
és gyermekei: István, Kálmán, Lajos és János. Halálát követően, 1873. március 31 -én Nagy Iván, akivel 
15 éves munkakapcsolatban és barátságban álltak, ezért életét részletesen és megbízhatón ismerhette, 
olvasta fel az akadémiai emlékbeszédet róla. 

A rendszerváltás után, Mándli Gyula könyvtárigazgató javaslatára - az MTA Régészeti Intézete tá-
mogatásával Szob Nagyközség Önkormányzata a 69/1990. sz. határozatában egyhangúlag elfogadta, 
hogy a községi könyvtár neve a továbbiakban Érdy János Könyvtár és Információs Központ legyen. 
„Érdy János a XIX. század nagy tudós egyéniségei közé tartozik, a régészeti kutatások megindulásának 
korai szakaszában jelentős mértékben hozzájárult a hazai régészettudomány megalapozásához, mód-
szereinek kidolgozásához" - írta szakvéleményében dr. Torma István régész (MTA). Első emléktáblá-
ját, bronz reliefjét, amely Szabó Imre helyi szobrászművész alkotása, a szobi nagyközségi könyvtárban 
a Pest Megyei Honismereti Egyesület rendezvénye keretében avatták fel 1992. október I7-én. 

Szintén Érdy János nevét viseli két utca, egyik a szülőhelyén, Szobon, a másik pedig Aszódon, ása-
tásai emlékére. 

Székesfehérváron a Romkert bejárata mellett 1998. december 4-én Marosi Ernő akadémikus és a 
megyei közgyűlés alelnöke avatta fel a Gulyás Gyula szobrászművész által készített emléktábláját, em-
lékezve az első szabályszerűen végrehajtott ásatásra. Magyarországon ez volt az első hiteles középkori 
magyar királysír-feltárás, de sajnos egyben az utolsó is. A megyei jogú város ugyanekkor „Érdy János 
Emlékérmet" alapított, hogy a Szent István Bazilika és a Romkert érdekében tevékenykedők tudomá-
nyos, szakmai munkáját díjazza vele. 

A Pest Megyei Honismereti Egyesület 2006. december 11-én vette fel a jeles megyei születésű tudós 
nevét, akire méltán büszke lehet szülőföldje, hazája és a magyar tudományos élet. 

Mándli Gyula 

A maroslelei trafik 
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Maroslelén (Csongrád m.) a templom szom-
szédságában ma is áll egy helyi védelem alá ke-
rült köztéri emlék: a valamikori trafik. Mivel a 
szakirodalom nem utal erre a kis építményre, és 
a lelei lakosok sem tudják már, hogy mikor 
épült, családi kötődésünk miatt közöljük az 
alábbi adatokat. Nemcsak a családi visszaemlé-
kezésre hagyatkozunk, hanem levéltári forrá-
sokra is támaszkodunk (Maroslele önkormány-
zatának rendelete a helyi építési szabályzatról 
11/2006. (V.26.); Makói pénzügyigazgatóság 
iratai. Csongrád Megyei Levéltár Makói Levél-
tára VI. 101.b 152., 165., 184. kötet). 

Szakács Ferenc (1888-1957) harcolt a máso-
dik világháborúban, s hadirokkantként tért haza. 
Több sorstársához hasonlóan ő is trafik építésére 
kapott engedélyt, így épült fel a maroslelei trafik 
1945-ben. Ebben a kis üzletben árultak feleségé-
vel, Galló Annával (1896-1967) dohányt, bé-
lyeget, képeslapot, borítékot, levélpapírt, irkát, 
ceruzát, cukorkát, csokit. A trafik 1968-ig mű-
ködött. Az archív felvételen Szakács Ferencné 
és leánya, Rozália látható a kis épület előtt. 

Bodó Ferencné és Gergely né Bodó Mária 


