
Búcsú az Iványi házaspártól 

 

Iványi (Buczkó) Mária és férje Iványi István egy hónap különbséggel követték 
egymást a másvilágba. Ritkán, de elő szokott fordulni, hogy az egy életen át hűséges, 
szerető társak igen rövid időn belül követik egymást az örökkévalóságba. Őnekik 
megadatott… 

Ezért tőlük most egyszerre veszünk búcsút. Máriát, aki szerkesztőségünk tagja 
volt, olvasóink egy része csak írásai alapján ismerték, de férje is közismert ember 
volt. Pista édesapja, id. Iványi István a Körösön túli területen gazdálkodott 24 hektár 
földön. Az apa szomszédja a testvére volt, Iványi Elek, aki hasonló területű földön 
gazdálkodott, ami szülői örökség volt. Id. Iványi Istvánt az I. Világháború 
Bécsújhelyre sodorta, és onnan hozott feleséget is, háború után itthon folytatta a 
mezőgazdasági gazdálkodást. Fiuk István 1921-ben született, aki felnőve apja 
gazdaságában hasznosította kiemelkedően jó műszaki érzékét is. Az aratás után saját 
cséplőgépjükkel csépelték a Csejten és Nagylaposon betakarított gabonát, tanyáról-
tanyára járva, több munkást is alkalmaztak a cséplés idejére. 

Pista az általános iskolát Csejten végezte, és együtt jártak a tanyai iskolába 
Máriával, akinek megözvegyült édesanyja két gyermekével Pestről haza költözött. 
Mária nagyon szép kislány volt, de még szebb nagylány! Az iskola igazgatója, 
Lesniczki István tanító úr volt, aki tanítási időn túl is sokat foglalkozott a tanyai 
gyerekekkel, még felnőtt, serdülő korukban is.  A tanító úr műsoros esteket 
szervezett, színdarabokat tanított be, így tette az akkor még népes tanyavilág életét 
széppé, változatossá, értékessé. A fiatalok sokan találtak egymásra ezeken a 
mulatságokon, így volt ez Mária és Pista esetében is. A gyermekkori barátság egy 
életre szóló szerelemmé, szeretetté vált. Eljegyezték egymást, de akkor már a II. 
világháború szele ide is elérkezett, ezért a szülők nem nagyon örültek, hogy a 
fiatalok az esküvőt sürgették.1944-ben házasságot kötöttek. Buczkó Máriából Iványi 
Mária (becenevén Macó) lett, és az ifjú férjet hamarosan katonának vitték, rövid 
kiképzés után a frontra került. Macó 3 évig teljesen egyedül maradt, mert férje 
fogságba esett, és édesanyja visszaköltözött Pestre.  

Pista a fogságból haza térve látta meg elsőszülött fiát, összesen 3 
fiúgyermekük született. Rövidesen az Iványi család is itthagyta a tanyai életet, hiszen 
szinte mindenüket elvették, még a nagyszülők vagyonát is. Munkát keresve 
Budapestre költöztek, ott Pista előbb egy gyárban, majd a Közlekedési Vállalatnál 
talált munkát, onnan is ment nyugdíjba. 

Három fiúgyermekük született. Nehéz idők jártak akkoriban. Mária a három 
gyermeke mellett tovább tanult, és irodalmi pályára került. Verseit főleg a 



gyerekekhez írta, írt meseoperát, és sok-sok mesét, rádiójátékot. A Magyar Rádió 
gyermekrovatának külső munkatársa volt hosszú éveken át. Nyugdíjas éveikben 
visszaköltöztek a szülőföldre. Endrődön vettek házat. Mária virágos kertje mindenkit 
csodálattal töltött el, nagyon szerette a növényeket, amit azok azzal háláltak meg, 
hogy szebbnél szebben pompáztak. A következő állomás Gyoma volt, ott is töltöttek 
néhány évet, de ahogy múltak az évek, tudták, érezték, hogy öregségükre 
gyermekeik közelébe kell visszakerülniük. Egy fiuk fiatalon meghalt. Utolsó éveiket 
Kerepesen élték, fiuk családja körében. Ott érte el őket a betegség. Így kevés időt 
tölthettek szeretteik körében. Máriát megtámadta a gyilkos kór. Pista nagy szeretettel 
és gondossággal ápolta beteg feleségét, aki 2003. május 24-én halt meg. Mária nem 
sokáig hagyta magára szerető hűséges párját, éppen egy hónap mulva, június 22-én 
Pista is eltávozott az élők sorából. Máriát és Pistát küzdelmes életük folyamán 
minden nehézségen átsegítette a jó Istenbe vetett hitük. Igazi hívő emberek voltak, a 
Szűz Anya tisztelői. 

Mindketten a szülőföldön, Endrődön alusszák örök álmukat, béke poraikra. 

 

 

Márton Gábor: Mária emlékére 

 

Elmentél tőlünk, 

Mert ott már vártak, 

hogy kedves meséid hallgassák, 

melyek a földi életünket 

valósággá, széppé formálják. 

 

Madarak vidám énekétől  

Felfrissül, elszáll emlékük,  

Csodásan csengő szavaiddal 

Tedd szebbé hallgatóid álmát! 

A szeretet csodákat művel, 

Békét és boldogságot áraszt. 



 

Fesd még szebbé az égi országot, 

Hitesd el az égi csodákat. 

Légy védangyallá az ifjaknak, 

Gyerekeknek a Nagyúrnál. 

Megyünk mi mind, nem is soká, 

Kérünk, hogy várjál!  

 

 

 

Iványiné Buczkó Mária: Köszönjük áldott jó Urunk 

 

Már elpihent a kinti zaj. 

S lámpavilágos esteleken 

Kezem imára kulcsolom 

Úgy kérlek édes Istenem! 

Áldott kezed terjeszd fölénk, 

Irgalmad csöndjét küldd le ránk! 

Engedd, hogy szép legyen az álmunk, 

Békességes az éjszakánk! 

Legyen velünk szent angyalod, 

Ki őriz minket szüntelen.  

Vigyázza lelkünk tisztaságát, 

Hogy fehér legyen és bűntelen. 

Az éjszakákat és napjainkat 

A Te kegyelmed tölti be. 



Legyen ezért örökös hála 

A benned bízók szent hite! 

Szívünket feléd kitárjuk, 

Azokért, akiket szeretünk, 

S köszönjük áldott jó urunk, 

Hogy kegyelmedben lehetünk. 

 

 


