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Idei elsõ számával jelentkezett a Várad fo-
lyóirat. A lapszámba Kórházas történet cím-
mel írt versciklust Kinde Annamária. Ugyan-
csak verseket közöl a Törzsasztal estek legutób-

bi vendége, Vö-
rös István, Lász-
l ó f f y C s a b a
(Szellemi torna)
és Balázs Tibor
(Váradi villoná-
da). Készülõ re-
gényébõl kínál
ízelítõt Zsidó Fe-
renc (Arról,
hogy mi a nor-
mális), s ugyan-
csak prózával je-
lentkezik Meréni
Krisztián és
Kacsirek Ottó.
A tavalyi Strind-
berg-év kapcsán
írt tanulmányt
váradi vonatko-
zásokkal Sall
László, míg Po-
mogáts Béla Kis

nagyváradi magyar irodalomtörténet címmel
értekezik. Murányi Gábor a Társadalom rovat-
ban a tragikus sorsú Zsolt Ágnes és Éva törté-
netét eleveníti fel Kettõs dráma címmel. Kriti-
kával jelentkezik Fleisz Katalin és Láng Eszter,
míg Példakép és fáklya maradsz címmel
Ujvárossy László búcsúzik a nemrég elhunyt
Jakobovits Miklóstól. A szám képzõmûvésze a
nemzetközi hírû, a ‘80-as években Nagyvára-
don élt grafikusmûvész, Dan Perjovschi.

Törzsasztal-különszám

Hat újabb kortárs magyar íróval ismerked-
het meg hamarosan a Várad folyóirat idei 2.
számában. Ferdinandy György, Deák
Bárdos Ágnes, Krasznahorkai László,
Parti Nagy Lajos, Podmaniczky Szilárd
és Szabó T. Anna beszél életérõl és munkás-
ságáról.

A lap kapható a Hobby Libri, a Libris, az
Illyés Gyula Könyvesboltokban, valamint az
Ady Emlékmúzeumban. A Reggeli Újság elõ-
fizetõi most féláron megrendelhetik a folyóira-
tot a varadlap@gmail.com  címen vagy a
0735/154-456 telefonszámon.

Megjelent a Várad

Fizessen elõ
a Biharországra!

A Biharország folyóiratot minden hónap-
ban házhoz viszik a Reggeli Újság lapterjesz-
tõi. Elõfizetési igényét jelezheti a biharmegye@
gmail.com címen, a 0735/154-456 telefon-
számon, s munkatársaink felkeresik Önt.

Elõfizetési díjaink: 1 hónapra 4,5 lej, 3 hó-
napra 12 lej, 6 hónapra 20 lej, egy évre 35 lej.

Amennyiben Ön a Biharországra és a
Reggeli Újság napilapra legalább 6 hóna-
pos elõfizetést köt, egy negyedévig ajándékba
kapja a Várad folyóiratot.

Folyóiratainkat immár a Facebookon is
megtalálja, friss, egyedi tartalmakkal.

Naponta frissülõ anyagok, lapszámaink
anyagai folyóiratunk on-line kiadásában:
www.biharmegye.ro.

Verspályázat
A Várad kulturális folyóirat Bihar megyei versíróversenyt

hirdet a felsõ tagozatos általános iskolásoknak, szakiskolák, kö-
zépiskolák és szakközépiskolák diákjainak, valamit fõiskolai és
egyetemi hallgatóknak. Tematikai és terjedelmi megkötés
nincs. Egy-egy pályázó legfeljebb három mûvel jelentkezhet,
2013. április 15-éig.

A pályamûveket elektronikus úton a következõ e-mail cím-
re küldjék: varadvers@gmail.com. Valamennyi beküldött pálya-
munkán tüntessék fel a pályázó teljes nevét, lakcímét, iskoláját,
osztályát és felkészítõ tanárának nevét. A versenyre a követke-
zõ korcsoportokban lehet pályázni: VII.–VIII. osztályosok;
IX.–X. osztályosok; XI.–XIII. osztályosok; fõiskolai és egyetemi
hallgatók.

A zsûri korosztályonként I., II., III. díjat oszt ki (pénz-, tárgy-
és könyvjutalmakat), illetve dicséretekrõl dönt. Az eredmény-
hirdetés májusban, a II. Holnap Fest rendezvényen lesz. A ver-
seny szervezõje Kinde Annamária költõ, a Várad versrovatá-
nak szerkesztõje. További információk a folyóirat elérhetõsége-
in, illetve a www.varad.ro honlapon.
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A helyi tanács 2008-ban írta ki a népszava-
zást arról, hogy Szentjobb visszakapja-e az
1968-ban, a helyiek megkérdezése nélkül,
egy tollvonással elorzott községközponti státu-
sát. Minden magyart mozgósítani kellett a si-
kerhez, a román lakosság az urnáktól való tá-
volmaradással próbálta meggátolni a népaka-
rat érvényre juttatását. Hiába, 98 százalék lett
az igen szavazatok aránya, de ez még nem
volt elég. Elõször a prefektus emelt formai ki-
fogást a népszavazás kiírását kezdeményezõ
tanácsi határozat ellen, s miután ezt korrigál-
ták, harminckét berettyócsohaji román lakos
indított polgári pert a referendum érvénytele-
nítéséért. Az igazságos döntés 2012 tavaszán
született meg. Lakatos Péter akkori parlamen-
ti képviselõ emberfelettit teljesített – ahogyan
még rajta kívül sokan mások –, már 2009-ben
sikerült jóváhagyatnia az alsóházban a közös-
ségi akaratot. A kedvezõ bírósági döntést kö-
vetõen a szenátust kellett megnyerni az ügy-
nek. Cseke Attila volt szenátorra testálódott,

hogy a hét RMDSZ-es igen mellé további öt-
venöt román voks is társuljon. Sikerült nekik.
Közben mind megyei, mind községi szinten
folytak az elõkészületek. A mezõgazdasági ter-
melõszövetkezet 2005-ben megvásárolt volt
irodaépületét Zatykó István akkori polgármes-
ter kiszemelte és rendbe is tétette a visszaköl-
tözendõ elöljáróság számára.

A szentjobbi polgármesteri hivatal avatási
ünnepségén megyebeli magyar elöljárók mel-
lett ott voltak a magyarországi testvértelepülé-
sek, Szentpéterszeg és Sáp küldöttségei, azok
az RMDSZ-es funkcionáriusok, akik ügyköd-
tek a nemes szándék kivitelezésén. Molnár Jó-
zsef polgármester köszöntötte mindazokat,
akik osztozni jöttek a szentjobbiak örömében,
s mindenkinek megköszönte a hozzájárulását
az ügy sikeréhez. A szalagvágás Biró Rozália
szenátorra, Cseke Attila és Szabó Ödön parla-
menti képviselõkre hárult, majd a hivatal ta-
nácstermében Kurila Gábor helyi plébános
felszentelte az intézményt, utána Orbán Lász-
ló református lelkipásztor és Rákosi Jenõ es-
peres mondott áldást a házra. Az esemény ki-
emelkedõ momentuma volt Cseke Attila és
Lakatos Péter díszpolgárrá avatása.

A Szent László király látta falu immár ismét
községgé nemesült, ezzel precedenst terem-
tett: huszonhárom év után Romániában ez az
elsõ olyan magyar település, amely visszahe-
lyeztetett jogaiba.

| D. Mészáros Elek

Szentjobb sikere
a magyarság ereje

A királyi szent jobbot õrzõ falu történelmet
írt; immár nemcsak Mercurius apát tette,
valamint a szerzetesek meghonosította
szõlõtermesztés és borkészítés színvonala
emeli ki a sorból, hanem a 45 év után
visszaszerzett községközponti státus is.
Január derekán a Berettyócsohajról
visszatelepített polgármesteri hivatal
a festékszag frissességét még õrzõ falak
közé költözött.
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Sikeresen induló irodalmi pályáját derékba
törték az ’56-os események. Ennek ellenére
tizenhat verskötete és meséskönyve látott
napvilágot. Az érkeserûi iskola ma az õ nevét
viseli; a feledés homályából kiemelkedni lát-
szik manapság a költõ, köszönhetõen annak a
néhány helybélinek, akik Faur-Kis Angéla ta-
nítónõ mellé odaálltak kultuszt teremteni.

Az idei, hatodik alkalommal megrendezett
háromnapos emlékünnepségre február elején
került sor. A programkavalkád gerincét a kis-
iskolások számára szervezett mesemondóver-
seny, illetve a felsõ tagozatos diákok szavaló-
versenye képezi évek óta. Erre épülnek rá a
járulékos programok, amelyek minden eset-
ben a fiatalok tájszeretetét, a néphagyomá-

nyokkal való megismerkedést szolgálják. Az
Érmellék számos „megszállottja” segédkezik a
szervezésben, a teljesség igénye nélkül meg
kell említenünk Gavrucza Tibor nyugalmazott
lelkipásztort, Boros József tanárt és az Oroszi
lelkészházaspárt.

A tiszteletes kutakodásának eredményeként
Magyarországról sikerült begyûjtenie több
Számadó-kötetet, amelyek az idõközben kiala-
kított emlékszoba anyát gazdagítják. Tucatnyi
iskola diákjai vesznek részt ezeken az alkalma-
kon, a fõszervezõ elmondása szerint száznál
több fiatalt sikerül megmozgatniuk. A Kristófi
képzõmûvész-házaspár is megfordult náluk, az
érmelléki tájat ábrázoló gyermekrajzokat bírál-
ták el, agyagozást tanítottak. Wilhelm Sándor
halbiológus doktor az érmelléki halászatról, a
még érintetlen szépségû tájról regélt, Gellért
Gyula volt esperes a költõ 1956-os szerepét
láttatta. A programok évrõl évre változtak, és
gazdagodtak is ugyanakkor. A néptánc meg-
szerettetésében a Görböc együttes vállalt
oroszlánrészt, de fontos szereplõi voltak az
eseménysorozatnak a Nyéki testvérek, akik a
gyékényfonást mutatták be. A festménykiállí-
tás sem maradhatott el, és nagy örömöt szer-
zett a látogatóknak egy régi szövõszék „üzem-
be helyezése”.

Az idei eseménysor fontos momentuma
volt a költõ mellszobra elõtt elmondott polgár-
mesteri köszöntõ. Nyíri Sándor így fogalma-
zott: „Szeretném Számadó Ernõt megkövetni
azért, ahogyan életében sokan bántak vele.
Nem becsülték sem õt, sem költészetét. Szol-
gáljon ez példaként az utódoknak, hogy még
életükben tiszteljék azokat, akik értékeket te-
remtenek e közösségben”.

| D. Mészáros Elek

A megkövetett költõ
Nem volt sem érmelléki, sem érkeserûi
a Budapesten született SZÁMADÓ ERNÕ,
de azzá lett. A nádasok szirénsuhogása,
a láp és a mocsár titkos neszezései s nem
kevésbé szeretett Sárikája révén itt talált
belsõ nyugalomra, írásait átszõtte
a Hímeshátsziget mesevilága. A lápvilág
koldus hercege volt, aki lelkének minden
rezdülésével uralta a tájat.

A szavalóverseny
díjazottai

Faur-Kis Angéla,
a fõszervezõ
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Idõt takarítanak meg, és a szükséges be-
avatkozás pontosabban megtörténhet annak
következtében, hogy ezentúl a megyei mentõ-
szolgálathoz, illetve a rohammentõkhöz befu-
tó segélyhívásokat egy helyszínen fogadják. A
Bihar Megyei Criºana Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelõség nagyváradi, Kert (Avram Iancu) ut-
cai székhelyén rendezték be azt a diszpécser-
központot, amelyben január közepe óta a
SMURD és a mentõszolgálat egy-egy asszisz-
tense, orvosa teljesít szolgálatot, és az ügyele-
tes orvos döntése alapján irányítják a sérült,
bajba jutott állampolgárok megsegítésére az
egészségügyi személyzetet valamelyik szolgá-
lattól. A közvetlen kommunikáció lehetõvé te-
szi, hogy a legközelebbi, illetve a feladatnak
leginkább megfelelõ mentõcsapatot küldjék ki.

Az integrált központról a legfontosabb tud-
nivalókat Hadrian Borcea, a SMURD me-
gyei irányítója mondta el. Ioan Baº dandártá-

bornok, az országos katasztrófavédelmi fel-
ügyelõség vezetõje, korábbi Bihar megyei tûz-
oltósági fõfelügyelõ közölte, hogy a tapaszta-
latok szerint a közös diszpécserszolgálattal
sokkal hatékonyabb lett a mentés.

Raed Arafat, a rohammentõ szolgálat ro-
mániai megalapítója, jelenlegi egészségügyi
államtitkár kijelentette, hogy az év végére
minden megyében bevezetik az ilyenfajta szo-
ros együttmûködést. Azt is elárulta, hogy a
megyei sürgõsségi klinika a kiemelt fontossá-
gú, tehát több minisztériumi forráshoz jutó
egészségügyi intézmény között van. Külön kö-
szönetét fejezte ki a Speciális Távközlési Szol-
gálatnak az integrált diszpécserközpont létre-
jöttéhez adott mûszaki segítségért. Az intéz-
ményt a megyei fõnök, Ioan Roºie ezredes
képviselte a megnyitón.

Jelen volt még a megyei közegészségügyi
igazgatóságot irányító Daniela Rahotã, a
mentõszolgálat megyei elsõ embere, Daniela
Petriºor, továbbá Claudiu Pop prefektus, aki
gratulált a létesítményhez, illetve házigazda-
ként Sorin Caba õrnagy, a megyei katasztró-
favédelmi felügyelõség fõfelügyelõje. Utóbbi
elmondta, hogy tavaly a 112 segélyhívó szá-
mon hozzájuk befutott segélykérések zömé-
ben orvosi ellátásra volt szükség: a 14 676
esetbõl közel 12 ezer volt ilyen, amikor a ka-
tasztrófavédelem keretében mûködõ roham-
mentõk intézkedtek.

| Máté Zsófia

Összevonták a mentõk
diszpécserközpontját
Bihar megye a 25. az országban, amelynek
mentõ- és rohammentõ (SMURD)
szolgálata közös diszpécserszolgálattal
mûködik ezentúl. A katasztrófavédelmi
felügyelõség székhelyén berendezett
központot az egészségügyi államtitkár
jelenlétében avatták fel.

Országos és helyi
notabilitások
az avatón

Az ügyeletes orvos dönti el, rohammentõ, vagy mentõ-
autó induljon a bajbajutotthoz
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N
éhány hónappal ezelõtt Cseke
Attila volt egészségügyi tárca-
vezetõ mondta, hogy a török
egészségügy példamutató mo-
dernizálása és fejlõdése többek

között annak is köszönhetõ, hogy ott, Török-
országban a reformot felvállaló miniszter több
mint tíz évig ült a bársonyszékben, és volt ide-
je arra, hogy a kigondolt átalakításokat lépés-
rõl lépésre végrehajtsa. Az eredmény egy nyu-
gati mércével is értékelve modern, világszintû,
hatékony rendszer, ahol a szakemberek jöve-
delme megfelel a felelõsen végzett munka ér-
tékének.

Nálunk (sajnos) az egészségügyi miniszterek
csak hónapokig, vagy legjobb esetben két-há-
rom évig regnálnak, és minden új miniszter
mást akar. Ennek következménye, hogy az
anyagi forrásokat rosszul érvényesíti a rend-
szerünk, amelyben a szolgáltató nem tervez-
het, nem fejleszthet, a beteg pedig egyre tájé-
kozatlanabb és bizonytalanabb abban, hogy
mit ajánl és mit garantál a hazai egészségügy
a testi, lelki egészségnek megõrzését és helyre-
állítását illetõen.

Dan Pereþeanu elemzõ szerint nálunk a
pártok és azok miniszterei valójában nem ren-
delkeznek kikristályosodott ideológiai alapok-
kal, ezért a stratégiájuk is zûrzavaros. Így le-
hetséges az, hogy a napjainkban regnáló libe-
rális miniszter megtagadja az utóbbi évek libe-
rálisnak elkönyvelhetõ átalakításait, és szoci-
áldemokrata, már-már szocialista ötletekkel
jön elõ, amely szerint az eddigi bismarcki libe-
rális irányzatot a beveridge-i színezetû változ-
tatások felé terelik (pl. az újra centralizálás a
pénzek kezelését illetõen), és amelyek nem hi-
ányolják a Semasko nevével fémjelzett szovjet
rendszer elemeit sem, miszerint a biztosítást
fizetõ vagy azt nem fizetõ állampolgár egysé-
gesen és a biztosítás feltételei nélkül ugyanab-
ban a minimális szolgáltatást magába foglaló
egészségügyi csomagban részesül majd. Itt a
veszélyt nem annyira a populista, egalista fo-
galmak jelentik, hanem a MINIMALISTA ga-
rancia, vagyis valószínûleg a minõségi ellátás
majd a drága vagy a nagyon drága megfizeté-
sek függvénye lesz.

Az eltelt 22 év nem tett jót népünk egész-
ség- és munkakultúrájának. Az állampolgárok
gyakran úgy érzik, hogy a róluk „gondosko-
dó” pártok és állam megoldja az alapszükség-

leteiket, így valós igényeket sem a közképvise-
letek, sem az érdekképviseletek, sem pedig a
közösségek nem próbálnak érvényesíteni.

Romániában az utóbbi évtizedekben a rá-
kos megbetegedések a második, olykor a har-
madik leggyakoribb halálokként kerülnek a
statisztikába. Ennek ellenére a két évvel ez-
elõtt készült felmérés alapján a lakosságnak
csak százaléka érzi úgy, hogy ez személyesen
az õ számára is veszélyt jelenthet. A valóság
azonban szomorú, mert az ilyen magatartás
miatt a lakosság nem vesz részt a szûrõvizsgá-
latokon, így nem csoda, hogy Európában az
elsõ helyen áll az országunk az elõrehaladott,
már gyógyíthatatlan emlõrák, méhnyakrák
vagy/és vastagbélrák esetében.

Az év elején riadalmat keltett a lakosság kö-
rében, hogy ezután az autóvezetõk jogosítvá-
nyát orvosi ellenõrzéshez kötik (így volt ez
1990 elõtt is, amikor a hivatásos gépkocsive-
zetõknek évente, az amatõröknek 3, illetve 5
évente kellett orvosi ellenõrzésen részt venni-
ük). Alulírott 1980 óta foglalkozom közleke-
dési biztonságot értékelõ medicinával. Sajnos
a vizsgálatok eredményei bizonyítják az egész-
ségügyi kultúránk hiányosságait.

Saját tapasztalatom szerint tíz gépkocsive-
zetõi engedéllyel rendelkezõ személybõl leg-
alább kettõnél találunk olyan testi vagy lelki
(pszichés) elváltozást, amelynek elhanyagolá-
sa veszélyt jelenthet az egyénre és mindazok-
ra nézve, akikkel a közlekedés során találko-
zik. Romániának a legrosszabb a statisztikája
Európában a közúti balesetek számát illetõen.
Ennek oka az útviszonyok és a technikai felté-
telek mellett az emberi tényezõ is. Az utóbbi-
ra mind a mai napig alig volt tekintettel a tör-
vényhozó.

A modern egészségügy hatalom. Gazdasá-
gi, piaci és nemzeti érdekek fonódnak össze
ennek a hatalomnak a gyakorlásában. A fej-
lett demokráciában ennek a hatalomnak a
szabályzói között fontos és hatásos tényezõ az
emberi méltóság és a szervezett, elvhû civil
szféra. Ezek erõsítése és felelõs érvényesítése
a politikával és a gazdasággal szemben ered-
ményezhetné csak a humanitás és keresztény
értékrend szerinti orvoslás megvalósítását. A
legutóbbi rendelkezések és a második Ponta-
kormány intézkedései egyelõre nem ezt az
irányt sejtetik.

| Dr. Földes Béla fõorvos

A reform válsága
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Nagyváradon született 1945 áprilisában,
tõsgyökeres tanítói család második gyereke-
ként. Ötéves korában a család Margittára köl-
tözött. Édesapja ott kapott iskolaigazgatói
megbízást, édesanyja padig tanítói állást. Elõb-
bi magyar irodalmat és történelmet is tanított,
természetesen gyermekei is kimûvelõdtek ezen
a téren. Ezenkívül erkölcsi tartásra, nemzeti
öntudatra és családszeretetre nevelte õket.

Szebeni Barna így emlékezik gyerekkorára:
„Épp akkor kerültünk Margittára, amikor a
kommunista rendszer eltipró tevékenységet
folytatott a vallási felekezetek ellen. Élõ példa
erre, hogy édesapámnak, aki református kán-
tortanító volt, a katolikus iskola épületében
adtak lakást, az addig ott lakó katolikus kán-
tortanítót pedig Tótiba, református közegbe
helyezték. A nehéz helyzet ellenére szüleim ki-
vívták maguknak a tiszteletet becsületes helyt-
állásukkal és munkájukkal. Sem munkakedvü-
ket, sem hitüket nem lehetett megtörni. Mi ezt
láttuk, és ezt tanultuk meg.”

Margittán járta ki az általános iskolát, a kö-
zépiskolát viszont már a nagyváradi, volt Pre-
montrei Gimnáziumban végezte el, ott érettsé-
gizett 1963-ban. Egy ideig dolgozott, majd si-
kerrel felvételizett a kolozsvári fogorvosi egye-
temre. Ezt azonban nem fejezte be, saját be-
vallása szerint azért, mert „amilyen nehéz volt
a bejutás, olyan könnyen szállt a fejembe a di-

csõség. Én vagyok a sztár, enyém a világ és a
sok szép lány, gondoltam akkor fiatalon és
forrófejûen. Téves gondolkodás volt, ma már
felvállalom akkori léhaságom. Két év múlva
befejeztem egyetemi karrieremet”.

– Mi történt ezután?
– Sok idõm nem volt tépelõdni, azonnal be-

soroztak katonának. Szerencsém volt, mert a
szanitécekhez kerültem, ahol aránylag köny-
nyebb volt a szolgálat. Dokinak becéztek, segí-
tettem mindenkinek, akinek csak tudtam. Ez
különben nálunk családi vonás. Leszerelésem
után sikerrel felvételiztem a nagyváradi fog-
technikai szakra. Kissé visszaadta már-már el-
veszett önbizalmamat az a tény, hogy elsõként
jutottam be. Itt ismertem meg életem párját,

Egy boldog
és elégedett ember
Beszélgetés Szebeni Barna Endre fogtechnikussal

Napjainkban egyre nehezebb boldog
és elégedett embereket találni, ezért
hatott rám kuriózumként, amikor Szebeni
Barna (Bandi) fogtechnikus egyértelmûen
ezt állította magáról. Örültem magának
a ténynek, majd hosszabb beszélgetésbe
elegyedtünk, hogy rájöhessek boldogsága
nyitjára. Talán érdemes lenne
szabadalmaztatni…
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Szabó Mártát, és akkor megértettem, hogy
semmi sem történik véletlenül. Mellette tudtam
igazából és felszabadultan boldog lenni. Szép a
családi életünk, van két nagyszerû gyermekünk
– Csongor, Melinda – és két gyönyörû uno-
kánk, Noémi és Bálint. A technikum elvégzése
után én Margittára kaptam kinevezést, de a fe-
leségemnek ez nem sikerült. Ezért egy ideig rit-
kábban találkoztunk, de átvészeltük ezt az idõ-
szakot is. Késõbb õ is Margittára került, én pe-
dig laborfõnök lettem, majdnem másfél évtize-
dig dolgoztam ebben a beosztásban. A rend-
szerváltás után lemondtam errõl a tisztségem-
rõl, és mintegy öt év után úgy döntöttem, hogy
önálló vállalkozó leszek. Ebben a szakmában
én voltam az elsõ, aki magánlabort nyitott.
Nem volt könnyû, nagy befektetéssel járt, de
kemény munkával sikerült jó hírnevet adnunk
a labornak. Feleségemmel együtt dolgoztunk
és dolgozunk mind a mai napig.

– Mi motiválta döntését, hogy magánvál-
lalkozóként dolgozzon?

– A lényeg az volt, hogy a magunk urai lehes-
sünk, emellett sokkal jobb és termelékenyebb
módszerekkel dolgoztunk, mint azelõtt csoport-
ban. A rendszerváltást ugyanis nem követte au-
tomatikusan a munkamorál változása is. Mi nem
dolgozgatni, hanem dolgozni akartunk, még-
hozzá termelékenyen. Megválaszthattam, kivel
és milyen körülmények között akarok együtt
dolgozni, szabad kezem és akaratom volt. Sze-
rencsére elég keresettek vagyunk, bõven van
munkánk. Ehhez persze kitartó munkával meg
kellett nyernünk pácienseink bizalmát.

– Úgy tudom, van a családban, aki átvet-
te és tovább viszi a stafétabotot. Így van ez?

– Nos, valójában a fiam, Csongor valósítja
meg az eredeti álmaimat, mert velem ellentétben
õ el is végezte a fogorvosi egyetemet, és jelenleg
ugyanabban a rendelõben õ végzi az orvosi, mi

pedig a technikusi munkát. Megvan a jól kialakí-
tott pácienskörünk. Szükség esetén én más orvo-
sokkal, a fiam pedig más technikusokkal is együtt
dolgozik. A menyem szintén fogorvos, és erõsíti
a csapatot. Lányom, Melinda angoltanárnõ, akit
nagyon szeretnek a tanítványok. Büszke vagyok
a családomra, boldogsággal töltenek el. Minden-
kinek ilyen családot kívánok.

– Önt a munkája mellett közéleti tevé-
kenységéért is nagyra becsülik. Úgy tudom,
egyházi és kulturális téren is tevékeny em-
ber. Beszéljen, kérem, életének errõl az ol-
daláról is!

– Említettem már, genetikailag úgy vagyunk
kódolva, hogy segítsünk. Ezért aztán már évti-
zedek óta presbiter vagyok és tagja a reformá-
tus egyházi kórusnak. Hittársaim valószínûleg
meg vannak elégedve a munkámmal, mert
mindig újraválasztanak. Ezenkívül alapító tagja
vagyok a margittai Horváth János Társaság
színjátszó csoportjának és vegyes kórusának.
Ez a munka mellett már átmenet a kikapcsoló-
dásba. Ezenkívül egy kicsit „feldobjuk” a város
kulturális életét.

– Ha ezek mellett még egyáltalán van
szabad ideje, azt mivel tölti?

– Gyermekkorom óta szeretek kirándulni,
természetet járni, de a feleségem még jobban.
Utazásainknál legtöbbször õ az ötletgazda és a
mozgató erõ. Ezért, ha tehetjük, megismerünk
új városokat, új tájakat, új kultúrákat. Legutóbb
feleségemmel Doberdóban jártunk, onnan hív-
tam fel unokáimat telefonon. Megdöbbentek,
de én is, amikor kiderült, hogy mindenre emlé-
keznek abból, amit Doberdóról meséltem ne-
kik. A lánc nem szakadt meg, nekünk elõdeink
mesélték, mi átadjuk unokáinknak. Van egy kis
hétvégi házunk, a Boga völgyében, oda is gyak-
ran elmegyünk a feleségemmel, a szûkebb csa-
láddal, esetleg baráti körrel. Jól érezzük ott ma-
gunkat, és feltöltõdünk az újabb munkabevetés-
re. Szeretek dolgozni. Nekem a munkám több,
mint megélhetés: maga az élet.

Szõke Ferenc
A laboratórium
és rendelõ

Munka közben



– Két szervezet kötõdik a nevéhez, a
PBMET és az EKE. Elõbbinek az elnöke,
utóbbinak a tiszteletbeli elnöke. Mit jelent
Önnek a civil világ?

– Nem politikai síkon való mûködést, attól tel-
jesen függetlenül az embereket képviselni, meg-
mozdítani. A mi célunk a magyarságtudat fej-
lesztése, a mûemlékek megóvása, a természet-
védelemre való nevelés.

– Ezekre az értékekre tanárként már a
múlt rendszerben is hangsúlyt helyezett…

– 1965-tõl kezdve rendszeresen szerveztem
kirándulásokat a siteri, tótteleki, csatári gyere-
kekkel. Bejártam velük az egész országot, s fon-
tos, hogy ezek már akkor is elsõsorban honis-
mereti jellegû kirándulások voltak; elmondtam
nekik az adott település történetét, és bemutat-
tam a felkeresett mûemlékeket, mûemlék épüle-
teket. Hogy ismerjék meg a gyökereiket.

– Ma mintha kevesebb lenne az iskolai kirán-
dulás. Vajon a gyerekeket is nehezebb rávenni?

– Szerintem ma sokkal nehezebb. Kirándulni
ma is szeretnek menni ugyan, de kevésbé azzal
a céllal, hogy egy mûemléket meglátogassanak.
Én tizenkét éve nyugdíjas vagyok, úgyhogy már
nem igazán ismerem a mai iskolát, de kollégák-
tól tudom, kevesebbet járnak kirándulni. Tanár-
ból is kevesebb van, aki szívesen viszi a diákjait.
Nekünk sem volt kötelezõ, de fontosnak tartot-
tam. Ennek a kis hegyközi falunak a gyermekei,
mire elvégezték a nyolcadik osztályt, szinte az
egész országot bejárták négy év alatt.

– 1990-tõl két irányba indult el: természet
és mûemlékek.

– Már az elsõ fokozatú tanári vizsgadolgoza-
tom is errõl szólt: iskolai kirándulások szervezése,

civilben
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illetve azok nevelõ jellege. Szintén a nyolcvanas
években én írtam meg Siter történetét, s kezdtem
foglalkozni helytörténeti kutatással, helyi szinten.
1972-ben kezdeményeztem a néprajzi gyûjtést, a
népi eszközök, tárgyak, fából és cserépbõl készült
tárgyak gyûjtését. Az iskolában volt egy kis múze-
um is, de azután, hogy leváltottak mint igazgatót,
már nem volt helye ennek ott.

– Rossz szemmel nézték, amit csinál?
– Nem, csak az új igazgatót ez nem érdekel-

te. S mintsem az egészet kidobják, azt mond-
tam, inkább hazaviszem. Abból az ötven-hatvan
darabos anyagból alakult ki a gyûjteményem. A
késõbbiekben már én gyûjtöttem, a gyerekek
segítettek, cserében a két-három cserépért
könyvet, játékot, édességet vettem nekik.
Siterben gyakorlatilag az összes padlást bejár-
tam, késõbb amerre kirándulni jártunk, minden-
hol érdeklõdtem.

– Hogyan indult el a szervezett civil mûkö-
dés?

– A szakdolgozatom idején volt tanárom,
Tövissi József jött ki speciális inspekcióra, õ ve-
zette le a vizsgaelõadást. 1990-ben õ hozta lét-
re a Kolozsvári Turista Egyletet, s lett késõbb az
EKE elindítója. Felkért, hogy szedjem össze a
váradi turistákat, s lépjünk be a közös mozga-
lomba. 1991. május 11-én Gyergyószárhe-
gyen, a százéves évforduló alkalmával újraalapí-
tottuk az EKÉ-t. Két héttel késõbb megalapítot-
tam az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihari Osztá-
lyát, 62 alapító taggal. Azóta mûködik. 1996-
ban átadtam az elnökséget, én lassan kiöreged-
tem a turizmusból, azóta a munkát Tiponuþ Ti-
bor irányítja; kicsit változott a jellege, de ügye-
sen mûködnek.

– Beszéljünk a mûemlékvédõ társaság lét-
rejöttérõl!

– Ezt 1993-ban alakítottuk meg, tehát az idén
ünnepeljük a 20. évfordulóját, amire méltó mó-
don fel is akarok készülni. Felfigyeltem rá, Bihar
megyében nincs egy olyan civil szervezet, amely
honismerettel, mûemlékvédelemmel, néprajzzal
foglalkozna. Úgyhogy 1992 vége fele felvetet-
tem, hogy létre kellene hozni egy olyan szerve-
zetet, amely felvállalja a mûemlékvédelmet, a
néprajzi kutatást, a honismereti nevelést. Arra
jutottam, hogy a kört terjesszük ki az egész
Partiumra és a Bánságra. Ugyanis itt, Biharban

Értékõrzés és szakértelem
Beszélgetés az életmûdíjas Dukrét Gézával

Életmûdíjjal ismerték el a magyar kultúra
napján DUKRÉT GÉZA nyugalmazott
földrajztanár, helytörténész munkásságát,
aki Bihar megyében alapítója volt az Erdélyi
Kárpát Egyesületnek (EKE), illetve alapítója
s mindmáig vezetõje a Partiumi és Bánsági
Mûemlék és Emlékhely Társaságnak
(PBMET).
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mondjuk csak három-négy hozzáértõ embert ta-
láltam volna, aki ezzel szívesen foglalkozott vol-
na, ezért igyekeztem bõvíteni a kört. Akkor még
Bizottság volt a neve a mai Társaságnak. Felke-
restem Váradon a református és a katolikus püs-
pököt, ismertettem a céljaimat, gondolva, hogy
egyházi háttérrel könnyebb lenne létrehozni va-
lamit. 1993-ban Tempfli József és Tõkés László
jelenlétében, további tizenkét, különbözõ telepü-
lésekrõl érkezett kolléga társaságában megalapí-
tottuk a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ Bi-
zottságot. A következõ évben indítottam el a
Partium címû lapot, s 1997-ben a könyvkiadá-
sunkat. Jelenleg 120 tagunk van Máramarosszi-
gettõl Temesvárig. Tavasszal mindig tartunk
Nagyváradon egy egynapos konferenciát, õsszel
pedig háromnapos vándorkonferenciát változó
helyszíneken. A tavalyit Nagyszalontán rendez-
tük, az idén Nagykárolyban találkozunk március-
ban.

– Egy civil szervezet miként tudja kiegészí-
teni a hivatásos mûemlékvédelem tevékeny-
ségét?

– Az egyik szerepünk az, hogy bizonyos dol-
gokra felhívjuk a figyelmet, mind a tulajdonoso-
két, mind a hivatalos szervekét, másrészt kutatá-
sokat, felméréseket, leírásokat készítünk, ha le-
het, e munkákat kötetben is kiadva. 2000-ben
elindítottunk egy felmérõ programot, minden
megyében felmértük az összes mûemlék épüle-
tet. Bihar megyében én készítettem el ezt a ka-
tasztert. Ugyanez történt az emlékmûvekkel,
emléktáblákkal is. Minden megyére megvan a
teljes felmérés, publikálni viszont csupán a Bihar
megyeit sikerült, máshol nincs pénz rá. Különö-

sen a kezdetekben gyakran volt arra is szükség,
hogy felhívjuk a figyelmet egy-egy mûemlék
épület szakszerûtlen restaurálására. Nem is volt
még akkor rendes mûemléki törvény. Ha egy
épület mûemlékké van nyilvánítva, nem lehet
akárhogy hozzányúlni, elõször is szakszerû ter-
vet kell készíteni. Egy ilyen épület rendbetétele
sokba is kerül, s nem mindig van meg a szüksé-
ges anyagi háttér. Ma már a leggyakrabban
szakszerûen renoválnak, jó példa erre a siteri re-
formátus templom vagy a magyarremetei.

– Komoly vállalkozása a társaságnak a
Partiumi Füzetek, a sorozat immár túl van a
hetvenedik köteten. Milyen munkák várnak
még megjelenésre?

– Megjelenés elõtt áll Makkai Zoltánnak Bihar
megye iparáról, fõleg az energetikai ágazatról és
a bányászatról szóló munkája. A másik Sütõ Éva
érmihályfalvi újságíró Szerelmem, Érmellék cí-
mû kötete, riportok, amelyek a különbözõ tele-
püléseket mutatják be. Egy komoly évkönyvet is
szeretnénk kiadni az évfordulóra. Egy másik ki-
advány a Fényes Elek-díjasokat mutatja majd be.

– Mennyire nyitott a társaság, mi kell ah-
hoz, hogy valaki bekerüljön?

– Bárki beléphet, de kell hozzá, hogy valóban
foglalkozzék valamilyen szakterülettel. Kötelezõ,
hogy legalább háromévente felmutasson valami-
lyen szakmai munkát. Ez egy tudományos társa-
ság, amely elvárja tagjaitól, hogy tevékenyen
részt vegyenek a munkában. Az elõadásainkat
bárki meghallgathatja. Jó a kapcsolatunk a ha-
sonló civil szervezetekkel, Erdélyben említhetem
a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaságot, az
Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesületet, a
Kriza János Néprajzi Társaságot. Utóbbinak
tagja is vagyok, ahogy a Magyar Néprajzi Társa-
ságnak is. Sok helyi önkormányzattal, illetve az
RMDSZ-frakció által a Bihar Megyei Tanáccsal
is jó kapcsolataink vannak, nélkülözhetetlen a
tõlük kapott támogatás kiadványaink megjelen-
tetéséhez. A nagyváradi tanácsnál Sárközi Zol-
tán segített sokat abban, hogy jobb kapcsolat
alakuljon ki a hivatalos szervekkel, korábban in-
kább csak átnéztek rajtunk.

– Igaz-e, hogy a társaság a továbbiakban
nem kíván tagja lenni a Bihar Megyei és
Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének?

– Ez igaz. Együttmûködni lehet, de nem va-
gyunk a tagjai, ugyanis nem értünk egyet a veze-
tésével. De errõl nem szeretnék többet mondani.

| Szûcs László
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Tasnádtól nyirkos, esõvel szemetelt úton
zötykölõdünk Szõdemeter felé. Holdtükrû po-
csolyák huppanókat rejtnek. A kellemetlen
idõjárás mellett a falut jelzõ tábla is lehangoló-
an hat: Sãuca, olvashatja az utazó. E lehango-
lódás késõbb bosszúsággá válik, miután meg-
tudjuk, hogy a község alpolgármestere ma-
gyar ember, és bár a magyar lakosság százalé-
kos aránya jogossá tenné, még sincs a telepü-
lés neve magyarul feltüntetve. A község máso-
dik emberének egyetlen szócskát szerettünk
volna kérdésként megfogalmazni: miért?

A református templomkert az egyedüli ma-
gyar sziget a faluban, lélekmentõ hely, ahol
még fohászkodni lehet, kell és talán érdemes
magyarul, azon a nyelven, amelyet a legszebb
magyar ima megfogalmazója anyanyelveként
tudott, õrzött és mûvelt.

Szõdemeter ma már nem mutatja egykori
tündérvilági voltát, ahol Draveczkyék, Bydes-
kuthyék, Ladányiék, Kölcseyék megfordultak.
A ma ott élõ magyarok már nevükben sem
hordozzák a régi idõk emlékét. Egy feljegyzés-
ben olvasható „Szõdemeter is azon egyházak
közé tartozott, a melyek a XVII. században
folytonosan dúló háborús idõkben református
lakosaiból kipusztíttatván oláhokkal és oro-
szokkal telepíttetett be”.

Kölcsey szülõhelye véletlenül lett Szõdeme-
ter. Anyai nagyszülei laktak a faluban, és édes-
anyja épp náluk tartózkodott, amikor vajúdása
elkezdõdött. Keresztvíz alá is a máig meglévõ
ottani templomban tartották a költõt. Annak
ellenére, hogy köztudomásúlag a Himnusz
Szatmárcsekén íródott, a környéken él egy le-
genda, miszerint a közeli Pelén, a Bogdán-ré-
ten van egy tó, és a partján álló fa alatt szület-
tek meg az örök érvényû sorok.

Magyarul már nem oktatnak

Biró Ilonka gondnok idejében jött, hogy be-
gyújtson a kályhába, jól fog esni egy kis meleg
a vendégeknek ebben a cudar idõben. Közben
beszélgetünk a falu és az egyház dolgairól. A
reformátusok negyvenhatan vannak, a román
lakosság görög katolikus vallású. Istentisztele-
tet minden hónap utolsó vasárnapján tarta-
nak, Pakulár István tasnádi lelkipásztor szólja
az igét. A magyar oktatás már bõ fél évszáza-
da megszûnt, a gondnok asszony épp akkor
kezdte az elsõ osztályt. Mint mondja, tisztán
emlékszik, hogy tíz betût tanult meg az ábécé-
bõl, amikor jöttek és mondták, hogy holnap-
tól románul kell olvasni az ákombákomokat.

Miközben beszélgetünk, idegen férfi érke-
zik, nyakig sáros bakancsát törölgeti az udvari
fûbe. Medgyesi Károlynak hívják, a magyaror-
szági Nagykerekibõl jött. A nyugdíjas úr nem
átallott autóstoppal, gyalog nekivágni az út-
nak, csak hogy a „forrásnál” ünnepeljen. Egy
süvegelésnyi tisztelet kijár neki.

Kultúrateremtõ
néppé kell válnunk
A magyar kultúra napja Szõdemeteren

A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület és a Szatmár megyei
Tasnád Református Egyházközsége
Kölcsey Ferenc szülõhelyén közösen
szervezte meg az idei magyar kultúra napi
ünnepséget, amely a Himnusz
keletkezésének dátumából eredeztethetõ.

Itt született
Kölcsey
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Kis templomban nagy hittel

Csûry István királyhágómelléki református
püspök igehirdetésében a nemzetéért aggódó
papi ember szavai kerültek elõtérbe. Ugyanak-
kor a reménység, a bizakodás, a jövõbeni
megmaradás ígéretének víziója is ott lebegett
az elhintett szavak között. „Nekünk kultúrate-
remtõ néppé kell válnunk imádságainkban,
cselekedeteinkben, gondolatainkban, hisz éle-
tet, megmaradást szánt nekünk az Isten” – fo-
galmazott a püspök.

Az istentisztelet után Bodor Zoltán, Tasnád
római katolikus plébánosa, Pakulár István házi-
gazda lelkipásztor, Varga Attila egyházkerületi
fõjegyzõ és Nagy Sándor nagykárolyi reformá-
tus esperes osztotta meg ünnepi gondolatait,
majd pedig a tasnádi fiatalok mutattak be szín-
vonalas mûsort. A templomkertben lévõ Köl-
csey-szobornál az érmihályfalvi református is-
kola és óvoda növendékei énekeltek. Szép
számban érkeztek diákok Érköbölkútról is.

A templom udvarán lévõ kis házikóban a fal-
ra aggatott néhány fénykép, dokumentummá-
solat tanúskodik csupán Kölcseyrõl. Csûry püs-
pök már jelenlétével is demonstrálni igyekszik

a szülõhelyre való nagyobb odafigyelés szüksé-
gességét. Szándéka szerint emlékhelyet, kultu-
rális központot alakítanak ki a templomkert-
ben. „Mert szükség van egy olyan helyre, ahol
a lélek felfrissülhet, a szellem megújulhat” – fo-
galmazott. A magyar külügyminisztérium már
jóvá is hagyott kétmillió forintot a munkálatok
elkezdésére, összességében mintegy harminc-
millió forintra lenne szükség.

A templom is megérett a javításra, Pakulár
tiszteletes szerint a torony bármikor bebukhat
a tetõtérbe. Már van egy nyertes pályázatuk a
felújításra, a kezdõ összeget a magyar kor-
mány adományozta az egyháznak.

Kölcsey anyai nagyszüleinek háza ma gö-
rög katolikus plébánia. Ott váltunk néhány
szót a község polgármesterével, Gheorghe
Mariannal, valamint Ilarie Florin Holhoº plé-
bánossal. Az atya jól felkészült Kölcseybõl,
szüksége is van rá, hiszen fõleg nyaranta
gyakran zörgetnek nála látogatók. A polgár-
mester támogatja a Kölcsey emlékét õrzõ kul-
turális központ létrehozását. Ez a község érde-
ke, hisz Szõdemeter elzártságát oldaná, nép-
szerûsítené a falut – érvel az elöljáró.

| D. Mészáros Elek

Érmelléki iskolások
a szatmári ünnepi
rendezvényen

Megérett
a felújításra
a templom

Fõhajtás a templomkertben álló Kölcsey-szobornál

Csûry István és Bodor Zoltán plébános. A püspök
kulturális központot tervez
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A hajdúvárosban kilenc éve kezdte el mûkö-
dését az alapítvány, az elsõ években a Repub-
licii utcai Szent Antal Gyermekvédelmi Köz-
pontban találtak otthonra a gyerekek, hat év-
vel ezelõtt pedig amerikai támogatók segítsé-
gével a Sarkadi úton található régi kaszárnyá-
kat is sikerült a béke szigeteivé alakítani, azóta
ezek az épületek is gyermekzsivajtól hangosak.

A nagyszalontai gyermekotthont egy dévai
tanárházaspár, Makai István és Mónika vezeti,
valamint több nevelõ felügyeli, irányítja a gye-
rekeket. A családias környezetben minden nap
harmonikusan telik, és a tanulás mellett termé-
szetesen a játék és a kikapcsolódás is szerepet
kap. „Mi úgy mûködünk, mint egy család, reg-
gel mindenki óvodába, iskolába megy, majd
délután a kisebbek alszanak, a nagyobbaknak
kötelezõ szilenciumot tartunk, aztán pedig ki-ki

néptáncórára, szalmakörre megy, mindenki-
nek megvan a maga elfoglaltsága” – mesélte
lapunknak az otthon vezetõje.

Emellett rendszeresen tartanak különbözõ
programokat is, illetve vannak állandó tevé-
kenységek. „Volt már az otthonban érdekes
elõadás a helyes állattartásról az SOS Dogs
Alapítvány képviselõinek a jóvoltából, de sze-
repeltünk már a Háló-farsangon is, voltunk ki-
rándulásokon, bábszínházban, rendszeresen
részt veszünk a templomi ünnepségeken, tá-
borokban. Sokat szavalunk, énekelünk, min-
dig van valamilyen jó program, amibe bekap-
csolódunk” – tudtuk meg az otthonban nevel-
kedõ gyermekektõl.

A dévai anyaház Vasút utcai otthona mellett
a Sarkadi úton található Béke Királynõje
Gyermekvédelmi Központ házaiban is otthon-
ra, biztonságra és szeretetre lelnek a szociáli-
san hátrányos helyzetû, félárva, árva gyere-
kek. Az egyik épületet nemrégiben adták át, a
gyermekotthon 2010 tavaszán 150 ezer lej
összegû támogatásban részesült, továbbá a

A szeretet nagyszalontai
fellegvára
A Dévai Szent Ferenc Alapítványt bizonyára
nem kell bemutatnunk olvasóinknak,
hiszen köztudott, hogy a Böjte Csaba
ferences szerzetes által létrehozott
szervezet célja az Erdélyben nehéz
körülmények között élõ gyermekek
felkarolása. Csaba testvér és munkatársai
áldozatos munkájának köszönhetõen ma
már több száz gyermek nevelkedik
az alapítvány valamelyik otthonában,
köztük a nagyszalontaiakban is.

Makai István

Reingruber 
Tünde irányítja

a napközit
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Szent Ferenc Alapítványon keresztül számos
jó szándékú adományozó járult hozzá ahhoz,
hogy a gyermekotthon egyik használaton kí-
vüli épületét felújíthassák.

„Az otthonba folyamatosan érkeznek gye-
rekek, ezért nagy szükség volt az új épületre,
ahol most már minden adott ahhoz, hogy a
kis lakók a birtokukba vegyék” – mondja
Makai István.

A gyermekotthon fenntartását és mûködé-
sét a nagyszalontai vállalkozók is évrõl évre se-
gítik. Az immár hagyományosnak számító,
minden évben megrendezésre kerülõ karácso-
nyi jótékonysági esten rendszeresen összefog-
nak a vállalkozók s mindazok, akik támogatni
szeretnék az otthon gyermekeit. Így történt ez
a legutóbbi jótékonysági esten, tavaly decem-
berben is, a város lakosai adományaikkal kö-
zösen segítették a gyermekotthon kis lakóit, il-
letve azt a napközis programot, amelyet a vá-
ros nehéz körülmények között élõ gyermekei-
nek a támogatására indított el a nagyszalontai
RMDSZ és a Szent Antal Gyermekotthon.

A napközis gondozás 2011 novemberében
kezdõdött öt gyermekkel, ma már 14-en jár-
nak rendszeresen a foglalkozásra. „Ez tulaj-
donképpen egy iskola utáni program, ame-

lyen a gyermekekkel egy jól képzett nevelõ
foglalkozik. A 12 órától 18 óráig tartó foglal-
kozásba beletartozik a tisztálkodás, a házi fel-
adatok megoldása, a tanulás, az ebéd és egy
kis interaktív játék is. A foglalkozás végén azo-
kat a gyerekeket, akikért nem tudnak eljönni a
szüleik, mi kísérjük haza” – meséli Reingruber
Tünde, a program vezetõje.

A napköziseknek a Szent Ferenc Alapítvány
biztosít ebédet, valamint egy zuhanyzóval, mel-
lékhelyiséggel ellátott külön termet, ahol a fog-
lalkozások zajlanak. A gyerekek nagyon szeret-
nek ide járni, hiszen, mint mondják, itt min-
denben segítenek nekik, finom, meleg ételt
kapnak, és még új barátokra is lelnek.

„Én örülök, hogy ide járhatok, amióta részt
veszek a foglalkozásokon, a jegyeim is jobbak
lettek. Itt sokat olvasok, tanulok és játszom,
segítenek a házi feladatok megoldásában, én
nagyon szeretek itt lenni” – mesélte érdeklõ-
désünkre lelkesen az egyik kis napközis, Sza-
bó Kinga.

A hajdúvárosban tehát a napközis gondo-
zás remekül mûködik, a nagyszalontai gyer-
mekotthonokban élõ közösségeket pedig való-
ban családnak nevezhetjük, hiszen a nevelõk
igazi anya-apaként támogatják, oktatják, ne-
velik a gyermekeket. Lelkiismeretesen foglal-
koznak a kicsikkel, segítik õket a mindennapi
feladatok megoldásában, és törekednek arra,
hogy az otthon gyermekei felnõttként is építõ
tagjai legyenek a magyar közösségnek.

| Balázs Anita

Tanulás mellett
szórakozásra is

van idõ

Csaba testvér
rendszeresen
felkeresi
az otthonok lakóit

Szabó Kinga örül,
hogy a napközibe

járhat

Kaszárnyából lett
a gyermekotthon
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Püspöki kinevezéssel elsõ munkahelye a
Szatmár megyei kis falu, Atya lett. Ott alkal-
mazkodnia kellett a határ menti települések kü-
lönleges rendszabályához: este kijárási tilalom,
de nappal sem lehetett túlságosan megközelí-
teni az országhatárt, örökös ellenõrzések, az
újonnan érkezettek 48 órán belüli bejelentke-
zési kötelezettsége. A rendõrség folyamatosan
megfigyelt mindent és mindenkit, beleértve az
istentiszteleteket is. Két évet szolgált ott, majd
visszakerült a Szilágyságba, elõször három évig
Vérvölgyre, majd öt évig Lecsmérre. Mindegyik település a szívéhez nõtt, de külö-

nösen Lecsmér, ahová mind a mai napig vissza-
jár, amikor csak teheti. „Ez egy nagyon kicsi re-
formátus közösség, nagyjából 300 lélek, ame-
lyet körülvesz a nagy román tenger. Példamuta-
tó volt az élni, megmaradni akarásuk, õszinte
szívvel gyakorolták vallásukat” – emlékezik visz-
sza a tiszteletes. Innen 1992-ben a tömbma-
gyarságot és -reformátusságot jelentõ Albisra
hívták meg, amit köszönettel elfogadott. Azóta,
immár több mint két évtizede ott szolgál.

Már kisgyermekkorában eldõlt, hogy pap
lesz: hat hónapos volt, amikor megtámadta
egy betegség, s az orvosok lemondtak róla.
Szülei nem fogadták ezt el, tovább vitték, és
Marosvásárhelyen meggyógyították. Édesapja
megfogadta, hogy ha az Úristen meggyógyítja,
akkor gyermekét Neki szenteli. Így is történt.

– Lelkészként jobb olyan helyen szolgál-
ni, ahol a lakosság szinte teljes egészében
magyar, sõt adott esetben református?

Ha kevés az adott szeretet,
meg kell duplázni
Interjú Dénes Béla albisi református lelkipásztorral

A Szilágy megyei Varsolcon született 1957.
november 1-jén. Az általános iskolát
szülõfalujában, majd a líceumot Krasznán
végezte. A kolozsvári Református Teológián
folytatta felsõfokú tanulmányait, ahol
1981-ben diplomázott. Húsz éve hívta meg
papjának az albisi egyházközség, amelyet
azóta is szolgál.

A mûemlék
templom



Albis mûemlék
református
temploma

A XIII–XIV. században épült. Egyik kü-
lönlegessége, hogy a torony a legõsibb
része, és alatta a templomtérben ülõhe-
lyek vannak. A legenda szerint a tatárjá-
rás után IV. Béla szászországi telepeseket
hozatott, õk építették az istenházát, en-
nek azonban nincs történelmi bizonyos-
sága. Szintén a legenda szerint a falu ne-
ve az Albert szó becenevébõl származik,
illetve egy másik szerint az Elba folyó a
névadó, mivel annak tájékáról is érkeztek
telepesek. Az orgonát 1938-ban építet-
ték. Az ablakok román stílusúak. A felújí-
tás során igyekeztek az eredeti állapotot
visszaállítani a szentélyben is. A csillárok
szintén az 1300–1400-as éveket idézik.
A templomot 2006–2009 között újítot-
ták fel Emõdi Tamás irányításával. A va-
kolatot leverték, a falakat salétrom-
mentesítették. Kívül-belül fehérre, illetve
ennek tört árnyalataira festették.
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– Ez olyan szerencsés helyzet, amikor az
embereknek nem kell megküzdeniük nemzeti-
ségükért, vallásukért. Nincs más alternatíva,
és talán õk maguk nem is tudják, milyen jó
helyre születtek. Ugyanakkor ennek is meg-
vannak a hátrányai, mert emberi tulajdonság
az, hogy amiért nem kell megküzdeni, azt
nem tudjuk megbecsülni. Ilyenkor az emberek
hajlamosak az elkényelmesedésre, ellágyulás-
ra. Mindemellett én szeretem ezt a falut és la-
kosait, hiszen ha nem így lenne, nem lennék
itt már két évtizede. Ezalatt csak kevesebb,
mint egy évig voltam távol, a németországi
Münsterben folytattam tanulmányokat.

– Úgy tudom, Ön a lecsméri RMDSZ-
szervezet megalakulásakor is bábáskodott.
Beszéljen, kérem, errõl egy keveset!

– Mint már említettem, ott a magyarság
csak egy szigetecske volt, és úgy éreztem, se-
gítenem kell õket ezen a téren is. Maga a szer-
vezet a református templomban alakult meg,
ahová meghívtuk a románság képviselõit is,
hogy lássák, nem ellenük szervezkedünk.
Csak azt tesszük, ami jár nekünk.

– Hány lelket számlál az albisi reformá-
tus közösség?

– Majdnem 700-an vagyunk, akikbõl 450
személy az egyházfenntartó. A vasárnapi isten-
tiszteleteken mintegy 50-en szoktak jelen len-
ni. Kivételt képeznek persze a nagyobb ünne-
pek, megemlékezések. Ilyenkor, hála Istennek,
sokkal többen vagyunk jelen a templomban.

– Elégedett-e Ön ezzel az aránnyal?
– Nem igazán, de lelkésztársaimtól tudom,

hogy Bihar megyében ez az átlagos. Szilágy
megyében sokkal inkább templomjárók a hí-
vek. Azt szeretném, ha el tudnánk érni, hogy
olyan legyen a jövõ, amilyen volt a múlt. Le-
het, hogy ez egy utópisztikus gondolat, de jó
lenne, ha vasárnaponként ismét megtelne az
istenháza. Sajnos fogyunk, az öregek eltá-

voznak közülünk, a fiatalok elköltöznek a fa-
luból, mivel nincs munka, megélhetési lehe-
tõség. De az itthon maradottak közül sem lá-
togatja mindenki rendszeresen az istentiszte-
leteket. Reménykedem, hogy egyszer min-
denki rájön arra, hogy nincs annál
szebb és üdvösebb dolog, mint vasár-
naponként hálát adni Teremtõnknek.

Turulmadaras
emlékmû

a templomkertben
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– Mûködik a presbitérium? Segíti
Önt a munkájában?

– Igen, van egy 12 tagú presbitériu-
munk, melyben jelenleg csak a férfiak képvi-
seltetik magukat, de szívesen vesszük a höl-
gyek jelenlétét is. Rendszeresen összeülünk,
megbeszéljük a teendõket, felállítjuk a fontos-
sági sorrendet. Mindenkinek a véleményére
odafigyelünk, de hangsúlyoznám, hogy elsõ-
sorban munkatársakra, és nem irányítókra
van szükség. Véleményem szerint csapatban
kell dolgozni, és közösen dönteni.

– Szerveznek-e más programokat, hogy a
templomba „csábítsák” a lakosokat? Ho-
gyan lehet vallásossá tenni a fiatalságot?

– Van egy énekkarunk, amely Albison ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal két évtizedes
múltra tekinthet vissza. Fél évszázada még
kántorképzõ is mûködött a faluban, így nagy
hagyománya van itt az énekkarnak és az egy-
házi zenének. A kórustagok rendszeresen jár-
nak próbákra, és a tanult énekekkel szolgál-
nak az istentiszteleteken. A fiataloknak rend-
szeresen tartunk vallásórákat, de nehezen tud-
juk megnyerni õket. Hitük van, csak a gyakor-
lása sántít egy kicsit. Ezért nem szabad a gye-
rekeken elverni a port, hiszen mi neveljük
õket. Talán legelõször magunkban kell keresni
a hibát. A gyerekek hibáiért mindig a szülõ a
felelõs. A legjobb nevelési módszer a szeretet

adása és a hitelesség. Ha úgy tûnik, nem elég
az adott szeretet, akkor meg kell duplázni az
adagot. Meg kell találni a gyerekben azt az
alapot, amire építeni lehet. A mindenkori
gyermek mindig feszegeti a határokat: addig
megy el, ameddig engedik. A szülõ dolga,
hogy konkrétan és határozottan húzza meg a
határvonalakat. Idõnként mûködik az ifjúsági
énekkar is, de amikor egy-egy csoport elmegy
más iskolába, egy darabig megszûnik. Aztán
van úgy, hogy újra összeállnak. Olyanok õk,
mint a búvópatak, de így is örülünk nekik.

– Kérem, beszéljen arról, mik az utóbbi
két évtized legnagyobb megvalósításai, és
mit szeretne elérni a jövõben?

– Nos, az egyház nem gazdasági vállalko-
zás, ezért a lelki építkezés a legfontosabb. A
lelkek karbantartása a legfontosabb feladat,
mely nem olyan konkrét látvány, mint egy fel-
újított épület. Nagyon sok energiánkat elszívta
az építkezés és a renoválások. A templomot
2006-ban kezdtük el felújítani, és 2009-ben
fejeztük be. Sikerült visszakapni ingatlanain-
kat, melyben az iskolák mûködnek. A tõlük
kapott bérekbõl az állagmegõrzést fedezzük.
Amikor tehetjük, fel is újítunk. Az egyik vissza-
kapott épületet gyülekezeti teremmé alakítot-
tuk. A kultúrház is a mienk, de sajnos nem
hoz annyi bevételt, amennyibe a fenntartása
kerül. Az idén ezt akarjuk felújítani. A jövõre
nézve a lelki építkezését tartom fontosnak és
az egyház állandó megújulását. Fontosnak tar-
tom a hívekkel való állandó kapcsolattartást.
Ebben a presbiterek segítenek.

– Búcsúzásul mit óhajt mondani az olva-
sóknak?

– „Istenem, adj lelki békét annak elfogadá-
sára, amin változtatni nem tudok, bátorságot,
hogy változtassak azon, amin tudok, bölcses-
séget, hogy felismerjem a különbséget és há-
lás szívet, hogy téged dicsõítselek. Ámen.”

| Szõke Ferenc

Sikerült befejezni
a felújítást

A torony alatti
részben is padok

vannak
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Lapunkban is olvashattak róla korábban, hogy
a tavaly január elsejétõl érvényes változtatás ér-
telmében nyilatkozniuk kell az árendából jövedel-
met szerzõ földtulajdonosoknak: milyen módon
adóznak. Érdemes azt választani, hogy a bérlõ
vonjon le minden adót és illetéket a kifizetendõ
összegbõl, ebben az esetben az adóalapra 25
százalékos jóváírást is alkalmaznak. Ezzel a mód-
szerrel a földtulajdonosnak jövedelembevallást
sem kell benyújtania az adóhivatalhoz. Érdeklõ-
désünkre Fándly Marius elmondta, hogy sokan
juttatták el az adóhatóságnak (a tulajdonos lakhe-
lye szerint illetékes kirendeltségbe) az adózás
módjáról szóló nyilatkozatukat vagy a már meg-
lévõ szerzõdés kiegészítéseként, vagy a tavaly kö-
tött földbérleti szerzõdésekbe foglalva. A nyilat-
kozók 90 százaléka a kifizetés elõtti adólevonást
választotta.

A helyettes pénzügyi igazgató viszont figyel-
meztette a tulajdonosokat arra, hogy a 2012
elõtti árenda-jövedelmek is adókötelesek, ezért
azokról jövedelembevallást kell tenniük (a D 200-
as nyomtatványon), még késedelmesen is. Az

adótartozások öt év alatt évülnek el, ezért a ha-
tóság 2008-ig visszamenõleg vizsgálja az adókö-
teleseket. Január közepéig 7218 értesítést már
ki is küldtek, amelyben tudatják, hogy rendezet-
len adóügyei vannak a címzettnek. Aki kapott
ilyet, jelentkezzék, és készítse el a jövedelembe-
vallást. Így a valós bevétel után fog adózni, nem
a hivatal veti ki az adót. Erre késedelmi kamatot
fognak számítani, de büntetést nem – mondta az
aligazgató. 568 esetben már meghatározta a hi-
vatal az adóalapot, és az adóhátralék kifizetésére
vonatkozó felszólítást küldött ki. Pár lejtõl több
ezer lejig terjed a fizetési kötelezettség. Nem ér-
demes halogatni a tartozás lerovását, tanácsolja
Fándly Marius, mert következik a végrehajtási el-
járás (levonás a bérbõl, nyugdíjból, a bankszámla
zárolása, javak lefoglalása és értékesítése). Ha a
tartozás meghaladja a 90 napot, akkor napi
0,04 százalékos késedelmi kamatot is felszámol-
nak (ez egy évre 14,6%), továbbá egyszeri 15
százalékos büntetõkamatot. Tavalyra még csak
értesítéseket küldött ki a hatóság, a bérlõ cégek
február 28-áig teszik le a kifizetéseiket összesítõ
jelentést, ennek alapján azonosíthatják a finán-
cok a jövedelmet szerzetteket.

Mivel az érintettek zöme idõs falusi, a tisztség-
viselõ Cseke Attila parlamenti képviselõvel
egyeztetett a bevallás egyszerûsítését célzó jog-
szabályi változtatásokról. Kötelezõvé tennék pél-
dául az adóvisszatartást a bérlõ által, típusnyom-
tatványt is szerkesztenének, és minden papírt is
a bérlõvel adatnának le. Ez viszont csak a késõb-
biekben megkötendõ bérleti szerzõdésekre vo-
natkozna. A már meglévõ, néha tetemes tartozá-
sok eltörlésére Cseke képviselõ úgynevezett adó-
amnesztia kidolgozását tartja lehetséges megol-
dásnak. Ebbe azonban a pénzügyminisztérium-
nak is beleszólása van.

| Máté Zsófia

Az árenda-jövedelmet
be kell vallani
Tavaly óta szigorúan ellenõrzi a hatóság,
fizetnek-e adót a földjük bérbe adásából
szerzett jövedelem után a tulajdonosok.
Több ezren már megkapták az írásos
figyelmeztetést. FÁNDLY MARIUS, a megyei
közpénzügyi igazgatóság helyettes vezetõje
tájékoztatott a részletekrõl.

A pénzügyi
igazgatóság

megyei székháza
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Feketetót ma egy közigazgatási egységet al-
kot Bátorral, Talpassal és Árpáddal. E négy
falu közül a honfoglaló vezérünk nevét viselõ-
ben élnek többségében magyarok, Tóton alig
haladja meg a tízet az õshonos magyar lako-
sok száma, Bátorban és Talpason pedig a ci-
gány kisebbség – amely már majdhogynem
többségbe került – jelentõs.

A végtelen síkság

Nagyváradról Nagyszalontán áthaladva
Tenke irányába indulok, majd letérek a közép-
kori Árpád felé. Itt, e településen fogták el buj-
kálás közben az 1848–49-es forradalom és
szabadságharcot követõ megtorlások során ki-
végzett Szacsvay Imre országgyûlési jegyzõt,
aki kézjegyével ellátta a debreceni Országgyû-
lés által megfogalmazott Függetlenségi Nyilat-
kozatot. Ugyancsak érdekessége a falunak,

hogy a település melletti dombocskát a néphi-
edelem Árpád vezér sírjának tartja.

Árpád központjában az évek óta felújítás
alatt lévõ Markovits-kúria elõtt elhaladva az út
elágazik. Jobbra Erdõgyarak, balra a község-
központ, Feketebátor, ami után Tót követke-
zik. Összevissza foltozott aszfaltúton zötyögök
célállomásom felé. Az idõjárás sem kegyes, a
hõmérséklet jóval fagypont alatt, és bár alig
múlt el dél, kora esti szürkeség ült a tájra,
mintha mindjárt havazna. A végtelenbe nyúló
síkság képét itt-ott kommunizmus emlékeként
ránk maradt romos istállók és egy elhagyatott,
félig összedõlt tanyaépület látványa töri meg.
Feketetót elõtt a télhez alkalmazkodva vastag
szõrt növesztett csikók legelésznek békésen,
nem zavarja õket az idegen. Szegény párák
csak akkor lépnek arrébb, amikor már szinte
megérinthetném õket.

Nagyváradtól közel másfél órás autózás
után érkezem meg Feketetótra (ma Tãut),
melynek középkorból származó magyar nevét
csak egyetlen „t” betû különbözteti meg a Ki-
rály-hágó túloldalán található, híres októberi
vásáráról ismert, sebes-Körös-parti Feketetó
(Negreni) – teljes magyar nevén egyébként
Körösfeketetó – falutól. Ez a hasonlóság veze-

Az árvizek sújtotta falu
Mind gazdasági, mind turisztikai
szempontból hátrányos helyzetben vannak
az elszigetelt, kevésbé jelentõs útvonal
melletti települések. Ilyen Feketetót is,
melyen Dél-Bihar egyik megyei útja vezet
Bélfenyér felé Nagyszalontától Árpádon,
majd Feketebátoron keresztül. S bár
e Fekete-Körös menti, egykor színmagyar
falu nyaranta kedvelt célpontja a fürdeni,
horgászni vágyóknak, keveset tudunk róla.

Békésen legelészõ
csikók a Feketetót
melletti mezõn

A háborús
áldozatok

emléktáblája
a faluközpontban,

az ortodox
templom elõtt



2013. február Biharország 21

tett oda, hogy számtalan félreértés tárgya lett
Tót. Manapság is, amikor e dél-bihari falu ne-
ve szóba kerül, szinte mindenki a Kolozs me-
gyei vásártartó helységre gondol. Ez egyéb-
ként meg is látszik: úgy néz ki ez a falu, mint
amelyrõl valóban mindenki elfeledkezett.

Kõbe vésve

A falu bejáratánál tábla jelzi, hogy testvérte-
lepülése is van Feketetótnak, méghozzá a bel-
giumi Bertem, amely Brüsszel és az egyik leg-
régebbi európai egyetemi város, Leuven
(Löwen) között fekszik, több mint ezerhatszáz
kilométernyire az eldugott bihari falutól.

A faluban három buszmegálló is épült – ami-
nek a helybéliek nagyon örülnek –, a középsõ
éppen az ortodox templomnál. Hatalmas épü-
let, elõtte ugyancsak hatalmas márványtáblák,
amelyekbe a két világégésben odaveszett tótiak
nevét vésték. Néhány elrománosított magyar
nevet (mint Maghiar Lazar vagy Piroºca Petru) is
találhatunk, de egyértelmû, hogy magyarok is
áldozatul estek a harcoknak, de neveiket a ma-
gyar helyesírást figyelmen kívül hagyva tüntették
fel, például Bondar Ioan, Medves Ioan az elsõ és
Balint Petru, Barna Vasile vagy Balog Gheor-
ghe a második világháborúban veszett oda.
Ugyanitt áll azoknak az emlékmûve, akiket a Se-
curitate és a román rendõrség mészárolt le
1949 nyarán. Az ártatlan civilek a Tótról elin-
dult cséplõgépmunkás-lázadás résztvevõi voltak.

Feketetót magyarok által lakott része a Feke-
te-Körös bal partján, az ortodox templommal
szembeni kis utcán közelíthetõ meg. Az utca
elején található az iskola bõ évszázada felhú-
zott, ma is különösen szép, impozáns épület,
mellette a kommunizmusban létrehozott szoc-
reál típusiskola. A balra vezetõ keskeny utcában
található a mára életveszélyessé nyilvánított,

1780-ban épített görög katolikus templom. A
református istenháza a kiszélesedõ „magyar ut-
ca” jobb oldalán, magas fákkal övezett telken
áll, mellette a fél évszázada lakatlan parókia.

Nyaranta fürdõzõk özönlik el a Körös-par-
tot, olyankor felpezsdül kicsit az élet. Aszályos
évben, mint amilyen a tavalyi is volt, békésen
csörgedezik a folyó, amely a hûsölni, horgász-
ni vágyók százait, ezreit vonzza oda. A Feke-
te-Körös azonban nem mindig volt ilyen „em-
berbarát”. A folyószabályozás elõtt már egy-
egy nagyobb esõzéskor rendszeresen elöntöt-
te a falut, sõt néha a legmagasabb pontokra
épített templomokat is.

Az árvizekrõl a XIX. századi sajtó
tükrében

A Fekete-Körös áradásai évszázadokon ke-
resztül tartották rettegésben a folyó mentén
élõket. A sajtóban megannyi beszámoló olvas-
ható a természeti csapásokról. A XIX. század
derekán, amikor Nagyszalontán megalakult a
Körös-szabályozó Társulat, elkezdõdött a folyó
árterének felmérése, és elkészítették a part-
építés menetét is. Ahhoz, hogy megépíthes-
sék a Körös gátját, több patakot, vízfolyást
idõlegesen el kellett zárni. Így történt ez a Fe-
ketetót melletti Gyepes-patakkal is.

Az árvizek ellen védelmet nyújtó gátrendszer
megépítése még javában zajlott, amikor 1859.
június 20-án minden korábbinál nagyobb árvíz
érte el Feketetótot. Több napi esõzés után a Gye-
pes és a Körös kilépett medrébõl. Nem tudhat-
juk pontosan, milyen mértékû volt a pusztítás, de
a másfélszáz esztendõvel ezelõtti természeti csa-
pás a sajtótörténet részévé vált, miután a Buda-
pesten megjelenõ Vasárnapi Újság hetilap
1859. július 3-i, 27. számában egy, az
áradás közepette írott, kétségbeesett
hangvételû olvasói levél látott napvilágot. 

Egykori kocsma
az iskola
szomszédságában

Az egyik
legkedveltebb
fürdõhely a tóti
duzzasztógátnál
volt, amíg jó két
éve át nem
szakadt
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Másfél évszázados a „nyomdahiba” is:
a fõvárosi lap összekeverte Feketetótot
Feketetóval, a Fekete-Körös menti tele-

pülést a Sebes-Körös mentivel.
„Fekete-Tóról (Délbihar), junius 20-ról bor-

zasztó árvizrõl veszünk tudósitást: »Jelen sora-
imat a legnagyobb árviz közepette irom.
Helységünket a legnagyobb elemi csapás ér-
te, melly minden eddig e helyen tapasztalt
áradásokat rendkivüliségénél fogva felül-
mult. (…) Pár napi folytonos esõzés után, a
legszebb vetésekkel és rétekkel diszlõ hatá-
runk, helységünkkel együtt irtózatosan el-
öntetett; annyira, hogy nem hiszem, lenne
öt lakóház az egész helységben, mellynek
belseje szárazon maradt volna, annyival in-
kább, mert mind a két templomunkat,
mellyek emelkedettebb helyen vannak,
szintén elönté az árviz.

Irtóztató volt, az emberek vészkiáltásait
hallani, a legnagyobb szerencsétlenség kö-
zepett mégis az az egy volt a jó, hogy az ára-
dás nappal érte el felsõ fokát, igen jól esett
látnunk, mint tört magának utat két csend-
õr, vigasztalva, szabaditva, és biztatva a la-
kosokat, szemem láttára szabaditának meg
egy velem átellenben lakó idõs izraelita nõt,
kinek háza pár percz mulva félig összedõlt;
– majd ismét sirás ütötte meg a fülemet;
hallám, hogy ez szomszédomnak ólastól
együtt vitte el sertéseit az árviz, majd másik
ismét vizbe fult sertését panaszolta.

Emberélet még eddig nem esett áldoza-
tul, de hogy lábas jószágainkban sok kár

történt, azt tudom, sõt mi legkeservesebb,
aratásra legkisebb reményünk sincsen.

Ezelõtt szinte egy hóval, az említett Gye-
pes folyam újra kinyitásáért esedeztünk a
nm. helytartóságnál, talán most látván ir-
tóztató nyomorunkat, szivére veszi kérésün-
ket; – most hallom éppen lakostársaimtól,
hogy szomszéd Talpas helységben is meg-
kondult a vészt hirdetõ harangszó, – Iste-
nem! Hát ott mi történhetett? Itt tudom,
hogy minden ember aggodalommal vizsgál-
ja házát, mellyik perczbe fogja eltemetni
egész családját; magam is ezek közé tarto-
zom. Sebess Ferencz, közbirtokos.«”

Az olvasói levélre néhány héttel késõbb hiva-
talos válasz is érkezett a Körös-szabályozó Tár-
saság egyik tagjától, annak a felvezetésében
már helyesen szerepel – régies formában – a fa-
lu neve, viszont ebben a Sebess Ferencz nevét
írták el: A fekete-tóti árviz okairól. (Válasz Se-
bes Ferencz urnak a Vasárnapi Újság 27. szá-
mában Fekete-tótról [Délbihar] irt közlemé-
nyére) címmel fogalmazza meg magyarázatát
Verner Ferencz, a Fekete-Körös szabályozási
osztályának egyik mérnöke, aki fölényeskedve
okítja ki a pusztulás közepette tollat ragadó tóti
panaszost. A Vasárnapi Újság 1859. augusz-
tus 14-ei, 33. számában válaszát közlõ Verner
tudatja, hogy a partépítésnek semmi köze az
árvízhez, amelyért kizárólag a napokig tartó he-
ves esõzés tehetõ felelõssé.

Az 1859-es rendkívüli áradásokról egyéb-
ként több hír is megjelent a Vasárnapi Újság
27. számában, amelyek hûen rávilágítanak az
esõzések okozta rendkívüli helyzetre: „Az árviz
Temesvárott és a Bánságban olly iszonyu
mértékben dühöngött a Temes és Béga vizek
völgyében junius 17-25-ke között, a minõre
legidõsb emberek sem emlékeznek. Levéltári
adatok szerint csak az 1769-diki árviz lett
volna a mostanihoz hasonlitható. A vészt
folytonos esõzés és felhõszakadás okozta.”
Avagy a másik hírben, Biharország fõvárosá-
ból: „Nagyváradon az esõ, mint jun. 21-rõl ír-
ják, teljes 57 óráig esett, mintha csak öntöt-
ték volna, és a Köröst annyira kiárasztá,
hogy az 1851-kihez hasonló árviztõl lehetett
tartani. A viz több apró hidat is elhordott s a
hatóság a fenyegetõ veszély lehetõ eltávolitá-
sára minden intézkedést megtett. Az esõ az
utakat is elrontván, e miatt a nagyváradi vá-
sár is a szokottnál néptelenebb volt.”

A Fekete-Körös
a központi közúti

hídról
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Az õsi Feketetót

A biharfélegyházi születésû, Széchenyi-díjas
magyar történészünk, Jakó Zsigmond a Bihar
megye a török pusztítás elõtt címû hiánypót-
ló munkájából tudjuk, a Fekete-Körös mentén
„hatalmas bükkös-tölgyes erdõségek voltak,
melyek még a XVIII. század második felében
is többé-kevésbé összefüggésben állottak a bé-
li hegyek irdatlan rengetegeivel. Az erdõségek
azonban csak hátráltatták, de meg nem aka-
dályozták a magyarság elõre nyomulását. (…)
A vidék betelepítése a királyi hatalom és két
nemzetség, a Becsegergely és a Zóvárd nem
munkájának tekinthetõ.”

Az Erdõhátság, melynek északkeleti szegle-
tében található Feketetót is, benépesítése befe-
jezõdött a XIII. század elejére. „Árpád község
gyökerei a X. századba nyúlnak vissza. Ugyan-
erre a századra jellemzõ Szalonta neve is, mely
a Suleta szláv személynévbõl alakult. Lehetsé-
ges, de egyáltalán nem bizonyos, hogy alapítá-
sánál szláv telepeseknek is volt valami szere-
pük – olvasható Jakó Zsigmond dokumentum-
kötetében. – A szlávság csak egy falu megala-
pításánál járult hozzá a vidék benépesítéséhez.
Ez a feketekörösmenti rengetegben fekvõ Tóti,
a mai Feketetót elõdje, melyet a XII. században
idehozott telepesek építettek fel.”

Az Erdõhátság keleti részében a Becseger-
gelyeknek két falujuk volt, Feketetót és Ká-
vásd. „A tatárjárás elõtti elsõ települést a reá-
zúduló pusztítás elsodorta. Kávásd még 1316-
ban is Tóttal egyetemben lakatlanul állott (e két
településnek egyébként ekkorról való az elsõ
írásos említése is – szerz. megj.). Ekkor a nem-
zetség két tagja, Ond és Lél vállalkoztak az el-
pusztult közös birtokok benépesítésére. Az új-
raépítés 1355 elõtt befejezõdött.” Ugyancsak
Jakótól tudhatjuk, hogy Tóti „teljesen magyar
jobbágylakossággal lépett át az újkorba”.

Helytörténeti érdekességként osztom meg
betûhíven az alábbi bejegyzést is, amelyre
Vályi Andrásnak a Magyar Országnak leírása
címû, 1799-ben kiadott harmadik kötetében
bukkantam: „Tót. Fekete Tót. Magyar és oláh
falu Bihar Várm. Földes Urai többfélék, lako-
sai ó hitûek, reformátusok, és zsidók is, fek-
szik Bélfenyérhez nem meszsze; földgye ten-
gerit terem, legelõje nints, azért kéntelenek
marháikat bérleltt földön legeltetni; lapályos
határján keresztül foly a Nagy, és Kis Körös,

veszedelmes folyású ereikkel, mellyek a’ határ-
ban sok vájatokat okoznak; erdeje, szõleje
nints.” Ez a rövid leírás egyebek mellett rávilá-
gít arra, hogy a Jakó Zsigmond által említett
„újkorba való átlépés” után bõ másfél évszá-
zaddal már románok is éltek a településen.

Az is kétségtelen, hogy a XVII. századi török
pusztítás sem hagyta érintetlenül a falut. A
Borovszky Samu-féle enciklopédia 1901-ben
megjelent Bihar vármegye és Nagyvárad címû
kiadványából derül ki, hogy 1660-ban Szeydi
török basa csapatai elpusztították a Feketót
melletti Dalom helységet, amely valamikor egy-
házas község volt. Bunyitay Vincze A váradi
püspökség története címû munkájában szere-
pel, hogy Dalom „Várad püspökeinek birtoka.
Lakosai egyéb tartozásaik között minden kará-
csonykor egy dámvadat vagy három nyulat
szolgáltattak be a püspöki udvarba. Régi, tégla-
épületû egyházának helye a Fekete-Tótról Tal-
pasra vivõ úttól balra, az erdõben található” –
írja Bunyitay 1884-ben. Napjainkra nemcsak
az erdõ, hanem a templomrom is eltûnt.

Szintén Borovszky Samu jegyzi meg nagy-
monográfiájában, hogy a Tóthoz tartozó Telek
nevû dûlõn „egy torony romjának némi marad-
ványa látszik, melyrõl a néphagyomány azt tart-
ja, hogy ez valami várnak az elõbástyája volt”.
(A romok létezése egyébként szerepel a Pallas
Nagylexikonban és Révai nagy lexikonában
is.) Ez könnyen meglehet, ugyanis korabeli for-
rásokból kiderül, hogy szláv eredetû megerõsí-
tett földvár állott a település mellett. Mára az
elõbástya nyomai is eltûntek. Csupán a Bélfe-
nyér felé vezetõ megyei út mentén, a betelepe-
dett cigányok által felhúzott kunyhók falaiban fi-
gyelhetõ meg a lapos téglák és kövek sokasága.
Valószínûsíthetõ, hogy az említett falmaradvá-
nyokat õk bontották el teljesen, az építõanya-
got pedig saját viskóikhoz használták fel.

| Borsi Balázs

Sok a lakatlan
épület, az öregek
ugyanis kihalnak,
a fiatalok pedig
elhagyják a falut
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Könnyedén elboldogul a számítógéppel, az
internetet naponta használja, és amikor szük-
ségeltetik, irományait, valamint egyéb dolgo-
kat is fénymásolgat saját masináján. Azt
mondja, sokan nem kedvelik természete mi-
att, mert õ nem állja meg, hogy ne mondja ki
az igazat, mindent szóvá tesz, amirõl úgy érzi,
nem egyezik a közösség érdekeivel. Mostan-
ság azért zsörtölõdik, hogy mióta újgazdagék
megszerezték a vadászati jogot a környéken,
mindennapos a pufogtatás, védett madarak is
gyakran kerülnek puskavégre. Azt mondják,
kárt tesznek a vetésben, de azt nem tudják a
balgák, hogy mennyi hasznos munkát végez-
nek a rovarok, férgek elpusztításában – fogad-
tatásként ekként zsörtölõdik Szabó úr.

Amikor életének meghatározó momentu-
mai felõl kérdezem, ide-oda csaponganak
gondolatai, az évtizedek során felhalmozódott
sokrétû élményanyag egymásra tolul az emlé-
kezés képkockáiként.

Szülei szilágypériek, édesapja az ottományi
szövetkezetnél kapott üzletvezetõi állást, így
Szabó István már ott született. 1934-et írtak
akkor. Mire iskolakötelessé cseperedett, már

Poklostelken lakott a család, ott végezte el az
elemi iskola négy osztályát, majd Ottomány-
ban fejezte be az általános iskolát. Textilipari
szakiskolába került Nagyváradra, ahonnan
Brãilába kapott kihelyezést. Nem ment el a ki-
jelölt munkahelyre, elõbb Székelyhídon vállalt
irodai állást, majd a kötelezõ sorkatonai szol-
gálatot követõen Margittán leérettségizett. El-
végezte a nagybányai tanárképzõ fõiskola ter-
mészetrajz–mezõgazdaságtan szakát, késõbb
a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyete-
men biológiatanári diplomát szerzett.

Az egyetem elvégzése után visszatért szülõ-
falujába, ahol elõbb tanárként, késõbb pedig
iskolaigazgatóként dolgozott. Vezetése alatt
épült fel a falu emeletes iskolája. Késõbb a
községközpontban, Szalacson tanított, ahol
szintén megbízták az intézmény vezetésével.
Pedagógusi munkájának elismeréseként szak-
minisztériumi kitüntetésben részesült.

Közéleti tevékenysége közismert, három
évtizeden át önkéntes alapon látta el a helyi
kulturális élet irányítását, 1990–2000 között a
községi önkormányzat RMDSZ-es tanácsosa,
késõbb két ciklusban független jelöltként sze-
rezte meg a lakosság bizalmát. Egy ideig alpol-

A táblaállító ember
SZABÓ ISTVÁN hetvenkilencedik életévét
meghazudtoló mozgékonysággal tessékel
befelé ottományi otthonába. Bár, mint
mondja, az elmúlt nyáron sokat
betegeskedett, lefogyott vagy tíz kilót.
Hamar kiderül, nemcsak fizikai állapota,
de szellemi frissessége is irigylésre méltó.
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gármestere is volt a községnek. Két helyi ér-
dekû szervezetet is létrehozott, az egyik az Ér-
mellék Mezõgazdasági Társulás Ottomány ne-
vet viselte, ez idõközben megszûnt. A Várhegy
Egyesület Ottomány keretében sikerült felépí-
teni a turulmadaras háborús emlékmûvet, ami-
bõl engedélyek híján bírósági ügy lett, bünte-
tést is kiróttak, de a lényeg, hogy az emlékmû
ma is áll. A második világégés alatt több mint
harminc helyi zsidót deportáltak lágerekbe,
ahová nem volt csak odavezetõ út, az õ emlé-
küknek a református templom elõtti téren ál-
líttatott emléket. Kiss Gyula egykori bírónak jó
barátja volt Fráter Loránd, sokat mulattak
együtt a Várhegyen. A „nótás kapitány” otto-
mányi forgolódásának helyszínén szintén em-
léktábla áll Szabó István jóvoltából. És ezzel
még nem ért véget a sor! Szentjóbi Szabó
László költõ szülõházára is emléktáblát tétetett
a tanár úr, a templom falára pedig Szentmi-
hályiné Szabó Mária írónõ elõtt tisztelgõ már-
ványlap került.

Közben Szabó István 2002-ben megírta te-
lepülése monográfiáját. Nem feledkezett meg
egykori poklostelki tanítónõjérõl sem, aki tisz-
tességes és emberfeletti munkát végzett az ak-
kori viszonyok közepette. Mayr Mária emlék-
táblája a poklostelki mûvelõdési ház falára ke-
rült fel, amely az egykori tanítókisasszony ne-
vét viseli immár. Egy másik emléktábla Szaru-
kán János ‘48-as tiszt emlékét hivatott mene-
kíteni a feledés hínárjai közül, elõzetes tervek
szerint idén március 15-én kerül sor az ünne-
pélyes felavatására Poklostelken.

Vendéglátóm szívügye a XVII. században
Komáromi Csipkés György debreceni fõbíró
által építtetett kúria sorsa. Bár elkezdõdött a

nagyszabású felújítás, de sajnos koridegen ele-
mek kerültek be az épülettestbe, a korhûség
másodlagos szemponttá degradálódott. A kú-
ria falán ugyancsak Szabó István kezdeménye-
zésére kihelyezett emléktábla hirdeti az ingat-
lan mûemlék jellegét.

A sikerek mellett számtalan kudarcról is be-
számol a táblaállító: fájóan érinti, hogy nem
sikerült visszaállítani Ottomány önállóságát,
amitõl 1950-ben fosztották meg. Pedig nagy
múltú településrõl van szó, itt már négyezer
éve is éltek emberek, ennek bizonyítéka a ré-
gészeti tudományban az ottományi kultúra né-
ven vált ismertté – sorolja a helytörténészi
kvalitásokkal bíró ember.

A kapuig kikísér a házigazda, és egyre csak
mondja mindazt, amit szerinte másképp kelle-
ne tenni a falu életében. A díszpolgári címet is
felajánlották neki, nem fogadta el. Bevallása
szerint õ már nem titulusokra vágyik, csak azt
szeretné, ha egy kicsit lelkesebb lenne a falu
népe, jobban odafigyelnének értékeikre, gon-
doznák, ápolnák mindazt, amit az elõdök
megteremtettek.

| D. Mészáros Elek

Elkezdték a kúria
felújítását,

de a korhûség
csorbát szenved

A holokauszt
ottományi
áldozatainak is
emléket állított 

A turulmadaras
emlékmû miatt
beperelték
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Az 1849 év utolsó, Szilvester-éje után az
1850 év elsõ reggelén vértóból kelt fel a nap
Magyarország láthatárán. Az én sorsom úgy
hozta magával, hogy azt a szerencsétlen évet
Pesten töltsem. Irodalmi és mûvészeti élet ab-
szolúte nem létezett; a nemzet szellemi munká-
sai szétzüllve bolyongtak szerte az országban,
vagy lakattal az ajkukon s bilincscsel a kezükön
szenvedtek valamely börtönben. Az év utolsó
elõtti hónapja járta; a nedves, hideg november
egyik reggelén utam a Magyar Király szálló
elõtt vezetett el, melynek kapuja elõtt, nem is
remélve, Nagyvárad akkori országszerte ismert
hires orvostudorával, Grosz Frigyessel találkoz-
tam, ki ép akkor szállt ki a bérkocsiból. Hozzá,
mint annak elõtte családom házi orvosához,
nemcsak a régi hála és barátság fûzött, hanem
a határtalan tisztelet is, melyet, mint fenkölt

szellemû, nagy tudományú s a mellett minta-
szerû emberbarát és hazafi iránt is éreztem.

– Mennyire örvendek, hogy így véletlenül ta-
lálkozunk – szólt hozzám meleg öleléssel –,
hogy van, mit mivel, hogy érzi magát ebben a
vérszagu városban? Vannak mûvészeti kilátá-
sai?

– Épenséggel semmi – felelém –, ami pedig
hogylétemet illeti, arról jobb, ha hallgatunk.
Úgy érzem magamat, mint aki rózsakertbe in-
dult s a helyett tövisverembe esett.

– Tudja, mit? – folytatá nemes szivû bará-
tom – én ügyeimet végezve, holnap reggel in-
dúlok vissza Nagyváradra. Szolnoktól saját fo-
gatomon, mely ott vár reám. Jöjjön velem s
ott rendezzen egy pár hangversenyt. A siker-
rõl jót állok s visszatérve, egy idõre biztosítja
nyugalmát s lelkének egyensúlyát.

– Készséggel fogadnám ajánlatát, ha egy
nagy bökkenõje nem lenne a dolognak. Nin-
csen útlevelem s mint afféle szemmel tartott
internáltnak, nincs is semmi reményem, hogy
ilyet kinyerhetnék.

– Az nem baj, leviszem én útlevél nélkül is
– bátorított a derék férfiú –, kiadom orvosse-
gédemnek. Ne tartson semmitõl. A policzáj-
és zsandárõrök az egész vonalon ismernek,
mint a nagyváradi kerület katonai kormányzó-
jának házi orvosát; visszajövet a tábornok
majd el fogja látni útlevéllel.

Vasút az idõben csak Szolnokot kötötte ösz-
sze a fõvárossal, azontúl az õszi és téli habaré-
kos idõszakban sártenger volt az egész alföldi
síkság a bihari és erdélyi hegységekig. Így
nyolczadnapra értünk Nagyváradra, kimerül-
ten az utazás keserves fáradalmaitól. Egészen
a nagyváradi policzáj-kordonig nem igen zak-
lattak útlevélért, s mint a nagy hirû orvos se-
gédje semmi gyanúnak nem voltam kitéve. De
a nagyváradi kordonnál pártfogó barátomnak
minden tekintélyére és ékesszólására volt
szüksége, hogy passziroztasson s csak is a ha-
talmas katonai kormányzóra való hivatkozás

ÁBRÁNYI KORNÉL

Egy zsandáros
hangverseny
1850-ik évi emlékeimbõl, Vasárnapi Újság, 42. szám, 1891.

Ábrányi Kornél (1822–1903) zenei író,
zeneszerzõ, zongoramûvész,
zenepedagógus. 1834-ben Nagyváradon
ismerkedett meg Erkel Ferenccel.
Az õ hatására választotta a zenei pályát.
Elsõ szerzeménye 1841-ben jelent meg,
1842-ben zongoristaként is debütált
Nagyváradon. 1843-ban külföldre ment
tanulni. Münchenben ismerkedett meg
Liszt Ferenccel, akinek odaadó barátja
lett. Párizsban Chopintõl vett
zongoraórákat. A szabadságharcban
nemzetõrként harcolt. Emlékirataiból
SZILÁGYI ALADÁR válogatását közöljük,
betûhíven.
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imponált a gyanakvó pribékeknek. A mi törté-
nelmünk jeles magyarjai gyakran még jobban
üldöztek mindent, ami a szabadság emlékeire
vonatkozott, mint maguk az osztrákok. Nagy-
váradon én is két ilyen régi magyar nevû
zsarnok gyûlölõ körébe jutottam, s bár
felettük állott a katonai kormányzó,
aki hatalmas pártolómmá vált
barátom s az õ meghitt házi
orvosa ajánlatára: mégis
odáig vitték ellenem az ül-
dözést, hogy még a ne-
mes szivû altábornagy-
gyal szemben is gyõzel-
mesek maradtak.

Braunhof altábor-
nagy volt az idõben a
nagyváradi országte-
rület katonai fõpa-
rancsnoka. Tetõtõl
talpig katona, szigorú
kötelességtudással,
egyszersmind pártatlan
i ga z s ág s z e r e t e t t e l ,
amennyiben az akkori
körülmények között, s az
õ állásában egyáltalán le-
hetséges volt, csakhamar bi-
zonyos népszerûségre is tett
szert, mert aki csak érintkezett
vele, barát vagy ellenség, rokon-
vagy ellenérzelmû, elvitte hirét méltá-
nyos bánásának.

Másnap, amint megérkeztünk, pártfogó or-
vos barátom bemutatott a fõkormányzónak s
egész családjának, elmondván kilétemet s
nagyváradi idözésem mûvészeti czélját, külö-
nösen kikérve a tábornok jóindulatát és párt-
fogását. Az egész család, mint szenvedélyes
zenekedvelõ, a legszivélyesebben fogadott,
maga a kormányzó tábornok pedig kérdésem-
re, hogy kihez fordúljak czélba vett hangverse-
nyem plakátozása s megtarthatása végett?
egyenesen kijelenté, hogy senkire sincsen
szükségem, mert, ha õ beleegyezik, senki
másnak beleszólója nem lehet. S még az nap
a beterjesztett mûsorra sajátkezüleg irta rá az
„imprimaturt”-t. A tábornok felhatalmazásá-
val kezemben egyenesen a nyomdába siettem,
s másnap reggel már minden utczaszögleten
olvasható volt a hangverseny mûsora. Négy
darabját három felvonásköz alatt voltam elõa-

dandó a Zöldfa vendéglõ termében, hol akkor
Feleki Miklós igazgató színtársulata mûködött.
A darabok czimei a következõk voltak: 1.
„Emlékköny” (magyar ábránd). 2. „A hegyek

közt” zenekép Liszt Ferencztöl. 3. „Polo-
naise” Chopintõl, s végül: 4. „Ne sírj

hazám” (magyar hallgató nóta). Az
elsõ és negyedik szám saját szer-

zeményem volt.
A mint a közönség tudo-

mást vett e mûsorról: egy
pár óra alatt minden je-
gyet elkapkodtak. De
nagy lett a ribillió a pol-
gári hatóság körében,
mely a policzájt és
zsandárságot azonnal
mozgósítá; ezek pedig
rohantak a városkapi-
tányhoz, hogy rögtön
idéztessen maga elé s
tiltsa le a hangver-
senyt, mely az illetékes
közegek engedélye nél-

kül lett közzétéve. A jó
urak persze nem birtak

tudomással a tábornok
közvetlen írásbeli engedélyé-

rõl. Két zsandár jött utánam
orvos barátom házához, hol

szállva valék, hogy a kapitányság-
hoz kísérjen. A policzájfõnök és a zsan-

dárkapitány már vártak reám. Ez utóbbi a
leghívebb mintaképe volt a katonai brutalitás-
nak, öles magasságú athleta termettel, torzon-
borz bajuszszal, mély basszus hanggal, mord
tekintettel. A mint a városkapitány bemutatott
a sbirreknek, a policzájfõnök a zsandárkapi-
tánynak adta át a szót. Nem vártam udvarias
üdvözlést, de legmerészebb fantáziámat is túl-
haladta az a goromba megtámadás s azok a
minden válogatás nélkül használt durva sza-
vak, melyeket – persze ékes német nyelven –
hozzám intézett:

Hogy merészelt ön, (ezt németül per er fe-
jezte ki) a mi tudtunk és engedélyünk nélkül
hangversenyt hirdetni s hozzá még oly forra-
dalmi müsorozat, a minõt közzétett? Tudja-e
ön, hogy azonnal vasra fogom veretni s
kitolonczoltatom a városból, s köszönje
meg, ha még hadi törvényszék elé nem
fog állíttatni.

Ábrányi Kornél
Nagyáradon

debütált zongora-
mûvészként
1842-ben



28 Biharország 2013. február

Én: Uram! – felelém egész nyugod-
tan elfojtva felindulásomat – ön méltat-
lanul bántalmaz, mert én a kormányzó

tábornok Exczellencziája közvetlen engedélye
mellett jártam el. (S itt felmutattam neki nagy
bámulatára a tábornoknak sajátkezû irását.)

Õ: Az nem lehet, itt tévedésnek kell lenni;
Ö Exczellencziája félre lett vezetve, s ha nem,
akkor nem tudta, micsoda darabokat engedé-
lyezett.

Én: Legyen szives kapitány úr megmagya-
rázni darabjaim forradalmi intenczióját, mert a
2-ik és 3-ik szám ismert zenemüvek, melyek
rég megjelentek nyomtatásban még a forrada-
lom elõtt. Saját szerzeményeim czimei pedig
úgy hiszem, inkább megnyugtatók, békítõk,
mint lázítók.

Õ: Ön még tagadni meri lázító intenczióját?
Mindjárt megmagyarázom. Az „Emlékköny”
azt akarja kifejezni, hogy öntsünk könyeket az
elesett honvédek sírjára. A „Hegyek közt”
Görgei apotheózisa a Kárpátokon át. A „Po-
lonaise” a forradalmi lengyelség dicsõítése s a
„Ne sirj hazám”, na az meg egyenes „Anspie-
lung” (célzás) Kossuth mielõbbi visszatérésére.
Ön nem fog engem is félrevezetni, mint a tá-
bornokot, kit azonnal fölvilágosítok. Addig is
parancsolom, hogy azonnal vonja vissza falra-
gaszok útján hangversenyét.

Elsõ gondom volt lakásomra térni s mecze-
násomat értesíteni a történtekrõl. Õ rögtön si-
etett a kormányzóhoz, felvilágosítani õt ellen-
ségeim cselszövényeirõl, kik csak azért ren-
dezték ellenem azt a brutalitást, mert, meg
akartak alázni, amiért elmulasztottam náluk
tisztelegni s kegyeikért esengeni. Pártfogóm a
tábornoknak amaz üzenetével tért vissza,
hogy miután a polgári hatóságok mûsoromból
politikai czékásokat vélnek kimagyarázni, s
ennek folytán nem jöhet velük ellenkezésbe,
habár meg van gyõzõdve e föltevés alaptalan-
ságáról, mégis arra kéret, halaszszam el az az
napra hirdetett hangversenyt további értesíté-
sig, egyszersmind kéretett, hogy másnap dél-
elõtt látogassam meg s az új mûsort is vigyem
magammal.

A városban hamar híre ment a nem várt
esetnek s az elkövetett hatósági erõszak –
nem pedig a mûsor – csakugyan felizgatta a
kedélyeket.

Másnap megjelentem a kormányzó altábor-
nagynál. A teremhez közeledve, ahol foga-

dott, mind jobban kihallottam abból dörgõ
hangját, melyen a már elõre magához rendelt
durva zsandárkapitányt kegyetlenül leczkéz-
tette. Amint beléptem, igen udvariasan foga-
dott, bocsánatot kérve a tegnap szenvedett
méltatlanságokért, s átnézve az egészen más
czimû, de ugyanazon tartalmú mûsort: azt –
újból ráírva az „imprimatur”-t – ily szavakkal
nyújtotta vissza: „Most már minden rendben
van, holnap megtarthatja hangversenyét, s
nem tartozik többé senkinek felelõsséggel,
mert azt én vállalom el.” Erre ismét a zsandár-
kapitányhoz fordult, ki úgy állt elõtte, mintha
nyársat nyelt volna, s jelenlétemben oly kemé-
nyen leszidta a velem szemben tanúsított ne-
veletlen szavaiért és eljárásáért, hogy annak
egész életére elég volt a tábornoki leczkébõl.

Másnap fényes sikerrel ment végbe a hang-
verseny. A terem szorongásig megtelt, ott volt
a város szine-java s megjelent a kormányzó al-
tábornagy is egész családjával. A sbirrek azon-
ban tüntetésektõl tartva, gondoskodtak elég-
séges detektivröl, s fogdmegekröl. Akadt is te-
endõjük, mert az utolsó darab alatt többen a
hevesebb vérû hallgatók közül ösztönszerûleg
érezvén, hogy az mégis csak a letiltott czimü
lehet, hangosabban fejezték ki ebbeli nézetü-
ket, mint kellett volna, s azért huszonnégy órai
kóterbe kerültek.

Nagyon csalódnék azonban a szíves olvasó,
ha azt vélné, hogy ezzel véget ért e zsandáros
hangverseny, mert rám nézve a java, azaz,
hogy az igazi roszsza, még csak azután követ-
kezett. Könnyen elképzelhetõ, hogy a hang-
verseny sikere, daczára minden czivil hatóság,
policzáj és zsandár-áskálódásnak, minõ bosz-
szúforrás zsilipjeit nyitotta meg részemre. A
nemes lelkû tábornok viselkedése is szúrta
szemöket s ellene is komplótot szõttek. Ezt
pedig el nem érhették mással, mint az õ poli-
tikai megfélemlítésével. S ebben a kerületi fõ-
nök és a megyefõnök – mindakettõ ismert fe-
ketesárga érzelmû táblabíró volt még a 40-es
évekbõl, Beöthy Ödönnek legádázabb ellensé-
gei, – vállalták el a tizek tanácsának szerepét,
különösen az utóbbi, ki széltében beszélte,
hogy meg fogja mutatni a tábornokkal szem-
ben is, hogy több hangversenyt nem fogok ad-
ni Nagyváradon. Hát ezt a szavát csakugyan
be is váltotta, mert harmadnapra kényszerítve
lettem elhagyni a várost s torony irányában
úszni a sártengeren át Pest felé.

história
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Az elõadás utáni napon, a második hang-
verseny megtartása érdekében értekeztem or-
vos barátommal és családjával, midõn a város
kapitánya értem küldött, hogy jelenjek meg
nála. Az útlevelemet kérte, akarván látni, ha
rendben van-e? Persze az nem lehetett
rendben, elõször mert nem volt,
másodszor pedig a régibb, a mi-
vel rendelkeztem, az rég elé-
vült. Azon ürügy alatt hagy-
tam el a kapitányi hivatalt,
hogy el fogom hozni laká-
somról. Hazatérve most
már orvos barátomnak
is meggyült a baja s fe-
lette kényes helyzetbe
jött velem. Sietett is
azonnal a kormányzó-
hoz, elhatározván ne-
ki mindent õszintén
feltárni s pártfogását
úgy saját személye
iránt, mint irántam is
kikérni. Hogy õ utleve-
letlen utazó becsempé-
széseért miként tisztázta
magát a kormányzó szigo-
rú kötelességtudásával szem-
ben: az az õ titkuk maradt, ne-
kem csak azt hagyta meg a tá-
bornok, hogy régi útlevelemet mu-
tassam be a hatóságnál s azután jelent-
kezzem nála. A második hangverseny-terv-
vel pedig hagyjak fel. De hát mit is gondoltak
ki a politikai sbirrek? Azzal beszélték tele a
kormányzó fejét és azzal félemlítek meg, hogy
én Pestrõl szökött emisszárius vagyok s a
müvészkedés csak álarcz, mely alatt politikai
misszió rejlik, s ha tovább is pártolásában ré-
szesít: állásába kerülhet. Hát mindezt az egye-
nes szívû, de kötelességében felette szigorú
katona, könnyen el is hihette, mert útlevél nél-
kül való utazásom ellenem szólott, valamint a
szabadságharcz vezér-férfiaival való ismert
összeköttetéseim is, mikrõl õt felvilágosítani,
bizonyára nem késtek az ellenfelek.

Midõn régi útlevelemmel megjelentem a
kormányzónál: egész más embert találtam
benne, mint azelõtt; kimért udvariassággal, de
igen hidegen fogadott. Legelsõ kérdése is az
volt, letettem-e a további hangversenyzésrõl s
utikészen állok-e? Igenlõ feleletemre egy

„Passier-Scheint” vett elõ, mely minden kité-
rés nélkül egyenesen Pestre szólt, s azt
sajátkezüleg aláírva, oly utasítással, hogy azt a
térparancsnokságnál láttamoztassam, e sza-

vakkal nyújtotta át: „Ön még fiatal ember,
háziorvos barátom részletesen megis-

mertetett családjának s önnek is a
múltjával; nincs okom kételkedni

benne, hogy önt semmiféle
politikai indokok nem vezé-

relték ide, de egy jó
tanácscsal szolgálok. Ne
menjen bele könnyelmû-
en oly viselkedésekbe –
kivált a maihoz hason-
ló viszonyok közt, –
melyek sorsát, sõt
még az életét is csak a
véletlenre bizzák.
Sokkal tartozom az
ön barátjának; de ön
is sokkal tartozhatik
neki, hogy benne szó-
szólójára talált, mert

nélküle most a legszigo-
rúbb eljárásban részesült

volna. Még ma hagyja el a
várost és Pestre érve azonnal

jelentkezzék az ottani policzáj-
hivatalnál; aztán maradjon csen-

desen, mûvészkedjék s ne ártsa ma-
gát a hatóságokkal való újjhuzásokba.”

Néhány hónap múlva olvastam aztán a tu-
dósítást Braunhoff tábornok áthelyezésérõl
Nagyváradról máshová. A bihari és nagyvára-
di sbirrek, bizonyára nem a legkedvezõbbeket
súgták be felõle. Így ért véget az én hangver-
senyem Nagyváradon 1850-ben, mely örökké
hálás emlékezetû orvos barátom nélkül köny-
nyen a torkomra forrhatott volna. Több évre
el is ment aztán a kedvem a nyilvánosságtól,
mindaddig, míg a sötét éjszaka kezdett egy
kissé pirkadni, s a kelõ hajnal a haza minden
szellemi munkását lassanként ismét a cselek-
vés terére szólította. Akkor álltam be útegyen-
getõnek én is a magyar zene és mûirodalom
katonái közé s azóta is sokszor visszaemléke-
zem nagyváradi hangversenyem mû-sorozatá-
ra, mely az elsõ lökést adta ahhoz, hogy a mai
napig is hü maradjak a magyar mûvészet jo-
gos aspiráczióihoz.

Dr. Grósz Frigyes
volt Ábrányi

1850-es váradi
koncertjének

kezdeményezõje

história
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Nagyvárad közigazgatási ügyeit a városi fõis-
pán – a századfordulón dr. Beöthy László – mint
kormányhatósági megbízott ellenõrzése s fel-
ügyelete mellett a városi törvényhatósági képvi-
selõ-testület és a városi tisztikarból alakított köz-
gyûlés intézte. A törvényhatósági képviselõ-tes-
tület tagjai a virilistákból, azaz a legtöbb adót be-
fizetõ polgárokból és a választott képviselõkbõl
álltak. A századfordulón a képviselõk száma 124
volt, fele-fele arányban virilisták és választottak.

A közgyûlés tagjait a fõbb tisztségviselõk alkot-
ták: a polgármester (aki a fõispán akadályoztatá-
sa esetén a közgyûlésen elnökölt), a fõjegyzõ (aki
egyben helyettes polgármester volt), az aljegyzõ,
a rendõrfõkapitány, a fõügyész, a fõpénztárnok,
az adópénztárnok, a városi fõmérnök, a fõorvos,
a fõszámvevõ, a tanácsnokok, a levéltárnok, az
árvaszéki elnök és ülnök, az aljegyzõk és az
alszámvevõk. A tisztségviselõket a közgyûlés vá-
lasztotta hat évre.

Létezett még a törvényhatósági bizottság szer-
vezete is az alábbi bizottságokkal: jogügyi, pénz-
ügyi és gazdasági, szépítési és közlekedési, köz-
egészségügyi, vízvezetéki, csatornázási és világí-
tási, villamosmû-felügyelõi, községi iskolaszéki,
iparoktatási, alsó fokú kereskedelmi iskolai, szín-
ügyi, vámkezelést ellenõrzõ, közigazgatási, köz-
ponti választmányi, kijelölõ bizottsági, igazoló vá-
lasztmányi, bíráló választmányi, számonkérõ-
széki, a bort ellenõrzõ, ipartanácsi, a nyugdíj, il-
letve a városi árvaház igazgatói választmányi, a
gyermekkórház igazgatói választmányi, a temetõ
felügyelõi, a Csesztivó-alapítvány felügyelõi. E bi-
zottságokban a törvényhatósági tagok vettek
részt, akiket a köznyelv városatyáknak nevezett.

A város polgármestere a századfordulón dr.
Bulyovszky József volt, akit az 1897-ben nyuga-
lomba vonult Sall Ferenc helyett választottak.
Bulyovszky városfejlesztési koncepciója különbö-
zött az õt megelõzõ polgármesterétõl. Elõször
1899-ben, majd 1900-ban is nagy összegû
bankhitelt vett fel a városi beruházások finanszí-
rozására. Az õ rövid vezetése alatt kezdõdött el a
város fejlõdése, amely késõbb Rimler Károly pol-
gármester ideje alatt teljesedett ki.

Sajnálatos, hogy Bulyovszky 1900-ban sok-
szor hosszasan betegeskedett, emiatt többször is
kénytelen volt szabadságra menni. Ilyenkor
Komlóssy József gazdasági tanácsos helyettesí-
tette mint tiszteletbeli fõjegyzõ, aki meglepõ mó-
don a szeptember 13-i törvényhatósági közgyû-
lésen kevesebb szavazatot kapott, mint Rimler
Károly fõkapitány, így az utóbbi lett a város fõ-
jegyzõje, egyben polgármester-helyettese. A vá-
ros fõkapitánya Gerõ Ármin lett.

Bulyovszky József hosszas betegeskedése
után csak október 9-én foglalta el a hivatalát, el-
nökölt a tanácsüléseken, és részt vett a színház
ünnepi megnyitóján is. Egészségi állapotában
azonban végleges javulás nem következett be,
mivel 1901-ben is helyettesíteni kellett. Ekkor
már a fõjegyzõi állásában megerõsített Rimler
Károlyt bízták meg ezzel, aki 1901 júniusától
már mint helyettes polgármester vezette a város
ügyeit, mígnem 1902. március 20-án hivatalo-
san is megválasztották a betegsége miatt vissza-
vonult Bulyovszky helyébe.

Választott polgár, díszpolgár

Az 1900-as esztendõ egyik jeles eseménye
egy díszpolgári cím odaítélése volt. „A nagyvára-
di 1. sz. káptalan nagyérdemû fejét: Vinkler Jó-
zsef vál. püsp. nagyprépostot Nagyvárad város
törvényhatósági bizottsága egyhangú lelkesedés-
sel választotta díszpolgárává, elismerésül, hálájá-
ul azon kifogyhatatlan emberbaráti jótékonyság-
nak, amely az illusztris fõpap életét oly áldássá
tette és teszi. A díszpolgári oklevelet húsvét má-

„A közjóra nézve
eredményesebben”
Nagyvárad közigazgatása 1900-ban

Nagyvárad századfordulón is ismert
közigazgatását még 1872-ben vezették be.
Ezt követõen a XIX. század végéig
a törvényhatóság mûködésére vonatkozó
szabályzatot négyszer módosították.
Utoljára 1897-ben.
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sodnapján (ápri-
lis 16-án – sz. m.)
nyújtja át a pol-
gármester veze-
tése alatt a tör-
vényhatóság 15 tagja.” – adta hírül a Tiszántúl
1900. április 12-i száma.

Egy nappal a díszoklevél átadása elõtt vissza-
tért e témára a római katolikus egyház lapja. A
cikkbõl többek között megtudható, hogy: „A re-
mekmûvû oklevél drága fehér szattyán albumba
van kötve. A külsõ részen kék és aranyos bronz
ékítmény, Nagyvárad város címere. A tábla bel-
sõ része fehér moir-selyem” .

Azt már mondani sem kell, hogy a Tiszántúl
bõ teret szánt az esemény ismertetésének. De ta-
lán ennél érdekesebb, hogy mióta is adtak Nagy-
váradon az arra érdemes személyiségeknek dísz-
polgári címet. A XIX. század elején Hoványi La-
jos és Bende Péter javaslatára elõször a „válasz-
tott polgár” cím adományozásáról döntöttek
Nagyváradon. Egyedül csak Beöthy Ödön Bihar
megyei fõispánt tisztelték meg ezzel a címmel. A
forradalom és szabadságharc után a város veze-
tõsége nem találta eléggé elõkelõnek a „válasz-
tott” címet, helyette a díszpolgár elnevezést java-
solták. A cím odaítélésének célja az volt, hogy:
„minél több tekintélyes férfit a megtiszteltetések
vagy kitüntetések révén a várossal közelebbi ka-
pocsba hozzanak”. 1851 és 1859 között tizen-
öten részesültek ebben a kitüntetésben, egy kor-
mányszéki tanácsos, egy kerületi fõispán, több
katonatiszt. Mind olyan személyek, akiknek neve
kihullott az idõ rostáján, kivéve talán a Csorba
János polgármesterét, aki 1854-ben kapta meg
a díszpolgári címet.

Mivel a díszpolgári címet az abszolutizmus ko-
ra szülöttének tekintették, 1861-ben már tiszte-
leti képviselõ-testületi tagsággal tüntettek ki 12
személyiséget, jobbára egyházfõket. A kitüntetet-
tek között volt Arany János is. Egy év múlva,
1862-ben ismét visszatértek a díszpolgári cím-
hez. Ezzel tisztelték meg 1900-ban Vinkler Jó-
zsef nagyprépostot is. Elõtte még öt személyiség
kapta meg a díszpolgárságot.

Racionális takarékosság

Végezetül egy kis gazdasági visszatekintés. Ta-
nulságos összehasonlítani a XXI. század elsõ év-
tizedének végére kirobbant pénzügyi válság nyo-
mán foganatosított megszorító intézkedéseket a
Bulyovszky József polgármestersége alatti köz-
igazgatás racionalizálásával. Mint látni fogjuk a
Takarékoskodás a városházán címû cikkbõl, a
célok és a módszerek egészen mások voltak,
mint a jó száz év elteltével foganatosított intézke-
déseké: „Szándéka a kormánynak ezzel egyrészt
az, hogy a fölösleges tisztviselõi állásokat beszün-
tesse és a felszabadult javadalmazásokat a meg-
lévõ tisztviselõk fizetésének emelésére fordítsa.
Másrészt, hogy az ügymenet egyszerûsítése által
a közigazgatás menetét folyékonyabbá, ezzel a
közönségnek hasznosabbá, tehát végeredmény-
ben a közjóra nézve eredményesebbé tegye.” 

Bár a cikkíró megállapítása szerint Nagyvára-
don az új városháza megépítéséig a közigazgatás
egyszerûsítése a több épületben mûködõ ügyosz-
tályok miatt nem volt lehetséges, a közgyûlés
mégis a humánus eszközökkel végrehajtott taka-
rékosság mellett döntött: „A tanács felhívást in-
tézett az összes ügyosztályi vezetõkhöz, hogy
vizsgálják meg ügyosztályuk menetét és személy-
zetét és állapítsák meg: nem lehetséges-e az ügy-
osztálymenetet egyszerûsíteni, ezzel a személyzet
létszámát apasztani. […] A beszüntetendõ állá-
soknál úgy fog eljárni a tanács, hogy midõn az il-
letõ állást betöltõ tisztviselõ elhalálozik vagy
nyugdíjba megy, az állást többé nem töltik be, a
hasznavehetetlennek jelzett tisztviselõk ellen pe-
dig fegyelmi vizsgálatot indítanak. […] Tehát egy-
szerûsíteni és redukálni, de okkal, móddal a kö-
zönség és a tisztviselõk jogos érdekeinek igazsá-
gos szemmel tartásával” – ahogy az a Nagyvá-
rad 1900. november 4-i számában olvasható.

| Péter I. Zoltán

Ekkor még csak
tervezték, hogy
a Szent László tér
északnyugati
szegletén legyen
a városháza
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Zilai Károly polgármestert nem találtam hi-
vatalában, késõbb is hiába tettem fel kérdése-
imet e-mailben, nem érkezett válasz az elöljá-
rótól. A hivatal alkalmazottaitól tudtam meg
egyet s mást az 1300 lelket számláló telepü-
lésrõl. A munkahelyhiány a legnagyobb gond-
juk. Amire igazán büszkék, az a XV. század
közepén épült, leghíresebb lakójáról, Bocskai
István fejedelemrõl elnevezett várkastély, ami-
ben jelenleg könyvtár és múzeum mûködik.
Létrehozták a Fáklya Alapítványt, amely hal-
mozottan hátrányos gyermekek megsegítésén
fáradozik, megalakították a Nagycsaládosok
Egyesületét, ugyanakkor népszerû Nyugdíjas
Klubjuk is van.

Nagykereki intenzív kapcsolatot ápolt Bors
községgel. Az ottani polgármesterrel, Bátori
Gézával megegyeztek a Nagykerekit és Nagy-
szántót összekötõ egykori út felújításában,

amely Románia schengeni övezetbe való kerü-
lése után válna ismét használhatóvá – infor-
mált Zilai jó három évvel ezelõtt. Bátorit kér-
deztük az ügy fejleményeirõl, aki elmondta,
hogy a magyarországi fél komolytalansága mi-
att meghiúsult a tervezet.

Az évek során legalább három tucat innen
áttelepült család vásárolt házat Nagykereki-
ben. Egy részük ott lakik, vannak ingázók is,
míg mások befektetési szándékkal vásároltak
ingatlant. Ennek következtében a lakásárak
megduplázódtak, egy elfogadható összkom-
fortos családi ház tízmillió forintot kóstált már
néhány évvel ezelõtt. Mostanra visszaszorult a
házvásárlási kedv, az árak is a régen megszo-
kott szinten mozognak.

A kedvezõ ár miatt szánta rá magát Hüve-
lyes István és felesége is, hogy nyugdíjaséveit
itt élje. 2010-ben települtek át, falusi születé-
sûek lévén mindenképpen szabadulni akartak
a nagyváradi panelbõl. Hiába keresgéltek há-
zat a bihari megyeszékhely környékén, nem

Látótávolságban
a „túloldali” falu
Hajdú-Bihar megye legrégebbi, Árpád-kori
településeinek egyike Nagykereki. A hozzá
legközelebb fekvõ Nagyszántóba vezetõ
utat a határ kettészelte, felújítása azóta
sem sikerült. Más utakon, akár
a zöldhatáron át, mégis sok Bihar megyei
került oda, s keresi ott a megélhetését.

Nagykereki
bejáratánál tábla

hirdeti: európai
faluba érkezünk

A polgármesteri
hivatal
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tudták megfizetni, Nagykerekiben viszont alig
1,6 millió forintot kóstált az ingatlan. Jól meg-
vannak az új hazában, tyúkokat, nyulakat te-
nyésztenek, galambokat röptetnek. A férfinak
vannak barátai a helyiek közül, de azért még
mindig akad olyan, aki csak románokként em-
legeti az áttelepülõket.

Már indulóban vagyok, amikor a kapu elõtt
odaköszön egy helybéli. Szász Tibor elmond-
ja, hogy õ örül az áttelepülõknek, nélkülük las-
san elsorvadna a falu. „Nézze meg, hány el-
adó, roskadozó ház van Kerekiben, az új tulaj-
donosok mindegyike igyekszik javítgatni, csi-
nosítani portáját. Ez a faluképet csak szebbé
teszi” – érvel újonnan szerzett ismerõsön.

A jó kiállású, rendezett udvarú lakóház köze-
lében fedett jármû lassít, s a rászerelt hangszó-
rón keresztül tudatják az utcabeliekkel, hogy
megérkezett a friss kenyér. Majd jellegzetes tül-

köléssel is nyomatékosítják a hírt. Szabó Csa-
ba agrármérnök kedélyesen fogad, a kenyér-
árusra való rácsodálkozásom láttán magyará-
zattal szolgál: manapság már szinte mindent
házhoz szállítnak a kereskedõk, hisz egyre ke-
vesebb a pénz, miközben nõ a konkurencia.
Tûzifát, az állatoknak tápot, mûtrágyát, szikvi-
zet vagy akár tölcséres fagylaltot a kenyérhez
hasonlóan meglehet vásárolni a kapualjban.

Szabó még Ceauºescu uralma alatt mene-
kült át. Pelbárthidai agrárszakemberként jól is-
merte a határ minden zugát, a rejtett csapáso-
kat. A határõr katonák sem figyelték a mindig
jövõ-menõ mérnököt. „Egyik alkalommal aka-
ratlanul is meghallottam, amint két kiskatona
arról beszélt, hogy két napig kutyák nélkül lát-
ják el az õrséget. Úgy éreztem, elérkezett a pil-
lanat. A laktanya közvetlen közelében jöttem
át, biztosra vettem, senki sem feltételez ekkora
merészséget. Bevált, minden gond nélkül átju-
tottam. Elõzõ nap még elláttam a családot éle-
lemmel, a környéken rendszeresen portyázó
román juhásztól vásároltam néhány juhsajtot.
Késõbb kiderült, négycsillagos, vagyis százado-
si rangú szekus tiszt viselte a báránybundát.”

Elõször a debreceni befogadó táborba ke-
rült, majd Biharkeresztesen fél évig területi
igazgatóként dolgozott, onnan a felajánlott
szolgálati lakásért Nagykerekibe költözött ál-
lattenyésztõ fõmérnöknek. Közben Debrecen-
ben szakmérnöki képesítést szerzett, majd
technikai vezetõnek nevezték ki – hallgatom a
sikeres végkifejlethez vezetõ kálváriát.

Manapság a jól megérdemelt nyugdíjas éve-
it tölti feleségével, gyermekei pedig természet-
szerûen otthonuknak érzik Magyarországot.
Amikor tiszta az égbolt, a falu szélérõl jól látja
szülõfaluja, Nagyszántó házait, s az országha-
tártól már a szülõház is jól kivehetõ. Vasárna-
ponként az otthoni harangok neki is üzennek,
bimm-bammokba rejtve röpítik a szülõföld hí-
reit, mint ahogyan szóltak évtizedeken át a ha-
tár két oldalán rekedt családtagoknak, roko-
noknak, ismerõsöknek, magyaroknak. Az át-
kosban, amikor temetésre harangoztak, a ha-
tár két oldalán dolgozó földmûvesek átkiabál-
ták egymásnak, hogy éppen ki távozott az
élõk sorából. A túloldali rokonság is feketébe
öltözött ilyenkor, és a szertartás idején a határ-
hoz vonult. A fájdalomból fonatott a legerõ-
sebb kötelék.

| D. Mészáros Elek

Hüvelyes István
és neje, Emese

nyugdíjasként
költözött át

Szabó Csaba
a diktatúrából

szökött
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A
kocsmában javában folyt a vere-
kedés néhány helybéli és egy ide-
gen között. A rendõr az ablakon
keresztül figyelte. Nem mert be-
menni, várta, hogy fáradjanak el

az erõs legények, talán akkor jobban elbír ve-
lük. Elismeréssel nézett az idegenre, aki meg-
termett férfi volt, hárman sem bírtak el vele.
Csak úgy csapkodta a többieket egymáshoz
meg a falhoz. Amikor viszont az ablakon kire-
pülõ szék kissé fejbe vágta a rend õrét, az
megmérgelõdött, és gumibotját magasra tart-
va berontott az ivóba.

– Rendõrség! – kiáltotta. – Verekedést szün-
tess!

A sûrû füstön keresztül négy szempár me-
redt rá meglepetten.

– Kérem az igazolványokat! – szólította fel
õket hivatalos szigorral, és elõrenyújtotta a ke-
zét.

– De Jóska, ne izélj már, hiszen ismersz min-
ket, falubeliek vagyunk – mondta az alacsony
sûrû szemöldökû, miközben a törött orrú és a

vörös hajú barátaira mutatott. – Igazoltasd in-
kább azt a rohadt nagy szigeti söpredéket!

– Csend legyen! Igazolványokat ideadni!
Csak semmi trükk!

A rendõr az egyik asztalhoz lépett, felemel-
te a felborult székeket, és helyet mutatott.

– Na, most jegyzõkönyvet veszek fel. Ülje-
tek le! Halljam, mi történt? – kérdezte, mintha
nem tudná. Pedig tudta. Nagyon is tudta,
hogy a fészkes fene ette volna meg. Mert ha
egy szigeti és egy hosszúmezei összevereke-
dett, annak csak egyetlen oka volt.

Három hónapja kezdõdött. Júliusban két,
kissé ittas szigeti férfi ment át a falun nagy
csomagokkal, s hogy lerövidítsék az utat, a le-
gelõn vágtak keresztül. A töltés alatt aztán
megpihentek. Még iddogáltak egy keveset, az-
tán tovább indultak. A csordás, aki ott legeltet-
te a teheneket, még nevette is õket, ahogy dü-
löngéltek és kurjongattak. Úgy egy óra múlva
arra hajtotta azt állatokat, aztán megbotlott
valamiben. Belerúgott, és rémülten hõkölt
hátra. A fûben valami iszonyú dolgot fedezett
fel, ami még szörnyû baj okozója lehet. Azon-
nal a sípjába fújt, és még kiabált is. A nem
messze legeltetõ disznópásztor rögtön tudta,
hogy valami szokatlan történt, és máris elin-
dult a töltés felé.

– No, mi baj Istók? – érdeklõdött izgatottan,
amikor odaért.

– Gyere, nézd meg magad is, aztán mond
meg, mi ez itt?

A botjával elhúzta a magasra nõtt füvet, és
megpiszkálta az óriási kukachoz hasonlító, un-
dorító szörnyet.

– Te jószagú úristen! – vetett keresztet Jani.
Hát én mondom, ilyen hatalmas ronda férget
még nem láttam életemben. De nézd csak, ott
a párja is. Hû, ez még kövérebb és zsírosabb,
mint a másik!

– Nem gondolod, hogy az amerikaiak dob-
ták le, hogy elszaporodva kiirtsák a termést?

A disznópásztor a tarkóját dörzsölgette, az-
tán átmutatott a Tisza túloldalára.

– Inkább az oroszok tették.
Mindketten egy-egy bottal felfegyverkezve

becserkészték a két óriási hibridférget, aztán
nagy erõvel lecsaptak rájuk. A második ütéstõl
aztán puha testük szétfröccsent, Istók és Jani
azonnal ráugrottak, és bakancsukkal veszettül
taposni kezdték. Iszonyattal nézték a rengeteg
és megszámlálhatatlan fehér petét vagy tojást,

A nagy fogás
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ami kibuggyant a kukacok hasából. Amit még
épnek véltek, széttaposták. Vörösre izzadva
roskadtak le a földre kifújni magukat.

– No, most megmentettük a falut a pusztu-
lástól – mondták. Még elképzelni is szörnyû,
mi történik, ha ez a temérdek tojás kikél, és el-
lepik a falut az óriásférgek, kukacok.

– Õrködj itt, amíg visszajövök – mondta Is-
tók, azzal bement a faluba a rendõrségre. Be-
számolt az orosz invázióról, mely hibridkukac
formájában próbált a falu életére törni.

Az eset nagy szenzációnak számított, és
olyan óriási izgalmat keltett, hogy maga a me-
gyei rendõrparancsnok jött le helyszíni szem-
lét tartani, egy speciális biológuscsoport kísé-
retében… A rendõrök szalaggal körülkerítet-
ték négyszög alakban a helyszínt, és a bioló-
guscsoport munkához látott. Gumikesztyû-
ben, furcsa csipeszekkel szedegették fel a fér-
gek maradványait, és nejlonzacskókba zárták.

A fél falu ott tolongott, meg a sajtó képvi-
selõi is. A rendõrség alig bírta visszaszorítani
õket. Különösképpen a kutyákkal nem bírtak,
amik veszettül ugattak, és mindenáron a hely-
színre akartak befurakodni. Az öreg Sztrimbej
Mihály korcs szukájának sikerült is a biológu-
sok közé csörtetnie, és a tömeg felhördülve
konstatálta, amint az eb, jókora bizonyítékkal
a fogai között, épségben iszkol el a repülõ gu-
mibotok között, egyenesen be a bozótosba, és
késõbb száját nyalogatva dugja ki fejét az ágak
alól, a tett színhelye felé pislogva sandán,
mintha újból bevetésre készülne.

Erre mégsem került sor, mert két szemfüles
polgárõr megakadályozta.

A polgármester, aki röviden tárgyalt a rend-
õrfõnökkel, majd a kutatókkal, felállt egy jóko-
ra, fekete halálfejes bödönre, és rövid beszé-
det tartott:

– Nagy nap ez a mai a hosszúmezeiek éle-
tében, mely talán még a történelembe is beír-
ja magát. Itt szeretném kifejezni köszönetemet
elsõsorban Istóknak és Jánosnak, éber szemû
és szívû honfitársainknak, akik meglehet, nagy
bajtól szabadítottak meg minket, ugyanakkor
elismeréssel és mély tisztelettel adózunk a
rend és tudomány õreinek, akik példás gyor-
sasággal siettek segítségünkre. A vizsgálat
eredményét, mely négy nap múlva lesz ké-
szen, péntek délután hat órakor, a falugyûlé-
sen magam ismertetem. Most pedig mindenki
távozzék, és folytassa félbehagyott munkáját.

Kérges tenyerek csapódtak össze, majd a
népség zaklatott lelkiállapotban, sejtelmes ta-
lálgatások közepette szétszéledt.

Sztrimbej Mihály bá’ pedig életében elõször
a figyelem középpontjába került, korcs ebé-
nek köszönhetõen. Mindenki a kutya viselke-
dését leste, sõt a falu fõvadásza a puskáját is
elõvette, hogy ha netán veszettség törne ki az
eben, idejében lelõhesse. Ám Prézlinek kutya-
baja sem volt. Vidáman rohangált, csóválta a
farkát, kergette az aprójószágot szokása sze-
rint, és nagyobb étvágya volt, mint valaha.

– Szó sincs itt semmiféle orosz vagy ameri-
kai diverzióról – kiabálta Miska bácsi a kerítés
körül ácsorgó embereknek. – A kutya a tanú
rá! Ha azok az óriás micsodák mérges vagy
mérgezett férgek lettek volna, a mi Prézlink
már alulról szagolná az ibolyát. Meglássák, ne-
kem lesz igazam! Lefogadom egy kövér libába!

És az öreg Miska megnyerte a fogadást.
Kiderült ugyanis, hogy a két óriási hibridku-

kac tényleg nem az orosz vagy amerikai invá-
zió eszköze, csupán egy pár ártatlan májas
hurka volt, melyet a két vidám szigeti fickó ej-
tett ki az elemózsiás szatyrából. A fehér peték
és tojások pedig, amelyeket kitapostak belõ-
lük, fõtt rizsszemek voltak.

Az eset óta a hosszúmezeiek a gúny céltáb-
lái lettek. A szigetiek lépten nyomon az orruk
alá dörgölik a nagy fogást s azt, hogy náluk
„mutább” nép messze földön nem található.
Az itteniek meg, ha az eszükkel nem is, de az
öklükkel próbálják lemosni szégyenüket.

| Tóth Ágnes
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– Kérlek, néhány mondatban mutatkozz
be olvasóinak, s mondd el, mióta foglalko-
zol drótékszerkészítéssel?

– Huszonhét éves vagyok, házas, egy fiú-
gyermek anyja. Három évvel ezelõtt kezdtem
drótékszer készítésével foglalkozni. Véletlenül
találtam rá erre a mesterségre az interneten,
de már az elsõ percben nagyon megtetszett,
ezért mélyebben is elkezdtem vele foglalkozni.
Sokat kutakodtam a neten, és tulajdonképpen
onnan is tanultam meg az alapokat, képes be-
mutatók segítségével. Ezután megvettem az
szükséges szerszámokat, drótot, gyöngyöket,
rendeltem alapanyagokat az interneten, és el-
kezdtem próbálgatni az ékszerkészítést.

– Mára viszont már nagyon jól megy, hi-
szen szebbnél szebb alkotások kerülnek ki a
kezeid közül. Pontosan milyen ékszereket
készítesz?

– Drótból készítek fülbevalót, karkötõt, gyû-
rût, nyakláncot, lábékszert, fülgyûrût, de készí-
tek más tárgyakat is, táskát, dekupázs képe-
ket, filctárgyakat, például kulcstartót, fülbeva-
lót, hajdíszeket, kitûzõket, csatokat.

– Igazán bõ tehát a választék… Hol tud-
ják megnézni az érdeklõdõk a munkáidat?

– Nemrégiben a nagyszalontai karácsonyi
vásáron mutatkoztam be, aztán legutóbb a Va-
lentin-napi vásáron tartottam bemutatót a
Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban. Ezenkívül
van egy blogom és egy Facebook-oldalam is,
amit naponta frissítek, tehát itt mindig látha-
tók az új munkáim az eladási árakkal együtt.
Nicihaj név alatt vagyok megtalálható, itt ér-
deklõdhetnek is mindazok, akik rendelni sze-
retnének. El kell mondanom ugyanis, hogy

„Szenvedélyem
a drótékszerkészítés”
A drótspirálozás új technika, amivel
egyszerûen és gyorsan szép, színes, látványos
ékszereket állíthatunk össze. A tekercsek
ráadásul számtalan módon variálhatók is.
Ezeknek a sokszínû és izgalmas
drótékszereknek az egyik ügyes készítõje
a nagyszalontai BONDÁR HAJNALKA, akit
a szenvedélyévé vált foglalatosságról
és legújabb alkotásairól kérdeztük.



egyébként rendelésre is készítek tárgyakat.
Akinek van saját ötlete, amely alapján ékszert
szeretne készíttetni, keressen fel nyugodtan,
bármit szívesen megformálok.

– Egy laikus számára mennyire nehéz el-
készíteni ezeket a tárgyakat?

– Vannak olyan ékszerek amiket nehéz el-
készíteni, de vannak olyan tárgyak is amiket
én már 10 perc alatt is megcsinálok. A drót-
ékszerkészítés összességében nem nehéz, vi-
szont sok türelem kell hozzá, idõ és kézügyes-
ség, de bárki nyugodtan megpróbálhatja, ez
egy igazán örömteli elfoglaltság.

– Milyen különleges ékszerekkel készül-
tél a Valentin-napra?

– Leginkább piros és szivecskés ékszereket
készítettem. Kapható lesz majd a vásáron fül-
bevaló, szivecskés medál, gyûrû, és számos
más olyan használati tárgy, ami kiváló ajándék
lehet a szerelmesek ünnepére.

| Balázs Anita
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A
mikor megkaptam a megtisztelõ
szerkesztõi felkérést, hogy olyan
magyar és világirodalmi témák-
kal foglalkozó írásokat nyújtsunk
át az érdeklõdõknek, amilyenek-

re a virtuális térben csak többszörös kattintá-
sokkal akadnak rá, elõször is arra gondoltam,
minek kell majd mindenképpen hiányoznia
ezekbõl az írásokból. De nem volt szükség
hosszas töprengésre – szinte azonnal beug-
rott: a nádpálcának. Ama bizonyosnak, a tan-
erõi tekintély és szigor jelképpé növekedett fe-
nyítõeszköznek. A mumusnak, hogy „ha nem
tanulsz és nem olvasol...” – akkor mi lesz?!
Alanyi jogon, tehát tanárként is vállalom a vá-
laszt: semmi. Legföljebb mélységes tudatlan-
ság, ami manapság – legalábbis mifelénk –
már-már sikknek számit. A fej akár üres is le-
het, ha a zseb degeszre tömött. Vagyis a nád-
pálca amúgy is fölöslegesen suhogna. Felejt-
sük el, helyette szavakat, sok szép, tartalmas
szót röpítsünk azok felé, akik esetleg nemcsak
elolvassák majd a lap irodalomban „pácolt”
rovatát, de esetleg tovább is lépve kutakod-
nak, klikkelnek, újabb és újabb vonatkozáso-
kat olvasnak el, mondhatni észrevétlenül lesz-
nek szellemiekben sokkal-sokkal gazdagab-
bak. Játszva, fejük fölött suhogó nádpálca nél-
kül. S ha esetleg akadnak olyan kérdéseik,
amelyekre alulírottól szeretnének választ kap-
ni, megtehetik a szerkesztõség közvetítésével.
Próbáljuk így „megadni” József Attilának azt,
amit jó hetvenhat éve kívánt: „Jöjj el, szabad-
ság! Te szülj nekem rendet, / jó szóval oktasd,
játszani is engedd / szép, komoly fiadat!”

Ha majd…

Két évszám: 1815 és 1888. A csöppet
sem nyugodalmas, eseménytelen XIX. század
fölött átívelõ hetvenhárom esztendõ. Bõ két
emberöltõ. Aminek során megszületett, növe-
kedett, izmosodott, vagyis az egyszeri hangból
véglegesen beépült a korabeli magyar kulturá-
lis és közgondolkodásba az a fogalom, amit
manapság jövõképnek mondunk.

1815-ben, amikor Napóleonnak a „felszaba-
dítjuk Európa népeit!” jól hangzó, de hódító mö-
göttes szándékokkal kibélelt jelszava végképp ki-
üresedett, ám Széchenyi mondására, miszerint
„Magyarország nem volt, hanem lesz!” még jó

tíz évet kell várni –, tehát 1815-ben, niklai ma-
gányában Berzsenyi Dániel azon töpreng, mi-
kor lehet majd a mi tájainkon is jobb világra szá-
mítani. Nem kizárólag ezzel foglalkozik, inkább
csak estelente, amikor már ellenõrizte, hogy a
cselédség befejezte-e a birtok körüli napi teen-
dõket, akkor mereng el a messzi jövõbe. És kér-
déseit fel is teszi A Pesti Magyar Társasághoz,
a majdani akadémia „embrionális” elõdjének
címzett episztolájában: „Hol van tehát a józan
értelem, / Hol a tudósok annyi izzadása? / Re-
mélhetünk-e vajjon jobb világot? / Gyanit-
hatunk-e olly idõt, mikor / Az ész világa minden
népeket / Megjózanit és öszveegyesit, / S kiirt
közülünk minden bûnt s gonoszt?” A kérdéssort
nem hagyja költõinek-szónokinak – meg is vála-
szolja: „Reménylek. Amit század nem tehet, /
Az ezredek majd megteendik azt./ De hinnem
is kell, mert midõn, barátim!/ Buzogni látom lel-
ketek hevét, / Mely e nagy ügyre felken titeket,
/ (...) Elõre látom: mint leheltek éltet / A szikla-
mellbe és a holt agyagba, / S mint jámborodnak
a vad állatok / Elõttetek, s mint omladoz rakás-
ra / Az ész, igazság mennydörgõ szavára / A
zordon inség óriási tornya, / S mint hullanak le
durva láncai.”

Aztán 1825-ben, a késõbb reform jelzõvel
illetett országgyûlésben, Széchenyi fellépésé-
vel kezdetét veszi az az idõszak, amit a mai na-
pig egyedülállónak és példaértékûnek tartunk:
a reformkor. Amikor egyszer csak már nem a
múlttal való példálózásnak, hanem a jövõbe
nézésnek lesz primátusa. Kölcsey Ferenc
például 1823-ban, a Hymnusban még a múlt
eseményeivel indokolja az áldáskérést a vers
elején, hogy az utolsó szakaszra mintegy be-
lássa: ezek után legföljebb szánalmat kérhet.
Micsoda különbség! De 1831-ben Huszt címû
epigrammájában már így ír: „Régi kor árnya
felé visszamerengni mit ér? / Messze jövendõ-
vel komolyan vess öszve jelenkort; / Hass, al-
koss, gyarapits: s a haza fényre derûl!”

Vörösmarty Mihály is 1825-ben Anony-
mus Gestájából ihletõdve, erõsen regényesítve
megírja honfoglalási eposzát, a Zalán futását,
ám ennek a hõskölteménynek sokat idézett elsõ
sorához képest – „Régi dicsõségünk, hol késel
az éji homályban?” – 1839-ben, a könyvnyom-
tatás kezdetének 400. évfordulója tiszteletére
írott epigrammájában arra keres választ, hogy
mikor lehet majd méltóképpen megünnepelni
Johannes Gutenberget. „Majd ha kifárad az éj s

literatúra

Nádpálca nélkül (1.)
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hazug álmok papjai szûnnek / S a kitörõ nap-
fény nem terem áltudományt; / Majd ha kihull a
kard az erõszak durva kezébõl / S a szent béke
korát nem cudaritja gyilok; / Majd ha baromból
s ördögbõl a népzsaroló dús / S a nyomorú pór-
nép emberiségre javúl; / Majd ha világosság ter-
jed ki keletre nyugatról / És áldozni tudó sziv
nemesiti az észt; / Majd ha tanácsot tart a föld
népsége magával / És eget ostromló hangokon
összekiált, / S a zajból egy szó válik ki dörögve:
»igazság!« / S e rég várt követét végre leküldi az
ég: / Az lesz csak méltó diadal számodra, ne-
vedhez / Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.”

Petõfi Sándor továbblép a pályán õt elindí-
tó idõsebb költõtársához képest: 1846-ban, a
Csalogányok és pacsirták címû versében ismé-
telten halottrablóknak nevezi azokat a poétákat,
akik a múltat idézik, a voltból építkeznek, és nem
a leszbõl. 1847-ben pedig a világirodalomban
párját ritkító, A XIX. század költõi címû versé-
ben – egyértelmûen Vörösmarty romantikus tirá-
dájára utalva – megfogalmazza, hogy a lángosz-
lop-költõk mikor érezhetik majd úgy, hogy elér-
keztek az Ígéret Földjére: „Ha majd a bõség ko-
sarából / Mindenki egyaránt vehet, / Ha majd a
jognak asztalánál / Mind egyaránt foglal helyet,
/ Ha majd a szellem napvilága / Ragyog minden
ház ablakán: / Akkor mondhatjuk, hogy megáll-
junk, / Mert itt van már a Kánaán!”

Egyetlen, másfél évig tartó pillanatra úgy
tûnt, belátható közelségbe került a Kánaán, de
aztán sokkal messzebb került, mint 1847-ben
volt. Negyvenegy év elteltével, 1888-ban a
Petõfit mestereként tisztelõ, bár nála alig öt
évvel fiatalabb Vajda János mintha a kiegye-
zés utáni, késõbb boldog békeidõknek neve-
zett világból üzenne a másvilágra távozott
mestereknek, vágyott jövõjüket csalódásos je-

lenként élve meg. Credo címû verse válasz az
évtizedekkel azelõtti szép álmokra: „Lesz ki
parancsol és ki megfogadja, / Törvénynek ál-
talános foganatja; / A szolgabirók rémmesé-
ben élnek, / Mágnás nem fölötte a törvény-
nek; / Az árvapénztárnok többé nem sik-
kaszt, / Mert cselekedni már nem úri »sikk«
azt; / Ha az adó lesz kétszerannyi, mint ma, /
De kulcs, arány csalatkozhatlan minta, / És e
cserével mind a kettõ jól jár: / Hatalmas or-
szág és jómódú polgár; / Mert államát igaz-
nak, szentnek tudva, / Adózó mit keres, el
nem hazudja; / Munkás jutalma méltó bér di-
csének, / Közmegvetés árnyéka a herének; /
Rangot, cimet nem koldult rend szalagja: / A
szellem és erkölcs fensége adja; / (…) Akkor
telik be jós igéd, Széchenyi! / Dicsõség, bol-
dogság lesz itten élni…”

Hogy Vajda János mennyire hitt és bízott az
általa fölsorolt feltételek teljesülésében, azt a
verset befejezõ, de nem lezáró három pont jel-
zi. Az utódokban reménykedett volna?! Közü-
lük a legnagyobb, Ady Endre, húsz évvel az
idézett költemény után, 1908-ban írja a vallott
és vállalt mesterét idézõ Néhai Vajda János
címû versében: „Akkor is úgy volt: frász tör-
hette ki / A Dal és Szépség nyugtalan ma-
gyarját, / Mert úgy van igaz magyarság sze-
rint, / Ahogy cudarok és urak akarják./ (…)
Mert úgy van, úgy lesz, nem kell ám ide / Va-
laki ember, igazán nagy, gazdag, / Hagyjuk
szabadon, simán a teret, / Úrnak, nemesnek,
hitványnak, pimasznak. // Oh, vén por-em-
ber, boldog néhai, / Fáradt-irigyen, búsan
megidézünk / S megejt bennünket a magyar
remény, / Ha szikkadt, porladt koponyádra
nézünk.”

| Molnár Judit

Berzsenyi Dániel Vörösmarty Mihály Vajda János
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A kikapcsolódni vágyó bihariak kedvelt cél-
pontjai a közeli, a határ túloldalán lévõ fürdõ-
városok vagy a télen is nyitva tartó élményfür-
dõk, de például egy többgyermekes család
számára ez jelentõs anyagi ráfordítást is jelent.
Vannak, akik ezt nem engedhetik meg maguk-
nak, nekik ajánljuk az alábbi körutat, ismerjék
meg Biharországot, látnivalókban ugyanis szû-
kebb hazánk, Bihar megye is bõvelkedik.

Az Erdélyi-szigethegység megannyi varázs-
latos természeti csodája fedezhetõ fel, látogat-
ható meg megyénkben. A Bihar- és a Király-
erdõ-hegység karsztképzõdményei egyedülál-
lók nemcsak Romániában, hanem Európában
is: barlangok, víznyelõk százai kápráztatják el
a természetszeretõ turistát. Mivel az idõjárási
viszonyok még zordak, a közlekedési lehetõsé-
gek pedig korlátozottak, olyan helyekre láto-
gattunk el, amelyek személygépkocsival is

könnyen elérhetõk. Ráadásul célpontjaink
egyelõre nem mind tartoznak a kedvelt és zsú-
folt turistaközpontok közé, ezért végiglátoga-
tásuk alkalmat ad a pihenésre, kikapcsolódás-
ra, feltöltõdésre.

Nagyváradról Belényesnek indulunk. Az út,
melyet az õsszel elkezdtek újjáépíteni, most le-
zárások nélkül tehetõ meg, de érdemes vi-
gyázni a gyorsítással, mert az egyenetlen, hul-
lámos aszfalt néha erõsen megdobja az autót.
Óránkénti hetvenes tempóval azonban bizton-
ságosan haladhatunk, de így is nagyon figyel-
jünk oda, sötétben pedig legyünk még elõvi-
gyázatosabbak, mert nem mindig látszanak az
úthibák.

A Belényesi-medencébe érve már rácsodál-
kozhatunk a tájra: balra a Bihar vonulata,
jobbra pedig a Béli-hegység szegélyezi a völ-
gyet. A dél-bihari város központjában balra té-
rünk Magyarremete (Remetea) felé. Belé-
nyestõl mintegy 15 kilométerre fekszik e kis
falu, ahol jelentõs számban élnek magyarok is,
és több – magyarok tulajdonában lévõ – pan-
zió várja a vendégeket. A település fõ látvá-
nyossága a tatárjárást követõen, a XIII. század
végén épült, ma református templom, mely
eredeti állapotában maradt meg napjainkra. A
kelet-nyugati tájolású, egyhajós istenháza a

KIRÁNDULJUNK BIHARORSZÁGBAN!

Barlangok és dolinák
bûvöletében
Hétvégeken, munkaszüneti napokon
sokaknak kedvük támad egy kisebb
kirándulásra, de végül sokan nem
indulnak útnak, mert nem tudják, merre,
hová menjenek. Dél-bihari túraajánlatunk
talán segít a döntésben.

A magyarremetei
mûemlék templom

A lovagkirályok
képei a több mint

hétszáz éves
istenházában
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freskóiról vált híressé. A falakat belülrõl
XIV–XV. századi képek díszítik. Egy részük
igen jó állapotban maradt meg, s a már elvég-
zett restaurálás révén tisztán kivehetõk három
magyar lovagkirályunk, Szent István, Szent
László és Szent Imre képei – õket egyébként
két helyen is megfestették. A tanítványok kö-
zül tizenegynek a képe látható, de jól kivehe-
tõ állapotban maradt meg a László-legendát
megörökítõ képsor is. Sokat lehetne még be-
szélni eme épített örökségi ritkaságról, de lát-
ni érdemesebb.

A templom mellett áll az 1944. szeptember
23-án, a román katonaság bevonulásakor (egy
nappal a gyantai vérengzés elõtt) Magyarre-
metén lemészárolt ártatlan civilek emlékmûve.
Álljunk meg egy percre, s hajtsunk fejet ma-
gyar õseink emléke elõtt. S ha már Remetén
járunk, ne menjünk úgy tovább, hogy nem lá-
togatjuk meg a gazdagon berendezett falumú-
zeumot, itt megfelelõ rálátást kapunk a telepü-
lés lakóinak régi életére.

Utunkat Mézged (románul Meziad) felé foly-
tatjuk. Alig hagyjuk el Remetét, az út mellett
egy hatalmas fára figyelhetünk fel. E négy-
száz éves kocsányos tölgy az egyetlen pél-
dány, amely megmaradt a középkorban a vi-
déket beborító hatalmas tölgyes rengetegbõl.
E természeti ritkaság körbekerített törzse
meghaladja az 1,7 métert, a magassága pedig
eléri a 25 métert is. A kocsányos tölgy aktívan

nõ kétszáz évig, az élethossza pedig akár
5-600 év is lehet. Ha mesélni tudna…

Mézgeden keresztüldöcögve, a település vé-
gén kell balra fordulni a Czárán-barlang felé.
Román nyelvû tábla (Peºtera Meziad) jelzi a
barlanghoz vezetõ utat. Két kilométert köny-
nyedén megtehetünk személygépkocsival,
amit a menedékháznál kialakított parkolóban
kényelmesen leállíthatunk. Innen csak egy út
vezet felfelé a barlanghoz. Egy kilométer a
megteendõ táv, érdemes sétálni egyet. Patak
mellett kanyarog az erdészút felfelé, jelzõtáblák
mutatják a helyes irányt. Negyedórás séta után
érkezünk meg a mézgedi Czárán-barlanghoz,
amely a magyar turizmus atyjának tartott
Czárán Gyula nevét viseli, aki bõ száz eszten-
dõvel ezelõtt energiáját és saját vagyonát sem
sajnálta a földüreg feltárására, a Bihar-hegy-
ségbeli turistaútvonalak kiépítésére.

A barlang bejárata bámulatos, a hatalmas ka-
puhoz új, korláttal ellátott biztonságos lépcsõsor
vezet fel. A 4750 méter hosszúságban feltárt bar-
lang Nyugat-Románia egyik leghíresebb
cseppkõbarlangja (szépsége vetekszik a
Medve-barlanggal, csak kevésbé ismert).

A négyszáz éves
kocsányos tölgy
Mézged felé menet

Jelentõs
denevérpopulációk
téli menedékhelye
a cseppkõbarlang

A Czárán-barlang
hatalmas
bejárata – belülrõl
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„A bejárati Czárán-terembõl nyílik a Fe-
hér tornyok csarnoka, valamint a Pá-
holy és a Kápolna képzõdmény. A bar-

lang legszebb részei a Denevérek terme, a Kõ-
források és az Ördög torka. A barlangot Czá-
rán Gyula látta el elõször útjelzésekkel, és õ ne-
vezte el a cseppkõalakzatokat is” – olvasható a
www.remeteturul.ro internetes oldalon. A bar-
lang, amelyben néhány hónapja építették újra a
turistaútvonalat, és modern világítási rendszert
szereltek be, csak idegenvezetõvel látogatható.
Az idegenvezetõ télen csak elõzetes egyeztetés
után áll rendelkezésre, ezért érdemes felhívni a
0359/410-556 vagy a 0745/602-203 tele-
fonszámon.

Mézgedrõl vissza Magyarremetére, majd Bi-
harrósa (Roºia) felé megyünk tovább. A falu
bejárata elõtt a bal oldalon az egyetlen ma is
mûködõ, fából készült vízimalom tekinthe-
tõ meg. Az ezt felügyelõ idõs román ember
azonban hamar lerohanja a látogatót és 5–10
lejt le is gombol a nézelõdés fejében. Aki be-
tér a molnár házába, annak csakhamar elõke-
ríti a kürtös hegedûjét, igyekszik megmutatni
tudását, amiért szintén elvár pár lejt. A ven-
dégkönyvbe is lehet írni, ez már ingyen van.

Kristálybarlang is található e település
mellett. Biharrósa központjában kell jobbra le-
térni és követni az irányjelzõ táblákat. Az egy-
kori bánya bejáratához kavicsos, erõsen emel-

kedõ út vezet fel, de óvatos, egyenletes sebes-
séggel könnyen el lehet jutni a kristálybarlang-
hoz – mi egy kicsi városi autóval is feljutottunk
annak ellenére, hogy havas, jeges útra egy la-
pátnyi homokot nem szórt senki… A Farcu
bányából (Mina Farcu) nyíló, nemrég kialakí-
tott és látogathatóvá tett barlang szintén csak
elõzetes egyeztetés alapján járható be télen, a
fõbejárat melletti pannón ugyanazok a tele-
fonszámokat adták meg, amelyeket a Czárán-
barlangnál is.

Természetjáró utunkat a Királyerdõn ke-
resztül folytatjuk Barátka (Bratca) irányába. Si-
ma aszfaltút kacskaringózik felfelé Erdõdámos
(Damiº) felé. Erdõben és sziklafalak között,
festõi szépségû környezeten haladunk keresz-
tül, amíg ki nem érkezünk a hegytetõre, ahol
a kiterjedt fennsíkot több száz dolina szabdal-
ja. Nyáron is rendkívül szép a táj, télen pedig
csodálatos. E jellegzetes karsztvidéki kép ilyen
nyíltan csak itt tárul az utazók, a turisták elé,
ráadásul úgy, hogy jóformán le sem kell tér-
nünk az aszfaltútról. Ám hogy ide feljussunk,
ajánlott, hogy legyen a csomagtartóban hó-
lánc, az autónkat pedig feltétlenül téli gumival
szereljük fel. A fennsíkon több megállóhelyet
is kialakítottak, leparkolhatjuk autónkat, és te-
hetünk egy sétát a gyönyörû környezetben.

Erdõdámoson keresztülhaladva elkezdünk
ereszkedni, és Barátka elõtt erõsen lejtõs szer-
pentinen jutunk le a Sebes-Körös völgyébe.
Útközben azonban meg-megállhatunk, és tisz-
ta idõ esetén gyönyörködhetünk az elénk táru-
ló Király-hágó és az ilyenkor folyton havas Vi-
gyázó (Vlãdeasa) csúcs szépségében. Barátká-
ról Nagybáródnak megyünk tovább, és miután
kiérünk a Nagyvárad–Kolozsvár közötti nem-
zetközi fõútra, ismét sima úton, zavartalanul,
de nagy forgalomban térünk vissza Nagyvá-
radra. A teljes megtett út 190 kilométer volt,
a túraidõ 8-9 óra.

Borsi Balázs

A hófedte dolinák
csodálatos látványt
nyújtanak

A Királyerdõ
tetején
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A relaxáló masszázs

Amint a neve is mutatja, ennek a masszázs-
fajtának a célja a test, az izmok ellazítása a kü-
lönféle technikák (simítás, dörzsölés, gyúrás,
csipkedés stb.) meghatározott sorrendû alkal-
mazásával. Ez a masszázsfajta is élénkíti a vér-
keringést, ezért magas vérnyomásúknak kevés-
bé ajánlott. A lazító masszázs ellenjavallatai kö-
zött szerepel mindenféle bõrbetegség, ízületi
gyulladás, a fertõzõ betegségek, akut gyomor-
vagy nyombélfekély, daganatos betegségek.

A lazító masszázst valamilyen olaj (esetleg
masszázskrém) segítségével végzik. Léteznek
különféle masszázsolajok, de megfelel a baba-
olaj is, utóbbit illatosíthatják pár csepp illóolaj-

jal. Amennyiben bõrünk alapvetõen vagy ese-
tenként, például télen, szárazabb, több alka-
lommal is szükség lehet arra, hogy a masszõr
lekenje olajjal a kezelt testrészt.

Masszírozhatják az egész testet vagy annak
részeit külön, például a hátat, a nyakat, a karo-
kat vagy lábakat (kb. 15–20 perc), vagy kisebb
részeket, például az alkart, a lábszárat (5–10
perc) szükség szerint. Az egész test masszázsa
átlagban 45–50 percig tart, ajánlott sorrendje:
hát, csípõ, lábak hátsó része, lábak elülsõ ré-
sze, has, kezek, fej és tarkó; másik lehetséges
sorrend: lábak elülsõ része, has, lábak hátulsó
része, csípõ, hát, kezek, fej és tarkó.

A masszázs során általában masszázságyon
fekszik a páciens, de a karokat vagy a tarkót
ülve is masszírozhatják. Miközben a masszõr
valamelyik testrészen dolgozik, a többit rend-
szerint törülközõvel letakarja. Megeshet, hogy
a páciens belealszik a masszírozásba, aminek
a végén pedig pár percet pihenhet még a pá-
ciens.

Fontos tudni, hogy bár a lazító masszázs
egyik fõ célja a kellemes közérzet elérése, ez a
masszázsfajta is járhat fájdalommal, kellemet-
len érzéssel, fõleg az elsõ néhány alkalommal
vagy hosszabb kihagyás után. A régóta feszült
izmok, a sok esetben jól tapintható izomgör-
csök „kioldása” fájdalommal járhat, és több al-
kalomra is szükség lehet az ilyen problémák
rendbehozatalához.

| Fried Noémi Lujza

Múlt havi számunkban a masszázsról
indított sorozatunk keretében
a talpmasszázsról olvashattak
részletesebben, ez alkalommal
a talán legismertebb, lazító (relaxáló)
masszázsról lesz szó. Következõ
számunkban a narancsbõrellenes
(anticellulitisz) masszázst
és a nyirokdrénezést mutatjuk be.

Lazítás testnek-léleknek –
a masszázs (2.)
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Mindkét sportember jelképévé vált a bihari
sportéletnek. Toni Alexe nem Váradon szüle-
tett ugyan, hanem Konstancán, ám így is ha-
mar közönségkedvenc lett a nyolcvanas évek
váradi kosárlabdacsapatának szurkolói között.
Harciasságával, küzdeni akarásával s nem
utolsósorban ponterõs játékkal vívta ki a szur-
kolók szeretetét és tiszteletét mindazoknál a
csapatoknál, amelyek színeiben pályára lé-
pett, Szolnokon vagy Ploieºti-en is.

Több mint egy étvizeden át volt a román vá-
logatott csapatkapitánya. Alexe azonban nem-
csak játékosként tett sokat a váradi kosárlabdá-
ért. A VSK jelenlegi menedzserével, ªerban Se-
rével és Mircea Mateijel együtt alapítója volt a
Nagyváradi Atlétikai Club (CAO) férfi csapatá-
nak, amely 2004-ben több éves szünet után
élesztette újra a férfikosárlabdát a bihari megye-
székhelyen, s abban is oroszlánrészt vállalt, hogy
2005-ben a váradi sportcsarnok adott otthont a

román All Star Gálának. Tragikus hirtelenséggel
bekövetkezett halála miatt nem lehetett részese
a váradi férfi-kosárlabdacsapat élvonalba jutásá-
nak és a jelenlegi sikereinek. Toniról nem feled-
keztek el sem a kosárlabdacsapat tagjai, sem a
szurkolók, akik a Csíkszereda elleni meccsen
adóztak a volt játékos emlékének.

Vancea Pál volt világbajnok karatéka biha-
ri gyökerekkel rendelkezett, sportolóként,
majd pedig edzõként és klubvezetõként is so-
kat tett a bihari karate fellendüléséért. Nem-
csak tanítványai, hanem a sportkedvelõk is
szerették és tisztelték.

Versenyzõként 1993-ban szerzett világbajno-
ki címet, elsõként a romániai karate történeté-
ben, majd 1996-ban megalapította az UAMT
(késõbb UAMT-Agora) Sportklubot, amelynek
haláláig volt a vezetõje. Érdemes edzõi minõsí-
téssel rendelkezett, a román válogatott másod-
edzõje volt. Öngyilkossága megrázta az egész
megyei sportéletet. Tettének okára nem derült
fény. Post mortem megkapta a nemzetközi szö-
vetségtõl a hagyományos karate egyik legma-
gasabb fokozatát jelentõ 6 dant.

Alig 47 évesen hagyta el a földi létet, mun-
kássága azonban nem veszett kárba. Volt ta-
nítványainak sikerült továbbvinniük a klubot és
a hagyományt, az eredményekre bizonyosan
büszke lenne a tanítómester is.

| Hajdu Attila

Emlékeztek az eltávozott
sportcsillagokra
Sportszempontból a megemlékezések
hónapjának számít január: 21-én
a volt kiváló kosárlabdázó, Antonio
Alexe, hat nappal késõbb, 27-én
az elsõ romániai hagyományoskarate-
világbajnok, Vancea Pál halálának
évfordulója volt.

Évrõl évre a váradi
sportcsarnokban
tartott tornán is
tisztelegnek Toni
Alexe elõtt a VSK
kosárlabda-
csapatának tagjai

Vancea Pálra halálának elsõ évfordulóján
a hegyközszáldobágyi temetõben lévõ nyughelyénél
emlékeztek volt tanítványai és barátai
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Az õsz hajú úriember bizonyára arra gon-
dolt, hogy bár a város és a megye labdarúgó-
csapata, a Bihar FC a középszerûségbe süly-
lyedt, a sportkedvelõk a Bodola Gyula Stadion
helyett az Antonio Alexe Sportcsarnokot és a
Ioan Alexandrescu Uszodát látogathatják heti
rendszerességgel látványos sportesemények
reményében.

A kosárlabdázók már 2012-ben kiérdemel-
ték a legnépszerûbb nagyváradi csapatnak já-
ró különdíjat, ugyanis rendre telt házas mérkõ-
zéseket játszottak hazai pályán. Az idén sem
lankadt a szurkolók lelkesedése, még akkor
sem, ha a kedvencek a tabella alsó részében
található, gyengébb képességû együttesekkel
mérték össze tudásukat.

A vízilabdázók bajnoki meccsein viszont
igen gyér az érdeklõdés, ez amiatt is van, mert
az olimpiai méretû váradi uszoda nehezen
megközelíthetõ elsõsorban azoknak, akik nem
személygépkocsival közlekednek. Más a hely-
zet azonban a Bajnokok Ligája-találkozókon,
amelyeken eddig minden meccsen telt ház
volt, s a hangulatra sem lehetett panasz.

A váradi sportkedvelõknek egy bánatuk van
csupán. Többször is elõfordult már, hogy a ko-
sárlabda- és a vízilabdacsapat ugyanabban az
idõpontban vagy alig egy órás idõeltéréssel

játszotta hazai pályás mérkõzését, ez pedig le-
hetetlenné teszi számukra, hogy mindkét talál-
kozót a helyszínen kövessék figyelemmel.
Több mint szükséges lenne egy sportcentrum
megépítése, mivel a 2200 nézõ befogadására
képes Antonio Alexe Aréna több mint három
évtizedes múltra tekint vissza, s nem alkalmas
igazán rangos nemzetközi mérkõzés vagy tor-
na megrendezésére. Ha lenne is hajlandósá-
guk a a városatyáknak a beruházásra (maga a
sport sem tûnik prioritásnak számukra, de egy
második olimpiai medence megépítését már
tervbe vették), nagyon oda kellene figyelniük a
helyszín kijelölésére.

Váradon a szélrózsa minden irányában ta-
lálható sportlétesítmény, több kilométeres tá-
volság választja el egymástól a stadiont, a
sportcsarnokot és az uszodát. Alig több mint
félszáz kilométerrel nyugatra, Debrecenben,
igazi sportkomplexumot hoztak létre, amely-
ben közel vannak egymáshoz a létesítmények.
A cívis városi szurkoló nem is marad le egyet-
len olyan meccsrõl sem, amelyen debreceni
együttes lép pályára.

Európai szintû csapatai már Váradnak is
vannak, a kérdés, mikor lesz a városnak ha-
sonló nívójú sportlétesítménye.

| Hajdu Attila

Nívós csapatnak
modern sportcsarnokot!
Van élet a focin kívül is, jegyezte meg
egy nagyváradi sportkedvelõ a Városi
Sportklub férfikosárlabda-
és vízilabdacsapatának telt házas
meccseit látva.

Telt házas
BL-meccseket
játszott a VSK-Digi
pólócsapata

A kosárlabdacsapat minden hazai pályás meccse
ünnep a szurkolóknak
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M
ég jócskán benne vagyunk a
télben, s az idõjárás teremtette
lehetõségekkel élve a gyerme-
kek, felnõttek – életkoruknak
megfelelõen – szánkóznak,

korcsolyáznak, s a dombos, hegyes tájakon
síznek. Ám ez utóbbi cselekedet megnevezése
a nyelvészek körében vitát váltott ki.

Olykor a köznapi beszédben, sõt a sajtóban
is a síel változattal találkozunk. Az összetûzést
megelõzendõ a Grétsy László szerkesztette
Nyelvmûvelõ kéziszótárhoz (Bp., 1996) for-
dultam. Ebben ez olvasható: „a sízik a szabá-
lyosabb képzésû”. Ha visszalapozunk a szán-
kó, korcsolya, sí fõnevekhez, megállapíthat-
juk: ezekbõl a -zik igeképzõvel alkottunk ikes
igéket. Ámde az is igaz, hogy szókincsünket
az -l képzõvel is gyarapítottuk. Például: dalol,
ebédel; viszont a vacsorál kevésbé népszerû,
mint a megvacsoráztam. Így vagyunk ezzel a
norvég eredetû szóval is. Szabályosan síztem,
de ha a barátom azt mondja, hogy Biharfüre-
den sikeresen síelt, õt is megértem.

Ettõl a téli sporteszköztõl még ne váljunk el,
hiszen a Magyar értelmezõ szótárban sem
egy szál magában szerepel. Íme: síbakancs
(egy k-val!), síbot, sífutó, sífutás, sínadrág. En-
gedtessék meg nékem, hogy két helyesírási
szabályra hívjam fel figyelmüket: az í betû nem
pontot, hanem vesszõt kíván; továbbá: minde-

niket egybeírjuk,
hiszen egyazon
tárgyat vagy csele-
kedetet fejez ki.

Bevezetõ szövegem-
ben a szánkót is említet-
tem. Kedveltsége jogán megérdemli, hogy
eredetérõl szó essék. Szülõje, alapszava a
szán, amely nagyobb, inkább állatok húzta
közlekedési eszköz. A -kó kicsinyítõ képzõvel
átváltozik személy által vontatott vagy magas-
latról lecsúszó alkalmatossággá. Egyes vidéke-
ken tájszóként a szánka megnevezéssel talál-
kozunk, amit már azért sem illik kárhoztat-
nunk, mert hajdani elõdeink így emlegették.
Természetes, hogy igét mindkettõbõl képez-
tünk, s ezért a szánkózik s a szánkázik alakot
egyaránt használhatjuk. Ellenben azt nem
ajánlom, hogy szép magyar szavainkat a né-
met eredetû ródli miatt veszni hagyjuk. Vi-
szont az angol nyelvbõl kölcsönzött bob iránt
engedékenyebb vagyok, mivel ez alakját, sze-
repét tekintve más: alacsony, kormányozható
és sportolásra használt versenyszánkó.

Ha már e fagyos évszaknál tartunk, tollamra
kívánkozik egy számomra bosszantó bejelen-
tés. A várható idõjárás közlésekor mindig meg-
borzongok, amikor azt hallom vagy olvasom,
hogy egy bizonyos tájon esik a hó, esetleg hol-
nap esni fog. Szerény véleményem szerint a
hó hull, s az esõ esik.

Álláspontomat tisztázandó a fönt idézett
szótárt ismét fellapoztam. „A hull ige egy fe-
lülrõl lefele haladó, némileg lassú mozgást fe-
jez ki. Például: õsszel hullanak a falevelek.”
Jómagam azzal folytatom, hogy általában a
hópelyhek is vontatottan szállingóznak. Oly-
kor ugyan a hideg szél hátán érkeznek. Ilyen-
kor – üsse kõ! – társíthatjuk a föntebb kárhoz-
tatott igével.

Említett szótáram az esik igét így értelmezi:
„Mindenekelõtt lefelé irányuló, gyors/uló/
mozgást jelent”. A több száz méter magasból
nyakunkba zúduló vízrõl túlzás nélkül elmond-
ható, hogy leesett.

Végezetül a hangzásbeli költõi szépségre, az
alliterációra, a szó eleji rímre is hivatkozom:
esik az esõ, hull a hó. Finn testvéreink nemze-
ti hõskölteménye, a Kalevala is az azonos
kezdõ hangok alkalmazásával gyönyörködtet
bennünket.

| Dánielisz Endre

Sízik vagy síel?



éhséget. Jellegzetes népi játék volt a Konc vaj-
da és Cibere vajda, vagyis a farsangot és a böj-
töt jelképezõ szalmabábuk tréfás háborúsága.
A farsangi jelmezes, maskarás bálok hagyo-
mánya az õsi pogány termékenységvarázsló
szokásokból táplálkozik. A húshagyó keddet
hamvazó szerda, a húsvét elõtti 40 napos böjt
kezdetének napja követi.

1582. február 24-én
vezették be a Gergely-naptárt

XIII. Gergely pápa vezette be a róla elneve-
zett naptárat, amely október 4-én átlépett 10
napot. A naptárreform a Julianus-naptár be-
vezetése óta a napév és a naptári év eltolódá-
sából adódó tíznapos idõeltolódást szüntette
meg. Egy holdév 354, egy napév kb. 365
napból áll, ezért beiktatták a szökõnapot. Min-
den olyan év, amelynek utolsó két számjegye
osztható néggyel, szökõév, de ha a két utolsó
számjegy 0, akkor csak a 400-zal osztható év
lesz hosszabb egy nappal. A Gergely-naptárt
1585-ben a legtöbb katolikus ország átvette,
de az ortodox vallású országokban sokáig,
Oroszországban 1918-ig, Görögországban
1923-ig, Romániában 1924-ig használták a
régi Julián-naptárt.

évfordulók
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1200 óta február 3-án
balázsolnak

Ilyenkor a pap a szentmise vége után két, ke-
reszt alakba illesztett (vagy összecsavart) gyer-
tyát tart a hívek álla alá, miközben Szent Balázs
nevére kéri, mentesüljenek a torokbajtól és
minden egyéb bajoktól A püspök és vértanú
Diocletianus és Licinius római császárok idején
élt, a legenda szerint szerette az állatokat, azok
hallgattak is rá. Gyógyítóként is ismert volt. A
népszokás szerint a balázsoló jelmezes gyere-
kek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut,
diákokat toboroztak, adományokat szedtek.
Szintén balázso-
lásként említik
azt, mikor a to-
rokfájósokat pa-
rázsra vetett al-
mahéjjal meg-
füstölik azért,
hogy ezzel a be-
tegséget okozó
gonoszt elûzzék.

1898. február 11-én született
Szilárd Leó atomfizikus

Az atomreaktor és a nukleáris láncreakció
elméletének megalkotója Budapesten jött a vi-
lágra, 1919-ben emigrált, a berlini Mûegyete-
men kezdett atomfizikával és termodinamiká-
val foglalkozni. Németországban szabadal-
maztatta többek az Einsteinnel közös találmá-
nyát, a hûtõfolyadék áramoltatására alkalmas
mágneses szivattyút; az atomreaktorok hûtõ-
rendszere ma is ezen az elven mûködik. Hitler
hatalomra jutásakor Angliába költözött, az
atomenergia gyakorlati felhasználhatóságát
kutatta. A háború után biológiával, biofizikával
is foglalkozott, a molekuláris biológia egyik
megalapozójának is tekintik. Halála után a
Holdon krátert neveztek el róla.

Húshagyó kedd az idén
21-ére esik

A farsang utolsó napján szokás a telet jelké-
pezõ szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy
vízbe fojtása, hogy elûzzék a betegséget, az

Februári jeles napok

XIII. Gergely pápa
1582. február 24-én

vezette be a róla
elnevezett naptárat,

Magyarországon
az 1588-as diéta
iktatta törvénybe
a Gergely-naptár

használatát

Szent Balázs
mentesít a torok-
bajtól és minden

egyéb bajoktól

„Maskurák”

Szilárd Leó



A következõ alkalommal a gombernyõ és a gyermekláncfû
gyógyhatásáról ejtünk szót.

fûben-fában
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56. A golgotavirág
(Passiflora)

Magyar elnevezése (románul floarea pasiunii)
a latin nevének allegorikus fordítása (passio =
szenvedés, flor = virág). A latin név a XVII.
század elejérõl ered Jacomo Bosio szerzetes-
tõl és mûvésztõl.

Újvilági növény, hazája az USA déli része
és Mexikó, de egészen Brazíliáig õshonos. Eu-
rópában a XVII. században terjedt el. Kúszó
szárú, csavarodó kacsokkal kapaszkodó évelõ;
tövén fásodó indájú liánféle, de egyes fajai
cserje, mások alacsony fa formára nõnek. Jól
tûri a napot, de félárnyékos helyen is szépen
díszlik. Edényben is könnyen nevelhetõ.

Kerek, sárga vagy narancssárga, egyreke-
szû, sokmagvú, igen ízletes, édes-savanykás-
csípõs gyümölcse a passiógyümölcs. Az ehetõ
gyümölcsû fajták termése az ínyencek igazi
csemegéje. A maracuja szilvaszerû termései
folyamatosan érnek. Beérve maguktól lehull-
nak, és fokozatosan megráncosodnak, a cu-
kor- és zamatanyagok eközben tovább gyara-
podnak bennük.

A gyümölcsökben sok az A-vitamin és a ni-
kotinsav, továbbá a foszfor, a kalcium és a vas.
A termések szobahõmérsékleten sokáig tárol-
hatók — közben sok vizet vesztenek, de az ízük
nem romlik. A
hosszában ketté-
vágott termésbõl
a húsrész köny-
nyen kikanalaz-
ható. Kevés cu-
kor hozzáadásá-
val különleges
csemege. Desz-
szertekhez, tor-
tákba, gyümölcs-
salátákba, sör-
betnek is jó.

A másik két
termesztett faj
inkább csak ér-
dekesség. Az
óriás passiógyü-
mölcs nagy terméseit a sárgadinnyéhez ha-
sonlóan fogyaszthatjuk, levét frissen tisztán
vagy más gyümölcs levével keverve isszák.
Egyes fajok (mint például a májusialma) levelé-
ben is vannak gyógyhatású anyagok.

57. A nehézszagú gólyaorr
(Geranium robertianum)

Európában, Ázsiában, Észak-Afrikában és
Észak-Amerikában is honos, román neve nã-
praznica.

Ez a gólyaorrféle 20–50 centiméter magas-
ra nõ meg. Sûrûn mirigyszõrös, elágazó szárai
nagyon gyakran kárminvörösek. Illóolaj-tartal-
ma miatt a szaga kellemetlen, különösen meg-
dörzsölve, erre utal az elnevezése.

Egyéves növény, a lomb-, tûlevelû és ele-
gyes erdõk, vágások, törmelékes lejtõk, ár-
nyas sziklák, kõfalak lakója. Nitrogénkedvelõ
faj, ami nyirkos talajú és magas páratartalmú
helyeken különösen jól fejlõdik. Májustól szep-
temberig nyílik.

Cseranyagtartalma miatt a népi gyógyá-
szatban hasmenésre, a gyomor és a belek
nyálkahártyájának gyulladásaira, belsõ vérzé-
sek kezelésére, máj- és epebetegségek orvos-
lására, gargarizálószerként a száj és a garat
gyulladásaira is alkalmazták. Külsõleg fekélye-
ket, kiütéseket, nehezen gyógyuló sebeket ke-
zeltek a friss növénnyel. A homeopátiában
hasmenésre, vérzésekre, fájdalmas vizelésre
és krónikus mandulagyulladásra adják.

Gyógynövény-ábécé

Nehézszagú
gólyaorr

Golgotavirág 



majd áttörjük, és
a leszûrt mártás-
ba keverjük. Köz-
ben a kacsát sü-
tõben ropogósra
sütjük; amikor
megsült, zsírját is
a mártásba önt-
jük. Tálaláskor a
kacsát feldarabol-
juk, és a mártás-
sal leöntve, pirí-
tott burgonyával
kínáljuk.

Farsangi fánk

Hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztõ, 6
tojássárgája, 7 dkg vaj, 8-9 evõkanál tej, 1
evõkanál cukor, 1 kávéskanál rum, negyed cit-
rom reszelt héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás cu-
kor, barackíz.
Elkészítés: Az élesztõbõl a cukorral, kevés
liszttel és négy evõkanál langyos tejjel kovászt
készítünk. A tál közepére – amelyben a fánk
készül – tesszük a kovászt, köréje a lisztet. Be-
takarjuk, és langyos helyre tesszük, amíg meg-
kel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük és a
liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat,
valamint a maradék felforralt, kihûtött tejet. A
tésztát addig verjük, amíg hólyagos nem lesz
(ilyenkor már elválik a kanáltól), majd betakar-
va meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett
deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújt-
juk ki. Ezt követõen letakarjuk, és hagyjuk to-
vább kelni, majd kiszaggatjuk, és forró olajban
kisütjük (elõször fedõ alatt, majd a megfordítás

után már fedõ
nélkül). A fán-
kokról az olajat
szalvéta segítsé-
gével leitatjuk,
majd meghint-
jük vaníliás cu-
korral, és ba-
rackízzel kínál-
juk.

ínyenceknek
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Gombás korhelyleves

Hozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg füs-
tölt kolbász, 40 dkg savanyú káposzta, 10 dkg
gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor pet-
rezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl, 2-3 evõka-
nál olaj, õrölt bors, pirospaprika, só.
Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, olajban
megpirítjuk, majd rátesszük a kockákra vágott
húst, és pirospaprikával szórjuk meg, majd hoz-
záadjuk a savanyú káposztát. Erre annyi vizet
öntünk, hogy ellepje, és fedõvel letakarva fõz-
zük. Közben a vékonyra szeletelt gombát kevés
olajban megpirít-
juk, vágott petre-
zselyemmel, só-
val, borssal ízesít-
jük. A pirított
gombát a ká-
posztához kever-
jük, felengedjük
és felforraljuk.
Világos rántást
készítünk, ezzel a
levest besûrítjük.
Végül beletesz-
szük a felkariká-
zott kolbászt, va-
lamint a tejfölt,
és még 2-3 per-
cig forraljuk.

Konyakos kacsasült

Hozzávalók: egy pecsenyekacsa, egy fej vö-
röshagyma, 8 dkg császárszalonna, 5 dkg
liszt, 2 dl vörösbor, 0,5 dl konyak, 12 dkg ka-
csamáj, 4 dkg vaj, 1 dl olaj, egy csokor petre-
zselyem, 2 babérlevél, kakukkfû, só.
Elkészítés: A kacsa aprólékát, a negyedekre vá-
gott hagymát és a kockákra vágott császársza-
lonnát kevés olajban megpirítjuk. Meghintjük
liszttel, ráöntjük a vörösbort, kevés vizet és a ko-
nyakot. Petrezselyemmel, babérlevéllel, kakukk-
fûvel, sóval ízesítjük, és 30–35 percig nem erõs
tûzön forraljuk, majd finom szûrõn keresztül le-
szûrjük. A kacsa máját kevés vajban megpirítjuk,

Gazdagon terített
farsangi asztal

Gombás
korhelyleves

Farsangi fánk

Konyakos kacsasült



VÍZSZINTES: 13. Dino … – olasz filmrendezõ.
14. Válaszol. 15. Görög betû. 16. Kuroszava
japán filmrendezõ személyneve. 18. Gyakorló
terep. 20. Fõszakács. 21. Középkori hódító
arab nép. 22. A munkavégzés teljesítményének
egysége. 24. Hiszen – nép. 26. Ókori római
pénzegység. 27. Bihar megyei település a Feke-
te-Körös partján. 28. Gyom. 29. A kripton
vegyjele. 30. Híres magyar könyvkiadó (Sándor,
1911–2009). 31. Orkeszter. 32. Földmûvelõ

eszköz. 34. Iljusin gépe. 35. Európai nemzet.
36. Állatház. 37. A tetejére. 38. Õsi pengetõ
hangszer. 40. Mûködésbe hoz. 43. Szemöldök
jelzõje is lehet. 45. … királya – Lalo operája.
46. Árpában van! 48. Azonos betûk. 49. Fran-
cia sziget. 51. Gyakori török férfinév. 53. Lég-
és szappan- is van ilyen. 55. Határon átnyúló
térségünk. 57. Többletrész! 58. Jövendõmon-
dó. 59. Kártyával játszott szerencsejáték. 60.
Mosdóban van! 61. Hüvelyes. 62. Gyümölcs
magvát kiszedi. 63. A fában kárt tevõ bogár.
64. … Kobo – japán író (1924–1993). 66. Für
… – színmûvésznõ. 68. Fehéredik a haja. 70.
Jelentõs szobrász (György, 1858–1937). 72.
…-kõ – a Kõszegi-hegység legmagasabb csúcsa.
74. Befejezõ.

FÜGGÕLEGES: 1. Hacsatur-
jan örmény zeneszerzõ személy-
neve. 2. Csúszós. 3. Élelmiszer.
4. Eri betûi. 5. Kiejtett mással-
hangzó. 6. … Pál – politikus,
földrajztudós (1879–1941). 7.
Egykori romániai magyar napi-
lap. 8. Épület része. 9. Látókö-
rébe. 10. Házõrzõ. 11. Darab.
12. Részben megtéveszt! 17.
Forma–1-es francia pilóta
(Jean). 19. Repedõ (tavi jég).
23. Nagybácsi (rég.). 25. Vág-
ja. 27. Varróeszköz. 28. Reg-
geliben van! 29. … Gott – cseh
énekes, színész. 30. … Club –
nemzetközi írói egyesület. 31.
Lármás jelenet. 33. A Balti-ten-
ger mellékén élõ szláv nép. 35.
Nõi név. 39. Ókori görög vá-
ros. 41. A -nek párja. 42. Vé-
kony textilanyag. 44. Seben
képzõdik. 47. Készülõ ruha el-
lenõrzése. 50. Nélkülözõ. 52.
Pattogó ütemû zenedarabok.
54. Gyakori kötõszó. 55. Ko-
lumbia fõvárosa. 56. Arad me-
gye betûjele. 59. Csomagol.
60. A folyadékot tisztítja. 61. A
közepébe. 62. Vissza: ilyen
szám is van. 63. A tíz négyzete.
65. Az egyik oldal. 67. Rész-
ben zseniális! 69. Beszédünk
egysége. 71. Az asztácium
vegyjele. 73. Szélein tagol!

A megfejtést szerkesztõségünkbe eljutta-
tók között könyvjutalmat sorsolunk ki.
Beküldési határidõ: március 1.,
péntek. Postacím: 410068 – Oradea,
Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye@gmail.com.

Thornton Wilder (1897–1975) amerikai
író gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízsz. 11. és függ. 226. alatt.
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Januári rejtvényünk (Alkalmi vers) helyes megfejtése: „Béke legyen a ház-
nál / És a szívredõben. / Adjon Isten, ami nincs / Ez új esztendõben.”
Könyvjutalmat nyert: Félegyházi Ágnes (Nagyszalonta), Szebeni Erzsébet
(Nagyvárad) és Szabó Etelka (Nagyvárad). A nyereményeket postázzuk.
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„Határokat feszegetõ” összejövetelt tartottak
január végén Nagyrábén a magyar kultúra
napjának apropóján. A szervezõ-házigazda, a
Kossuth Lajos Mûvelõdési Központot és
Könyvtárat irányító Kocsis Csaba erre az alka-
lomra meghívta szerkesztõségünk munkatár-
sait is, hogy bemutassuk lapunkat.

Elsõként a magyar himnusz eléneklése után
az egybegyûltek jelenlétében a családtagok ko-
szorút helyeztek el a Borsós László kántortaní-
tó-népmûvelõnek, a mûvelõdési ház elsõ igaz-
gatójának emléktáblájánál. A kinti zimankót fe-
ledtetõ, meleg, baráti fogadtatásra találtunk a
kultúrház elõadótermét megtöltõk között.
Helybeliek és a szomszédos falvakból érkezõk
mellett Berettyóújfaluból is jöttek érdeklõdõk.
Az újfalui önkormányzat kulturális menedzse-
re, Kolozsvári István a Bihari tájházak és kiál-
lítóhelyek címû kiadvány két kötetét ajánlotta,
amelyek a történelmi Bihar romániai települé-
seit is magukba foglalják. A kutató-gyûjtõ, do-
kumentáló munka eredményét fotókiállítás is
kiegészíti, ezt az esten megjelentek a mûvelõ-
dési központ falain megtekinthették. A vándor-
tárlatot már egyes Bihar megyei helyszíneken,
például Nagyszalontán is megtekinthették a
kultúrakedvelõk, hiszen a kezdeményezõk cél-
ja eljuttatni a válogatást a kiadványokban sze-
replõ összes településre.

Határon átívelõ találkozónkon a Várad fo-
lyóiratot, idei elsõ számát, illetve a Biharorszá-
got mutatta be Máté Zsófia, Szilágyi Aladár és

Szûcs László. Õszinte érdeklõdést és nyitottsá-
got tapasztaltunk, így remélhetõleg a bürokra-
tikus akadályok is elhárulnak az elõl, hogy
„odaáti” olvasóinkhoz is eljusson a lap, addig is
a világhálón megtalálják írásainkat. A Várad és
a Riport kiadó új könyveibõl is ízelítõt kaphat-
tak az érdeklõdõk: Szûcs László a napokban
megjelent, Gazoskönyv címû, még nyomda-
festék illatú kötetébõl, Szilágyi Aladár pedig A
belgaság dicsérete címû riportkönyvébõl olva-
sott fel részleteket. Az est során a helyi Páva-
kör bihari népdalcsokorral kedveskedett, a há-
zigazda pedig egy Dinnyés József-dal segítsé-
gével búcsúzóul megénekeltette a közönséget.

Hírünket vittük Nagyrábéra

(Fotó: Bogya Pál)



Nagyvárad térképe a 20. század elejérõl. Kogutowicz Manó (1851–1908) rajza. Készült a Pallas Rt. nyomdájában, a Pallas Nagy Lexikona számára
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