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ják az aján la tot, és nyil ván tar tás ba kell vé tet ni -
ük ma gu kat a pol gár mes te ri hi va tal ban. Ha a
ha tár idõ le jár tá ig sen ki sem jel zett elõ vá sár lá si
szán dé kot, ak kor a kül te rü let sza ba don el ad -
ha tó, s az el adó nak az adás vé tel lét re jöt té rõl
írás ban kell ér te sí te nie az elöl já ró sá got. Ha a
tu laj do nos a föl det az ere de ti aján lat ban em lí -
tett nél ke ve seb bért vagy elõ nyö sebb fel té te lek
mel lett ad ja el, az adás vé tel sem mis.

Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé hez szük -
sé ges jó vá ha gyást 30 hek tár nyi te rü le tig a me -
zõ gaz da sá gi igaz ga tó ság, en nél na gyobb te rü -
let re a szak mi nisz té ri um bo csát ja ki. Az ag rár -
tár ca és a me gyei me zõ gaz da sá gi igaz ga tó sá -
gok köz zé te szik az adás vé te li aján la tot hon lap -
ju kon, meg vizs gál ják az elõ vá sár lá si jo got és
azt, hogy a vá sár ló meg fe lel-e a tör vé nyes fel -
té te lek nek, majd ki ad ják az adás vé te li szer zõ -
dés meg kö té sé hez szük sé ges jó vá ha gyást.
Ugyan ezek az in téz mé nyek hoz zák lét re és ke -
ze lik a kül tel kek adat bá zi sát, il let ve  ál la pít ják
meg a ki há gá so kat és szab ják ki a tör vény ál -
tal meg ha tá ro zott bün te té se ket.

Ki há gás nak szá mít a ré gé sze ti le lõ he lyet
tar tal ma zó kül te rü let el adá sa a kul tu rá lis mi -
nisz té ri um en ge dé lye nél kül, kül te rü let el adá sa
a hon vé del mi mi nisz té ri um spe ci á lis en ge dé -
lye nél kül, ha a föld az or szág ha tár tól vagy a
Fe ke te-ten ger part já tól szá mí tott 30 ki lo mé te -
res kör zet ben ta lál ha tó, to váb bá a kül tel kek el -
adá sa a me zõ gaz da sá gi mi nisz té ri um en ge dé -
lye nél kül. A ki há gá so kért 50–100 ezer lej kö -
zöt ti pénz bír ság szab ha tó ki, és sem mis sé vá -
lik az adás vé te li szer zõ dés.

| Fried No é mi Luj za

A kül te lek nek mi nõ sí tett föl dek adás vé tel é -
nek el sõ lé pé se, hogy az el adó nyil ván tar tás ba
vé tet egy kér vényt an nak a te le pü lés nek a pol -
gár mes te ri hi va ta lá ban, ame lyen az el adan dó
kül te rü let ta lál ha tó. Mel lé kel ni kell az el adá si
aján la tot, il let ve egyéb elõ írt iga zo ló ira to kat.
A kér vény alap ján, an nak be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott egy mun ka na pon be lül az el adá si aján -
la tot 30 nap ra ki füg gesz tik a pol gár mes te ri hi -
va tal szék he lyén, hogy tu do mást sze rez hes se -
nek ar ról az elõ vá sár lá si jog gal bí rók. Elõ vá -
sár lá si jo guk van a társ tu laj do nos ok nak, az
áren dá sok nak, a szom széd tel kek tu laj do no sa -
i nak és a ro mán ál lam nak. Az elöl já ró ság há -
rom na pon be lül kö te les a me zõ gaz da sá gi iz -
ga tó ság hoz el kül de ni egy irat cso mót a kér -
vény és az el adá si aján lat má so la tá val, va la -
mint a le het sé ges elõ vá sár lók név so rá val.

Az elõ vá sár lá si jog gal bí rók nak 30 na pon
be lül írás ban kell je lez ni ük vá sár lá si szán dé ku -
kat, kö zöl ni ük kell az el adó val, hogy el fo gad -

|agrárvilág

Engedélyköteles
a földeladás

Megváltoztatták a külterületek eladásának
szabályait, tájékoztatott a Bihar Megyei Mezõ -
gazdasági és Vidékfejlesztési Igazga tó ság
közleménye. Márciusban jelent meg a Hivata -
los Közlönyben a 2014/7. számú törvény,
melynek elõírásai szerint a mezõgaz dasági,
a honvédelmi és a kulturális minisz térium
jóváhagyása és a polgármesteri hiva talok
közremûködése szükséges a földeladáshoz.
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|városünnep

mû vé szet elõtt tisz tel gõ Apáról fiúra kéz mû -
ves-nap a Ka no nok so ron, il let ve a Civiltár-
sadalomnapja. Hely- és kor tör té ne ti je len tõ -
sé gû kö te te ket mu tat tak be, volt tör té nész kon -
fe ren cia és a ha gyo má nyos tör té nel mi ve tél -
ke dõ a Kár pát-me den cei ma gyar kö zép is ko -
lás ok nak.

Ki ál lí tot tak vá lo ga tást a gyergyószárhegyi
al ko tó tá bor „ter mé sé bõl”, to váb bá ce ru za raj -
zo kat és fo tó kat, fel lép tek re for má tus lel kész -
kó ru sok és a deb re ce ni Canto Armonico
ének  együt tes. A ma gyar or szá gi ven dé gek kö -
zül ér de mes meg em lí te ni az iro dal már Ku ko -
relly End rét és Var ró Dá ni elt, Mikó Ist ván szín -
mû vészt, Gryllus Vil mos ze nészt, Varnus Xa -
vér or go na mû vészt, a Bi ki ni és a Kor mo rán
együt test, a bé kés csa bai Jó kai Szín ház és a
de b re ce ni Cso ko nai Nem ze ti Szín ház tár su la -
tát. A Varadinum Kul tu rá lis Ala pít vány ez út tal
is a négy tör té nel mi ma gyar egy ház zal, if jú sá -
gi és ci vil szer ve ze tek kel kö zö sen szer vez te
meg az ün ne pi ren dez vényt, amely ha gyo má -
nyo san a vá ros ala pí tó Szent Lász ló ki rá lyunk -
ra em lé ke zõ ün ne pi szent mi sé vel és kör me -
net tel, il let ve gá la est tel zá rult.

| M. Zs.

i emel ke dõ en ma gas szín vo na lú és
vál to za tos té má jú ren dez vé nyek kel
ör ven dez tet te meg Nagy vá rad és a
kör nyék ma gyar kö zös sé gét a
XXIII. Festum Varadinum ün nep -

ség. Má jus 9-tõl, az elõrendezvényektõl kez -
dõ dõ en a 18-i gá la es tig a kul tú ra iránt ér dek -
lõ dõk nek szin te min den nap fej tö rést oko zott a
vá lasz tás, rá adá sul még az ün ne pi hét má so -
dik fe le egy be esett a váradi mú ze u mi hét tel is.

Törzs asz tal est és ver ses-ze nés ma gyar tör -
té nel mi idõ uta zás, az tán a szom ba ti vár sánc -
be li ma já lis ad ta meg a ren dez vény alap han -
gu la tát. Több ez ren fi gyel ték a ma gyar is ko lá -
sok mû so ra it, a Bab gu lyá sok ki rá lya cí mért fo -
lyó fõ zõ ver senyt, majd az es ti kön  nyû ze nei
kon cer te ket. Az új vá ro si re for má tus temp lom -
ban meg tar tott nyi tó is ten tisz te let után fo gat -
haj tó-ver senyt kö vet het tek fi gye lem mel a lo -
vas spor tok ra jon gói, de a sport fe je zet ben
volt Bi har FC – Fe renc vá ro si Zöld Sa sok öreg -
fiú fo ci meccs, és em lék ki ál lí tás tisz tel gett a né -
hai Fra di-le gen da, Al bert Fló ri án elõtt.

A ma já li son kí vül is fon tos sze rep ju tott a
ma gyar vagy ma gyar ta go za tos tan in té ze tek -
nek: több na pon át a Varadinum Ju ni or hely -
szí ne volt az Eminescu kö zép is ko la, ta lál ko zó -
kat, is ko la na po kat tar tot tak a Szent Lász ló -
ban, a Szacsvayban, a Lorántffyban, az Ady -
ban. A rossz idõ el le né re sem ma radt el a nép -
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közélet|

Har mad szor ra szer vez nek Ro má ni á ban eu -
ró pai par la men ti vá lasz tá so kat, igaz, az el sõ
2007 no vem be ré ben csak cson ka man dá tum ra
szólt, hi szen az or szág az év ja nu ár el se jé tõl lé -
pett be a nem zet kö zi kö zös ség be. Az ala pí tó ál -
lam fér fi ak, majd az õket kö ve tõ dön tés ho zók
úgy ha tá roz tak, hogy ne es sen egy be az Eu ró -
pai Unió költ ség ve té si cik lu sa az EP-mandá -
tum váltással, ezért is je len tõs a 2014-es esz ten -
dõ, ami kor új hét éves költ ség ve té si cik lus kez -
dõ dik, és öt éves meg bí za tás sal EP-képviselõket
is vá lasz ta nak a tag ál lam ok ban.

Az Eu ró pai Par la ment ben nem a szár ma zá si
or szág, ha nem po li ti kai ho va tar to zás sze rint al -
kot nak cso por to kat a tag ál lam ok kép vi se lõi. A
most zá ru ló cik lus ban mind há rom ma gyar (az
RMDSZ lis tá ján be ju tott Winkler Gyu la, Tõ kés
Lász ló és Só gor Csa ba) a leg na gyobb frak ció,
az Eu ró pai Nép párt so ra i ban fog lalt he lyet. A
mos ta ni EP-választás ered mé nye – az ed di gi ek -
tõl el té rõ en – azt is meg ha tá roz za majd, hogy
mely frak ció ad ja az EU kor má nyá nak is ne vez -
he tõ Eu ró pai Bi zott ság el nö két.

A most le já ró öt éves cik lus ban 766 he lyet
fog lal tak el az EP-képviselõk a strasbourgi szék -
ház ple ná ris ülés ter mé ben, de a tag ál lam ok né -
pes sé gé nek szá mát és az idõ köz be ni bõ ví tést is
fi gye lem be ve võ Lisszaboniszerzõdés ki mond -
ja, hogy az idén tõl 751 fõs le het a gré mi um.

Ma ga a par la ment ja va sol ta, majd az ál lam- és
kor mány fõ ket tö mö rí tõ Eu ró pai Ta nács jó vá -
hagy ta, hogy mely or szá gok nak jut ke ve sebb
EP-hely. Egy-egy kép vi se lõ vel ke ve seb bet küld -
het Strasbourgba Ro má nia és Ma gyar or szág is:
32-t, il let ve 21-et.

Má jus 25-én, va sár nap Ro má nia-szer te a
sza va zó kö rök reg gel 7-tõl es te 9-ig lesz nek nyit -
va. Ezek ben le ad hat ják vok su kat a párt lis ták ra a
sza va za ti jog gal bí ró ro mán ál lam pol gár ok és
mind azok az EU-s ál lam pol gár ok, akik nek ál -
lan dó lak he lye Ro má ni á ban van. Õket spe ci á lis
lis ták ra ve szik fel. A sza va zás nap ján kül föld ön

tar tóz ko dó ro mán ál lam -
pol gár ok az or szág kül -
kép vi se le te in ad hat ják le
vok su kat a ro má ni ai lis -
ták ra. Va la mely EU-
tagállamban élõ, te hát
ott ál lan dó lak hel  lyel ren -
del ke zõ ro mán ál lam pol -
gár ok vi szont a lak hely
sze rin ti sza va zó kör ben
vok sol hat nak az il le tõ or -
szág EP-képviselõire, ám

eh hez a he lyi vá lasz tá si tör vény ben meg sza bott
ha tár idõ ig fel kell vé tet ni ük ma gu kat az ot ta ni
vá lasz tói név jegy zék be. Ma gyar or szá gon ez a
ha tár idõ a voks nap ját meg elõ zõ 16. nap. Az
egyes or szá gok vá lasz tá si ha tó sá gai ér te sí tik
egy mást az ál ta luk nyil ván tar tás ba vett kül föl di -
ek rõl, hogy a nem ze ti vá lasz tá si lis tá ról tö röl -
hes sék õket, és min den ki csak egy he lyen vok -
sol has son.

Ná lunk nem kö te le zõ sem az EP-, sem más -
fé le vá lasz tá son a rész vé tel, de fe le lõs ál lam pol -
gár ként és egy ki sebb sé gi kö zös ség tag ja ként lo -
gi kus, ha azt vá laszt juk, hogy vá lasz tunk. Ha
meg ada tott a be le szó lá si le he tõ ség, hát él jünk
ve le, hogy kép vi se lõ ink mi nél na gyobb lét szám -
ban ott le gye nek az eu ró pai dön tés ho zó fó rum -
ban, és be le szól has sa nak a kö zös sé gi po li ti ka
ala kí tá sá ba. Sok éves ta pasz ta lat bi zo nyít ja, hogy
a mi ér de ke in ket – mint a kol lek tív ki sebb sé gi jo -
gok el is me ré sét, az ön ren del ke zést – sen ki más
nem kép vi se li ha té ko nyan. Nem egy sze rû meg -
vál toz tat ni az EU erõs és be fo lyá sos tag ja i nak
(lásd Fran cia or szág) nem zet ál la mi be ideg zõ dé se -
it, de ha a be le szó lás esz kö zét – az EP-beli je len -
lé tet – is el vet jük, sa ját esé lye in ket csök kent jük.
Ezért men jünk el sza vaz ni má jus 25-én.

| Má té Zsó fia

Május 25-én – az Európai Unió többi
27 tagállamához hasonlóan – Romániában
is eldõl, kik képviselik az országot
a következõ öt évben az Európai
Parlamentben. A magyar közösség elemi
érdeke, hogy reprezentánsai ne
hiányozzanak e döntéshozó fórumból.

Vasárnap EP-választás

A befejezetlennek

tûnõ strasbourgi

EP-székhely

azt jelképezi, hogy

a csatlakozásra

váró államok

nélkül nem teljes

az „Európa-ház” 

2014. május|Biharország|5

A plenáris

ülésteremben

755 hely várja

a képviselõket

(A szerzõ felvételei)



|kultúra

Az albisiak 2008 au gusz tu sá ban, a fa lu nap -
kor úgy dön töt tek, meg ala kít ják a he lyi nép dal -
kó rust. Az öt let gaz da Ba kó La jos ak ko ri al pol -
gár mes ter volt, kar ve ze tõ nek pe dig a nagy gya -
kor lat tal ren del ke zõ Tö rök Fe ren cet kér ték fel.
A köz ség köz pont ban már mû kö dött nép dal kör,
mely nek ala pí tó tag ja, egy ide ig ve ze tõ je is volt
az albisi la kos Tö rök Fe renc nyug dí jas ta nár. Az
is ko lai kó rust is õ irá nyí tot ta több évig.

Az albisi Vad ró zsák re per to ár já nak ös  sze ál lí -
tá sa is Tö rök ta nár úr ra há rult, ami vé le mé nye
sze rint né ha ne he zebb, mint ma ga a fel ké szí tés.
Ilyen szem pont ból a kar ve ze tõ na gyon ru gal -
mas, és min dig a kó rus ta gok kal együtt dön te -
nek. Meg ala ku lá suk kor 18 ta got szám lál tak, és
ez a lét szám mos tan ra ál lan dó sult. Höl gyek és
urak egy aránt vál lal ták az ének lést, ta lán az
elõb bi ek bát rab bak, mert több ség ben van nak.
Né há nyan a már mû kö dõ egy há zi kó rus ból át -
jöt tek eb be a kó rus ba is. Ez a „szim bi ó zis” to -
vább fej lõ dött, mi vel et tõl kezd ve a pol gá ri ve -
gyes kar tag jai az egy há zit is erõ sí tet ték. Má ra
elég nagy az át fe dés a két ének kar kö zött. A lé -
nyeg vi szont az, hogy mind két he lyen be csü let -
tel meg áll ják a he lyü ket.

Fõ cél juk a nép dal ok és nó ták meg õr zé se, a
ha gyo má nyok ápo lá sa és to vább adá sa a fi a ta -
labb nem ze dék nek. Hi szen nem csak ke nyé rrel,

Szárba szökött Vadrózsák
Az Érmelléken egyre több település
büszkélkedhet azzal, hogy kórusa,
népdalköre vagy dalárdája van.
A közigazgatásilag Érbogyoszlóhoz tartozó
Albis sem akart kimaradni a sorból.

A kó rus ve ze tõ,

Török Fe renc

Fellépés után,

nótás vacsorán,

elõtérben Oláh Éva

Margittai 

színpadon

Szalacsi fellépésen

de ha gyo má nya i ból is él a nem zet. Saj nos a fi -
a ta lok – bár sok kö zöt tük a jó han gú – Albison
in kább a hall ga tó ság kö ré ben je len nek meg, de
a kó rus ta gok nem tet tek le ar ról a szán dé kuk -
ról, hogy be von ják õket a nép dal ének lés be.

A Vad ró zsák tag jai lel ke sen gya ko rol nak,
rend sze re sen fel lép nek nem ze ti ün ne pe in ken,
meg em lé ke zé se ken, fa lu na po kon és szü re ti bá -
lo kon. Szí ve sen ele get tesz nek a más te le pü lé -
sek rõl ér ke zõ meg hí vá sok nak, így sze re pel tek
már Nagy vá ra don, Margittán, Szala cson, Ér bo -
gyosz lóban és a ma gyar or szá gi test  vér te le pü lé -
sen, Fü lö pön is. Si ke re sen sze re pel tek a Kimit
tud? ver seny kör ze ti sza ka szán, és meg hí vást
kap tak a me gyei sza kasz ra. Te vé keny sé gük re,
uta zá sa ik ra az RMDSZ he lyi szer ve ze te és a he -
lyi ön kor mány zat ad pénzt. Fõ köz ben já ró juk
Oláh Éva al pol gár mes ter, aki ma ga is ala pí tó
tag ja a nép dal kó rus nak. Fel lé põ ru há i kat az
RMDSZ me gyei szer ve ze té nek tá mo ga tá sá val
ké szít tet ték el. A pró bá kat a re for má tus pa ró kia
ima ter mé ben tart ják, de re mé nye ik sze rint ha -
ma ro san kap nak az ön kor mány zat tól egy er re
al kal mas he lyi sé get. Ter ve ik kö zött sze re pel egy
kó rus ta lál ko zó meg szer ve zé se. Mi vel már szá -
mos meg hí vás nak ele get tet tek, az il len dõ ség
úgy kí ván ja, hogy õk is ven dé gül lás sák ed di gi
há zi gaz dá i kat, mond ta a kó rus ve ze tõ.

| Szõ ke Fe renc
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kultúra|

A Jó zsef At ti la ne vé vel fém jel zett rím pár -
baj ra im már ti zen ötö dik al ka lom mal ke rült sor
áp ri lis 11-én a he lyi Toldy Ál ta lá nos Is ko la
köz re mû kö dé sé vel. A meg mé ret te tés re je lent -
ke zõk nek ez út tal is két pro duk ci -
ó val kel lett a zsû ri elé áll ni uk, Jó -
zsef At ti la vagy egy év for du lós
ma gyar köl tõ (Arany Lász ló, Ba -
las si Bá lint, Rad nó ti Mik lós, Er -
dé lyi Já nos, Kányádi Sán dor,
Pósa La jos, Weöres Sán dor) ver -
sé vel, il let ve egy sza ba don vá lasz -
tott köl te mén  nyel. A ver sen gés
négy ka te gó ri á ban zaj lott, mind -
egyik cso port ba négy-négy di ák -
kal ne vez het tek be a tan in té ze -
tek.

Mo csár Lász ló is ko la igaz ga tó a
szer ve zõ tan in té zet ne vé ben kö -
szön töt te a részt ve võ ket, be mu -
tat ta a Fe ke te Ka ta lin kultúrigaz -
ga tó, Gavrucza Ti bor nyu gal ma zott lel ki pász -
tor, Sza bó Já nos, az érmihályfalvi Mó ka szín -
ját szó cso port ve ze tõ je és D. Mé szá ros Elek, a
Biharország új ság író ja al kot ta zsû rit. A kö te le -
zõ ver sek elõ adá sa után ju tott szus  sza nás nyi

idõ egy po hár üdí tõ, né mi ele mó zsia el fo -
gyasz tá sá ra, hogy az tán újult erõ vel el kez dõd -
hes sen a szé pet hor do zó sza vak tol má cso lá sa.

Az I. és II. osz tá lyo sok ver sen gé sé ben a
mar gittai Kiss Ben ce bi zo nyult a leg te het sé ge -
sebb nek, az érköbölkúti Po kol Elem ér kö vet te
õt a rang so ro lás ban, a he lyi Oláh Erik a tisz -
tes har ma dik hely nek örül he tett. A III–IV. osz -
tá lyo sok kö zül a kiskereki Koncz Erik Ri chárd
nyer te meg a leg in kább a zsû ri tet szé sét, ma -
ga mö gé uta sít va a szalárdi Kõrösi Má tyást és
Nagy Bi an kát. Az V–VI.-os ka te gó ria gyõz te se
a margittai Ko csis Ale xa lett, a kiskereki Mé -
szá ros Már ta a má so dik he lyen vég zett, har -
ma dik ként meg osz tott he lye zés sel két értar -
csai sza va ló de bü tált, Izsó Evódia és Lem per -
ger Adrien. A VII–VIII.-osok kö zül a margittai
Kiss Im re vit te el a pál mát, a he lyi Mol nár Edi -
na a má so dik díj nak örül he tett, a har ma dik
he lyen pe dig a szalárdi Kál lai Bar ba ra és a
szentmiklósi Bé res Eme se Ale xand ra vég zett.
Kü lön ki eme len dõ a Kiskerekibõl ér ke zett,
elõ ké szí tõ osz tá lyos Pál Zsa nett Re ná ta ügyes
vers mon dá sa, õ ver se nyen kí vül ör ven dez tet te
meg a hall ga tó sá got, ezért kü lön díj jal ju tal -
maz ták. A ve tél ke dõt a Várad fo lyó irat könyv -
aján dé kok kal tá mo gat ta.

Kö szö net il le ti a fel ké szí tõ ta ná ro kat, hisz
egy re több volt a já té kos, gyer me kek nek írt,
hun cut vers. Il lett vég re meg sza ba dul ni a gyer -
me kek tõl ide gen, pá to szos, vi lág meg vál tó üze -
ne tet hor do zó köl te mé nyek tõl. Ez út tal nem az
ap rócs ka lel kek bõl igye kez tek ko ra vén elõ -
adást ki csi hol ni, ha nem sze ren csé re a fel nõt -
tek, a zsû ri fi a ta lo dott vis  sza a gyer mek kor
kön  nyû röp tû pil la na ta i ba egy dél elõtt ere jé ig.

| Érmelléki Elek

Rímviadal Szentmiklóson
A hirtelen jött tavaszi meleg után
kellemetlenül hatott a nyirkos,
kabátgombolós ápriliselõ. A magyar
költészet napja alkalmából szervezett
hegyközszentmiklósi szavalóverseny
szervezõin nem fogott ki a bolondos
évszak, jól befûtöttek az eseménynek
otthont adó mûvelõdési házba.

Díjazottak

és zsûritagok

A verseny után

megvendégelték

a szavalókat
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különdíjat kapott
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Siter ne vét az 1332–37-es pá pai ti zed jegy -
zék ben em lí tik elõ ször, de bi zo nyá ra már a ta -
tár já rás elõtt is lé te zett a te le pü lés. A fa lu köz -
igaz ga tá si lag Hegyközcsatár köz ség hez tar to -
zik. A 2002-es nép szám lá lás ada tai sze rint a
te le pü lé sen 663-an él tek, kö zü lük 596 ma -
gyar nem ze ti sé gû, 43 ro mán, 20 ro ma és 4
szlo vák; 2011-ben már csak 597 la kost szám -
lált a fa lu.

A te le pü lés szép he lyen fek szik, a Réz-
hegy ség hez nyu gat ról csat la ko zó Hegy köz
domb vi dé ke mint ha át ölel né a fa lut. A Siter
leg ma ga sabb pont ján ál ló Ár pád-ko ri temp lo -
mot már Szalárd kör nyé ké rõl is le het lát ni.
Vitályos Bar na, Hegyközcsatár pol gár mes te -
re, aki siteri la kos, iga zi lo kál pat ri ó ta ként be -
szél a fa lu ról és az egész Hegy köz rõl. A fõ úton
au tóz va jobb ra is, bal ra is kell fi gyel nem, ami -
kor azt mu tat ja, mik is va ló sul tak meg az utób -
bi idõ ben. Ahol ko ráb ban csak bo zót és gaz
te nyé szett, ma üzem csar no kok, far mok vagy
más lé te sít mé nyek áll nak. Ilyen az a gaz da ság
is, ahol egy vál lal ko zó áfo nyát és mál nát ter -
meszt, ugyan csak az út mel lett ál ló két nagy
üzem csar nok ban hõ szi ge te lõ nyí lás zá ró kat
gyár ta nak, mun kát ad va a hely be li ek nek. A

tót te le ki er dész ház kö ze lé ben nagy te rü le ten
épül if jú sá gi tá bor. Egy ház már áll, több nek
el ké szült a be ton alap ja, s a lab da já ték ok pá lyái
is ki van nak je löl ve.

A sze líd gesz te nye

A fa lu ba ér ve kör be né zünk a siteri ut cá kon,
majd Vitályos Bar na há zá ban be szél ge tünk.
Ami kor a sze líd gesz te nye-ül tet vény fe lõl ér -
dek lõ döm, a pol gár mes ter szo mo rú an mond -
ja, hogy ki pusz tu ló ban van. „Ezek a fák egy
völgy ben ta lál ha tók, az ot ta ni klí ma na gyon
ked ve zõ a sze líd gesz te nye ter mesz té sé re. Saj -
nos az idõs fák ki pusz tul tak, az el ül te tett fi a ta -
lok pe dig még nem hoz nak ter mést – ma gya -
ráz za. – Az el múlt évek ben si ke re sek vol tak a
siteri gesz te nye fesz ti vá lok, so kan el jöt tek.
Ezek kel a ren dez vé nyek kel is öreg bí tet tük a
te le pü lés hír ne vét, hi szen az elõtt év ti ze de ken
ke resz tül ez egy el zárt fa lu volt. A je gyez he tõ
po zi tív vál to zá sok ab ban az idõ ben kez dõd tek

A Nagyváradtól mintegy 20 kilométerre
fekvõ Siter fõleg Árpád-kori mûemlék
templomáról és a szelídgesztenyefa-
ültetvényrõl vált ismertté. Ez utóbbi egyedi
az egész térségben.

A szépen felújított

siteri iskola
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Fogy a siteri gesztenye

Vitályos Barna, Hegyközcsatár polgármestere siteri

lakos



el, de hat ha tó sab ban ak kor, ami kor én let tem
a pol gár mes ter. Min dig is úgy pró bál tam ke -
zel ni a Hegyközcsatár köz sé get al ko tó négy
te le pü lést – Csa tár, Siter, Tót te lek, Sitervöl -
gye –, mint négy gyer me ket. Át tö rést je len tett
Siter éle té ben, hogy 2008-ban át ad tunk egy
7,2 ki lo mé te res asz fal to zott út sza kaszt” –
mond ja Vitályos Bar na.

A fa lu éle té ben so kat je len tett, hogy 2003-
ban a hét te le pü lést ma gá ban fog la ló Hegy -
köz csatár nagy köz ség bõl két ki sebb köz ség
jött lét re Csa tár, il let ve Hegyközpályi köz pont -
tal. Vitályos sze rint Siter egyik ége tõ gond ja a
te le pü lést Nagy vá rad dal ös  sze kö tõ busz já ra tok
hi á nya volt. Kon szen zus ra ju tot tak a szál lí tá si
vál lal ko zó val, így na pon ta nyolc szor jár Vá rad -
ról au tó busz Siterbe és vis  sza.

– Rend be tet tük az or vo si ren de lõn ket –
em lék szik vis  sza az el vég zett fel ada tok ra az –,

az tán vis  sza kap ta az in gat lant az ere de ti tu laj -
do no sa, s mi ren de lõ nél kül ma rad tunk. Az is -
ko lát a ma xi má lis le he tõ sé gek sze rint fel újí tot -
tuk. A gye re kek lét szá ma na gyon le csök kent,
ezért az V–VIII. osz tá lyos ta nu lók nak Csa tár ba
kell jár ni uk. Van is ko la bu szunk, a gye re kek az -
zal utaz nak. Az ele mi osz tály ma radt, itt is ke -
vés, mind ös  sze 17 gye rek van, az óvo dai cso -
port ba 22 ap ró ság jár. Az óvo dát a fel újí tott
is ko lá ba köl töz tet tük, a ré gi óvo da épü le tét is
rend be tet tük, és itt ren dez tük be az or vo si
ren de lõt. Rend be tet tük a kul túr há zat is,
amely ugyan csak le rom lott ál la pot ban volt.
Há rom éve kezd tük el a há rom te le pü lés ivó -
víz el lá tá sát cél zó prog ra mot. A siteri ve ze ték -
rend szer is el ké szült, hos  sza 6,2 ki lo mé ter,
most kö tik be a la ká sok ba. Há rom ki lo mé te -
ren le asz fal toz ták az ut cá kat a fa lu ban, és már
kész a terv ar ra, hogy az ivó víz be kö té se után
min den ut cán kat le asz fal toz zuk. Mél tó kép pen
rend be tet tük a te me tõ ká pol nát, és ke rí tést
épí tet tünk. A vil lany há ló za tot is tel jes mér ték -
ben ki cse rél tük, van nak új transz for má to ra ink
is.
–Holdolgoznakasiteriek,mibõlélnek?
– Meg vál to zott a la kos ság ös  sze té te le, a fa -

lu el öre ge dett, na gyon sok az egye dül élõ öz -
vegy. A fi a ta lok itt ma rad tak, hi szen van mun -
ka le he tõ ség, több vál la lat ko csii is ki jár nak a
te le pü lés re, reg gel vi szik Vá rad ra az em be re -
ket a gyá rak ba, üze mek be, es te hoz zák ha za.
Né hány csa lád föld mû ve lés bõl él, né hány ál -
lat te nyész tés bõl. Na gyon so kan be ad ták a
föld jü ket a te le pü lé sen mû kö dõ me zõ gaz da sá -
gi vál lal ko zás ba, en nek kö szön he tõ en ma már
nincs par la gon he ve rõ föld Siterben. A jö võ -
ben min den kép pen be ru há zó kat sze ret nénk
ide csá bí ta ni, van nak te rü le tek, ame lye ket fel
tu dunk aján la ni épít ke zés re, újabb és újabb
mun ka he lyek te rem té se ér de ké ben.

Va dász tró fe ák

Fel ke res tük a fa lu egyik leg is mer tebb la kó -
ját, Brád Gyu lát. Õ a te le pü lés min de ne se,
aki nek csak gond ja van, az hoz zá for dul.
1996 óta kép vi se li a fa lut a hegyközcsatári he -
lyi ta nács ban. Ven dég lá tónk há za, de fõ leg a
bel se je egye di, nem sok he lyen ta lál ni ilyet: a
be já ra ti fo lyo són több tíz va dász tró fea dí szí ti a
fa lat. Le nyû gö zõ lát vány.

– Itt szü let tünk, a szü le ink is itt él tek, meg -
szok tuk ezt a he lyet, és na gyon sze re tünk itt
lak ni – ma gya ráz za Brád Gyu la, mit is je lent
szá má ra Siter. – Jó itt a le ve gõ, na gyon szép

faluról falura|

A siteri református

templom mûemlék

Ø

Szent György

cselekedeteit

ábrázolják

a falképek 
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a táj, jól le het itt él ni, csak so kat kell dol goz ni.
Van nak olya nok, akik el köl töz tek a te le pü lés -
rõl, és egy idõ után vis  sza jöt tek. Mi a föld je in -
ket egy tár su lás ba ad tuk be, mert ne héz volt
az egyé ni gaz dál ko dás, na gyon sok volt a vad,
nem tud tunk el le ne vé de kez ni, most ta lán ez
job ban si ke rül a tár su lás nak. Ami kor vis  sza ad -
ták a föl de ket, el kezd tem én gaz dál kod ni, eb -
ben a gaz da ság ban min dig volt ló, te hén már
az apám ide jé ben is. Ne kem is volt két lo vam,
szán tot tam ve lük, de ma már nincs se lo vam,
se te he nem. A fa lu csor dá já ban is csak 27 te -
hén van, mert nincs hol ér té ke sí te ni a te jet.
Fõ leg azok tar ta nak te he net, akik sa ját fo -
gyasz tás ra hasz nál ják a te jet, vagy is me rõ se ik -
nek ér té ke sí tik.

Iko nok a temp lom fa lon

Utun kat foly tat va a re for má tus pa ró ki á ra
ko pog tunk be, ahol Gavrucza-Nagy Eme se lel -
ki pász tort ré gi is me rõs ként üd vö zöl het tem. Az
egy ház köz ség nek mint egy 400–450 hí ve van,
kö zü lük 200 ak tív, aki fi ze ti a já ru lé kot, de leg -
alább 120-an egy ál ta lán nem jár nak temp -
lom ba. Az is ten tisz te let lá to ga tá sa el fo gad ha -
tó, meg fe lel a bi ha ri át lag nak.

– Ami kor ide jöt tem, „dél utá nos” gyü le ke zet
volt az it te ni – me sé li a tisz te le tes as  szony. –
Én in kább a dél elõt ti fõ is ten tisz te le te ket is -
mer tem meg, ezért a hí vek is át pár tol tak a dél -
elõtt re. Most, hogy Hegyközújlakra is be szol -
gá lok, csak dél elõtt van is ten tisz te let.

Ta valy há rom év fo lyam kon fir mált, most
van nak el sõ éves konfirmandusok, és ha tan
már má so dik éve sek. Ha tíz kon fir má lan dó fi -
a tal ös  sze gyûl, ak kor kon fir mál nak – ma gya -

|faluról falura

Vadásztrófeák

a Brád család

otthonában

Brád Gyula,

a hegyközi település

mindenese

Jellegzetes siteri

utca, már aszfaltos

az út 

ráz za a lel ki pász tor. Úr va cso rát ál ta lá ban töb -
ben vesz nek, mint amen  nyi a rend sze res
temp lom lá to ga tó.

– Na gyon nép sze rû a hús vét haj na li is ten -
tisz te let, ak kor so kan el jön nek a temp lom ba.
En nek az az ára, hogy a hús vét dél elõt ti is ten -
tisz te le te ken na gyon ke ve sen va gyunk. Szok -
tunk tar ta ni konfirmandustalálkozót, ami kor
az el szár ma zott siteriek is ha za jön nek, ezek
na gyon si ke res egy há zi ese mé nyek. Ez a
temp lom a ma ga mód ján egy misz ti kus hely,
van nak, akik emi att kér nek va la mi lyen egy há -
zi szol gál ta tást. Eb ben a hó nap ban pél dá ul
Ko  lozs vár ról ér ke zik egy fi a tal pár, akik itt
akar nak meg es küd ni.

Most Ma ros vá sár hely rõl ér ke zett szak em be -
rek res ta u rál ják a temp lom bel sõt. Ere de ti leg a
szé kes fe hér vá ri Láng Jó zsef res ta u rá tor dol go -

Ø

10|Biharország|2014. május



zott itt. Most kap tak egy na gyobb tá mo ga tást
a Te le ki Ala pít vány tól, en nek kö szön he tõ en
ér ke zett egy hét ta gú szak em ber cso port a fres -
kók res ta u rá lá sá ra. Gavrucza-Nagy Eme se ar -

ról is tá jé koz ta tott, hogy a fal ké pek Szent
György le gen dás tet te it áb rá zol ják. Ha son ló
iko nog rá fia so ro zat egész Eu ró pá ban csak egy-
ket tõ lé te zik. A siteri egye di sé gét az ad ja,
hogy az egyes ké pe in áb rá zolt tör té ne tek nem
ma rad tak fenn írott le gen dá ban. A má sik ér -
ték mé rõ a ko rai ke let ke zés: a XIII. szá zad ból
da tá ló dik, bi zo nyí ték er re az itt hasz nált né -
hány be tû tí pus, amely ké sõb bi kor ban már
nem for dult elõ.

Az Ár pád-ko ri temp lom fal ké pe it szem lél ve
az em ber el gon dol ko zik azon, hogy ezek az
áb rá zo lá sok majd ezer éve ke let kez tek. A res -
ta u rá to rok nagy fi gye lem mel vé gez ték mun ká -
ju kat, kö szö né sün ket fo gad ták ugyan, de to -
vább dol goz tak. A lel ki pász tor el mond ta, ha
min den jól megy, az idén be fe je zik a res ta u rá -
lást, és tel jes dí szé ben fog tün dö köl ni a siteri
re for má tus temp lom.

| De ák F. Jó zsef

faluról falura|

Restaurátorok

szorgoskodtak

a templomban

A XIII. század elsõ felébõl származnak a feltárt freskók
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Gavrucza-Nagy

Emese református

lelkipásztor



|hagyomány

A mes ter sé gek ki ala ku lá sa öt ezer év re te kint
vis  sza, az ele in te még kez det le ges esz kö zök las -
san-las san tö ké le te sed tek. A szö vés-fo nás lét ele -
me volt e táj egy sé gen élõk nek, hisz nad rág, vá -
szon ga tya, ing, ru ha, szõ nyeg, te rí tõ, tö rül kö zõ -
ken dõ és még szám ta lan nél kü löz he tet len do log
ke rült le a szö võ szék rõl. Ami kor el adó sor ba ser -
dült a le ány zó, még in ten zí veb bé vált a szö vés,
hisz sta fí rung nél kül nem volt ke len dõ a
menyecskénekvaló. Folyt is a ri va li zá lás fa lu he -
lyen, azon igye kez tek, hogy a sta fí rung lá dá ba a
le he tõ leg több szõt tes ke rül jön. Volt egy mi ni -
má lis el vá rás, hogy men  nyi zsá kot, kony ha ru -
hát, tö rül kö zõt, ab roszt, le pe dõt il lik ho zo mány -
ba ad ni. A mo dern, gé pe sí tett kor ban a szö vés-
fo nás las san ként ki szo rult a fa lu si hét köz nap ok -
ból, az esz kö zök zö me tû zi fa ként vé gez te.

Aki men ti a múl tat

Érkeserûben van egy por ta, ahol még csat tog
a ve tü lõ, csi ko rog va-re cseg ve egyen ge ti meg fá -
radt de re kát a száz éves nél idõ sebb eszteváta.

Az érmelléki emberek nemcsak a nád
és a gyékény megmunkálásában,
a leleményes népi halászatban, hanem
a szövés-fonásban is otthonosan
mozogtak. Az érkeserûi BALAJTI IRÉN még
ismeri a mesterség fortélyait, édesanyjától
tanulta, és unokájának adja tovább.

Balajti Irén még men ti a múl tat, ku tat ja a mes -
ter ség õsi for té lya it. A kez de ti pró bál ko zá sok
las san szen ve dé lyé vé ér tek, sze re ti a szö vést, a
sem mi bõl elõ tû nõ min ták meg nyug tat ják a lel -
ket. Azok nak, akik nek stressz prob lé má ik van -
nak, „kú ra ként” nagy anyá ink esztevátáját ajánl -
ja Irén, és lát szik raj ta, hogy ko mo lyan is gon -
dol ja, amit mond.

Vetõkaróra kerül

a pamutfonál

Balajti Irén a tekerõlevéllel gombolyagot készít

Balajti Irén, Barbara és Munkácsi Irén a kerekes

rokkával
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Három nemzedék
a szövõszéknél
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Kis sé szû kös he lyen, az elõ szo bá ban van fel -
ál lít va a szö võ szék, de van egy má sik ha son ló
mun ka esz kö ze is, azt a fe dett te ra szon ál lít ják
fel, amint nyár ba for dul az idõ. Hos  szú évek kel
ez elõtt az édes any já tól ta nult meg szõ ni, és mi -
vel a vá szon ru hák ide je le járt, job bá ra csak
rongy szõ nye get gyár tot tak. Az még elég gé egy -
sze rû mun ka volt, két nyüst tel dol goz tak, a
négy nyüs tös szö vés már jó val több tu do mányt
igé nyel. Fel is kel lett jár nia a fa lu idõs as  szo nya -
it, amíg akadt, aki meg mu tat ta, mi ként ké szül.
Az óta ál ta lá ban négy nyüst tel ké szí ti a fa li szõ -
nye ge ket, ülõ al kal ma tos sá gok ra te rí tõt, já ró szõ -
nye get, olyan mu ta tós, roz ma ring min tást.

A ve tõ karóra te ke rik fel a hos  szú sá got adó
négy szá las pa mu tot, majd on nan az eszte vá tá ra
ke rül. Na gyon ap ró lé kos mun ka a nyüs tön és a
bor dán va ló át fû zés, ami hez két sze mély együtt -
mun kál ko dá sa szük sé ges. A csó nak ala kú ve tü -
lõ ben van nak a szí nes fo na lak. A pa mut ne he -
zen be sze rez he tõ, de a fo nál bon tott pu ló ve rek -
bõl ol csón elõ ál lít ha tó. Irén a he lyi ka to li kus plé -
bá ni á tól vá sá rolt, se gély ként ér ke zett ru ha da ra -
b ok ból te ke ri a gom bo lya go kat. Ház hoz men -
nek a vá sár lói, a mint egy fél mé ter szé les szõ -
nye gek fo lyó mé ter ét 15 le jért ér té ke sí ti. A szõt -
te sek zö me Ma gyar or szá gon ta lál gaz dá ra, de
vit tek már Ang li á ba is be lõ le. Órán ként fél mé -
ter hos  szú sá gú szõ nye get tud le gyár ta ni. Amíg
mind eze ket el me sél ge ti a há zi as  szony, ad dig a
ti zen egy éves uno ka, Bar ba ra már bak arasz nyi
szö vést el is ké szít. Hisz Balajti Irén nem csak õr -

zi, de igyek szik to vább is ad ni a ha gyo mányt.
Úgy néz ki, Bar ba ra lesz az, aki át ve szi majd a
sta fé ta bo tot. A kis lány el mond ja, sze re ti ezt a
mun kát, ta nu lás után jó ki kap cso ló dás. Min den -
kép pen jobb, mint a túl zott te le ví zió-né zés – ál -
la pít ja meg fel nõt tek hez il lõ böl cses ség gel.

Déd nagy anyá tól uno ká ig

Nagy örö möm re elõ ke rül a bel sõ szo bá ból a
nyolc van esz ten dõs déd nagy ma ma, Mun ká csi
Irén. Tõ le a ken der bõl va ló szö vés-fo nás fe lõl ér -
dek lõ döm. Egy ket tõ re meg ál la pí tom, hogy ne -
héz, fá rad sá gos mun ka volt ez a ja vá ból. A ken -
dert még vi rág zás elõtt le vág ták, majd úgy ne ve -
zett áz ta tó ba vit ték, rend sze rint a fa lu mé lyeb -
ben fek võ vi zes te rü le té re. Érkeserûben a Linkó-
tó szol gált ken der áz ta tó ként. Sár ral fed ték a
ken dert, an nak a sú lya meg aka dá lyoz ta, hogy
fel emel ked jék a víz fel szín re. Egy he ti áz ta tás után
tisz tá ra mos ták, majd ki te rít ve szá rí tot ták. Az tán
egy ló cá hoz ha son ló esz kö zön poz dor já vá tör -
ték a ken der szá la kat, s ezt a ge re be ne zés, köz -
ért he tõb ben a fé sü lés kö vet te. Ek kor vált el a
hasz nos rész a ken der szár tól. A gu zsaly ra tett
szöszt or só val so dor ták fo nal lá. Ké sõbb már
meg je lent a láb bal hajt ha tó rok ka, ami meg -
könnyí tet te a fo nal ké szí tést. A fa lu fi a tal ja i nak
ta lál ko zó he lye volt a fo nó, ahol té li es té ken pör -
gött az or só. Ha va la me lyik lány ke zé bõl ki csusz -
 szant, a le gé nyek gyor san fel kap ták. Csak csók -
kal le he tett vis  sza vá sá rol ni – em lé ke zik vis  sza a
déd nagy ma ma. A dur vább ken der bõl zsá kot
szõt tek, a jó mi nõ sé gû fo nal a már em lí tett fa lu -
si kel mék elõ ál lí tá sá ra szol gált.

Balajti Irén el hi va tott sá gát lát va so kan csó vál -
ják a fe jü ket, hogy „Irén ke, kell ez ne ked, an  nyi
ve szõd ség van ve le, mi nek csi ná lod?” „Mert sze -
re tem” – szok ta ilyen kor mon do gat ni. Anya gi -
lag nem iga zán ki fi ze tõ dõ, bár jól jön a kis mel -
lé kes ke re set, de mint mond ja, õ nem azért csi -
nál ja. Köz ben szen ve dé lyes gyûj tõ is lett, rend -
sze re sen ku ta ko dik pad lá so kon ré gi tár gyak
után, már a har ma dik szö võ szé ket men tet te
meg az enyé szet tõl. Ke re kes rok kát is ta lált. A
leg na gyobb fé lel me, hogy a nyüs tök elõbb-
utóbb tönk re men nek, el avul nak a száz éves fo -
na lak. Azon van, hogy fel lel jen va la kit, aki még
ért a nyüst ké szí tés hez. Sze ret né el sa já tí ta ni õ is.
A hát tér ben Bar ba ra in te get, hogy azt õ is meg
fog ja ta nul ni. Nagy ma má ja elé ge det ten mo so -
lyog az uno ka lel ke se dé sét lát va, hisz na gyobb
öröm ez, mint akár ut ca hossz nyi szõ nyeg el adá -
sá ból be folyt ke re set.

| Ér mel lé ki Elek

A dédnagymama

egy szõnyeggel

Színes fonál

a csónak alakú

vetülõben
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o ló gi ai In té zet be, de nem ju tott be, ezért el kezd -
te a val lás ta ná ri egye te met. A kö vet ke zõ év ben
már „vet te az aka dályt”, és el kezd het te te o ló gi ai
ta nul má nya it. Köz ben foly tat ta a val lás ta ná rit is,
és mind ket tõ bõl dip lo má zott 2010-ben, sõt
mind két sza kon el vé gez te a mes ter kép zést is
2012-ben. Még ab ban az év ben ki ne ve zést ka -
pott a vedresábrányi re for má tus gyü le ke zet be.
Emel lett a margittai gyü le ke zet ben is se gít a szol -
gá lat ban. Ki ne ve zé se után né hány hó nap pal lé -
pett há zas ság ra Bo tos Sán dor margittai pszi cho -
ló gus sal, aki ben min den te kin tet ben tá masz ra ta -
lált.

–Önszerintminekköszönhetõéletpályájá-
bana„pálfordulás”?

– Sze ret tem a re ál tan tár gya kat, de már ki csi
ko rom óta von zód tam a temp lom hoz. Nagy ma -

Vedresábrány Ár pád-ko ri mû em lék temp lo -
má ban 2011–2013 kö zött vé gez ték a ré gé sze ti
fel tá rást, ku ta tást, a fel újí tá si mun kát pe dig
2012-ben kezd ték el és ta valy fe jez ték be. A
temp lom vél he tõ en a XII. szá zad vé gén vagy a
XIII. szá zad ele jén épült, tor nya pe dig 1910-ben
ké szült el. A he lyi kö zös ség sa ját erõ bõl nem tud -
ta vol na fe dez ni a fel újí tás költ sé gét, de se gít sé -
gük re si e tett a ma gyar kor mány a Te le ki Ala pít -
vá nyon ke resz tül. A fi nis ben az új lel kész, Bo tos
Jú lia és fér je is bõ ven ki vet te ré szét a mun ká ból.

A lel kész nõ Szil ágy me gyé ben, Sarmasá gon
szü le tett, ott vé gez te ál ta lá nos is ko lai ta nul má -
nya it, majd Zilahon, a Silvania Fõ gim ná zi um ban
ma te ma ti ka–in for ma ti ka sza kon foly tat ta,
ugyan is ak kor még re ál be ál lí tott sá gú élet pá lyát
kép zelt el ma gá nak. Ti zen egye dik osz tály ban
elõ fel vé te li vel be ju tott a ko lozs vá ri Babeº–Bo lyai
Tu do mány egye tem ve gyész mér nö ki ka rá ra. Ezt
az esélyt azon ban nem hasz nál ta fel, mi vel a bel -
sõ kész te tés a lel ké szi pá lya fe lé ve zé rel te. Érett -
sé gi után fel vé te li zett a ko lozs vá ri Pro tes táns Te -

A közösségépítés
a legfõbb feladat
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BOTOS JÚLIA (lánykori nevén Kocsis) 2012.
szeptember 1-jétõl szolgál a vedresábrányi
református gyülekezet lelkipásztoraként.
A fiatal generációt képviseli, s mindjárt
„a mély vízbe” dobták, hiszen belecseppent
a felújítási munkálatok közepébe.
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férjével, Sándorral
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mám mal vagy édes anyám mal jár tam oda, és na -
gyon jól érez tem ma gam az is ten tisz te le tek alatt.
Ké sõbb, a kon fir má lás elõtt úgy mond füg get le -
ned tem, és egye dül jár tam temp lom ba. Éle tem
ré szé vé vált az is ten tisz te le ten va ló rész vé tel, nem
volt tel jes a va sár nap nél kü le. Va ló szí nû leg az el -
ha tá ro zás az évek so rán ér le lõ dött ben nem, és a
ti zen ket te dik osz tály ele jén tört tel jes erõ vel fel -
szín re. Már a VIII. osz tály el vég zé se után is gon -
dol kod tam azon, hogy a re for má tus kol lé gi u mot
vagy az el mé le ti lí ce u mot vá las  szam-e. Ak kor
még a re ál be ál lí tott ság gyõzött…
–Mekkoraavedresábrányireformátuskö-

zösség?Hogyantudjamegszólítaniafiatalsá-
got?

– Gye re kek tõl idõ se kig ös  szes sé gé ben 120 fõt
tar tunk nyil ván, akik bõl 100 az egy ház fenn tar tó.
A két szám ös  sze ve té sé bõl egy bõl ki de rül, hogy
saj nos igen ke vés a gye rek. Ez pe dig a kö zös ség
el öre ge dé sé hez vezet… A hí vek kö zül egy-egy
va sár na pi is ten tisz te le ten 25-40 sze mély van je -
len. Ez ará nya i ban nem te kint he tõ rossz nak.
Ter mé sze te sen a sá to ros ün ne pe ken sok kal töb -
ben el jön nek az is ten há zá ba. Ka rá csony kor több
mint 80-an vol tunk. Há la Is ten nek, az úr va cso rá -
zók szá ma is ál ta lá ban 30-40 kö rü li. A gye re kek -
nek rend sze re sen meg tar tom a val lás órá kat, eze -
ken át la go san tí zen vesz nek részt. Ese ten ként
más fe le ke ze tek gyer me kei is el jön nek. Több
mint egy éve mû kö dik az if jú sá gi bib lia óra, ele in -
te ke ve seb ben jöt tek, de má ra meg dup lá zó dott a
kez de ti lét szám. A na gyob ba kat ki csit ne héz
meg szó lí ta ni, saj nos ná lunk is elõ for dul, hogy a
fi a ta lok el tá vo lod nak az egy ház tól, ahogy mond -
ják, „ki kon fir mál nak”. Vis  sza hív ni õket pe dig
elég ne héz és tü rel met igény lõ fel adat. Leg köny -
 nyebb azo kat a fi a ta lo kat meg fog ni, akik épp
kon fir má lás után van nak. Ál ta lá ban õk a leg fo -
gé ko nyab bak a hí vó szó ra. Ka rá csony kor fel ele -
ve ní tet tünk egy ré gi vedresáb rá nyi ha gyo mányt,
a kán tá lást, eb ben nagy öröm mel és lel ke se dés -
sel vet tek részt. Szá muk ra és szá mom ra is nagy
él mény volt. Pró bál ko zunk egy há zon kí vü li prog -

Árpád-kori

maradvány

a templom -

belsõben
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ra mok kal is. Ta valy pél dá ul ki rán dul tunk a gyer -
me kek kel a fa lu mel let ti er dõ szél re egy sza lon na -
sü tés ere jé ig, a fi a ta lok nak pe dig ma já list szer vez -
tünk. Ez már öku me ni kus volt, mi vel más val lá sú
fi a ta lok is csat la koz tak hoz zánk. A margittai fi a -
ta lok kal kö zö sen pe dig Fe ke te er dõ re ki ruc can -
tunk. Ta valy be je gyez tünk egy egye sü le tet Hulda
né ven, ez zel kö zö sen csa lá di na pot ren dez tünk.
Ki csik tõl na gyo kig több mint fél szá zan vet tek
részt raj ta.
–Vannaktelepülések,aholfenntartássalfo-

gadják azt, ha a lelkipásztori hivatást hölgy
gyakorolja.Öntalálkozottilyesmivel?

– Nem vet tem ész re ilyes mit. Igaz, ele in te ne -
he zen ta lál ták meg a meg szó lí tá si for mát, fõ leg a
fér je mét. Gye re kek ese té ben ez hang sú lyo zot tan
ér zõ dött, de az tán szép las san min den a he lyé re
ke rült. Én nem ta lál koz tam fenn tar tá sok kal. A
pres bi té ri um ban is je len van nak a hölgy kép vi se -
lõk. Szak ma i lag szé les pa let tát fed nek le, és hí -
vás ra szí ve sen jön nek se gí te ni. Mi u tán ide ke rül -
tem, is mer ke dés cél já ból el kezd tem a csa lád lá to -
ga tást, és mind a mai na pig foly ta tom. Fon tos -
nak tar tom az is ten há zán kí vü li sze mé lyes kon -
tak tust.
–Önbelecseppentafelújításimunkálatok-

ba.MitvalósítottakmegazÖnittléteóta?Mik
atervei?

– Ami kor ide ke rül tem, a te tõ szer ke zet cse ré je
már ké szen volt a temp lom ban, de az elekt ro -
mos há ló zat, a vi lá gí tó tes tek, az ab la kok cse ré je,
a vil lám há rí tó fel sze re lé se, va la mint egyéb já ru lé -
kos ja ví tá sok már az „én idõm ben” tör tén tek,
nagy részt ön erõ bõl. Ter mé sze te sen ez zel pár hu -
za mo san a pá lyá zat is foly ta tó dott to váb bi mun -
ká la tok kal. Ezen kí vül fo lya ma to san ren dez tük és
ren dez zük a temp lom ker tet. A temp lom tor nyon
be kell fe jez ni a bádogosmunkát, fel sze ret nénk
újí ta ni a gyü le ke ze ti ter met, szi ge tel ni, va kol ni
kel le ne a pa ró kia épü le tét, és sze ret nénk meg -
men te ni a ré gi pa ró ki át, amely pil la nat nyi lag
elég le rob bant ál la pot ban van. Eze ket rész ben
pá lyá za tok ból fi nan szí roz nánk. A leg fon to sabb -
nak vi szont azt tar tom, hogy kö zös sé günk lel ki
gon do zá sát el lás sam, és be kap cso lód ja nak az
em be rek az is ten tisz te le ti élet be. Mi vel kis gyü le -
ke zet rõl van szó, olya nok va gyunk, mint egy
nagy csa lád, és azt sze ret ném, hogy mi nél töb bet
le gyünk együtt. A kö zös ség épí tést tar tom a leg -
fõbb fel ada tom nak. „De ke res sé tek elõ ször az Õ
or szá gát és igaz sá gát, és ezek mind rá adá sul
meg adat nak nek tek. Ne ag gód ja tok te hát a hol -
na pért, mert a hol nap majd ag gó dik ma gá ért:
elég min den nap nak a ma ga baja.”(Máté 6,33-
34).

| Szõ ke Fe renc
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Hi tet hin tett, ma gyar nyel vet ápolt, nem zet -
tu da tot tar tott épen Gel lért Gyu la, csi hol va a
lán got fá rad ha tat la nul. Sok szor so kan cso dál -
koz va fi gyel tük azt a lel ke se dést, ami he ví tet -
te, ke res tük a tit kot, azt a meg fog ha tat lan
ener  gia for rást, amely ré vén még a két ke dõ ket
is ma gá val so dor ta. És most, har minc hét év
lel ké szi szol gá lat után, ami bõl hu szon né gyet
töl tött Bihardiószegen, nyug díj ba vo nul. Mi ért
is kell kor hoz köt ni a nyug dí ja zást, zsör tö lõ dik

gyak ran az em ber, hisz an  nyi ki égett, ko ra vén
fi a tal mel lett el kel ne a fo lya ma tos tûz ben égõ,
tett re kész, ki pró bált nagy öre gek ban dé ri u -

A hithintõ lelkipásztor
hagyatéka Diószegen
Bihardiószeg utcáit járva tárgyakban –
emlékhelyekben, szobrokban, emléktáblák
tucatjában – visszaköszön GELLÉRT
GYULA református lelkipásztor munkája,
aki szinte negyedszázadig állt az ottani
közösség szolgálatában. A kézzelfogható
dolgok mellett sokkal jelentõsebb
az a „rejtett” munka, amit a lelkekben
végzett.
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Bocskai fejedelem

szobra áll

a diószegi

templomkertben

Gellért Gyula harminchét év lelkészi szolgálat után

vonult nyugdíjba



ma. De a szá mok, az év szám ok kö nyör te le -
nek.

Ko ra reg gel van még, sok a te en dõ, pa ko -
lá szás, át adás, cso ma go lás, egy szó val a ké szü -
lõ dés. Men ni kell. Azért jut idõ né mi szám ve -
tés re is. A be szél ge tés so rán meg tö rik a min -
dig ha tá ro zott, cél tu da tos, ugyan ak kor szí vé -
lyes pa pi em ber. Fá tyo los sá vá lik a hang,
könnyel tel nek a sze mek, em lé kek dön ge tik az
ér zel mek dob ja it. Tam tam ra jár a szív. Vé gül
igyek szünk fér fi a san „le ját sza ni” ezt a be szél -
ge tést, bár csep pet sem kön  nyû, te ret nyi tunk
a kro no ló gi á nak.

Gel lért Gyu la hat van öt év vel ez elõtt a
Szatmár me gyei Eg ri ben szü le tett, Gel lért
Sán dor ma gyar sza kos ta nár, jó tol lú köl tõ em -
ber és Magoss Juliánna ta ní tó nõ gyer me ke -
ként; a csa lád raj ta kí vül még két gyer mek kel
ál da tott meg. Fe le sé ge Var ga Eni kõ. Két gyer -
me kük szü le tett: lá nyuk, Édua Gyöngy vér föld -
rajz sza kos ta nár, fi uk, Hu ba mû épí tész. Gel -
lért Gyu la érett sé gi után geo ló gi ai tech ni kus -
nak ta nult, majd a má ra ma ro si szí nes fém érc-
bá nyák fel tá rá sá nál tüs tén ke dett. Ke ve sen
tud ják ró la, hogy a sport ban is ki pró bál ta ma -
gát, 70 kg-os súly cso port ban Máramaros me -
gye csel gáncs baj no ka volt.

Az ér cek csil lo gá sá tól mi ve ze tett a pa lást vi -
se lés kön  nyû ter hé ig? – te szem fel a kér dést.
Gel lért hár mas érv rend szer rel in do kol ja a pá -
lya mó do sí tást. Nagy ha tás sal volt rá ké sõb bi
pá lyá ja so rán is Ka rá csony Sán dor múlt szá -
zad ele ji pe da gó gia-fi lo zó fus, ugyan ak kor rá -
éb redt, hogy a bá nya mun kát nem te kin ti élet -
cél nak. Szol gá lat ra vá gyott, az élet te len ás vá -
nyok nem lel ke sí tet ték, hús-vér em be rek kel
sze re tett vol na fog lal koz ni. A cél meg volt,
csak az esz közt nem lát ta ele in te vi lá go san.
De Is ten meg mu tat ta szán dé kát. A má ra ma ro -
si he gye ket, domb vo nu la to kat jár va, mi köz -
ben fel tá rá si mun ká kat vé gez tek, rá cso dál ko -
zott a táj szép sé gé re, a te rem tés cso dá já ra.
Eb ben a nagy csend ben lel ké be sú gott a nagy
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„mun ka adó”: vi lá gos sá vált elõt te, hogy lel ké -
szi pá lyá ra fog lép ni.

A te o ló gia el vég zé se és az Ara don el töl tött
egy év nyi se géd lel kész ke dés után Szentjobbra
ke rült lel ki pász tor nak. Épít ke zõ, ma ra dan dót
te rem tõ ha bi tu sa már ot ta ni szol gá la ta so rán
meg mu tat ko zott. A kom mu nis ta idõk bõl jól is -
mert egy ház szo ron ga tó párt po li ti ka ke vés
moz gás te ret en ge dett a ma gyar re for má tu sok -
nak. Ti zen két év ot ta ni mun ká ja so rán még is
si ke rült egy eme le tes pa ró ki át épí te nie.
Bihardiószegre 1990-ben ke rült, majd egy
évig Zü rich ben (Svájc) ven dég di ák ként ta nult.
Foly ton tüs tén ke dõ tem pe ra men tu mát egy re
in kább el is mer ték, így ke rült 1994-ben az Ér -
mel lé ki Egy ház me gye élé re, és több szö ri új ra -
vá lasz tás sal ti zen hat éven át te vé keny ke dett
es pe res ként. Ez idõ alatt haj tot ta vég re egyik
leg na gyobb „fegy ver tény ét”, temp lom épült
Jankafalván!

Már dió sze gi de bü tá lá sa évé ben fel avat ták
Bocs kai Ist ván em lék táb lá ját, in nen gyö ke rez -
tet ve az im már ha gyo mán  nyá érett, 2007-
ben út já ra in dí tott nyú zó völ gyi vallási-
mûvelõdési-történeti nép ün ne pélyt. Hos  szú
kál vá ria után, 2002-ben si ke rült vis  sza sze rez -
ni és új ra fel ál lí ta ni Kos suth La jos szob rát. A
ké sõb bi ek fo lya mán Gel lért köz re mû kö dé sé -
vel meg ala kult a gróf Szé che nyi Ist ván Hu -
szár szá zad, va la mint a Bóné And rás Ku ruc ez -
red, a név adó nak em lék táb lát is avat tak. Fel -
épült a Hajdú-kuruc-huszár Mú ze um, és mos -
tan tól könyv tár ként is fog mû köd ni. Ott he -
lye zik el a tisz te le tes ma gán könyv tá rá ból a
gyü le ke zet nek ado má nyo zott több mint két -
ezer kötetet.

Gel lért Gyu la vall ja és cse lek szi Ka rá csony
Sán dor sza va it: „A ha za fi ság Is ten sze rint va ló
ér zés.” De té ves do log len ne azt gon dol ni,
hogy a nem ze ti ön tu dat ra va ló ne ve lés az egy -
há zi élet ro vá sá ra ment vol na. Az is ten há za
kül sõ-bel sõ fel újí tá son esett át, a kom mu niz -
mus ide je alatt el or zott több in gat lant vis  sza -
sze rez tek. Egyik ben szo ci á lis kony hát mû köd -
tet nek, az ott meg for du ló idõs em be rek nek
rend sze re sen ige hir de tés sel szol gált a lel ki -
pász tor. Ger gely An na má ria ve ze té sé vel be in -
dult a diakóniai mun ka, en nek a lel ki pász tor
egy év ti ze den át az el nö ke volt. Meg ala kí tot -
ták a Ghitea An gé la ve zet te Asók Ist ván Kó -
rust, en nek a tisz te le tes is tag ja, ugyan ak kor a
lel kész ver bu vál ta Ha gyo mány õr zõ Ci te ra ze -
ne kar is egy re in kább is mert té vált a fu ru lya -
cso port tal egye tem ben. Húsz évig zsi na ti tag,
ti zen hat éven át pe dig a Ma gyar or szá gi Egy -
há zi Le vél tá ros ok Egye sü le té nek tag ja volt,
eköz ben tíz évig egy ház ke rü le ti le vél tá ros ként
is te vé keny ke dett. Egy ide ig pe dig a Lorántffy
Zsu zsan na Re for má tus Gim ná zi um is ko la szé   -
kének el nö ki tisz tét lát ta el. Szám ta lan elõ -
adást tar tott ide ha za csak úgy, mint kül föld ön.
Töb bek kö zött a hon fog la ló ma gya rok ról, a
fin nek re for má ci ó já ról, az 1568-ban tör vény -
be ik ta tott val lás sza bad ság ról, Heltai Gás pár,
Kár olyi Gás pár éle té rõl, a ma gyar bib lia for dí -
tás ok ról, Bocs ka i ról, Apá czai mun kás sá gá ról,
a le vél tá rak nél kü löz he tet len sé gé rõl, csa lád ról,
iro da lom ról, kör nye zet vé de lem rõl stb. ér te ke -
zett. Nagy pél da ké pé rõl, Ka rá csony Sán dor ról
nyom ta tás ban tíz ta nul má nya je lent meg.
Mun ká ja je len tõ sé gét több el is me rés is fém jel -
zi, 2009-ben a Bihardiószeg dísz pol gá ra cím -
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re ér de me sí tet ték, Fé nyes Elek- és Ezüst fe nyõ-
díj jal tün tet ték ki, meg kap ta a Pro Ecclesia dí -
jat.

Vis  sza te kint ve az el telt idõ szak ra, Gel lért
Gyu la úgy vé li, még töb bet el le he tett vol na
ér ni, csak na gyobb oda szá nás, jobb hoz zá ál lás
kel lett vol na az em be rek ré szé rõl. A ma gyar -
or szá gi Tépe re for má tu sa i val test vér-te le pü lé si
kap cso la tot ápol nak, ha son lót ter vez tek to -
váb bi olyan gyü le ke ze tek kel, ame lyek hez tör -
té nel mi szá lak men tén kö tõd nek. Er re már
nem fu tot ta az idõ bõl. A tisz te le tes ki emel ten
fon tos nak tart ja az if jú ság ne ve lé sét, ami vé le -
mé nye sze rint már ön ma gá ban egy tel jes em -
bert igény be ve võ fel adat. A jó kez de mé nye -
zés, a lel kes oda adás ön ma gá ban még nem
elég, ha a szám be li fo gyás nak nem si ke rül gá -
tat vet ni. Bihardiószegre va ló ér ke zé se kor
2500 tag ja volt a gyü le ke zet nek, mos tan ra
1200-an ma rad tak.

Az egy ház és a po li ti ka kap cso la tát fir ta tó
kér dé sünk re a lel ki pász tor ki fej tet te: min dig
nem zet ben kell gon dol kod ni, en nek fe let te
kell áll nia a párt po li ti ká nak. Az egy ház nak
csak olya nok kal sza bad kap cso la tot épí te nie,
akik ezért mun kál kod nak. Itt nem a nagy
nem ze ti es ke dõ szó la mo kat pu fog ta tók ra kell
gon dol ni, ha nem azok ra, akik va ló sá go san is
tesz nek né pün kért. Ja kab apos tol sza va i val él -
ve, sza ba don fo gal maz va: a cse le ke de te id del
mu tasd meg a hi te det, va gyis amit hir detsz,
ak ként is élj.

Egy üze ne tet is si ke rül ki csi kar nunk út ra va -
ló ul a sta fé tát át ve võ lel ki pász tor szá má ra:
„Na gyon sze res se a gyü le ke ze tet, mint a szü lõ
a gyer me két, hisz bár mi lyen rossz is a gyer -
mek, a szü lõ nek min dig ked ves. Po fo nok itt is
lesz nek, de a né pet ak kor is sze ret ni kell, mert
ér tük va gyunk mi itt.”

| Érmelléki Elek
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mi kor a kö ze lem ben já ró-ke lõ em be -
rek be szé dét hal lom, oly kor ég nek
áll a ha jam. Jó ma gya rok nak tart -
ják ma gu kat, ám édes anya nyel -
vünk szép sé gé re, tisz ta sá gá ra, ki -

fe je zõ ere jé re ügyet sem vet nek. Mon da ta ik ba
ide gen sza va kat ik tat nak, és so ro za to san nyel -
vi vét sé ge ket kö vet nek el. Ügyet sem vet nek

ar ra, hogy ez zel gon do lat köz lé -
si esz kö zünk ért he tõ sé gét, he -
lyes sé gét ká ro sít ják.

Ez egy aránt vo nat ko zik a saj -
tó ban, a köz be széd ben elõ for -
du ló elkövetkezendõ mel lék -
né vi ige név re. Mit ke res itt
az -an dó, -endõ kép zõ? Mi ért
nem elég szünk meg az el kö vet -
ke zõ, kö vet ke zõ, jö võ sza vak -
kal? Íme né hány bá to rí tó pél da

a he lyes bí tés re: Az el kö vet ke zõ
he tek ben vég zek a ker ti mun ká val.

Az ide gen nyelv el sa já tí tá sa a kö vet -
ke zõ évek fel ada ta. A jö võ ben sor ra ke -

rü lõ ver se nyen ma gam is részt ve szek.
Erõ sen hi báz nak azok, akik nem hely ha tá -

ro zó ként, oda nem il lõ vo nat ko zás ban il lesz tik
be szé dük be az ezen, azon sza va kat. Íme! Ezen
ügyben én is ér de kelt va gyok. Azonindoklás-

sal tá mo ga tom ja vas la tod, hogy… Az ez, az
mu ta tó név mást -on, -en, -ön hely ha tá ro zó
rag gal ki egé szít ve így hasz ná lom he lye sen:
Azon az asz ta lon meg ta lá lod a köny vet. E vé -
tek el ke rü lé sé re két meg ol dást aján lok. A
hosszabb alak zat: Eb ben az ügy ben én is ér de -
kelt va gyok. Az zal az in do ko lás sal tá mo ga tom
ja vas la tod, hogy… A má sik le he tõ ség egy ki -
ha ló fél ben lé võ mu ta tó név más: eme
ügyben…, ama indokolással…
Deazonban – hall juk gya kor ta, ami kor szó -

nok ló tár sunk egy ko ráb bi ál lí tás sal el len té tes
vé le mé nyét kí ván ja ki fe jez ni. Hal kan meg kér -
de zem: mi ért sza po rít ja a szót, hi szen mind -
ket tõ azo nos je len té sû? Oly kor – né mi gúny -
 nyal – így foly ta tom: ám bár, no ha, jól le het,
mert e há rom kö tõ szó ér tel me ugyan az.
Nincsmese. Év ti ze dek kel ez elõtt gya kor ta

be szé dük be ik tat ták azok, akik va ló já ban azt
óhaj tot ták mon da ni, hogy kár a hu za vo ná ért,
tér jünk a tárgy ra! Az írott nyelv ben ez nem
for dult elõ, ám a be szélt ben igen. Vi szont ma -
nap ság is el hang zik: Nabumm!Ésakkormi
van?Süketduma.A fen ti e ket tol vaj nyel vi for -
du la tok nak te kin tem, és aján lom, igye kez zünk
a ha son lók tól is meg sza ba dul ni! Hasz ná la tuk -
kal vé tünk a szép stí lu sú be széd kö ve tel mé nye
el len.

| Dánielisz Endre

Apró-cseprõ bosszúságok

A



|hagyomány

Köröstárkány há za i nak ut cai be já ra tát bá -
dog ka puk vé dik. A desz ká ból ké szült ka put
már 1909-tõl ci ne zett bá dog gal bo rí tot ták,
hogy tar tós és biz ton sá gos le gyen. A csûr az
ut cá val pár hu za mos épü let, mint egy le zár ja az
ud vart. Ud var fe lõ li ka pu ja dí szes, léc rá cso zá -
sú, a kert fe lõ li ré szén pe dig tö mör desz ka ka -
pu ja van. A ka pu vá zát két füg gõ le ges ka pu -
osz lop és eze ket felül és alul ke reszt ben ös  sze -

kö tõ ka pu ge ren da al kot ja. A 3,10 × 3,20 m-
es ka pu nyí lás ba he lye zik a két szár nyú ka put.
A kes keny szárny – 1 m szé les – a be já ró,
ezen köz le ked nek az em be rek és en ge dik ál la -
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Egyedi állat-

és növény -

ábrázolás –

Köröstárkány

24. szám

Minden jellegzetes díszítõelem megtalálható

a csûrkapun – Köröstárkány 24. szám. 

Míves, díszes csûrkapuk
Dr. Kós Károly néprajzkutató az 1970-es
években bejárta a Belényesi-medence
magyar falvait, és nagyon szép, szakszerû
leírást adott a köröstárkányi szárazkapuk
bádogozott díszeirõl (Dr. Kós Károly: Tájak,
falvak, hagyományok. Kriterion
Könyvkiadó, Bukarest, 1976). A csûrkapuk
bemutatásával és díszeik leírásával
foglalkozunk, ezt eddig még nem
dolgozták fel.

Napmotívum

Kisnyégerfalva 113. szám
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ta i kat az is tál ló ba, ezt re tes  szel szok ták zár ni.
A nagy ka put – ál ta lá ban 2,10 m szé les – csak
a sze kér nek nyit ják ki. Mind két szár nyat a
föld be ásott üt kö zõk höz és fent a ge ren dá hoz
re te sze lik. Ha son ló for má jú és mé re tû csûr ka -
pu kat ta lál tunk Kisnyégerfalván, Várasfe ne -

sen, Belényessonkolyoson és Körös já nos fal -
ván.

A csûr ka pu kat he lyi mes te rek: ácsok, asz ta -
lo sok épí tet ték. Ezek nek a dí szes ka puk nak a
meg mun ká lá sa, or na men ti ká ja funk ci ó be li
mo ti vá ci ót is hor doz – a le ve gõ kön  nyeb ben
jus son a he lyi ség be, hisz a csûr pad lá sán tar -
tot ták a szé nát az ál la tok té li ete té sé hez.
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Tulipánmotívum

Várasfenesen

a 19. szám alatt

Körösjánosfalva 36. szám 

Várasfenes

522. szám

Holdmotívum

Tulipános végûre faragott lécekbõl kialakított íves

minta – Köröstárkány 153. szám

Ø
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Az 1950-es évek ben ké szült csûr ka puk alul

desz ká zot tak vagy bá dog gal bo rí tot tak – 1 m
ma gas sá gig –, felül lé ce zet tek, két-há rom szín -
nel fes tett dí szek kel. Ta lál tunk a csûr ka pu kon
két sor ban el he lyez ke dõ mo tí vum ként a hol -
dat és a nap su ga ra it szim bo li zá ló meg ol dást –
felül a hold, lej jebb egy sor ral a nap, mind ezek
hár mas ta go zó dás sal. Ele in te szin te min den
fa ra gott díszt más szín re fes tet tek, hasz nál ták
a pi ros, fe hér és zöld szí ne ket. Nap ja ink ban
alap szín ként a zöld és a bor dó ár nya la ta it
hasz nál ják. Itt-ott a nap vagy hold su ga ra it fes -
tet ték fe hér re vagy sár gá ra. A mo tí vu mo kat
ké sõbb át vet ték a ro mán fal vak ban is, a kel lõ
cif rá zás sal együtt.

Ács mes te rek fa rag ták, fû ré szel ték a ka put
dí szí tõ lé ce ket, szer szá muk fû rész, vé sõ, far e -
sze lõ volt. A ka pu fe nyõ desz ká ból, a váz tölgy -
fá ból ké szült. Egyen lõ szé les sé gû desz ka és léc
kel lett hoz zá. Fû ré sze lés sel ala kí tot ták ki a léc-
és desz ka mo tí vum so ro kat. Két fé le meg ol dást
hasz nál tak: léc ki kép zés sel, ez léc cel va ló dí szí -
tést je lent, il let ve desz ka ki kép zés sel, az az a
desz kát kes ke nyen be fû ré szel ve po zi tív és ne -
ga tív ha tá sú mo tí vu mo kat al kot tak. De ta lál -
tunk egy sze rû mér ta ni há ló zat ba ren de zett lé -
ce zést is, ahol a vo na lak ke resz te zõ dé sét fél -
kör ben is hang sú lyoz ták.

Egye di mo tí vu mok he lyi vál to za ta i val is ta -
lál koz tunk. Köröstárkányban két ka put vi rág -
min tá val – tu li pán, ró zsa, bú za vi rág – és tölgy -
fa le vél lel éke sí tet tek, még pe dig a nö vé nyek
cse rép bõl nõt tek ki. Egy má sik ka put ál la tok -

kal – szar vas, õz – cif rá zott a mes ter. He lyi ek
el mon dá sa sze rint Várasfenesen Szat má ri Pé -
ter kõ mû ves, Ha lász Fe renc, Belényes son ko -
lyo son Sza kács Já nos, Kisnyégerfalván Ba las -
kó Já nos asz ta los, Köröstárkányban Susúj
Petrus ké szí tet ték az 1950-es, 1970-es évek -
ben eze ket a dí szes csûr ka pu kat.

| Miklós János
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Az es kü võ re már hó na pok kal ko ráb ban ké -
szü lõd nek a je gye sek, hi szen az a cél, hogy
ezen a nagy na pon min den tö ké le tes le gyen. A
hely szín ki vá lasz tá sa, a de ko rá ció meg ter ve zé -
se, a meny as  szo nyi ru ha, a me nü, a meg hí vó
ki vá lasz tá sa, a ze nész, a fény ké pész le fog la lá sa
mind-mind olyan ten ni va ló, ame lyek kel akár 6-
10 hó nap pal az es kü võ nap ja elõtt már ér de -
mes fog lal koz ni. Ép pen eze ket a te en dõ ket vég -
zi mos tan ság Nagy sza lon ta egyik je gyes pár ja is,
Koók Csil la Má ria és Suciu Octavian
Adrian, akik szá má ra jú li us 26-án ér ke zik el
éle tük nagy nap ja. A szer ve zés vi szon tag sá ga i -
ról, a lagzitervezés öröm te li pil la na ta i ról a
meny as  szonyt kér dez tük.

–Hogyanismerkedettmegapárjával?
– Egy szer ve zett bu da pes ti uta zás al kal má val,

2011 jú ni u sá ban ta lál koz tunk. Szim pa ti ku sak
let tünk egy más nak, majd Adi pár nap pal ké -
sõbb meg ke re sett az egyik kö zös sé gi ol da lon,
és el kezd tünk be szél get ni. Az tán a kez de ti szim -
pá ti á ból ha mar sze re lem lett.
–Mikorkerültsoralánykérésre?
– Ta valy jú li us ban, és meg le pe tés volt szá -

mom ra. Egy sze rû csa lá di ta lál ko zó nak in dult,

leg alább is én így tud tam, a Szé kely föl dön élõ
testvéremék ha za lá to ga tá sa ad ta az al kal mat.
Na gyon ro man ti kus ra si ke rült a lány ké rés, a
pá rom ek kor tet te fel a nagy kér dést, ami re én
ter mé sze te sen öröm mel igent mond tam, majd
meg kap tam a gyö nyö rû el jegy zé si gyû rû met.
–Milyenesküvõtálmodtakmeg?
– Ha gyo má nyo sat, a pol gá ri szer tar tás mel -

lett lesz egy há zi es kü võ is, s a la ko dal mat võ fély
fog ja le bo nyo lí ta ni. Ter mé sze te sen lesz nek ko -
szo rús lány ok, és az al ka lom hoz il lõ meg le pe té -
sek. Az es kü võ alap szí ne az én ked venc szí nem,
a kék lesz, amit fe hér rel fo gunk kom bi nál ni. A
lag zi hely szí né ül az egyik he lyi ét ter met vá lasz -
tot tuk, mi vel ott a te rem dí szí té se és a pin cé rek
dí ja is ben ne van az ár ban.
–Terveznekvalamilyenkülönlegességet?
– Az utób bi hó na pok ban jár tunk több es kü -

või ki ál lí tá son, ahol szá mos ér de kes sé get és
ext ra ki egé szí tõt aján lot tak, mint pél dá ul cso ki-
szö kõ kút, li mu zin, bu bo rék fú jó, fényef fek tek,
ga lamb röp te tés, kí ván ság lám pás, fo tó ve tí tés
stb. Ezek kö zül né hány el nyer te a tet szé sün ket,
és ki is vá lasz tot tunk pá rat, de nem sze ret nénk
elõ re el árul ni, mik ezek, le gyen ez meg le pe tés
a ven dé ge ink szá má ra.
–Milyenleszamenyasszonyiruha?
– Ha gyo má nyos, hó fe hér, föl dig érõ, az a ti -

pi kus „ha bos-ba bos” fa zon, eset leg va la mi lyen
csip kés dí szí tés sel. Az ex pó kon lát tam több
ilyet, de amit csak le het, pró bá lunk hely ben in -
téz ni a pá rom mal, így az es kü või ru ha bér lé sét
is, hi szen az it te ni sza lo nok ban is van nak
ugyan olyan szép és jó mi nõ sé gû ru hák, mint a
nagy vá ros ok sza lon ja i ban, vi szont ár ban az itt -
ho ni ak sok kal ki fi ze tõ dõb bek.
– Mennyire megterhelõ az esküvõszerve-

zés?
– Pró bá lunk ta ka ré kos meg ol dá so kat ke res -

ni, de tö rek szünk a mi nõ ség re, és amit el ter vez -
tünk, azt min den kép pen meg akar juk va ló sí ta -
ni. Ezért egész biz to sak va gyunk ab ban, hogy
ez lesz kö zös éle tünk egyik leg szebb nap ja.
–Mit tanácsola jegyespároknak,mire fi-

gyeljenekodaazesküvõjükmegtervezéseso-
rán?

– Kö zö sen dönt se nek a szer ve zé si kér dé sek -
ben, min den ki ve gye ki a ré szét a fel ada tok ból,
és le gye nek össz hang ban az el kép ze lé sek, így
biz to san olyan es kü võ jük lesz, ami lyet meg ál -
mod tak.

| Ba lázs Ani ta

Esküvõre harangoznak

közélet|

Koók Csil la Má ria

és Suciu Octavian

Adrian együtt

szerve zik a nagy

na pot

A meny as  szony

meg le pe té se ket is

tar to gat

a vendégek nek

Az ember számos különleges eseményt él
át élete során, rendkívüli pillanatokat
tapasztal meg, s ezek felejthetetlen
emlékként kísérik végig a mindennapjait.
Az egyik ilyen kiemelkedõ esemény
kétségkívül az esküvõ napja, amikor
összeköti életét szíve választottjával.
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|szomszédoló

Hos  szú év ti ze dek után lá to ga tott ha za szü -
lõ fa lu já ba a száz esz ten dõs Cs. Er dõs Ti bor.
Szü lõ fa lu já ba, mert 1914-ben, mi kor õ meg -
lát ta a nap vi lá got, még nem volt vá ros Be rety -
 tyó új fa lu, de még me gye szék hely sem. Mond -
tam is nagy vá ra di új ság író ba rá tom nak, mi kor
kéz be vet tem a fes tõ 100. szü le tés nap já ra ter -
ve zett tár lat ra in vi tá ló meg hí vót, hogy ez csak
ak kor len ne iga zán hír, ha a mû vész sze mé lye -
sen is je len len ne, amit két lek. Nem volt iga -
zam. Meg ha tó él mény volt lát ni már ci us 21-
én a be ret  tyó új fa lui Nadányi Zol tán Mû ve lõ dé -
si Köz pont Bi har Vár me gye Kép ga lé ri á já ban
a mû vészt azok nak a ké pek nek a gyû rû jé ben,
ame lye ket a vá ros nak aján dé ko zott.

Cs. Er dõs Ti bor fes tõ ként 2009-ben mu tat -
ko zott be elõ ször Be ret  tyó új fa lu ban az zal a
gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá val, amit a váradiak is
lát hat tak elõt te nem sok kal, de ak kor nem tu -
dott el jön ni, és két év re rá a dísz pol gá ri ki tün -
te té sét sem tud ta át ven ni. A fia tol má csol ta
kö szö nõ sza va it. El telt né hány esz ten dõ, és itt
van a ma ga va ló já ban, 100 esz ten dõ sen.

A han gu la tos vernisszázs a ze ne is ko la mû -
vész ta ná ra i nak, Herczegfalvi Zol tán nak és

Ködöböcz Ka tin ká nak az elõ adá sá val kez dõ -
dött, majd Mu ra kö zi Ist ván pol gár mes ter kö -
szön töt te a meg je len te ket. A fes tõ mû vész
irán ti tisz te let és sze re tet már feb ru ár vé gén
Ko lozs vá ron is meg nyil vá nult, ahol Cs. Er dõs
Ti bor 100. szü le tés nap já nak tisz te le té re, feb -
ru ár 27-én a ma gyar kon zu lá tus dísz ter me
zsú fo lá sig meg telt. Itt ad ta át Be ret  tyó új fa lu
pol gár mes te re a mû vész nek Kurucz Im re
szob rász Bátori Gá bor ról, az Új fa lu nak vá ro si
ki vált sá got adó fe je de lem rõl ké szí tett kis plasz -
ti ká ját. A be ret  tyó új fa lui tár lat nyi tón fel szó la ló
idõs fes tõ az élet kü lön aján dé ká nak tar tot ta,
hogy az nap dél elõtt fél 11-kor el in dult ko lozs -
vá ri ott ho ná ból fi á val és an nak csa lád já val, s 3
óra kor szü lõ föld jén száll ha tott ki a ko csi ból.

De ki is Cs. Er dõs Ti bor? En nek meg vá la -
szo lá sá hoz nem csak Banner Zol tán mû vé szet -
tör té nész nek a ki ál lí tásmeg nyi tón el hang zott
sza va it vet tem fi gye lem be, ha nem meg néz tem
Ka ri Sán dor Biharszülötte cí mû port ré film jét
is. Az al ko tó évek óta nyo mon kö ve ti a mû -
vész éle té nek Be ret  tyó új fa lu val kap cso la tos
fon to sabb ál lo má sa it. Cs. Er dõs Ti bor egy idõs
az el sõ vi lág há bo rú val, s ez rá nyom ta bé lye gét

Banner Zoltán

mûvészettörténész

és a polgármester

az újfalui

tárlatnyitón

Életének elsõ éveit Berettyóújfaluban
töltötte CS. ERDÕS TIBOR festõmûvész,
és századik évén átlépve ismét otthon volt
egy tárlatnyitón.

Százéves díszpolgár
mûvészt köszöntöttek
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ké sõb bi éle té re. Édes any ja ta ní tó nõ volt, aki
éve kig egye dül ne vel te a fi át, mert fér jét nem
sok kal a vi lág há bo rú ki tö ré se után ka to ná nak
vit ték, és csak öt esz ten dõ múl va tért vis  sza.
Cs. Er dõs Ti bor Bras só ban dol go zott éve kig.
Már ek kor fog lal ko zott port ré ké szí tés sel, és
szí ve sen at le ti zált. Egy edzé sen tud ta meg,
hogy meg szü le tett a bé csi dön tés, Észak-Er -
dély vis  sza ke rült Ma gyar or szág hoz. Azon nal
vo nat ra ült, és ha za tért Vá rad ra, ahol ová ci ó -
val fo gad ták a ba rá tai, mert vál tó fu tást szer -

vez tek a fõ vá ros ba, és min den spor to ló nak 10
ki lo mé ter ju tott. Az volt a ké ré se, hogy az õ
sza ka sza Be ret  tyó új fa lu ra es sen. Nem volt
ben ne sok örö me, mert éj sza ka ér ke zett, és a
vi zes úton csak a szét ug rá ló bé kák fo gad ták. A
Bu da pes ti Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán Aba-
Novák Vil mos, Szõnyi Ist ván és Var ga Nán dor
La jos ta ní tot ta. A II. vi lág há bo rú után vis  sza -
tért Nagy vá rad ra, ott ta nár ként dol go zott
1949-ig, majd tíz évet ta ní tott a ko lozs vá ri Ion
Andreescu Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán, 1974-
ig pe dig a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház
dísz let ter ve zõ je volt. Mun kás sá ga el is me ré se -
ként 2002-ben a ro mán ál lam tün tet te ki, és
2007-ben a Ma gyar Köz tár sa ság lo vag ke -
reszt jét ve het te át.

„A ki sebb sé gi lét azt je len ti, hogy min den
meg dup lá zó dik ab ban a lét ben, mely ben iden -
ti tá sun kat meg akar juk õriz ni. Ki sebb ség ben
min dent tud nunk kell, a leg tö ké le te seb ben kell
mû vel nünk” – hang sú lyoz ta Banner Zol tán,
aki ma ga is Er dély ben kezd te pá lyá ját, és Cs.
Er dõs Ti bor ral már az öt ve nes évek tõl is me rik
egy mást. „Nem egy prog ram volt ez, ha nem
hû ség ah hoz, ami ben él tünk.” Banner sa já tos
kép le tet is al ko tott er re a gon do lat me ne té re: a
ter mé szet, a tör té ne lem, a ta nú ság té tel tör ve
az eu ró pai ran gú tudással… A mû vé szet tör té -
nész egy nagy vá ra di köl tõ nek, Emõd Ta más -
nak Azországútonegykatonafekszik cí mû
ver sét idéz te, ezt el mon dá sa sze rint író ja a fes -
tõ mû vész nek szán ta. Ta lán azért, mert egy -
szer Új fa lu ban, ami kor már a kö zel ben járt a
front, és Cs. Er dõs gyer mek ként bá mul ta az
ut cát, meg állt egy sze kér a ház elõtt, és a ko -
csis egy vi asz fe hér ar cú ha lot tat tá masz tott a
szem köz ti ház fa lá hoz. „Én et tõl a pil la nat tól
már nem vol tam gye rek – mond ta a 100 éves
mû vész –, mert ez a kép meg ha tá roz ta egész
éle te met.”

| Kocsis Csaba

A kolozsvári magyar

konzulátuson

köszöntötte

a mûvészt

Berettyóújfalu

polgármestere,

Muraközi István

(jobbról)

és Kolozsvári István

kulturális referens

(Fotó: Kari Sándor)

Szülõvárosában is

köszöntötték

a százéves mûvészt
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i tud ná meg mon da ni, mi ó ta néz te az
ut ca for gal mát s a szem ben lé võ ház
la kó it ez a kõ be zárt, ti tok za tos mo -
so lyú szo bor fej, mely az öreg bér ház
hom lok za tán dí szel gett. Für tös ha ját

és ap ró szar va it re mek be fa rag ta az egy kor élt
mes ter, csi gás aj ka in hun cut mo sol  lyal fi gyelt,
egy re csak fi gyelt ez a lét for mát vál tott, paj kos,
bölcs fa un. Sze mei meg ér tõ en ku tat ták az em be -
ri sor so kat, s ha me sél ni tu dott volna… Ta lán el -
mond ja, mi lyen nyo mo rult sor sa és ha lá la volt a
szem köz ti ház eme le ti ab la ká ban ül dö gé lõ né ni -
nek, s az utá na oda köl tö zõ tü dõ ba jos köl tõ hány -
szor né ze get te õt, míg asz ta lán a szá raz ke nyér -
csücs kök és kol bász vé gek kö zött hal ha tat lan so -
rok szü let tek.

Két he te új la kó köl tö zött a ház ba, s a kõ fej,
ar cán jó in du la tú mo sol  lyal, fi gyel te. A lány vi dék -
rõl ér ke zett, s ele in te a fa lu ból nagy vá ros ba sza -
kadt em be rek su ta sá gá val vi sel ke dett, míg ter mé -
sze tes ösz tö né vel rá nem ér zett a fõ vá ro si élet -
mód rit mu sá ra. Kun faj ta, hety ke fe ke te szép sé ge
kel le mes vál to za tos sá got ho zott a dro gé ria éle té -
be, ahol az ané mi ás, di va to san szõ ke pes ti kis -
asszony ok tár sa sá gá ban ha tá ro zot tan üdí tõ je len -
ség volt. Ren ge teg sö tét ha ját hát ra fog va vi sel te,
pár ka cér tincs tõl el te kint ve, me lyek fi no man
gön dö röd tek for más nya kán és hom lo ka kö rül.
Szem öl dö kei ma ga san ível tek kis sé fer de vá gá sú
sze mei fö lött, et tõl min dig cso dál koz ni lát szott
ked ves, szív ala kú ar ca. El sõ, plá tói sze rel mi csa -
ló dá sán ép pen csak túl ju tott, ke ser ves na po kat
élt meg, míg bá na ta ol dó dott an  nyi ra, hogy a be -
te gek ho má lyos ösz tö né vel meg sejt se, ba já ra lé -
te zik gyógy ír, s ezt a nagy vá ro si mi li õ ben vél te
fel fe dez ni.

Egé szé ben vé ve sem mi kü lö nös, mond hat ni
az át la gos nál kis sé csi no sabb te rem tés volt, de a
dro gé ria ve ze tõ je jó vá sárt csi nált, ami kor al kal -
maz ta, mert a hang ja, ez a füs tös, fá tyo los, mé -
lyen bú gó alt meg szé dí tet te a fér fi a kat. Ez lett a
vég ze te a bu kott gróf nak is, ki ren des ha vi eau de
cologne adag já ért – Chypre de Pa ris – és a csi -
nos el adó kis as  szony ok meg csip ke dé se vé gett
tért be a bolt ba. Elébb a hang já ra fi gyelt fel, s
rög tön ki szá radt a tor ka, majd mi u tán szak ér tõ
szem mel vé gig mér te a fe je búb já tól a bo ká já ig,
érez te, hogy el bo rít ja a vér az agyát. Ilyet utol já -
ra csak ak kor ér zett, ami kor ti zen hét esz ten dõ -
sen el csá bí tot ta az édes any ja szo ba lá nyát. En nek
az ér zés nek kö ze sem volt a sze re lem hez, ez csak
a va dász iz gal ma volt a vad iránt, amint ezt a töb -

bi el adó kis as  szony nagy részt már meg ta pasz tal -
ta.

Rö vid, ám an nál he ve sebb ud var lás kö vet ke -
zett, elébb csok rok arany sze gé lyes név kár tyák -
kal, majd kö zös sé ták és for ró per cek a for ró fe -
ke ték fö lött egy ká vé ház ban, az tán re me gõ du la -
ko dá sok után el csat tant az el sõ csók is a kel ká -
posz ta sza gú ka pu alj ban.

Az ese mé nyek ro ha mo san kö ze led tek a vég -
ki fej let hez, mi nek utá na el jött a nap, ami kor a kis -
as  szony égõ arc cal, de kel lõ ha tá ro zott ság gal fel -
ve zet te hó do ló ját a bér ház har ma dik eme le té re,
fel já rat a hát só lép csõn, ahol a gan gon cse lé dek
len get ték a va sa lót, és hoz zá kup lé kat éne kel tek,
már há rom kor be len gett min dent a pap ri kás
krump li sza ga, és a ház mes ter ék szur tos ar cú kis -
gye re ke lek vá ros ke nye ret evett a kü szö bön ül ve.
Mi u tán si ke re sen át ve re ked ték ma gu kat e za jos
és sza gos tár sa sá gon, be lép tek a kis la kás aj ta ján.

Egy óra múl tán a kis as  szony min dent tu dott,
amit a ma ga ko rú ren des lá nyok nem, s amíg fél
könyéken he ver ve a dúlt ágyon szó ra ko zot tan si -
mo gat ta a gróf fe jét, mely csap zot tan fe küdt a
ha sán, a szem köz ti ház ról a kõ fej hun cut mo soly -
 lyal néz te.

Az idõ múl tá val a kis as  szony bá mu la tos át ala -
ku lá son ment ke resz tül, mint ha a gróf öle lé se rej -
tett csa tor ná kat nyi tott vol na meg ben ne. Szo -
ron gá sa és fél szeg sé ge sem mi vé lett, tes te ki vi -
rult, ar ca meg telt, sze mei ál lan dó tûz ben ra gyog -
tak, s hang ja ér zé ki re kedt sé ge majd meg õr jí tet -
te a fér fi a kat, egy szó val a leg jobb úton volt ál mai
meg va ló sí tá sa fe lé, mely ál mok egy csen des kis
bu dai la kást mu tat tak tu bák szín sza lon nal, ele -
gáns gar ni tú rá val, kis bor dó bu do ár ral és egy ap -
ró für dõ szo bá val. S hoz zá va la ki, aki mind ezt
öröm mel fi nan szí roz za, mond juk egy nagy lel kû,
idõs úr, ki õbelé ha lá lo san be lé sze ret és a te nye -
rén hor doz za. Azért le gyen idõs, hogy le hes sen
mel let te sze re tõt tar ta ni, mert az üz let és az ér zel -
mek a leg rit kább eset ben ke ver he tõk. Ezt az
egész sé ges el gon do lást már a kez de tek nél ma gá -
é vá tet te.

Ál ma i ban sok szor lát ta ma gát, amint pom pás
au to mo bi lon vé gig au tó zik a Ste fá ni án, vagy drá -
ga es té lyi to a lett jé ben kö rül ra jon gott bál ki rály nõ
az Ope rá ban, de gon do lat ban ká vé zott a Ger -
beaud tü kör ter mé ben mint gaz dag és el ké nyez -
te tett ban kár fe le ség, drá ga ék szer rel hó fe hér, telt
ido ma in. Egy szép lány nak nyit va áll az út a bol -
do gu lás fe lé, mon do gat ta a meg bol do gult ma -
ma. Plá ne ha eszes is, tet te õ hoz zá.

Kõmosoly

26|Biharország|2014. május

K



lektûr|

Át vál to zá sa a to a lett jét is érin tet te, s a gróf
kez de ti nagy lel kû sé gi ro ha má ban el hal moz ta új
ru hák kal. Elõ ször is el hagy ta az al só szok nyát, és
csak se lyem kis nad rá got hor dott di va to san szûk
szok nyá ja alatt, hoz zá fi nom flór ha ris nyát. Blú zai
vá lo ga tott krep de sin bõl ké szül tek, és volt egy
hos  szú, fi nom, fe ke te kas mír ka bát ja, mely ma ga
volt a bol dog és gond ta lan jö võ ígé re te, hoz zá fe -
ke te bársony ka lap ka bor dó szín, kun ko ri
phantesie-tûzékkel, amit kis ara nyo zott gomb fo -
gó tett tö ké le tes sé. Amint fe szü lõ bukj el szok nyá -
já ban sze mér met le nül vé gig hin táz tat ta ma gát a
kor zón, meg bo lon dít va a fér fi a kat és pro vo kál va
az er köl csös höl gye ket, úgy érez te, a vi lág ha ma -
ro san lakk ci põs kis lá bai elõtt he ver majd, et tõl
ar ca még job ban ki pi rult, sze mei ki gyúl tak, és
egész tes tét jól esõ bor zon gás jár ta át.

Egy ilyen sé tán tör tént, ta lán az Andrássy
úton, hogy a gróf be mu tat ta ne ki ked ves kár tya -
part ner ét, s a ta lál ko zást egy ká vé ház ba be tér ve
pezs gõ vel tet ték em lé ke ze tes sé. Az es te olyan
kel le mes re si ke re dett, hogy reg gel a kár tya part -
ner rel éb redt. A demimonde höl gyek ru gal mas -
sá gá val vet te tu do má sul, hogy a gróf el ma radt
mel lõ le, s új párt fo gó ja, ter mé sze te sen csak a si -
ke res kártyapartik után, szin túgy a ked vét ke re si,
mint elõ zõ part ne re.

Az új ga val lér szo ká sai meg le he tõ sen kü lön -
böz tek a gró fé tól, lé vén szen ve dé lyes kár tyás,
leg több ször haj nal ban zör get te fel a min dig mor -
cos ház mes tert, akit az tán bõ ke zû en ki en gesz telt,
majd ró zsá val és pezs gõ vel fel pa kol va éb resz tet -
te ked ve sét, s mi re meg vir radt a vá ros fe lett, õ
már má mo ros ál mát alud ta az öle lés után.

Ilyen reg ge le ken a kis as  szony so ká ig ült az ab -
lak nál tük rös kis asz ta la mel lett, tek nõc haj ke fé -
jé vel szó ra ko zot tan fé sül get te fürt je it, és el néz te a
szem be ni há zat dí szí tõ csi nos kõ fe jet, mely szin -
te él ni lát szott a ko ra reg ge li nap fény ben. Min -
den az el kép ze lé sei sze rint lát szott ala kul ni, hó -
do ló ja el lát ta min den nel, s fi a ta labb és he ve sebb
vér mér sék le tû lé vén a gróf nál, egy ál ta lán nem
volt kel le met len ve le az együtt lét.

Tör tént az tán, hogy pár nyug ta la ní tó tes ti tü -
ne tet vélt fel fe dez ni ma gán, mi re bolt bé li ba rát -
nõ je fel vi lá go sí tot ta, hogy alig ha nem más ál la pot -
ban van. A fel is me rés nem ráz ta meg kü lö nö seb -

ben, s jó za nul mér le gel ve a két le het sé ges apát s
azok anya gi hely ze tét, úgy érez te, kár er re a szo -
mo rú vi lág ra egy új éle tet hoz ni, a kis ide gen nek
nincs he lye a jö võ jé ben.

A hely ze tet mint prob lé mát lát ta át, és épp e
prob lé ma meg ol dá sán töp ren gett, ami kor egy
na pon fi gyel met le nül lé pett le az út ra, pon to san
a mél tó sá gos úr au to mo bil ja elé. Oly sze ren csét -
le nül lé pett és egy ben oly sze ren csé sen is, hogy
egyik csi nos se lyem ha ris nyás bo ká ja ki bi csak lott.
A mél tó sá gos úr or vos dok tor ként lett nyug dí jaz -
va mint cím ze tes egye te mi ta nár, s mint ilyen,
kö te les sé gé nek érez te a kis as  szonyt ott ho ná ba
ha za szál lí ta ni, lá bát meg vizs gál ni és el lát ni, majd
– ta lán a te rá pia ré sze ként – ott ma radt éj sza ká -
ra fi a tal pá ci en sé nél.

A bol do gí tó tu dat, hogy meg van, si ke rült ki -
fog nia a hõn áhí tott arany ha lat, s jö võ je im már
ta lán biz to sít va lesz, ar ra sar kall ta a kis asszonyt,
hogy prob lé má já val mi nél ha ma rabb fel ke res sen
egy hoz zá ér tõ sze mélyt, ki is me rõ je azon prak ti -
kák nak, me lyek kel a höl gye ket szo rult hely ze tük -
ben ki se gí tik. A vi lág te le van jó szán dé kú em be -
rek kel, így ha ma ro san meg kap ta egy ma dám cí -
mét, aki pár hó nap ja sza ba dult an gyal csi ná lá sért,
de ezt ter mé sze te sen nem hí resz tel te. A rész le -
tek ben ha mar meg egyez vén, a kis as  szony már
más nap ra sza bad sá got kért, s ké nyel me sen el he -
lyez ked ve ágyán kis ko nyak kal bá to rí tot ta ma gát,
mert ir tó zott min den ne mû tes ti fáj da lom tól, az -
tán át ad ta ma gát a se gí tõ ke zek nek. Az tán
ahogy a kín egy re job ban szag gat ta, te kin te te
össze kap cso ló dott a szem köz ti kõ fej te kin te té vel,
de hogy ki hip no ti zált kit, már nem tud juk meg
so ha.

Ké sõ dél után volt, mi re a ma dám elé ge det ten
ös  sze szed te mû sze re it, s mert alap já ban ér zõ szí -
vû te rem tés volt, le pe dõt és tisz ta ágy ne mût hú -
zott a kis as  szony alá, el si mo gat ta csap zott ha ját,
meg itat ta, és el lát ta ta ná csok kal.

A kis as  szonyt láz va cog tat ta, és ön tu dat lan sá -
ga órá i ban lá to má sok kal küz dött, hó fe hér ru há -
ban ha ladt egy szép úton, ké tol dalt szur tos gye -
rek ke zek ci bál ták szép sé ges ru há ját, ap ró ko szos
ke ze ik ir dat lan erõ vel tép ték, s las san nem csak
ru há ját, hú sát is érez te le nyúz ni ele ve nen. Haj na -
lo dott, mi kor igen fá rad tan és el tö rõ döt ten, fáz -
va és re meg ve esz mél ni kez dett, s ke ze i vel va la -
mi ide gen, ra ga csos anya got ta pin tott ma ga alatt
és ir tóz va döb bent rá, hogy sa ját vé ré ben fek szik.
Ek kor ir gal ma san esz mé le tét vesz tet te, s már vi -
lá gos volt, ami kor utol já ra nyi tot ta fel a sze mét,
majd ön tu da ta utol só fel lob ba ná sá val még meg -
lát ta a szem köz ti kõ fe jet, amint di a dal ma san fel -
ra gyog kõ ar cán az idõt len ség mo so lya.

| Szil ágyi Perjési Ka ta lin
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ri Ion Vidu Kép zõ mû vé sze ti Lí ce um ban foly -
tat ta ta nul má nya it es ti ta go za ton. Köz ben, az
ak ko ri tör vény nek meg fe le lõ en, dol goz nia kel -
lett. Na gyon so kat ta nult nagy ra be csült fes té -
szet ta ná rá tól, Leon Vremétõl. Ró la csak kel le -
mes em lé ke ket õr zött meg. Érett sé gi után ele -
get tett a sor ka to nai kö te le zett sé gé nek, majd
fel vé te li zett a ko lozs vá ri Kép zõ mû vé sze ti
Egye tem re, saj nos si ker te le nül. Ek kor úgy
dön tött, hogy nem mond le ál ma i ról, és ama -
tõr ként, au to di dak ta mó don fej lesz ti to vább
ma gát.

Ak ko ri ban Margittán ki ala kult egy na gyon
jó, ter mé keny és erõs ama tõr kép zõ mû vész
csa pat: Papp Gá bor, Stelian Silaghi, De recs -
kei Jó zsef, Bán há zi Gyön gyi. A rend szer vál -
tás után el sõ na gyobb ki ál lí tá suk Sze ge den, a
Ju hász Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont ban volt.

Papp Gábor festõ 

|portré

Tõs gyö ke res margittai csa lád ból szár ma zik,
haj szob rász (fod rász) és ma ni kû rös szü lõk
gyer me ke Papp Gá bor. Édes any já nak volt te -
het sé ge a fes té szet hez és gra fi ká hoz – fel me -
nõi fes tõ mû vé szek vol tak –, de saj nos ezt nem
hasz nál ta ki, fi át vi szont ar ra biz tat ta, hogy ne
kö ves se el ugyan ezt a hi bát. Ötö dik osz tá lyos
ko rá tól há rom évig kü lön órá ra já rat ta Rácz
Kár oly rajz ta nár-kép zõ mû vész hez. Gá bor ott
sa já tí tot ta el az ala po kat és sze ret te meg vég -
ér vé nye sen a fes té sze tet. Rö vid ide ig Kris tó fi
Já nos fes tõ mû vész is fog lal ko zott ve le. Szü lõ -
vá ro sá ban vé gez te el az ál ta lá nos is ko lát, majd
Nagy vá ra don foly tat ta a Kép zõ mû vé sze ti
Szak kö zép is ko lá ban. Saj nos ott csak két évet
tu dott el vé gez ni, mert kor mány ren de let tel azt
a sza kot meg szün tet ték. Az egész or szág ban
csak öt ma rad ha tott tal pon, ezért a Te mes vá -

PAPP GÁBOR ismert és elismert amatõr
képzõmûvész, nemcsak szülõvárosában,
Margittán, hanem megyei szinten, sõt
határon túl is voltak-vannak kiállításai,
fõként az anyaországban. Alapvetõen
szerény, nem kérkedik tehetségével,
de mûvei beszélnek helyette.

Egy margittai

tárlatnyitón
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kí tot ták ki a mû ve lõ dé si ház elõ csar no ká ban.
–Milyenirányzatot,milyenstílustképvi-

selÖnafestészetben?
– Úgy gon do lom, hogy mun ká im nem so -

rol ha tók be egyet len stí lus ba vagy irány zat ba.
In du lás kor in kább a klas  szi kus for mát vá lasz tot -
tam, ma már a mo der nebb irány za to kat job -
ban ked ve lem. Nem tud nám pon to san meg -
 mon da ni, me lyi ket sze re tem job ban. Min dent
sze re tek fes te ni port ré tól csend éle ten ke resz tül
táj ké pig, klas  szi kus és mo dern for má ban egy -
aránt. Pró bál ko zom az abszt rakt stí lus sal is.
–Mondhatomúgy,hogyÖnfõállásúfes-

tõmûvész?Ebbõlmeglehetmanapságélni?
– Hogy mû vész va gyok-e vagy sem, azt a

né zõk nek és a meg ren de lõk nek kell el dön te ni -
ük. Meg él ni vi szont eb bõl a szak má ból nem
egy sze rû fel adat. A be vé tel an nak a függ vé -
nye, hogy el kel nek vagy sem a ké pek, il let ve
van-e meg ren de lés. Fo lya ma to san tar tom a
kap cso la tot több ma gyar or szá gi és szlo vá ki ai
ga lé ri á val – Deb re cen, Kas sa, Mis kolc, Hé víz
–, ahol ta lán jobb a pi a cuk a fest mé nyek nek,
mint itt hon. Ná lunk még min dig a klas  szi kus a
ke len dõbb, kül föld ön már nyi tot tab bak az em -
be rek a mo dern re. Ezért az tán, ha eb bõl aka -
rok meg él ni, mind egyik stí lust kép vi sel nem
kell. Azt mond ha tom, hogy meg pró bá lok
meg él ni a mun kám ból, de nem árt, ha egy
mû vész mel lett ott áll egy konk rét, min den na -
pi mun kát vég zõ, jól ke re sõ társ. A mû vé szet -
bõl be fo lyó ös  szeg ugyan is rend szer te len és bi -
zony ta lan. Vol tak olyan gon do la ta im is, hogy
kül föld re me gyek dol goz ni, de há la is ten nek,
ilyen kor min dig jött egy meg ren de lés, ami itt -
hon tar tott.
–Úgytudom,Önoktatjaisa„szakmát”.

Kérem,beszéljenerrõlis!
– Fel kér tek, fog lal koz zam fi a tal te het sé gek -

kel. El vál lal tam, és büsz ke va gyok ar ra, hogy a
ta nít vá nya im nak si ke rült az, ami ne kem nem,
töb ben is be ju tot tak az egye tem re. Szó ba ke -
rült az is, hogy is ko lá ban raj zot ok tas sak, de
azt nem vál lal tam el. Olyan nal vi szont, aki
kép zõ mû vész nek ké szül, szí ve sen fog lal ko -
zom, ha fel kér nek rá. So kat já rok al ko tó tá bo -
rok ba itt hon és kül föld ön, ahol ta nu lunk és ta -
ní tunk. Éven te egy szer a margittai Pro Folc
Tár sa ság szer vez al ko tó tá bort Sólyomkõ vá -
ron, en nek a kép zõ mû vé sze ti ré sze az én fel -
ada tom. Na gyon fon tos len ne ne künk al ko -
tók nak és a vá ros nak egy aránt, hogy Margit -
tán le gyen egy al ko tó ház vagy leg alább egy
kiállítóterem. Ez az ál mom, és per sze egy föl -
fe lé íve lõ élet út, ami re mé lem, meg va ló sul.

| Szõke Ferenc

portré|

Egy re több meg hí vást kap tak, ta lán töb bet ál -
lí tot tak ki kül föld ön – fõ ként az anya or szág -
ban –, mint itt hon. Deb re cen ben több hely szí -
nen és több al ka lom mal volt tár la tuk, de ván -
dor ki ál lí tás ke re té ben be mu tat ták mû ve i ket az
Egye sült Ál la mok ban és Ja pán ban is. Itt hon
fõ ként Margittán és Nagy vá ra don ren dez tek
ki ál lí tá so kat, de vol tak Ko lozs vá ron is, és
Papp Gá bor most ké szül egy te mes vá ri meg -
hí vás nak ele get ten ni. Margittán ma gát a
kiállító felü le tet is a he lyi kép zõ mû vé szek ala -
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tott föl, meg re zeg tet ve a hang ját –, gye re le,
és tõ lünk el for du ló szí vét haj lítsd vis  sza ezen
atyá nak! (Nagy tet szés.)”

Az egy év szá za da tar tó, a hon fog la lást ér tel -
me zõ és át ér tel me zõ, heroizáló, majd a gro -
teszk fe lé el hú zó, de min den eset ben egyet len
név hez, Ár pád hoz kö tõ foly to nos fel em le ge -
tést le zár ni ké szü lõ utol só elõt ti nagy lé pést
Ady End re te szi meg az zal, hogy egy részt le -
fej ti Ár pád ne vé rõl, más részt nem egy óri ás -
moz za nat ban, ha nem fo lya mat ban lát tat ja: el -
vá laszt ja egy más tól a hon fog la lás kez de tét je -
len tõ Vereckét az ese mény sort le zá ró Pusz ta -
szer tõl. Anony mus ír ja a kró ni ká já ban, hogy
„Scythiának ke let fe lõl va ló ha tá rá nál pe dig a
Góg és Magóg nem ze tek laktanak. Scythiának
el sõ ki rá lya volt Magóg, Jáfet fia, s azon nem -
ze tet Magóg ki rály ról ne vez ték mogernek. Ki -
nek is nem zet sé gé bõl szár ma zott azon nagy
hí res és ha tal mas Athila ki rály, ki az Úr szü le -
té sé nek 451-ik esz ten de jé ben a scythiai föld -
rõl ki száll va ha tal mas erõ vel Pannonia föld jé re
jöve, s a ró ma i a kat meg fu ta mít ván, az or szá -
got elfoglalá (…) Ez után sok idõ re szár ma zott
ezen Magóg ki rály nem zet sé gé bõl Ugek, Ál -
mos ve zér ap ja, ki tõl Ma gyar or szág ki rá lyai és
ve zé rei eredetöket vet ték, mi ként a kö vet ke -
zõk ben mond va lesz.” (Sza bó Kár oly for dí tá sa)

El sõ pá ri zsi út já nak él mény cso mag já val fel -
dú sít va ad ja ki Ady End re 1906-ban Újversek
cí mû kö te tét (en nek meg je le né sé tõl szo kás a
XX. szá za di ma gyar iro dal mat szá mí ta ni), elõ -
ször al kal maz va az egész kö tet ve zér mo tí vu -
ma it egy be fo gó, úgy ne ve zett be ha ran go zó
ver set. A kö tet leglényege az ÚJ meg hir de té -
se, ezt hor doz za a kez dõ so rá ban Anony mus ra
vis  sza uta ló vers: „Góg és Magóg fia va gyok
én, / Hi á ba dön ge tek ka put, fa lat / S még is
meg kérd tem tõ le tek: / Sza bad-e sír ni a Kár -
pá tok alatt?” A hon fog la lás sal kap cso la tos
szö ve gek hez ké pest a to vább lé pést a má so dik
sza kasz hor doz za, el sõ sor ban az zal, hogy a
meg szo kott Ár pád hoz kö tés he lyett Ady
Vereckérõl, a Pan non-sík ság „be lép te tõ ka pu -
já ról” ír, fel vál lal va az ezer év vel az elõt ti hõ si -

(Folytatásáprilisiszámunkból)

Az egy esz ten dõn át tar tó ün nep ség so ro zat,
Ár pád em le ge té se bár mi vel kap cso la to san el -
vet te az ezer év elõt ti ese mény ma gasz tos sá -
gát, sõt már-már a ne vet sé ges ség be for dult át.
Ezt leg job ban Mik száth Kál mán 1898-ban
írt, KétválasztásMagyarországon cí mû írá -
sá nak a kortesbeszédek de ma gó gi á ját zse ni á li -
san pa ro di zá ló rész le te bi zo nyít ja: „Fölemlíté a
szó nok, hogy a ma gya rok Ár pád ve zér le te
alatt jöt tek be, és pe dig ép pen most ezer éve;
elõ so rol ván nagy rész le te sen vi szon tag sá ga i -
kat, olyan for mán lát szott konk lu dál ni, hogy
ta lán be se jöt tek vol na, ha elõ re tud ják, hogy
mi cso da csa pás éri rá ezer év re a paj zsá ra tá -
masz ko dó, ezüst si sa kú Pan nó nia leg hû sé ge -
sebb gyer me két, Körtvélyest, aki ár va ság ra
jut, mert el hagy ja az édes aty ja. Ép pen most,
az ün ne pe ken, mi kor min den ki örül, ép pen
most kell jen Körtvélyesnek gyászt öl te nie? –
Hoz zád fo hász ko dom, ma gya rok is te ne – ki ál -

Mikszáth Kálmán
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es ese mény sort, a sza kasz má so dik fe lé ben vi -
szont az iro dal mat meg újí tó hang gal im már
nem ke let rõl, ha nem a nyu ga ti ha tár vi dék,
Dé vény fe lõl tör ne be: „Verecke hí res út ján
jöt tem én, / Fü lem be még õs ma gyar dal ri -
vall, / Sza bad-e Dé vény nél be tör nöm / Új
idõk nek új da la i val?” A har ma dik sza kasz a
Szent Ist ván nal szem ben ál ló Va zul ma ga tar tá -
sá nak a fel vál la lá sa, az elõb bi ek ben em lí tett
iga zi át tö rést vi szont az utol só sza kasz hoz za:
Pusz ta szer rõl, a hon fog la lást le zá ró vér szer zõ -
dés hely szí né rõl úgy be szél, mint a min den ko -
ri újat mindiglen el len zõ hi va ta los ha ta lom jel -
ké pé rõl, ami vel az újat hir de tõ hõs nek va ló já -

ban nem csak meg kell mér kõz nie, de vég ér vé -
nye sen le is kell gyõz nie: „De ad dig sír va, kín -
ban, mit se vár va / Még is csak száll új szár nya -
kon a dal / S ha el át koz za száz szor Pusz ta -
szer, / Még is gyõz tes, még is új és ma gyar.” Ez
az Ady-szim bó lum má lett Pusz ta szer nem a
Mik száth-fé le gro teszk, parodisztikus demagó -
gia  jel kép Ár pád – ez el át koz za az újat, ami az -
tán a száz szo ros átok el le né re ke re ke dik fölül.

A hon fog la lás út ja in meg tett utol só elõt ti lé -
pés rõl be szél tem Ady em lí té se elõtt, az utol só
nagy lé pést Jó zsef At ti la te szi meg elõbb
1936-ban, ADunánál cí mû ver sé ben, majd
éle té nek utol só évé ben, 1937-ben a Hazám
szonettciklusban. A Du na part ján, „a ra ko dó -
part al só kö vén” ül ve, a min den ol dal ról kard -
csör te tést, elég té tel-kö ve te lést hal ló köl tõ úgy
pró bál ko zik a há bo rú men tes, „sze líd jö võ”
meg old ha tó sá gát vé gig gon dol ni, hogy az egy -
más ra acsar gó mind két fe let lát ja és lát tat ja:
„A hon fog la lók gyõz nek ve lem hol tan / s a
meg hó dol tak kín ja meg gyö tör. / Ár pád és Za -
lán, Werbõczi és Dó zsa – / tö rök, ta tár, tót,
ro mán ka va rog / e szív ben, mely e multnak
már adó sa / sze líd jö võ vel – mai ma gya rok!”
A Hazám két szo nett jé ben is meg je le nik az
ezer éves tör té ne lem, de nem a min den ki mást
el ti por ni aka ró, hõ si es nek mon dott ke gyet len -
ke dés ként, ha nem ki zá ró lag azok nak a szem -
szö gé bõl néz ve, akik szá má ra az ezer esz ten -
dõ ezer év nyo mo rú sá got je len tett: „Ci cáz nak
a szép csend õr tol lak, / mo so lyog nak és sza va -
tol nak, / meg ír ják, ki lesz a kö vet, // hisz
»nyíltan« dönt, ki ezer éve / ma gá val köt ve
mint a ké ve, / su nyít vagy pa ran csot kö vet” –
ír ja a vers 3. szo nett jé ben, a 6.-ban pe dig:
„Ezer esz ten dõ tá vo lá ból, / há tán kis ba tyu val,
ki lá bol / a nép ség bõl a nép fia. // Hol le het
al tiszt, azt ku tat ja, / ho lott a sírt, hol nyug szik
aty ja, / kel le ne meg bo toz nia.”

Ke gyet len, ke mény sza vak, s bár men  nyi re
is el telt het ven hat év Jó zsef At ti la ha lá la óta,
Donaueschingennél, a Du na ál lí tó la gos for rá -
sát öve zõ, fél kör ala kú, em lék mû sze rû „üzenõ -
falon”, me lyen min den Duna-érintette or szág
nyel vén van egy-egy üze net, ugyan olyan meg -
ha tó, ugyan olyan igaz és ak tu á lis ADunánál
zá ró ak kord ja, mint volt 1936-ban: „A Du ná -
nak, mely mult, je len s jö ven dõ, / egy mást
öle lik lágy hul lá mai. / A har cot, ame lyet õse -
ink vív tak, / bé ké vé old ja az em lé ke zés / s
ren dez ni vég re kö zös dol ga in kat, / ez a mi
mun kánk; / és nem is ke vés.”

| Molnár Judit

Ady Endre

József Attila
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|a régi Várad

A szak bi zott ság ok után a váradi vá ro si ta -
nács is tár gyal ta a te me tõk sza bály ren de let ét,
amint ar ról az egyik na pi lap is be szá molt:
„Nagy ide je an nak, hogy ren de zet len te me tõ -
ügyünk ren de zé sét Nagy vá rad vá ros ta ná csa
meg kezd te. Nem múlt el év, hogy e ren de zést
a bel ügy mi nisz ter is ne sür get te vol na. Most
az tán, ami kor a hon véd-had ap ród is ko la épí -
té se foly tán az úgy ne ve zett Zöld ker ti te me tõ -
vel kényteleníttetett a vá ros fel hagy ni, még
sür gõ seb bé vált a te me tõk ügyé nek kel lõ mó -
don va ló ren de zé se. Ta ná csunk utób bi idõ ben
egész erél  lyel fo gott hoz zá a ren de zés hez, s
mi vel a ko ráb ban ké szí tett te me tõi sza bály ren -
de let-ter ve zet sok te kin tet ben nem volt meg fe -
le lõ, Komlóssy Jó zsef gaz da sá gi ta nács nok bí -
za tott meg egy új sza bály ren de let-ter ve zet ké -
szí té sé vel, ki is e meg bí za tás nak rö vid idõ alatt

meg fe lelt. A ter ve ze tet a ta nács most új ból tár -
gya lás alá vet te, s azt a le he tõ leg rö vi debb idõ
alatt meg ál la pít ja, s azu tán a köz egész ség ügyi
és jog ügyi bi zott ság vé le mé nyé nek meg hall ga -
tá sa mel lett az a köz gyû lés elé fog ter jesz tet ni
el fo ga dás vé gett.”

„A sza bály ren de let sze rint lesz két köz te me -
tõ; a Vá rad-Ve len cén le võ te me tõ ket a mos ta -
ni ke ze lés mel lett egy elõ re fenn tart ják. A köz -
te me tõk ben mind egyik hit fe le ke zet ré szé re
kü lön te rü le tet je löl nek, ezen kí vül még lesz
olyan te rü let, me lyen azo kat te me tik el, kik re
néz ve sa ját vég aka ra tuk vagy örö kö se ik, il let -
ve hoz zá tar to zó ik va la me lyik fe le ke ze ti te me -
tõ rész ben va ló te met ke zést ki nem je lö lik.”

„A vá ro si köz gyû lés ha tá ro zat ban ki mond -
ta: az új vá ro si (a Zöld ker ti), a ve len cei, a vár -
al jai te me tõ ket be szün te ti, s egy köz pon ti te -
me tõt ál lít fel Új vá ro son a ré gi Rulikowski te -
me tõ ki bõ ví té sé vel s ren de zé sé vel. Ezt a ha tá -
ro za tot an nak ide jén az egyik kép vi se lõ meg -
fel leb bez te. A mi nisz ter a na pok ban dön tött:
jó vá hagy ta a köz gyû lés ha tá ro za tát.”

Az új vá ro si köz pon ti te me tõ az 1870-ben
meg nyi tott Rulikowski te me tõ át ala kí tá sa nyo -
mán ala kult ki. El sõ lé pés ként 1898-ban a be -
já rat tól egy szé les fõ utat ala kí tot tak ki, s emi -
att 50 sírt fel ás tak, és a ha lot ta kat má sutt he -
lyez ték el pa pi ál dás mel lett. A ma is is mert

Az újvárosi központi
temetõ

Új temetõi szabályrendelet elfogadásáról
döntött Nagyvárad város vezetõsége 1898
tavaszán. A leglényegesebb az volt, hogy
kimondták: a köztemetõn belül felekezeti
temetõk is létesíthetõk. Ha kérik
a felekezetek, külön temetõrészeket
kapnak, melyek rendelkezési jogát
megválthatják, de ezek a részek is
köztemetõ jelleggel bírnak.

A Rulikowski városi köztemetõ fõbejárata
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Rulikowski Kázmér

obeliszkje

a fõbejáratnál
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Rulikowski te me tõ nek a fõ út tól jobb ra esõ ré -
szét már 1870-tõl hasz nál ták. A bal ol da li ré -
szen ala kí tot ták ki 1899-tõl az új köz te me tõt.

A Rulikowski te me tõ jobb ol da li ré szén, a
ke resz té nyek par cel lá in túl mér ték ki a neo lóg
zsi dó te me tõ par cel lá ját, ame lyet még 1899
jú ni us ha vá ban a neo lóg iz ra e li ta hit köz ség
meg is vá sá rolt a vá ros tól, és ma gas kõ fal lal
vett kö rül. Ugyan itt Ren des Vil mos épí tett egy
ha lot tas há zat is. Már az el sõ év tõl kezd ve a
neo ló gok te met ni is kezd tek az új te me tõ be.

Az or to dox zsi dók egy elõ re nem igé nyel tek
itt par cel lát, õk to vább ra is a ve len cei te me tõt
hasz nál ták. Majd csak 1916-ban kér ték a ki je -
lölt te rü let át adá sát, mi vel vé le mé nyük sze rint
a ve len cei sír kert ben már nem so ká ig ma rad
hely. Vé gül az új or to dox zsi dó te me tõ rész
meg nyi tá sa el ma radt, ta lán a vi lág há bo rú mi -
att. Majd csak 1926. ok tó ber 31-én ke rült rá
sor a Szent egy let nek kö szön he tõ en. „Ezen a
na pon – ír ta Mó zes Te réz – nyi tot ták meg az
új or to dox zsi dó te me tõt. A val lá sos szer tar tá -
sok nak meg fe le lõ en a fõ rab bi ve ze té sé vel zsi -
dók tö me ge vo nult ki a ré gi ve len cei te me tõ -
be. Gyász imá val vet tek bú csút a vá ros ha lot ta -
i tól, el sõ sor ban a ré gi val lá si ve ze tõk tõl, a
nagy rab bik tól, majd a Zár da (ma Mihai Vi tea -
zul) ut cai nagy temp lom ban tar tott is ten tisz te -
let után ki vo nul tak a 7000 sír he lyet szám lá ló,
Rulikowski úti te me tõ be. A te me tõt úgy ter -
vez ték, hogy elõ re lát ha tó lag 35 évig ki elé gít se
az igé nye ket, de a kö rü löt te le võ te rü le tek to -
váb bi 100-200 év re is biz to sí tot ták vol na a ha -
lá lo zá si sta tisz ti ka elõ i rány za ta it. Akkor… sen -
ki nem gon dolt ar ra, hogy a Vá rad ról el hur colt
zsi dók gáz kam rák ban le lik halálukat…”

Gon do lat ban tér jünk vis  sza az új köz te me tõ
elõ ké szü le te i hez. Amint az egyik he lyi na pi lap
1899 no vem be ré ben ír ta: „Las san kint ki ala kul
a volt Rulikowski, most már új vá ro si köz pon ti
te me tõ az zá, ami nek szán ták: a ha lot tak mo -
dern, dí szes nyug vó he lyé vé. A vá ros ren dez tet -
te az uta kat, fõ be já ró ka put ké szít te tett, csi nos
la ká sa van ott a te me tõ õr nek, benn a te me tõ -
ben igen sok dí szes csa lá di sír bolt ké szült.

A fe le ke ze tek egy más után ve szik bir to kuk -
ba a ré szük re ki je lölt te me tõ ré sze ket, a ró mai
ka to li ku sok be is ren dez ked tek, teg nap pe dig
az ágos tai evan gé li ku sok ne vé ben Osterlamm
Ár min fel ügye lõ s Materny Im re lel kész kér ték

a ta ná csot, hogy az egy ház ré szé re ad ja át a
ki je lölt te rü le tet. Az át vé telt a be ad vány alá -
írói, ezen fe lül ifj. Rimler Kár oly és Péchy An -
tal fog ják tel je sí te ni. (…) A sor he lyek ki tû zé se
meg tör tént, s aki át akar ven ni egy-egy sír he -
lyet vagy sír bolt nak va ló te rü le tet, az il le tõ fe -
le ke zet hez vagy a vá ros hoz for dul jon, míg a
kö zös te me tõ ben le võ sír he lye ket a vá ros nál
le het meg vál ta ni. Akik iga zol ják, hogy a be -
zárt Zöld ker ti te me tõ ben va la mely te rü le tet
meg vá sá rol tak, s árát ki fi zet ték, ha son ló nagy -
sá gú te rü le tet in gyen kap nak az új vá ro si köz -
pon ti te me tõ ben. A te me tõ ben ap ró, fe hér lé -
cek jel zik az egyes sí rok és sír he lyek nagy -
ságát…”

A Rulikowski te me tõt nem is mer tet jük rész -
le te sen, hi szen az zal Kor dics Im re hely tör té -
nész fog lal ko zott nagy szak ér te lem mel, rész le -
tes fel mé ré se ket vég zett 2010-tõl. Vár ha tó,
hogy a kö zel jö võ ben meg je le nik er rõl a ta nul -
mány kö te te is.

A Rulikowski te me tõ ká pol nái

• A Steinberger ró mai ka to li kus te me tõ ká -
pol nát 1908-ban épí tet te Sztarill Fe renc
Steinberger Fe renc apát ka no nok meg -
ren de lé sé re. A ká pol nát az 1905-ben el -
hunyt ka no nok ha gya té ki gond no ka,
Bundala Mi hály ka no nok épít tet te fel, és
1908. ok tó ber 30-án ál dot ták meg. Az
ek lek ti kus, túl súly ban neoreneszánsz ele -
me ket tar tal ma zó épü le tet ma is az ere de -
ti funk ci ó ja sze rint hasz nál ják, de már fe -
le ke zet tõl füg get le nül.

• Alexandru Haºaº 1938-ban épít tet te el -
hunyt ne jé nek azt a ká pol nát, ame lyet te -
me tõ ká pol na ként hasz nál nak az or to dox
hí vek. A ká pol nát Mol nár György épí tész -
mér nök ter vez te neobizánci stí lus ban, és
Pin tér Ist ván épí tész mér nök ki vi te lez te.

• Úgy szin tén 1938-ban épít tet te Traian Va -
le riu Frenþiu gö rög ka to li kus püs pök csa -
lá di sír bolt nak azt a ká pol nát, ame lyet
1989 után is mét hasz nál hat nak a gö rög
ka to li ku sok te me tõ ká pol na ként. Ter ve zõ -
je Sallerbeck An tal, épí tõ je Papp Já nos
volt.

• A vá ro si ra va ta lo zó – amit ere de ti leg kre -
ma tó ri um nak szán tak – 1936-ban épült a
vá ro si mér nö ki hi va tal ter vei sze rint. Épí -
té se ide jén kor sze rû nek szá mí tó, vil la mos
hû té sû kam rák kal, há rom ra va ta lo zó he lyi -
ség gel és egy iro dá val lát ták el.

| Pé ter I. Zol tán

A neológ zsidó

temetõ szecessziós

díszítésû kapuja

A temetõ fõútja



Sza bó Má ria Ottományban szü le tett 1888.
ok tó ber 31-én, Visontay Sza bó Mi hály re for -
má tus lel ki pász tor és Sza bó Má ria tõs gyö ke res
hely be li kur ta ne mes-iva dék gyer me ke ként.
Ele mi is ko lai ta nul má nya it hely ben vé gez te, a
kö zép is ko lát a deb re ce ni re for má tus Dóczi Le -
ány ne ve lõ In té zet ben kezd te, azon ban négy
osz tály után – édes ap ja ha lá la mi att – anya gi
okok ból ab ba kel lett hagy nia. „Szü le im pél da -
adó éle te – nyi lat koz ta 75. szü le tés nap ján,
1963-ban – fel vér te zett a meg pró bál ta tá sok el -
len. Még ma is véd, ma is ol tal maz. Em lé ke ken
át erõ sít ge ti a bol dog ság tõ lük ka pott tit kát. Ha
a bol dog sá got sza vak ba aka rom fog lal ni, ma
sem tu dok job bat kí ván ni ma gam nak és csa lá -
dom nak, mint édes apánk hi tét, édes anyánk
örö mös mun ká ját, ket tõ jük bá nat eny hí tõ lel ké -
nek jó sá gát.”

Az er dé lyi évek

Ko rán fél ár va ság ra jut va sú lyo san be teg
édes any já val és hú gá val Érmihályfalvára köl tö -
zött, s a nél kü lö zé sek kö ze pet te vas szor ga lom -
mal, au to di dak ta mó don ké pez te to vább ma -
gát. Ren ge te get ol va sott, nyel ve ket ta nult, szé -
les kö rû mû velt ség re, tör té nel mi tá jé ko zott ság -
ra tett szert.

Az I. vi lág há bo rú ki tö ré se után Ko lozs vár ra
köl tö zött, ott kezd te új ság írói pá lya fu tá sát. Cik -
ke it az Ellenzék és az Újság kö zöl te. El sõ no vel -
lá ját, Muszkamenyecskék cím mel, ál né ven je -
len tet te meg 1918-ban, az ÚjIdõk-ben. Je len -
tõ sebb si kert ara tott August Strindberg Egyhá-
zasságtörténete, il let ve Oskar Höcker Júliata-
nárnõ cí mû re gé nyé nek for dí tá sá val. Az elõb bit
1919-ben Bu da pes ten, az utób bit 1920-ban
Deb re cen ben ad ták ki. Cik kei, ri port jai mel lett
el be szé lé se ket kö zölt rend sze re sen a Brassói

|história

Lapok, az Ellenzék, a Pásztortûz, az IfjúEr-
dély, a Nagyvárad és az Újság ol da la in. Ha ma -
ro san te vé keny tag ja lett az er dé lyi kul tu rá lis
köz élet nek: a nagy vá ra di Szig li ge ti Tár sa ság
1925-ben, az Er dé lyi Iro dal mi Tár sa ság 1926-
ban tag já vá vá lasz tot ta; je len volt a Helikon író -
i nak el sõ marosvécsi ta lál ko zó in is.

El sõ re gé nye (Felfelé. Bu da pest, 1925) ön -
élet raj zi ih le té sû: éle té nek azt a küz del mes sza -
ka szát ele ve ní ti fel, ami kor édes ap juk ha lá la
után Érmihályfalván a ma guk ra ma radt lá nyok -
nak kell fenn tar ta ni uk a gaz da sá got. „Iszo nyú
har cot vív tunk a föl dért és a föld del” – mond ja
a ro man ti kus lel kü le tû hõs nõ, Hor váth Ági ca.
Ugyan csak egy erõs lel kû lány a fõ hõ se má so -
dik re gé nyé nek (Appassionata. Ko lozs vár,
1926) is. Ezek ben épp úgy, mint Magamtól
másokig cí mû kö te té nek (Ko lozs vár, 1926,
Pász tor tûz könyv tár) el be szé lé se i ben s ké sõb bi
re gé nyei leg na gyobb ré szé ben, nõi sze rep lõ ket
ál lít a kö zép pont ba. Az ön fel ál do zás, a má sok -
ról va ló gon dos ko dás, az evan gé li u mi em ber -
sze re tet, a tár sa da lom er köl csi és szo ci á lis se -
bei, a szét szag ga tott ma gyar ság prob lé mái
irán ti ér zé keny ség jel lem zi eze ket a fi nom vo -
ná sok kal raj zolt as  szony hõ sö ket. Utol só ko -
lozs vá ri mun ká ja a Pintyõke cí mû drá ma volt.

A bu da pes ti évek

1928-ban Ma gyar or szág ra át te le pül ve, még
le ány ko ri ne vén je lent meg két el be szé lés kö te -
te (Sorsokésakarások,TótIstvánlevele). Er -

A református írónõ
Nem véletlenül került címünkbe
a „református” jelzõ, ugyanis az Érmellék
szülöttének irodalmi munkássága – akár
unokahúga, Szabó Magda életmûve – ezer
szállal kötõdik a kálvinista hithez. Mária
a múlt század elsõ, míg közeli rokona, Magda
a második felének volt egyik legolvasottabb
szerzõje.

Szentmihályiné Szabó Mária
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dél  lyel nem sza kad tak meg a kap cso la tai,
1930-ban is mét Ko lozs vá ron ad ták ki a Ház-
tûznézõben cí mû re gé nyét. Férj hez men ve
Szentmihályiné Sza bó Má ria né ven vált a kö -
zép osz tály nép sze rû író já vá élet raj zi, tör té nel -
mi re gé nye i vel: Irénévei (1933), Éva (1934),
Emberé a munka (1935), Istené az áldás
(1936), Lorántffy Zsuzsanna (1938), Zrínyi
Ilona (1939). Az 1930-as évek és az 1940-es
évek leg ele je éle té nek leg ter mé ke nyebb re -
gény írói kor sza ka volt, egy re-más ra on tot ta a
köny ve ket – volt, hogy ket tõt is egy esz ten dõ
le for gá sa alatt. A fel so rol tak mel lett még hat
nagy ter je del mû – négy-öt száz ol da las – ön élet -
raj zi fo gan ta tá sú, tár sa dal mi, tör té nel mi re -
gényt írt: Örök társak (1938), Szabadhazá-
ban (1940), Azéletmuzsikája (1940), Mag-
vetõk (1941), Érik a vetés (1942), vé gül az
Aratás (1943). Több re gé nyét né met, an gol,
il let ve hol land nyelv re is le for dí tot ták.

In ten zív szer zõi ak ti vi tá sa mel lett ide jé bõl ar -
ra is tel lett, hogy a Pe tõ fi Tár sa ság, a Ráskai

Lea Iro dal mi Tár sa ság, il let -
ve a Pen Club kö re i ben for -
go lód jék. A nõk tár sa dal mi
sze re pé nek vál to zá sa i ról
szó ló saj tó vi tá ban pró bál ta
meg fo gal maz ni az úgy ne -
ve zett mo dern és a dol go zó
nõ hely ze te kö zöt ti kü lönb -
sé ge ket: „A di va tos nõk kö -
zött szür ke egér kék gya -
nánt át fut ugyan a dol go zó
nõ sok kal na gyobb há nya -
da, de ezek úgy el tûn nek a
sely mek, pré mek, ék sze -
rek, di va tos für dõ dres  szek,
pyja mák és par fü mök for -
ga ta gá ban, hogy nem is lát -
sza nak. … Ezek a dol go zó
nõk nem a sza bad sá gért

hagy ták el az »otthont«, ha nem azért, hogy le -
gyen csa lád juk nak ke nye rük, hogy jus son is ko -
lás gyer me kük nek és fér jük nek a ke nyér hez
»egy da rab ka vaj« is.” Szent mihályiné ar ra is
fel hív ta ol va sói fi gyel mét, hogy ezek nek a nõk -
nek két sze rep ben kell helyt áll ni uk, hi szen a fi -
ze tett mun ka után ott hon vár ja õket a csa lád -
anyai kö te les ség is. Mind ez óri á si le mon dá sok -
kal jár. Új fo gal mat ta lált ki er re a je len ség re: a
kor sze rû nõ fo gal mát, amely a di va tos (mo -
dern) nõ tõl több szem pont ból el tér: „Az as  szo -
nyok leg na gyobb ré sze még em lé ke zik ar ra az
idõ re, mi kor fér je ke re se té bõl élt vagy édes aty -
ja tar tot ta el. Így nem ta lál ja ter mé szet el le nes -
nek, hogy jö ve del me most ugyan így a csa lád
kö zös lét alap já hoz csa to ló dott. Az egye dül élõ
ke re sõ nõ is a leg rit kább eset ben for dít ja ma -
gá ra egész jö ve del mét. Csak nem mind egyik -
nek van se gít ség re szo ru ló, kö ze li hoz zá tar to -
zó ja. Eze ken cso dál koz nak azu tán leg job ban a
má sik tá bor as  szo nyai, mi kor lát ják, hogy
men  nyi re nem »divatosak«. Ha tár ta lan ön zé -
sük ben se hogy sem ér tik meg má so kért dol go -
zó as  szony tár sa i kat.”

Az el né mu lás évei

1944-ben, az ost rom alatt bu da pes ti la ká suk
meg sem mi sült, s õ fér jé vel vi dék re, Ké ked re
köl tö zött, ahol szû kös anya gi kö rül mé nyek
közt él tek. A há bo rú után egyet len, ön élet raj zi
re gényt írt 1947-ben Emberszületik cím mel.
Igaz, Zrí nyi Ilo ná ról szó ló re gé nye a Ká dár-kor -
szak ban két újabb ki adást ért meg. 1969-ben a
le ány fa lui re for má tus sze re tet ott hon fo gad ta
be, s en nek la kó ja volt ha lá lá ig. Éle té nek eb -
ben a kö zel fél év szá za dot át fo gó sza ka szá ban
nem vett töb bet tol lat a ke zé be. Le ány fa lun,
1982. jú ni us 24-én hunyt el, 94. élet év ében.

Hu szon ki lenc év vel fi a ta labb uno ka hú gá val,
bár is mer ték és be csül ték egy más írói mun kás -
sá gát, nem tar tot tak szo ros kap cso la tot.
Rend kí vül né pes köz vet len fel me nõ ik tör té ne -
tét – 14 test vér szü le tett a Sza bó fa mí li á ban! –
nem Mag da, ha nem Má ria ír ta meg egy két -
kö te tes re gény ben. Több uno ka test vér ük – az
apai ági ro kon ság ré szé rõl – ked vel te a mû vé -
sze te ket, toll for ga tó em ber, szín pa di szer zõ,
mi több, ze ne aka dé mi át vég zett elõ adó mû vész
is akadt kö zöt tük. Bár Sza bó Má ria szö ve gei
Sza bó Mag da szö ve ge i hez ké pest a mai ol va -
só sze mé vel néz ve avít tab b nak tûn het nek,
meg ér de mel né, hogy élet mû ve leg ja va is mét
nap vi lág ra ke rül jön.

| Összeállította: Szilágyi Aladár
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Szabó Mária,

az írónõ édesanyja

Szabó Elek,

az írónõ anyjának

egyik testvére volt

Szabó Magda apja
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Emberé a munka –

1935-ben kiadott

regénye



|útravaló

Cseh or szág hí res a kü lön le ges éte le i rõl, ita -
la i ról, Prá ga tör té nel mi köz pont ja pe dig 1992
óta a vi lág örök ség ré sze. Ezt a kü lön le ges vá -
rost fe dez te fel nem ré gi ben Gyu lai Ro zá lia,
aki ba rá ta i val uta zott el Prá gá ba egy hét vé gé -
re. A fi a tal nagy sza lon tai szo ci á lis mun kás szí -
ve sen me sélt la punk nak él mé nye i rõl.
–Honnanjöttazötlet,hogyéppenPrá-

gátválassza?
– Na gyon sze re tek utaz ni, vi lá got lát ni.

Ezek az uta zá sok min dig ha tal mas él ményt
nyúj ta nak szá mom ra. Az egyik ba rát nõm hív -
ta fel a fi gyel me met egy uta zá si iro da ked ve zõ
aján la tá ra, õ kér dez te, hogy nincs-e ked vem a
ki rán du lás hoz. Ter mé sze te sen na gyon is volt
hoz zá ked vem, már rég óta sze ret tem vol na
lát ni a cso dá la tos prá gai épü le te ket, ame lyek -
rõl ko ráb ban több ször is ol vas tam, így je lent -
kez tünk.
–Milyenlátnivalókatnéztekmeg?
– Be jár tuk Prá ga csak nem min den ré szét,

fel ke res tük a leg is mer tebb he lye ket, így a vá -
rat, a Hra dzsint és az Arany ut cács kát, ahol a
ré gi idõk ben az arany mû ve sek dol goz tak. El lá -

to gat tunk az Óvá ros tér re, ahol meg cso dál tuk
a Szent Mik lós- és a Tyn temp lo mot, a csil la -
gá sza ti órát és a ré gi vá ros há zát, a köz pon ton
át ha la dó dél kört, át men tünk a Kár oly hí don,
meg néz tük a sze rel me sek híd ját, a Szent
Vitus-székesegyházat, a Zsi dó ne gye det, jár -
tunk a Ven cel té ren, és el lá to gat tunk a
Daliborka to rony hoz is.
–Milyenekacsehemberek,hogyanjelle-

meznéõket?
– Alap ve tõ en ba rát sá go sak vol tak ve lünk, a

ven dég lá tó he lye ken és a lát vá nyos sá gok nál
min den ki be szélt an go lul, ez meg kön  nyí tet te a
dol gun kat, de aki vé let le nül nem tu dott an go -
lul, az is se gí tõ ké szen pró bált út ba iga zí tást ad -
ni vagy el ma gya ráz ni, mi men  nyi be ke rül.
Ked ve sek vol tak, és úgy tûnt, hogy nyu god -
tab bak is, nem ro han nak úgy, mint ahogy
sok szor mi tes  szük itt hon.
–Milyenekazételek,italok,mijellemzia

szórakozásilehetõségeket?
– Az éte lek na gyon fi no mak, és sze rin tem

az ita lok is. Volt sze ren csénk meg kós tol ni több
cseh fi nom sá got, mint pél dá ul az egyik ha gyo -
má nyos ételt, a pil se ni gu lyást fe hér knéd li vel
és pepperonival, va la mint a prá gai ka csa sül tet
két fé le ká posz tá val és bur go nya knéd li vel. Az
ita lok kö zül én a Becherovkát és a Staropra -
men sört kós tol tam, ne kem mind ket tõ íz lett.
A sö rö zõk, cse hül pivnicék, egy mást érik, vi -
szont ér de kes, hogy nem tar ta nak nyit va so ká -
ig, leg ké sõbb éj fél kor be zár nak. Aján lom min -
den ki nek, hogy ha al kal muk adó dik rá, utaz za -
nak el Prá gá ba, mert biz to san fe lejt he tet len él -
mén  nyel gaz da god nak.

| Ba lázs Ani ta

A száztornyú városban
Nem véletlenül tartják a cseh fõvárost,
Prágát, Európa egyik kivételes szépségû
fõvárosának, hiszen ezen a településen
egymást érik a látnivalók, a csodálatos
építészeti alkotások, de a kulináris
élvezetek kedvelõi is bátran keressék fel ezt
a vidéket, ugyanis számos cseh finomság
közül válogathatnak az ízek szerelmesei.
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A régi városháza

óratornya, az Orloj

nem csak az idõt

mutatja,

szimbolikus figurái

minden órában

körbejárnak

Az Óváros téren lévõ délkör mutatta a XV. századi

Prága lakóinak, mikor van dél

A gótikus-neogótikus Szent Vitus-

székesegyház



szomszédoló|

A pász tor élet õsi ha gyo má nyai sze rint
Szent György nap ján hajt ják ki az ál la to kat a
sza bad ég alá. Így tör tént ez Nagyrábén is,
ahol a juh ki haj tás sal és bir ka nyí rás sal em lé -
kez tek az ese mény re. Míg Pálfi La jos az öreg
ju hász, Sáfián Ti bor és Fa ze kas Sán dor vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter vi gyá zó te kin te tét áll va
nyír ta, majd kör möz te a bir kát az ér dek lõ dõk
gyû rû jé ben, ad dig a ba rá ti tár sa sá gok már ké -
szí tet ték a vál to za tos éte le ket a mû ve lõ dé si
ház park já ban. Az ét ke ket ne ves zsû ri ér té kel -
te. A csa pa tok ké szí tet tek pör köl tet bi valy ból,

vad disz nó ból, mar há ból, ser tés bõl, de vol tak
ízes le ve sek is fá cán ból, hal ból és meg an  nyi
gaszt ro nó mi ai fur fang, mint a pél dá ul a ve re -
biek juh tú rós pu lisz ká ja. A szín pa don vál to za -
tos mû so rok szó ra koz tat ták a nagy ér de mût.

Az ered mény hir de té sen ki de rült, hogy a
Haj dú bö ször mé nyi Gaszt ro nó mi ai Egye sü let
ál tal fel aján lott ván dor ser le get a váncsodi Csü -
lök Csa pat vi het te ma gá val, a tró fe át Hor váth
Florin Dá ni el és Haj dú Ta más emel te a ma -
gas ba. Amint Hor váth Florin Dá ni el el árul ta,
már ta valy is kö zel jár tak a si ker hez, de most
még töb bet ké szül tek a meg mé ret te tés re, és a
fá cán le ves után a szár nyast meg sü töt ték, egy
kis tor más szós  szal nya kon ön töt ték, és mel lé
kö ret nek egy kis mó rin got tá lal tak. Ter mé sze -
te sen jö võ re vis  sza tér nek, mert sze ret nék
meg vé de ni a ku pát.

| Ko csis Csa ba
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Tormás szósz
és juhtúrós puliszka

Nagyrábé Berettyóújfalutól
és Püspökladánytól, két kistérségi központtól
20-20 kilométerre fekszik. Része Biharnak,
része a Nagysárrétnek. A falu a Sárrét Íze
Fesztivál révén országos hírnévre tett szert.
Április utolsó hétvégéjén már nyolcadjára
várták a látogatókat és a hagyományos ízek
mestereit.

Kihajtják

a birkákat

Nagyrábé fõutcáján a menet élén a Szent György-nap jelképe, a sárkányos

pajzs, utánuk a „Leg a láb” mûvészeti iskola táncosai, mögöttük Gyõrfi Gyula

tangóharmonikás, Miczura Károly prímás és a szentjobbi Vadvirágok

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a megnyitón

A vándorserleg boldog nyertesei a váncsodi Csülök Csapat

képviseletében, Horváth Florin Dániel és Hajdú Tamás



p ri lis el se jén új ra meg aján dé koz ta a
váradi kö zön sé get já té ká val a fi a tal zon -

go ra mû vész, demény Ba lázs. Ez út -
tal is a Par tiu mi Ke resz tény Egye te -
men lé pett fel. Zon go ra ta nul má -

nya it szü lõ vá ro sá ban, Ko lozs vá ron kezd te, majd
a bu da pes ti Bar tók Bé la Ze ne mû vé sze ti Szak kö -
zép is ko lá ban és Gim ná zi um ban Eckhardt Gá bor
ta nít vá nya. 2009-tõl Ke me nes And rás zon go ra -
osz tá lyá ban a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye -
tem hall ga tó ja, 2011 ok tó be ré tõl Erasmus ösz -
tön díj jal a ber li ni Hochschule für Musik hall ga tó -
ja, azt kö ve tõ en a ber li ni Universität der Künste
zon go ra mes ter sza kán Pas cal Devoyon nö ven -
dé ke. Je len leg a bu da pes ti és ber li ni egye te mek
zon go ra mes ter sza kát vég zi.

A ro man ti ká tól a mo der nig

Az es ten ki lenc kom po zí ci ót mu ta tott be a
ro man ti ká tól az imp res  szi o niz mu son át a XX.
szá zad mo dern hang zás vi lá gá ig. Be ve ze tés -
ként Domenico Scarlatti F-ésG-dúrszonátá-
it ad ta elõ. Ezek a kom po zí ci ók nem azo no -
sak a bé csi klas  szi ciz mus több té te les da rab ja i -
val. Ilyen ér te lem ben Scarlatti nem csak a
klasszi kus szo ná ta alap ja it ve tet te meg egy té -
te les szo ná tá i ban, ha nem a XIX. szá zad ban
ke let ke zett etû dö két is. Ezek ben a szo ná ták -
ban a tech ni kai fel ada tok mel lett a szer zõ
nagy igényt tá maszt az elõ adó val szem ben, hi -
szen a vi lág kép tel jes sé gét kell fel szín re hoz -
nia. A fi a tal zon go ris ta nem csak tech ni ka i lag
kö ze lí tet te meg a fent ne ve zett szo ná ták hang -

zás vi lá gát, ha nem har mó ni ai gaz dag ság gal is
– hu mort sem nél kü löz ve – szó lal tat ta meg a
da ra bo kat.

Ezt kö ve tõ en Schu mann ro man ti kus stí lu sú,
nyolc rész bõl ál ló Fantáziadarabok (op. 12.,
1837) cik lu sá ból az el sõt, az Este cí mût ad ta
elõ. Ez út tal a mû vész zon go ra já té ká nak má sik
ar cu la tát cso dál hat tuk meg. Az opus kö ve tel te
köl tõ i sé get és ben sõ sé get igen ki fe je zõ en min -
táz ta meg. Foly ta tás ként De bus sy imp res  szi o -
niz mu sá val is mer tet te meg a hall ga tó sá got. Ne -
ve ze te sen a Képek so ro zat ból (1905) a Fények
avízen cí mû da ra bot tol má csol ta. A mû „a har -
mó nia nagy ten den ci á it, leg újabb fel fe de zé se it
fog lal ja ma gá ban” – ér té kel ték a kor tár sak.

A ki vé te les ér zé keny ség gel elõ a dott imp -
resszi o nis ta mu zsi ka után Bar tók Bé la Etûdök
(op. 18., 1918–19) cí mû, há rom rész bõl ál ló
so ro za tá ból az Allegromoltót avat ta éle tes sé.
Demény Ba lázs meg le põ erõ vel, a kí vánt di na -
mi ká val hoz ta fel szín re a zon go ra da rab tág
kro ma ti kus kép le te it, fo lya ma tos is mét lé se it.
Köz be ékel ten Li ge ti György (1923–2006) er -
dé lyi szü le té sû ze ne szer zõ ti zen négy da rab ból
ál ló so ro za tá ból a Musica ricercata (1951–
52) csen dült fel. So ro za tát Li ge ti még Ma gyar -
or szá gon kom po nál ta, és még ér zõ dik mû vé -
sze té ben Bar tók és Sztra vinsz kij ha tá sa is.
Meg jegy zen dõ, hogy a so ro zat min den egyes
da rab ja egyet len hang ra épül. Li ge ti kom po zí -
ci ó ját most mu tat ták be elõ ször Vá ra don.

Vé ge ze tül Bar tók Bé la Ötzongoradarabjá-
ból az el sõt (Síppal,dobbal), a ne gye di ket (Az
éjszakazenéje) és az ötö di ket (Ahajsza) hall -
gat tuk meg. Demény Ba lázs meg le põ rit mi kai
ér zé keny ség gel mind az éj sza ka ze né jé nek ter -
mé sze ti és ma gány köl té sze tét, mind a tra gi kus
ener gi á tól fû tött ütõ hang szer-ef fek tu so kat hi -
te le sen, át él ten tol má csol ta. Meg ra ga dó zon -
go ra já té ka nagy si kert ara tott a hall ga tó ság
kö ré ben. Rá adá sá ban meg is mé tel te Bar tók A
hajsza cí mû da rab ját.

A Rekviem pre mi er je

Nagy csü tör tök ön a Nagy vá ra di Ál la mi Fil -
har mó nia tûz te mû so rá ra Michael Haydn

|zene

Demény Balázs

nem elõször lépett

fel a váradi

hallgatóság elõtt

Emlékezetes zongoraest
és Haydn-bemutató
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zõ ér ze lem vi lá got fe je zi ki a ba rokk stí lust a
klas  szi ciz mus sal ele gyít ve. Az Introitus (Be ve -
ze tés) és a Kyrie („Uram, ir gal mazz”) után
Tom maso da Celano him nu sza („Ama vég sõ
ha rag nap ja”) csen dül fel. Ezt kö ve ti a Fel-
ajánlás („Uram, Jé zus Krisz tus, men  nyei di -
csõ ség ki rá lya”), majd a Hostias, a Sanctus
(„Szent vagy”), a Benedictus („Ál dott, ki az Úr
ne vé ben jõ”), az AgnusDei (Is ten bá rá nya), a
„Sze ret te id kö ré ben”, s vé ge ze tül a Libera
(„Örök nyu go dal mat adj ne kik). A fil har mó nia
együt te sét Jan kó Zsolt ve zé nyel te hi te les at -
mosz fé rát te remt ve, a fil har mó nia ének ka rát
Lászlóffy Zsolt kar igaz ga tó ta ní tot ta be.
Köz re mû kö dött négy szó lis ta: Kris tó fi Ág -
nes (szop rán), a bu da pes ti Nem ze ti Ének kar
tag ja, Iulia Merca (alt), Tony Bardon (te -
nor) és Cristian Hodrea (bas  szus) ope ra éne -
ke sek.

A klas  szi ciz mus elõ fu tá rá nak mi nõ sít he tõ
mu zsi ka a ma ga drá ma i sá gá val po li fó ni át sem
nél kü lö zõ (több szö ri fú gák kal), meg ren dí tõ at -
mosz fé rát köz ve tí tett. Mind a ze ne ka ri együt -
tes, mind a cso dá la tos kó rus hang zás, va la mint
a szó lis ták szép szó lam ve ze té se, kü lö nö sen
Kris tó fi Ág nes ora tó ri u mok ban jár tas, ki fe je zõ
szó la ma em lé ke ze tes tel je sít mén  nyel aján dé -
koz ta meg a kö zön sé get.

| Tuduka Osz kár

Gyászmiséjét, mel let te Mo zart d-mollzongo-
raversenyét, va la mint Christoph Willibald
Gluck – szü le té sé nek 300. év for du ló ját kö -
szön ten dõ – OrfeuszésEuridiké cí mû ope rá -
já nak rész le tét, Aboldoglelkektáncát.
Aboldoglelkektánca hang zott el be ve ze -

tés ként. Foica Lász ló fu vo la mû vész szó ló ját
a fil har mó nia kis együt te se kí sér te. A szó lis ta
ki vé te les mu zi ka li tás sal és stí lus ér zék kel hoz ta
kö zel a hall ga tó ság hoz a ro ko kó fe lé mu ta tó
mû dallamiságát. Ez után Horia Mihai zon go -
ra mû vész Mo zart d-moll ver seny mû vét (K.
466., 1785) ad ta elõ. Já té ka igen jól vi szo -
nyult a kon cert sa já tos ko mor hang vé tel éhez.
Tech ni ka i lag is biz ton sá go san köz ve tí tet te a
kom po zí ció dal lam íve it, s a moll hang vé te lû I.
té tel után igen ki fe je zõ en fi gyel te tett rá a II. té -
tel ro mán cos ér ze lem vi lá gá ra. Vég te len köny -
 nyed ség gel, vir tu o zi tást sem nél kü löz ve hoz ta
kö zel hall ga tó sá gá hoz Mo zart mu zsi ká ját. Rá -
adást is adott: Mo zart D-dúr rondóját (K.
485., Bécs, 1786).

A mû sor má so dik fe lé ben Johann Michael
Haydn Requiemje (Bécs, 1771) csen dült fel.
A mû vet a szer zõ párt fo gó ja, Sigismund Graf
von Schrattenbach ha lá lá ra ír ta. A c-moll elõ -
jegy zé sû egy há zi mû a ba rokk ha gyo mány
alap ján a Szent há rom sá got jel ké pe zi. A ki lenc
rész bõl ál ló da rab az em be ri lé lek ben je lent ke -

zene|
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A nagy csü tör tö ki

kon cert szó lis tái:

Kris tó fi Ág nes, Iulia

Merca, Tony

Bardon, Cristian

Hodrea



Sziasztok,gyerekek!
Egyrehosszabbakanappalok,egyretovábble-

hetkintmaradniazudvaron,éshamarosanvége
lesz a tanításnak is. Ezen a nyáron a természet
csodáinakmegfigyelésétõlkezdveaházikézimun-
kázásig rengetegújélményvár ránk.Nyáron is fo-
goknektekújabbötletekethozniarról,hogymivel
lehethasznosaneltölteniazidõt,mivellepheti-
tekmeg szüleiteket, vagy egyszerûenmiket
lehetkészíteniamúgyteljesenhasznavehe-
tetlennektûnõanyagokból.Addigisol-
vassátok szeretettel mindazt, amit eb-
benahónapbancsokorbakötöttemnek-
tek!

|gyereksarok

BARKÁCSOLJuNK

Bögrevirág
Na gyon egy sze rû el ké szí te ni, és ga ran tál tan

jó ked ve lesz az egész csa lád nak et tõl a vi rá gos
bög rés asz tal dísz tõl. Az ün ne pi asz tal nak és a
min den na pi te rí ték nek egy aránt dí sze le het.
Nem kell hoz zá más, csak pa pír, ra gasz tó, ol -
ló és né mi dísz sza lag.

Vá las  szunk olyan pa pírt, ami az egy sze rû
mi nisz ter ív nél vas ta gabb és mind két ol da la szí -
nes. A szí nes la pot két rét hajt va vág junk ki

egy bög re for mát, a haj tás tart sa ös  sze a dup -
la bög rét, és csak az egyi ken le gyen fül. Fe hér
pa pír ból vág junk ki egy ki sebb, fü let len bög re -
ala kot, vág junk be le vi rág min tát, majd ra gasz -
 szuk fel a pa pír bög ré re. A bög ré be va ló vi rá -
gok el ké szí té se is egy sze rû, szí nes pa pír ból
vág juk ki eze ket is, és a bög re bel sõ fe lü le té re
ra gaszt juk. A bög re bel sõ má sik fe lé re üze ne tet
ír ha tunk, raj zol ha tunk. Jó mun kát!
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o tó pá lyá za tot hir det 12-16 éves
nagy vá ra di di á kok nak az RMDSZ
nagy vá rad-új vá ro si kör ze ti szer ve ze -
te. A bi ha ri me gye szék hely jel leg ze -
tes sé ge it – épü le tet, mû em lé ket,

zöld öve ze tet, té li-ta va szi ut ca ké pet, vi rá go kat
stb. – be mu ta tó fel vé te le ket vár nak má jus
25-ig. Di gi tá lis, 254 dpi fel bon tá sú, .jpg for -
má tu mú fo tó kat küld je tek, egy pá lyá zó leg fel -
jebb 3 ké pet. Elekt ro ni kus for má ban az
rmdszujvaros@yahoo.com ema il-cím re, ki -

nyom tat va az új vá ro si kör zet szék he lyé re (pos -
ta cím: Nagy vá rad, Simion Bãrnuþiu u. 14.
szám) kell el jut tat ni. Ad já tok meg a ké pek cí -
mét, ne ve te ket, cí me te ket, te le fon szá mo to kat.
Az ér té ke lés rõl má jus 30-ig ér te sí tik a je lent -
ke zõ ket, a leg jobb mun kák ból a szék ház ban
ki ál lí tás nyí lik má jus 31-én 11 óra kor, az ün -
ne pé lyes ered mény hir de tést 16 óra kor tart -
ják. Az I. díj 300, a II. 200, a III. 100 lej ér té -
kû könyv és kész pénz.

„Sauer Yvette, a ko lozs vá ri Ion Andreescu
Mû vé sze ti Egye tem har mad éves hall ga tó ja, a
prog ram ve ze tõ je fel is mer te a fo tó zás, a di gi -
tá lis tech ni kák egy re erõ sö dõ tér hó dí tá sát, s
hogy ez nem csu pán do ku men tá lá si, ha nem
ki fe je zé si esz köz is, kre a ti vi tá si ki hí vás, meg -
nyi lat ko zá si és öröm szer zé si le he tõ ség” –
mond ta Jakobovits Már ta kép zõ mû vész a
Sauer And rás kör ze ti el nök kel tar tott be ha ran -
go zó saj tó tá jé koz ta tón. A Ferenczy No é mi-dí -
jas mû vész egyéb ként el vál lal ta a szak ta nács -
adói fel ada to kat.

A prog ra mot tá mo gat ja a Communitas Ala -
pít vány, az RMDSZ Bi har me gyei szer ve ze te,
egyik mé dia tá mo ga tó ja a Biharország. A leg -
szebb al ko tá so kat la punk ban is kö zöl jük.

Tavaszi találós kérdések

gyereksarok|

Nagyvárad
gyermekszemmel
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TóTH ÁgNES

Harmat
Ide-oda hajlik

fûszálon a harmat,

gyémántköntöst neki

csillaglányok varrtak.

Irigyli is tõle

a fekete cinke,

mert neki csak

bársonyból van

sapkája és inge.

(tavasz)

(gólya)

(tavasz)

Amikor a világ éled,

kizöldülnek mezõk, rétek.

Bimbó nyílik, rügy kipattan,

hancúroznak a szabadban.

Mi az?

Vigyázz rá, mert nagyon ravasz,

s hamar becsap – õ a…

Hosszú csõrû fehér madár

Kéményeden kelepel;

Néha meg a tóban lesi,

jön-e már az eledel.

Mi az?

(tavasz)

Havat olvaszt, vizet ont,

fényt áraszt és lombot bont.

Mi az?
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|egészség

Ami kor va la mi lyen vi dám tör té nés nek a ré -
sze sei va gyunk, ak kor az agy bi zo nyos te rü le te -
i rõl a re kesz izom hoz és a légzõrendszerhez
olyan in ge rek ér kez nek, ame lyek ha tá sá ra úr rá

lesz raj tunk a
ne ve tés. Köz tu -
dott, hogy a ne -
ve tés szá mos jó -
té kony ha tás sal
bír, a mo soly -
gás, a vi dám ság
olyan „gyógy -
szer”, amely hez
bár ki in gyen
hoz zá jut hat, és
na gyon ered mé -
nye sen al kal -
maz ha tó a min -
den nap ok ban.

– A nevetés
márazegészen
korai életsza-
kaszban megfi-

gyelhetõ.Kijelenthetjük, hogy amosolygás
kisgyermekkortóléletünkmeghatározója?

– Ez pon to san így van. Ér de kes, hogy a kis -
ba bák a ne ve tés re már sok kal ko ráb ban ké pe -
sek, mint a be széd re. Meg fi gye lé sek iga zol ják,
hogy már né hány he tes kor ban ne vet nek a
cse cse mõk, jó for mán min den ok nél kül, szá -
muk ra bõ ven ele gen dõ a vi dám já ték, hogy is -
mer ked nek a vi lág gal, en nek ha tá sá ra ön fe led -
ten ké pe sek ne vet ni. A mo soly gás nagy sze rû
te rá pi ás mód szer, hi szen nem csak a szánk kal
ne ve tünk, mo soly gunk, ha nem a szí vün kön is
jó ér zés lesz úr rá, ez ál tal ja vul a ke dély ál la po -
tunk, nõ a szer ve ze tünk im mu ni tá sa.
– Egyfajta boldogság-pirulának is nevez-

hetjükanevetést?
– Igen, mi vel a ne ve tés ál tal a bol dog ság ér -

zé sét ta pasz tal juk, a bol dog ság hor mo nok pe -

dig az élet mi nõ sé günk ja ví tá sa szem pont já ból
na gyon fon to sak. A bol dog ság hor mo nok ha tá -
sá ra ózon sza ba dul fel a vér ben, ami egy faj ta
le be gõ ér ze tet nyújt, és ha ez a hor mon rend -
sze re sen je len van a szer ve zet ben, ak kor ál ta la
a tes tet és a lel ket is sti mu lál hat juk. Mind ez
azért fon tos, mert ha va la ki nek jó a ke dély ál la -
po ta, ak kor kön  nyeb ben néz szem be a prob lé -
mák kal, nõ a mun ka bí ró ké pes sé ge, szí ve seb -
ben jár tár sa ság ba, és ez ál tal az ál ta lá nos
egész sé gi ál la po ta is ja vul. Ku ta tá sok bi zo nyít -
ják: ar ra kell tö re ked ni, hogy szán dé ko san mo -
so lyog junk, mert et tõl mér he tõ en jobb ked -
vünk lesz. Gon dol juk csak vé gig, bi zo nyá ra sok
ol va só val is elõ for dult már, hogy vi dám em be -
rek rõl né ze ge tett ké pe ket. Meg fi gyel he tõ,
hogy ha ezt so ká ig tes  szük, ak kor mi ma gunk
is mo so lyog ni kez dünk, át ves  szük a ké pe ken
mo soly gó em be rek vi dám sá gát, és öröm hor -
mon ter me lõ dik ben nünk. S ha mind ez nem
len ne elég, a ne ve tés még egy po zi tí vu ma,
hogy csök ken ti a há rom leg fon to sabb stressz -
hor mon je len lét ét, így csök ken a bel sõ fe szült -
ség is a szer ve zet ben.
–Megállapíthatjuktehát,hogyanevetés-

nekszámoskedvezõélettanihatásavan…
– Így van. Ta lán so kan nem is gon dol nák, de

a fen ti ek mel lett ér de mes tud ni, hogy a ne ve -
tés a vér nyo más egyen súly ban tar tá sá ban is
fon tos sze re pet ját szik, ugyan ak kor élén kí ti a
vér ke rin gést, erõ sí ti a szív mû kö dést, mi vel ne -
ve tés kor ala po san át moz gat juk a bel sõ szer ve -
ket, ez ál tal fo koz zuk azok vér el lá tott sá gát is. A
ne ve tés ezen kí vül se gít a fé lel mek és a de -
presszió le küz dé sé ben, a ne ve tés ál tal egy faj ta
me di tá ci ós ál la po tot ér he tünk el, amely pi hen -
te tõ en hat az agy mû kö dés re.
–Tanulható-eanevetés?
– Tu laj don kép pen igen. Gon dol junk csak

be le, ami kor lá tunk egy hu mo ros je le ne tet, ak -
kor az agyunk üze ne tet küld azok nak a szer -
vek nek, ame lyek részt vesz nek a ne ve tés ben,
és au to ma ti ku san be in dul a ne ve té si fo lya mat.
Vi szont ez for dít va is igaz, te hát ha ne ve tés re
kész tet jük ma gun kat, ak kor az agyunk ban el -
kez dõd nek ter me lõd ni a bol dog ság fo ko zó hor -
mo nok, és a mes ter sé ge sen kez de mé nye zett
ne ve tés ha ma ro san ter mé sze tes sé ala kul. Per -
sze ez nem megy egy bõl, gya ko rol ni kell, azon -
ban kis idõ el tel té vel meg ta pasz tal hat juk, hogy
ké pe sek va gyunk ön fe led ten ne vet ni.

| Ba lázs Ani ta

A nevetés öröme
Annak ellenére, hogy világunkat számos
nyelv és kultúra színesíti, mégis van egy
közös nyelv, amit mindannyian megértünk,
s ez nem más, mint a nevetés. A nevetés
élettani hatásairól VARGA IMOLA
nagyszalontai pszichológus számolt be
lapunknak.
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A dohányzás dilemmája
örülbelül húsz évvel ezelõtt egy
Marosvásárhelyrõl elszármazott,
Svédországbandolgozókutatóve-
gyészBudapestenaBioetikaiTár-
saság konferenciáján számolt be

arról,hogyamunkacsoportjabebizonyította:
anevescigarettagyártócégekolyananyago-
katkevernekadohányközé,amelyekfokoz-
zák a függõség kialakulásának a veszélyét.
Ebbõlnekibajaisszármazott,megfenyeget-
ték,megtámadták, és emiattmár hónapok
ótanemtartózkodottSvédországban,család-
jávalegyüttgyakranváltogattalakhelyét.
Akkorminemigenértettükésláttuk,hogy

mekkoraméreteketöltöttésmilyenveszélye-
ketrejtadohányüzlet.Azótatöbb,afentem-
lítettmegfigyeléstigazolóténykerültnapvi-
lágra, ezért az egészségügyi hatóságok is
kénytelenekvoltaklépésekettenni.AzEuró-
pai Parlament 2013. október 8-ánmegsza-
vaztaazEurópaiBizottságjavaslatát,amely-
nek értelmében az unió országaiban újabb
szigorításokatésellenõrzéseketkellbevezet-
niadohányárukgyártásaésforgalmazásate-
rén.Afõindokokanépegészségügyikocká-
zatokkal kapcsolatosak, mivel napjainkban
mégmindigacigarettaésanikotint tartal-
mazótöbbiélvezeticikkállazélenazagyin-
farktus, a tüdõrák, a szívinfarktus és több
mássúlyosbetegségelõidézõokaiközött.
LindaMcAvenvezetiaztamunkacsopor-

tot,amelynekrövidesenelkellfogadtatniaa
tagállamok kormányzati képviseleteibõl álló
EurópaiTanáccsal is a szigorítódöntéseket.
Ezeknek vannak ellenzõi és akadályozói.
2001-benszületettmáregyEU-ajánlásado-
hányárukravonatkozólag,deaznemvoltkel-
lõeneredményes.Areklámozáskorlátozása,
amegbetegedés kockázatára utaló feliratok
ésképekacigarettásdobozokonstb.nemve-
zettekkontinensünkönadohányzók számá-
nakcsökkenéséhez,sõtfõlegamirégiónkban
úgytûnik,hogyafiatalokegyrekorábbanés
egyretöbbenpróbáljákkiacigarettát.
Azújszabályozásvégremegtiltjaakülön-

bözõadalékok(amelyektöbbnyire„rászokta-
tók” és aromák) hozzáadását a dohányhoz,
kivéveamentolt.AzEU-banforgalmazottci-
garetták90százalékatartalmazmentolt(ezt
alegtöbbgyártónemtüntetifelacsomago-
láson),mertamentolakezdõdohányosok-
nál kivédi a torok kellemetlenségeit, eltün-

tetvén a dohányfüst esetleges negatív hatá-
sát,ésezáltalelõsegítiazavartalanmegszo-
kást.Azújelõírásokszerintmég5évigve-
gyíthetõmentoladohányhoz.
Jelenlegnagyvitákfolynakaze-cigaretta

körül.AzEurópaiBizottságnemtennekivé-
telt, ésmindennikotint tartalmazóélvezeti
cikkre azonos szabályzási feltételeket szab-
na.Abizottságidesorolnáanikotinosrágó-
gumitésfõlegagyerekekrászoktatásátcélzó
nikotinos vattacukrot is. Ezeknek a forgal-
mazásáravonatkozószabályozásokméghiá-
nyosakésellentmondásosak.
AzújEU-sszabályokaminimumotjelen-

tik.Ezeknélszigorúbbéshatékonyabbelõírá-
sokatatagállamoktörvényhozóifelvállalhat-
nak,félõazonban,hogyilyenrenemleszpél-
da, mivel a dohánylobbi nagyon aktív. Az
uniós szabályozások kidolgozása idején
(2012–2013-ban)példáulcsakaPhilipMor-
ris 1,25 millió eurót költött ún. lobbitevé-
kenységekre.
JelenlegazunióelnökségétLitvánialátja

el.A litvánegészségügyiminiszterelkötele-
zettéstekintélyesellenzõjeadohányzásnak.
Neki is köszönhetõ, hogy az új szabályzási
próbálkozás mára már konkrét dokumen-
tum. Ennek a végleges érvényesítése azon-
banméghátravan,ésrövidesenazelnöksé-
get Görögország veszi át, ahol például a
PhilipMorriserõsgazdaságitényezõ.Lehet,
hogyazévmásodikfelétõlesedékesváltása
dohányiparlobbistáinakkedvez.
Jó lenne,haazunió tagállamaiban,köz-

tüknálunkisolyanerõslenneacivilfelelõs-
ségtudat, hogy az ilyen nagy horderejû, a
népegészségetbefolyásolódöntésekbeaszü-
lõk,anevelõk,azorvosokésazõketképvise-
lõ szervezetek is érdemlegesen beleszólhat-
nának. Egy ilyen tudatos részvételre, leg-
alábbis a mi országunkban, nem számítha-
tunk.Gondolom,aminimumazlehetne,ha
aközvéleménymegtudhatná,hogyRománia
európaiparlamentiképviselõinekmiazállás-
pontjuk, hogyan szavaztak (ha szavaztak)
2013. október 8-án, ésmilyen kapcsolatuk
van (úgy hírlik, hogy van) a dohányipar
lobbistáival.
Megjegyzés:Aszövegbenfelhasználtama

Martin Mckee népegészségügyi szakember
általközöltadatokatis.

| Dr. Föl des Bé la

K
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86. Kö kény (Prunus spinosa)

A ró zsa fé lék csa lád já ba, azon be lül a szil va -
fé lék (Prunoideae) al csa lád já ba tar to zó köz is -
mert, cser je ter me tû, tö vi ses nö vény faj. Né pi
el ne ve zé sei: bo ro na fa, ko ro na fa, eke gúzs, ki -
nin fa, kökönye, tö vis fa, zab szil va. Ro mán ne -
ve porumbar.

Szin te bár hol meg te rem, hegy ol da lon vagy
nap fé nyes er dõ szé len. A ké kes li lás szí nû, ap ró
bo gyó ra em lé kez te tõ ter mé sé nek íze ke ser -
nyés, fa nyar, de sok ol da lú an fel hasz nál ha tó: ké -
szít he tünk be lõ le ször pöt, fõz he tünk be lõ le te át,
már tást hú sok hoz, lek várt, de akár li kõrt is.

A vad gyü mölcs sok C-vi ta mint tar tal maz, és
jó té kony ha tá sú egye bek mel lett a szív re és az
ér rend szer re, emel lett olyan flavonoidokban
bõ vel ke dik, me lyek csök kent he tik a rá kos
meg be te ge dé sek koc ká za tát. Lek vár ja eny hí ti
az emész té si za va ro kat.

A csont hé jas gyü möl csön kí vül a kö kény
más ré szei is gyógy ha tá sú ak. A vi rág já ból ké -
szült tea ha tá sos víz haj tó és has haj tó. A le ve -
le i bõl né há nyat fél li ter víz ben for ral va, majd a
for rá za tot le szûr ve olyan száj vi zet fõz he tünk,
amely eny hí ti a to rok fá jást, és gyó gyít ja a
meg duz zadt man du lá kat is. A kér gé bõl ké szült
fõ zet nek pe dig nyug ta tó ha tá sa is mert.

87. Kö zön sé ges boj tor ján
(Arctium lappa)

Az õszi ró zsa fé lék csa lád já ba, a ka táng for -
mák al csa lád já ba, a boj tor ján nem zet ség be
tar to zó nö vény faj. Hi bá san bo gáncs nak is ne -
ve zik, de a bo gáncs (Carduus) nem zet ség fa ja -
i nak min den ré sze szú rós. Is mert még mint
bojtorvány, la pu, bo gáncs, ra gad vány, út szé li
vagy ke se rû le ve lû fû is. Ro mán ne ve brusture
vagy lipan.

Eu ró pa, Ázsia mér sé kelt égö vi te rü le te in
õs ho nos, de az egész vi lá gon el ter jedt. Út szé -
le ken, fo lyó part okon, nit ro gén ben gaz dag,
meg boly ga tott ta la jo kon nõ, idõn ként ki ter jedt
te le pe ket al kot va, de zöld ség ként is ter mesz -
tik. A sö tét, ár nyé kos he lye ket nem vi se li el.

A gyö kér inulint, nyál ka anya go kat, nyo -
mok ban il ló ola ja kat, szeszkviterpén-lakton ke -
se rû anya got, poliineket, kávésav szár ma zé ko -
kat, triterpéneket tar tal maz. Drog ként a szá rí -
tott gyö ke rét hasz nál ják fel. A né pi gyógy ászat
vér tisz tí tó ként, vi ze let haj tó és iz zasz tó szer -
ként, tea ke ve ré kek al ko tó ré sze ként al kal maz -
za. Ser ken ti az epe el vá lasz tá sát. Ola jos vagy
sze szes ki vo na ta it be dör zsö lõ szer ként, für dõ -
olaj ként hasz nál ják re u ma és bõr be teg sé gek
ke ze lé sé re, il let ve haj hul lás, korpásodás el len.

gyógynövény-ábécé

A kö vet ke zõ hó nap ban a kö zön sé ges csa -
rabot és a kö zön sé ges nyírt mu tat juk be.
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Boj tor ján

Kö kény



Sós ka már tás

Hoz zá va lók: 60-70 dkg sós ka, 1 kö ze pes fej
vö rös hagy ma, 3-4 evõ ka nál olaj, 3 dl tej, 3 dl
víz, 1 pú po zott evõ ka nál liszt, íz lés sze rint cu -
kor, 1 mok kás ka nál só, 1 dl tej föl.
El ké szí tés: A sós ka vas tag szá rát le vág juk, a
le ve le ket meg mos suk. A fi nom ra vá gott hagy -
mát meg fon  nyaszt juk a for ró ola jon. A sós kát

rá dob juk, ke ver get ve 10
per cig pá rol juk, amíg tel je -
sen szét fõ, és a le ve is el pá -
ro log. Ek kor a lisz tet rá -
szór juk, 1 per cig ke ver get -
ve pi rít juk, vi gyáz va, ne -
hogy oda kap jon. A te jet és
a vi zet rá önt jük, és ke ver -
get ve 3-4 per cig for ral juk,
ez alatt be sû rû sö dik. Köz -
ben meg sóz zuk, cuk roz -
zuk, vé gül a tej fölt ad juk
hoz zá.

Med ve hagy más stang li

Hoz zá va lók: 20 dkg ré tes liszt, 20 dkg fi -
nom liszt, 20 dkg vaj, 1 to jás, 15 dkg tej föl,
1,5 te ás ka nál só, 15 le vél med ve hagy ma; a
te te jé re: 1 ha bart to jás, fél ma rék nyi sze zám -
mag.
El ké szí tés: A med ve hagy mát vé kony csí kok -
ra vág juk. A lisz tek hez hoz zá ad juk a sót, el -
mor zsol juk ve le a da ra bok ra vá gott va jat. Hoz -
zá ad juk a tej föl lel el ke vert to jást és a med ve -
hagy mát, majd ru gal mas tész tá vá gyúr juk.
Lisz te zett desz kán ujj nyi vas tag sá gú ra nyújt -
juk, s de re lye vá gó val ujj nyi csí kok ra me tél jük.
A stang li kat sü tõ pa pí ros tep si re fek tet jük, le -
ken jük to jás sal, s meg szór juk sze zám mag gal.
195 fok ra elõ me le gí tett sü tõ ben meg süt jük.

ínyenceknek|

Olasz ke nyér le pény
(Focaccia)

Hoz zá va lók: 30 dkg liszt, 1 dkg élesz tõ, 1 te -
ás ka nál só, 0,2 dl olí va olaj, 1 dl lan gyos víz, 1
te ás ka nál med ve hagy ma ös  sze vág va, só.
El ké szí tés: A liszt hez hoz zá ad juk a szét mor -
zsolt élesz tõt, a sót és a fel ap rí tott med ve hagy -
mát. Dol goz zuk be le az ola jat és 1 dl lan gyos

vi zet. Fél órát hagy juk
pi hen ni, majd te gyük
egy ki ola jo zott tep si -
be, és az uj junk kal
húz zuk szét egy ki csit.
Elõ me le gí tett sü tõ be
rak juk 5 perc re, majd
süs sük 200 fo kon to -
váb bi 35 per cig.

Tej szí nes csa lán fõ ze lék

Hoz zá va lók: 2 li ter nyi friss csa lán le vél, 5
dkg vaj, 1 ka nál liszt, 3-4 dl tej, 1 dl tej szín, 3-
4 ge rezd fok hagy ma, só, bors, sze re csen dió.
El ké szí tés: A csa lán le ve le it le csip ked jük,
ala po san meg mos suk, majd bõ, lo bo gó, sós
víz ben 10 per cet fõz zük, s le szûr jük. A va jat
meg ol vaszt juk, be le szór juk a lisz tet, hab zá sig
for ral juk, köz ben ke ver get jük. Be le szór juk a
zú zott fok hagy mát, fel önt jük a hi deg tej jel, to -
vább ke ver get jük. Sóz zuk, bor soz zuk, pár csi -
pet fris sen re szelt sze re csen di ó val íze sít jük, vé -
gül be le önt jük a tej színt is. Ha a már tás meg -
fõtt, be le tes  szük a csa lánt, s összerottyantjuk
az egé szet. Bár mi lyen fel tét tel fi nom.
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Zöldek minden
mennyiségben

Tavasszal a zöldfûszerek, a medvehagyma,
a spenót, a sóska veszi át az uralmat a
konyhában. Ezekkel az alapanyagokkal
változatos fogások készíthetõk.



VíZ SZIN TES: 13. Gyer me kem ke reszt -
ap ja. 14. Vál to zó ala kú ál lat ka. 15. Ez évi.
16. Shakes peare egyik szel le me. 18. A jel -
zett idõ tõl. 20. Rész ben meg tölt! 21. Vé del -
mi épít mény. 22. … ipso – ép pen azért (lat.).
24. Na gyon gon dos. 26. Kö tõ sza lag. 27. Ál -
lam, fõ vá ros és csa tor na ne ve Kö zép-Ame ri -
ká ban. 29. Antonov gé pé nek be tû je le. 30.
Azo nos ma gán hang zók. 31. A szö u li nyá ri
olim pia ka ba lá ja. 32. Ha va si le ge lõ kön élõ
gyógy nö vény. 35. Var sa ré sze! 37. Rend re

el he lyez. 39. Te nor sze rep Puc ci ni Turandot
c. ope rá já ban. 40. Meg gyõ zõ dé se. 42. Pénz -
ös  szeg hasz ná la ti dí ja. 43. … me tangere! –
Ne nyúlj hoz zám (lat.). 44. Na gyon ré gi. 46.
Va ní lia da rab! 48. Ánizs kö ze pe! 49. Dal szö -
veg író, éne kes, rek lám szö veg író. 50. Kul ti kus
ere de tû dí szí tõ mo tí vum. 53. For dí tott ket tõs
be tû. 54. Fû szer. 55. Pá lin ka (biz.). 56. A, a,
a. 57. Nem mér ges kí gyó csa lád. 59. Õk –
Bu ka rest ben. 60. Ter mé sze tes üreg. 61. Sze -
mé lyé re. 63. AAH. 65. Örö mét ki nyil vá nít ja.
67. Za vart ür ge! 69. … ol dal – Ka rá csony
Be nõ re gé nye (1936). 72. Mun ka (biz.).

FüG Gõ LE GES: 1. Csiky Ger gely szín da -
rab ja. 2. Nép sze rû éne kes, ze nész Ma gyar or -
szá gon. 3. Fe je del mi cím a mo ha me dá nok nál.
4. Lea be tûi. 5. A gal li um vegy je le. 6. Er dé lyi
Ma gyar Mû sza ki Tu do má nyos Tár sa ság. 7. Er -

dõ fe le! 8. Ví rus, Af ri ká ban ha lá los
jár ványt okoz. 9. A ma gyar „vi zek
vá ro sa”. 10. Nem zet kö zi mér ték -
rend szer. 11. Az egyik íz. 12. Tré -
fás öt let (fon.). 17. Mû sor szó ró.
19. Na gyobb dísz kert – név elõ vel.
23. Yoko … – ame ri kai éne kes nõ,
John Lennon fe le sé ge volt. 25. Ar -
ról a hely rõl. 27. Olasz fo lyó, az
Ad ri ai-ten ger be öm lik. 28. Szi get
Skó cia nyu ga ti ré szén. 30.
Balaton… – köz ség Veszp rém me -
gyé ben. 31. Szám jegy. 33. Kosz -
to lá nyi fe le sé ge. 34. F. Dürrenmatt
drá má ja. 36. …fajd – hegy vi dé ki
vad ma dár. 38. Fe hér vi rá gú dísz nö -
vény. 41. Pász tor … – nép sze rû
szí nész nõ. 45. Sze szes ital (tréf.).
47. Egész éj jelt vé gig ke se reg. 51.
Emész tõ nedv. 52. Szé le in fa laz!
55. Mély, fel sza ka dó lé leg zet. 56.
G. Ibrãileanu kis re gé nye. 57. Be cé -
zett Sá ra. 58. Né met or szág. 60.
Nyi tott – Ber lin ben. 62. Teg nap ré -
sze! 64. Szü lõ föld. 66. Nem be tûi.
68. Klas  szi kus kö tõ szó. 70. Pá lya -
ud var (röv.). 71. Sa ját ke zû leg.

| Ba ra bás Zsu zsa

|üdítõ

Varga Izabella vajdasági származású
budapesti színésznõ. Bölcs megállapítását
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.,
függõleges 40. és függõleges 24. alatt.

Áp ri li si rejt vé nyünk (Szé che nyi Ist ván mon dot ta) he lyes meg fej -

té se: „Az iga zi ba rát ság szent kö te les sé ge, hogy hí zel ke dés sel

so ha nem él.” Könyv ju tal mat nyert: Mol nár Fe renc (Erdõ gya -

rak), Bulzán Er zsé bet és Kusztura Kár oly (Nagy vá rad).
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Bölcs megállapítás

A he lyes meg  fej tést szer kesz tõ sé günk be el jut ta tók kö zött

könyv ju tal mat sor so lunk ki. Be kül dé si ha tár idõ: június 5.

Pos   ta cím: Bihar or szág, 410068 – Ora dea, Pia þa 1 De cem -

brie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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évforduló|

1882 óta má jus 1.
a munka ün ne pe

1884-ben az Ame ri kai Mun kás szö vet ség chi -
ca gói kong res  szu sa azt aján lot ta a tör vény ho -

zók nak, hogy 1886. má jus 1-jé tõl az or -
szág ban min de nütt ve zes sék be a nyolc -
órás mun ka na pot. Sztráj kot és fel vo nu -
lást hir det tek er re a nap ra, a meg moz du -
lá so kon 350 ez ren vet tek részt, a ké sõb -
bi za var gá sok ban 14-en éle tü ket vesz tet -
ték. A II. In ter na ci o ná lé 1891-es kong -
res  szu sán má jus el se jét hi va ta lo san is a
„mun kás osz tály nem zet kö zi ös  sze fo gá sá -
nak har cos ün ne pé vé” nyil vá ní tot ták, az
1990-es évek tõl a mun ka vál la lók szo li da -
ri tá si nap ja.

1994. má jus 1-jén meg halt
Ayrton Senna au tó ver seny zõ

A bra zí li ai Sao Paulóban, gaz dag föld bir to kos-
csa lád ban szü le tett 1960. már ci us 21-én
Ayrton Senna da
Silva. Már há rom éve -
sen go kart ba ült, a
Formula–3 1983-as
idé nyé nek meg nye ré -
se után, har minc éve
de bü tált a Forma–1-
ben. Há rom szo ros vi -
lág baj nok (1988,
1990, 1991). Az
1994-es San Ma rinó-i
nagy dí jon, az imolai
ver seny pá lyán be ton -
fal nak csa pó dott, és pár óra múl va a bo lo gnai
kór ház ban be le halt ko po nya sé rü lé se i be.

1919. má jus 7-én
megszületett Eva Per ón
(„Evita”)

Juan Domingo Per ón ar gen tin el nök fe -
le sé ge ként ve le együtt kor má nyoz ta az
or szá got 1946–1952 kö zött. Per ón az
ál la mi gaz da ság irá nyí tás sal, ipa ro sí tás sal
hoz zá já rult az or szág gyor sabb fej lõ dé sé -
hez, a mun kás osz tály gaz da sá gi-szo ci á lis
hely ze té nek ja ví tá sá hoz. Fel emel te a bé -

Májusi jeles napok
re ket, ál la mo sí tot ta a gyá ra kat és a vas utat,
köz mun kák ra adott meg ren de lé se ket. A bel-
és kül po li ti ká ban a kom mu niz mus és a ka pi ta -
liz mus kö zöt ti har ma dik utat hir det te, ami Ar -
gen tí ná ban a szél sõ jobb ol da li jel le gû né pi es sé -
get je len tet te.

1637. má jus 13-án Richelieu
bí bo ros fel ta lál ta az asz ta li kést

A bí bo ros il let len nek ta lál ta, aho gyan va cso ra -
ven dé gei va dász tõ re ik kel pisz kál ták ki a fo ga -
ik kö zé szo rult ma ra dé kot, ezért el ren del te,
hogy a tõ rök vé gét ke re kít sék le, és ezen túl
ilyen ké sek kel te rít se nek ná la.

1980. má jus 26-án
indult az ûr be Far kas Ber ta lan

Az el sõ ma gyar ûr ha jós Gyu la há zán szü le tett
1949. au gusz tus 2-án. A Ki li án György Re pü -
lõ Mû sza ki Fõ is ko la el vég zé se után re pü lõ tisz -
ti ki kép zést ka pott a Szov jet uni ó ban, 1972-tõl
a ma gyar lé gi erõ va dász pi ló tá ja, 1978-ban az
Interkozmosz prog ram ban ön ként je lent ke zett
ûr ha jós nak. Magyari
Bé lá val együtt ké pez -
ték ki a Moszk vá hoz
kö ze li Gagarin-köz -
pont ban, és csak pár
órá val az in du lás elõtt
dõlt el, hogy õ száll -
hat a Szojuz–36 ûr ha -
jó fe dél ze té re. Tár sa
az idén feb ru ár ban el -
hunyt Valerij Kuba -
szov volt.
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