a valóságban egy-általában nem fo-
kozza a művészi hatást. A megoldás ezen kívül nagy területpazarlást okoz, sok beépítést igényel. A 
helyiségek egyébként elég jól vannak elhelyezve, de néhol a sok görbe fal miatt zegzugosak. Az ovális 
alakú közgyűlési terem igen szép, de a hozzá tartozó ruhatárak a főlépcsők pihenőjén való elhelyezése 
hibás. Homlokzata igen szép, modern, erősen német ízlésben, nagyon szépen előadva. Általában az 
egész tervezet sok művészi qualitást árul el. Építési költsége 758.000 korona.

(…)

Főhomlokzat. Sebestyén Arthur és Bánlaky Géza terve („Rajzolt csillag” jelige – II. díj)

Főhomlokzat. Kotál Henrik terve („Berettyó III.” jelige – III. díj)
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Az összes terveket végig vizsgálván, a bizottság örömmel állapítja meg, hogy a tervpályázat minden 
várakozáson felül fényes eredménnyel végződött, nemcsak a beérkezett tervek nagy számánál, hanem 
azok kiváló művészi és gyakorlati értékénél fogva, úgy hogy a bizottság határozottan fájlalta, hogy any-
nyi kiváló művészi értékű tervnél minden díjat legalább kétszer nem adhat ki. A pályázat eredménye 
az, hogy megmutatta a városnak azt a lehetőséget, hogy ugyanazon városháza, melyet egyes tervezők 
egészen egy millió koronát meghaladó összegért tudtak csak megtervezni, ugyanaz a városháza egy 
helyesen, gazdaságosan elrendezett alaprajz szerint 600.000 koronáért vagy csak igen kevéssel na-
gyobb összegért is előállítható.

A bizottságnak határozott meggyőződése, hogy a jelen nyomasztó gazdasági viszonyok között, mi-
kor az építkezési árak annyira leszállottak, a 22 koronával felvett köbméter egységár is mintegy 10%-
kal redukálható, úgy hogy a mai viszonyok mellett épen a legjobb tervek egynémelyike 550-600.000 
koronáért megvalósítható.

Az eredményeket egybevetve a bizottság a díjakat a következőképen állapítja meg:
I. Tanács jeligéjű tervnek ítélték az első díjat, mivel legkevesebb eszközzel, legkisebb költséggel, 

aránylag legtöbb eredményt, művészi hatást ért el.
A második és harmadik díjat kiemelkedő művészi színvonaluk miatt Rajzolt csillag (*) és Berettyó 3 

terveknek ítéli oda, melyek közül akadémikusabb alaprajza és magyaros törekvése miatt előbbre he-
lyezi és így második díjjal jutalmazza.

II. Rajzolt csillag (*).
III. Berettyó 3.
A díjazottakon kívül a bizottság a következő 4 terv megvételét határozta el:
I. Kuria.”
II. Túr.”
III. Kun László.”
IV. Polgároknak.”
Ezen kívül különös dicséretben részesíti az 1x1, Kupola, Ad futuram memoriam, Magyart a magyar-

nak és Aranykapu jeligéjű terveket.
A jeligés levelek felbontásából kitűnt, hogy a díjakat és megvételét a következők nyerték el:
I. Spiegel Frigyes és ifj. Englerth Károly.
II. Sebestyén Arthur és Bánlaky Géza.
III. Kotál Henrik.
Megvétettek:
I. Rózsavölgyi Gyula.

Távlati kép. Kotál Henrik terve („Berettyó III.” jelige - III. díj)



A Bodoki Fodor Helytörténeti  Egyesület honismereti,  közművelődési és irodalmi lapja

35

II. Dr. Neuschloss Kornél.
III. Janszky Béla és Szivessy Tibor.
IV. Leimdörfer Ármin és Rácz Emil tervei.
A bizottság elhatározza még, hogy a tervek előbb Mezőtúron, majd a Mérnök- és Építész Egylet helyi-

ségében Budapesten, közszemlére állíttassanak.
Végül annak megállapításával, hogy a bizottság összes határozatai egyhangúan hozattak, a jegyző-

könyv lezáratott.
Mezőtúr, 1914. január 21.

Pollák Manó (építész)      
Vágó József (mezőtúri tanító, újságíró)   
Komor Arnold (építész) mint a M. É. Sz. kiküldöttje 
Bagossy Károly (megyei tiszti főügyész)    
Csillag Emil (mezőtúri mérnök)
Skuteczky Sándor (építész)
Dr. Kun Árpád (Mezőtúr polgármestere)
Dr. Cserefalvy Farkas Kálmán (Mezőtúr rendőrkapitánya)
Schreiber Izidor (mezőtúri vállalkozó)
 
(Megjegyzés: a nevek után dőlt betűvel írt, zárójelben olvasható foglalkozások a Magyar Építőművészet 

c. folyóiratban megjelent eredeti szövegben nem szerepeltek. Jelen írás szerzői egészítették ki a neveket a 
foglalkozásokkal a bizottsági tagok azonosíthatósága érdekében.)

 
Az új városháza felépülése 1927-1928-ban
Az ígéretesen indult folyamatot megakasztotta az I. világháború, a forradalmak, a traumatikus bé-

keszerződés és következményei, a válságos gazdasági helyzet. A politikai és gazdasági konszolidáció 
csak az 1920-as évek második felére tette lehetővé, hogy a tervek megvalósítására gondolhassanak. Ak-
kor pedig nagy elszántsággal láttak neki a kivitelezésnek.

„Az új városháza felépítése évtizedeken át tartó vajúdás 
után végre a közeljövőben a megvalósulás stádiumába jut, 
s ezzel városunk fejlődése nagy lépéssel jut előre. Minden 
városnak, de még a legkisebb községnek is legszebb, legna-
gyobb, legimpozánsabb épülete rendszerint a városháza, 
s itt a legfőbb ideje, hogy Mezőtúron is, az új városháza 
felépítésével, ez a rozzant, céljára már régen alkalmatlan, 
városházának a legjobb akarattal sem nevezhető, öreg 
épület, melyet az idegennek csak szégyenkezve mutogat-
hattunk, örökre eltűnjön a föld színéről. (…) Dr. Spett Ernő 
polgármester és a városi tanács a hitelviszonyok javulása 
után azonnal foglalkozni kezdett a városháza tervének 
megvalósításával s a szükséges kölcsön megszerzésével s 
fáradtságot nem ismerő, kitartó munkával sikerült is az 
1926. évi városok kölcsönéből 800.000 arany korona köl-
csönt szereznie, s miután a városi képviselőtestület a köl-
csön felvételét megszavazta s az új városháza felépítését e 
kölcsönből elhatározta, a terv kivitelét most már semmi 
sem akadályozza.” – írta lelkes hangú vezércikkében a 
Mezőtúri Újság 1927 januárjában. A lap által megkérde-
zett Bodorik József városi főmérnök beszámolt a pénzügyi 
akadályok elhárulásáról, az 1914-ben győztes, Spiegel Fri-
gyes és Englerth Károly által készített pályamű kisebb mó-

Spiegel Frigyes és Englerth Károly tervrajza 
1914-ben
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dosítással történő felhasználásáról, és az építkezés várha-
tó kezdetét április elejére tette.28

Az események ezután példás fegyelemmel és gyors ütem-
ben követték egymást. A képviselő-testület 1927. február 
25-én megtartott közgyűlésén a városháza építésére vonat-
kozó versenytárgyalási feltételekről benyújtott városi taná-
csi javaslatot 125 „igen”, 1 „nem” és 7 tartózkodás mellett a 
képviselők elfogadták. Ezután „Dr. Szathmáry Imre főjegyző 
ismertette elsősorban azon okokat, amelyek szükségessé tet-
ték az új városháza eredeti tervének módosítását. Előadta, 
hogy az elfogadott pályamű megalkotói (Spiegel és Englerth 
– B.É.) Magyarországon nem voltak feltalálhatók, ezért vált 
szükségessé, hogy a költségvetési tervezeteket Bánlaky Géza 
és Sebestyén Arthur budapesti műépítészekkel készíttesse el 
a tanács. (Ez meg is történt, olyannyira, hogy a városhá-
za falán elhelyezett emléktáblán Spiegel és Englerth neve 
nem is szerepel, csupán annyi, hogy Sebestyén és Bánlaky 
tervei alapján épült, amely ebben a formában nem fedi a 
valóságot, mert Sebestyén és Bánlaky csak módosította az 
eredeti terveket. – B.É.) Az eredeti terven annyiban történt 
változás, hogy a Dobogó oldalán az épület nem két emeletes 
lesz, hanem csak egy emeletes, s azok a hivatalok, melyek 
itt nyertek volna elhelyezést, a magas földszintre kerülnek a 
fogyasztási adóhivatal és forgalmi adóhivatal helyére, míg 

ezen hivatalok 3 üzlethelyiség helyét fogják elfoglalni, minek következtében 17 üzlethelyiség helyett 14 
lesz. Ezzel a módosítással elértük azt, hogy a költségelőirányzat 873.000 pengőre volt leapasztható, de a 
nyilvános pályázatok mellett remény van arra is, hogy a végösszeg 800.000 pengőre fog lecsökkenni…”29 
A képviselő-testület a főjegyzői beszámoló után döntött a Kossuth tér rendezéséről, az ott megvalósí-
tandó csatornázási és betonburkolási munkákról is.

A Mezőtúri Újságban e közgyűlési tudósítás mellett máris közzétették a versenytárgyalási hirdet-
ményt a munkálatok első 3 csoportjára: a föld, kőműves, elhelyező, válaszfal, vasbeton és vasmunkára, 
illetve az ács- és a cserépfedő munkára. Ezek határideje 1927. március 19. volt s a Mezőtúr és Vidéke 
teljes egészében közölte a pályázatok felbontásakor felvett jegyzőkönyv30 szövegét. Eszerint 17 pályá-
zat érkezett be, közülük mezőtúri ajánlattevő volt Bíró Kálmán és társai, Pályi Lajos és társai, illetve 
Wagner Márton és társa (mindhárom munkacsoportra), Bordács Máté és a Mezőtúri Földmíves Szö-
vetség Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezete (vasmunkára). Az ajánlatok válogatása során a 
legfontosabb szempont az olcsó megvalósítás volt, ezért nem választottak ki egyetlen mezőtúri pályá-
zatot sem. Emellett előnyt élveztek azok az ajánlattevők, akik mindhárom munkacsoportot vállalták, 
egy az egyben rájuk lehetett bízni az építés kivitelezését.

Mindezen feltételeknek egyedül Dr. Méhes Emil okleveles mérnök, budapesti építési vállalkozó felelt 
meg, aki mindhárom munkacsoportra tett ajánlatot s tervezett költségként 506.000 pengőt jelölt meg. 
„Dr. Méhes Emilről úgy képesség, mint megbízhatóság tekintetében a legkedvezőbb információkat kapta 
a város vezetősége. A műegyetemen éveken át mint tanársegéd működött, majd külföldön praktizált az 
építészetben, különösen az építőiparban újabban nagy jelentőségekre emelkedett, vasbeton munkákban 
szaktekintély.” – közölte a sajtó.31 A szerződést az ajánlat elfogadása után meg is kötötték, és Spett Ernő 
egyúttal biztosította a helyi iparosokat és munkásokat, hogy az építési munkálatok elvégzését teljes 
egészében a helyi munkások és iparosok alkalmazásával fogják bonyolítani, csupán a munkavezető 

28 Mezőtúri Újság 1927. január 30. 1-2. p.
29 Mezőtúri Újság 1927. február 27. 4. p.
30 Mezőtúr és Vidéke 1927. március 27. 1-2. p.
31 Mezőtúri Újság 1927. április 3. 1-2. p.

Az előző tervrajz Sebestyén Arthur és
Bánlaky Géza módosításai után 1927-ben
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és a rajzoló nem lesz helybeli.32

A munka 1927. május 1-én, a törvényhatósági bizottság jóváhagyása után elkezdődött (a városházán 
elhelyezett emléktábla 1926-1928 közé teszi az építkezés időtartamát, noha a gyakorlati munka csak 
1927-ben indult meg). Közben május 24-én a közgyűlés elbírálta a további 9 munkacsoportra beérke-
zett 26 pályázatot. A fő szempont itt is az olcsóság volt, de azt is igyekeztek szem előtt tartani, hogy 
ezeken a területeken lehetőleg mezőtúri iparosok ajánlatait részesítsék előnyben.33

 munkacsoport nyertes 
 kőfaragó Dunántúli Mész, Tégla és Cementárugyár Rt. 
 műkő Globus Betonművek Rt. és Unió Betonáru Rt. 
 burkoló Debreceni Műkőgyár Rt. 
 bádogos Dr. Méhes Emil és társai, Rosenberg Sándor és Antal József (Mezőtúr) 
 tölgyfa padozat Barna Gábor Fia Rt. (Gyöngyös) 
 asztalos, mázoló, lakatos Ifj. H. Nagy Károly és társai (Mezőtúr) 
 üveges Bodorik 

Augusztus 26-án a városi közgyűlés további, a „villanyos berendezés, központi fűtés, vízvezeték, csa-
tornázás” munkacsoportokra, illetve a szobrászati munkálatokra kiírt pályázatok ügyében döntött: a 
beérkezett 30 ajánlat közül a General Rt. pályázatát fogadta el a villamos berendezésekre, Bründl János 
cégének ajánlatait pedig a többi munkára, míg a 3 szobrászati pályázó közül Wanbeck Károly kapott 
megbízást.34

1928 márciusában a sajtó már az őszi költözést hirdette. „Mezőtúr közönsége türelmetlenül várja az 
időt, amikor a városi hatóságok átköltözködnek új hajlékukba és kíváncsi, hogy a régi épület lebontásá-
val miként fog alakulni a város középpontját tevő legnagyobb tér. A tavaszi enyhe időjárás beálltával, 
miben remélhetőleg 1-2 hét múlva részünk lesz, az összes érdekelt szakmák munkásai megkezdik mun-
kájukat és előreláthatólag az épület külső falait már jún. végéig sikerül végleges köntösébe öltöztetni. Az 
épületnek teljesen lakhatóvá tétele még rengeteg sok munkát igényel, úgy hogy az ezirányú munkálatok 
szeptemberig feltétlenül eltartanak és azután lehet szó a hatóságok átköltözéséről. Amennyiben az idő-
járás megengedi, a régi épületet is még ősszel lebontják, ellenkező esetben azonban ez a tavaszra marad. 
A lebontás után szabaddá váló hatalmas teret egy széles, kétoldalt fákkal szegélyezett sétány fogja át-
metszeni, mely a térnek a nagy templommal átellenes pontján kezdődik és az új városháza homlokzati 
főbejáratáig nyúlik. (…)35

A munkálatok a terv szerint haladtak, és ősszel valóban sikerült beköltözni a 4 szintes, tornyos, ek-
lektikus stílusú új épületbe, melynek beépített alapterülete 6829 négyzetméter.36 A városháza felépülé-
sét a kezdetektől fogva nagy figyelemmel követő Mezőtúri Újság így írt a régen várt örömteli esemény-
ről 1928. október 14-i vezércikkének elején: „Díszes csarnokok fogadták a múlt héten a város tisztviselői 
karát és a közigazgatás ügyes-bajos dolgai után járó közönséget. A hatalmas új városháza megnyitotta 
kapuit s befogadta új lakóit. Tisztviselői kar és közönség egyaránt nagy kedvteléssel szemlélik a praktiku-
san beosztott, modern, világos irodahelyiségeket, valamint az épület büszke és monumentális külsősége-
it. Még a városházépítés konok ellenzői is megegyeznek abban, hogy ez az alkotás díszére válik Mezőtúr 
városának. Az alkotással együtt szokott járni a rombolás. Ugyanakkor, amikor az új palota benépesedik, 
hogy hivatását szolgálja, végleg eltűnik a Kossuth-térről az ócska városháza, amelynek feje fölött már jó 
egypár évtizede kimondották a halálos ítéletet, de csak most hajtják végre. Elöregedett, nem felelt már 
meg hivatásának, tehát el kell tűnnie a város színteréről, hogy helyet adjon a Tanács által eltervezett új 
Kossuth-térnek. (…)37 

32 Mezőtúr és Vidéke 1927. április 3. 2. p.
33 Mezőtúri Újság 1927. május 29. 1. p.
34 Mezőtúri Újság 1927. augusztus 28. 2. p.
35 Mezőtúri Újság 1928. március 4. 1. p.
36 MEZŐTÚR 154. p.
37 Mezőtúri Újság 1928. október 14. 1-2. p.
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A régi és az új városháza 1928 őszén

A városháza a tér nyugati oldaláról fényképezve (1928)

Az új a régi nélkül. A sétány és a fák helye már ki van jelölve, a tér betonburkolata kész (1930)
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A régi városháza 202 év után 1928 novemberében tűnt el a térről, helyén alakították ki a korábban 
már említett fákkal övezett sétányt, melynek az új városháza felőli végén helyezték el 1933 októbe-
rében az I. világháborús hősi emlékművet. A tér többi része betonburkolatot kapott, és szabályosan 
körbeültették fákkal. A piac a téren maradt 1962-ig, ugyanakkor a városháza 1913-as pályázatában 
említett és a téren felállítani tervezett Kossuth-szobor nem valósult meg. A szép új városháza által a 
Kossuth tér valódi főtér rangjára emelkedett, és a fejlődő város méltó központjává vált. Az új épületben 
1928 végén megindult a hivatali munka, és 87 éve lesz, hogy ez a város otthona. Szerencsésen átvé-
szelte a háborút, utána 40 évig tanácsháza volt az elnevezése, 25 éve újra városháza. Mezőtúr egyik 
legszebb, legfigyelemreméltóbb épülete és jelképe vált belőle. 

A több évtizedes álom megvalósult, az addigi hagyományosan ráérős hozzáállással ellentétben szo-
katlanul határozott és céltudatos munkafolyamat tanúi voltak Mezőtúr lakosai, melynek eredményére 
a legteljesebb mértékig büszke lehetett mindenki. A II. világháborúig tartó fejlődés talán legnagyobb 
vállalkozása sikerrel járt, és végre méltó házat kapott a város. A városvezetés magatartása példaértékű 
volt a folyamat során, emiatt bizakodva tekinthettek a jövőbe a haladást sürgetők, és nem is kellett csa-
lódniuk. Mezőtúr modernizálása szépen haladt, ami elsősorban Dr. Spett Ernő elhivatottságát dicséri. 
Az ígéretes folyamatot sajnos megakasztotta a háború, és az utána következő berendezkedés alatt a 
fejlesztések más irányt vettek. A Spett-korszak kényszerűen végleg lezárult, azonban eredményeinek 
egy-egy darabja megmaradt, arra is emlékeztetve, hogy a haladást elősegítő szándék és a céltudatos 
gyakorlati munka összekapcsolódása nem lehetetlen. A városháza erre az egyik legkézzelfoghatóbb 
bizonyíték.

38 Mezőtúr és Vidéke 1928. november 11. 6. p.

Az új épület helyiségeinek beosztása 24
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A szerzők részéről köszönet illeti Porubcsánszki Lajost, aki felhívta a figyelmet a pályázati kiírást, va-
lamint a terveket és képeket tartalmazó Magyar Építőművészet című folyóirat interneten elérhető 1914. 
évi 2. számára.

Az 1913-as tervrajzok, főhomlokzati és távlati képek a Magyar Építőművészet 1914. évi 2. számában 
jelentek meg, a módosított tervrajzot pedig az 1929. évi 6. számban közölték.

A közölt képeslapok Szabó András gyűjteményéből valók.

Források
• Magyar Építőművészet 1914/2. szám és 1929/6. szám.
 Online: http://vpublic.omikk.bme.hu/epmuv/index.php?page=article&id=14137 (1914/2.)
 http://vpublic.omikk.bme.hu/epmuv/index.php?page=article&id=14467 (1929/6.)
• Mezőtúri Újság 1926-1931. közötti számai
• Mezőtúr és Vidéke 1927-1928. közötti számai

Irodalom
• BODOKI Fodor Zoltán – BODOKI Fodor Zsigmond: Mezőtúr város története (896-1944).
 I. kötet. Mezőtúr, 1978. 193 p.
• BODOKI FODOR Zoltán: Petőfi Sándor és a korabeli város.
 Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 14. Mezőtúr, 1998. 47 p.
• BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. 

Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 16. Mezőtúr, 1999. 195 p.
• GOMBÁS István dr.: A Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) története. Mezőtúr, 2009. 128 p.
• Lámpás. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület honismereti, közművelődési és irodalmi lapja.
 Mezőtúr. III. évfolyam. 2014/3. szám.
• SZABÓ András: Mezőtúri képeskönyv. Második kiadás. Mezőtúr, 2007. 87 p.

* * *
Szabó András

115 éVe szüleTeTT kuPai sánDor 
Pro Urbe díjas mezőtúri fafaragó, a Népművészet Mestere

Mezőtúr mindig is a fazekasságáról volt leginkább ismert. Az alapanyag bőséges megléte és a gaz-
dag hagyományok nagyon színvonalas, országos és világhírű alkotásokat eredményeztek. A szakma 

és a város szoros összefonódására, illetve a számos egykori és mai, 
egyedien tehetséges fazekas és keramikus létére mi sem utal világo-
sabban, mint az, hogy a népi művészek legrangosabb elismerése, az 
1953-ban alapított „Népművészet Mestere díj” eddigi nyolc mezőtúri 
díjazottjából hét személy fazekas, illetve keramikus. 1962-ben Jakucs 
Imre (1918-1994), 1965-ben Borsos Géza (1914-1966), 1968-ban Badár Er-
zsébet (1899-1985), 1984-ben Búsi Lajos (1941- ) 1985-ben Gonda István 
(1952- ), 1989-ben Kósa Klára (1947- ) és 1994-ben Kozák Éva (1958- ) 
kapta az elismerést.

Minden tiszteletünk mellett most mégsem velük foglalkozunk, ha-
nem éppen azzal az egy személlyel, aki nem fazekasként lett a Népmű-
vészet Mestere. Kupai Sándor egy másik anyag, a fa rendkívül ügyes 
megmunkálója volt, de művészi hajlama megmutatkozott a festés (ak-
varellek) és a rajzolás terén is. Az utókor azonban a faragásaira emlé-
kezik leginkább: a természet, a háziállatok, a paraszti, vidéki figurák 
jellegzetesen egyedi ábrázolója volt. 

Kupai Mihály
Ezüstkalászos gazda
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Emlékező írásunk apropója ezúttal a születésnap, hiszen neves népi művészünk 115 éve született 
régi mezőtúri családban. 83 évet élt, melynek csak kisebb része telt alkotással, a nagyobbik munkával, 
nehézségekkel. A művész Kupai Sándort az őt személyesen ismerő Kissné Mikes Éva örökítette meg Fes-
tők, faragók, népművészek a Berettyó partján című könyvében, míg a gyermekévekről bővebben maga 
Kupai Sándor beszélt Egri Mária művészettörténész tolmácsolásában és szerkesztésében a Jászkunság 
című folyóirat 1982. szeptemberi számában.

Jelen írás is ebből a két kútfőből kíván táplálkozni. A cél: bemutatni egyik legtehetségesebb naiv 
művészünket azoknak, akik nem vagy keveset tudnak róla, illetve feleleveníteni azok emlékeit, akik 
személyesen ismerték, akár együtt is dolgoztak vele civil életében vagy művésztársként, vagy csupán 
kortársai voltak Mezőtúron, személyes ismeretség nélkül.

*
Kupai Sándor 1900. március 17-én született Mezőtúron. Családja „tősgyökeres parasztcsalád” volt 

mindkét ágon. Édesapja Kupai Mihály (sz. 1867) földműves, a művész születése idején és utána is egy 
ideig úgynevezett csuváros volt egy malomtulajdonosnál. Ez azt jelentette, hogy csengős kocsival járt 
a városban, összeszedte az emberektől az őrölnivalót, elvitte a malomba, őrlés után pedig visszavitte 
a tulajdonosoknak a megőrölt terményeket. 1906 körül már nem ezzel foglalkozott, hanem fuvarozás-
sal, de egyik munka sem fizetett jobban a másiknál, a Kupai család nagyon szegény volt. Az édesanya, 
Fazekas Juliánna (sz. 1875) háztartásbeliként nevelte a gyerekeket, akik közül a faragóművészen kívül 
három érte meg a felnőttkort: Erzsébet (Machati Ferencné) (1902-1992), a későbbi szülésznő, István (sz. 
1905), a cipész, önkéntes majd hivatásos tűzoltó és Mihály (1910-1974), aki pék lett.

Kupai Sándor 1906-ban került iskolába, hat elemit végzett el. Jó tanuló volt, ennek bizonyítéka, hogy 
– mint mondta – „a II. padban ültem”. Akkoriban a tanulók helye is jelezte, ki milyen teljesítményt nyúj-
tott a tanulás terén. 1908-tól az iskolai időszakban szerda és szombat délutánonként, amikor nem volt 
tanítás, az édesapja segítségeként dolgozott, téglát fuvaroztak az elemi iskolák építéséhez a tanyára. A 
rakodás és a kocsikázás is nagyon megterhelő volt a nyolcéves gyermek számára, aki mindezen túl ott-
hon is segített a jószágok ellátásában. Szabadidejében sem lustálkodott, hanem zsebpénzt keresett ma-
gának: névnapi köszöntőverseket tanult meg, és az ismerősöket ezzel köszöntötte fel, amiért jutalmul 
pénzt kapott. Ugyancsak „keresethez” jutott azzal, hogy vasárnaponként egy tőlük nem messze lévő 
kocsma kuglipályáján bábut állított, télen pedig a nagybátyjával nyulászni járt, ami szintén fizetséggel 
járt. A keresetéből finanszírozta az iskolaszerei beszerzését, szüleitől egyszer sem kért erre pénzt.

Művészi hajlama hamar megmutatkozott, a palatáblára is szépen rajzolt, de hogy rajzai meg is marad-
janak, hamarosan rajzfüzetet vásárolt magának. Emlékei szerint 1907-ben látott egy Rákóczi Ferencről 
készült festményt, Munkácsy Mihály „Siralomház” című alkotása láttán pedig már szilárdan el is ha-
tározta, hogy világhírű festőművész lesz. Rajzolt, festett, amikor tehette, de a munka mindennél előbb 
való volt, az adott megélhetést, nem a művészet. 

A gyermekkora az iskola befejezése után is munkával telt, és ez nem változott később, a felnőtt évei-
ben sem. A háború után lett katona a 20-as évek elején, leszerelése után tovább folytak a munkás min-
dennapjai, de már nem volt egyedül, felesége, Bodó Mária (1898-1974) mindenben társa volt. Az újabb 
háborúban szerencsére nem kellett részt vennie, de a hátországban átélni is legalább olyan nehéz 
lehetett, mintha katona lett volna. Az 1945 utáni átalakuló viszonyok között igyekezett ő is megtalálni 
a helyét, a téeszszervezéseket követően állattenyésztési ellenőrként dolgozott. 1951-ben lemondott a 
brigádvezetői beosztásáról, és egyéni gazdálkodóként próbált boldogulni vízközi tanyáján olyan kö-
rülmények között, amelyek ennek egyáltalán nem kedveztek. Élete végéig megmaradt egyéni gazdá-
nak, és hozzáértő munkája elismeréseként Mezőtúron az elsők között lett Ezüstkalászos gazda.

A sok munka mellett az alkotás – akár művészi, akár közösségi értelemben – csupán a szabadidő-
ben foglalhatott magának helyet, és Kupai Sándor igyekezett is sokrétűen kihasználni a szabadidejét. 
Gyakran hívták vőfélynek, és e felkéréseket ő szívesen el is fogadta. Saját vőfélyverseivel szerepelt, és 
kedélyét ismerve bizonyosan jól megállta a helyét a lagzikban. Emellett rendszeresen járt énekelni, 
sok alkalommal lépett fel szólistaként mint a Petőfi Dalkör tagja. 1958-tól látogatta a Csabai Wagner Jó-
zsef vezette képzőművészkör foglalkozásait a kultúrotthonban, rajzolt, festett és nemsokára a faragást 
is kipróbálta. Ez utóbbihoz való tehetségét éppen Csabai Wagner fedezte fel, majd ő ösztönözte a foly-
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tatásra is. Onnantól fogva, hogy első munkája, egy karcolt ökörszarv öt bevésett népdallal 1958-ban 
elkészült, a faragás vált művészi tevékenysége elsődleges területévé. Személyiségéhez a legmegbízha-
tóbb kulcsot minden bizonnyal a faragásai szolgáltatják: a vidéki, paraszti élet figuráit, helyszíneit, je-
leneteit örökítette meg egyedi stílusban és természetesen a jószágokat, az általa annyira szeretett álla-
tokat. Kiemelkedő alkotásai a többi között a Szántó ökrök, a Kordés ló, az Alku, a Gyász, a Kupaktanács.

Kissné Mikes Éva a következőképpen jellemezte Kupai Sándor alkotásait és stílusát: „A naiv faragá-
sokra általában az aránytalanság, a merevség és az érzelemmentesség a jellemző. Nos, Kupai Sándor 
munkái ellenkezőleg, rendkívül kifejezőek. Tele vannak érzelemmel, élettel, kedvességgel. Az emberi 
világot hol enyhe iróniával, hol kemény tárgyilagossággal jeleníti, de állatait bensőséges, együtt érző 
szeretettel mintázta.”39

Munkái 1958-tól számos alkalommal jelentek meg kiállításokon: a mezőtúri képzőművészkör alkal-
main évente részt vett, de hamarosan jelentkezett faragásaival a megyei népművészeti tárlatokon, 
majd országos kiállításokon és számos amatőr seregszemlén is. Az elismerés nem maradt el: 1973-ban 
a Népművészet Mestere lett, 1979-ben pedig Pro Urbe díjat adományozott neki Mezőtúr városa.

Az alkotással soha nem hagyott fel. Faragott, festett, rendszeresen látogatta a tiszakürti alkotótábort, 
szakkört vezetett a főiskolán. 1983. április 11-én bekövetkezett halála után tekintélyes és értékes mű-
vészi hagyaték maradt utána, bár a gyakorlatban munkái még életében szétszóródtak, sok helyre jutott 
belőlük itthon és külföldön is, múzeumokba, gyűjtőkhöz. 

A Honismereti Kör 1993-ban a Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Házban kiállítással emlékezett 
Kupai Sándorra. Festményeit, rajzait, helyben maradt faragásait, emléktárgyait láthatták az érdeklődők. 

Munkái megtalálhatók többek között a debreceni Déri Múzeumban, a kecskeméti Naiv Művészek 
Múzeumában, a szolnoki Damjanich Múzeumban, Budapesten a Néprajzi Múzeumban, a mezőtúri 
Fazekas Múzeumban és a Városi Helytörténeti Gyűjteménytárban, szintén Mezőtúron.

Felhasznált munkák:
EGRI Mária: Az én iskoláim. Részletek Kupai Sándornak, a Népművészet Mesterének önéletírásából. 

In: Jászkunság. Irodalmi, társadalmi, művészeti és kritikai folyóirat, XXVIII. évf. 1982. szeptember.
KISSNÉ Mikes Éva: Festők, faragók, népművészek a Berettyó partján. A mezőtúri Művelődési Ház kép-

zőművészkörének élete (1950-1986) és utóélete. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek sorozat 19. Mezőtúr, 
2008. 156 p.

A cikkben szereplő tárgyak és fotók a Városi Helytörténeti Gyűjteménytár anyagában találhatók.

39 KISSNÉ Mikes Éva: Festők, faragók, népművészek a Berettyó partján. A mezőtúri Művelődési Ház képzőművészkörének élete 
(1950-1986) és utóélete. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek sorozat 19. Mezőtúr, 2008. 81. p.

Huszárként 1922-ben Feleségével, Bodó Máriával (Ónodi Erzsi felvétele)
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Tiszakürt, 1977. 

(Fotó: Kissné Mikes Éva)

Készül a Pipázó pásztorMunka közben

Tiszakürt, 1979.
(Fotó: Kissné Mikes Éva)

Horpácsi Imre (Mesterszállás)
  ajándéka Sándor napra, 1980.
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Néhány faragás 1975 augusztusában

Alku

Gyász
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A „Népművészet Mestere” elismerés oklevele 1973-ból

A kitüntetés

Pro Urbe díj. 1979. október 6. 

Kupai Sándor a díjjal
(Fotó: Kissné Mikes Éva)
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Varga Mihály

ezermesTer,  szárnyakkal 
Angyal Zoltán

Vannak az életben egyoldalú ismeretségek. A fiatalabb ismeri az idősebbet, fordítva nem. Ilyen félol-
dalú ismeretségben voltam én Angyal Zoltánnal, a bognárral. 

Negyedikes gimnazistaként mindennap elmentem lakásuk és mű-
helyük mellett a Szolnoki út elején. 

Ma már csak az idősebbek emlékeznek arra, hogy a (volt) Főiskola 
előtti téren, ahol „az éhező diák szobra” áll, valamikor lakóházak vol-
tak. A Vásár út eleje és a Bajcsy Zs. út egy háromszöget zárt be, s itt a 
Vásár út 1-ben laktak Angyalék, nagyjából a mostani parkoló helyén. 
Jellemző a régebbi időkre, hogy a különböző szakmájú iparos meste-
rek „egymást érték” a városban. 

A mai fiatalok el sem tudják képzelni, hogy pl. 1895-ben 6051 ló élt 
Mezőtúron és környékén. A MEZŐTÚR VÁROS TÖRTÉNETE című 
munkájukban a Bodoki Fodor testvérek még azt is közlik, hogy ekkor 
minden száz lakosra 25 ló „esett”, és összesen 2214 db fogat (ló és 
ökör által húzott) működött. Ezért kellett a sok fa- és fémipari szak-
munkás: a kerékgyártó és kovács. 

Angyal Zoltán apja, Angyal Károly 1924-ben vette meg a Vásár út 
legelején lévő lakást és működtette bognár műhelyét. Már az ő apja, 

tehát Zoli bácsi nagyapja is bognár volt, és szintén Károly. Édesapjának Lajos nevű testvére is ezt a 
mesterséget űzte. 

Most, hogy elmentem hozzájuk, még le sem tettem a kabátomat, már beszélgettünk. Hamar találtunk 
a múltból közös ismerősöket, még az apám testvérei közül is emlékezett néhányra. 

Leültünk a 12 személyesre kihúzható ebédlő-asztal mellé, amit természetesen Ő készített. 
Mondta, mondta a múlt dolgait, én próbáltam jegyzetelni, kevés sikerrel. Felesége, Ilonka néni is oda-

ült, de őt sűrűn felugrasztotta Zoli bácsi, hogy hozd már ki ezt, hozd már ki azt…
Előkerült egy kézzel szépen megrajzolt családfa is, ezen látszik, hogy apjának első házasságából szü-

letett gyerekek sorra meghaltak (csak egy fiú és egy lány nőtt föl), majd a második házasságból már 
csak ő született egyedül. Zoli bácsi édesanyja 19 évvel volt fiatalabb férjénél, aki 1873-ban született és 
majdnem 50 éves korában nősült újra. 

Zoli bácsi 1922-ben született a Vásár u. 1-ben. Az ő felesége Megyeri Ilona „csak” 7 évvel fiatalabb 
nála. Két lányuk született. 

Eleonóra - Patkós Gáborné - itt lakik férjével, velük szemben. Sokan ismerik Nóra tanárnénit. Másik 
lányuk, Kornélia Abonyban él családjával. 

Zoli bácsi és Ilonka néni 6 unokával és 8 dédunokával büszkélkedik. Mikor összejön a család, több 
mint húszan vannak náluk. 

Kornéliának a lánya, Donkó Rebeka rajzolta az említett családfát, amin egy szekérkereket egy angyal 
tart szárnyaival, utalva az Angyal névre. 

Zoli bácsi elmondta, hogy az apja először megtanította neki mindenféle famunka alapjait, majd kö-
vetkezett a kerékgyártás, később a komplett szekér gyártása. Ez szinte három szakma. Egy hintó el-
készítése pedig már nem is szakma, hanem művészet. A szobában később előkerült egy, az apja által 
készített rajz egy hintóról, aminek a másolatát már kiállították a múzeumban. Sőt! Őrzi édesapja kis 
jegyzetfüzetét, amiben rajzok, számítások, nevek szerepelnek: urak „tek.” (tekintetes) titulussal, akik-
nek dolgozott. Ebből még az is kiderül, hogy a pénzromlás idején az elszámolás búzával történt, mert 
az mindig értékes volt. Nem véletlenül nevezte a búzát a nép „élet”-nek, ami ezen a tájon „ílet”. 

Mutat egy mívesen faragott gyertyatartót, amit a hadifogságban, 1945-ben csinált. 
A lakásukban nincsen vásárolt bútor! Azt mondja, hogy a néhány háztartási gépen kívül itt mindent 

ő csinált: az ajtókat, ablakokat, a falburkolatokat, a mennyezet burkolatát, stb. 

Angyal Zoltán 2015-ben
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A hatalmas szoba parkettáját különböző fajta és színű (az egyikből következik a másik) fából, a csil-
lárt, a bútorok faragását, sőt kárpitozását, a radiátorok faburkolatát, mindent neki köszönhetnek. 

Az emeletre vezető lépcsőt ő hegesztette, de a fémből semmi nem látható, mert mindenütt le van 
burkolva fával. 

A kandalló vörösréz díszrácsát is maga készítette, ami szinte ötvösmunka. Ehhez képest az esőcsa-
torna bádogos munkái egyszerűek, ami szintén saját gyártmány. Ez egy élet munkája. 

Megyünk végig a lakáson, fel az emeletre, ott is végigmutogatott minden fiókot, beépített szekrényt, 
fogantyút, faragást, zsanért (mert a zsanér se „bóti”, hanem természetesen Zoli bácsi gyártotta). 

Azt mondja: „Én fenegyereknek számítottam, mert mindig olyat szerettem csinálni, amit más nem 
akart, vagy nem tudott elkészíteni. Haragudtak is rám sokan.” 

A történelem úgy hozta, hogy 1951-56 között szövetkezetbe „tömörítették” a maszekokat (állítólag 
Kellér Dezső rövidítette a magánszektor-ból a maszek szót). 

A mezőtúri mezőgazdasági felszerelést gyártó Kisipari Termelőszövetkezet mindössze öt évig műkö-
dött. 

Az 1956-ban készült tablón Angyal Zoltán fényképe az elnök (Szabó Lajos) alatt látható. Ő volt az 
ellenőrző bizottság elnöke. A forradalom után, 1957-től újra maszekok lettek. 

(Nem tudom elhallgatni, hogy a néhány számomra is ismerős ember között látható ezen a tablón a mi 
kortársunk, Bodorik Gyula édesapja, sőt nagyapja is. Mindketten tagjai voltak a szövetkezetnek mint 
asztalosok, s az akkori ifjabb Bodorik Gyulát a város inkább már üvegesnek ismerte, mint az ő fiát is, 
aki már sajnos szintén nem él.) 

A Kossuth téri Általános Iskola akkori igazgatója, Molnár János felkérte Angyal Zoltánt, hogy oktassa 
az akkori első, második és harmadik évfolyamos bognár és festő-mázoló tanulókat (akkor még nem 
volt külön épülete az ipari tanuló iskolának). Tehát összesen 6 osztálynak tartott elméleti oktatást heti 
egy délután, 6 órán át. Ezt csinálta 1958-tól 1968-ig saját munkái mellett. 

Mostani – egész délután tartó – találkozásunkkor végig beszélt, egyfolytában. Néha próbáltam csití-
tani, hogy pihenjen egy kicsit, de ő csak mondta, mondta, mondta…

Azt mondja, a beszéd sose fárasztotta. Minek is aggódok, hiszen még csak 93 éves (és túl vannak 
házasságkötésük 66. évfordulóján!) 

A Dózsa György Gimnázium volt igazgatója, Őri Zoltán fiatalon, 1966-ban hunyt el. 
Negyven év múlva, 2006-ban Csabai János tanár úr ötletére néhány volt diák és tanár elhatározta, 

hogy kopjafát állítunk szeretett igazgatónk révfülöpi sírjára. Kezdeti tiltakozása ellenére, mert akkor 
már nem jól látott, mégis bevéste a szöveget a kopjafába az Őri Zoltánnal való közös cserkész-múlt 
emlékére. 

Most úgy mondják feleségével együtt, hogy nagyjából 90 éves koráig még dolgozgatott ezt-azt, rosz-
szul látva is! 

Mindenre emlékszik és mindent olyan (másoknak már-már kínos) részletességgel mesél el, hogy 
hihetetlen. 

De hát ez érthető. Aki alkatilag precíz, az a beszédben sem akar tisztázatlan szálakat hagyni. 
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2011. október 14-én emléket állított egy jelképes keréken 

felsorolt nevekkel, azoknak, akik Mezőtúr egykori neves kerékgyártó, bognár iparos mesterei voltak. 
A kerék egyik küllőjén a többi Angyal nevű bognár mellett kihagyták Angyal Zoltán nevének a he-

lyét. Reméljük minél később kell ráírni. A kerék alatti emléktáblát unokája, Donkó Benedek faragta, 
aki népibútor-készítő lett. Ezen a táblán 4 kerék, 4 lőcs és 2 hámfa látható, ami keretezi, övezi a szöve-
get. (Szabó András ötlete és tervei alapján.) Zoli bácsi volt az emléktábla egyik avatója. 

Kérdésemre, hogy életében mit gyártott legtöbbet, kiderült, hogy talán nem is kereket, hanem szövő-
gépet (meg mindig mindent, ami kellett). Egyszer például Békésszentandrásra olyan szövőgép kellett, 
amin 10-szer 4 méteres szőnyeget gyártottak, Londonba.

Dicsekszik? Persze! De van mire. 
Minden munkáján látszik az átgondoltság, megtervezettség, az anyagkiválasztás gondossága, a kivi-

telezés mívessége, a szépérzék, igényesség, munkakultúra, ami mai világunkban már különlegesség. 
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Munka közben, 1984.

Bognárok emlékére, 2011.
(Túri Fazekas Múzeum fala)
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Saját készítésű kandalló

Angyal Zoltán feleségével (a kép átvéve a Túrpresszből)

Saját készítésű lépcsőkorlát

(Fotók: Kissné Mikes Éva)
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Pusztai Zsolt

kun éVa és ProbsTner jános közös kiállíTása mezőTúron

A kortárs magyar képző-és iparművészet két jeles képviselőjének, Kun Éva keramikusnak és Probstner 
János keramikusnak, grafikusnak nyílt közös tárlata 2015. március 15-én a Városi Galériában (Zsina-
gógában). Kun Éva felkérésére Probstner János ezúttal nem kerámiáit hozta el városunkba, hanem az 
1985-2005 között készített grafikáiból válogatott.

Az ünnepi rendezvények közé illesztett megnyitón száznál több vendég jelenlétében Dr. Csenkey Éva 
művészettörténész mutatta be a kiállítás anyagát, valamint a két alkotó eddigi munkásságát.

Dr. Csenkey Éva kiemelte, hogy Kun Éva kerámiaszobrait, képeit, funkcionális edényeit jól egészítik 
ki, illetve az egész teret keretezik Probstner János különböző témájú (csendéletek, aktok, házak és 
utcák stb.), pasztellkrétával rajzolt képei. A megnyitóbeszéd érintette a képek és a kerámiák szemé-
lyes jellegét, a két életpályába és művészi pályákba való beágyazottságukat, hiszen mindkét alkotónál 
alapvető az a fajta indíttatás és ösztönzés, amit a családtól, a rokonságtól és a művésztársaktól kap-
tak. Mindkettőjük pályája a fazekasságból, a népi kerámiakészítés technikájának megismeréséből és 
a hagyományok tanulmányozásából indult, innen egyenes út vezetett az alkalmazott művészetek felé, 
hogy majd már a képzőművészettel rokonítható korszakok következzenek. Ugyancsak az inspirációk 
kapcsán került szó arról, hogy Kun Éva esetében minden mezőtúri bemutatkozás – ez volt pályája 
negyedik nagyobb kiállítása a Városi Galériában – egyben egyfajta tisztelgés szülővárosa előtt, illetve 
helyzetjelentés is az itt élőknek: itt tartok most, ez foglalkoztat. A mostani kiállításon talán még hang-
súlyosabb volt ez a hazatérés-érzés, hiszen a régebbi munkák közül látható volt nem egy, a túri tanya-
világra emlékező plasztika, szobor, illetve a pusztuló tanyákat bemutató sorozat (Elhagyatva-sorozat), 
valamint a túri fazekas munkák díszítményvilágát visszaidéző rakuzott edénycsoport kifejezetten 
erre az alkalomra készült. 

A művészeket Mezőtúr városa nevében Herczeg Zsolt polgármester köszöntötte, majd Pusztai Zsolt 
muzeológus, a kiállítás rendezője szólt az előkészítésről és a rendezés koncepciójáról.

Probstner János néhány mondatban felidézte Mezőtúrhoz való kötődését, az egyetemista korában ide 
szervezett néprajzi gyűjtéseket, a Kun Évával való megismerkedésének történetét, valamint az elmúlt 
évtizedekben megvalósult közös munkákat.

A nagyszabású kiállítás megnyitóját Kozák Júlia énekes előadása tette még emlékezetesebbé, majd 
Veres Gyula keramikus erre az alkalomra írt szövegét Lázár Domo-
kos zenéjével maga a szövegíró adta elő hatalmas sikerrel. 

A kiállítás Mezőtúr Város Önkormányzata támogatásával valósult 
meg.

Részlet a kiállításból Tanyabejáró (Kun Éva munkája)
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Kun Éva

„…A tudatalattim vezérel inkább mindig, mint a tudatos megközelítés. 
Sejtettem és ma már tudom is, hogy nekem ezt az irányt kellett vállalnom. 
Példaképem nekem maga a NÉPMŰVÉSZET volt, a nagybetűs értelemben. 
A természetes és ösztönös, mely a kollektív tudatalattit fogalmazza meg, 
azt hordozza. Nem tudatosan kreálja a nép a dolgait. Valamije van, ami – 
mint a talentumok – adatott neki.

A népdalok és éneklésük az abszolút és eredendő szorongás alóli 
felszabadulást adják nekem. Gyerekkoromban a rádióból a rockzenével 
együtt vettem fel az igazi népdalokat, akkor szerettem beléjük – egymást 
fedeztük fel…”

(K.É.)

Mezőtúron született 1948-ban. A várost övező tanyavilágban nőtt fel. A mezőtúri Fazekasok Házi-
ipari Szövetkezetében volt fazekas tanuló. Az inasévek alatt már szenvedélyesen tanulmányozta a 
magyar népi tárgykultúrát és a tárgyalkotó népművészetet. Kresz Mária néprajztudós irányításával 
végezte gyűjtőmunkáját, miközben a kortárs iparművészet jelentős alkotóinak életművével is megis-
merkedett. 1970-től az Iparművészeti Főiskola hallgatója. Mesterei Csekovszky Árpád, Jánossy György, 
Litkei József és Schrammel Imre voltak.

A főiskolai évek után elsősorban használati tárgyakat készített, egyedi tervezésű készleteket, teás-
kannákat, sütő-és főzőedényeket. Az 1980-as évek elejétől fordult egyre inkább a figurális kerámiai 
felé, síkban képzett képei és térplasztikái mellett számos nagyobb méretű köztéri és épületbelsőben 
elhelyezett műalkotást is készített. Az 1990-es évektől egyre többször alkalmazta a japán eredetű raku 
technikát, amivel ma is szívesen dolgozik.

Eddigi pályáján számtalan díj, kitüntetés ismerte el alkotótevékenységét. A Gádor István díjat 1992-
ben kapta meg, majd 1995-ben Fereczy Noémi díjjal tűntették ki.

Az Iparművészeti Múzeum mellett több magyarországi közgyűjteményben is helyet kaptak kerámiái. 
Mezőtúron a Túri Fazekas Múzeumban több alkotása is megtekinthető.

Napjainkban Veresegyházon él és alkot.

Probstner János

„…A művészet számomra csak belső igényből és felismerésekből születik 
meg, rajzolni is csak akkor tudok, ha valami feldolgozandó hatás ér. A 
valódi alkotás mindig önmegvalósítás és számomra akkor helyes, ha az 
kreatív részvételt jelent a világ fejlődésének előmozdításában és amiben a 
lét formája és a gondolkodás azonos…” 

(P.J.)

Budapesten született 1943-ban. Érdeklődése korán a művészetek és a régi 
tárgyak felé fordult. A Népi Iparművészeti Tanács ösztöndíjasaként 1965 
és 1970 között az Iparművészeti Főiskola hallgatója, mestere Csekovszky 
Árpád volt. Az ELTE BTK Néprajz Szakán is folytatott tanulmányokat, a népi tárgykultúra nemzetközi-
leg is elismert kutatójával, Kresz Máriával számos gyűjtőúton vett részt, több alkalommal Mezőtúron 
is kutatta a kerámiaművesség hagyományait.

A keramikus művészi munka mellett folyamatosan részt vett a népművészeti mozgalom, a háziipari 
mozgalom szervezésében, irányításában. Ösztöndíjasként Angliában és Olaszországban dolgozott, il-
letve 1986-tól tíz éven át az izlandi Képző-és Iparművészeti Főiskola vendégprofesszora is volt.

Nevéhez fűződik a világhírű kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió megalapítása, melynek 1976 és 
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2011 között vezetője. E stúdió falai között a kerámiaművészet nemzetközileg is legelismertebb kép-
viselői dolgoztak, gyűjteményében 500 művész több mint 4000 alkotása található meg. A Stúdió a 
magyar iparművészek oktatásában is fontos szerepet játszott, mint az Magyar Iparművészeti Egyetem 
mesterképzője, illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet szilikátterve-
ző hallgatóinak gyakorlati helye.

Grafikusi, illusztrátori és díszlettervezői munkássága is jelentős. 
Számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt itthon és külföldön, valamint egy tucatnál több köz-

téri alkotása látható Magyarországon és határainkon túl. Kerámiái, tervei az Iparművészeti Múzeum 
mellett több hazai közgyűjteményben is megtalálhatók.

Művészeti, valamint közösségszervező-oktató munkásságát több díjjal ismerték el. Megkapta a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét, Bács-Kiskun Megye Művészeti Díját, a Ferenczy Noémi 
díjat, illetve legutóbb, 2015 márciusában Brüsszelben vehette át az Európai Polgári Díjat.

Napjainkban - Kecskeméttől néhány kilométerre -, Fülöpháza melletti tanyáján él és alkot.

(A cikk fotóit készítette: Pusztai Zsolt)

Szeretettel:
Veres Gyula (szöveg) – Lázár Domokos (zene)

FÖLDREMÉNY
(dal Kun Évának)

Mikor kint vándoroltam a levegőn,
Tanyasűrűben, lebegőn,
Megfújt és szét a szél.
Szabadságon nem fújta szét,
Sem a szél, sem a fagy,
Melegítettem talpam tehénszar alatt,
Ősradiátor volt ő,
Gyermekként én, meg felnövő.
Csak kezdtem az életet,
Nem tudtam még, hogy mi lehet
Belőlem!
De a földből lévő embergyurma,
Kezeimmel formázott állatok,
Mindent tudtam már egyszercsak,
Ez az első! És végső állapot.
Mindent tudtam ösztönösen,
Történik ez, azóta is.
Agyagba fonódva rejtett kincsem
Világít mélyről,
Izzik.
Refr. De néha megfojt a levegő!
 Néha fojt a levegő!
 Megfojt a levegő!
 Megfojt a levegő!
 Néha 
 A levegő.

Lettem az, aki lettem,
Néha dermedten élek csak.
Tanya Hűvöse enyhíti álmomat.
Felébredtem. Már nem álmodom.
Vállaimon hordom sorsom.
Nehéz. De mégis könnyű,
Mert az vagyok,
Akiben bíztak az angyalok.
Fénylő csillagszikrában játszom régről,
Földet hordok lapáttal az égtől.
Más lenni nem akarok,
Nem is tudok.
El kell hinnem, hogy nap vagyok.
Az akkor is ragyog, ha nem hirdetem,
A földtől tanultam életem.
Refr. De néha megfojt a levegő!
 Néha fojt a levegő!
 Megfojt a levegő!
 Megfojt a levegő!
 Néha,
 A levegő.
Vagyok kutyatej,
Vagy legyek a búza.
Életet adó, a malom majd zúzza.
De gyógyító, bódító,
Nem gaz, hanem igaz.
Liliomszál porzó bibékkel,
Együtt élek sok-sokk pribékkel.
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* * *
Szabó András

Túri arcok – HelyTörTéneTünk élő Tanúi

Ebben az új rovatunkban azokat a ma még közöttünk élő túri embereket szeretnénk bemutatni, akik 
az elmúlt évtizedek alatt Mezőtúr történetét és eseményeit személyesen átélték, megtapasztalták. Az 
idő múlásával természetszerűen egyre fogy e generációk tagjainak a száma, ezért fontos számunkra, 
hogy minél többen osszák meg velünk emlékeiket. Városunk 20. századi történetének kutatásához 
ezek az emberek és a visszaemlékezéseik páratlan mértékben járulhatnak hozzá, mivel írásos forrá-
sok a múlt század évtizedeiből alig állnak rendelkezésre. 

Első alkalommal Hártó Balázs portréját igyekeztem megrajzolni, életét és emlékeit tolmácsolni az 
olvasók felé.

*
Minden embernek van saját, egyedi élettörténete. A mód, ahogyan az életútját bejárja, több tényező 

hatására alakul ki, de a közvetlen környezet és a szülőktől kapott nevelés, a tőlük látott minta talán 
a legmeghatározóbb. Egy település lakói között általában vannak közismert vagy kiemelkedő szemé-
lyiségek, akiknek az életútjára érdemes figyelemmel tekinteni, mert cselekedeteik, tevékenységük 
meg- és elismerése mellett az őket annak idején egyedi személyiséggé formáló hatásokra és érték-
rendre is rábukkanhatunk. Ezek pedig egyértelműen magyarázhatják a megélt élet történéseit.

Ha az elmúlt 20. század helyi történéseit akarjuk feltárni, akkor szá-
momra az volt a legfontosabb, hogy azok az emberek, akik több év-
tizedet megéltek, miképpen látták és hogyan emlékeznek a múltbeli 
eseményekre. Különösen akkor érdekes és értékes a múltidézés, ha a 
sors hosszú életet, jó egészséget és tiszta emlékezőtehetséget adott az 
embernek. Ez a szándék vezetett el Hártó Balázs bácsihoz, aki már az 
első találkozás alkalmával is barátságosan fogadott. Kedvesen invitált 
a kertes családi házba, ahol aztán a konyhában ültünk le beszélget-
ni. Könnyedén mesélte élete történetét, eközben figyeltem az arcát, a 
szemét, kerestem a több mint 90 év nyomait, de a nagy kor nem volt 
érezhető, pedig 1921. március 15-én született Mezőtúron.

„Édesapám Hártó Balázs 1891-ben született, csizmadia volt, aki a saját 
lakásában dolgozott. 1913-ban vonult be katonának Kézdivásárhelyre 
a huszárokhoz, de a család könyörgésére áthelyezték Békéscsabára 
a 2. honvéd gyalogezredhez. A háború kitörése ott érte, társával, a me-
zőtúri Dézsi Bálinttal együtt végig harcolt 1918-ig tizedesi rangban. Ott 
volt Szerbiában, Galíciában és Olaszországban is. Az orosz fronton az 
én későbbi tanítóm, Nóbik Lajos volt a parancsnoka. Édesapám 1919-ben 
tért véglegesen haza, és 1961-ben halt meg.” 

Fojt-fojt a levegő!
Zúz-zúz a levegő!
Fojt-fojt a levegő!
Zúg-zúg a levegő!
Tüdőmben táncoló mázsakő!
A világ csecsén felnevelve, énekelve,
Nem vágyom másra, csak anyatejre.
Az az íz, az a mellillat mutat utat,
Mi megnyugtat.
Védett vagyok bár vérző testem
Nyilakkal átlőve nem képregény.

Keresztre feszített rádióhullám hitem.
Erős! Szívemben játszik a 
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!
FÖLDREMÉNY!

Id. Hártó Balázs
1919. április 12-én



Lámpás

54

Az édesanyja Sztankó Lídia (1901-1971) volt, aki férjével három gyermeket nevelt: Balázs fiuk után 
született Ilona (1924) és Katalin (1934). A szülők mélyen vallásosak voltak, erős erkölcsi nevelésben 
részesítették gyermekeiket, és ők attól sosem tértek el.

Balázs az elemi iskolát a református köz-
ponti iskolában kezdte, ahol 4 évet járt, ta-
nítói Nóbik Lajos, Gy. Szabó László és Mé-
száros Gyula voltak. Az 5-6. osztályt a Szász 
iskolában végezte, ahol Ádám Zsigmondné 
Garaguly Irén volt a tanítója. A 7-8. osztályt 
később, a Kossuth úti iskolában végezte el 
dolgozók esti tagozatán 1961-62-ben.

Az iskola befejezése után az akkori gyakor-
latnak megfelelően cselédként dolgozott, ka-
nász, kisbéres volt. Ez az időszak 17 éves ko-
ráig tartott, amikor inasiskolába kezdett járni. 
Cipésznek tanult, de nagyon nem szerette, 
mert hentes vagy pék akart lenni, ám édesapja 
akarata erősebb volt. Az inasiskola elvégzése 
után 1940-ben felment Pestre, de a szakmájá-
ban nem alkalmazták, ezért kocsis lett.

1944-ben végleg visszajött Mezőtúrra, ebben az év-
ben vált el az első feleségétől, akivel 1941-ben kötött 
házasságot. Egy közös gyermekük született 1942-
ben, Balázs. 1952-ben nősült újra, felesége Székely 
Zsuzsanna lett, akivel 59 évet éltek boldog házasság-
ban. Három gyermekük született: Zsuzsanna (1953), 
Róza (1954) és Sándor (1955).

„1953-ban a mezőtúri Alsóvízközi Tangazdaság-
ba kerültem, innen mentem át Szarvasra, ahol me-
zőgazdasági öntözési technikus szakmát tanultam, 
azonban nem ezen a területen dolgoztam, hanem az 
állattenyésztési ágazat sertéstelepén 1981-ig, amikor 
nyugdíjba mentem. Az 1970-es évek elején Pestről jött 

A „Zöldfa” óvodában az 1920-as évek első felében
(az óvoda épülete ma a Petőfi utca 11 sz. alatt található). 

Hártó Balázs a képen jelölve.

Iskolai bizonyítvány 1933-ból

Hártó Balázs 1940-ben 
(fotó: Ónodi)

Székely Zsuzsanna
(fotó: Ónodi)
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hozzánk egy állatfelvásárló, aki mangalicafajtákat keresett. 
Megkérdezte tőlem, miről ismerem fel ezt a fajtát. Mondtam 
neki, hogy az orra karimája és a körme fekete, szőre gya-
luforgácsszerű göndör, a farka vége bojtos és fekete. Utána 
még beszélgettünk, és megkérdezte tőlem, tudom-e, hogy ki 
akarják irtani ezt a fajtát. ’Majd visszasírjátok még!’ – tette 
hozzá a felvásárló. Az 1970-es évek közepén valóban teljesen 
felszámolták a mangalicaállományt.

A tangazdaságban Hejes Endre volt az igazgató, és 
mindennek kellett ott lenni, nem csak jó gazdasági ered-
ményeknek: volt szocialista brigád, focicsapat és önkéntes 
tűzoltóegység is. A brigád 1957-ben alakult, az én ötletem 
volt, hogy Petőfi Sándor nevét kapja. Engem választottak ve-
zetővé annak ellenére, hogy nem voltam párttag, a végzett 
munkám alapján javasoltak erre a tisztségre.”

Szerencsére fényképek is maradtak ebből az időszakból. 
Kérésemre Balázs bácsi felállt az asztaltól, egyenes testtar-
tással, határozott lépésekkel átment a szomszédos szobá-
ba, ahonnan rögtön hozta a fotóalbumot, és elém tette. A 
képekről kérdeztem, és úgy sorolta a neveket és az évszá-
mokat, mintha olvasta volna.

Székely Zsuzsanna és Hártó Balázs 
1952-ben (fotó: Ónodi)

A tangazdasági focicsapat, 1964-1966.
Álló sor balról: Szatmáry Gábor, Lengyel András, Rima András, Veres Antal (edző),

Patkós Lajos, Erdős Imre, Hártó Balázs, Makra Imre, ifj. Veres Antal.
Ülő sor: Csipes Mihály, Lukacsis Gábor, Kolbusz Ottó.
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1976-ban került a református egyház presbitériumába. Perjési Sándor javaslatára 1995-ben főgond-
nokká választották, amely tisztet 10 éven keresztül töltötte be, és 2005-től tiszteletbeli főgondnokként 
a mai napig is minden összejövetelen részt vesz. Az egyház belső szervezetéről túlzott szerénységgel 
beszélt. 

„Az egyház vagyonát vissza kellett szerezni Karcagról! Ez volt a legfontosabb ügyem. Az ókönyvtár 
anyaga és más értékes tárgyak kerültek vissza. Jelentős lépés volt a presbitérium részéről a harangok 
újraöntése is 1988-ban. Ebben a munkában is sokat segítettem: a régi harangokat a toronyban kellett 
darabokra összetörni, mert csak így tudtuk lehozni őket. A harangok darabjait Farkas Ferenc, a tég-
lagyár igazgatója szállította el Őrbottyánba, ahol 1988-89 folyamán Gombos Lajos harangöntő mester 
újraöntötte őket. 

Sok változás történt az elmúlt 40 évben: a presbitérium létszáma folyamatosan csökken, jelenleg már 
csak 20-an vagyunk.”

A Mezőtúri Református Egyház presbitériuma 2003-ban. Hártó Balázs az ülő sorban balról a harmadik.

Önkéntes tűzoltók 1954-ben. Álló sor balról: Kovács Endre, Mészár Gyula, Erdős Imre, Hártó Balázs.
Ülő sor: Rácz András, Rácz István, Hajnal Pál. Az egység 1981-ig működött.
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Mezőtúr életében is jelentős változások történtek 1945 után, és az emlékezet sokféle képet megőrzött. 
Nagy jelentőségű esemény volt 1956 forradalma, amely máig feldolgozatlan a várostörténetben. 

„Voltak itt is szervezkedések és intézkedések, de ezektől én távol tartottam magam. A főtéri szovjet em-
lékmű lerombolását sok érdeklődővel együtt az utcáról figyeltük. A tűzoltóság parancsnoka és a helyet-
tese adott segítséget, eszközöket a bontáshoz, de nem bírtak vele. A parancsnok valamilyen Nagy volt, 
a keresztnevét nem tudom. A forradalom leverése után bevitték a rendőrségre, kihallgatták és onnan 
ismeretlen helyre vitték. Távollétében 1957-ben nevezték ki az új parancsnokot. Sok embert kerestek meg 
ezután, de engem ekkor sem tudtak beszervezni. Tartottam hűségemet az egyházhoz és a hitemhez.”

Négy alkalommal kerestem fel Balázs bácsit, ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy sokkal több időt 
kellene a beszélgetésre szánni, mert e néhány találkozás nem elegendő az ő gazdag életútjának feltá-
rására. Megható az erős hite, amely az utolsó beszélgetésünk végén megnyilatkozott: „Nem akarnak 
elengedni a presbitériumból, de nincs is ilyen szándékom, mert szeretném megérni a 100. évet.” Ez a 
mondata szinte mellbevágott! Kívánom neki, hogy ez az erő legyen meg számára sokáig, váljon valóra 
az álma, segítse a sors egészségben, boldogságban szeretteivel együtt!

Az 50. évfordulón a gyerekekkel. Balról: Balázs, Zsuzsanna, a szülők, Sándor és Róza, 2002. április

Az 50. házassági évfordulóra összegyűlt család, középen az ünnepeltekkel, 2002. április
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Violáné Fekete Júlia

mezőTúr szolgálaTában
Viola László (1953-2014) népművelő könyvtáros

a Mezőtúri Helyőrségi Klub (Kaszinó) volt igazgatója
halálának első évfordulója tiszteletére

„Jöjjünk össze Uraim!...Tanuljuk ismerni egymást közelebbről…” Ezzel a fel-
szólítással hívta össze 1843. nov. 26-án Pap Ferenc orvos, lelkész, túri lakos 
Mezőtúr polgárait, hogy megalapítsák a Mezőtúri Kaszinót.”

„...Legyen a kaszinó az értelmiségi osztály találkozóhelye… mert a nemzet 
fennmaradásának igazi biztosítéka a törhetetlen hazafiságú értelmiségi 
osztály…” - írja Sziráki János egyleti jegyző a Mezőtúri Kaszinó történetéről 
szóló dolgozatában.

Viola Lászlónak – a Mezőtúri Kaszinó (Helyőrségi Klub) megszűnése előtti 
utolsó igazgatójának, a fenti intelmekkel megegyezően, élete középpontjá-
ban – amíg tehette – a tudás megszerzéséért és továbbadásáért, a közösség 
épüléséért, a hagyomány őrzéséért végzendő munka állt.

1953. szeptember 17-én született Jászapátiban, Dr.Viola Ferenc jogász, 
ügyész és Tóth Magdolna harmadik gyermekeként. Általános iskolai tanul-
mányait 1960-ban Szászberken kezdte, majd miután szüleivel 1962-ben Me-

zőtúrra költöztek, itt fejezte be, jeles eredménnyel. Édesanyja – akinek évek óta tartó szívbetegsége 
egyre súlyosbodott – 1970-ben meghalt. László 17 évesen édesanyja személyében elveszítette igazi lel-
ki támaszát is. Ebben a súlyos, pótolhatatlan veszteségben az iskolai elfoglaltságok, a szakköri munka, 
a tanulás jelentett számára enyhülést.

1972-ben tett érettségi vizsgát az akkori Dózsa György Gimnáziumban – ma Szegedi Kis István Re-
formátus Gimnázium – jeles eredménnyel. A diákévek alatt aktív tagja a honismereti szakkörnek, 
iskolai rendezvények szervezője, tagja a fotóklubnak, ahol lényeglátó, jó arányérzékű fotóssá érett. 
Mindezek mellett nagy érdeklődéssel fordult az olasz nyelv és irodalom felé. Olasz nyelven levelezett 
olaszországi fiatalokkal. Számára a könyvek sohasem megoldandó problémahalmazokat, hanem iz-
galmas utazásokat, a tudáskertek fölötti átrepüléseket jelentettek. Begyűjtötte az élményeket és máris 
újabbakra vágyott.

Első munkahelye a mezőtúri Városi Művelődési Központ volt. 
Édesapja hamarosan újra megnősült, László pedig elköltözött a szülői házból.
1972-ben ránktalál a szerelem, összeházasodunk, majd 1973-ban megszületik a kislányunk. Sajnos 

az 1973-1975 közötti kötelező sorkatonai szolgálat elszakítja a családtól. A katonaság ideje alatt is ki-
tűnik műveltségével, meggyőző személyiségével, humorával, vezetői adottságaival. Ott is megbízzák 
felettesei kultúrprogramok szervezésével. Két év múltán őrmesteri fokozattal szerel le.

Ezután a Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtárban vállalt munkát, majd megpályázta és elnyerte 
1976. márc. 15-től az akkor Fegyveres Erők Klubja (majd Helyőrségi Klub) igazgatói állását. Ez az in-
tézmény volt a nagy múltú Mezőtúri Kaszinó utódja. Viola László 1991-ig, a Klub felszámolásáig volt 
az intézmény igazgatója.

A munkaadói bizalomnak, a kaszinó közösségteremtő hagyományainak a ráruházott felelősségnek 
mindvégig nagy odaadással igyekezett megfelelni. Töretlen energiával, gyakran éjszakába nyúlóan 
is, szervezte a klub kulturális életét. Mint vezető és szervező minden rendezvényen jelen akart lenni, 
tapasztalatokat gyűjteni, ismeretségeket, barátságokat kötni. Tele volt tervekkel, ötletekkel, amiket 
akadályokon át is lelkesen megvalósított. Országos színvonalú kulturális és szórakoztató műsorokat 
szervezett. Ismert, jeles művészeket hozott a városba, a verses és prózai estekre, a komolyzenei és 
dzsesszprogramokra. Több várossal, színházzal tartott kapcsolatot. Például a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Színházzal, a Békéscsabai Jókai Színházzal, ahonnan produkciókat hívott meg a klubba. Folya-
matos, élő kapcsolata volt a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral is.

Viola László (1953-2014)
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Évfordulókra, ünnepségekre emlékműsorokat hozott létre, beemelve iro-
dalmat, történelmet, művészeteket. Az egyedi alkalmi rendezvények, a ban-
kettek, a kulturált szórakozás is természetesen – igény szerint – jelen voltak 
a klub programjaiban.

Fontosnak tartotta a felnőttképzést, a nyelvtanulás ügyét is. A klubba nyelv-
tanfolyamokat szervezett vendégtanár meghívásával.

Eközben folyamatosan tovább képezte önmagát is. A kinevezését követő 
évtől 1977-1980 között a Debreceni Pedagógiai Főiskola népművelő-könyv-
táros szakán, majd 1985-1988 között a budapesti Eötvös Lóránt Tudomány-
egyetem népművelés kiegészítő szakán szerzett diplomákat. 1988-tól a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság mezőtúri 
titkára lesz. 1991-ben Állami Nyelvvizsga Bizottság előtt tesz német nyelv-
vizsgát.

Ez az időszak volt életének legintenzívebb korszaka. Valóra válthatta ami-
ben hitt, új célokért dolgozhatott, kultúrát építhetett, hagyományt ápolhatott és folyamatosan új isme-
reteket szerezhetett.

Elmondhatjuk, hogy Viola László 15 éven át tartó vezetése alatt a Helyőrségi Klub a mezőtúri kul-
turális élet egyik gyújtópontjává vált. Programjainak hatóköre Mezőtúr vonzáskörzetére is messze 
kisugárzott.

Dr. Bordács Miklósnak, a Kaszinó 1940-ben megválasztott alelnökének leszármazottja, Bordács Mik-
lós a Mezőtúr és Vidéke című lap 1993. nov. 19-i számában írja: „…a kaszinóban… kitűnő vacsorák 
után, cigányzene mellett énekeltek… - de ugyanekkor a mértéktartás, a jó ízlés igénylése is mindig meg-
maradt. Kulturális estélyek rendezése, jótékony célú rendezvények tartása, országos hírű, értékes művé-
szek meghívása, könyvtárterjesztés, hírlapok megrendelése útján a kaszinó vezetőségei mindig megte-
remtették és fenntartották a kaszinó célkitűzését, a kultúra és a szellemi értékek keresése területén.”

Abban a lendületben, amiben Viola László dolgozott és élt, már nem maradt elég ideje a családjára. 
1976-ban elvált, majd 1980-ban újra megnősült, de az a házassága is hamarosan felbomlott. Ismét a 
munkában kereste és találta meg élete célját. Az időközben meginduló társadalmi változások miatt, és 
az egyre növekvő infláció következtében apadni kezdtek a kultúrára fordítható anyagi források. A Ma-
gyar Néphadsereg átszervezése a helyőrségi klubok felszámolását hozta magával, ami munkahelyek 
megszűnését, Viola László számára állásának elvesztését jelentette. A neki felkínált debreceni állást 
nem fogadta el, Mezőtúrt érezte otthonának, itt akart élni, megszerzett tudását, gyakorlati tapasztala-
tait itt akarta városa javára fordítani.

Az 1990 körüli években egy ideig a Mezőtúr és Vidéke c. lap munkatársa és fotósa lett. „Reflex” c. 
rovatának cikksorozatában a rendszerváltás után újjászerveződő Magyarország legfontosabb társa-
dalmi, gazdasági problémáiról ír leplezetlen őszinteséggel és éleslátással. Emellett riportokat, riport-
fotókat készít a város jelentős eseményeiről, személyiségeiről, de ír a városfejlesztéssel kapcsolatos 
kérdésekről, problémákról is. 

1992-1995 között vállalkozásba kezd, majd egy betéti társaság tagja, aminek kft-vé alakítása után 
törzsbetétese. A társaság fő célkitűzése a környezetvédelem érdekében egy veszélyeshulladékégető-
mű megépítése volt. Sajnos ez nem sikerült, a kft. különböző okok miatt megszűnt. 

1995 októberében cégbíróságon bejegyezték az „Alapítvány Mezőtúr és környezete közéletének fej-
lesztéséért” elnevezésű szervezetet. Bizottság alakult, melynek kuratóriumi titkári feladatait Viola 
László látta el. Az alapítvánnyal kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Néplap 1997. jún. 25-i 
számában Simon Cs. József „Település-fejlesztés Mezőtúron és környékén” című cikkében ezt írja: 
„Több vita, megbeszélés után tizenegy mezőtúri szervezet, intézmény képviselőiből alakult meg a bi-
zottság… tájékoztatta lapunkat Viola László a kuratórium titkára… A középfokú regionális központnak 
számító Mezőtúr környékén… a lakosság fél évszázada folyamatosan csökken, az ipar és mezőgazdaság 
tőkeellátottsága rosszabb az átlagnál… az eddigieknél jobban kell a térségi kapcsolatok felé nyitnia... – 
mondta Viola László.”

Viola László (1953-2014)
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1998 áprilisában, önéletrajzában Viola László így számol be munkájáról: “... 1990-től igyekeztünk 
elsősorban a városi szervezet (TIT) elnökével Dr. Patkós Istvánnal… összefogni a mezőtúri értelmiséget, 
illetve a jelentősebb gazdasági szervezetek vezetőit, és együtt megfogalmazni, hogyan, milyen irányban 
fejlődjön városunk. A megbeszélések, fórumok után 1996 őszén összeállítottam egy vitaanyagot mely-
ből egy részletes program kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Napirenden van továbbá egy olyan 
kistérségi fejlesztési társaság létrehozása is, ami ezt a programot gondozná a továbbiakban, e társaság-
ban természetesen helye van a térség önkormányzatainak is. A JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara a 
törvényekben meghatározott feladatai és lehetőségei alapján elősegítheti egy ilyen kistérségi program 
megvalósítását…”

Viola Lászlónak a városfejlesztés érdekében tett sokirányú törekvéseit mindig az előre vivő, jobbító 
szándék vezette. Ezirányban több területen is bizton lehetett számítani munkájára. Különösen szív-
ügye volt a mezőtúri népi fazekas hagyományok ápolása. Diákként fotósorozatot készített a túri faze-
kasmesterek munkáiról. Szenvedélyesen és biztos ízléssel gyűjtötte a népi kerámiákat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Néplap 1997. december 16-i számában Simon Cs. József hírt ad ar-
ról, hogy megalakult a Túri Fazekas Népfőiskola a Badár-házban, ahol Viola László a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társaság (TIT) mezőtúri titkára szervezőmunkájának is köszönhetően találkozhat-
nak, dolgozhatnak a népi fazekasok legjobbjai, és kicserélhetik, továbbadhatják tudásukat. A Badár-
házban agyag és fazekaskorongok állnak az alkotók rendelkezésére.

Mindezeken túl Viola László idegenvezetést vállalt, előadásokat tartott, illetve előadókat szervezett 
különböző témákban, a TIT keretében. Helytörténeti kutatómunkát is végzett Mezőtúr múltjával, kul-
túrájával kapcsolatban. Részt vett kiállítások szervezésében is.

Amikor Besztercey András Nagytiszteletű Úr kinevezte őt a mezőtúri Kossuth téri Református Általá-
nos Iskolába népművelő-könyvtáros munkakörbe, nagy körültekintéssel alakította ki a könyvtár arcu-
latát, katalogizálta a könyvállományt, amit rendszerbe foglalva számítógépre is felvitt. Mindemellett 
iskolai olvasókört szervezett. Maga köré gyűjtve a hátrányos helyzetű gyermekeket élményszerűen 
vezette be őket a könyvek világába.

A kötelező óraszámok növelése együtt járt az ország iskoláiban tanári állások megszüntetésével. Így 
Viola Lászlónak sem tudott a továbbiakban munkát adni az iskola. A munkanélküliség réme – mint 
oly sokakat – őt is fenyegette.

Életpályáján a kétezres évek során törés állt be. Tervei, elképzelései – főleg anyagi korlátok miatt – 
rendre meghiúsultak. Kedvét, hitét, energiáit lassan felőrölte a csalódottság, a reményvesztettség.

Az élet minden területén, az emberi kapcsolatokban is, a haszonelvűséget látta meghatározónak. 
Beszállni a pozícióharcokba, utakat vágni az érdekkapcsolatok szövevényében, ez számára egyre ne-
hezebbé vált, mert egyre megalázóbbnak érezte. Megélhetési gondokkal is küzdött, de nem kért és 
nem kopogtatott már sehol. Dacos önérzetessége ezt nem engedte meg. Úgy gondolta, hogy eddigi 
munkássága elég bizonyíték kell legyen képességeire.

Bár időközönként bejárt a Közösségi Ház programjaira a Körös-parti horgásztanyáról, ahol vissza-
vonultan élt, és ahol kertet művelt – hogy híreket hallhasson, olvasson, tájékozódjon – , de már csak 
néhány barátjával osztotta meg gondolatait.

Dédelgetett város- és közösségformáló terveit lassan eltemette. A természetet járta, hűséges kutyájá-
val úszott a Körösben. Önként vállalt magányában a mindenség lett bizalmasa.

Ha a fáradó lélek súlya alatt megroppan az akarat, megroppan a test is. 2014. július 4-én lázasan, le-
gyengült fizikai állapotban bekerült a városi kórház sürgősségi ambulanciájára, majd belgyógyászatá-
ra, ahol tíz napig küzdött az életéért. Tragikus váratlansággal 2014. július 15-én este szervezete feladta 
a harcot, átadta lelkét a Teremtőnek.

Nem derül fel többé mosolya, csípős humora, nem fénylik ránk ezután többé okos égszíntiszta tekin-
tete. Bezárult az ablak!

Lénye mégis itt marad velünk. Él tovább gyermeke, unokái lelkében, családja, barátai emlékezetében. 
Őrzi őt – aminek életét szentelte – a közösségért, a városért, Mezőtúrért végzett szolgálata.
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Köszönjük Laci, hogy közöttünk éltél.
Bocsásd meg mulasztásainkat veled szemben.
Nem Te vagy adósunk, mi vagyunk adósaid neked.
Hiányozni fogsz, mert a helyed üresen marad!

 Violáné Fekete Júlia

„…Minden, ami enyém volt,
szertefoszlott…
csak a szeretetem maradt meg, ami
ki akarta önteni értetek isteni
gazdagságomat…” 
 (Jézus)

* * *
Violáné Fekete Júlia

a 25 éVes magyar közTársaság első éVe
Viola László (1953-2014) népművelő-könyvtáros a Mezőtúr és Vidéke c. lap

volt munkatársa emlékére

Viola Lászlónak, a mezőtúri Helyőrségi Klub igazgatójaként – kultúraszer-
vező munkájából adódóan is – meglehetősen pontos képe volt a rendszer-
váltás körüli időszak tendenciáiról. Írásaiban széleskörű tájékozottsággal, 
intellektuális éleslátással kommentálta az eseményeket,ironikus éllel bírálta 
a visszásságokat. Idézzünk most fel a Mezőtúr és Vidéke c. lap 1990. évi általa 
írt „Reflex”c. rovata cikksorozatából néhány részletet a Magyar Köztársaság 
kikiáltását követő első évről.

„Politikai pártok” címmel írja: „Javasoltam a teniszezőknek: alakuljunk 
politikai párttá. Megfogalmazzuk politikai programunkat, követelésünket és 

ugyanúgy teniszezünk tovább. ...Titkosnak nyilvánítjuk tagdíjbevételünket és tagnyilvántartásunkat,a 
jelenlegi 60 fő helyett 15 ezer tagot hozunk nyilvánosságra,s követelünk minimum tízmillió forint támo-
gatást munkánkhoz. Hogy ez ostobaság? Valóban. De akkor miért kell néhány ember pártalakításáért 
több százmilliót kifizetnünk?”

„Választási lambada”c. írásában a pártok egyes ígéreteinek csalóka voltára figyelmeztet. Tudta, hogy a 
korrupcióval is terhelt közéletben a különféle gazdasági, pénzügyi érdekcsoportok képviselői a pártokon 
belül is lázasan tevékenykednek, és hogy az óhajtott új demokráciának országszerte sok arca és álar-
ca lesz: „A pártok csábosan riszálják magukat, fel-fellebbentik szoknyájukat, s látni engednek titkaikból 
egy-egy villanásnyit. Ígéretesen mozognak egy kicsit jobbra, majd egy kicsit vissza balra. Választás után 
reméljük, egyértelműbbé válik politikai életünk, kiderül kinek milyen tiszta vagy piszkos a fehérneműje...”. 

Látta, hogy a rendszerváltás megindulásától – miközben tovább nőtt az infláció és halmozódott 
az ország adósságállománya – a háttérben a kapcsolati, helyzeti előnyök és banki támogatások 
felhasználásával már zajlott a hatalom átmentése, az állami vagyon magánosítása. „Titokzatos szó 

Fekete Júlia:
Az örök békesség angyala 

(2015)

Viola László
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a dotáció” – írja – „… A kiszámíthatatlan, nyomon követhetetlen pénz-
adományok helyett nem egyszerűbb lenne az állampolgárt támogatni?… 
Kétségtelen,ez nehezebb helyzetet teremtene,mivel így nem csupán a né-
hány kegy- és pénzosztó hatalmasságot kellene körüludvarolni, hanem 
minden állampolgárt.”

„Önéletrajz”c. írásában a munkahelyek megszűnése, átszervezése 
miatt pályamódosításra kényszerülő emberekben felmerülő kérdése-
ket feszegeti és jóslatszerű, ironikus válaszokat ad rájuk. „… az biztos, 
hogy az önéletrajzírók közhelyei változni fognak. Dicsekedni illik majd, 
ha valaki börtönben ült, hiszen ezek az ítéletek az elmúlt negyven év 
koncepciós pereiben születtek. A köztörvényes eljárások természetesen 
politikaiakká válnak. Külön érdem, ha a rendőrök valakit felpofoztak 
az elmúlt négy évtizedben. Dicsőség, ha valakit elzavartak felsőfokú 
tanintézeteink felvételi vizsgáiról, mivel az állambiztonságiakkal gyűlt 
meg a baja. Mindenki azért lépett be az egyszem pártba, hogy szabotál-
ja annak munkáját és belülről segítse annak szétesését. Az úttörő nyak-
kendővel álcázni lehetett a konfirmálást s az áldozást. Nem tudom, 
mit fogok tenni. Még nem ültem börtönben, nem vert meg rendőr...”

Viola László egyre kritikusabban tekintett a régi-új vezetőrétegre, 
a felső középosztályra ahová maga is tartozott. Egyre határozottabban állt ki a törvénytisztelő, ám 
kiszolgáltatott kisemberek mellett. Az anyagi bizonytalanság miatt Kelet-Európa szerte kalandos meg-
élhetési források felé sodródó tömegek életéről ad tömör, szemléletes helyzetképet „KGST” c. cikkében. 
„A hivatalos KGST napjai meg vannak számlálva, a félhivatalos kereskedelmi hálózat viszont soha nem 
látott virágzásnak indult. Lengyelek, románok, oroszok, bulgárok, jugoszlávok kínálnak mindenfélét, 
amit érdemes vagy nem érdemes megvásárolni. A csavartól a kiskutyáig, a tiszta szesztől a leányokig, 
minden eladó és megvehető egy ilyen piacon. E kínálatot a nyugati nagy áruházak is megirigyelhetnék! 
Maga a ’piac’ látványnak sem utolsó, lassan családi, ünnepi időtöltéssé válik. Nem az ott árusító, alku-
dozó, vagy vásárló emberek ellen szólok, hanem azon hosszú társadalmi folyamat ellen, amely csempé-
szésre, csalásra ügyeskedésre kényszeríti a kelet-európai embereket.”

Viola László nagy összefüggésekben gondolkodott és mindig megmaradt patriótának. Mezőtúr híres 
Református Gimnáziumának egykori kiváló diákjaként, majd a város szellemi életének egyik promi-
nenseként a túri kulturális közéletért, a városért akart dolgozni. Aktívan jelen volt Mezőtúr közéleté-
ben, hiszen itt voltak jó ismerősei, barátai, de nem akart behatárolóan kötődni. Meg akarta őrizni tisz-
tánlátását; kellő távolságról nézni az eseményeket, átszűrve a szócséplést, méltányolva a bölcsességet 
bárhonnan jöjjön is.

 „Ellenség-e az ellenfél?” – tette föl a kérdést az 1990 évi választások kapcsán, majd így folytatja: „… 
A választási helyiségekben és a városháza folyosóin a különféle pártok képviselői baráti beszélgetéssel 
csevegéssel töltötték a várakozás perceit. Teljesen mindegy volt ki az MDF-es SZDSZ-es Kisgazda, vagy 
MSZP-s. Ezért okozott csalódást, hogy néhány pártvezető rágalmazni, pocskondiázni kezdte vetélytársa-
it. Bízom abban, nem lesz kötelező a más véleményen lévő ismerősöket, barátokat leköpdösni a demok-
rácia nevében!”

„Székek kiadók”c. írásában is fölemeli szavát a mezőtúriak érdekében. „...Milyen lesz az önkormány-
zatunk? Amilyet választunk! ...elfogadhatatlannak tartom a képviselők listás választását akkor is, ha 
csupán egyharmaduk suttyanna be a testületbe egy-két jelölt népszerűségét kihasználva. Ennyire osto-
bák vagyunk, hogy képtelenek lennénk 19 személyt képességük, tudásuk és megbízhatóságuk alapján 
összeválogatni! Csak azért üljön a túri testületbe 5-6 ember,mert időben befizeti pártjának tagdíját, s jó 
csapatnak drukkol! Ki lesz a polgármesterünk? Kemény munka vár rá. A leendő városi önkormányzat 
vezetőjének otthonosan kell mozognia a gazdasági, a kulturális életben, sokféle érdeket kell képviselnie, 
s egyelőre nem tudja, milyen feltételek között kell majd dolgoznia. Munkanélküliség, nyomorúságos 
nyugdíjak, létminimum alatt élő családok – mikor lehet innen előre lépni? ...itt nem a pártok, hanem a 
túri polgárok érdekeiért kell tevékenykedni!”

Viola László, a mezőtúri
Helyőrségi Klub igazgatója
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Világos volt Viola László álláspontja a „hogyan tovább” fontos kérdései-
ben.” Az okos szót is lehet hinni” címmel ezt írja. „...az elmúlt negyven évet 
nem lehet meg nem történtnek tekinteni, s mindent ugyanott s ugyanúgy 
folytatni, ahogy 1949-ben megszakadt. … Nem tagadom a múlt értékeit, de 
nem hiszek feltétlen üdvözítő voltukban, csupán akkor, ha megfelelőkép-
pen ötvözik a közelmúlt, a jelen tudományos eredményeit is. A négy évti-
zeddel ezelőtti társadalmi formációk, állapotok kritika nélküli bevetése, 
átvétele ugyanolyan megerőszakolása lenne napjainknak, mint a szocia-
lizmus kísérlete az elmúlt időszakban.”

Véleményt nyilvánított az állami iskolák egy részének egyházi és 
magántulajdonba adásával kapcsolatban is. „...Nagy a felelőssége az isko-
laalapítóknak, de legalább ugyanakkora a családoknak is, hiszen az egyes 
iskolák minősége közötti különbség élezettebben fog megjelenni, s azt, 
hogy melyik intézménybe fog járni a gyerek, azt a családok joga eldönteni!”

Fölteszi a kérdést az ország élelmét, milliók munkahelyét eddig biztosí-
tó állami földvagyon eladása körüli egymásnak ellentmondó vélemények, 
szándékok láttán ”Kié legyen a föld?” címmel.

„A föld azé, aki megműveli! Földet vissza nem adunk! A föld azé – aki megfizeti! A föld azé – akitől 
elvették! A nagy vitatkozásban egyet ne feledjünk, mezőgazdaságunk legalább eltartott, ellátott bennün-
ket – eddig?”

Viola László jövőképében a rendszerváltásnak nevezett átalakulás sokak perifériára kerülését és ke-
vesek mértéktelen hatalomhoz jutását vetítette előre. Csalódottságát az addigi változásokban „A de-
mokrácia 1990-ben”c. cikkében így fogalmazta meg. „Egyre többen nyilatkoznak a nép nevében, s egyre 
többet tesznek az elképzelt többség érdekében. Nem újdonság ez, hiszen aki hatalomra tör, ezzel akar-
ja elhitetni, milyen jelentős erők állnak mögötte. Ha alaposabban megvizsgáljuk, könnyen rájöhetünk, 
hogy mindössze néhány tucat ember akarja kezébe ragadni az irányítást; számuk legfeljebb a lakosság 
egy százaléka....

Furcsa, hogy kis országunkban újra többet ér egy párttagkönyv, mint a szakmai hozzáértés. Miközben 
élesen elhatároljuk magunkat a Balkántól, vitapartnereinket vagy a velünk nem mindenben egyetértőket 
félreállítjuk, igyekszünk partvonalon kívülre helyezni. Keletről hozott beidegződéseink alapján két tábor-
ba soroljuk a társadalmat: velünk vagy ellenünk. Aki mellettünk áll, mindent megkaphat, bármibe kerül 
is. Az új hatalom akar kinevezni minden vezetőt: tőlem kapod a hatalmat, nekem szolgálj alapon! Mi a 
változás akkor a közelmúlthoz képest? Hol a sokat emlegetett önállóság, az állampolgár újra államszolga 
marad? Az önállóság addig tart, amíg egyes társadalmi szervezet vagy személy érdekeit nem sérti?...

...Én hittem, amit ígértek! Bíztam abban, megadják a lehetőséget a 99 százaléknak is, hogy beleszóljon 
sorsa irányításába. Úgy tűnik tévedtem, mindössze a hatalom átvételéről van szó, így egy másik csapat 
ült a lassan kiürülő asztal köré. Ez eddig a 10 millió ember életében közömbös változás!” 

Viola László „Reflex”c. rovata cikksorozatát egyedi nézőpont és a többség képviseletének szándéka 
jellemzi. Több oldalról is élesen bírálta az újjászerveződő hatalmat. Érzékeny iróniával világított rá a 
problémákra, ugyanakkor őszintén vallott ezzel saját világképéről, emberről, társadalomról, az írás-
tudók felelősségéről is. Hitt a megértés teremtő erejében. Vallotta „Az okos szót is lehet hinni”.  Úgy 
vélte az ok-okozati összefüggések őszinte, önzetlen feltárása elvezethet a megoldásokig. Ez a kulcs írá-
saihoz. Utólag látjuk, hogy a rendszerváltás kényszeres folyamatai a tényfeltáró szándékokat maguk 
alá gyűrték; a külső és belső erők pozícióharcainak éppen a felszin alatti erőfölényszerzés az egyik 
jellemzője, amiben nem mindig érdem szerint lesznek vesztesek és győztesek. Bár soha nem tudott 
közömbös maradni, de az önös érdek mohó, olykor kíméletlen előretörése idegen és visszataszító volt 
Viola László számára, ezért egyre kiábrándultabb lett, végül egészen kivonult a közéletből. Leírt gon-
dolatain keresztül azonban – kordokumentum értékű cikkeivel – sajátos eleven pillanatképeket vetít 
elénk a sorsfordító idők, az új Magyarország megszületésének küzdelmes korszakából. Munkássága, 
élete - számtalan tanulságon túl - egyben figyelmeztetés arra, hogy ne adjuk fel, merjünk szólni, kérni 
és adni, forduljunk egymás felé, mert közös életünkért, közös a felelősségünk.

Fekete Júlia:
Viola László portréja (2014)
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„...Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd (részlet)

* * *
Mlinárcsek János

öTVen éVe TörTénT

a mezőHéki „Táncsics” mezőgazDasági TermelőszöVeTkezeTben

A mezőhéki „Táncsics” mezőgazdasági termelőszövetkezet 1965-ben történt eseményei közül kiemel-
kedő, hogy ekkor történt meg az első támadás Csótó István elnök ellen, a részes művelés egyre na-
gyobb teret nyert, a tanyák száma rohamosan csökkent, Rákócziújfaluban jelentős fejlesztések voltak, 
egy csehszlovák termelőszövetkezettel pedig megtörtént a kapcsolatfelvétel.

Az akkori eseményeket Marinka Zsigmond főkönyvelő így látta.

Az 1965-ös év a II. ötéves terv utolsó éve volt. Kezdtek évről-évre sokasodni a tsz-ekre vonatkozó kü-
lönböző szintű jogszabályok. Most mát könnyebben el lehetett követni jogszabály vagy törvénysértést, 
mint 1950-ben.

Az elnöknek illetve a vezetőknek már olyan értelemben is vigyázni kellett, mert az ügyészség már 
könnyen az emberi szabadságjogok korlátozásának vagy megsértésének minősítette az olyan eljáráso-
kat, amelyekért korábban még elismerés járt. Egyre jobban érvényesültek az Alkotmányban rögzített 
jogok és a szocialista törvényesség. 

Fekete Júlia: Viola László emlékére (2014)
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Csótó István ellen az első szervezett támadás 1965 nyarán kezdődött el. Több névtelen, rosszindula-
tú feljelentés adta meg az erőt a Szolnok Megyei Népi Ellenőrzési Hivatalnak, egy helyszíni vizsgálat 
megtartására. Több vád volt ellene, például: hogy veri a tagokat, ingyen használja a tsz. tulajdonát ké-
pező személygépkocsit, stb. Az 51/1965. sz. együttes párt- és gazdasági vezetőségi ülésen Csótó István 
részletesen ismertette a kiadós NEB-jegyzőkönyv tartalmát. Nyíri Béla a Szolnok Megyei Tanács el-
nökhelyettese a következőket mondta: „Helyes az, hogy a valótlan vagy eltúlzott dolgokat nem ismeri 
el a vezetőség. Egyetértek azzal is, hogy a nem helytálló megállapításokat utasítsa vissza a vezetőség, 
az olyanokat, hogy Csótó István VERI A TAGOKAT.” A vezetőség tagjai bátran kiálltak az elnök mellett 
és egyértelműen visszautasították a képtelen vádakat. 

Egy tsz-tag a következőket mondta:
„Ki, vagy kik itt a gazdák? Mert ha mi vagyunk, akkor legyen annyi jogunk, hogy a tsz-elnöknek en-

gedélyezzük a személygépkocsi használatát. Elég baj volt az, amikor még egy bicikli vásárlására sem 
volt pénzünk.”

A NEB emberei ügyesen, fondorlatosan demokráciába csomagolták a hatalmat vagy az adott pa-
rancsot.

Több embert meghallgattak a tsz-tagok közül, de rendes, tsz-hű, szorgalmas, fegyelmezett személyt 
egyet sem. Azokat kérdezgették, akiket korábban az elnök botrányos viselkedésért, erőszakoskodá-
sért, részegeskedésért, munkakerülésért vagy öt munkaegység levonásra büntetett vagy a közgyűlé-
sen felolvasta a nevüket. A személygépkocsi használatára pedig több közgyűlési engedély is volt. 

Feltételezhető, hogy a MT. elnökhelyettese levonta a megfelelő tanulságot, mert az ügy ezzel le is lett 
zárva. Az viszont már biztos, hogy ez a vizsgálat nem volt mentes a szubjektív indulatoktól és elindí-
tott egy lavinát. S ennek a szele az 1962-ben fellobbant, de akkor elparázslott szikrát ismét felélesztette.

A növénytermelésre gazdag, csapadékos év volt, tovább terjedt és egyre népszerűbb lett a részes (%-
os) művelés. Ennek a leglényegesebb vonása az volt, hogy a kézi munkába a tsz-tagok be tudták vonni 
a családtagokat is, és így jelentős többleteredményt és jövedelmet értek el. Főleg a kukoricatermelés 
területén volt ez jellemző. A tsz. elvetette a kukoricát, majd kelés után kimérte a tagoknak teljesen az 
önkéntesség alapján. A tag pedig a családtagokkal megkapálta, általában három sorral, majd letörte a 
termést, ezért 33%-a az övé lett. A cukorrépa és a dohány esetében is ez volt a jellemző. A feltűnő az 
volt, hogy nagyon hasonlította feudalizmus, majd a kapitalizmusban kialakult harmados művelésre. 

Ezzel a módszerrel és időponttal szerintem megjelent a szocialista nagyüzemekben a kizsákmá-
nyolás. Tekintettel arra, hogy több tsz-tag napszámosokat alkalmazott (különleges árut vásároltak.) 
A vezetésnek ez jó volt, mert így megoldódott az időszakonként jelentkező kézi erő-hiány. Az is igaz, 
hogy lényegesen megnövekedett a termésmennyiség. 

Fokozatosan, évenként csökkentek a tsz. területén lévő tanyák, amíg 1951-ben ezen a 10.758. kat. hold 
földön 608 tanya volt, 1965 őszén már csak 162 lett, összeszámlálva az épületek leltározása során. Ezek 
a tanyák részben térítés nélkül kerültek a tsz. tulajdonába, korábban azoké a kulákoké volt, akiknek a 
tagosítása során órák alatt el kellett tűnni a területről, más részük pedig a kis, illetve középparasztok 
tulajdonában volt, akik általában tsz-tagok lettek.

A tanyák gyors csökkenése részben kedvező volt, mert nagyobb teret kaptak a nagy teljesítményű 
erő- és munkagépek. Kevesebb lett a tanyák körül az állatok által okozott kár. Szebb nagyüzemi táblá-
kat lehetett kialakítani. A kedvezőtlen hatás pedig abban mutatkozott meg, hogy a működési területen 
lakók erősebb szálakkal kötődtek a tsz-hez, jobb munkaerők voltak, mint egy „ingázó”, könnyebben 
és gyorsabban mozgathatóak voltak. A munkahelyekre nem kellett személyszállítást biztosítani, mert 
gyalogosan be tudtak járni. Ezek a tagok főleg az állattenyésztésbe voltak beosztva. 

Akik pedig a saját vagy tsz-től megvásárolt tanyákat lebontották, gyakran az állattartó telepekhez 15-
20 km-re építettek házakat, Mezőtúron, Tiszaföldváron, Öcsödön, Martfűn. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy meg kellett szervezni a több lépcsős személyszállítást. Korán reggel, 3-4 órakor munka-
helyekre szállítani a tehenészetben dolgozó gondozókat, 8-9 órakor pedig ismét a lakásukra szállítani, 
és délután 16 órára visszahozni őket az esti fejésre, majd otthonukba visszavinni. Közben az éjjeliőrök 
állandó szállításáról is gondoskodni kellett. Évről-évre növekedett a személyszállítás költsége, és a 
tehergépkocsikat nagymértékben lekötötte ez a tevékenység. 
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Az is hátrány volt, hogy az ingázók gyakran cserélődtek, voltak, akik megunták az állandó utazást és 
az első csábítás hatására elmentek. Már nem volt gyökér, nem kötődtek olyan erős szálakkal a tsz-hez, 
mint amikor a működési területen laktak. 

A tanyák pusztulását az is elősegítette, hogy az alapszabály ebben az időben még mindig korlátozta 
a háztáji gazdaságban tartható állatok darabszámát. 

Ebben az évben épültek fel Rákócziújfaluban a csillagtelepi 2 x 600 férőhelyes sertéshizlaldák és a 
süldőnevelő telep. Fejlesztve lett a vízhálózat és a takarmánytároló darálóval. 1536 darab süldőt vásá-
roltunk hizlalásra és 390 darab hízómarha alapanyagot (növ. bikákat). 

100 darab színházjegyet, bérletet váltottunk tagjaink részére a Szolnoki Szigligeti Színházba. 1965. 
november elején megkaptuk a csehszlovák Udvardi JRD. levelét a kapcsolatfelvételre. A levél, illetve a 
válasz a következő volt:
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A meghívást az Udvardi JRD. vezetősége elfogadta és 1965. december 18-án Jan Blistyán elnök, 
Rafajlovics Gyula főmérnök és Németh István főkönyvelő személyesen eljöttek hozzánk az első láto-
gatásra. Ekkor átadták vezetőségünknek a JRD-be szóló meghívást.

Nekünk jól sikerült a gazdasági év, rövid lejáratú termelési célú hiteleket nem vettünk igénybe. Ki-
adásainkat a tartalékokból és a bevételekből fedezni tudtuk. 

Zárszámadáskor az egy munkaegység értéke 52,44, az egy dolgozóra jutó jövedelem pedig 25.290, 
a bruttó termelési érték pedig 55.544 Ft. lett. Szolnok megyében a személyes jövedelem terén ez már 
a második helyezés volt. A megyei első ebben az évben a Jászboldogházi Aranykalász Mg. Tsz. lett, 
26.739 Ft-tal. 

Csótó István a jövőt a következőkben határozta meg:
1. A megképzett biztonsági tartalékkal okosan gazdálkodni
2. Gondosan elkészített tervvel dolgozni
3. Korszerűsíteni kell tovább a termelési eszközöket
4. Okosan gazdálkodni az emberi munkaerővel
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A következő év kiadásainak fedezetére 7,5 millió Ft. biztonsági alapot képeztünk. Ezután az elnök 
felolvasta azoknak a tsz-tagoknak a névsorát, akik tisztességesen, becsületesen dolgoztak a közös 
munkában. „Ellenben vannak olyanok is, akik kihúzták magukat a közös munka végzése alól. DE-
MAGÓG lelkiismeretlenséggel igyekeztek fékezni a jó munkát. Szerencse, hogy ezek kevesen vannak” 
– hangoztatta az elnök. 

Ezen a zárszámadó közgyűlésen részt vett: Csáki István az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának 
első titkára, Nádas József a Szolnok Járási Pártbizottság első titkára, és Nyíri Béla a Szolnok Megyei Ta-
nács elnökhelyettese. A vendégek nevében Csáki István köszöntötte a tagokat. Három dolgot emelt ki: 

1. Szervezettség a munkában I.1.-XII.31-ig.
2. Higgadtság, következetesség a vezetőség részéről
3. Kritikus szemlélet
Losonczy Pál Fm. miniszter táviratban köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Az eredményes gazdál-

kodásért megkaptuk a „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Elismerő Oklevelét”. Az okleve-
let Fehér Lajos, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese írta alá. 

* * *
Fazekas Lajos 

imPro FoTóklub 1988-Tól

Egy átlagosnak tűnő hétköznap a Dózsa György Szakközépiskolába mentem dolgozni 1987-ban. Ahol 
nekem szegezték a kérdést. „Szeret e fényképezni Lajos?”

Akkoriban már be tudtam fűzni a negatívfilmet a fényképezőgépbe, negatívokat és papírképet is elő 
tudtam hívni fekete fehér technikával.

Így igent mondtam. 
Kezembe adtak egy Mamya márkájú fényképezőgépet és a hozzá való objektíveket. Megmutatták a 

fotólabor helységet is.
Iskolai rendezvényeken kellett fényképezni és azokat a diákokat tanítani, akiket érdekelt a fotózás. 
Ez már meghaladta az én tudásomat, amit a fényképezésről tudtam. De azért elvállaltam. 
Több ismerősömről tudtam, hogy régóta fotóznak, tőlük kértem segítséget. Egy idő után felvetődött,
miért nem próbáljuk meg közösen. Így egymástól is tanulhatunk a több szem többet lát elvén. 
1988 tavaszán megalapítottuk az Impro Fotóklubot.
Nagy Ferenc, Szűcs Antal, Szőke Bálint és Fazekas Lajos részvételével 1989-ben a Művelődési ház 

fogadott be minket. Kaptuk egy kis labor helyiséget is. Nem csak fényképezni szerettünk, hanem a 
technikai hátterét is megismerni és így régi és új fotós eszközöket is összegyűjtöttük. 1989 őszén a 
fényképezés 150. évfordulójára technikai eszközökből egy kiállítást rendeztünk az anno volt Petőfi úti 
Művelődési ház egyik termében. Részben saját gyűjteményünkből, másodrészt a városból kölcsönka-
pott fényképezőgépek és azoknak a perifériáiból. 110 db eszközt tudtunk kiállítani. 

A kiállítások, rendezvényeink után egyre többen jelentkeztek, hogy szeretnének megtanulni fényképezni. 
Jöttek fiatalok, idősebbek, fiúk, lányok, egyedülállok, párkapcsolatban élők vegyesen. 
Az első években sok kerékpáros fotós túrát szerveztünk városunk környékén, de távolabbra is elme-

részkedtünk. Szentesre 15-en kerékpároztunk le és vissza. Amíg az ember egyedül álló, addig köny-
nyebben mozdul ki otthonról. Ez nálunk is így történt. Többen családot alapítottak. Emiatt többen is 
lemorzsolódtak az évek alatt, hosszabb, rövidebb időre. Amikor nagyobbak lettek a gyerekek ők is ve-
lünk tartottak. Családos hétvégéket tartottunk. Többször táboroztunk Mezőtúr határában családostól 
egy-egy hétvégén valamelyik városszéli holtág partján miközben kedvünkre alkothattunk.

Klubon belül nem csak a fotózásról szólt az élet. A magánéletben is segítettük egymást. Megtanultuk 
egymástól a befőtt elrakás titkait. Ott voltunk születésnél, házépítésnél és házbontásnál is. 

Nem féltettük megosztani egymással az örömünket, bánatunkat, tapasztalatunkat. A fotó laborba 
kialakítottunk egy házi rendet, a legfőbb szempont a rend, és ha valamelyikünk bármikor bemegy dol-
gozni (negatívot vagy éppen képet előhívni) az 10 percen belül, a folyamathoz tudjon kezdeni. Sokat 
eljártunk a környékbeli települések kiállítás megnyitóira. 
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Ezen alkalmakkor is sikerült sokat tanulnunk a mások által készített képekből.
Megismertük a környékbeli amatőr, művész és szakmabeli fényképészeket, és ami nekünk a legfonto-

sabb, a fotóklubokat is. Több fotográfiai klubbal: Szolnok, Szentes, Gyöngyös, Derecske, Mezőberény, 
évtizedekig tartó kapcsolatokat építettünk ki. Kiállításokat cseréltünk, vendégül láttuk egymást. Az 
első önálló kiállításunkra nagy izgalommal készültünk. 3 napig tartottak az előkészületek. A Közös-
ségi ház /Szabadság tér 17 sz./ folyosóját alakítottuk át kiállításra alkalmassá. Itt több mint 100 fotó-
kiállítást rendeztünk. Felsorolni is hosszú lenne, hogy kinek az alkotásait láthatták itt a mezőtúriak. 
Volt itt sok egyéni alkotó, az országból majdnem az összes fotóklubnak sikerült bemutatkozni a mi 
szervezésünkben. Országos pályázatok másodbemutatója volt látható. Volt születésnappal egybekö-
tött kiállítás megnyitó. Nem csak Mezőtúron rendeztünk fotókiállítást. A városi bemutatkozásunk 
után úgy ítéltük meg hogy szerintünk a mi képeink bármely pályázaton megállnák a helyüket. A 
kistérségünk településein is. Megyei, országos (Alföldi Tájak, emberek, Alföldi Szalon, MAFOSZ Sza-
lon) fotópályázatokon szerepeltek képeink. A Szolnoki Nemzetközi Környezetvédelmi fotópályázaton 
kétszer is szerepeltünk, és egy alkalommal egyikünk különdíjban részesült. Nem értünk el világhírű 
sikereket, de ahova küldtünk képet ott mindenhol falra kerültünk, és büszkék voltunk egymásra és 
hovatartozásunkra.

Az évek alatt nem csak a szép fotóink gyarapodtak, hanem a technika eszközeink is. Felkérésre egy-egy 
rendezvény kísérőjeként fényképezőgép kiállítást rendeztünk. /Szolnok, Szentes, Karcag/

Kettő alkalommal a polaroid technikáról volt országos rendezvényünk. Kis előadások polaroid fo-
tókból és polaorid gépekből lett kiállításunk. A Kecskeméti Fotográfia Múzeumba nekünk volt elő-
ször magán gyűjteményből gépkiállítás. Eddig 20 alkalommal rendeztünk fotótechnikai eszközökből 
különböző helyszíneken kiállítást. A szentesi és szolnoki fotós klubokkal a közelség miatt szorosabb 
volt a kapcsolatunk. Felvetettük, hogy pünkösdkor a hosszú hétvégére közös programot szervezhet-
nénk. Mi volna, ha ekkor szerveznénk egy mini fotóstábort. Mindkettő csapat benne volt. 1994-ben a 
Peresi tájháznál rendeztük az elsőt. Így született meg a Püfata / Pünkösdi Fotós Tábor. Ezek a táborok 
önköltségesek voltak. Saját önerőből és a fényképezés szeretetéből fakadóan kerültek megrendezés-
re. Megpróbáltuk minél kisebb összegből kihozni. Minden évben a három fotóklub közül más volt a 
házigazda váltva egymást. Mindenki annyit fényképezett amennyi negatívot vagy diafilmet hozott 
magával. Az itt készült képek megjelentek országos és egyéb pályázatokon. A táborok helyszínei: Pe-
resi tájház, Szenttamás, Gyomaendrőd, Mezőberény, Sarud, Csongrád, Mártély, Makó, Ásotthalom, 
Szarvas. Nagykörös, Tiszapüspöki, Szolnok, Kenderes. Ez a tábor 15 évet élt meg. 

Nyiriné Mártika nyugalmazott pedagógus magyar nyelv és irodalom tanár a klub egyik tiszteletbeli 
támogatója felkeresett minket, hogy van egy ötlete, segítsünk megvalósítani. Mezőtúron helyi képek-
ről pályázatot kellene kiírni. Nekünk megvolt a technikai hátterünk és tapasztalatunk. Az első pá-
lyázat nem várt sikert hozott. A folytatást ránk bízta, mert nem gondolta, hogy ez ennyi munkával és 
idővel jár. A mezőtúri pillanatok pályázatot még öt alkalommal ismételtük meg. Ezután azt gondoltuk 
ki kellene bővíteni a pályázó településeket. Így született meg a Kistérségi pillanatok pályázat a kistér-
ség településeinek bevonásával. /Mesterszállás, Mezőhék, Túrkeve, Kétpó, Mezőtúr/ Ez a pályázat 6 
évet élt meg. 

2014-ben a történelmünknek 3 kerek évfordulója volt. /Dózsa paraszt felkelés, Első világháború kitö-
rése, holokauszt/. Erre a hármas évfordulóra hirdettünk országos fotó pályázatot. Közepesnek ítéltük 
meg a részvételt. A témát nem volt könnyű képileg megalkotni. 

2016-ban lesz 190éve, hogy elkészítették az első tartósan megmaradó fényképet. Erre az alkalomra is 
készülünk. Fotó pályázatot szeretnénk kiírni hagyományos technikával készült képeknek. Kis előadá-
sok a fotózás történetéről, technika történeti kiállítással. 

És ha lesz időnk, fotózunk is.
Jelenleg kis létszámmal működünk, DE VAGYUNK!
Köszönet aktív tagjainknak!

Fazekas Lajos, Nagyné Patkós Mária, Patkós Szilveszterné,
Szűcs Antal, Szűcs Bernadett, Tóth Zoltán.
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a klub FoTóiból

Fotó: Oltyán Gáborné Fotó: Nagyné Patkós Mária

Fotó: Fazekas Lajos Fotó: Patkós Szilveszterné
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Fotó: Szűcs Antal Fotó: Szűcs Antal

Fotó: Tóth Zoltán Fotó: Tóth Zoltán
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Fotó: Patkós Szilveszterné Fotó: Takács Antal

Fotó: Szűcs Bernadett

Helyreigazítás!
Tisztelt Olvasók. Az előző számunk 42. oldalán megjelent (Kissné Mikes Éva: Nemzeti örökségünk tár-

gyi emlékeiből) cikkében tévesen jelent meg az egyik fotó. A helyes cikkrészlet és fénykép a követkető:

Egy másik rátétes díszítésű zöld színű edényen igényesen fogalmazott 
hosszabb felirat áll, mely nyilván hívő egyháztagtól származott:

„Ezen edény az reformált egyház használatára készült Mturon 1889. 
juni 28-án. Ezen edényt készítettem én Fadgyas József korsós mester em-
lékül. Áldás, békesség.”

A szerkesztőség


