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Lelkeket összekötő híd

A makói Marosvidék folyóirat bemutatkozása Szabadkán
Rendhagyó műsorral mutatkozott be április
végén a Városi Könyvtár olvasótermében a civil szervezetként tevékenykedő makói
Marosvidék Baráti Társaság. Az Aracs Társadalmi Szervezet és az azonos című közéleti
folyóirat meghívására érkezett vendégek ízelítőt adtak a Makó környékét körülvevő gazdag
kulturális örökségből, amelyet az évi három alkalommal megjelenő Marosvidék folyóiratban
örökítenek tovább.
— Folyóiratunk a millennium évében jött létre, néhány lelkes tanár ötletének és elszántságának köszönhetően. Azóta tizenkilenc
szám jelent meg, amelyekben a térség néprajzi, helytörténeti emlékeit megörökítő publikációkat adunk közre szépirodalmi írásokkal,
versekkel körítve — mondta ismertetőjében a
műsort vezető Varga Márta, akitől megtudtuk
azt is, hogy a kulturális folyóirat támogatására
alakult baráti társaság célul tűzte ki, hogy kapcsolatokat teremt határon túli magyar közösségekkel, alkotókkal. Így kerültek kapcsolatba először az Aradon megjelenő Irodalmi Jelennel, majd a délvidéki Aracs közéleti folyóirattal, és együtt hirdetik a Kárpát-medencei
magyar művészet egységességét és nagyszerűségét. A közös múlt szerves gazdasági, kulturális egységet alkotott a vidéken, amely az
itt élő emberek hétköznapjaiban is megmutatkozott. Makó és Szabadka régmúltra visszanyúló kapcsolata mellett az elmúlt évig Makón
létezett a határon túli magyar képzőművészek
számára alapított művésztelep, amelynek
rendszeres látogatói voltak a Szabadkán élő
alkotók, Nemes Fekete Edit, Vékony Lajos,
Gyurkovics Hunor, valamint a közelmúltban
elhunyt Torok Sándor. A folyóirat legutóbbi
számában pedig Vajda Gábor írt az aracsi
pusztatemplomról, illetve az Aracs folyóirat
történetéről.
— Teremthetett bármilyen helyzeteket is a
történelem, ezek a területek nem estek

messzebb egymástól, s nekünk utódoknak
az a dolgunk, hogy a régi kapcsolatok pillérein új hidakat építsünk egymás közt. Ezek
a hidak azonban nem folyópartokat kötnek
össze — bár, ha a szegedi vasúti híd egyszer újból felépülhetne, akár vonaton is
utazhatnánk Makóról Magyarkanizsára,
Szabadkára —, hanem a mi hídjaink lélektől
lélekig, határon innen és túl kell hogy érjenek, mert a történelem ezeket sem kímélte
— fogalmazott a műsorvezető az egy-egy
előadó fellépését megelőző összekötőszövegben. A folyóirat által végzett munka komoly értéket képvisel Makó kulturális palettáján, hiszen a város és a térség hagyományainak, néprajzának, történetének olyan
szeleteit ismerheti meg a Marosvidék olvasója, amelyek a folyóirat nélkül talán sosem
jelentek volna meg nyomtatásban. A folyóirat mellett a baráti társaság Marosvidék füzetek sorozatot is beindított. Legutóbb az
1956-as forradalom ötvenéves évfordulójára az Asszonyok a történelemben címen jelent meg egy szociográfiákat tartalmazó füzet, amelyben azt tárják fel, hogyan élték át
a családok az 56-ot követő megtorlás időszakát. A kiadványok megjelentetése mellett a Marosvidék szervezet rendezvényekkel is alakítja, gazdagítja Makó kulturális
életét. Legnépszerűbbek a zenés-irodalmi
kávéházi délutánok, amelyeken egyben a
háttérbe szorult fiatal zenészeknek, szavalóknak, táncosoknak, énekeseknek is alkalmuk nyílik a fellépésre. A műsorokkal a térség falvaiba is ellátogatnak.
A Marosvidék Baráti Társaság élőújságán
egy szervezet példaértékű sokoldalúságáról
kaptunk képet, és az est arról győzött meg
bennünket, hogy a hagyományok ápolásában, az értékek őrzésében a fiatalok sem érdektelenek, ha azt szakértelemmel, igényes
színvonalon művelik.
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