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A hazajárók, Kenyeres Oszkár és Ja-
kab Sándor a maguk eszközével, a film-
mel óriási értéket őriznek meg – talán az 
utolsó pillanatban. Kenyeres Oszkár sze-
rényen és egyszerűen csupán honismereti 
műsorként említette a sorozat részeit. Jó-
val több annál.

A XII. kerületi magyarörmények egy ki-
csit az ő nyomukban haladtak, minden-
esetre az ő segítségükkel. Általuk kerül-
tünk ugyanis kapcsolatba Tóth Istvánnal, 
a nagykikindai református templom 
gondnokával, aki egyben az Egység 
Művelődési Egyesületben is tevékeny-
kedik. Kérésünk csupán városnézésre, 
idegenvezetésre korlátozódott, ehe-
lyett sorfalak között léptünk egy nagy 
terembe. Terített asztalok, vetítővá-
szon – nagyon sok készülődés után így 
vártak bennünket. Tiszteletünkre ké-
szült egy Nagykikindát bemutató dia-
sorozat, melyből kiderült számunkra, 
milyen szépen őrzik magyarságukat. 

Hegedüs Annamária
A magyarságőrző XII. kerületiek 

Kiss Ernő és a Hazajáró nyomába indultak

Asszonykórus, színjátszó kör, tánc- és ké-
zimunkacsoport működik, a gyerekeknek 
rendszeresen szerveznek programokat. 
Szávánovity (Savanović) Ágoston Erzsébet 
ismertette a város történetét. Különösen ér-
dekes volt, hogy Nagykikindán is megállt 
a Rákóczi Ferenc földi maradványait szál-
lító, Kassába tartó vonat. Kicsit távolabbra 
nézve az időben: a város közelében talál-
ható a nyolc méter magas Kingya-halom, 
mely talán bronzkori sírt rejt magában. 

Tóth Ramóna Tompa Mihály Panaszkod-
jam talán… című versét szavalta el színé-
szi színvonalon. A városnézés első állomá-
sa az Assisi Szent Ferenc katolikus temp-
lom volt. Mivel Koncz Tibor esperes-plé-
bánosnak halaszthatatlan feladata volt, 
ezért köszöntése és az istenháza történeté-
nek ismertetése után csak néhányan tekint-
hették meg a plébánián Kiss Ernő bútorait: 
az ebédlőgarnitúrát. A Nagykikindai Nem-
zeti Múzeum kiállítására sem jutott időnk, 
de az udvaron felállított, félmillió éves ma-
mut másolatát lencsevégre kaphattuk (az 
eredeti az épületben található). Rövid ideig Szávánovity (Savanović) Ágoston Erzsébet
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tartózkodtunk a pravoszláv templomban, a 
városháza előtt, de a református templom-
ban Tóth Istvántól részletes tájékoztatást 
kaptunk. Amikor az istenháza történetébe 

saját sorsát is 
beleszőtte, any-
nyira megha-
tódott, hogy 
Ágoston Er-
zsébet vette át 
a szót. Bár fér-
je szerb szár-
mazású, mégis 
megőrizte ma-
gyarságát. Ne-
héz volt ez a 
háború után, 
ma pedig már 
a lakosság csu-
pán 10 %-a ma-

gyar. Vajon miért nem hallunk itthon ilyen 
szép tanúságtételeket? Va-
jon hányszor jut eszünkbe, 
mekkora kegyelemben ré-
szesültünk, hogy magyar-
nak születtünk? Mindezek 
az idegenvezetőnk, Tóth 
István faragta kopjafánál 
jutottak eszembe. A gyö-
nyörű mintákkal ékesített 
kopjafán a Szózat fő so-
rai olvashatók, így e nem-
zeti imánkat énekeltük el. 
Az oszlop mögött még ro-
mos ház áll, ezt nemrég 
kapta vissza a református 
egyház. Ám ahogy ezt a 
közösséget megismertük, 
hamarosan szépen felújít-
ják. Felújítja majd a hit, az 
akarat és az Egység. Nem-
csak lelki, szellemi, ha-
nem tárgyi ajándékban is 

részesültünk, mindenki kapott egy kerámia 
vagy fém plakettet szarvas, illetve kikindai 
látképpel díszítve.

Ilyen benyomások után indultunk to-
vább Elemérre, ahol Pigli Vera néni há-
rom órán keresztül türelmesen várt ránk. 
Sugárzott belőle a vidámság, az optimiz-
mus, lelkesen fogadott bennünket, s min-
dent megmutatott. Kiss Ernő sírjánál Bé-
res László Attila osztotta meg velünk na-
gyon megható gondolatait. A Himnusz el-
éneklése után a három lebetegedett, s emi-
att távolmaradt társunk felépüléséért, a 
magyarság felemelkedéséért hangzott aj-
kunkról a Mi Atyánk. 

Hazafelé megálltunk még Feketetó te-
lepülésen. A 2010-ben boldoggá avatott 
Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú szü-
lőháza helyén plébánia épült a szerény 
templom mellé. Az épületen kétméteres 
molinó hirdeti emlékét. A templom oldal-

falán bronz tábla látha-
tó, ám ennek szövegét, 
az elhelyezés okát a ke-
rítés miatt nem olvas-
hattuk el. Arra viszont 
szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet, hogy 2017. ok-
tóber 1-jén Bogdánffy-
zarándoklatot tartanak.

Kiss Ernő síremléke Eleméren


