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Nők a közösségért 
I.

(Nagy)Asszonyaink – az örök Mellékszereplők
Kőműves Kelemenné balladai hagyatéka, az életért, a 
megmaradásért vállalt áldozat szükségessége az év-
századok során észrevétlenül ivódott be a tudatunkba. 
A dél-erdélyi asszonyok érzik: az élet győzelméért adni 
kell magukból, sokszor többet, mint szeretnék.  A nagy 
emberek, a nagy eszmék mögött gyakran ott találjuk 
az asszonyt, az örök Mellékszereplőt, aki Szabédi 
László megfogalmazásában: egy kérlelhetetlen pa-
rancsnak engedelmeskedve, erejét, fiatalságát, életét 
nyújtja másoknak áldozatul. Példájuk ma is teremtő 
erővel bír. 

Szilágyi Erzsébet, a mulier heroica

A nemek egyenlőségét, sőt összemosódását szorgalmazó vilá-
gunkban nagyon távolinak, kicsit hollywoodi sztorinak tűnhet 
a 15. században élt Szilágyi Erzsébet balladák homályába vesző 
története. Pedig Délkelet-Európa legszebb lovagvárának építte-
tésében,a Hunyadi család felemelkedésében, Mátyás uralkodói 
karrierjében kulcsszerepet játszott a kortársai által mulier heroica, 
(hős asszonyként) emlegetett kormányzóné.  Élete nagy tragédi-
ái – férjének, Hunyadi Jánosnak nándorfehérvári halála, fiának, 
Lászlónak lefejezése, az ifjú Mátyás bebörtönzése  – nem törték 
össze, hanem lelkierejét, elszántságát megsokszorozva indították 
harcra családjáért, birtokaiért, az országért.  

Szilágyi Erzsébet a tekintélyes és jókora birtokokkal rendelkező 
szilágysági főnemesi család sarjaként fontos szerepet játszik férje, 
Hunyadi János politikai karrierjének alakulásában. Erzsébet 1430 
körül köt házasságot Hunyadi Jánossal, aki ez idő tájt áll Zsigmond 
szolgálatába, elkísérve a királyt itáliai útjára is. Erzsébet házas-
ságkötésüket követően Vajdahunyad várában rendezi be ottho-
nát. Heltai Gáspár szerint  itt szüli meg 1431-ben első gyermekét, 
Hunyadi Lászlót. Mátyás 12 évvel később születik, Kolozsvárott. 
Szilágyi Erzsébet bizonyára jelentős befolyással bírt kormányzói 
tisztséggel megbízott férjére is, ám látványos történelmi szere-
pe Hunyadi halálát követően veszi kezdetét, amikor megesketi  
V. László királyt, hogy fiainak nem lesz bántódásuk a családjuk 
ellen áskálódó Cillei Ulrik meggyilkolása miatt. A király viszont 
megszegi esküjét és az első adandó alkalommal Budára rendeli 
a két ifjú Hunyadit, Lászlót lefejezteti, Mátyást pedig fogságba 
vetteti. Erzsébet hihetetlen erővel és elszántsággal küzd Mátyás 
kiszabadításáért.  Pénzzel és fegyveres erővel kényszeríti egyezke-

désre a királyt, aki közben 1457-
ben meghal. Ekkor Erzsébet 
minden erejét megfeszíti, hogy 
kisebbik fiát trónra emelhesse. 
A Hunyadi-ház hatalmas va-
gyonának birtokában pazarul 
szórja a pénzt a főrendek között, 
készítgeti a talajt a királyválasz-
tásra. Közben 40 ezer aranyat 
ígér Podjebrád György cseh 
kormányzónak Mátyás szaba-
don bocsátásáért. Arannyal, / 
Ezüsttel / Megfizetek érted; / 
Szívemen / Hordom én / A te 
hazatérted – írja Mátyás anyja 
című balladájában Arany Já-
nos. És a fiáért nagy áldozatok-
ra képes anyáról a kortársak is 
megemlékeztek, Antonio Bonfi-
ni írja: Még Mátyás életében 
egyszer jelen voltam Bécsben 
egy vitán, mely a mágiáról 
folyt. Emlékszem, Mátyás el-
mondotta, fogsága alatt any-
nyira aggódott érte anyja, 
hogy olyan futárt kerített, ki 
hat óra alatt megtette az utat 
Magyarországról őhozzá, Prá-
gába, s ugyanannyi idő alatt 
visszatérve, meghozta levélben 
a választ. Azt hitték a futárról, 
hogy gonosz szellemek segítsé-
gével utazott a légen át. Szilágyi 
Erzsébet levelezése, politikai 
tárgyalásai, bátyjának, Szilágyi 
Mihálynak fegyveres előkészülete eredménnyel jár. 1458. január 
24-én, Budán királlyá választják Mátyást, és hamarosan díszes – 
és jól felfegyverzett – küldöttség indul Csehországba, hogy a ha-
táron átvegye az ifjú királyt. A küldöttségben természetesen ott 
volt Szilágyi Erzsébet is, aki megerősítette Mátyás és Podjebrád 
György lányának, Katalinnak eljegyzését. 

Mátyás királlyá választását követően anyja háttérbe vonult, 
ám továbbra is egyengette fia útját. A Magyar Levéltárban ma is 
őrzik rendeleteinek, leveleinek eredeti példányait. Birtokait gon-
dosan igazgatta. Vajdahunyadon jelentős építkezésbe fogott, és a 
vár tövében kolostort építtetett a ferences szerzetesek számára. 
Ő kezdeményezte a pápánál Kapisztrán János szentté avatását is. 
Mátyás tisztelettel viseltetett anyja iránt, gyakran Magyarország 
királynéjaként emlegeti és sűrűn adományoz neki birtokokat, ám 
anyagi támogatását is igénybe veszi. Erzsébet 1483-ban kelt vég-
rendeletében minden vagyonát – mintegy 30 várat, 49 mezővárost, 
17 várkastélyt és ezer falut – unokájára, Corvin Jánosra hagyta. 
Haláláról nincs pontos feljegyzés. Hamvait a székesfehérvári szé-
kesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra.

Asszonyok az Erdélyi Fejedelemségben
Az asszonyi áldozatvállalás fonala végigkövethető az Erdélyi 

Fejedelemség időszakában is. 
Az Erdély aranykorát megteremtő Bethlen Gábor fejedelem 

első felesége, a mélyen vallásos, puritán Károlyi Zsuzsanna nem 
csupán magángazdaságuk ügyeit intézte, de kincstári és politikai 
ügyekbe is beavatkozott, hitből fakadó, megfontolt döntésekre bír-
va a fejedelmet. Támogatta az egyházat, a rászorulókat, a Német-
országban tanuló református diákokat és jelentős szerepe volt a 
habánok Erdélybe telepítésében. Károlyi Zsuzsanna előszeretettel 
tartózkodott Déván, ahol az udvarház bővítése, reneszánsz jellegű 
átépítése is az ő nevéhez fűződik.

A puritán fejedelemasszonytól merőben eltérő életet folytatott a 
szépséges Széchy Mária, akinek ugyan Dévához élete egyik pikáns 
története fűződik (ágyútűzzel fogadta a faképnél hagyott férjét), ám 
később, Wesselényi Ferenc nádor oldalán igazi hőssé lett, vállalva 
a férje lázadása nyomán reá zúduló büntetést, vagyonelkobzást, 
szabadságvesztést. Gyöngyösi István eposza, majd Arany János 
balladája nyomán az utókor Murányi Vénuszként emlegeti. 

Maderspach Károlyné,  
a magyar szabadság asszonyhőse

Maderspach Károlyné talán térségünk egyik legismertebb asz-
szonyhőse. Lánykori nevén Buchwald Franciska 1804-ben szüle-
tett, jómódú aradi orvoscsalád ötödik gyermekeként. Gondos neve-
lésben részesült, több nyelvet beszélő, művelt hajadon lett belőle. 
Édesanyja jobb kezeként részt vállalt a háztartás vezetésében, fia-

talabb testvéreit oktatta, nevel-
te. Ám közben Pestről hozatott 
újságokat olvasott, kivonatolt 
belőlük édesapjának. 1828-ban 
ment férjhez a nála húsz évvel 
idősebb Maderspach Károly 
mérnökhöz és bányaigazgató-
hoz, aki Magyarország egyik 
legnagyobb, mintegy 4000 főt 
foglalkoztató bánya- és vasmű-
vének résztulajdonosa és egyik 
vezetője volt. Új otthona a sok-
nemzetiségű Bánságban fekvő 
Ruszkabánya lett, ahol a magya-
rok mellett románok, németek, 
szerbek éltek és dolgoztak béké-
ben. Maderspachékat nagy tisz-
telet övezte, így nem csoda, hogy 
amikor az 1848-as forradalom 
híre eljutott Ruszkabányára, 
a falu szinte testületileg állt a 
magyar ügyet támogató Károly 
és Franciska mellé, akiknek két 
fiuk honvédként szolgált. Lel-
kesen segédkeztek egy 600 fős 
honvédsereg felszerelésében, 
a vasgyárból sűrűn indultak 
ágyúk és fegyverek Bem csapa-
tai felé. A világosi fegyverletétel 
körüli napokban menekültek 
egész sora talált segítségre, szál-
lásra, ellátásra Ruszkabányán. 
A sebesültek utolsó hullámával 
érkezett meg a Törökország felé 
tartó Bem tábornok, kíséreté-

vel. Károly világosan látta: Bem támogatásával magukra zúdítják 
az osztrákok haragját, de Franciska erkölcsi tartása nem engedte 
meg, hogy megtagadják Bem fogadását. A menekülő tábornok egy-
napi előnyben volt üldözőivel szemben, néhány órás pihenő után 
el is hagyta Ruszkabányát. Ám a másnap érkező osztrák katona-
ság azonnal megszállta a Maderspach család birtokát, a házaspárt 
őrizetbe vették. Csend volt a házban, csak mi ketten, szegény apa 
és én virrasztottunk aggodalomban, és azzal foglalkozva, hogy 
mindent, ami a múltra emlékeztetett, megsemmisítsünk. Apa le-
velezése Kossuthtal, Széchenyi István és Vukovich levelei, minden 
arckép, Ferenc sógorom levelei, és így mindaz, ami a házhoz fűzött, 
el lett égetve – számol be Franciska naplója az utolsó közös estéről. 
Másnap mindannyiuk meglepetésére nem a honvédeket fegyverrel 
ellátó családfőt vitték el, hiszen féltek a gyári munkások ellenállásá-
tól, hanem a védtelen Franciskát ültették kocsiba a helyi plébánossal 
együtt, és kihajtottak velük a település szélén álló ligetbe, ahol nyáron 
még a honvédseregek győzelmének hírére szabadságfát állított a falu 
népe. Franciskát azzal vádolták, hogy az ünneplés idején egy osztrák 
egyenruhás bábut égetett el. Később az is kiderült, ki koholt vádat 
ellenük. Az osztrák megszállás pillanatában azonban Franciskának 
fogalma sem volt erről. Arra gondolt, ki fogják végezni. De számára 
ennél is szörnyűbb pillanatok következtek. Az osztrák tisztek letép-
ték felsőruháit és a fél falu láttára kegyetlenül megvesszőzték, majd 
visszatuszkolták a kocsiba és a karánsebesi börtönbe vitték. Itt tudta 
meg, hogy férje, Maderspach Károly tudomást szerezve a feleségét 
ért borzalmakról, és ráeszmélve arra, hogy milyen megtorlások fe-
nyegetik tovább is a családot, mindenkit és az egész Ruszkabányát, 
egy saját gyártmányú mo zsárágyúval agyonlőtte magát. Franciska a 
karánsebesi börtönben szintén az öngyilkosságon töpreng, amikor 
értesül férje haláláról. A kétségbeesés pillanatai után eszmél rá, hogy 
neki élnie kell, meg kell védenie szeretteit, a gyárat, hiszen több száz 
család élete függ ettől. Wallmoden osztrák tábornok közbenjárására 
kegyelmet kap, hazatér és hihetetlen kitartással viszi tovább a vállal-
kozást, küzd az osztrák fogságba esett fia szabadon bocsátásáért és 
személyes sérelmének jóvátételéért. A gyalázatos vesszőzést elren-
delő Haynaut is felkeresi, jóvátételt követelve. A kegyetlen tábornok 
azonban a szó szoros értelmében kidobja irodájából az asszonyt e 
szavak kíséretében: Átkozott magyar némberek, ti csináltátok a 
forradalmat! Franciska később Deák Ferencnél keresi igazát, ám a 
haza bölcse úgy véli, más, alkalmasabb időkre kell várni e sérelem 
jóvátételéért. A megalázott asszony Pestre költözik gyermekeivel, 
majd Aradon töltött néhány évet, ahonnan visszaköltözött Rusz-
kabányára, illetve a közeli Hacazsel-Vaspatakra, ahol Viktor fia a 
helyi vasgyárat működtette. 1857-ben eladta a ruszkabányai bá-
nya- és kohóbirtokot egy konzorciumnak, majd rövid időn belül a 
másik vasgyárat is, és véglegesen a fővárosba költözött, itt halt meg 
76 évesen. Emléke, tisztelőinek és családjának köszönhetően, egyre 
élénkebben él a köztudatban.

Folytatása a II–III–IV. oldalon

Szilágyi Erzsébet feltételezett arcképe Ezt a képet sokáig Szilágyi 
Erzsébetének hitték. Szilágyi Erzsébetnek azonban eredeti korabeli 
arcmása nem maradt fent. Az 1860-as években számos illusztráció 
készült Jacopo de’ Barbari velencei festő Szent Oszvaldot ábrázoló 
festményét másolva, Szilágyi Erzsébet „eredeti” képmásaként, s még 
a Pesti Vigadó főhomlokzatának egyik domborműve is ezt utánozza. 
Azonban ez az acélba metszett illusztráció, amelyet Teleki József a 
Hunyadiak kora XII. kötetében Szilágyi Erzsébet arcképe gyanánt mu-
tatott be, nem őt, hanem Szent Oszvaldot ábrázolja   (Vízkelety András)

Maderspach Károlyné, szül. Buchwald Franciska   (forrás: origo.hu)
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Torma Zsófia, az első magyar régésznő
Maderspach Károlynéval szinte kortárs volt az első magyar ré-

gésznő, az 1832-ben Csicsókeresztúron született Torma Zsófia, aki 
a tudomány terén vívta meg a maga harcát a nőket meglehetősen 
mellőző 19. században. 

Zsófia Torma József történész, megyei királyi pénztárnok, or-
szággyűlési képviselő és az örmény származású Dániel Jozefa ne-
gyedik gyermekeként születik. Testvérei: Lujza, Júlia és Károly. 
Lujza férje, a szabadságharcban honvéd alezredesként szolgá-
ló Makray László 1849 után felpestesi birtokára húzódik vissza 
családjával, és magukhoz veszik az időközben szatmári leányin-
tézetből kinövő Zsófiát, aki lelkesen segít Lujza gyermekeinek a 
nevelésében. Édesapjuk történelem iránti érdeklődése, csicsóke-
resztúri régészeti kutatásai 
meghatározó élményt jelen-
tenek a fiatal lány életében. 
Hunyad megyében hamar 
felismeri a vidék rendkívül 
fontos régészeti, néprajzi, 
őslénytani, kőzet- és ásvány-
tani értékeit, és lelkesen veti 
bele magát ezek kutatásába. 
Szászvárosra költözik, ahol 
Vén András, református ta-
nító hívja fel a figyelmét a 
Tordos határában található 
őskori telepre, melynek fel-
tárását 1875-ben kezdi el. A 
következő évben már közel 
száz lelettel vesz részt Bu-
dapesten a IX. Nemzetközi 
Ősrégészeti Konferencián, 
majd 1879-ben Hunyadvár-
megye Neolith (Kőkorszak-
beli) telepei címmel kiadja 
első tudományos publikáci-
óját. Ezt követi a nándorvöl-
gyi barlangcsoportban vég-
zett ásatások ismertetése, 
mely nyomán meghívást kap 
a német antropológusok 
berlini nagygyűlésére, ahol 
az amatőr, de rendkívül 
népszerű régész, Heinrich 
Schlieman és a nagy tekinté-
lyű német orvos, kutató Ru-
dolf Virchow is elismerően 
szól munkásságáról. A ma-
gyar régésznő végiglátogatja 
Németország múzeumait, a 
bécsi, budapesti és erdélyi 
őskori gyűjteményeket, és 
1894-ben Jénában adja ki, 
német nyelven az Ethnogra-
phische Analogien (Népraj-
zi összehasonlítások) című 
munkáját, melyben a társ-
tudományok bevonásával 
megállapítja: a tordosi, a trójai és a legkorábbi sumér műveltség 
forrása közös. Ez kiveri a biztosítékot a tudományos világban. El-
sősorban épp a magyar kutatók, történészek szállnak szembe Tor-
ma Zsófiával, aki azt állítja, hogy a tordosi leleteken az ősi magyar 
rovásírás jelei láthatók. A finn-ugor eredet mellett kardoskodó 

Hunfalvy Pál letorkollja a régésznőt, és kijelenti: a magyarságnak 
a kereszténység felvétele előtt nem volt önálló írása, és a hun-szé-
kely rovásírás csupán néhány 17. századi tudós találmánya. Torma 
Zsófia egészen egyedül marad tudományos állításával. Még bátyja, 
Torma Károly régész is legfennebb névjeleknek, mesterjegyeknek 
volt hajlandó elfogadni a feliratokat. Az 1876-os budapesti ősré-
gészeti tanácskozáson újra megalázzák Torma Zsófiát. Hampel 
József, az Archeológiai Értesítő szerkesztője azt állítja, hogy a ré-
gésznő beküldte újkőkori gyűjtemény két darabja valójában római 
kori. Torma ragaszkodott kutatási eredményeihez és később kide-
rült: neki volt igaza. Hampel viszont ezután ott ártott neki, ahol 
csak tudott. Fő művét, melyet Szinte Gábor 2500 rajza illusztrált, 
közzétételre alkalmatlannak ítélte. A nyugati tudóstársadalom sem 
volt hajlandó elfogadni az erdélyi régésznőt. Paul Reinecke német 
régész Torma Zsófia kutatásaira alapozva jelentette meg Tordos-
ról szóló tanulmányát az 1896-os Archeológiai Értesítőben, ám a 
nevét egyetlen szóval sem említi. Hasonló bánásmódban részesíti 
az idősödő régésznőt Francis Haverfield oxfordi kutató, aki gyűj-
teményéből kér el értékes darabokat, de bemutatásukkor szót sem 
szól a feltárójukról. Munkássága során Torma Zsófia talán igazi 
megbecsülésben csupán Hunyad megyében részesül, ahol a Hunyad 
megyei Történelmi és Régészeti Társaság elismert és aktív tagja, 
akit Téglás Gábor is lelkesen támogat munkájában. A Magyar Tu-
dományos Akadémia csupán 1896-ban választja levelező tagjává, 
és halála évében érkezik meg hozzá az értesítés, miszerint a Ferenc 
József Tudományegyetem Bölcsészeti Kara tiszteletbeli doktorrá 
kívánja nyilvánítani. Az idős régésznő ekkor már a több mint tízezer 
régészeti leletet felölelő gyűjteményének értékesítéséből él, hiszen 
teljes vagyonát a kutatásra áldozta. Gyűjteményét, melyet saját 
otthonában állított ki, 1891-ben vásárolta meg az Erdélyi Nemze-
ti Múzeum Érem- és Régiségtára 5000 forintért és évi 800 forint 
életjáradékért.  Torma Zsófia 1899. november 14-én szívrohamban 
hunyt el. Földi maradványait Szászvároson temették el, később Csi-
csókeresztúron, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 
Munkássága nem csupán magyar, de világviszonylatban is kiemel-
kedő. Hiszen a nagy jelentőséggel bíró tordosi őstelep feltárásán 
túl, elsőként vonta be a régészeti kutatásba a társtudományokat, 
melyek tágabb körű megvilágításba helyezték a 19. században fel-
lendülő régészeti feltárások leleteit. 

 Medve Makkai Piroska –  
az erdélyi fametszés nagyasszonya

Szabédi Lászlónak az örök 
Mellékszereplőről írt gondo-
lataira egy 1943-ban Kolozs-
váron megjelent művészeti 
albumban bukkantam rá. 
Az album Medve Makkai Pi-
roska festőművész-grafikus 
26 metszetét tartalmazza. 
A címe: Az asszony. Az al-
kotásokban végigkísérhet-
jük a születés csodáját, a 
gyermekkort, a lázadást, az 
útkeresést, a révbe jutást, a 
megtöretést, a számvetést és 
a halált. Az asszony életút-
ját, melyben a törvény nem a 
jog, hanem a szeretet. Mak-
kai Piroska nemcsak művé-
szetében állított örök emlé-
ket az Asszonynak, hanem a 
közéletben is aktív szerepet 
vállalt értük: asszonyszö-
vetséget alapított, a háború 
dúlta világban iskolát ho-
zott létre magyar és román 
gyermekek számára, akiket 
ő tanított írásra-olvasásra, 
és ajtaja mindig nyitva állt 
asszonytársai előtt.

M. Makkai Piroska élete 
szorosan kötődik vidékünk-
höz. A bánsági Domány-
ban születik 1910. október 
23-án. Az első világháború 
borzalmai mély nyomot 
hagynak lelkében. Bányász 
édesapját szociális elvei, 
agitátori magatartása miatt 
bebörtönzik és szabadulása 
után hamarosan meghal, 
tüdőbajban. Piroska két 
öccsével félárván marad. 
Ekkor már a Zsil völgyében 
él a család, itt végzi el az ál-

talános iskolát, a ferences nővéreknél. Kivételes tehetsége korán 
megmutatkozik. Gyermekkora szegényes képi világa mellett is 
festeni kezd és 18 évesen vizsga nélkül, egyetlen rajza alapján nyer 
felvételt a Kolozsváron frissen alakult Képzőművészeti Főiskolára. 
1933-ban lediplomázik évfolyamának legtehetségesebb diákjaként. 

Az Irisz gyárban porcelánfestőként kezd dolgozni, de az 1934–35-
ös tanévre ösztöndíjat kap a Budapesti Képzőművészeti Főiskolára, 
ahol Varga Lajos Nándor grafikai osztályába került. Itt jegyzi el 
magát életre szólóan a fametszéssel. Lehetősége nyílik bejárni Eu-
rópa fontos művészi központjait: Párizst, Rómát, Berlint. Rajzban 
és írásban naplót vezet. 1935 őszén rajztanári kinevezést kapott a 
nagyváradi leánygimnáziumba. Ott volt első egyéni kiállítása is: 
egyetlen éjszakára állította ki akvarelljeit az újságíróklubban, s 
reggelig minden képét megvásárolták – írja a művész hagyatékát 
gondozó Deuten Makkai Réka művészettörténész. 

1938-ban férjhez megy dr. Medve András szászrégeni orvoshoz, 
és a háború közepette három gyermekük születik. Makkai Piroska 
azonban folyamatosan fest, tanít, fametszeteket készít – próbál 
egyensúlyban maradni a megbolydult világban. 1943-ban jelenik 
meg Szabédi László előszavával Az asszony című, 26 metszetet 
tartalmazó albuma, az anyákról, feleségekről szóló grafikai hősköl-
temény. Ebben az évben férjét elviszik katonának, és hamarosan 
szibériai fogságba kerül.  A Kolozsváron élő művésznek menekül-
nie kell három kisgyermekével. Ekkor veti papírra: Ha volna mel-
lettem valaki, nem volna szükségem betűre. Ha nyugodt lennék, 

nem lenne szükségem az írásra. Ha csak anya lennék, ilyenkor a 
gyermekeimmel sétálnék, ha háziasszony lennék, most vacsorát 
készítenék. De terhelt vagyok, nem festhetem meg a bennem élő 
képeket, mert elmúlt a háború, de kevés a kenyér. Táplálkozás 
helyett elmélkedni kell. Festés helyett írnom kell, mert könnyebb 
írópapírhoz, mint rajzlaphoz jutni – s kinek kell ma a művészet? 

1944-ben megjelenik a Toldalag című albuma, Szentimrei Jenő 
előszavával. A háborút követően Nagybányán lel otthonra. Rajz-
tanári állást kap a gimnáziumban és 1949-ben aktívan vesz részt 
a nagybányai festőiskola újraszervezésében, ahol megkapja Thor-
ma János műteremlakását, festeni tanítja a tehetséges magyar és 
román fiatalokat. Rendszeresen állít ki erdélyi nagyvárosokban 
és állami megrendeléseket kap. Számos egyéni tárlata közül talán 
legnagyobb örömére szolgált, hogy a Zsil-völgyi Lupény városá-
ban, ahol hajdan aknász volt az édesapja, 1954-ben ő rendezhet-
te a legeslegelső kiállítást, s a látogatók között akadtak, akik még 
emlékeztek a családjára, s arra a kicsi lányra... – írja művészi 
hagyatékának gondozója. Az ötvenes években gyakran jár haza 
a Zsil völgyébe, tanulmányokat készít az 1929-es bányászsztrájk 
megfestéséhez. Két évig készül a hatalmas olajkompozíció, s köz-
ben sok-sok Zsil-völgyi barátot, családtagot, bányászt és hegylakót 
(momârlan) örökít meg vásznain. Ez volt életének talán legboldo-
gabb időszaka. Háttérbe szorul a fekete-fehér világ, színeket hasz-
nál – fest, dolgozik rendületlenül. Már érlelődik benne a Bartók 
életét megjelenítő Cantata profana és az Apa és fiú címet viselő 
Bolyai-sorozat. Egyéni stílusát Nagybányán sem adja fel.  Az Isten 
a tehetséget adta belém, amit szolgálnom kell, (…) és nem hiúság, 
ha ma jobban kell rajzolnom, mint a tegnap – írja naplójában. 
Egyetlen pillanatig sem kacérkodik a művészet éppen divatos iz-
musaival. Saját útján jár. Élete kész regény, de nem szórakoztató, 
inkább nyers, a 20. század eseményeivel való folyamatos ütközés, 
amelyben egymást éri az élet és halál, a munkáskolóniák szegény-
sége és az erdélyi értelmiségiek vívódásai.

1955-ben értesítést kap: halottnak vélt férjét a Szovjetunió re-
habilitálta és hazahozták a kolimai (kelet-szibériai) rabtáborból 
– mint magyar hadifoglyot – Magyarországra. 1956-ban gyerme-
keivel útlevéllel Budapestre utazik. Kérik és megkapják a magyar 
állampolgárságot, újraegyesült családjával Budapesten telepszik 
le. Rajztanárként dolgozik, és kitartóan fest, készíti fametszeteit. 

Torma Zsófia, az első magyar régésznő      (fotó: Wikipédia)

(fotó: Wikipédia)

M. Makkai Piroska-önarckép    (családi hagyaték)
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A lelke azonban kiszakadt, Erdélyben maradt. Új környezetében 
is keresi az erdélyi alkotók társaságát, képein visszaköszönnek az 
erdélyi tájak, a Páring, a Zsil völgye. Fametszeteibe örökre beivó-
dott az erdélyi balladák világa, a pattanásig feszülő mozdulatlan-
ság, az életért, megmaradásért való küzdelem, az igazukért síkra 

szállók lázadása, a gyermekeiért küzdő anyák képe. 1981-ben a 
kolozsvári Korunk Galériában nyitották meg gyűjteményes fa-
metszet-tárlatát. Ekkor keserűen állapította meg: Ma is csak itt 
érzem otthon magam. Rendszeresen írt naplójában is megrendí-
tő bejegyzésre találunk a kilencvenes évekből: ... már nem látom 
az erdélyi falvakat. 

Saját életét is fába metszette. Életrajz címet viselő sorozatát 
tömör, epigrammaszerű bejegyzésekkel tette teljessé. Naplójában 
így foglalta össze életét: Csak a sikerről kellett lemondanom. Az 
élet nem kényszerített vakságra, ezért hálás vagyok Neki, hogy 
fél évszázadon keresztül kínoztak az összeütközések. A jelenség 
mindig ellentmondott a lényegnek, az érzés a formának, a va-
lóság az áhítatnak. De a fekete nálam egyensúlyban maradt a 
fehérrel. Magam alázkodtam, hogy ne alázzanak, szegény ma-
radtam, hogy ne raboljanak ki. Be kellett látnom, hogy egy élet 
alatt olyan sötétségből, a bánya mélyéről nem juthatok a csúcs-
ra. A napsütésre. A gyermekeim és unokáim folytatják utamat. 
Azért jöttek a világra.

1998-ban hunyt el Budapesten.  Elsőszülött fia, Medve András 
szobrászként dolgozik. Tágabb családjában sokan keresik külön-
böző művészeti ágakban az önkifejezés útját, próbálják Makkai 
Piroskához hasonlóan megérteni és szebbé tenni ezt a kusza vilá-
got. Legutóbbi tárlatát idén májusban nyitotta meg Kolozsváron 
unokaöccse, a szintén képzőművész Makkai János. A tárlat kurá-
tora, Székely Géza kolozsvári képzőművész-rajztanár az Erdélyi 
fametszés nagyasszonyaként emlegette. Igazat szólt. 

Böjte Juliánna –  
A hitből táplálkozó szeretet

Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekmentő munkássága 
ma már Európa-szerte ismert. A mondás azonban, mely szerint 

erős férfiak mögött mindig ott áll egy erős asszony, az ő életére 
is érvényes. Édesanyja, a 2015-ban elhunyt Böjte Juliánna csen-
des életével, töretlen hitével szilárd alapot jelentett fia életében. 

Juci nénit, ahogy az alapítványnál mindenki szólította, nehéz 
volt szóra bírni. Ezüstben játszó hófehér hajával gyakran nyitott 
ajtót az alapítványhoz érkezőknek. Ha valaki belépett a dévai ko-
lostorba, szinte biztos, hogy meglátta valahol Juci nénit, amint a 
nagy halom gyermekruhákat hajtogatja, osztályozza gondos kézzel, 
hogy a cipőiket gyakran szétrúgó legénykék, a fodros szoknyákról 
álmodozó leánykák is megkaphassák a kedvükre való ruhát. Min-
dig kedvesen fogadta, irányította útba az érkezőt. De magáról soha 
nem beszélt. 2015-ben bekövetkezett halálát súlyos betegség előzte 
meg, amit türelemmel viselt. Ebben az időszakban sikerült némi 
„szent csellel” beszélgetésre bírni őt. Csaba testvér Karikó Évát 
kérte fel Juci néni vallomásának rögzítésére, papírra vetésére. A 
beszélgetésből könyv született. Ennek alapján mutatjuk be rövi-
den Csaba testvér édesanyját, aki méltán sorolható a nagybetűs 
Mellékszereplők soraiba.

Csíkszeredában született 1937-ben. Kulákká kiáltott, dolgos szü-
lei mellett megtanulta hogyan lehet egy nagyon pici darab földből 
a mindennapi betevőt előteremteni. Öten voltak testvérek. Édes-
apjuk sokáig volt fogságban, édesanyjuk gondos szeretettel nevel-
te őket. Juci néni törékeny gyermek volt, de besegített az otthoni 
munkába, nevelte kisebb testvéreit. Kitanulta a varrást és szorgo-
san dolgozott. Gyermekkorából, a háború ellenére, szép emlékei 
maradtak: A szüleim jó emberek voltak. Isten nyugosztalja őket, 
aki bajban volt, nálunk mindig befogadásra talált. Kinn aludtak 
nemegyszer a csűrben, hogy az árvíz miatt otthonukat elvesztett 
családok menedéket leljenek nálunk. 20 évesen találkozott Böjte 
Sándorral, akit a bátyja hozott 
el hozzájuk egy hadgyakorlat 
utáni röpke szabadságra. Juci 
néni hamar megkedvelte a fia-
talembert. Egyszerűnek, termé-
szetesnek találtam, rendesnek, 
ez fogott volt meg benne akko-
riban. Polgári esküvőjükre 1957 
telén került sor, hogy lakáshoz 
juthassanak. De csak következő 
év februárjában kötöttek házas-
ságot Isten színe előtt. Ekkor 
lettek igazán férj-feleség, végre 
együtt élhettek, szerény albér-
letben. A férj katonaság előtt 
Balánbányán dolgozott, de fe-
leségével Kolozsváron kívánt le-
telepedni. Nem volt könnyű ott 
megmaradni, de ő igazi ezer-
mester volt, bármit megjaví-
tott (...) egyből be tudott jutni a 
gyárba, mert kiváló szakember 
volt. 1959. január 24-én szüle-
tett meg első gyermekük, Csaba. 
Boldogok voltak. A boldogság 
nem a pénzen múlik. Én nem 
voltam követelőző soha, az uram sem. Én békességre vágytam 
és az megvolt, hál’ Istennek” – emlékezett Juci néni. Férjét nem 
csupán a gyárban kedvelték. Kolozsváron bekapcsolódott egy ifjú 
egyetemistákat tömörítő irodalmi körbe. Verseket olvastak fel. 
Sándor is írt. Szerették a verseit. Aztán valaki feljelentette. Csaba 
négy hónapos volt, amikor jöttek házkutatásra. A férjem dolgozni 
volt. Azt hazudták, hogy a gyárban elveszett valami szerszám, azt 
keresik Aztán megtalálták a verseket. Elvitték. Elmentek Sándorért 
a munkahelyére. Hazahozták, hogy beismerje, ő írta-e a sorokat. 
Beismerte. Elvitték. Hogy hová és mi lesz vele, nem mondták meg. 
Ez 1959 júniusában történt. Az év novemberében volt a tárgyalás. 
A feleség addig semmit nem tudott róla. A tárgyalásról értesítet-
ték Juci nénit. De nem találkozhatott a férjével. Csak rövid ideig 
láthatta pár méterről. És megtudta, hogy Szamosújvárra viszik a 
börtönbe. Több mint két év után jött az első lap, hogy küldjek egy 

csomagot (...) számmal kellett 
ellátni, neki csak száma volt a 
börtönben, neve nem (...) Nem 
tudtam, hogy ott bent mit mű-
velnek vele, csak imádkoztam, 
hogy élje túl, ne keseredjen 
meg, ne törjön meg. A magára 
maradt fiatalasszony munkát 
sem vállalhatott. Amíg börtön-
ben volt az uram, nem dolgoz-
hattam hivatalos helyen, mert 
nem váltam el a férjemtől. 
Majdnem két év után kaptam 
csak munkát – addig varrásból 
élt. Hol otthon Csíkszeredában, 
hol Kolozsváron. De csak éjjel 
varrhatott, hogy fel ne jelent-
sék. Amikor a férjemet elvitték, 
összeomlott minden. Egyedül 
maradtam a gyermekkel a 
bizonytalanságban, a félelem-
ben, nem tudtam, hogy mit hoz 
a jövő. Sándor 1962-ben, egy 

országos amnesztia során szabadult, egy szál rongyos ruhában, 
csontsoványan, megalázottan, gyógyíthatatlan testi, lelki sérülé-
sekkel tért haza. A börtönévekről soha nem mesélt. Visszament a 
gyárba dolgozni. Úgy vártam, hogy kiszabaduljon, hogy végre 
együtt legyen a család. Szegények voltunk, de boldogak. Tele 
tervekkel. Én mondtam, ráér még egy újabb gyermek. De ő azt 
válaszolta, hogy Csabát sem látta kicsikén és ez neki nagyon 
fájt. Nem akart várni. Szerette volna látni a gyermeket mielőbb. 
A boldogságba beletapostak a börtönben elszenvedett kínzások, 
éheztetés, verések nyomai. Sándornak erős gyomorgörcse lett. 
Bevitték a klinikára, de azt mondták, csak gyomorideg. Semmi 
baj. Másfél év múlva hasnyálmirigy-gyulladásban meghalt. Egy 
keresztelőről mentünk haza. Jó kedélyűek voltak a férfiak – em-
lékezett Juci néni, aki már negyedik hónapos állapotos volt Csaba 
kishúgával, Katikával. Tordaszentlászlón át kellett szállni a szánról 
a vonatra. Itt lett rosszul Sándor. Mire a mentő kijött, meghalt. 
Teljesen összezavarodtam (...) Nagyon fel voltam háborodva 
orvosra s mindenkire, hogy hogyan nem vették észre mi a  baja 
– mondta Juci néni. Férje elvesztése után jó két évig templomba 
sem tudott menni, mert ott magamban tudtam gondolkozni, s 
úgy éreztem, mint a vulkán, most ki tudnék törni. (...) De Istenre 
nem haragudtam. Sándort Csíkszeredában temették el. És Juci 
néni is hazaköltözött. Ott szülte meg kislányát, és a következő tíz 
esztendőben tűvel, cérnával kereste a mindennapi betevőt. A csíki 
textilgyárban dolgozott három váltásban. Bár a rendszer ellenségé-
nek számított, munkáját megbecsülték. A gyermekek szeretetben 
nőttek fel. Megtanulták értékelni az életet. Juci néni gyermekeinek 
élt. Dolgozott, hogy felnevelhesse őket. Férjhez menésről halla-
ni sem akart. Anyósom mondta: Jucika fiatal vagy, férjhez kell 

menni, élőnek élő a barátja, s holtnak holt. De mondtam, amíg a 
gyermekeket el nem rendezem, addig nekem biztos nem kell sen-
ki.   Anyának és apának is kellett lennie egyszerre. Következetes-
nek, szigorúnak és gyengédnek. A gyermekek szerették egymást, 
törődtek egymással. Amint felcseperedtek, ki-ki elindult a maga 
útján. Katika férjhez ment Magyarországra. Juci néni lelkéből újra 
kiszakadt egy darab. Nem a vejem ellen voltam, hanem a határ 
ellen – emlékszik, hiszen a kommunizmus éveiben egy kerek esz-
tendőt kellett várnia, hogy meglátogathassa elsőszülött unokáját. 
Később, mikor már menni lehetett, az otthon ízét, melegét vitte 
mindig lánya családjának. 

Csaba jó kedélyű, társaságkedvelő fiatalemberré lett. Szeretett 
színházba járni, kirándulni, futóversenyeken indult, egész jó ered-
ménnyel. Mikor leérettségizett, egy barátjával beadta a kérvényt, 
hogy vegyék fel tengerésznek. Nem beszélt róla, de évekig benne 
volt a keserűség, a bosszúvágy apja elvesztése miatt. Aztán ráesz-
mélt, hogy apja vesztét az embertelenség, az istentelenség okozta. 
Tenni akart azért, hogy jobb legyen a világ. Érlelődni kezdett ben-
ne a papi hivatás. De előbb elment bányásznak. Azt hittem, belé-
bolondulok (...) Mindenkihez próbáltam fordulni, térítsék jobb 
belátásra, de nem lehetett. Az ifjú ragaszkodott elhatározásához 
és egy kerek esztendeig dolgozott a mélyben. Közben mondogat-
ta édesanyjának, hogy pap lesz. Egyből felvették a teológiára. Én 
egyáltalán nem akartam. Féltem. Tudtam, hogy szabadszájú. 
Aggódtam, Istenem, mi lesz, ha alighogy a teológiáról kikerül, 
a börtönbe bekerül – aggódott az édesanya. De az Isten vigyázott 
rájuk. Fia titkon történt belépését a ferences rendbe már békés 
szívvel fogadta. Érezte, látta – ez a fia hivatása. Őszinte szívvel állt 
mellé. Amikor Csaba testvért Dévára helyezték, hívta édesanyját, 
jöjjön vele, segítse munkáját. Déván egy, a kommunisták lesor-
vasztotta ferences kolostor várta. Lerobbant iparvidék, többnyire 
román környezet. Egy teljesen idegen világ. Juci néni azonban nem 
sokat gondolkodott. Néhány évig még hazajárt ápolni idős szüleit, 
de aztán véglegesen Dévára költözött. Szeretettel mosdatta, öltöz-
tette, etette a kolostorban egyre szaporodó gyermekeket, akik igazi 
nagymamát láttak benne. Juci néni pontosan tudta, mire vágynak 
kicsi „unokái”, fáradságot nem kímélve kereste meg számukra a 
legmegfelelőbb ruhát, cipőt, tanszert, játékot. Gondosan osztotta 

Medve Makkai Piroska      (forrás: bmceh.ro)

Böjte Juliánna        (forrás: Ki szívét osztja szét – Helikon, 2018)



4 Kedd, 2019. október 29. IV.

be az érkező adományokat, hogy a szükséges megtartása mellett 
a szegénynegyedekben tengődő családoknak is juttassanak belőle. 
Imádságos szívvel kísérte fia mindennapjait. Férje hajdani feljelen-
tőjének szívből megbocsátott, lelke megbékélt és ezt a békességet 
sugározta Csaba testvérre és a sok-sok szeretetre vágyó gyermekre, 
fiatalra. Ő volt a jéghegy szilárd alapja. Sokszor úgy érzem, hogy 

én vagyok a jéghegy látható része, de ő az alap, amely felemel, 
magasban tart, erőt ad, hogy én is a magam gyermekeivel tö-
rődjek, gondjukat viseljem – mondta hálás szívvel Csaba testvér, 
akinek életében minden bizonnyal édesanyja jelentette a legerő-
sebb földi támaszt. 

Károlyi Márta, a sikeredző
A dévai várhegy alatt a román női tornászválogatott olimpiai 

és világbajnokainak mellszobrai sorakoznak. Mellettük edzőik: 
Károlyi Márta és Béla, akik az 1970-es években Dévát a női torna 
fellegvárává tették. Az erdélyi magyar edzőpáros, aki hitt a mun-
kájában, előbb Romániát emelte tornanagyhatalommá, majd az 
Amerikai Egyesült Államokat is e sportág csúcsára vitte. Tornász- 
karrierjüket nem is Déván, hanem az akkor is eldugott vidéknek 
számító Zsil völgyében kezdték. 

Lánykori nevén Erőss Márta 1942-ben született Székelyudvar-
helyen. Tornászni kezdett, de a kiemelkedő eredmények várattak 
magukra. Érettségi után jelentkezett a Testnevelési Egyetemre, 
ahol bekerült az egyetemi tornászcsapatba is. Itt ismerkedett meg 
a végzős évfolyamon járó Károlyi Bélával, aki eredetileg ökölví-
vónak készült, majd kalapácsvetőként került be az olimpiai válo-
gatottba. Végül azonban a tornánál kötött ki. Mindketten a Zsil 
völgyébe kaptak kinevezést. Márta Lupényba, Béla Vulkánba, ahol 
nagyapja megbecsült tanító volt. Testnevelő tanárként dolgoztak, 
barátságuk hamar 
elmélyült. 1963 telén 
házasságot kötöttek. 
Egy korábbi interjú-
ban Károlyi Béla így 
emlékszik az eskü-
vőjükre: Nem volt 
hosszú esketés azon 
a havas reggelen, öt 
perc talán, mindket-
ten kiestünk a mun-
kából egy órára. Az-
tán egyikünk ment 
az egyik, a másik 
a másik irányba, 
mert Lupény, ahol 
Márta dolgozott, 
és Vulkán, ahol én, 
szomszédos tele-
pülések. De azóta 
kitartunk egymás 
mellett. Szenvedé-
lyesen szerettük 
már akkor is, amit 
csinálunk, és nincs 
másként most sem. 

A bányászcsa -
ládokat meglepte 
Károlyi Béla hatá-
rozott fellépése. A 
tornaórákra akkor is 
amolyan „töltelék-

tantárgyként” tekintettek. A bányászfeleségek seprűvel mentek 
neki a túlbuzgónak ítélt tornatanárnak. Aztán lassan megszokták. 
A bányászok maguk ácsolták az első tornaszereket az iskolában, 
és el is kísérték gyermekeiket a nemzeti bajnokságra, ahol nagyon 
szép eredményt értek el. Ekkor figyelt föl a sportág vezetése Káro-
lyi Bélára és reá bízták az első országos tornászközpont vezetését 
a mai Oneşti-ben. Márta követte férjét, reá hárult a technika, a 
koreográfia, Béla volt a vezetőedző, aki motiválni próbálta a ver-
senyzőket. Tornaiskolájukban helyet kapott a környék minden te-
hetséges és alkatilag megfelelő kislánya. A hatalom ugyan akkor is 
közbeszólt: előnyben részesítették volna a bukaresti versenyzőket, 
ám Károlyiéknál a teljesítmény számított. És az 1976-os montreali 
olimpián történelmet írt az álta-
luk felkészített csapat: 3 arany-, 
1 ezüst- és egy bronzéremmel 
tértek haza, az alig 14 esztendős 
Nadia Comăneci pedig a sport-
ág történetében először szerzett 
színtízes minősítést. A bírák 
táblácskáin meg sem tudták 
jeleníteni a maximális jegyet, 
ezért 1.00 -értékelést írtak ki.  
Ezt követően az edzőházaspár 
szabad kezet kapott a verseny-
zők kiválogatására és 1977-ben 
megbízták őket egy dévai tor-
nászközpont kialakításával, ve-
zetésével. Így tették a következő 
években a torna fellegvárává 
Dévát. Márta itt is háttérben 
maradt. Szigorral és következe-
tesen dolgozott a koreográfián, 
a legapróbb mozdulatot is tö-
kélyre vitette.  Évtizedekkel ké-
sőbb Steve Penny, az Amerikai 
Tornaszövetség elnöke egyszer 
úgy fogalmazott: Márta azt sze-
retné, ha mindenki a tökéletes-
ségre törekedne, és hiszi, hogy 
ha megteszik, akkor el ugyan 
nem éred, ám sokkal nagyobb 
esélyed lesz naggyá válni. A 
kemény munkának meg is volt 
az eredménye. A következő, 
moszkvai olimpián Nadia is-
mét nyert két aranyat, a román válogatott pedig – a házigazdák 
mögött – második lett. Károlyi úgy vélte, Moszkvában a politika 
túlságosan beleszólt a sportba. Itthon is egyre erősebben érezték 
a politikai nyomást, és 1981-ben, a román válogatott amerikai 
turnéjáról nem tértek vissza. Márta nehezen élte meg a disszidá-

lást. Lányuk, az ak-
kor alig nyolceszten-
dős Andrea ugyanis 
Romániában ma-
radt. Később sike-
rült maguk mellé 
venniük, és Ameri-
kában a tornászvá-
logatott táplálkozási 
tanácsadója lett és 
két unokával aján-
dékozta meg őket. 
Az út odáig azonban 
nem volt egyszerű. 
Különösen az első 
időszakban, amikor 
a nyelvtanulással 
kellett megküzde-
niük. Károlyi Béla 
rövid távú munkákat 
vállalt, hogy megél-
hessenek. Majd Ok-
lahomában kezdtek 
edzősködni. Végül 
Amerika, a lehető-
ségek földje betöl-
tötte a hozzá fűzött 
reményeket: egy üz-
letemberekből álló 
csoport felkereste 
„Nadia edzőit”, és 
felkérte őket: ala-

pítsanak tornászközpontot Houstonban. Ez lett a híres (sajnos 
hírhedt té is vált) Károlyi Ranch, az amerikai tornászélet köz-
pontja, ahol 1984-re már olimpiai bajnokot sikerült kinevelniük. 
A következő, szöuli olimpiára már Károlyi Béla lett az amerikai 
tornászválogatott főedzője. Márta mindvégig háttérben maradt, 
a gyakorlatok tökéletesítésében azonban, mellyel tornászaik le-
nyűgözték a bírákat, nagy szerep hárult reá. Hivatalos tisztséget 
1996-ban kapott az amerikai olimpiai csapatnál, amikor ő lett 
a vezetőedző. Megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy a torná-
szok bárhol, bármikor bemutathassák azt, amit tudnak. A világ-
versenyeket különböző helyeken, különböző időzónákban ren-
dezik, erre fel kell készülni, ez nem akadályozhat meg senkit a 

győzelemben – vallotta és ennek fényében akár 16 órás repülőút 
után is edzőterembe szólította csapatát. Volt, aki kegyetlennek 
nevezte, de tanítványai többsége inkább szigorú és következetes 
edzőt látott benne, aki képes volt kihozni belőlük a legjobbat. A 
későbbiekben sok vád érte a Károlyi házaspárt, amiért a houstoni 
ranch-en a világtól elzártan szervezték meg edzőtáboraikat. Óri-
ási botrányt kavart Amerikában, mikor kiderült, hogy a csapat 
orvosa molesztálta a lányokat a Károlyi Ranch-en. A perben az 
orvost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, Károlyiékat azon-
ban felmentette a bíróság.  Az edzőpáros sajnálattal vette tudo-
másul a vádakat, miszerint ők is tudtak az orvos visszaéléseiről. 
A világtól elzárt edzőközpont jogosultságát azonban kitartóan 
hangsúlyozták. Meggyőződésük, hogy a sportágnak szüksége van 
a központosításra, olyan „inkubátor” kialakítására, ahol a ver-
senyzők kizárólag a sportbeli fejlődésükre tudnak koncentrálni. 
Ez, az amúgy szovjet mintára kialakított, Romániában sikerrel 
alkalmazott központosított edzésmodell Amerikában is meghozta 
a gyümölcsét. A 2016-os riói olimpia előtt készített mérleg sze-
rint Nadia Comăneci montreali tízese óta 28 olimpikont (köztük 
kilenc győztest) és 15 világbajnokot nevelt ki a  Károlyi házaspár. 

A riói olimpián már Károlyi Márta vezette az amerikai válogatot-
tat. 2001-ben ugyanis átvette férjétől a nemzeti csapat koordinátori 
tisztségét. Márta irányítása alatt egymást érték a sikerek. Az edzői 
karrierjét záró riói olimpián ismét négy aranyat szerzett a Final 
Five nevet viselő amerikai csapat. Nevükkel leköszönő edzőjük 
előtt tisztelegtek. Ez volt Károlyi Márta utolsó ötöse. Ezt követő-
en végleg visszavonult a tornászvilágból, de bízik benne, hogy az 
út, melyet a siker útjaként jelöltek meg a sportágban, folytatódni 
fog: Remélem, mindenki megérti, hogy Bélával együtt nagyban 
hozzájárultunk annak az edzési szervezetnek a kialakításához, 
amely megfelel az Egyesült Államoknak, és egészen más, mint 
bárhol a világon. És bízom abban, hogy sok év múlva is emlé-
keznek majd arra, kik voltak azok, akik meggyőzték a tornászkö-
zösséget, miként tehető ezzel világelsővé az amerikai tornasport 
– nyilatkozta a riói olimpiát követően. 

Károlyi Márta amerikai disszidálásuk után sem szakította 
meg kapcsolatát a szülőföldjével. Rendszeresen hazajárnak, 
többnyire Székelyudvarhelyre, ahol 2015 augusztusában át-
nyújtották a település jeles szülöttjének a Város kulcsát, el-
ismeréseként a két kontinensen elért eredményeikért, mely 9 
olimpiai bajnoki, 16 világbajnoki, 16 Európa-bajnoki és szám-
talan országos bajnoki címben mérhető. Károlyi Márta úgy véli, 
elsősorban szülőföldjének köszönheti, hogy erős karakterű em-
bert nevelt belőle. Kitartása, munkájába vetett töretlen hite, 
a tökéletességre való folyamatos törekvése kétségtelenül nem 
csupán a tornászvilágban, de a mindennapokban is követendő 
példaként állítja elénk! 

GÁSPÁR-BARRA RÉKA

Károlyi Márta és Béla      (forrás: usagym.org)

Károlyi Márta        (forrás: Houston Chronicle)


