
szemmel, empat ikus szívvel és lélekkel jártam az 
élet rögös országútját." Mindent magáénak érez, 
nemcsak könyveit, cikkeit, a róla szóló méltatáso-
kat, hanem azokat a mások által írt „anyag"-okat 
is, amelyek napvilágra kerüléséhez valamilyen 
módon köze volt. Akár ötletadóként, akár szer-
kesztó'ként, akár gépelőként, javítóként, bármine-
mű módon „sajtó alá rendezőként". Szerepeltet a 
bibliográfiában például olyan olvasói levelet is, 
amelynek kapcsán, a pontos hivatkozás után, zá-
rójelben fölhívja a figyelmet: „A szerkesztőség 
megjegyzését én írtam a levél után". Még egy 
sok-sok évvel ezelőtti, névtelen megjegyzést is vál-
lalhatónak érez, mi több - micsoda szakmai alá-
zat!, például szolgálhatna sok média-ámokfutó 
számára, ha lenne érzékük az ilyesmihez - válla-
landónak. Azt is mutatja az említett példa, hogy az 
újságíró, aláírt vagy szignójával jelzett cikke létre-
hozásán túlmenően, mennyi egyéb mindennel 
foglalkozik, amiről az olvasónak sejtelme sincs, s 
ha tudomására jutna, hogy kinek a nevéhez köthe-
tő, nagyon meglepődne. 

A „látható" Rácz Sándor-írásokon túlmenően 
számos olyan is van, amelyek létezését a bibliográ-
fia megjelenéséig legföljebb sejthette az olvasó. És 

hogy mekkora jelentőséget tulajdonít nekik a szer-
ző, a levéltárban való pontos fölsoroláson túlme-
nően, a következő sorok is bizonyítják: „A legna-
gyobb elismerés az volt, ha az Olvasóm azt mond-
ta, hogy akkor is téged láttalak a sorok mögött, 
amikor nem volt aláírva a neved" - vallja leltára 
előszavában. 

Mi Rácz Sándor „közvetlen" s „közvetett" mű-
veinek közös vonása? „Azt hiszem, hogy a Nagy-
érdemű Olvasó, a sorokat tallózó meg fogja érteni, 
hogy egy percre sem szakadtam el a jelképes anya-
földtől, hanem annak hű fia voltam, maradtam, és 
vagyok ma is. Igaz, ezt nem nekem kellene bizony-
gatnom, hanem annak, aki kiérzi soraimból mind-
ezt" - írja. Aligha kell külön kifejteni: nála az 
„anyaföld" elsősorban Földeák és Óföldeák - e fü-
zet címoldalán is e két község címere szerepel - , de 
emellett felelősségteljes krónikása Makónak, s tér-
ségébe tartozó többi községnek, és minden tájnak, 
ahol megfordul. 

Azok számára, akik ismerik munkásságát, min-
den körül, amiről írt - s ír, műveinek asztrálteste 
lebeg. Ami ugyanaz, mintha azt mondanám, hogy 
szelleme. (Heti Plusz Kft. Szeged, 1999.) 

Farkas Csaba 

HÍREK 

Emlékkereszt Mikelakában 

ASzentév és a Magyar Millennium abonyi nap-
jait bevezető ünnepek sorában Emlékkeresztet ál-
lítottunk külterületünk Mikelaka nevű határré-
szén augusztus 13-án, az abonyi Abomji Lajos Falu-
múzeum Baráti Körének szervezésében. A Körös-
tetétlenre vezető közút mellett kovácsoltvas Jelke-
reszt magasodik és ad útbaigazítást az országút 
vándorainak, hogy benn a dűlőben Emlékkereszt 
jelzi az egykori Mikelaka falu Árpád-kori templo-
mának helyét. A XIX. század utolsó negyedében 
még látták földfeletti romjait a dűlőbeli tanyahá-
zak lakói, de az elmúlt 100 esztendő viharos törté-
nelme csak az emlékét hagyta reánk. 

A határrész akácfájából készült, csaknem három 
méteres kereszt korpuszát Abonyi Magyar Imre he-
lyi festőművész festette vaslemezre. Az egykor né-
pes tanyák eltűntek, csupán kettő áll még. Egyiké-
nek udvarában, közvetlenül az út mellett, nyurga 
akácok karéjában, mint kis kápolnában, áll az Em-
lékkereszt. Előtte két fekvő fejkő; egyiken Árpád 
fejedelem arcmása, másikon márványba vésve a 
felirat: A közelben állt egykor Mikelaka Árpád-kori 
temploma. Szt. István napja 2000. 

Autóbusszal, lovaskocsival, kerékpáron, gyalo-
gosan érkezők a jelkereszttől zászlók alatt - mint 
egykor a búcsúkba zarándoklók - énekelve vonul-
tak a mintegy 900 méterre fekvő emlékhelyhöz. Az 
Emlékkereszt tövénél gyertyák gyúltak, elhang-
zott a Himnusz, majd Ácsai Ferenc elnök köszön-
tője s dr. Tari Edit régész-muzeológus avatóbeszé-
de, amit a felszentelési szertartás követett, Nagy 

András esperes plébános részéről. Virágokat, ko-
szorúkat helyeztek el a búcsúzók s emelkedett lel-
külettel énekeltük együtt a Szózatot. 

A lenyugvó nap sugarai aranyozták be az Em-
lékkeresztet s a vonuló, hazafelé tartó kis sereg 
templomi zászlóit, lobogóit, a cserkészekét, a 
KALÁSZ-os leányok, asszonyok lobogóit, nemzeti 
zászlóinkat, a város címeres zászlaját és a Múze-
um Baráti Körét, a mille- centenárium szűzmáriás 
lobogójával. 

Gvöre Pál 
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