
Elpusztult falvak emlékoszlopai
Csongrád megyében

A Pusztuló és az Elpusztult Magyar Falvakért Egyesületet Kovacsics József alapította 2003-ban,
majd az alapító professzor elhunyta után az egyesület tevékenysége 2005-ben indult újra, és azóta közel
húsz emlékoszlop õrzi az egykor volt középkori falvak emlékét az ország majd minden táján Ivánctól és
Csepregtõl Szõdligetig, és Monostorapátitól Mezõhegyesig.

Csongrád megye területét a történelem viharai nem kerülték el, amelynek következtében középkori
településrendszere átalakult. E változáshoz hozzájárultak a gazdaság hatásai. Gondoljunk itt a nagy ha-
szonnal járó nagyállattartás XV. századi kialakulására és a vasúthálózat XIX. századi létrejöttére. Ép-
pen ezért vállaltuk fel az emlékhelyek, azaz kultikus helytörténeti, helyismereti területek kialakításának
a feladatát. Az eltelt húsz év alatt több helyen konferenciával egybekötve nyolc emlékoszlopot állítot-
tunk megyénkben, amelynek vidéke egymástól jól elváló részekre oszlik. Az egyik a folyók melletti
erekkel, tavakkal, mocsarakkal, nyáron elapadó állóvizekkel tagolt Rétség. A folyók mellett mintegy
10–20 km szélességben terjed ki. A másik a Mezõség, a folyóktól távolabb esõ terület, ahol szintén ta-
lálhatók erek és állóvizek, ám az elõbbi tájegységhez képest jóval ritkábban.

A Rétségen, amelynek kiemelkedõ helyein, hátságain számos település jött létre, 2009-ben állítottuk
az elsõ oszlopot Hódmezõvásárhely határában Barc és Solt középkori falvak határában, amelyek az Ár-
pád-kortól a XV. századig álltak fenn. Az elõbbit egykori templomos helyként tartják számon, emlékü-
ket ma az általunk állított téglaoszlop õrzi.

A mai Mindszent területének egy részét foglalta el a középkorban Apor falu, már írásos elõbukkaná-
sa (1332) elõtt jóval korábban létezett, és az 1560-as években tûnt el az írásos forrásokból. Innen törté-
nete együtt haladt Mindszentével. Ma a város központi terén õrzi emlékét téglaoszlop, amelyet helyi
egyesületek és magánszemélyek adakozásával állítottunk.

A Tisza mellett húzódó magasparton, az egykori Körtvélyes falu helyén 2014-ben állítottunk oszlo-
pot. A falu – akárcsak Apor – a Bor-Kalán nemzetséghez tartozott Szeri Pósafi katona nemes család bir-
toka volt. A XVI. század végéig állt fenn.

A Mezõségen ott jöttek létre települések, ahol a lakosság könnyen vízhez juthatott, tehát az erek és
tavak partján, valamint ott, ahol bõvizû kutat találtak Az elsõ ilyen emlékhelyet 2005-ben a középkori
templomos Szentkirály falu helyén alakítottuk ki az egykori tanyai iskola kertjében, amellyel a valami-
kori iskolát is megörökítettük. Az emelkedett hangulatú ünnepségen a helyiek mellett a régi, még az
avatás idején élt tanítók is részt vettek.

2006. szeptember 28-án a középkorban az egykor a Szárazér mindkét partján hosszan elnyúló falu,
Igás emlékére az igási csárda mellett állítottunk oszlopot, amelyet Karsai Ildikó grafikusmûvész terve-
zett. Az emlékhely kialakítását Gilicze János tagtársunk, önkormányzati képviselõ anyagi támogatása
tette lehetõvé. A csárdagazda máig szépen gondozza az emlékhelyet, az oszlop mellé már egy másik is
került. Koszorúzzák is õket minden évben. Ugyancsak Karsai Ildikó tervezte a makó–rákosi emlékosz-
lopot, amelyet a következõ évben avattunk Nagy-György József vállalkozó és Gilicze János támogatá-
sával a pünkösdi tanyanapon, hangulatos ünnepség keretében. Rákos olyan település, amelyet idõnként
megültek a lakosok, máskor elnéptelenedett. Az 1950-es években falu lett, ma külterületi lakott hely.
Annyi helyi energiával nem rendelkezett, hogy állandó falu legyen belõle.

Az Árpád-kori templomos falu, Ecser egykori templomának falai még mindig állnak a Veker-ér déli
partján. Ma szintén olyan külterületi lakott hely, mint Rákos. 2012-ben tudományos tanácskozással
egybekötött avatóünnepséget rendeztünk a templom falai mellett kialakított emlékhelyen, amely Móra
József gazdálkodó, szentesi önkormányzati képviselõ, tagtársunknak a hely iránti odaadó szeretetével
és anyagi támogatásával valósult meg. Továbbfejleszti és gondozza a pusztatemplomot és környékét,
nemes feladatként. Segíti tagtársunk, Labádi Lajos.

Munkánk nem öncélú. Vásárhely város idén pályázatot ad be, hogy tovább folytassa e munkát,
amelynek a helyi identitás, azonosságtudat megõrzésében nagy szerepe van. Tehát bízhatunk abban,
hogy kezdeményezésünknek lesznek a jövõben folytatói.
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