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Fizessen elõ lapjainkra!

|hirdetés

öbbéves népszerû kezdeményezést
folytat a nagyváradi Tavirózsa Fo-
tóklub az Euro Foto Art Egyesület-
tel együttmûködve: október 6-tól
ismét intenzív tanfolyamot indít

kezdõknek a fényképezés mûhelytitkainak
megismertetésére. A kurzusokat Tóth István
AFIAP klubelnök tartja majd a klub Fekete Sas
palotabeli székhelyén (Szt. László, ma Unirii
tér 2–4. szám) minden kedden, szerdán és
csütörtökön 16–17.45 óra között.

A digitális és a klasszikus, filmre fényképezés
technikáját, a kompozíció kialakítását, esztéti-
kai ismereteket is elsajátíthatnak. A végzõsök
munkáiból november 11-én 18 órakor kiállítás
nyílik majd a Nagyvásár téri (December 1. park
12. szám) Euro Foto Art Galériában. A tanfo-
lyamon 3 ingyenes helyet fenntartanak hátrá-
nyos helyzetû személyeknek. Érdeklõdni a rész-
letekrõl személyesen a klub székhelyén, telefo-
non a 0741/212–111-es számon, illetve e-
mailen a következõ címeken lehet: cfno.ro@
gmail.com; eurofotoart.ro@gmail.com.

Intenzív
fotótanfolyam

A Biharország folyóirat elõfizetési díja: 1 hónpra
4,5 lej, 3 hónapra 12 lej, 6 hónapra 20 lej, 1 évre
35 lej.

A Várad folyóirat elõfizetési díja: 1 hónapra 5 lej,
3 hónapra 15 lej, 6 hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.

Mindkét kiadvány elõfizetési díja: 1 hónapra 7
lej, 3 hónapra 20 lej, 6 hónapra 35 lej, 1 évre 65
lej.

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ a szer-
kesztõségben készpénzzel vagy postán pénzesutal-
vánnyal (mandat poºtal), az elõfizetõ nevének és pon-
tos lakcímének, valamint az Abonament Biharország
(és/vagy Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Re-
vista culturalã Várad Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr.
12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ
0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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A hõerõmûben ottjártunkkor is folyt a mun-
ka, egyebek mellett az új elektromos vízmelegí-
tõ rendszer elemeit rakták a helyükre. Az új
rendszer legalább két fontos problémára jelent
majd megoldást: kiküszöböli a mûszaki veszte-
ségeket, ezzel pedig csökkenti a hõenergia elõ-
állítási költségét, emellett megszünteti a hosszú
évek óta gondot okozó, folyamatos környezet-
szennyezést, magyarázta az alpolgármester.

A széntüzelésû nagyváradi erõmûvet egyéb-
ként 1966-ban adták át, s most gázüzemûre
cserélik ki. Mãlan úgy tudja, nincs Romániában
a jövendõ váradihoz hasonló kapacitású hõerõ-
mû; 45 megawatt elektromos energiát és közel
50 MW hõenergiát termel majd óránként.

Augusztusra az új hõerõmû üzembe helyezé-
séhez szükséges munkálatok mintegy 58-60
százalékával már elkészültek, a legtöbb felszere-
lés a helyén van, mintegy 250 munkás dolgo-
zott naponta, tette hozzá az elöljáró. A tét ma-

Augusztus elején invitálták terepszemlére az
újságírókat a nagyváradi hõerõmûhöz, ahol
Mircea Mãlan alpolgármester beszélt a munká-
latok állásáról, s magunk is láthattuk, hogyan
dolgoznak. A megyeszékhely távfûtésének felújí-
tását egy 77,7 millió euró értékû projekt teszi le-
hetõvé, ebbõl 54 millió eurót az új, gázturbinás
hõerõmû építésére használnak – tudatta az al-
polgármester. Kicserélik az 1-es és 3-as távfûté-
si fõvezeték 17,5 kilométeres szakaszát. A veze-
tékek is elavultak, egy korábbi sajtótájékoztatón
Mircea Mãlan emlékeztetett arra, hogy a tavaly
elvégzett vezetékcserék elõtt, még 2014 márci-
usában az energiaveszteség (60 ezer gigakalória)
körülbelül 47 százalékos volt. Ez idén márciusra,
miután a felújítás egy részét elvégezték, 33 ezer
gigakalóriára, azaz 29 százalékosra csökkent, s
ez a városnak 3,1 millió lej megtakarítást jelen-
tett március hónapra. A veszteség pótlására ta-
valy márciusban 258-260 köbméter vizet adtak
a rendszerhez óránként, ennek a mennyisége
idén márciusra 158-160 köbméterre csökkent.
Ez az óránként száz köbméternyi különbség
400 ezer lejes megtakarítást eredményezett
egyetlen hónapban.
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Baloldalt már áll
az irodáknak
helyet adó új
épület

Egyelõre minden a tervek szerint halad,
ezért jövõ év elején elkezdhetik tesztelni
a Nagyváradi Hõerõmû új berendezéseit,
a 2016/2017-es fûtési idényben pedig
eltûnhet a váradiak életét rég megkeserítõ
füstfelhõ a megyeszékhely egérõl.

Jövõre eltûnhet Várad
egérõl a füstfelhõ

Ember és gép is dolgozik

Mircea Mãlan alpolgármester tájékoztatott a helyszínen 



motor mûködik majd. Augusztus elején már az
egyik új, negyven méter magas kémény is a he-
lyére került, és a többinek az alapját is kiöntöt-
ték. A tervek szerint az 55 méter magas kémé-
nyek augusztus végére, szeptember elejére ke-
rülnek a helyükre. A két forró vizes kazán is a
helyén volt, mindkettõ körülbelül 100 gigakaló-
riát, 116 megawattnyi energiát állít elõ. Ezeket
szükség esetén kiegészítõ hõforrásként télen
használják majd. Szinte teljesen készen volt már
az elektromos állomás is, amely fölött az irodá-
kat alakítják ki, és a szivattyúház berendezései is
a helyükre kerültek.

Néhány adat: augusztusig 5375 köbméter-
nyi betont öntöttek, 452 tonna a beton tartó-
szerkezetek és 317 tonna a fémszerkezetek sú-
lya. A váradi alpolgármester újságírói kérdésre
válaszolva azt is elmondta: február közepére
kell elkészülniük az beruházással, így a 2016/
2017-es fûtési idényben már várhatóan az új
hõerõmû látja el a megyeszékhelyet távfûtéssel
és meleg vízzel.

Fried Noémi Lujza

gas, hiszen legkésõbb decemberre minden be-
rendezésnek a helyére kell kerülnie, és el kell
készülniük a szükséges hálózatoknak is.

A tervek szerint a gázturbina tesztelését már
szeptemberben elkezdik, egyelõre gáz nélkül,
majd októberben várhatóan gázzal is kipróbál-
ják a mûködését. A többi berendezés tesztelését
a jövõ év elején kezdik, s ez a folyamat akár két-
három hónapig is eltarthat, hiszen menet köz-
ben tapasztalhatják ki, hogy szükség lesz-e eset-
leg változtatásokra.

Augusztusban az is elhangzott, hogy az erõ-
mûben a szükségletek szerint átalakított repülõ-

Készül a kémények
alapozása

Nagyvárad elsõ
hõerõmûvét
1966-ban adták át

Elõtérben az új
kémény 

Több helyen
dolgoznak
egyszerre

A szivattyúház 

gazdaság|
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Az idei érkeserûi falunap nevezetesebb volt a
többinél, mivel a település fennállásának 800.
évfordulóját ünnepelték, ezért a katolikus egyhá-
zi ünnepen túl az egész falu lakossága részt vett
különbözõ kulturális és szórakoztató rendezvé-
nyeken. Ünnepi meghívottként érkezett Ma-
gyarországról a híres „gördeszkás pap” is, aki a
mise után be is mutatta sporttudását a falubeli-
eknek.

Lendvai Zoltán János a középkorosztályt
képviseli, 1965-ben született Zalaegerszegen.
Humorosan azt is megjegyzi, ha egy kicsivel ha-
marabb látta volna meg a napvilágot, akkor egy
tengeriföldön született volna, mivel édesanyja
még az utolsó napon is tört, a neve pedig Kuko-
rica Zoltán János lenne. A Zalaegerszegen el-
végzett általános iskola után kijárta az esztergo-
mi ferences gimnáziumot. A kötelezõ sorkato-
nai szolgálat letöltése után végezte el Gyõrben
felsõfokú teológiai tanulmányait. 1991 júniusá-
ban szentelték pappá. Hivatását káplánként
Körmenden kezdte, majd az Egyházmegyei Kol-
légium prefektusa volt három évig. Kórházlel-
készként is szolgált. A következõ állomás 1997-
ben Rédics és környéke volt – 12 község 1800

katolikussal –, mind a mai napig itt szolgál. Sa-
ját bevallása szerint nagyon szeret ott élni, mivel
ez Magyarország nyugati határa. Úgy érzi, fon-
tos, hogy „átlásson a kerítésen”. Kezdettõl fog-
va baráti kapcsolatban áll a Szlovéniában élõ pa-
pokkal és az ottani hívekkel. Minden szempont-
ból kölcsönösen segítik egymást. Vallja, hogy a
nemzetiségeknek bízniuk kell egymásban, és
tisztelniük kell egymást. „Ezt tanultuk Szent Ist-
vántól. Azt mondta, hogy minden ember egy-

A produkció nagy
tetszést aratott 

A véletlen úgy hozta, hogy LENDVAI
ZOLTÁN JÁNOS plébánossal, a világhírnek
örvendõ gördeszkás pappal az Érmelléken
találkoztam. Érkeserû plébánosa, Mihály
Balázs hívta meg a falu római katolikus
templomának búcsúünnepére.

Az igehirdetés
extrém formája
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Érkeserûben is bemutatót tartott Lendvai Zoltán János 

Villámoktatás a gördeszkázás alapjaiból



által az ifjak játszva, szinte észrevétlenül közelebb
kerülnek az egyházhoz, a valláshoz is.

A lelkipásztor hitvallása az, hogy minden ké-
pességünket, tehetségünket azért kapjuk a Jóis-
tentõl, hogy a közösség hasznára legyünk.
Lendvai Zoltán János is ezt teszi igehirdetéssel,
gördeszkázással, focival és néhány más sporttal,
játékkal.

– Hogyan, milyen körülmények között is-
merkedett meg az érkeserûi Mihály Balázs
plébánossal?

– Egy erdélyi utam kapcsán találkoztunk.
Szentegyházán minden reggel szentmisén vet-
tünk részt, ott ismert meg Balázs édesapja, el-
kérte a telefonszámomat, és hazatértem után
egy héttel Balázs eljött hozzám. Ennek már ti-
zenhét éve, azóta tart az ismeretség. Ott ismer-
kedett meg jó barátommal, a szlovéniai Santak
Tomislavval. Most mindkettõnket meghívott az
évfordulóra, Tomislav volt az ünnepi mise szó-
noka.

– Mikor ugrott rá elõször a gördeszkára?
– Gimnazistaként kezdtem el, szórakozáskép-

pen. Tetszett ez a játék, és testmozgásnak is
megfelelõ volt. Akkor nem gondoltam, hogy
papként is ezzel fogok foglalkozni, és ez lesz az
egyik összekötõ kapocs az ifjúsággal. Az alapöt-
let nem tõlem származik, hanem Szent II. János
Pál pápától, aki kerékpározott, túrázott és síelt a
fiatalokkal. Neki ez jelentette az aktív kikapcso-
lódást. Ezt a példát követtem, és meggyõzõdtem
róla, hogy a játék a leggyorsabb út a fiatalság bi-
zalma felé. Fontosnak tartom, hogy idõt szán-
junk a fiatalokra, foglalkozzunk, játsszunk velük.
Bosco Szent János pedagógiai elveinek híve-
ként pedig vallom, hogy a játék a nevelésben
legalább olyan fontos, mint a fegyelmezés. Já-
tékkal tudjuk legjobban megérinteni a szívüket.
Mondhatjuk azt is, hogy a gördeszkázás az ige-
hirdetés extrém formája, de mûködik.

– Az ön által tartott gördeszkás bemutatót
nagyon élvezték a keserûiek is, kortól függet-
lenül. Elképzelhetõ, hogy máskor is találko-
zunk Önnel az Érmelléken, a Partiumban
vagy Erdélyben?

– Nagyon sok itteni barátom van. Ha meghív-
nak, és lehetõségem van rá, szívesen eljövök.
Addig is nagy szeretettel köszöntöm az olvasó-
kat, kérem az imáikat, és megígérem, hogy én
is imáimba foglalom õket. Az érkeserûieknek
pedig szívbõl köszönöm a meleg fogadtatást és
azt, hogy éneklésükkel – Legyetek jók, ha tud-
tok – megadták a zenei aláfestést a gördeszkás
bemutatómhoz.

Szõke Ferenc

hitvilág|

forma, és egy nép, amelyik egynyelvû, az nem
ér semmit. Én is három nyelvtanfolyamot végez-
tem el” – teszi hozzá.

Plébániáján teszi a dolgát, ez azonban kevés
volt a világhírhez. Ehhez olyasvalami kellett, ami
nem mindennapi, a megszokottól eltérõ.
Lendvai Zoltán János esetében ez a gördeszka
volt, illetve a pap lába alatt lévõ gördeszka. Gör-
deszkázó pap – erre már felkapják a fejüket az
emberek.

Úgy kezdõdött, hogy Zoltán atya elbeszélge-
tett néhány gördeszkás fiatallal, és kicsúszott a
száján, hogy régebben õ is szívesen ûzte ezt a
sportot. A fiatalok addig kérlelték, míg be nem
mutatott nekik néhány trükköt. Egyikük video-
felvételt készített róla, és megosztotta a világhá-
lón. A visszhang minden elképzelhetõnél na-
gyobb lett. Napok alatt több mint félmillióan
nézték meg a reverendában gördeszkázó papot.
A hírt felkapta a magyarországi, de még a kül-
földi sajtó is. Sok gyerek felkereste, és kérte,
hogy tanítsa meg õket gördeszkázni.

Azelõtt is népszerû volt a fiatalok körében a
mindig mosolygó és megértõ pap, de most nép-
szerûsége megsokszorozódott. Ezt igyekezett ki-
használni oly módon, hogy a fiatalok legyenek a
haszonélvezõi. Szívesen tanítgatta õket a deszkás
trükkökre, sõt, aki nem tudott deszkát venni, an-
nak õ ajándékozott egyet. Ezenkívül focizni,
pingpongozni is szokott a gyerekekkel, tud kézen
állni és gólyalábon járni is. Mindezen képességek
barátiabbá teszik kapcsolatát a gyerekekkel. Ez-

A búcsús
szentmise

koncelebránsa volt
a fennállásának

800. évfordulóját
ünneplõ érmelléki

faluban
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Virággal köszöntik
Zoltán atyát
a keserûi
ministránsok



|hitvilág

Már hagyománya van annak, hogy a holland
protestáns teológia továbbképzésre fogad kül-
földi jelentkezõket. Nagyon sokan érkeznek
Dél-Koreából, Indonéziából és Indiából. Erdély-
bõl legutóbb ketten indultak útnak a tudásmélyí-
tés szándékával, Kulcsár Árpád értarcsai refor-
mátus tiszteletes és egy kolozsvári szolgatársa.
Az oktatás holland és angol nyelven folyt, vizs-
gázni németül is lehetett.

Az érmelléki lelkipásztor missziológiát tanult,
de nem a távoli földrészeken élõ bennszülöttek-
nek való hithintés szándékával. A missziológián
belül a gyülekezetépítés szegmensével, a már
mûködõ közösség hitben való megújulásának
kérdésével, az elcsatangolt hívek megkeresésé-
nek módjával foglalkozott. Az oktatási módsze-
rekrõl szólva elmondta, hogy míg idehaza az
elõadás-orientáltság jellemzõ, addig Hollandiá-
ban a szakirodalomra tevõdik a hangsúly. Ott-
tartózkodása alatt volt lehetõsége találkozni
magyar közösségekkel, fõként Hágában és az
Utrecht melletti Vianenben. Ez utóbbiak talál-
kozóhelye a Magyar Ház, s mivel saját papjuk
nincs, meghívott lelkészek tartanak havonta is-
tentiszteletet a kis gyülekezetnek. Emellett ha-

gyományõrzõ és kulturális rendezvényeket is
szerveznek.

Hollandiában a gyülekezet és a hívek fogalma
más, mint tájainkon. A hollandok fele nyíltan
vállalja ateista voltát, akik viszont tagjai az egy-
háznak, azok komolyan veszik elkötelezettségü-
ket, élõ tagjai a közösségnek. Az istentiszteleten
nincs olyan merevség, mint idehaza – meséli ta-
pasztalatait a tarcsai lelkipásztor –, a palást nem
elengedhetetlenül szükséges viselet, a lelkészek

Giethoorn,
Hollandia
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Kulcsár Árpád református lelkipásztor 

A teológia épülete a hollandiai Kampenben

Értarcsa papja
holland földön tanult

Egyéves mesterképzés elvégzése után,
nemrég tért haza a hollandiai Kampen
városából KULCSÁR ÁRPÁD, Értarcsa
református lelkipásztora. Ottani
ténykedésének körülményeirõl, az általa
pásztorolt gyülekezet múltjáról, jelenérõl
beszélgettünk.



Idõközben társra talált Rozália asszonyban, aki-
vel az egyetemi évek alatt ismerkedett meg.
Kisnyégerfalvai szolgálatuk alatt született meg
elsõ gyermekük, a most tizenegy esztendõs Ta-
más. Ifjabb Árpád 2006-ban, Értarcsára kerülé-
sük után érkezett a családba.

Az elsõ szolgálati helyen a helytállás nem volt
könnyû, hiszen segédlelkészi tapasztalatok nél-
kül került egy olyan közösség élére, amelyiknek
negyvenöt éven át nem volt saját papja. Kul-
csár tiszteletes érkezésével vált az addigi leány-
egyház státusból önálló egyházközséggé a
nyégerfalvi. Tennivaló volt bõven, s ott-tartóz-
kodásuk röpke három éve alatt a parókiát és a
templomot is sikerült felújítaniuk. A fiatal pap
erejébõl, lelkesedésébõl még Kisnyégerfalva
monográfiájának megírására is futotta. Nem
csoda, hogy a kétszázötven lelket számláló kö-
zösség szép emlékekkel feltarisznyázva engedte
el új szolgálati helyére lelkipásztorát.

Kántortanítói lak, avagy
a hatalom cinizmusa

Nyégerfalván rendszerint ismeretlen arcokat is
látni lehetett az istentiszteleteken, gyakori volt a

gyakran „civilben” prédikálnak. A szószékrõl va-
ló igehirdetés sem kizárólagos, a modern tech-
nikai eszközöket is segítségül hívják, akár kivetí-
tõn szemléltetik a bibliai üzenetet.

Istenhez terelgetõ autóbaleset

Az egyéves távollét mindenképp hasznos
volt, de ez korántsem jelenti azt, hogy Kulcsár
Árpád számára a tanulás befejezõdött: a már el-
kezdett doktori tanulmányait folytatja.

Nagyváradon született, szülei templomba já-
rók voltak mindig, így õ is közel került az egy-
házhoz. A tinédzserkor az õ életében is elhozta
a szembeszegülést, mígnem egy autóbaleset
nyomán a lázadó kamasz hirtelen visszafordult
a gyülekezeti élethez. Ekkor kezdett el elmél-
kedni azon, hogy életben maradása nem lehet
véletlen, talán Istennek célja van vele.

Elsõ próbálkozása sikerrel járt, felvették a ko-
lozsvári teológiára, s miután végzett, püspöki
kinevezéssel 2001-ben Kisnyégerfalvára került.

hitvilág|

Értarcsa
református
temploma

Az egykori kántor-
tanítói lakásból lett
a gyülekezeti ház

A hajdani fõgondnok, Tóth István
sírja a templom falában Tóth Istvánról fénykép is fennmaradt 
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Tábla emlékeztet a nagylelkû adakozóra 
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hazatérõ elszármazottak templomlátogatása. Így
fel sem tûnt az értarcsai „különítmény” érkezése.
Mivel addigi lelkipásztoruk családi okokból Ma-
gyarországra kényszerült távozni, új lelkész után
nézett a tarcsai presbitérium. Jó papot akartak
maguknak, így öt javallott gyülekezetbe is elláto-
gattak. Végül Kulcsár Árpádot hívták meg lelkük
ápolójának, s õ elfogadva a felkérést, 2004-ben
beköltözött az értarcsai parókiára. Az informati-
ka–matematika szakot végzett tiszteletesné a he-
lyi iskolában kapott tanári állást.

Felújított templomot, jó állapotú paplakot
kapott örökül az új lelkész. Tennivaló azért
akadt számára is, az egykori kántortanítói lakot
romos állapotából varázsolták újjá. Nagyon
sokba került, talán olcsóbban megússzák, ha
újat építenek. Az ingatlant a második világégés
után államosították, története a kommunisták
végtelen cinizmusát bizonyítja. Az épület még
nem volt teljesen kész, amikor az államhatalom
kimondta rá a szentenciát. Azt is megparan-
csolták a presbitériumnak, hogy az ajtókat és
ablakokat is szereljék be, nehogy már azok nél-
kül adják oda semmiért. Az 1989-es változások
után elõbb az épület használati jogát kapta visz-
sza az egyház, majd a tulajdonosi jogkört is.

A lelkipásztor soron következõ feladatként a
templomfûtés megoldását és a harang villamo-
sítását említette.

Múltnézõben

Értarcsa õsi település. Az 1163-ban keltezett
elsõ írásos emlék „villa Thorsa”-ként jegyzi,
1338-ban pedig „Tarcha iuxta fluv. Eer”, vagyis
Ér folyó menti Tarchaként tesznek említést róla.
A török megszállás miatt a XVII. század végére
a falu elnéptelenedett, néhány évtizeddel késõbb
Sári Gergely keltette életre jobbágyaival. Tarcsa
új, református hitû lakóinak szívós helytállásra
volt szükségük a megmaradáshoz. A Habsburg-
uralom erõszakos betelepítéseinek következmé-
nyeként a falu elvesztette színreformátus jelle-
gét. Jelenleg is ez a felekezet van ugyan szám-
beli többségben, mintegy négyszáz lélekkel, de
jelentõs az ortodox vallásra átkényszerített gö-
rög katolikusok, valamint az „amerikások” hoz-
ta hitre áttértek, a baptisták közössége, illetve
néhány római katolikus is él a faluban.

A manapság régi temetõként emlegetett te-
rületen állt az elsõ református istenháza. A

nagy érmelléki földrengés idején, 1834-ben a
torony ledõlt, a harangok beszakították a
mennyezetet. Új templom építésérõl döntöttek,
de úgy látszik, a hiúság nagyobb volt, mint az
elõrelátás. Mivel a törvények akkoriban már
megengedték, hogy a templomok a fõút mellé
épüljenek, Tarcsán is éltek a lehetõséggel, de
nem számoltak az alacsonyan fekvõ terület át-
kával, a talajvízzel. Nagy erõfeszítések árán a
gyülekezet rövid idõ alatt befejezte az építke-
zést, Békési József lelkipásztor szolgálati idejé-
ben, 1847-ben. Ebben nagy része volt az egy-
házközség nagy mecénásának, az akkori fõ-
gondnoknak, Tóth Istvánnak. 1852-ben Tóth a
saját vagyonából hozott létre egyházát segítõ
alapítványt, s az 1945-ig sikeresen mûködött.
A ma gyülekezeti házként funkcionáló egykori
kántortanítói lakás a tisztelet jeleként az õ nevét
viseli, síremlékét a templom falában helyezték
el. Kulcsár tiszteletes sokáig hitetlenkedve fo-
gadta, hogy a protestantizmustól idegen mó-
don, sírhely van a templom alatt. Mára már bi-
zonyossá vált, hogy presbitériumi jóváhagyással
teljesítették az egykori fõgondnok végakaratát,
a test lebomlása után az elhunyt maradványait
a templomban helyezték el.

Templomozás csütörtökön

A tarcsai református gyülekezetben a lelki
építkezés fontos színtere a fiatalokkal való fog-
lalkozás. A vallás- és kátéórák mellett rendsze-
resen tartanak vakációs bibliahetet. A közös-
ségformálást segítették a kirándulások is. A va-
sárnapi két istentisztelet mellett õsztõl tavaszig
csütörtökönként is tartanak igehirdetést. A for-
radalom után rögvest megalakult a helyi nõszö-
vetség, s 2005-ben vette fel Kolyi Comáromi
Ágnes nevét, aki 1780-ban aranyozott belsejû
ezüst úrasztali kelyhet adományozott az egyház-
községnek. A nõszövetség zászlaján is látható a
kehely.

Már indulófélben vagyok, amikor a tiszteletes
úr feltarisznyáz a Református Érmellék idén
megjelent lapszámaival. Röstelkedem is ma-
gamban, hisz szót sem ejtettem róla, pedig Kul-
csár Árpád bábáskodott az egyházmegyei lap
hat évvel ezelõtti születésénél. A fõszerkesztõi
teendõk továbbra is rá fognak hárulni, és mint
mondja, vannak ötletei. Akinek pedig ötletei
vannak, abban rugdalózik a tenni akarás. Alkot-
ni akar, a szolgálat derûjével és alázatával.

D. Mészáros Elek

|hitvilág  
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Értarcsa papja holland földön tanult



lakossággyarapodás is sokatmondó. Többen
visszatértek azok közül, akik fiatalon munkahe-
lyet keresve Nagyváradra költöztek, s most õk
a kezdeményezõi számos sikeres rendezvény-
nek. Ezeken én is többször megfordultam, hisz
nemcsak a helybelieket, de váradiak sokaságát
is vonzzák.

Nagyszántóra igyekezve elõször a borsi köz-
ségházára tértem be, ahol már várt rám Bátori
Géza polgármester. Õt faggattam úti célom
mindennapjairól. Régi barátként köszöntöttük
egymást, ugyanis a borsi elöljáró egyike a pol-
gármesteri széket legrégebben betöltõknek Bi-
har megyében. Az 1989-es események után
ideiglenesen került e tisztségbe, s az elsõ hely-
hatósági voksolások óta rendre újraválasztják.

– Régen elfogadott elv nálunk – kezdte a be-
számolót Bátori Géza –, hogy a községet alko-
tó települések a lehetõségek szerint egyformán
fejlõdjenek. Annak idején az ivóvizet, a gázt is
így vezettük be. Ha rendbe tettünk egy középü-
letet, mondjuk, egy kultúrházat az egyik telepü-
lésen, akkor azt megtettük a többi faluban is.
Fontos volt számunkra, hogy mindenki otthon
érezze magát ott, ahol lakik. Nagyszántó zsák-
falu. Hajdanában vitt még út Biharra, de az ma
már nem élõ út, Nagykereki felé meg ott az or-
szághatár. A múlt század elején Nagyszántó je-
lentõs település volt, több mint 600 lakossal. A

(folytatás a következõ oldalon)

Hosszú ideig együtt említették Nagyszántót a
néhány kilométerre lévõ Kisszántóval, és egyhá-
zilag is együvé tartoztak. Legrégebbi földesurai-
nak egyike az Eördög család volt, a települést
egy idõben Ördögszántónak nevezték. A XVIII.
század második, a XIX. század elsõ felében a Jó-
sa, Péchy, Bige, Ercsey és Vad család, a XX.
század elején pedig báró Königswarter Herman
volt nagyobb birtokos. Az 1880-beli népszámlá-
lás adatai szerint 598-an éltek itt, ebbõl 396 volt
magyar, 154 román – 400 református, 132 gö-
rög katolikus. Az 1992-es népszámláláskor
Nagyszántó 311 lakosából 281 volt magyar, 27
román; 248 református, 22 római katolikus, 20
ortodox, 17 görög katolikus. A legutóbbi,
2011-es összeíráskor 359 volt a lélekszám: 291
magyar, 58 román, 10 roma; 245 református,
50 római katolikus, 51 ortodox.

Zsákfalu

A Bors községhez tartozó Nagyszántó – a
községközponttal és Biharszentjánossal meg
Kiszántóval együtt – szinte hihetetlen fejlõdésen
ment át az utóbbi két és fél évtizedben. Maga a

faluról falura|

Nagyszántóról az elsõ feljegyzés 1219-bõl
származik, ekkor Zamtou néven említik,
késõbb Zanto, majd Zantho, 1489-ben már
Nagyzantho a neve. A Bors községhez
tartozó faluban a közelmúltban jártunk.

Beköltözõk váltják
a tõsgyökereseket



Bátori Géza, Bors község polgármestere 
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A nagyszántói
idõsek otthonának
impozáns épülete



’90-es évek elejére 300-ra csökkent a lélek-
szám. Hogy a lakosság megmaradjon, esetleg
visszatelepedjen, megfelelõ infrastruktúrát kel-
lett kifejleszteni. Nagyon fontos volt annak ide-
jén, hogy kiépüljön a vízhálózat, hogy bevezes-
sük a földgázt. Az ottaniak nem is álmodtak ar-
ról, hogy valaha is gázzal fûthetnek, vagy hogy
a falu minden utcája aszfaltos lesz. Mindez meg-
van, s tovább is léptünk. Saját költségvetésünk-
bõl készült el az új kultúrház, az egyik legszebb
a községünkben. Mellette állt az egyik legrégeb-
bi épületünk, mely a Józsa, majd a Königswar-
ter család tulajdona volt, az ’50-es években pe-
dig községháza lett. Fontosnak tartottam, hogy
épített örökségünket megmentsük az utókor
számára; szerintem mindent mentsünk meg,
ami régi és megmenthetõ. Ez a régi kúria ma
közösségi házként mûködik, egy kis gyöngysze-
me a falunak. Mivel közös az udvara a kultúrhá-
zéval, parkot alakítunk ki ott. Néhány régi fát si-
került megmenekíteni, újakat is ültettünk, pado-
kat helyeztünk el.

Az idõsek otthona

A polgármester azt is megindokolja, miért
éppen Nagyszántón kapott helyet a nemrég át-
adott idõsotthon.

– Ennek két oka is volt. Elõször is Nagyszán-
tó csendes, nyugodt hely, megvan a megfelelõ
infrastruktúrája, s mindene, ami tartalmas életet
kínál azoknak az idõseknek, akik itt szeretné-
nek élni. 15 új munkahelyet teremtettünk, több
helybeli dolgozik itt. Ha csak egy munkahelyet
teremtünk is, az már egy családnak megélhe-
tést ad. Tudom, nem a legnagyobbak a bérek,
de a munka akkor is többet ér, mint a munka-
nélküliség. Az idõsek otthonában 54 hely van,
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most szinte minden lakás foglalt. Az intézmény
felépítéséhez, berendezéséhez a költség nagy
része EU-s pénzbõl érkezett, de jelentõs volt a
község hozzájárulása is. Utóbbiból az udvar, a
park, a kert, a modern kerítés készült el. Az
összköltség 1,7 millió euró volt, ez nagy beru-
házásnak számít.

Áramfejlesztés napelemekkel

Idén lett készen a falu másik nagy büszkesége,
a napelemekkel mûködõ áramfejlesztõ központ.

– Azért választottuk Nagyszántót – magya-
rázza Bátori Géza –, mert itt volt községi tulaj-
donban egy megfelelõ nagyságú terület, és kö-
zel van egy 20 kilovoltos távvezeték. A megter-
melt áramot ugyanis bejuttatjuk az országos há-
lózatba, eladjuk, ezáltal növeljük a saját bevéte-
leinket.

Arról is szólt, hogy a nagyszántóiak a mezõ-
gazdaságban nagykultúra-termesztéssel foglal-
koznak, és jelentõsen csökkent az állatállomány
a ’90-es évekbelihez képest. Ennek oka a ne-
hézkes értékesítés. A gazdák nagy része már ki-
öregedett, a fiatalokat pedig nem vonzza a pa-
raszti munka, pedig a feltételek megvannak
hozzá. A fiatalok inkább Váradon vagy a köz-
ségbeli cégeknél dolgoznak. A közlekedést
megoldották; Bátori Géza szerint nagyon jól
mûködik a megyeszékhely Helyi Közszállítási
Vállalatával közösen alapított cég.

Az oktatás gondjaira is kitértünk, mivel
Nagyszántón ma már csak óvoda van.

– Emiatt kicsit szomorú vagyok – vallotta
meg beszélgetõtársam –, hiszen az iskola rend-

A mûvelõdési
otthon

A libafesztivál
emblémája

A szántói „nagy
csapat” a legutóbbi

libafesztiválon. Õk
a fõrendezõi

mindannak, ami
a faluban történik
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Beköltözõk…


A közösségi ház,
Nagyszántó
büszkesége
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gyon jól mûködik a nõszövetség, rendszeresen
tartunk bibliaórát. Fiatalság híján ifjúsági mun-
káról nem nagyon beszélhetünk. Nyolc évvel
ezelõtt renováltuk a templomot, kétmilliárd lej-
be került. Akkor, meglepetésemre, a külsõ va-
kolat leverésekor olyan emberek jöttek fizikai
segítséget nyújtani, akiket addig sohasem lát-
tam a templomban – osztotta meg tapasztalata-
it a lelkipásztor.

A nagyszántói református templom hajója
1734–36 között épült, a tornyot 1782-ben
emelték. Ezen a vidéken az 1600-as évek má-
sodik felében már elterjedt a reformáció,
1720-as évek körül már egyházi pecsétje volt
a falunak.

Konfirmációt vagy tíz éve már csak két-
évenként tartanak, legfeljebb három-négy
gyerekkel.

– Nem tudom, a jövõ milyen változást hoz,
de a tõsgyökeres nagyszántóiak lassacskán ki-
halnak, s helyükbe idegenek érkeznek. Jó
esetben magyar ajkúak, de más vallásúak. Ha
így folytatódik, akkor Nagyszántón 30-40 év
múlva már nagyon kevés református lesz – vé-
li a tiszteletes.

Rendezvények sorozata

Van a faluban egy csapat, melynek tagjai fia-
talon elkerültek Nagyszántóról, és nyugdíjasként
visszajöttek. Egyikük Krecz Sándor, õ az egyik
mozgatórugója mindannak, amit a településen
szerveznek. Nagyszántói lakásán beszélgettünk
vele, egy öreg gyümölcsfa árnyékában.

– Mivel jómagam és még néhányan a falu-
ból többfelé megfordultunk, ma szívünkön vi-
seljük a nagyszántóiak gondjait, és különbözõ
rendezvényeket szervezünk. Mindenütt jelen
vagyunk, legyen az temetõtakarítás vagy más
tevékenység. Általában 11-12 személyrõl van
szó. Sajnos a helybeliek nem mindig lelkesek,
volt olyan bál, hogy Váradról és a környezõ
falvakból többen eljöttek, mint helybõl – me-
séli Krecz Sándor.

A nagyszántói szervezõk nagy elismerést
szereztek azzal, hogy évente Márton-napkor
libafesztivált rendeznek. A libákat elõre meg-
vásárolják, a Krecz család udvarán etetik, és a
novemberi fesztiválra már szép nagy ludakat
vágnak le.

– Mint nyugdíjasok mi itthon nagyon jól
érezzük magunkat, amióta sokat tevékenyke-
dünk a közösség érdekében – mondta beszél-
getõpartnerem.

Deák F. József

be van téve, de sajnos Nagyszántón nincs annyi
iskoláskorú, hogy a tanítás az alsó tagozaton új-
ra beinduljon. A gyerekek iskolabuszszal ingáz-
nak a borsi központi tanintézetbe.

Mintegy 200 református

Kánikula tombolt, amikor Bors község alpol-
gármesterével, Lõrincz Lajossal Nagyszántó-
ra érkeztem. Elõször a református egyházköz-
séghez kopogtunk be. Szatmári-Gergely Elem-
ér lelkipásztortól érdeklõdtünk az egyházi élet-
rõl, s a település mindennapi gondjairól is vele
beszélgettünk.

– Egyházközségünknek 182 felnõtt híve van,
és további 18-22 kiskorú tagja. A nyilvántartot-
tak közül másfél százan fizetnek egyházfenntar-
tói járulékot. Szomorú, hogy három év óta
egyetlen esküvõ sem volt nálunk. Legutóbb a
lelkész gyermekét kereszteltük, utána egy Ko-
lozsvárról ideköltözött családét. Temetés évente
5-7 szokott lenni. Az utóbbi idõben elterjedt az
a szokás, hogy más településekrõl hozzák ide
eltemetni az elhunytakat, mivel itt a sírhelyekért
nem kell fizetni, mert a temetõ a község tulaj-
donában van – mondta a tiszteletes.

Szatmári-Gergely Elemér 1992. április
1-jétõl szolgál Nagyszántón, elõtte Várad-Ola-
sziban volt segédlelkész, és másfél évig Bihar-
püspökiben szolgált.

– A nagyszántói gyülekezet tagjainak az egy-
házhoz való viszonya hasonló a többi Bihar me-
gyei faluéhoz, talán azzal a megjegyzéssel, hogy
az egyházéletben való részvétel jobb az egyház-
megyei átlagnál. Nálunk 17 százalékra tehetõ a
vasárnap délelõtti istentiszteletek látogatottsá-
ga. Van egy 60-70 fõs tevékeny, aktív mag, na-

Szatmári-Gergely
Elemér református

lelkipásztor

Krecz Sándor
hazatért
nyugdíjasként
igyekszik
megmozgatni
a közösséget

A nagyszántói
református
templom
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a várról, amely 1601. december 13-án Zó-
lyomy Miklós birtoka volt. A mesterségesen
összehordott, de mégis magas földhalomra ke-
vés kõvel, sok földdel és fával felépített várban
egyszerû házak álltak. Bent a várban egy kis tér-
ség volt. Az épületek az urbárium felvételekor
tûzvész pusztításának nyomait mutatták (a tatá-
rok 1599-ben feldúlták az Érmelléket). A vár
megközelítése igen nehéz volt, mert mocsara-
kon keresztül vezetett az út a várkapuhoz vivõ
hídhoz. Egy tekintélyes nagyságú és mélységû
halastó is nehezítette a megközelítést. Az erõs
nyíllövésnyinél szélesebb vizek után következõ
magas, sûrû nádas újabb természeti védelmet kí-
nált a várnak. Megvenni a várat megközelítéssel
nem lehetett, legfeljebb kiéheztetéssel.

Nem akarom a vár építésével és történetével
kapcsolatosan elismételni azt, amit már mások
elõttem leírtak (Koncz József, Izsépy Edith,
Nánási Zoltán). Érdekes adalék viszont, hogy a
téglavetéshez I. Rákóczi György fejedelem
igénybe vette a besztercei téglavetõk tudását,
amint az a Beszterce város levéltárában õrzött
dokumentumokból kitûnik.

A szégyenteljes vasvári béke (1664. aug. 10.)
6. pontja elõírta a törökök határozott kívánságá-
ra a székelyhídi vár felrobbantását. Az abban
részt vevõ Georg Lucas Siccha hadmérnöknek
köszönhetjük a vár lerombolás elõtti és utáni ké-
peit 1665-bõl (hasonlóan négyszögletû vár volt
Szentjobb és Nagykálló vára). Érdekes az a két
térkép is, amely a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
kéziratos térképei között található, és az egyko-
ri vár helyét is ábrázolja: Székelyhíd úrbéri tér-
képe (Székely Károly mérnök készítette 1847-
ben) és Székelyhíd belsõ telkeinek és határá-
nak térképe (Horváth Lajos mérnök, 1860).
Mûholdas térképen is sikerült azonosítani az
erõdítmény helyét a Székelyhíd–Margitta vasút-
vonalra odalátszó földhányásokról (Várdomb).

A továbbiakban a vár építésének az Érmellék-
re, illetve a vár lerombolásának Székelyhídra
gyakorolt hatását említeném.

A vár négy bástyáját az Ér mocsarába széles
sávban egymás mellé szorosan ledögölt tölgy- és
égerfa gerendákra építették, ezek a láp vizében
nemhogy elkorhadtak, hanem megkeményed-
tek – ez nem legenda. Az 1639–1640-es inga-
dozó vízállás azonban nagy gondot okozott I.
Rákóczi Györgynek és építõmestereinek, mert a

él Mátyás Bihar megye leírásában
(1726) a következõképpen ír a tér-
ség egykori kisebb várairól: „A tarto-
mánynak egykor több vára volt,
amelyek azonban az idõk viszontag-

ságai miatt mind elpusztultak, semmi más, ha-
csak nem a kõporok és a falak omlásai mutatják
ezeket.” Székelyhíd váráról a következõket írja
folytatólagosan: „Legközelebb Szent Jobbhoz
észak felé kb. ezerlépés távolságra van egy vár
vagy erõdítmény, amit a magyarok Székelyhíd-
nak neveznek, nagy számú említése található
Istvánffynál. A mocsaras Ér folyó ágai között
fekszik. Így a természet akadályozta meg az el-
lenség betörését, kivéve, amikor a fagy ereje a
vizet összeszorította. Emellett az erõdöt falak
övezték, mérték szerinti vastagságban építve, és
gyeppel megerõsítve, hogy megvívása kemény
volt, mégis semmi más, csak rom és a munka
nyomai maradtak fenn belõle napjainkra a ne-
vét viselõ falu mellett. (…) Amikor Váradot a tö-
rök 1660-ban elfoglalta, Székelyhíd várát Bor-
bély Albert birtokolta, ahogyan Bethlen szavai
szólnak, abban a században ritka állhatatosság-
gal, egyedülálló szorgalmassággal, és megtartot-
ta a védelem segítségével, hogy a gyakran meg-
jelenõ törökök nem tudtak ártani. (…)
Székelyhida (…) mezõváros eléggé ismert. Gaz-
dag épületei vannak a szõlõtermõ dombok alat-
ti síkságon, amelyek közül kitûnik az
Engelshoff(en) család kastélya, a hasonnevû vár
falaiból ékesen felépítve.”

Ezenkívül Csáthy/Csuthy Zsigmond leírásáról
tudunk még (1782), mely megjelent A Magyar
Ember Könyvtára IV. kötetében is (1863).

Rövid leírással rendelkezünk Koncz Józseftõl

Mûholdas
felvételen is jól
kivehetõ a hajdani
erõdítmény alakja
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szeírás is földig leromboltnak említette a várat,
melyet nádas mocsár vett körül. A mocsárban
halászni lehetett, az Érben szintén csukát, pon-
tyot, keszeget, rákot, csíkot fogtak. Amúgy
Nánási Zoltán szerint az 1601-bõl ismert halas-
tóba I. Rákóczi György hozatott keszeget, és
azok egy esõ után a töltést áttörõ tó vizével ke-
rülhettek az Érbe.

Régen évi 12 országos vásár volt Székelyhí-
don, a település elnéptelenedése miatt azonban
ezek megszûntek. A vásárokat fele-fele arány-
ban Margittára és Diószegre tette át a váradi pa-
sa még 1665-ben, amint egy 1699-es összeírás
említi. A XVIII. században a Habsburg-kor-
mányzat is elismerte e települések vásárjogait.
Ahelyett, hogy Bécs ezeket visszaadta volna
Székelyhídnak – ahogy azt már Matthias Carl
Thallmayer inspektor is kérte 1699-ben egy
összeírás kapcsán –, új vásártartási privilégiumot
adott a városnak, megtartva az elõbbieket is.

Ha csak a Mezõsy Károly által leközölt 1692-
es kamarai összeírást vesszük alapul, azt hihet-
nénk, hogy Székelyhíd teljesen elnéptelenedett
a vár lerombolása után (ekkor csak 4 családfõt
írtak össze, mint Jankafalván). Bornemissza An-
na gazdasági naplói, a stabilizálódó fejedelmi ha-
talom tükreként, 1668–1686 közt tartalmazzák
Székelyhíd éves adóját, mely eleinte 275 forint,
majd 1669-tõl 80 forint. A Barbu ªtefãnescu ál-
tal feldolgozott császári dézsmajegyzékek is Szé-
kelyhíd folytonosságát bizonyítják 1686–1689,
illetve 1697–1699 között. A kamarai összeírók
1689-ben 16 lakott, 41 lakatlan telket találtak,
amelyek Várad hosszú ostroma miatt
(1689–1692) valóban elnéptelenedtek.

Az 1693-as tatárdúlás az Érmellék lakosságát
megtizedelte (1694-ben Nagyléta, Székelyhíd és
Diószeg is lakatlan!). Székelyhíd csak 1696-ban
települt újra, 1697-ben már 48 uradalmi job-
bágyról tudunk. Újabb betelepülési hullám fázi-
sairól ad hírt 1699-bõl egy dokumentumsorozat
(februárban 51, májusban és októberben már
98 összeírt jobbágy).

E részinformációkkal szeretném felkelteni a
nagyérdemû érdeklõdését Székelyhíd vára iránt.
Nézzünk utána történetének a forrásokban (a
tömegdigitalizáció korában ezek könnyen elér-
hetõk), látogassuk meg a székelyhídi református
templom udvarán 2014 õszén megújított ma-
kettet, de feltétlenül látogassuk meg a Várdom-
bot is a székelyhídi Házhelyek harmadik és ne-
gyedik utcájának végében. Kultúrtörténeti érté-
két a helyi döntéshozók is kiaknázhatnák, s
megérne egy régészeti feltárást is.

Dr. Szabó József neonatológus,
amatõr helytörténész

gerendavégek sokszor kiálltak a vízbõl. Hogy
biztosítsa az Ér megfelelõ állandó vízállását, a fe-
jedelem az 1640. évi gyulafehérvári országgyû-
léssel jóváhagyatta egy csatorna ásását a
Kraszna és az Ér egyik ága közé, bár az ecsedi
vár árkának vízellátását féltõ Eszterházy Miklós
nádor ez ellen határozottan tiltakozott.

A várat 1665-
ben felrobban-
tották, de a csa-
tornát nem te-
mették be csak
1885-ben. Ad-
dig a Kraszna ár-
vizei rendszere-
sen átcsaptak az
Érmellékre is. A
román hadsereg
1939-ben ki-
ásott a Károly-
vonal tankárká-
hoz egy új össze-
kötõ csatornát,
majd a magyar
hatóságok Bod-
nár Sándor dió-
szegi képviselõ
javaslatára újra
betemették azt
kb. 1943-ban.

Az Erõss Gá-
bor váradi pro-
vizor által készí-
tett 1697-es ös-

A vár 1665-ben:
lerombolása elõtt
és után

A vár leírása
1601-bõl
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Gépészmérnöki diplomával a zsebében,
Havran Gábornak sikerült munkát találnia szü-
lõvárosában, Nagyváradon. Aztán, ahogyan
sokakat, õt is meglegyintette a vállalkozói
kedv, hat évvel a forradalomnak nevezett vál-
tozások után száraztésztagyártásba kezdett.
Erdélyi szinten is jelentõs forgalmat bonyolí-
tott le, a Zebra márkanév kedvelt és ismert
volt a háziasszonyok körében. A gazdasági
válság érzékenyen érintette a céget, elõbb a
személyzetet kellett csökkenteni, majd a tulaj-
donos jobbnak látta felszámolni az üzemet és
valami újba kezdeni.

Megismerkedett feleségével, Tolvaj Ellával,
s nagy lépésre szánták el magukat: az asz-
szonyka falujában próbálkoznak megélhetést
találni. A hályogkovács merészsége volt az
övé, mert ahogyan visszaemlékszik Havran
Gábor, még az uborka- és a paradicsompalán-
tát sem tudta megkülönböztetni egymástól,
amíg termést nem hoztak.

Délután érkeztem a házaspár hegyközszent-
miklósi otthonába. Két egymás melletti portát
vásároltak meg, így jókora kertjük sikeredett.
Növénykavalkád tárul a látogató szeme elé.
Életemben nem láttam olyan magasra növõ
napraforgót, mint vendéglátóimnál. Mondják,
perlekedett is a kombájnos a tavalyi betakarí-
táskor, miközben a hosszú kóróval bajlódott.
Az önkéntes magcséplõk, a verebek viszont
annál inkább kedvelték a magas növényt, a jó
kilátás növelte biztonságérzetüket. A hosszú
napraforgószár pedig kimondottan jó szolgá-
latot tesz a futóbabtermesztésnek karópótlék-
ként.

Fokhagyma, vöröshagyma, sárgarépa, pet-
rezselyem, uborka, paradicsom mellett gyógy-
füvek sokasága is megtalálható a kertben. A
gyógynövényekbõl teák, kenõcsök, különbözõ
nyavalyákra való szerek készülnek. Ella asz-
szony végzettsége okán sok emberen segít: a
természetes alapú gyógymódok tudója, elis-
mertséget szerzett a kiugró csontok helyrera-
kásában, kenéseket is vállal.

Vendéglátóimnál egy különös kísérletbe is
betekintést nyertem: a vetõkrumplit a föld te-
tejére terítik, majd szalmával, levelekkel fedik.

Egészségesen élni,
földszeretettel

Nemcsak HAVRAN GÁBOR, de felmenõi is
tõsgyökeres nagyváradiak. Nincsenek
gyerekkori emlékei a vidéken eltöltött
nyarakról. A negyedik X-en túl otthagyta
a várost, annak minden elõnyével
és hátrányával. Falura költözött,
Hegyközszentmiklósra.

16|Biharország|2015. szeptember

Tolvaj Ella olajat
présel 

Havran Gábor a saját építésû malma mellett



Megbontották a kedvemért, hogy lássam: mû-
ködik a dolog, új burgonyaszemek fejlõdtek ki.
Igaz, aprócskák, de ez a nagy szárazságnak
tudható be.

A kert sarkában szépen kupacba rakva a
növényi hulladék, értékes trágyává válik. Eb-
ben a kertben nincs helyük vegyszereknek,
mûtrágyának. A tasakos bolti magvakat is ke-
rülik, õsi fajtákat honosítottak vissza. Mostan-
ra már kialakult egy jól mûködõ hálózat a ha-
sonló törekvésû gazdálkodókból, akik egymás-
nak és bárkinek, aki igényli, szívesen adnak
vetõmagokat.

A háztáji mellett hat hektár szántójuk is
van. Gábor maga végzi a gépesített munkála-
tokat. Mûtrágyát és vegyszereket ott sem al-
kalmaznak. Többnyire olajtököt, napraforgót
és búzát termesztenek. Búzát sem akármilyet,
csak tönkölyt és bánkútit. Ezeknek a fajtáknak
kiváló a sikértartalmuk. A házigazdával némi-
leg vitatkozni próbáltam, mondván, hogy eze-
ket a fajtákat csak ráfizetéssel lehet termeszte-
ni, hisz mûtrágya nélkül nagyon keveset te-
remhetnek az egyre forróbb nyarakon. Szá-
mítgatni kezdtünk, s Havran Gábornak sike-
rült rávezetnie az igazára. Az õsi búzafajták va-
lóban feleannyit teremnek, de nem kell min-
den évben drága vetõmagot vásárolni, mivel
visszavethetõk. Ugyanakkor se mûtrágyázni,
se gyomirtózni nem szokás. A másik elõnyük,
hogy szárazságtûrõk, nem beszélve arról,
hogy egészségesek, beltartalmi értékük kiváló.

Szõlõt is telepítettek, szintén nagy körülte-
kintéssel. Az Érmellék szõlõjét, bakatort ültet-
tek, illetve Kárpátaljáról hoztak õsi magyar faj-
tákat.

A látottakra való rácsodálkozásom tovább
fokozódott a kert szegletében lévõ kisüzem
megtekintésekor. Mert Havran Gábor és Tol-
vaj Ella nemcsak termeszt, de mostantól fel is
dolgoz növényeket. Kõõrlõs malmot épített
Gábor, minden porcikáját maga fabrikálta
mérnöki precizitással, pusztán a malomkövet
szabatták méretre. Teljes kiõrlésû lisztet gyár-
tanak, abból sütik a család mindennapiját. Pa-
lacsintát is lehet belõle sütni, a háziasszony
meg is vendégelt, mellé saját fõzésû kajszi- és
áfonyalekvárt tálalt. Fenséges ízük volt. Aztán
a kenyérbõl is kóstolgattam, házilag ütött olaj-
ba mártogatva.

A malom melletti teremben két hidegen saj-
toló olajprés is üzemel. Patyolattisztaság, be-
lépni is csak védõpapucsban és -öltözékben
szabad. A termékeket palackozzák, címkézik.
Várhatóan a napraforgó és a tökmag lesz a fõ
alapanyag, de számtalan egyéb sajtolható
maggal is foglalkoznak, ritkaságszámba menõ
kulináris csodákkal. A magvas gomborkát (sár-
garepcét) is szeretnék visszahonosítani a köz-
tudatba mint olajalapanyagot, Ella édesapjá-
nak emlékezete szerint ezen a vidéken ter-
mesztették. A növény magas omega-3 zsírsav
tartalma miatt ajánlott, optimalizálja a vérzsí-
rok szintjét, segít az érfalak rugalmasságának
megõrzésében, gyulladáscsökkentõ, kozmeti-
kumként is javallott. A népbetegségnek tekint-
hetõ magas vérnyomás ellenszereként a sze-
zámolajat javasolja a háziasszony, mivel ez az
érfalak regenerálódását is segíti, miközben gá-
tolja az érelmeszesedést. Egyéb jótékony hatá-
sa mellett a mákolaj is vérnyomáscsökkentõ,
normalizálja a vér koleszterinszintjét, növeli a
szellemi teljesítõképességet – okosodom a há-
zaspár jóvoltából.

Szívesen õrölnek másoknak is, olajos mag-
vakat is lehet vinni hozzájuk. A fizetési mód
tekintetében nyitottak, még a cserekereske-
dést sem tartják kizártnak. Annak örülnének a
legjobban, ha mások is követnék a példájukat,
és a profitorientált gazdálkodás helyett az
egészség megõrzését, a környezet óvását tar-
tanák elsõdlegesnek. Csupán egy sávnyi föld-
parcellát kellene mindenkinek vegyszermente-
sen mûvelnie ahhoz, hogy a családja által elfo-
gyasztott étel egészséges legyen. A földre mint
társra kell tekinteni, amely törõdést igényel, és
akkor hálás lesz mûvelõje iránt.

D. Mészáros Elek
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Palackozás
a higiéniai
szabályok

betartásával

Itt minden
vegyszermentes
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tént a hirtelen fékezés. Miközben az erdõ-
mélybõl tompulva hallatszottak a lövések, a
katonák egy része igyekezett megjavítani a
vaspályát. Fontos katonai szállítmányok elõtt
mindig ellenõrizték a vasútvonal állapotát, de
még így is elõfordultak partizánakciók. Né-
hány óra alatt visszaállították a talpfákat, in-
dultak tovább. Onnantól már kevesen adták a
fejüket merengésre, a veszélyérzet felerõsö-
dött bennük. A napok múlásával egyre több-
ször megállt a szerelvény. Megrongált hidak,
felrobbantott sínek nehezítették a haladást.

A magyar haderõ egy Brezsica nevû város
mellett fészkelte be magát. Oda kellett a Nagy-
váradról elindult utánpótlás. Kivagonírozásuk
után azonnal tüzelõállásba parancsolták õket.
Az oroszok légitámadása ekkor már állandó-
sult. Nemcsak az ellenséget, hanem a várost is
bombázták. Két nap után a gyalogságot is be-
vetették. A magyarok az újonnan érkezett erõ-
sítéssel is kevésnek bizonyultak a megszámlál-
hatatlan szovjettel szemben. Fegyverzetük is
gyenge volt, esélyük sem volt a T–34-es harc-
kocsikkal szemben. Egy-egy halovány elõretö-
réstõl eltekintve napról napra beljebb szorul-
tak az erdõségekbe. Lassan beköszöntött a tél,
a hideget nehéz volt elviselni. Az életösztön
minden szenvedést felülírt.

Kiss Sándort és az általa vezetett rajt az el-
lenség helyzetének pontos behatárolására
küldték. Hideg téli éjszaka volt, fehér álcaru-
hában kúsztak a hófödte mezõn. Apró fény-
nyaláb villanására lettek figyelmesek. Köze-
lebb kúsztak, egy bunkerbõl jött a világosság.
Elõretolt megfigyelõállásuk volt ott az oro-
szoknak. Óvatosan közeledtek, kilenc ruszkit
számoltak meg. Az õrszem lõszeresládára dõl-
ve aludt. A többiek gyertyavilágnál szundikál-
tak. Kiss az õrszemre rohant, kitépte kezébõl
a fegyvert. Eközben társai is körbefogták a
meglepett katonákat. Tettéért Tûzkeresztet
kapott, és tizedesi rangra emelték.

Otthonról jött a hír, hogy az oroszok már
Tordát birtokolják. Jött az utasítás, irány haza,
megvédeni Magyarországot. Lajosmizsén ke-
rült sor a kivagonírozásukra. A hangulat ekkor

A vonatozás elején igen lelkesek voltak, alig
várták, hogy szembekerüljenek a muszkákkal.
Aztán a zötykölõdés egyhangúsága, az ismét-
lõdõ acélkerék-csattogás révedezésre andalí-
tott. Az otthoniakra gondoltak, csatangoltak a
megszokott tájon, tenyerükbe simult a kasza,
sercegett a fû, vagy éppen kedvenc lovukkal
forgatták az ugart. Még a friss szántás illatát is
érezni vélték, a tavaszi méhek dongását. Hir-
telen mozdonyfékezés, egymásra zuhantak,
tanácstalanul kapkodtak valami fogódzó után.
Minden oldalról fegyverropogás hallatszott,
kézigránát robbant az egyik vagon kereke
alatt. A bevagonírozott lovak is megvadultak,
nyerítésük furcsa, torzult hanggá dermedt a
pergõtûzben. A vonatkísérõk viszonozták a tü-
zet, mire egyre gyengült az ellenség tûzereje.
Végre kívülrõl feltépték a vagonok ajtaját, a
bentiek is fedezéket kerestek az erdõszéli bok-
rok mentén.

Lassan visszaállt a rend, a pánikhangulat
alábbhagyott, a vonatkísérõ század hajtóvadá-
szatra indult az erdõben megbújt támadók
után. Mint kiderült, a felszedett sín miatt tör-

A Nagy Háború kitörésének centenáriumi
esztendejében elindított sorozatunkban
a II. világháborúra emlékeznek Bihar
megyei egykori katonák vagy
hozzátartozóik. Alább az érkeserûi 93
esztendõs KISS SÁNDOR veterán
történetének folytatását olvashatják.

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT

Morzsabecsülõ ifjú
a hadszíntereken (2.)

Kiss Sándor
katonakönyve –
a fogság tanúja
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már nagyon nyugtalan volt, egyrészt értesül-
tek a hatalmas veszteségekrõl, másrészt vi-
szont csodafegyverekrõl is beszéltek, amelyek
megfordíthatják a háború végkimenetelét. Ki
ebben, ki abban próbált hinni. A nyílt csatáro-
zásnál a partizánakciók talán még rosszabbak
voltak, hisz nem lehetett tudni, kit és mikor tá-
madnak meg.

Kiss Sándor még jól emlékszik az utolsó,
nagy veszteséget követelõ ütközetre, amelyik-
nek részese volt. Kisbérpusztán indítottak elle-
nük nagy támadást, porolták õket, mint a ku-
tya alól kivett bolhás szõnyeget. A németek
már elpucoltak, a tisztek java része is magára
hagyta õket. Huszonkilenc társával együtt
megpróbált a tatai hegyek felé menekülni. Ká-
polnásnyékig jutottak el. Egy orosz repülõ su-
hant el a fejük fölött, érezték, itt a vég. De a
pilóta csak intett, felemelte a gép orrát, és to-
vábbrepült. Megkegyelmezett nekik, hisz ak-
kor már minden nyilvánvaló volt.

A magyar katonák már nem is az ellenség-
tõl tartottak leginkább: a csendõrség valósá-
gos hajtóvadászatot indított a katonaszökevé-
nyek ellen. Elfogták õket is, a komáromi pa-
rancsnokságon kötöttek ki. Egy nagy terembe
terelték õket, ahol már több dezertõr is volt.
Szalmával volt hintve a padozat, azon aludtak.
Nem nagyon ment a pihenés, a szalmában
nyüzsgõ tetvek hamar rájuk találtak. Félelem
és elkeseredés vett erõt rajtuk, nagyobb volt a
halálfélelmük, mint a fronton. Sejtették, hogy
mi vár a szökevényekre. A hadbíró Nádasdi
Ferenc volt, egykori felettese. Megismerte
Kiss Sándort, így annyival megúszta, hogy tár-
saival együtt aknavetõs szakaszként, egy Tor-
ma nevezetû százados vezénylete alatt, ismét a
tûzvonalba került.

Martonvásáron kemény szovjet erõk össz-
pontosultak. Egy völgyben próbáltak tüzelõál-
lást kialakítani. Borítékolható volt a nagy vere-
ség, az értelmetlenül odaveszõk sokasága. Az

összetartó huszonkilencek, kihasználva a kö-
dös idõt, a völgy fölé magasodó domboldalra
lopakodtak. Onnan aknavetõkkel megszórták
az oroszokat, így a többieknek sikerült életüket
mentve visszavonulniuk. A megmenekültek a
következõ településen érték be õket, egymás
nagy örömére. Kiss Sándort bátor kiállásáért
Nagy Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki,
egyúttal elõléptették szakaszvezetõvé.

Onnantól kerültek minden összeütközést az
ellenséggel. Muníciójuk sem volt elegendõ, el-
csigázottan, reményvesztetten menekültté
degradálódtak a saját hazájukban. Egy dolog
hajtotta õket: életben maradni mindenáron.

Tökölnél pihenõt tartottak. A lovakat és a
katonákat családoknál szállásolták el. Kiss
Szabóékhoz lett bekvártélyozva. Az idõsödõ
házaspárnak volt egy szép fiatal lánya, Jolán-
ka. Nagyon féltették a szülõk az orosz kato-
náktól, ezért megpróbálták összeboronálni
Kiss Sándorral, arra gondolva, hogy ha már
férjezett, akkor kisebb a veszély. A háború
megváltoztatja az emberek gondolkodását,
döntéseiket gyakran az adott szituáció vezérli.
Így Kiss Sándor néhány nap alatt nõs ember-
ré lett. Papot is szereztek, isten tudja, honnan,
Torma százados és Kiss érsemjéni bajtársa,
Hidgyed Gyula volt az esküvõi tanú.

Hét napig tartott a házasélet, jött a pa-
rancs, hogy induljanak tovább. Ezzel a hirtelen
jött házasság is feledésbe merült. Útközben
csapatukat vesztett katonák társultak hozzá-
juk, számuk már több százra volt tehetõ. Ko-
máromnál bekerítették õket az oroszok.
Egyetlen puskalövés nélkül megadták magu-
kat. Harci kedvük már végleg elillant, meg az-
tán az oroszok azt ígérték, ha leteszik a fegy-
vert, akkor hazamehetnek, amirõl hivatalos
papírt is kapnak.

Egyet mondtak, mást cselekedtek. Marha-
vagonokba kényszerítették õket, három és fél
év hadifogság következett Oroszországban.

Építõtelepre kerültek. Barakktáborban lak-
tak, hatvan személy zsúfolódott egy terembe,
priccseken aludtak. A kevéske élelem mellé
napi három szál cigarettát kaptak, amit sokan
élelemre cseréltek. Többen meghaltak, nem a
munka miatt, hanem az éhezés vitte el õket.
Egy idõ elteltével fogvatartóik a szakmával
rendelkezõk után érdeklõdtek, azt ígérve,
hogy aki ért valamihez, dupla fejadagot kap.
Õ is jelentkezett azzal, hogy lábbelit tud fonni
gyékénybõl. Jól jött az érmelléki tudomány.
Ott nem volt gyékény, de alapanyagként volt
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nyírfakéreg bõven. Kaptafát meg fenyõbõl fa-
ragott. Harminc tanítványt is kapott maga
mellé, kórházaknak készítettek papucsokat.
Megbecsült emberré vált a táborban.

Amilyen váratlanul vitték el õket, épp olyan
váratlanul jött a szabadulás napja. A Kiss Sán-
dort is szállító szerelvény 1948. október 4-én
robogott be a foksányi állomásra. Szenvedései
ezzel még nem értek véget, odahaza újabb lel-
ki gyötrelmek várták. Mátkája, Balajti Böske
már mással kokettált. Jakó Elek elõbb érkezett
haza a fogságból. Tetszett neki Böske, s azért,
hogy a leányt megkaparintsa, Kiss Sándor ha-
lálhírét keltette. A bánkódó leányt vigasztaló
szavakkal magához édesgette. Sándor hazaér-
kezése után a csaló leleplezõdött, Böske útila-
put kötött a talpára, de Kiss Sándornak már
elment a kedve tõle. Bár megérthette volna,
mégsem fért a fejébe a leány hûtlensége. Az
idõ múlásával megtalálta élete párját, Gábor
Máriát vette feleségül.

Ahogyan a hadszíntereken és a fogságban
is ügyesen forgolódott, úgy a munkás hétköz-
napokban is megtalálta a helyét. Szorgalmát,
talpraesettségét értékelték. Az állami gazda-
ságban, a Gostatban napszámosként kezdte, s
brigádosságig vitte. Amint a termelõszövetke-
zetek megalakultak, õ is beosztást kapott, ott

is brigádos lett. Sok szegényparasztot emeltek
akkoriban különbözõ szintû beosztásokba, de
szakértelmük híján lassanként kiszelektálták
õket. Kiss Sándor esetében nem így történt,
nyugdíjazásáig megmaradt brigádosnak.

Dolgozni szeretett és tudott is, nem a poli-
tikai széljárás irányította. Épp ezért került is-
mét bajba. Ugyanis nem lépett be a kom-
munista pártba. Vele ellentétben mostohaöcs-
cse, Kiss Dániel egészen a községi párttitkár-
ságig vitte. Évtizedeken át õ volt Kiskereki
község teljhatalmú, kegyetlen ura. Magyar lé-
vén kétszeresen igyekezett teljesíteni a nép-
nyomorító intézkedéseket, hadd lássák a ro-
mán elvtársak, hogy benne hûséges pártkato-
nára találtak. Megfélemlített, zsarolt, aki nem
engedelmeskedett, már mehetett is a Duna-
csatornához munkaszolgálatra. A lakossági
sertésbeadás volt a vesszõparipája. Sokaknak
alig volt lehetõségük egy malacot nevelni,
„önkéntes” szerzõdés alapján még azt is elvi-
tette tõlük. Aki nem akarta beadni a derekát,
azt hivatalos értesítéssel behívatta. Hogy a
meggyõzés hatékonyabb legyen, általában éj-
szakára tette a kihallgatás idõpontját. Mivel az
uralma alatt lévõ község három faluból állt,
ezért az ellenszegülõket többnyire a szomszé-
dos faluban gyõzködte. Akkoriban még nem
nagyon volt személygépkocsi faluhelyen, így
sokan inkább aláírták a papírt, mintsem éjnek
idején a szomszédos falvakat gyalog járják,
akár heti több alkalommal is.

Dániel leginkább mégis Sándor bátyjára or-
rolt, pártonkívülisége rossz ómen volt. Ezért
ott tett keresztbe neki, ahol csak tudott. Mili-
cistákat küldött rá, lopással gyanúsította, alap-
talanul. Családját megfenyegette, hogy Sán-
dor halála után még a házat is elveszi a fejük
felõl. Nem így történt. A néptanács elnök elv-
társa testileg megcsonkítva, szellemileg leépül-
ve már rég elhalálozott, ezzel szemben Sándor
bácsi kilencvenhárom évesen él és virul mind-
addig, amíg Veronka nénitõl megkapja na-
ponta a kupica kisüstijét.

Indulni illenék. Kalapját megemelve, úgy
tisztességesen, nyújtja kezét az öregúr. Veron-
ka néni még megkér, fényképezzem le a virá-
gaival, mert míg Sándor bácsi a katonatörté-
netekbõl kifogyhatatlan, addig õ a virágokat
szereti ápolni, babusgatni. A porta elõtti sánc-
oldal is virágokkal van beültetve. Ahogy a
mondás tartja, aki a virágot szereti, rossz em-
ber nem lehet.

D. Mészáros Elek

Veronka néni
a háztartás
vezetése mellett
a virágoskertnek is
gondját viseli
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Eddig is sok elszármazott hazajött minden
évben Monospetribe a falu ünnepére, most
azonban mindenkit hazavártak a 800. „szüle-
tésnapra”. A kétnapos rendezvény hagyomá-
nyosan az ökumenikus istentisztelettel kezdõ-
dött a római katolikus templomban. Az isten-
tisztelet jelmondata: „Krisztussal 800 évig”;
mottója: „Múltunkat a Te irgalmadba, jelenün-
ket a Te szeretetedbe, jövõnket a Te gondvise-
lésedbe ajánljuk, Urunk.” A faluban jelen lévõ

összes felekezet lelkipásztora prédikált, az
alapigét megegyezésük szerint a XC. zsoltár-
ból vették. Nyitóbeszédet Varga Sándor ró-
mai katolikus plébános tartott. Köszöntötte az
igehirdetõ ortodox, református és baptista lel-
kipásztorokat, a híveket és a meghívott vendé-
geket. Külön üdvözölte a hazaérkezett elszár-
mazottakat. „Monospetri mindenkit hazavár.
Kérjük Istent, hogy a falunknak legyen még
legalább 800 éve” – fohászkodott.

Az istentiszteleten jelen voltak a helyi és me-
gyei politikai élet képviselõi – Cseke Attila és

Barcui Barna
polgármester

és Cseke Attila
képviselõ leplezte

le a falu
fennállásának 800.

évfordulójára
készült

emlékmûvet

Mindenkinek jutott
a „születésnapi”

tortából 

Augusztus elsõ hétvégéjén Hazaváró
címmel nagyszabású ünnepséget
rendeztek Monospetriben, több helyszínen.
Ekkor szokták megrendezni a falunapokat,
de ez a mostani ennél sokkal több volt,
mivel a település most ünnepelte 800
éves fennállását.

Hazaváró Monospetriben

Bíró Endre (jobboldalt) díszpolgári kitüntetést 
vehetett át a polgármestertõl 

Szabó István fafaragó mutatta be alkotását

Menettáncosok felvonulása

faluról falura|
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Szabó Ödön parlamenti képviselõk, Szabó Jó-
zsef RMDSZ-es megyei ügyvezetõ alelnök –
valamint a környezõ települések polgármeste-
rei – Beke László és Vékony Mihály – is. Az
énekszolgálatot a katolikus kórus adta, az elõ-
éneket pedig meglepetésként a nemrég meg-
alakult Monospetri Fúvószenekar játszotta.

Az ünnepség a templomkertben felállított
világháborús emlékmûnél folytatódott, a részt-
vevõk lerótták kegyeletüket a falu elesett hõsei
elõtt, és elhelyezték a talapzaton a megemlé-
kezés koszorúit. Az alkalomhoz illõ zenét a ré-
gebbi fúvószenekar, a Monospetri Baptista Fú-
vószenekar játszotta. Innen a mûvelõdési köz-
pontba vonultak az egybegyûltek, élen a me-
nettáncosokkal. A kultúrházban hangzottak el
az ünnepi beszédek.

Elsõként a Hazaváró fõszervezõje, Barcui
Barna polgármester köszöntötte a jelenlévõ-
ket. Megköszönte azon elszármazottak mun-
káját, akik távolról is segítik szeretett szülõfa-
lujukat, öregbítik hírnevét. „Egy évben egyszer
idõt kell szánnunk az építkezés mellett a közös
ünneplésre, mely akkor igazán szép, ha az el-
származottak is jelen vannak. Boldog születés-
napot, Monospetri!” – zárta felszólalását az
elöljáró. Cseke Attila a 800 évet egy ember-
öltõvel vetette össze; e hosszú idõ alatt már
32 generáció élt itt. Az õ munkájuk fejlõdést,
megmaradást hozott a településnek. „Büszkék
lehetnek a petriek, hiszen a hivatalos feljegy-
zések szerint a környezõ három város –
Margitta, Érmihályfalva és Székelyhíd – fiata-
labb náluk” – jegyezte meg a képviselõ.

A falu ismert szobrász-fafaragó mûvésze,
Szabó István is készült az évfordulóra: fába
faragta a 800. „születésnap” emlékmûvét. Az
alkotást Barcui Barna és Cseke Attila avatta
fel. Szabó István bemutatta mûvét a jelenlé-
võknek, elmondta a rajta lévõ szimbólumok je-
lentését, majd további sikeres éveket kívánt a
falunak. Az emlékmûvet a falu szülötte,
Scheck László tenkei plébános szentelte
meg. Ugyancsak õ mondott beszédet az el-
származottak nevében: „Mindig szívesen jö-
vök haza, különleges élmény ez számomra, hi-
szen nincs szebb és jobb a szülõföldnél!”

A szellemi és lelki feltöltõdést követõen a
polgármester mindenkit meghívott ünnepi
ebédre, s alkalom nyílt az étkezésen túl a be-
szélgetésre, az élmények megosztására is. Fel-
elevenedtek a régi barátságok, és újak is szü-

lettek. A szervezõk meglepetést is tartogattak:
egy óriási születésnapi tortát, amibõl minden-
kinek jutott egy szelet, sõt az otthon maradot-
taknak is lehetett vinni. Ebéd után az elszár-
mazottak felkeresték szülõházukat, régi élmé-
nyeik színhelyeit. „Nincs szebb és üdvösebb
dolog a hazatérésnél” – mondták, s köszöne-
tüket és elismerésüket fejezték ki a szervezõk-
nek a felejthetetlen, gyönyörû hétvégéért.

A kulturális és szórakoztató programok az
iskolában és az iskolakertben felállított szabad-
téri színpadon folytatódtak. A tantermekben a
falu képzõmûvészei, Zelina József és Darvay
Tünde állították ki munkáikat, de régiségek-
bõl, vászonkendõkbõl, horgolásokból és raj-
zokból összeállított tárlatok is voltak. Az egyik
teremben 800 sakkfigurát mutattak be, külön-
bözõ készletekbõl, a mûfüves pályán pedig
váltott csapatokkal 800 perces focirangadó
zajlott. Az elõtérben adta át a polgármester a
díszpolgári oklevelet Bíró Endre magyaror-
szági nyomdász-monográfiaírónak, aki 2009-
ben elkészítette a falu monográfiáját, a mosta-
ni alkalomra pedig egy füzetet állított össze a
800 év fontosabb adataival. A kiadványból
mindenki kapott egy példányt, valamint egy
emléklapot és a Monospetri Hírvivõ címû új-
ság ünnepi számát. A színpadon a helyi óvo-
dások és iskolások, majd a meghívott elõadók
szórakoztatták a közönséget. A nap szabadté-
ri retró diszkóval zárult.

Másnap, vasárnap, akárcsak a régi idõk-
ben, felekezetek szerint a templomokban volt
az elsõ találkozó. A szabadtéri színpadon egy-
mást követték a fellépõk, bemutatkozott az er-
re az alkalomra összeállt Monospetri Felnõtt
Néptáncegyüttes is. Nagy sikert aratott, akár-
csak a tombolasorsolás, meg az esti tûzijáték
és szabadtéri diszkó.

Mindkét napon nagyszerû, bensõséges volt
a hangulat, otthoniak és hazatérõk egyaránt
jól érezték magukat. „Jó volt találkozni a régi
barátokkal, ismerõsökkel, a régi élményeink
helyszíneivel, jó volt egy kis itthoni levegõt
szívni” – mondta a hazatérõk egy vidám cso-
portja.

Szõke Ferenc

|faluról falura
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Monospetriek
és elszármazottak
az ünnepségen

(folytatás az elõzõ oldalról)

Hazaváró…





A nem mindennapi évforduló alkalmából az
ünnepeltnek egy kis meglepetés mulatsággal
kedveskedtek az intézmény munkatársai, a vá-
ros elöljárói és a családtagok. Drimba Ana
1915. augusztus 4-én jött a világra Tenkén,
késõbb családjával Nagyszalontára költözött.
Ana néni immár 10 éve az egészségügyi köz-
pont lakója, 100. születésnapja alkalmából la-
kótársai, az intézmény munkatársai, rokonok,
barátok és a város polgármestere is szeretettel
köszöntötte.

Török László polgármester ünnepi kö-
szöntõjében szívbõl gratulált az ünnepeltnek,
további jó egészséget, boldogságot kívánt, s
elmondta, hogy Drimba Ana mindannyiunk
elõtt példa kell hogy legyen. Példa arra, hogy
bizony százévesen is lehet vidáman, jókedvû-
en élni, s bár sokszor nehéz optimistának ma-
radni, amikor betegségek, gondok nehezítik
az életet, mégis törekedni kell a pozitív, élet-
igenlõ hozzáállásra, ami a mindennapokat
szebbé és boldogabbá teszi.

Az elöljáró ünnepi gondolatai után Varga
Anikó, az intézmény igazgatója mondott kö-
szöntõt, majd a születésnapi torta is megérke-
zett, az ünnepelt pedig boldogan fújta el a
100-as számjegyet formáló gyertyákat.

A születésnapi gratulációk fogadása után
Ana néni a jelenlévõk kérdésére elmondta,
hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Beszámo-
lójából kiderült, hogy õ korábban minden sza-
badságát különbözõ termálfürdõkben töltötte,
szerinte sokat jelentett az egészsége megõrzé-
se szempontjából ezeknek a gyógyvize, vala-
mint az, hogy mindig törekedett arra, hogy ne
idegeskedjék. Ana néni meghatódva mondott
köszönetet mindazoknak, akik megtisztelték
õt ezen a jeles napon, külön kiemelve az
egészségügyi központ munkatársait, akik min-
denben a segítségére vannak, és szinte család-
tagként támogatják õt a mindennapokban.

A Szociális Egészségügyi Központnak jelen-
leg 37 lakója van. Állandó orvosi felügyeletet
és teljes ellátást kapnak az intézményben. A
központban még van néhány hely újabb lakók
számára. Mindazok, akik szeretnének bõvebb
felvilágosítást kapni az intézmény mûködésé-
rõl, keressék bizalommal Varga Anikó igazga-
tónõt.

Balázs Anita

közélet|

Az ünnepelt, Drimba Ana szerint a jó kedély a hosszú
élet titka 

Jeles eseményre gyûltek össze nemrég
a nagyszalontai Krónikusbeteg-ellátó
Szociális Egészségügyi Központban,
ugyanis az intézmény egyik lakója a 100.
születésnapját ünnepelte.
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A születésnapi
tortát az intézmény
egyik munkatársa
adta át 

A 100. születésnapot
ülték Nagyszalontán
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– Emlékszik arra a pillanatra, amikor a
világot jelentõ deszkákat választotta élete
céljául?

– Óvodás koromban verseket, mondókákat
adtam elõ tüllruhában, s nem voltam hajlandó
levenni, ide-oda köszöngetve vonultam benne
hazáig. Iskolai szavalatok után, 16 évesen je-
lentkeztem a Horváth Béla és Bisztrai Mária

vezette drámai körbe, ahol a Csongor és Tün-
de bemutatására készültek, és a sikertelen Il-
ma után Horváth Béla „meglátta bennem” az
Éj királynõjét. Valójában ez határozta meg a
továbbiakat. Matek–fizika osztályba jártam,
atomfizikára szerettem volna menni, ami kö-
zel is került, mert tiszta 10-essel érettségiztem,
ezért döntöttem úgy, hogy csak egyszer pró-
bálkozom a színin. Elsõnek jutottam be, de az
elsõ két évben volt olyan érzésem, hogy még-
sem választottam jól, mígnem harmadéven
Kovács György kiosztotta rám a Trójai nõk
karvezetõi szerepét. Nagy siker lett.

– A színiakadémia elvégzése után merre
vitte sorsa a fiatal mûvésznõt?

– Mint kolozsvári nem bántam volna, ha
odakerülök, de akkoriban Kolozsvár alig-alig hí-
vott fiatal színésznõt. Hívtak viszont Temesvár-
ra, és mentem is. Jó iskola volt, sokat és sokfé-
lét játszottam. De mivel az életet nem csupán a
színpadon éljük, az én sorsom is úgy alakult,
hogy átjöttem Nagyváradra. Errõl röviden any-
nyit, hogy a szívem hozott ide. Várad befogadó
város volt, engem is könnyen befogadtak, én is
hamar megszerettem; volt valami érdekessége,
pezsgése. Elkezdett érdekelni a város történel-
me, kultúrtörténete – máig hatóan.

– Váradra szerzõdése után nem sokkal ki-
nevezték a magyar tagozat vezetõjévé. Ki-
tõl-mitõl függött a kinevezés akkor, a legin-
kább emberpróbáló évek kezdetén?

– Kész egyéni mûsorral érkeztem Váradra –
Gozsdu Elek: Anna-levelek –, elkészült a Haj-

Az elsõ fellépés
gimnazistaként
Kolozsváron
a Drámai Körben:
Vörösmarty
Csongor
és Tündéjének
Éj királynõje

Kiss Törék Ildikó színmûvész

Kocsis István: Árva
Bethlen Kata.

Bemutató a váradi
színházban 1978-
ban – azóta 127

elõadást ért el

Életforma az útkeresés
Kolozsváriként temesvári kitérõvel került
Nagyváradra KISS TÖRÉK ILDIKÓ
színmûvész. Emberpróbáló idõkben vezette
az állami színház magyar társulatát, majd
férjével magánszínházat alapított, s jó húsz
éve ezzel szolgálja a magyar kultúra ügyét
itthon és szerte a világban.

Csurka-sorozat
Váradon. 

A Deficitben Miske
Lászlóval (1982)
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lehetett játszani, a többinek hazainak kellett
lennie. Ebben az utóbbi kategóriában sikerült a
nagy visszhangot kiváltó Zilahy Lajos- és
Csurka István-sorozatot, illetve Tamási Áron
Õsvigasztalását bemutatnunk. Az induló el-
képzelésem egy bõ évad elmúltával kezdett
visszaigazolódni. A sikeres elõadások feldobták
a társulat hangulatát, és már a turnéktól sem
fáztak annyira. Ez szó szerint értendõ, mert a
vonaton, a szállodákban és nagyon sokszor az
öltözõkben és a színpadon is fáztunk. Sokfelé
elmentünk, de a legemlékezetesebbek a szé-
kelyföldi turnéink maradtak; lévén akkor csak
Sepsiszentgyörgyön állandó színtársulat, a ki-
sebb és nagyobb településeken zsúfolt házak-
kal fogadtak. Kitartó szervezõi munka és az a
szempont kellett hozzá, hogy soha sehol nem
szabad „dobni” az elõadást. A darabok nagy
részét párhuzamos szereposztásban játszottuk,

A Magyar vigasság c. elõadásban Zilahy Lajos
Szénapadlás c. jelenete Varga Vilmossal

nalkurjantás Várad piacán is. Az egyéni mû-
sorhoz állítólag nagy bátorság kell, de a szerve-
zés is erõs oldalam volt, hajlandó voltam akár-
milyen szerepbe gyorsan beugrani – valószínû-
leg ez mind közrejátszott abban, hogy engem
neveztek ki. 1980. április 1-jétõl lettem a tár-
sulat vezetõje, az évad végéig behoztuk az el-
maradt elõadásokat, és sikerült összeállítanunk
a következõ mûsortervét. Úgy kezdtem el dol-
gozni, hogy az egész társulatot ki kell használ-
ni: tartoztunk ezzel magunknak, a városnak,
de gondolnunk kellett a turnékra is. Évadon-
ként kb. száz darabot olvastam el, hogy a da-
rabválasztási szempontoknak igényesen tehes-
sünk eleget: egy évadban egy nyugati szerzõt

vastaps|

Mindössze nyolc
szereplõvel
mutatták be
2000-ben
Madáchtól
Az ember
tragédiáját.
A felvételen:
Dimény Levente,
Meleg Vilmos, Kiss
Törék Ildikó, Simon
Mátyás, Tóth
Tünde, Gajai Ágnes,
Varga Vilmos a
Római színben

A Kiss Stúdió
Színház avató
gálamûsora (1994)

Süss fel, nap! –
a 225 elõadást
megért zenés-
mesés
gyermekmûsor
plakátja

Matei Viºniec:
Bohóc kerestetik –

Dobos Imrével

Márai Sándor: Egy úr Velencébõl – Varga Vilmossal

(folytatás a következõ oldalon)
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így ki lehetett használni a teljes társulatot.
Egyetlen példa: volt olyan februári hónapunk,
amikor 52 elõadást tartottunk.

– Emlékszem, azokban az években a leg-
többet amiatt panaszkodtak, hogy a köz-
pontból már majdnem kész elõadásokat fúj-
tak le. Hogy boldogultak ezen a téren?

– Sok csatával. Nyertünk is, vesztettünk is.
1985 januárjában például mindent kivettek a
repertoárból. Felmentem Bukarestbe, és egyet-
len cím kivételével sikerült mindent visszahar-
colni. Nagyon sokat tanultam ezekbõl a csaták-
ból, mindenekelõtt azt, hogy nem szabad min-
denáron erõsködni, verekedni, hanem tudni
kell a másik szemével látni, a fejével gondolkod-
ni. Megtanultam engedni. Hasznomra volt.

– Elérkezett a változás: hirtelen minden
szabad lett. Minden?

– Számomra egy kicsit késõn érkezett, mert
már a változás elõtt úgy éreztem, hogy kezdek
kiégni. A szüleim disszidáltak, végre megláto-
gathattam õket, és bár lett volna lehetõség
kint maradnom, nem bántam meg, hogy visz-
szajöttem. 1990 elején megtorpant a lendület,
én az RMDSZ kulturális alelnöke voltam, de
amikor elment a politika felé, azt mondtam,
elég, ezt ne kezdjük újra. A nagy lehetõség
’94-ben adódott, ami valójában nem is lehetõ-
ség volt, hanem egy régen dédelgetett ötlet
megvalósíthatósága: beindítottuk a Kiss Stú-
dió Színházat. A magánszínházunkat. Azt ele-
ve tudtuk, hogy társulata nem lesz, nem akar-
tunk a nagyszínház versenytársa lenni, bár a
nyitó mûsorban 9 színész és egy zenekarveze-
tõ lépett fel. Nagyon sok elképzelésünk volt,
de a nehézségek miatt gyorsan apadtak az öt-
letek. Akkor talán a legnehezebbnek a színhá-
zi programmal való egyeztetés tûnt, én is még
tíz évig a színház tagja voltam. Most már túl
vagyunk a 21. születésnapon, és amíg bírjuk a
férjemmel, Varga Vilmossal, csináljuk. Igyek-
szünk olyan mûsorokat összeállítani, amiben
ketten vagyunk, közben próbálkozunk újdon-
ságokkal is. Hiába, nem tudom meghazudtol-
ni magam, nekem az útkeresés mondhatni az
életformám. Egyszeri, Ady-évfordulós ötletbõl
például több mint öt évig tartó, havonta ren-
dezett mûsorsorozat született: Olvassuk
együtt!, az Eminescu Fõgimnázium diákjaival
közösen; de sikeres a felolvasószínház-soroza-
tunk is, Zilahy Lajos Fatornyok és Balázs Bé-
la A kékszakállú herceg vára címû drámája

emlékezetes volt. Szépszámú közönséget vonz
az Irodalmi estek sorozatunk, és folyton meg-
újul a Süss fel, nap! gyermekmûsorom is az új
és újabb gyermekközönségnek köszönhetõen.

– Kérem, foglaljuk össze az 1990 elõtti és a
stúdió-korszak legemlékezetesebb elõadásait!

– A nyolcvanas évek igazgatói munkáiból
büszke vagyok a Csurka-, Zilahy- és Méhes
György-sorozatokra, de nagyon sikeres volt
D. R. Popescu Mindent a szekrénybe! és Te-
odor Mazilu Stílbútor és fakereszt címû da-
rabjának bemutatása, a ’83-as Õsvigasztalás
pedig nemcsak a Székelyföldön aratott frene-
tikus sikert, hanem Debrecenben és Budapes-
ten is. „Bizonyíték”, hogy a budapesti román
nagykövetség megrovásban részesített, és
több meghívás akkoriban már el sem jutott
hozzánk. A Kiss Stúdió mûsorai közül szá-
munkra egyik legkedvesebb a Wass Albert-
összeállítás, már több mint 200-szor játszot-
tuk. A magyar kultúrtörténetet áttekintõ Meg-
fogyva bár, de törve nem is 100-on felüli elõ-
adásszámnál tart, jól sikerült Páskándi Géza A
bosszúálló kapus címû darabja, a legnagyobb
fegyvertényünk mégis a 2000-ben bemutatott
Az ember tragédiája mindössze nyolc szí-
nésszel. Németországi turnéra is mentünk ve-
le, a müncheni és a kastli ünneplések felejthe-
tetlenek voltak. Szerepeim közül talán egy be-
ugrásra emlékszem a legszívesebben: a Macs-
kajáték Pauláját vettem át. A budapesti elõ-
adás után Örkény István özvegye külön gratu-
lált: épp alkatom miatt lett a Paula-figura az
addig megszokotthoz képest egészen más.
Mostanában már nem egy-egy jó szerep vonz,
hanem olyan ötletek megvalósítása, amikre
van közönségigény, és az eléggé bonyolult pá-
lyázati formák közt létre is hozhatjuk az elkép-
zeléseinket. Legnagyobb szerencsénk mûsora-
ink állandó „nyersanyagával” van: annyira
csodálatos és olyan gazdag, hogy amíg mi bír-
juk, biztosan kitart mellettünk a magyar irodal-
mi alapanyag is.

Molnár Judit

Üzenet az otthoni
hegyeknek –

a Wass Albert
mûvei alapján

összeállított
elõadással már
220-szor álltak

színpadra Varga
Vilmossal
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Vidámság az élet
sója – zenés
bohózat

(folytatás az elõzõ oldalról)

Életforma az útkeresés
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ét évvel ezelõtt e rovat olvasóit –
jó szándékkal – arra figyelmeztet-
tem, hogy nyelvünkben döntõ
szerepe van a mássalhangzók
megkettõzésének, hasonlóan a

magánhangzók röviden vagy hosszan ejtésé-
nek. Egyebek mellett az elõzõekre bizonyí-
tásként idéztem a var –
varr, utóbbira az örült –
õrült szavakat.

Anyanyelvünk eme sajá-
tosságára száznyi közle-
ménnyel kellene figyelmez-
tetnem érdeklõdõ olvasói-
mat, ám ez lehetetlen. Va-
lamiként mégis illene segít-
ségükre sietnem. Ez úgy
valósult meg, hogy lapunk
elõzõ számában e sokada-
lomból öt szópárt értelmez-
tem. Folyamatos tapasztala-
tom szerint ez kevésnek bizo-
nyult. Mit tegyek? Az iskolakez-
désre is gondolva megkettõzve
folytatom.

Kezdjük az egyelõre – egyenlõre jelenté-
sének tisztázásával! Az elsõ jelentése: egy
ideig, most még. Így értelmezte ezt Arany
János is: „És felejtem egyelõre / Gondjaimat
a jövõre.” A nyelvészek belenyugodnak ab-
ba, hogy a gy mássalhangzót hosszan ejtsük:
ggy. Az egyenlõre változat az azonosságra,
az egyengetést illetõ törekvésre vonatkozik.
Ennek bizonyítására ismét Nagyszalonta fiá-
hoz fordulok, idézve a Toldi estéjébõl:
„Nyom elõttük sincsen, utánok sem marad, /
Ha maradna is, azt mindjárt egyenlõre /
Söpri az északi szélnek fölözõje.” Egyszerûb-
ben szólva ez azt jelenti, hogy a szél seprûje
a lovak lába nyomát eltüntette, az utat egy-
formára, egyenlõre söpörte. Az értelmezést
jómagam még egy példával gazdagítom: Az
ácsmester legényeivel egyenlõkre szabatta a
gerendákat.

Fed – fedd. A kezdõ ige azt adja tudtunk-
ra, hogy az alany valamivel beborít, betakar
egy tárgyat vagy személyt. Íme: Hó fedi a
háztetõt. Sára néni a vállát kendõvel fedi.
Megjegyzem: egyes szavaink e hangja, betû-
je vétkezés nélkül ö-vel cserélhetõ ki. Példá-
ul: fedõ – födõ, szeg – szög, csendes – csön-
des. Ám kivételek is akadnak. Ilyen a derék-

szög, háromszög, sokszög stb. A fedd ige
enyhe dorgálást érzékeltet. A feddés a leg-
enyhébb fegyelmi büntetés. Az édesanya
csintalan gyermekét megfeddte.

Gondatlan – gondtalan. Mindkét mellék-
név a gond elvont fõnévbõl alakult, és eleink
mindegyiket egyazon fosztóképzõvel egészí-

tették ki. E rokonság ellené-
re jelentésük némileg eltér
egymástól. Gondatlan a fe-
lületesen, hanyagul, fele-
lõsség nélkül tevékenykedõ
ember. A gondtalan ellen-
ben elõnyös, óhajtott álla-
potot fejez ki. Íme: Bará-
tom napjai, hetei gondtala-
nul (gond nélkül) telnek.
Nagyszüleink gondtalanul
élnek.

Hasztalan – haszontalan.
E két, egy tõbõl fakadó ha-

tározószó használatára min-
denképpen ügyeljünk! Jelenté-

sük nem teljesen azonos. A haszta-
lan eredmény nélküli, hiábavaló. Pél-

dául: A versírás számomra hasztalan idõ-
töltés. A haszontalan más szóval mihaszna,
jelentéktelen, semmirekellõ, értéktelen. Itt
említendõ a haszontalan idõtöltés s a ha-
szontalan csibész is.

Hely – hej. Kisdiákjaim gyakorta bosszan-
kodtak amiatt, hogy nyelvünkben a j hangot
olykor két betûvel kell leírni: ly. Itt és most
arra ki nem térhetek, hogy milyen nyelvtör-
téneti jelenség rejtõzik e kétbetûs megoldás
mögött. Jancsikának és Juliskának meg kell
tanulnia, hogy a hely, lyuk, lyuggat és társa-
ik két jellel írandók. A pontos j-vel lekörmölt
hej indulatszó valójában mondatszó is. Ezzel
szomorúság, vidámság, vágy egyaránt érzé-
keltethetõ. Ezt tette Arany János is. „Hej! ha
én is, én is köztetek mehetnék, / Szép ma-
gyar vitézek, aranyos leventék!” A kezdõ in-
dulatszóval ezt fejezte ki: de jó lenne, ha… A
költõ a hej szócska után felkiáltójelet tett.
Manapság megelégszünk a vesszõvel: hej,
jaj, sej, és így tovább.

Hosszan folytathatnók a hasonló vagy
egyazon alakú szavaink eltérõ jelentésének
sorát, ámde méltó befejezésnek ítélem az
Arany Toldijából kiemelt idézetet.

Dánielisz Endre
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Melyiket válasszam?

K



folytatja munkáját. Minden évben sikeresen
megrendezik a Bajnócás Gyermek Tánctá-
bort. 2012 nyara óta Vámosi István meghí-
vott állandó oktatóként segíti a felnõtt csoport
munkáját.

Az egyesület fõ célja, hogy bemutassa és
népszerûsítse Magyarország és a Kárpát-me-
dence gazdag népi kultúráját és táncait. A cso-
port részt vesz külföldi és hazai fesztiválokon
egyaránt, innen jött a fesztiválrendezés ötlete
is. Tavaly Lengyelországban jártak, és az otta-
ni csoport tagjait szerették volna vendégül lát-
ni, de a meghívottak köre kibõvült más orszá-

A Bajnóca Néptánc Egyesület 2014 óta a
Civil Udvar lakója Berettyóújfaluban, de hosz-
szú volt az út, amíg idáig eljutottak. A csoport
vezetõjétõl, Turzó Renátától megtudtuk,
hogy az együttes 2009 õszén alakult felnõtt
csoportként. Régi és új táncosok verbuválód-
tak össze, mert Berettyóújfaluban nem volt
felnõtt tánccsoport. Öt párral indultak, de egy
bõ év leforgása alatt 22 fõre duzzadt a lét-
szám. Eleinte a Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Ház adott helyet nekik, de 2013 tavaszán át-
költöztek a József Attila Általános Iskola ebéd-
lõjébe az önkormányzat jóvoltából. 2010
szeptemberében bõvültek egy gyermek után-
pótláscsoporttal, a Cserbókával, 2011 szep-
temberében megalakult egy kisebb csoport 6-
8 éveseknek, 2013 õszén pedig létrejött óvo-
dásokból a Kökörcsin csoport. Minden kará-
csony elõtt megtartják évzáró mûsorukat, s
annak már akkora a látogatottsága, hogy a
Városi Kabos Endre Sportcsarnokban kell
megrendezni.

A városi és Hajdú-Bihar megyei rendezvé-
nyek állandó szereplõi, folyamatosan részt
vesznek találkozókon és minõsítõkön. 2013
május közepe óta a csoport egyesületként

|szomszédoló

A legfiatalabb
házigazdák 

28|Biharország|2015. szeptember

Néptáncfesztivál
és kenyérszentelés

Berettyóújfaluban elõször tartottak
nemzetközi néptánctalálkozót augusztus
20., a magyar államalapítás ünnepe
alkalmából. A lengyel, görög, litván és török
táncosokat a Bajnóca Néptánc Egyesület
látta vendégül.

A Bajnóca Egyesület vezetõje, Turzó Renáta

Színpadon a görögök



A törökországi Osmangazi Néptáncegyüt-
test 2004-ben alapították Bursában. Alapítója
és koreográfusa Vedat Planali. Céljuk a tö-
rök kultúra közvetítése a generációk között.
Törökország számos régiójából adnak elõ tán-
cokat. A csoport 250 tagból áll 7-tõl 50 éves
korig. Az együttes rendszeres résztvevõje a tö-
rök és nemzetközi fesztiváloknak. Nagyon jól
érezték magukat Berettyóújfaluban, amihez
nagyban hozzájárulhatott az is, hogy õk kap-
ták a fesztivál nagydíját is.

A táncosok elõször 18-án gálán mutatkoz-
tak be a berettyóújfaluiaknak. Másnap délután
a négy vendégcsoport, a házigazda Bajnóca
Néptáncegyüttes, valamint a helyi Arkadas
Baranta Egyesület és a borosjenõi Kádár Ist-
ván Hagyományõrzõ Íjász Egyesület keltette
karneváli hangulat tartotta távol az esõt a ren-
dezvénytõl, majd a város fõterén mutatták
meg a tudásukat a csoportok. A fellépést rög-
tönzött táncház, majd Pál István Szalonna
és bandájának fergeteges koncertje zárta.

Augusztus 20-án az ünnepi misét követõen,
Papp Imréné éneklése után Kiss Eszter
festõmûvész nyitotta meg Szekeres Erzsé-
bet textilmûvész Árpád-házi szentek és bol-
dogok címû, szõttes kárpitokból összeállított
kiállítását a Bihar Vármegye Képgalériában, a
Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központban. A
textilmûvész Budapesten született, de igazi
szülõvárosának Gödöllõt tartja, ahol ma is él
és alkot. Hitvallása az ember, az élet szerete-
te, s ez nem csupán alkotásaiban fejezõdik ki.
A tárlatnyitót kenyérszentelés követte. (A tár-
lat szeptember 20-ig tekinthetõ meg, munka-
napokon 8–16 óra között.)

Kocsis Csaba

gok táncosaival. A résztvevõk megismerkedtek
a település látnivalóival és egymás kultúrájával,
ugyanis esténként saját hazájuk népi ételeibõl
tartottak kóstolót. A házigazda Bajnóca Nép-
tánc Egyesület munkáját segítette Berettyóújfa-
lu Város Önkormányzata, a Bihari Múzeumért
Alapítvány, a Bihari Múzeum és Sinka István
Városi Könyvtár, a Nova Villa 2010 Nonprofit
Kft. és számtalan szponzor is. Muraközi István
polgármester reméli, hogy az I. Berettyó Nem-
zetközi Néptáncfesztivál Berettyóújfalu üde
színfoltja lesz, s általa méltó módon emlékezik
meg a város az államalapítás ünnepérõl.

Lengyelországból a Tramblanka népzenei
és néptánccsoport érkezett, amely Opoczno
város mûvelõdési házában tevékenykedik.
1958-ban alapították a helyi csempegyárban,
50 éven át az Opoczno régió változatos és
gazdag népzenéjét és -táncát mutatta be, ma-
napság más régiók – £owicz, Rzeszów,
Kraków és Lublin – táncait is elõadják. A cso-
port közel 90 fõbõl áll, és két korcsoportban
dolgoznak. A koreográfus Marta Lewan-
dowska, õ az édesapja, Jacek Lewan-
dowski munkáját folytatja.

A görögországi Lykeio Ellinidon Ikariast
2000-ben alapították Ikaria szigetén. A
Lykeion kulturális szervezet arra fókuszál,
hogy Ikaria hagyományos zenéjét, táncait és
népviseletét felkutassa. A szervezetben gyer-
mek-, ifjúsági és felnõtt csoportok vannak,
nemcsak otthon lépnek fel, hanem szerte Gö-
rögországban, a felnõttek pedig külföldi feszti-
válokon is, Törökországban, Horvátországban
és Lengyelországban.

Litvániából jött a Zirginéliai Nemzeti Gyer-
mek és Ifjúsági Csoport, tagjai szintén nagy
fesztiválozók. Harmincéves fennállása óta az
együttes részt vett számos nemzetközi rendez-
vényen. Jelenleg hét tánccsoportjuk mûködik,
s zenészeik is vannak. Az együttesben zenélõ
és táncoló gyerekek életkora 6 és 18 év kö-
zötti.
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Litvánok pihenõn

Lengyelek
a fesztiválon

Török
hagyományõrzõk
Berettyóújfalu
utcáin 
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borúnak, õk elõbújtak, s mivel a pártnak szük-
sége volt minden dolgos kézre, nosza, mind-
ketten beiratkoztak az esti egyetemre, s lett be-
lõlük fontos ember. De mivel az öreg Pongrác
nehezen birkózott meg a szavakkal, a fiát tanít-
tatta tovább a párt, s csinált belõle fõerdészt.
Igaz, az elején egy kicsit gondban volt a kis
Pongrác, amikor nem tudta megkülönböztetni
a bükköt a fenyõtõl, de lövöldözni nagyon sze-
retett, lett belõle tehát fõvadász. Onnantól fog-
va sosem fogyott el a vaddisznó Borsos elvtárs
asztaláról, és a körvadászatokon sem lehetett
panasza senkinek a felhozatalra.

Ám más dolog fácánt, rókát meg vaddisznót
kajtatni az emberekkel, és megint más medvét
keríteni, méghozzá nagy medvét. Borsos elv-
társ naponta telefonozott, a kis Pongrác meg
kiordította a torkát a vadászainak, de hiába.
Aszályos volt az év, elvándoroltak a medvék, s
egy kivénhedt, félig vak anyamedvén kívül
nem találtak másikat messze a környéken.

Esténként állandó téma lett a medve az
Aranysárkányban, s jött is az ötlet dögivel. Öl-
töztessenek be valakit medvének, az majd
brummog kettõt és elszalad. De így hogy lesz
trófea? – kötekedtek a szkeptikusok. Hát majd
kimagyarázzák, hogy szakadékba esett a va-
dászzsákmány.

– Milyen szakadékba? – nézett mérgesen az
ötletgazdára Borsos elvtárs. – Nincs egy domb
az egész megyében!

– Fogjunk egy szarvast, fessük be az egyik
agancsát a zászló színeire, a másikat a munkás-
osztály vörös színére, azt lelövi, és legalább lesz
egy peciális agancsa a gyûjteményben – mond-
ta a bolond Miskó a sarokban üldögélve, de a
többiek lehurrogták: medve kell, nem szarvas.

– Peciális, peciális, bolond vagy te – legyin-
tett Borsos elvtárs, és nagyot sóhajtott. – Bele-
pusztulok én ebbe, elvtársak – sóhajtotta vér-
eres szemekkel, és nagyot kortyolt a sörébõl.

– Talán írjunk neki levelet, elvtársak, ami-
ben megígérjük, hogy jövõre jobban teljesíte-
nek a medvék, és meglesz a százszázalékos
trófea – pislogott Szeredi bácsi, és remény-
kedve nézte Puszi urat.

– Elvtársak, ez nemzetbiztonsági létkérdés –
csapott az asztalára Borsos elvtárs. – Hát nem
értik? Itt rólunk van szó, a városról, a megyé-
rõl, nem maradhatunk szégyenben!

Ebben a pillanatban nyílt az ajtó és a ga-
lambász Peró lépett be rajta három fonott ka-

eremtõ jó isten! – koppantotta he-
lyére Borsos elvtárs a fekete bake-
lit telefont, hogy csak úgy ugrott
asztalán a kis Sztálin-szobor. Falfe-
hér ábrázattal nézett körbe az iro-

dájában, mintha azonnal szeretne meggázolni
valakit, de nem talál önként jelentkezõt. Ab-
szolút elvtársnõ, jó titkárnõhöz méltóan, mé-
lyen befúrta csinos fejecskéjét a gépelni való-
ba, és sebesen pislogott.

– Most honnan az isten csodájából szerez-
zek én a fõ elvtársnak medvét a vadászatra? –
törölgette szederjes homlokát a megye elsõ
embere, majd olyat kiáltott, hogy belerezegtek
az ablakok, és egy szórakozott légy hanyatt
esett az üvegen.

– Kerítsék elõ Pongrácot, õ a fõvadász,
szedjen elõ egy medvét élve vagy halva! – me-
redt Abszolút elvtársnõre, és az késõbb meg-
esküdött, hogy ekkora kétségbeesést sosem
látott még azokban a kis disznószemekben.

A fõ elvtárs nemes szórakozásáról legendák
terjedtek akkor már az országban. A megyei
fõvadász a fejével felelt érte, hogy kitûnõ mi-
nõségû vad kerüljön a nép legszeretettebb fiá-
nak puskacsöve elé, s õ kényelmesen beren-
dezett magaslesérõl, mint egy páholyból terí-
tette le a bõsz fenevadat. S mivel egy fõvezér-
nek is lehetnek titkos álmai, õ egy kapitális
medvetrófeára vágyott leginkább, s mint ilyen,
ez volt minden, vadászterületért felelõs me-
gyei párttitkár álma is egyben.

– Tehát a feladat, elvtársak – adta ki utasí-
tásait Borsos elvtárs az Aranysárkány pultjánál
aznap este –, nem az, hogy medvét kerítsünk.
Nekünk a legnagyobb és legszebb medvét kell
felhajtanunk, ami csak az országban létezik!

– Szép és nemes feladat – törölgette a pul-
tot elgondolkodva Puszi úr. – Majd Pongrác
Berci intézkedik, és meglesz az a medve.

– Egy hónap nagy idõ – legyintett Nénnyu-
ka is, és nekilátott, hogy felszolgálja a friss te-
pertõt ecetes hagymával, ahogy dukál.

Abban megegyeztek az emberek a kocsmá-
ban, hogy egy hónap alatt Pongrác elvtárs
még a Fiastyúkot is lehozza az égrõl, ha azt
Borsos elvtárs parancsolja neki, elvégre Borsos
elvtárs meg az öreg Pongrác valaha együtt buj-
kált az illegalitásban. Azaz mind a ketten az
öreg Illés Rózsi nénje tyúkóljában húzták meg
magukat, míg mások katonáskodtak. De ki mit
választ magának… Aztán ahogy vége lett a há-

Gizi meg az attrakció
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litkával. Szép fehér, piros szemû galambok
voltak azokban, és Puszi úr érdeklõdve lépett
közelebb.

– Nem ilyenkor szoktad hozni konyhára a
galambokat, ugye? – kérdezte, és ujjaival fino-
man megsimogatta tollukat.

– Á, nem, a cirkuszosnak viszem ezeket –
szólt Peró, és míg felhajtotta sörét, elújságol-
ta, hogy vándorcirkusz érkezett a szomszéd
városba, és a galambidomár megveszi tõle a
fiókákat, kézhez szoktatja õket, aztán jöhet az
attrakció.

– Emberek, megvan! – suttogta Nénnyuka,
és égnek emelte két, bütykös ujjú kezét.

Borsos elvtárs csak nézte, nézte, aztán na-
gyot ordítva kirohant az Aranysárkányból.

Sáfrány Bertalan régi cirkuszi dinasztiából
származott, ámbár kicsit vesztett hírnevébõl,
amikor Safranekbõl Sáfrányra magyarosított.
Mert másként hatott plakáton „A nagy
Safranek és vérfagyasztó vadjai”, mint a „Sáf-
rány és az oroszlánok”. Változnak az idõk,
vont vállat vitathatatlan bölcsességgel Sáfrány
Bertalan, és maradék állatállományával járta
tovább az országot. Truppjának tagjai közé
tartozott többek között két állandóan unatko-
zó farkas, egy szelíd, öreg és ehhez mérten fo-
gatlan oroszlán, aki „A sivatag Gyilkosa” né-
ven szerepelt a plakátokon, pedig miután elfo-

gyasztotta vacsoráját, békésen elfeküdt gazdá-
ja lábainál, és Józsi néven horkolta végig az éj-
szakát. Igen, Józsi, az oroszlán a gazdája ágya
mellett aludt, és csak azért nem jutott neki
hely az említett becses fekhelyen, mert azt –
és tegyük hozzá, Sáfrány Berci szívét is – a cir-
kusz sztárja, Sáfrány Bertalan szeme fénye,
Gizi, a szelíd barnamedve foglalta el.

Egy esõs, unalmas napon surján cigányle-
gény kopogott be a cirkuszkocsi ajtaján, hóna
alatt az alig pár napos, méltatlankodó Gizivel.
Sáfrány Berci ágyában melengette, édes tejjel
etette, és naponta többször fésülgette a bo-
zontos Gizit, „aki” hamarosan a cirkusz ked-
vencévé vált. Gizi sztár lett. Volt egy száma,
amiben terített asztalnál ülõ gazdájának szol-
gált fel, fodros kötényén, kikeményített bóbi-
táján visongva nevetett a nép, és dõlt a pénz.
Gizi asztalnál vacsorázott, ágyban hált, és gaz-
dája szerint csak azért nem szólalt meg, mert
ehhez túl okos volt. Titkos számon dolgoztak
õk ketten lassan két hónapja, és világszenzáci-
ót ígért a precízen megtervezett, kidolgozott
produkció.

Ez most mind dugába dõlni látszott. Ugyan-
is a megyei pártirodától érkezett felsõbb utasí-
tás szerint Gizit elkobozzák, lefoglalja õt a
néphatalom. Sáfrány Berci földhöz vágta a
székét, sírt, káromkodott és könyörgött, ám
csak annyit sikerült elérnie, hogy megígérték
neki, ha véget ért a speciális bemutató, ami-
hez Gizi szükségeltetik, visszakapja kedvencét.

– Majd hazudunk neki valamit – legyintett
kezét dörzsölgetve Borsos elvtárs, miután ket-
recbe zárva elszállították az álmos szemekkel
pislogó Gizit.

De hogy csinálnak ebbõl az állatból vér-
szomjas fenevadat, vakarta a fejét a kis Pong-
rác, míg elnézte a fûben békésen heverészõ
medvét.

– Majd kiteszünk a les közelébe egy dögöt,
az elvtárs arra hajtja a medvét, a fõ elvtárs
meg jól meglövi. Borzasztó, hogy nekem kell
mindent megoldanom – szuszogta Borsos elv-
társ elégedetten, és arra gondolt, napok óta
nem érezte magát ilyen boldognak.

Másnap megérkezett a fõ elvtárs, és csak
pár beavatott forgolódhatott körülötte, amíg
felmászott a sebtében kicsinosított lesre, elfo-
gyasztotta a kedves figyelmességként odaké-
szített pálinka nagy részét, majd ledõlt egy ki-
csit.

Mindeközben Borsos elvtárs a kis Pongrác-
nak adott utasításokat a tisztás szélén.

lektûr|
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Programajánló szeptemberre
A nagyváradi Szigligeti Színház, a
Lilliput Társulat és a Nagyvárad
Táncegyüttes ebben az évadban is
színvonalas elõadásokra várja a kö-
zönséget. Csütörtökönként a filhar-
mónia Bartók–Enescu Termében
neves hazai és külföldi mûvészek
lépnek fel.

Nagyváradi Állami
Filharmónia

17., 19 óra: évadnyitó hangverseny.
Mûsoron: E. Lalo: Spanyol szimfónia;
G. Holst: A bolygók – szimfonikus
szvit, op. 32., H 125. Vezényel Ro-
meo Rîmbu, közremûködik Nicolas
Köeckert (hegedû – Németország), a

filharmónia nõi kara, karigazgató
Lászlóffy Zsolt.
24., 19 óra: vokál-szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: J. Brahms: Német

requiem, op. 45. Vezényel Stephen
Smith (Svájc), közremûködik Valenti-
na Mãrgãraº (szoprán), Adrian Mãr-
can (barinton), a filharmónia énekka-
ra, karigazgató Lászlóffy Zsolt.

Szigligeti Színház

21., hétfõ, 19 óra, stúdióterem:
évadnyitó elõadás. Szíjártó Tímea
Aletta: Az eset – bemutató. A nagyvá-
radi Szigligeti Színház, a Marosvásár-
helyi Mûvészeti Egyetem Magyar Ka-
ra és a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház által 2014-ben meg-
hirdetett dráMÁzat II. pályázat Debüt
kategóriájának fõdíjas darabja.

|lektûr – kultúra

– Maga biciklire ül, egy pálcával odahajtja a
medvét a döghöz, elbújik, és megvárja, míg a
vezér meglövi a trófeát. Kész. A fõ elvtárs elé-
gedett lesz, maga kitüntetést kap, én meg vég-
re elmehetek az új titkárnõmmel, mert egész
fickós lettem, amióta megoldódott ez a med-
ve-ügy.

Így is történt. Okozott ugyan egy kis késést,
míg a békésen szundikáló Gizit sikerült talpra
állítani és útra tenni, de oda se neki.

– Naaa, Gizi, naaa! – terelgette biciklijét tol-
va izzadtan a kis Pongrác a medvét, míg nagy
nehezen elvergõdtek a tisztás másik végéig. Itt
Gizi finnyásan megszagolta a háromnapos

kecskedögöt, és úgy döntött, inkább továbbsé-
tál. A fõvadász letámasztotta biciklijét egy fá-
hoz, és tölcsért formált a kezébõl.

– Most! – kiáltott fojtott hangon fel a lesbe a
kis Pongrác, elvégre nem mindennap kerül be-
szélõ viszonyba az ember a nép legelsõ fiával.

Innentõl fogva felgyorsultak az események.
A legszebb álmából felriasztott fõ elvtárs mér-
gesen a levegõbe lõtt, mire Gizi ijedten össze-
rándult, majd villámgyorsan felpattant a bicik-
lire, áttekert a tisztáson, és eltûnt a fák között.

Késõbb volt, aki azt mondta, Borsos elvtárs
sírógörcsét két napig kezelte Nénnyuka
gyógyteával, de Gizibõl világsztár lett, ha nem
is a trófeájával.

Szilágyi Perjési Katalin
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Gizi meg az attrakció





– Milyen az élet Máltán? Mit kell tudni a
szigetországról?

– A Máltai-szigetcsoportot három sziget al-
kotja, Comino, Gozo, valamint Málta, itt vol-
tunk mi. Az ország Szicíliától délre helyezke-

dik el, területe valamivel nagyobb mint 200
négyzetkilométer. Nagyon meleg van, de a le-
vegõ párás a tenger miatt. Nyáron szinte nem

Máltai nyaralás
Málta aprócska szigete a turisták egyik
kedvelt célpontja, hiszen a történelmi
látványosságok mellett a természet
szépségeit is megcsodálhatják ott
az érdeklõdõk. A nagyszalontai testvérpár,
BALOGH BOGLÁRKA és BALOGH ANDREA
a családja kíséretében járt a földközi-
tengeri szigeten.

A máltai tengerpart
hûs vizében
élmény
a strandolás

Balogh Boglárka

útravaló|

Balogh Andrea

A pizza az egyik legfinomabb helyi étel 

Ínycsiklandó desszertek
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is esik az esõ, csak õsszel és tavasszal, emiatt
nem sok minden terem meg a szigeten. A ta-
laj homokos és sziklás, ezért többnyire csak
zöldséget, paradicsomot, tököt, dinnyét ter-
mesztenek, valamint szõlõt. Állatokat nem le-
het szabadon látni, de háznál sem tartanak.
Az élet pedig sokkal szabadabb, sokféle em-
berrel lehet találkozni, de mindenki nagyon
kedves, barátságos, nyugodt és figyelmes.

– Melyek a legfontosabb tudnivalók egy
turista számára?

– Aki ide utazik, jó, ha elõre utánanéz, hogy
melyek a legközelebbi fürdõhelyek. A víz na-
gyon csábító, de érdemes megvárni a délután
3-4 órát a fürdéshez, vagy délelõtt 11 óráig fü-
rödni, ha az ember meg akarja magát kímélni
a leégés másnapi fájdalmától. Ajánlatos homo-
kos parton strandolnia, ott kisebb a valószínû-
sége, hogy tengeri sünbe lép, vagy szerezzen
be úszócipõt. Ezt tapasztalatból mondjuk.

– Milyen különlegességek, érdekességek
jellemzik Máltát például az ételek-italok te-
kintetében?

– Az ételek nagyon finomak. Az olasz kony-
ha változatos és „paradicsomos”. A paradi-
csomot eszik nyersen, levesnek, szósznak is, a
levét magában isszák. Húst keveset esznek, és
csak halat vagy csirkét. A levesfogyasztásban
sem az elsõk, viszont pizzából profik. Nagyon
sokféle, ízletes pizzát készítenek. A legfõbb
eledelük mégis a tészta, azaz a „pasta”. Ez le-
het makaróni vagy spagetti, s kagylóval, rák-
kal, paradicsommal vagy hússal tálalják.

– Milyenek a máltai szórakozóhelyek?
– Sok van belõlük, egymást érik a bárok,

kávézók, éttermek. Este 10 órától szinte min-

denhonnan szól a zene, nagyon jó a hangulat,
lehet táncolni. Aki ott nyaral, legalább egy es-
te menjen el egy ilyen helyre, vagy üljön be
fagylaltozni valahova. Nagyon finom fagyit ké-
szítenek, és jókora adagot adnak.

– Mit kell tudni Málta látnivalóiról?
– Aki kedveli a történelmi emlékhelyeket,

érdemes meglátogatnia õket Vallettában, a fõ-
városban. Mi inkább fürdéssel töltöttük napja-
inkat, az „Aranyparton”, a „Paradicsom-par-
ton” és a „Kék lagúnánál”, de ellátogattunk a
vallettai mediterrán parkba, ahol delfin-, fóka-
és papagáj-produkción vettünk részt. Lehetett
volna delfinnel úszni is, de nem volt nálunk
fürdõruha.

– Érdemes tehát felkerekedni a szigetre?
– Igen, mindenképpen el kell oda látogatni,

de inkább ne autóval induljanak el, mert hosz-
szú az út, és a bal oldali közlekedést nehéz
megszokni. Mi is repültünk, így kétszeres volt
az élmény.

Balázs Anita
Delfinek
bemutatója

Fóka-show
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Kezdõdik Váradon
a hangversenyévad
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– Két jó hírt szeretnék mindenekelõtt meg-
említeni: egyrészt színesebb mûsorral várjuk a
közönséget, másrészt változatlan bérlet- és
jegyárakkal. Ez utóbbit azért hangsúlyozom kü-
lön, mert tavaly emeltünk kicsit az árainkon, és
volt is némi morgolódás, habár a hangverse-
nyek látogatottsága folyamatosan nõtt. Szeret-
nénk megtartani az emelkedõ közönséglétszá-
mot, azért döntöttünk úgy, hogy idén marad-
nak a tavalyi árak. Külön is szeretném kiemel-
ni, hogy nemcsak bevált a tíz estére érvényes,
néhány éve bevezetett bérlet, de kifejezetten
népszerû ez a lehetõség azoknak a körében,
akik nem tudnak minden héten eljönni. Az em-
lített másik jó hír, a színesebb mûsor is olyan
szempont szerint állt össze, hogy tovább növe-
kedjék a komolyzenét kedvelõk száma.

– A mûsor összeállításakor mennyiben vet-
ték figyelembe a szintén hagyománnyá vált
évadvégi kérdõíveket kitöltõk véleményét?

– Figyelembe vettük, de természetesen nem
kizárólag az adott válaszok számítottak, mivel
sok esetben hasonló véleményt fogalmaztak
meg a hangverseny-látogatók, illetve újból és
újból kedvenc zenedarabjaik meghallgatását
igényelték. De mondom, ezek a kérések is sok-
ban hozzájárultak a mûsor összeállításához,
ugyanakkor szeretnénk eddig nem hallott vagy
régebben játszott mûveket is kínálni a közönsé-
günknek. Példaként épp az évadnyitó koncert
egyik mûsorszámát, Lalo Spanyol szimfóniá-
ját említeném, amit már régen nem játszott a
zenekar. A versenymûvek esetében is, az elmúlt
évadokhoz hasonlóan, ki szeretnénk lépni a
zongora- és hegedûversenyek kizárólagosságá-
ból, úgyhogy idén is lesz klarinét-, illetve vibra-
fonverseny, a zeneszerzõk közül pedig Pergo-
lesi, Richard Wagner, Bach, Berlioz olyan mû-

veinek elõadását terveztük, melyeket néhány
éve már nem hallott csütörtök esténként a
váradi közönség. Érdekességként említem,
hogy állandó karmesterünk, Romeo Rîmbu ze-
neszerzõként is bemutatkozik majd A tó címû,
szopránra és zenekarra írt mûvével, de nálunk
lesz az amerikai D. L. Appert Northwest
Triptych címû mûvének is az õsbemutatója a
szerzõ vezényletével. Folytatjuk a diákoknak
szánt leckehangversenyek sorozatát, olyan mû-
veket is szeretnénk beiktatni, amikkel vidékre is
elmehetünk. A közkedvelt tematikus – egy ze-
neszerzõ mûveire épülõ – estjeink sorozatában
Schumann- és Ravel-fesztivált kínálunk, no-
vemberben az õszi fesztiválon pedig egy hét
alatt öt hangversenyt és két kamarakoncertet
fog játszani a zenekarunk, illetve a zenekar tag-
jaiból összeálló, már ismert Intermezzo és a
most alakult, Michael Haydnról elnevezett ka-
maraegyüttes. Közönségünk kedvelt szólistái
közül idén is meghallgathatják Dana Borºan és
Csíky Boldizsár, illetve a karácsonyi koncerten
a világ élvonalába tartozó Demény Balázs zon-
gorajátékát. S ha jó hírek beharangozásával
kezdtem, zárni is egyfajta szenzációval szeret-
ném: október 24-én és 25-én a színház termé-
ben fogjuk bemutatni a hazai szólisták mellett
orosz, francia és lengyel énekesek fellépésével,
walesi karmester vezényletével Mozart A va-
rázsfuvola címû operáját. Azt hiszem, közön-
ségünk olyan örömmel fogja fogadni az évad el-
sõ három hónapjára összeállított mûsorunkat,
amilyen örömmel mi dolgoztunk a mûsorrend
kialakításán.

Molnár Judit

A hagyományos menetrendet követve
az idei évadot is szeptember második
felében, jelesül 17-én kezdte a Nagyváradi
Állami Filharmónia. A közönségnek kínált
újdonságokról TÓDOR ALBERT,
az intézmény vezérigazgatója számolt be.



|a régi Várad

A Széchenyi téren álló, fából készült kioszk
idõvel – minden tavaszi felújítás ellenére – egy-
re kopottabb, elhasználtabb lett, emiatt Müller
Salamon arra gondolt, jó lenne egy mutatós
téglakioszkot építeni ezen a helyen. Az ötletbõl
1894 augusztusára lett jól körvonalazott terv, s
ezt a szórakozóhely bérlõje meg is osztotta a
hírlapírókkal: „A megvedlett rozoga kioszk he-
lyére a Széchenyi térre új, elegáns berendezé-
sû cukrászda építése van tervben, mégpedig
úgy, hogy a jövõ nyáron már a közönség ren-
delkezésére állana a helyiség. A cukrászdát a
várossal kötendõ szerzõdés alapján Müller Sa-
lamon jóhírû cukrász építtetné, a jelenleginél
nagyobb terjedelemben, tágas terasszal.”

Müller Salamon Nagyvárad város tanácsától
engedélyt kért arra, hogy a sétatéren levõ, fá-
ból készült kioszk helyett egy modern igények-
nek megfelelõ, szilárd téglaanyagból készült ki-
oszkot építhessen, harmincéves bérleti jog mel-
lett. Az engedélyt megkapta, és 1895 augusz-
tusának végére el is készült a kioszk. A váradiak
nem gyõzték csodálni: „Pár nap óta esténként
nagy közönség nézi a Széchenyi téren a Müller

Salamon által épített új kioszkot. A berendezé-
se meg is érdemli a fáradságot, hogy megte-
kintsük a cukrászdát. A legnagyobb fény, pom-
pa egyesítve van a szebbnél szebb faragványok-
kal, s különösen dícséretre méltó, hogy az ösz-
szes berendezést nagyváradi iparosokkal készít-
tette el Müller Salamon. A cukrászdát ma adják
át minden ünnepélyesség nélkül a forgalom-
nak” – olvashatták az érdeklõdõk az egyik helyi
lapban 1895. szeptember 4-én.

A következõ években nyaranta nagy sikere
volt a kioszknak; cigányzenészek, katonazene-
karok szórakoztatták ott a hûsölni vágyó
váradiakat. Az 1900-ban a Szabadsághoz szer-
zõdött Ady Endre is figyelmet szentelt a kioszk-
nak, több cikket is írt róla: „Orbán napján káni-
kulai meleg volt, s a Müllerájban hattal kellett
megszorozni a személyzet számát, hogy a zenét
élvezõ közönség idejében kapja meg a jegeská-
véját vagy fagylaltját. Ebben az állandó szezon-
talanságban közönségünk megragad minden al-
kalmat, ami egy kis szórakozásra kinálkozik.
Dankó Pista nótáinak is volt elég hallgatója.”

1900 augusztusában ismét cikket írt Ady
errõl a kedvelt építményrõl: „…Szép sétaté-
ren, gesztenyefák közül emelkedik ki az ízlés-

A mai Ady Endre Emlékmúzeum helyén
talán már az Osztrák–Magyar Monarchia
kezdete óta állt egy fából épített nyári
kioszk, ezt 1878-tól Müller Salamon
bérelte. Az övé volt a Szent László téri
cukrászda, amelyet a váradiak játékosan
csak Müllerájként emlegettek.

Müller Salamon
nyári kioszkja
a XX. század
legelején

A kioszk megnyitását beharangozó reklám

A Mülleráj kioszkja
immár 120 éves
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igyekezettel azon leszek, hogy a legjobb italok-
kal és ízletes ételekkel nagyrabecsült vendége-
im teljes megelégedését kivívjam. Kiváló tisz-
telettel, Berkovits Berta.”

Mindössze két hónapig vezette a kávéházzá
átalakított kioszkot Berkovits Berta, mert bele-
bukott az üzletbe. Tanulhatott belõle a követ-
kezõ próbálkozó, Breyer Károly, mert õ
1913. május 1-jén Pálmaliget néven éttermet
és sörcsarnokot nyitott ugyanitt. Az õsz beáll-
tával, november 1-jén azonban Breyer jobb-
nak látta bezárni a helyet, s a Nagy Sándor ut-
ca 4. szám alatti helyiségben Belvárosi étte-
rem név alatt nyitni újat.

1913 októberének végén az Amerikából
visszaérkezett holnapos költõnõ, Miklós Jutka
a kioszkban rendezett be magának fényképé-
szeti mûtermet. Nem volt a legszerencsésebb
választás, mert egy hónap elteltével a városi
tanácsban arról vitatkoztak, szabad-e az egy-
kori kioszkot mûteremnek használni, mert a
Müller Salamonnal 30 évre megkötött szerzõ-
dés szerint a helyiségben nem lehet más, mint
cukrászda, kávéház vagy vendéglõ.

A következõ tavaszon az egyik helyi lapban
az jelent meg, hogy Miklós Jutka rövidesen az
Apolló palotába helyezi át fényképészeti mû-
termét. Ez meg is történt, amit az alábbi rek-
lámhír is igazol: „Miklós Jutka fényképészeti
mûtermét az Apolló palotába helyezte át. Díj-
talan lifthasználat.” A kioszk tehát 1914. má-
jus 17-re megüresedett. Nem sokáig marad
így, mert ugyanezen hónap végére Breyer
Károly ismét megnyitotta benne a Pálmalige-
tet. Az újsághír szerint azonban „Breyer Károly
1914. szeptember 8-tól a Pálmaliget éttermet
télire ismét áthelyezte a Belvárosi étterembe”.

A háborús évek alatt semmiféle híradás sem
szólt arról, hogy nyaranta kinyitott-e a kioszk,
akár Pálmaliget éttermeként, akár ismét mint
kávéház, nyári cukrászda. 1918 áprilisában az
alábbi rövid hír jelent meg a Nagyváradi Nap-
lóban, a bérlõ neve nélkül: „A Széchenyi ká-
véház ismét a régi polgári és vidéki közönség
kellemes szórakozóhelye lett, mert kitûnõ mi-
nõségû kávéházi italok, úgyszintén figyelmes
kiszolgálás úgy a helybeli, mint a vidéki közön-
séget magához vonzotta, s így a régi jóhírnevû
kávéház ismét a falai közt látja intim és kelle-
mes régi vendégeit.”

A továbbiakban már egyetlen lap sem írt a
jobb sorsra érdemes kioszkról. Az I. világhábo-
rú lezárultával új helyzet állt elõ a vendéglátó-
hely életében is, de ez már egy másik tör-
ténet…

Péter I. Zoltán

sel megépített, villaszerû kioszk, mely este va-
lóságos fényárban úszik. Az idei morte saison,
úgy látszik, válogatósakká tett bennünket,
mert pár hét óta egészen pezsgõ az élet a Szé-
chenyi téri kioszkban. Esténként, sokszor éjfé-
lig valóságos virágoskert a kioszk. Szép asszo-
nyok, leányok ülnek az apró asztalok körül, s
hallgatják vagy túlcsevegik a cigány muzsiká-
ját. A gesztenyefák a tanúi, mennyi álom szö-
võdik itt egy-egy csöndes, holdas estén a
Pócsi Laci vonója segítségével. Az álmok mel-
lett persze tömérdek más édesség is elfogy a
kioszk cukrászdájában. Éjfél után pedig nem
egy mulató fiatal szíve telik meg olyan na-
gyon, hogy okvetlenül egy kis lumpolással kell
rajta csitítani. A kioszk direktora maga is nép-
szerû ember. Ebben persze egy kis érdeme
Müller Salamonnak is van, mint apának. Ám
Henry mester, mint bizalmasan nevezni szok-
ták, a fiúi kötelékek dacára is azon van, hogy
elhódítsa még a fõ Mülleráj vendégeit is. Szó-
val a kioszkot pár évi fennállása után végre is
felfedeztük. Vannak ám még nekünk sok
olyan felfedezésre váró érdemes dolgaink, mi-
ket majd csak az idegenek fognak észrevétetni
velünk…” Henry mester – Kornhäuser Henrik
– Müller Salamon mostohafia volt.

1905 tavaszán ismét Müller Salamon neve
merült fel a kioszk kapcsán: „A Széchenyi té-
ri Müller kioszk ma [1905. április 30.] megnyí-
lik. A kellemes üdülõhely vendégeinek finom
kiszolgálásáról Müller Salamon hírneve kezes-
kedik.” A már 70 éves Müller Salamon átvet-
te a kioszk vezetését nevelt fiától, de öt évvel
késõbb, 1910. március 10-én meghalt. Õutá-
na a vendéglátóhely elsõ ismert bérlõje
Keszler József cukrász volt, aki 1910 nyarától
Széchenyi kioszk név alatt mûködtette tovább
a létesítményt.

1912 májusában már új név alatt, új bérlõ-
vel nyitották meg a kioszkot, amint az alábbi
reklámban is olvasható: „Kávéház megnyitás.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemû közönsé-
get, hogy a Széchenyi téren, a kioszkban ká-
véházi üzletemet megnyitottam. A legnagyobb

A kioszkban
napjainkban
az Ady Endre
Emlékmúzeum
található

A Széchenyi kioszk
ernyõi alatt

hûsölhettek
a vendégek

a régi Várad|
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A reálpolitikus Teleki végül 1663-ban Apa-
fi Mihály hûségére tért. Apafi uralma idején
tanácsúr, majd az „ország generálisaként” a
fejedelem legbefolyásosabb embere
lett. 1672-ben és 1678-ban a Ma-
gyarországra menekült és on-
nan Habsburg-ellenes harcot
kezdõ magyarországi „buj-
dosók” fõvezére, majd õ
készítette elõ és vitte ke-
resztül Erdély Habs-
burg-kézre adását.
1685 áprilisában a
Habsburgok a török
ellen akarták fordítani
Apafit, eközben az
udvarába küldött je-
zsuita követ titkos
szerzõdést kötött Tele-
kivel. Eszerint közben-
járt Apafinál egy olyan
paktum megkötésében,
amelyben kimondták,
hogy a német császár és
magyar király Erdély fölött is
fõhatalmat gyakorol, Erdély
lemond az önálló külpolitikáról,
aminek fejében Erdély védelmére a
német hadsereg egyhatoda Erdélyben ál-
lomásozik, a privilégiumok és a vallásszabad-
ság pedig háborítatlan maradnak. 1686. júni-
us 28-án Apafi és Lipót megkötötte a Teleki
által inspirált szerzõdést.

Érdekpolitikus vagy hazafi?

Tolnai Gábor irodalomtörténész Régi ma-
gyar fõurak címû kötetében így vázolta fel Te-
leki Mihály portréját: „Arcképeit idézem fel

emlékezetemben, amelyeket kortárs képzõ-
mûvészek készítettek róla, fellapozom az írás-
ba foglalt arcképeket, melyeket az egykorúak
levelei és az emlékírók örökítettek meg, s vé-
gül személyes megnyilatkozásait, a XVII. szá-
zadi Magyarországban páratlanul álló nagy le-
velezését: az önarcképet. A vonások milyen
változatossága és micsoda ellentétek! (…)
Mélynézésû, okos szeme, finom hajlatú orra
és hatalmas homloka eszedbe juttatja, hogy
családja már kétszáz évvel elõbb a szellemi fõ-
nemesek rangjára emelkedett, a humanista
költõ Garázda Péter személyében. De arca a
maga egységében a politikusé, a fölényes cse-
lekvõ ember kifejezésével. Az írásba foglalt

arcképek nagy részénél, az emlékiratok és
az egykorú levelek legtöbbjében nyoma
sincs patriarchális, prédikátori vonásnak.
Gyûlöletes színben tüntetik fel, pártos
érdekembert látnak benne, aki szemé-
lyes becsvágyból ugyanolyan hûséges
embere tudott lenni Kemény János
fejdelemnek, mint amilyen nélkülöz-
hetetlen minisztere késõbb Kemény
utódjának és ellenfelének, I. Apafi Mi-
hálynak. Ingatag erkölcsiséggel vádol-
ják, mert egyszer a német, máskor a
török, majd a francia politikai tájékozó-
dásnak volt a híve. A kortárs vélemé-

nyeknek másik csoportja adja Teleki Mi-
hály harmadik arcképváltozatát. A

»pártos érdekpolitikus« kemény, önzõ vo-
násai itt megszelídülnek; a hatalmat kergetõ

ember áldozatos hazafivá változik, erkölcsi
magasrendûségét nem érintheti semmi ellen-
vetés; tetteiben a magánügy elhomályosul,
csak a közügynek van szerepe. Ezt a Telekit
semmi más nem vezérli, csak az ország dol-
ga.”

„Tartsatok igaz magyarnak”

Teleki Mihály levelei a politikusnak és a ma-
gánembernek hétköznapi eszközei. Nem az
utókornak íródtak; bennük szerzõjük utasítá-
sokat ad, és diplomáciai kérdéseket magyaráz.
Teleki Mihály ismerte a körülötte és ellene fo-

|história

Gróf Teleki Mihály,
Erdély kancellárja (2.)
Az Erdélyi Fejedelemség végidejének egyik
legbefolyásosabb államférfija volt a XVII.
század második felében. Három
fejedelemnek is bizalmi embere, tanácsúr,
diplomata, generális.
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Apafi Mihály
1686-ban kötötte

meg Lipóttal
a Teleki

kezdeményezte
paktumot 



lyó cselszövéseket,
de az alacsony tá-
madásokra ritkán
van leveleiben
szava. Tudott
e l lenfe le inek
róla alkotott
véleményérõl
is, tudta, hogy
kétkulacsos ál-
lamvezetésé-
ért ingatag er-
kölcsiséggel vá-
dolják, de a vá-
dakra is csak
egyetlenegyszer
felelt. Néhány
mondata azonban vi-
lágos magyarázata po-
litikai magatartásának:
„Nincs oly német, török,
akármint kérkedjék azzal, hogy a
magyarnak javát kívánja, hogy azt elhidgyem,
mindazáltal azokban is vannak rossznál ros-
szabbak, valamivel könyörületesebbek is; azo-
kat vétek olylyal vádolni, kiben vétek nincsen,
noha közönségesen õk bizony az magyart
gyülölik.” Majd a levél végén, személyes han-
gon: „Ne ítéljetek úgy felõlem, az mint hal-
lom, hanem tartsatok igaz magyarnak.”

Teleki Mihály politikus volt a szó modern
értelmében. Kemény önuralom sugárzik lé-
nyébõl, körültekintõ, számító logika és fö-
lényt, biztonságot adó, de mindig jól leplezett
cinizmus. Egy percig sem hallgatott a szívére,
annál többet az eszére; eszménye a hideg ész,
fegyvertársa a logika. Mértéktartó, mindent
mérlegelõ természet, akit a nagyhangú ígérge-
tés nem terel el számításának igazságától.

A Bécshez való közeledést – Teleki javasla-
tára – uralkodása elején megkísérelte ugyan
Apafi Mihály, de a császár végül olyan kíván-
ságokkal állt elõ, amelyeket Erdély nem telje-
síthetett. „A németeknek soha úgy nem keres-
hetjük kedvét – írja elkeseredve Teleki –, hogy
barátunk legyen.” A bécsi hitegetések olyan
németellenes hangulatot teremtettek, hogy
elõkészítették a talajt az ellenkezõ irányú tájé-
kozódásra: Franciaország felé.

A francia tájékozódás gyökerei nem Erdély-
ben, hanem Magyarországon csíráztak ki. Li-
pót kora ez, a vasvári békét követõ idõszak. A
Lipót magyarellenes politikája nyomán tá-
madt magyarországi elégedetlenek Wesselé-
nyivel és Frangepánnal az élen Telekihez ke-
resnek kapcsolatot, hogy Erdély eszközölje ki

számukra a török segítségét a Habsburgok el-
len. Teleki örömmel közvetít, de a Porta nem
hajlik a felhívásra. Csak nemrég ígért húszéves
békét a császárnak, s különben is, hadai el
vannak foglalva Velencével, Lengyelországgal
és az oroszokkal.

Annál komolyabb támogatást remélhetnek
az elégületlenek XIV. Lajostól. A francia követ
tárgyal Teleki Mihálylyal, erdélyi követ is meg-
fordul XIV. Lajos udvarában, de a francia buz-
góság is – mint a német – csak addig tartott,
míg francia érdek fûzõdött hozzá; az ígérete-
ket sosem váltották be.

„Két bestia között”

„Isten tehet csak jót velünk – írja Teleki Mi-
hály –, de félek, a sok egyenetlenségért, egy-
más nem szeretéséért el akar veszteni bennün-
ket õ felsége. A török mivelünk, az német
odaki csak úgy bánik, a mint szereti, szegény
magyar nemzetünkkel. Igazán két bestia kö-
zött vagyunk.”

Az önálló Erdély sorsa akkor pecsételõdik
meg végképp, amikor rövid idõ után

bomlani kezd a török biroda-
lom. Teleki kancellár még

most is tovább tárgyal.
A magyarországi me-

nekülteket befogad-
ja, és közbelép a
gályarabok érde-
kében. Az utol-
só pillanatig
helytáll. Ám
Buda vissza-
foglalása ide-
jén Erdély fel-
adását már
nem lehet el-
kerülni.

A szultán ál-
tal Erdély elfog-

lalására küldött
Thököly Imre el-

len harcolva a zer-
nyesti csatában szö-

vetségese, Heissler
gróf, császári altábor-

nagy Thököly fogságába
esett, Teleki pedig 1690. augusz-

tus 21-én hõsi halált halt. Hamvait felesége,
köröstarcsai Veér Judit temette el
Gernyeszegen.

Szilágyi Aladár összeállítása
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XIV. Lajos 
francia király.
Erdélyi követ is
megfordult
az udvarában

Lipót 
német-római

császár, magyar
király.

Teljesíthetetlen
követelésekkel állt

elõ Erdéllyel
szemben 
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Mákvirág jelentkezik
Szervusztok, kedves barátaim!
Nem hittem volna, de mégis, mégis vé-

ge lett a forró nyárnak, és ismét készü-
lõdhetünk az iskolába. Remélem, jól
kipihentétek magatokat, erõt gyûj-
töttetek a tanuláshoz, és kíváncsian
várjátok a sok újdonságot, amik csak
arra várnak, hogy felfedezzétek
õket. Azt is remélem, hogy nem felej-
tettétek el, hogy megírjátok, lerajzol-
játok nekem „Álmaim vakációját”!

Most szokás szerint hoztam nektek egy
tanulságos mesét, és szeretettel megköszö-

nöm a nagyszalontai Arany János Elméle-
ti Líceum III. B osztályosainak, hogy

ügyes rajzaikat elküldték nekem.
Most megmutathatom nektek is eze-
ket!

Várom továbbra is a leveleket,
rajzokat tõletek, hiszen tudjátok,
én ezektõl virulok! A cím a régi:
Biharország (Mákvirágnak), 410068

Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.;
www.facebook.com/makvirag. jelent-

kezik.
Mákvirág

BARKÁCSOLÓ

Állatos fali zseb
Gyerekszoba, osztályterem falán jól mutat és

haszna is van. Tarthatnak benne a gyerekek
akár papírzsebkendõt, rajzokat, „kincseket”.
Kell hozzá: 2 papírtányér, két különbözõ színû
festék, ecset, kartonpapír, állatfigura-sablon, dí-
szítõelemek az állatfigurához, zseníliadrót (hajlé-
kony, színes pamutba bújtatott drót), ragasztó,
olló.

Az egyik tányért hagyjuk egészben, a másikat
vágjuk ketté. Az egész tányér belsejét és a fél tá-
nyér hátsó oldalát fessük be tetszés szerinti szín-
nel (akár több színnel, mintákkal). A megszáradt
tányérokat – öblükkel szembefordítva – a kari-
májuknál ragasszuk össze. Ez lesz a zseb, a figu-
ra hasa. Az egész tányér peremének közepére
ragasszunk egy színes kartonpapírból kivágott,
megrajzolt, tetszés szerint dekorált állatfejet (pl.
béka, méhecske, kacsa). Az állatnak készítsünk
zseníliadrótból kezet, a tányérhas hátsó oldalá-
hoz erõs ragasztóval rögzítsük, és megcsavarva
rögtön az akasztót is kialakíthatjuk.

TTÓÓTTHH ÁÁGGNNEESS

Tankolás
Lankad már a seprûnyél,
boszorkánk megtorpan,
kénytelen lesz megtankolni
a fényes Félholdban.
Kevés most az üzemanyag,
nem ér vele haza.
Várnia kell, míg a Holdnak
megtelik a hasa.

A zseníliadrót
bolyhos pamuttal
burkolt, könnyen

hajlítható drót

Tetszés szerinti
állatfejet kaphat

a fali dísz
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Ki a legértékesebb?
madarak gyûlést rendeztek a tisztáson.

Arról kívántak dönteni, hogy ki a
leghasznosabb, legértékesebb tag-

ja a közösségnek. Készült is min-
denki a mondandójával hetek

óta, hogy a többiek figyelmét felhívja önnön
fontosságára. Felkérték a baglyot, hogy vezes-
se le az ülést, és mint tapasztalt, köztisztelet-
nek örvendõ személyiség, mondjon bölcs dön-
tést, hogy ki is a leghasznosabb közöttük.

Elõször a fekete harkály kapott szót.
– Én igen szép és hasznos madár vagyok!

Testhosszam 57, szárnyfesztávolságom 65
centiméter, testtömegem 300 gramm. Fejem
teteje vörös, tollruhám fekete, tehát igényes
frakkban járok. Csõröm és szemgyûrûm hal-
ványsárga, nyakam karcsú. Lárvákkal és rova-
rokkal táplálkozom. Csõrömmel egész álló
nap ütögetem a korhadt fák kérgét, hogy
meggyógyítsam a fákat!

– Igen, igen… ez nagyon hasznos! Õ az er-
dõ doktora!– vélték az egybegyûltek.

Másodiknak a szarka kapott szót.
– Én mint az erdõ kincstárnoka, egész nap

keményen dolgozom. Gyûjtögetem fészkembe
a fényes, csillogó tárgyakat, meg tudom tanul-
ni az emberi beszéd utánzását is. És én vagyok
az egyetlen madár, aki képes felismerni magát
a tükörben. Gondolom, mindõtök számára
egyértelmû, hogy ez a fejlett én-tudatról tanús-
kodik.

– Igen, igen… õ a kincstárosunk! – mond-
ták a többiek.

Majd a feketerigó bemutatkozása követke-
zett.

– Úrként én is frakkban járok. Szép éne-
kemmel pedig kellemes hangulatot teremtek
erdõnkben, sõt ma már akár a nagyvárosokba
is elmegyek koncertezni.

– Igen, igen… sokat tett a madarak népsze-
rûsítéséért! Õ a mi mûvészünk! – hangzott a
tömegbõl.

A feketerigót a vetési varjú követte.

– Széles körben elterjedtünk, védett fajba
tartozunk. Magunk építünk gallyfészket, és ab-
ból álló telepeken költünk, ezek más fajok,
például a csóka vagy az erdei fülesbagoly mel-
lett a kékvércsék számára is otthont adnak.
Varjútelepek híján a vércséknek be kellene ér-
niük a szarkák egymástól távoli, elszórtan épí-
tett fészkeivel, magányosan azonban nem ké-
pesek hatékonyan szaporodni, mert így nem
mûködik a csoportos táplálékkeresés és a ra-
gadozók elleni védekezés sem. Hosszú távon a
kékvércse-állomány csak a vetési varjak költõ-
telepeinek megõrzésével tartható fenn. Nélkü-
lem hol laknának sokan?

– Igen, igen… sokat tett a madarak lakha-
tásáért! Õ a mi építészünk! – mondta a tö-
meg.

– Elég! – szakította félbe a bagoly a csivite-
lést. – Még most sem értitek! Nincs leghaszno-
sabb, legértékesebb tagja a közösségnek, hi-
szen mindannyian hasznosak és értékesek
vagytok! Ki ehhez, ki ahhoz ért. Senki nem
tudja ellátni a másik feladatát, ezért elpusztul-
nánk, ha nem végezné mindenki a lehetõ leg-
jobb tudása szerint a maga dolgát. Éppen
ezért fejbiccentéssel köszöntsétek mindig a
szemberöpülõt, jelezve ezzel, hogy õ olyat tud,
amit te nem! Így mindenki mindennap meg-
köszöni a másiknak, hogy tudja és megteszi a
közösségért azt, amit csak õ tud.

A
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ikes Kelemen írja 62. levelé-
ben: „De, édes néném, most
veszem észre, hogy miben tö-
röm a fejemet. Mindazonáltal,
mint hazafia, azt akarnám,

hogy a tudomány oly közönséges volna ná-
lunk, valamint a tudatlanság. De akármely
hosszú levelet írjak is kédnek errõl a dologról,
azzal a mi ifiaink szokásokot meg nem változ-
tatják, se az atyák az asztalnál való régi bevett
rendet el nem hagyják. Kédnek pedig azt
jovallom, hogy a fiának olyan tudományo-
kot adasson, amelyekkel használhasson
országának. Én eleget prédikállottam
a fiakról, azért leszállok a prédikáló-
székbõl, és menjen fel kéd is oda
prédikállani a leányokról: a kédet
illeti; mert a leányok neveltetésére
úgy kell vigyázni, valamint a férfi-
akéra. De még többet mondok,
és azt mondom, hogy jól oktatni
a leányokot olyan szükséges, va-
lamint a férfiakot, és az egyike
olyan hasznos az országnak, va-
lamint a másika. Hogy lehet a?
Nem igaz-é az, édes néném, hogy
egy jól nevelt, jól oktatott eszes le-
ány asszonnyá változván, a fiát
mind jól tudja nevelni, oktatni, és ta-
nítani és aztot az ország szolgálatjára
alkalmatossá tenni? Ergo, hasznára va-
gyon tehát az országnak, ha a leányokot
jól nevelik és oktatják. A régi rómaiak meg-
ajándékozták az olyan anyákot, kik a haza
szolgálatjára jól nevelték fiokot. Errõl többet
nem írok, és többet nem írhattam volna, ha
szinte fiam volna is: de nincsen, és azt bá-
nom.”

Kétszázkilencven éve, 1725. június 11-én,
Rodostóban írja Mikes a fentieket, feltehetõ-
leg a négy év párizsi tartózkodás élményeinek
hatására, mivel II. Rákóczi Ferenc figyelt arra,
hogy a kíséretében lévõ fiatalok lehetõleg mi-
nél többet sajátítsanak el a korabeli francia
kultúrából. Márpedig akkoriban a legnépsze-
rûbb francia olvasmányok egyike Madame de
Sévigné levelei voltak, valószínûleg innen me-
rítette a levélforma iránti szeretetét Mikes Ke-
lemen is, mivel a mai napig ez az egyik legin-
kább emberközeli mûfaj.

A XVIII. század elsõ évtizedeiben kezd egy-
re népszerûbbé válni Párizs-szerte az irodalmi
szalonok intézménye, amely talán leginkább
egy négy fal közti fórumozáshoz hasonlítható.
A század közepén a leghíresebb szalont Julie
de Lespinasse tartotta fenn, baráti körének
zömét az enciklopédisták alkották D’Alem-
bert-rel az élen. Ez annak a tanúsága, hogy
ekkortájt Franciaország már megindul a nõi

emancipáció útján.
Hogy milyen gyorsan terjedt mife-
lénk az új gondolkodási módi, azt

Kármán József sajnálatosan rö-
vid munkássága (huszonhat évet

élt, 1769 és 1795 között) ékes-
szólóan bizonyítja. Leginkább
ismert mûvének, a Fanni ha-
gyományai kisregénynek az
elõszavában például a kö-
vetkezõket írta: „Az asszo-
nyi nemben is miért kellene
csak Kleopátrák és
Aspásiák emlékezetét fenn-
tartani? – Azok a szeretetre
méltók, a kik elfelejtetnek,
mert nem ültek királyi szék-
ben, vagy nem szerettettek

olyanoktól, a kik trónusban
ültek… mert jó szívöket nem

bizonyíthatták meg királyi aján-
dékokkal, …és nagy elméjöket

nem trombitálták a világ elõtt… de
híven tûrtek, híven szerettek, férjöket

és ház népöket boldoggá tették, szüléik
örömei voltak, jó anyák, jó feleségek, jó leá-
nyok: mért nem érdemlenének ezek emléke-
zet oszlopot? Ilyeneknek is szántunk mi helyet
munkánkban. Bár használjunk szép példák
mutatásával, és bár találjunk eleget hazánk-
ban, kiket például mutathatunk!”

Ennek az egyre divatosabbá váló szellemi-
ségnek következménye, hogy nemcsak az al-
kotásokban jelent meg több emlékezetes nõi
alak, hanem a kereslet is megnõtt az ilyen tör-
ténetek iránt. A gyarapodó polgárság körében
a nõknek már jutott idejük másra is, nemcsak
a ház körüli teendõkre, ezért is lett egyre ke-
lendõbb a könyv. Angliában Richardson regé-
nyeiért (Clarissa, Pamela), Franciaországban
Rousseau Julie, avagy az új Héloise címû

IRODALMI DIVATKERGETÕ

Hölgyek célkeresztben

42|Biharország|2015. szeptember

Mikes Kelemen

M



munkájáért, német terüle-
ten pedig Goethe Wer-
theréért rajongtak szá-
zezres tömegben.

Kármán felismerte,
mit is jelent ez a
megnövekedett keres-
let, és mondhatni
azonnal alkalmazko-
dott is hozzá. A módi
címû írásának fõsze-
replõje, az újgazdag,
minden divathoz azon-
nal alkalmazkodó hölgy
épp a szerzõnek hányja
fel, hogy kénytelen fran-
cia és német mûveket ol-
vasni, mert magyarul nem
talál semmi kedvére valót.
„ÉN: De valósággal mulatni nem
szokta magát a t. aszszony magyar
könyvekkel? ASSZ.: Hogy ne az iste-
nért! Már feltettem magamban, hogy egész
bibliothecát veszek maholnap magamnak. Az
egész költségem sem lesz több harminc egész
krajcárnál. Mert Argyirus, Kádár, Világi új
énekek, mind össze sem kerülnek többe. Nem
tudom-e jól a magyar literatúrát? Biz isten
megszerzem! ha, ha! ha!”

Nem véletlen ezek után, hogy az 1794-
ben Uránia címmel indított folyóirat beval-
lott célközönsége a nõi olvasó volt. A be-
köszöntõben a fentiek értelmében az
alábbi gondolatsor a legbeszédesebb:
„Nem bántjuk meg a férfiúi nemet, ha
azt állítjuk, hogy a szépnem az ízlés
uralkodónéja. Lágy érzésük hatalma-
sabban elfogadja mind azt, a mi szép.
Nem kételkedünk, hogy egy nemnek
tökéletesítése által a másnak is szolgá-
lunk, akár azért, mivel a házi tiszta örö-
met felemelni igyekezünk, hahogy há-
zastársakból érzékeny barátnékat és kel-
lemetes társalkodónékat készíthetünk,
akár azért, hogy ezen édes vehiculum ál-
tal a férfiúi nem tökéletességeire is munká-
lunk, vagy annak vonzó természeti ereje ál-
tal, vagy azon nemes vetekedés által, melyet
annak pallérozása szûlhet; akár legalább az ol-
vasásnak megszerettetése által, a mely sok ré-
szeiben hazánknak csak a jó könyvek nem-lé-
te által fojtatik el… Legszebb álmaink közûl
való az, ha egy kellemetes hazánk leányának
unalmas óráját hasznosan rövidíthetjük.”

A hölgy olvasók meghódítása után a követ-
kezõ lépés a nõi alkotók méltó elismerése és

elismertetése volt. Berzsenyi Dániel teszi
meg ezt a lépést, amikor korának legtehet-
ségesebb költõnõjéhez – és egyben szelle-
mi társaként kezelt sógornõjéhez –,
Dukai Takách Judithoz az alábbi vallo-
mást írja: „Hogy a szelíden érzõ szép
nemet / Letiltva minden fõbb pályáiról,
/ Guzsalyra, tõre kárhoztatni szokta /
A férfitörvény, vajjon jól van-e? / Igen:
ha az csak úgy tekintetik, / Mint
ösztöninknek szenvedõ edénye / S
nyers kényeinknek játszó eszköze. /
(…) / Oh, nagy s dicsõ cél van nekik fel-
adva, / S rendeltetésök szebb, mint a

miénk! / De mint mehetnek nagy pályá-
jokon / Bevont szemekkel s békós lába-

kon? / S kívánhatunk-e tõlök oly csudát, /
Hogy céljainknak megfeleljenek, / És lelke-

inkkel összezengjenek, / Ha õket a vak gyer-
mekségbe zárjuk? / (…) / Te megbosszulva
méltóságtokat / Kihágsz nemednek szûk korlá-
tiból, / Melyekbe zárva tartja vad nemem; /
Kihágsz, s merészen fényesb útra térsz, / Me-
lyen csak a nagy férfinyomdokok / Vezetnek a
szép tiltott táj felé; / Hol a vakító fénybe vont

igazság, / Ámbár szemünket kápráz-
tatja is, / De megmutatja a virtus-

nak útját, / Mely halhatatlan is-
tenekhez int; / S hol a poesis

nyájas istenei, / Szemünk-
höz illõ földi öltözetben, /
Enyelgve zárnak karjaik
közé, / S a symbolák-
nak hímes fátyolában /
Öleltetik meg a nagyot
s dicsõt, / S belénk
mosolygják rózsás
szájaikkal / Az égi
szikrát s égi tiszta
kényt.”

A piaciasan hangzó
kereslet-kínálat össz-
hangja a XIX. század

romantikus regényiro-
dalmában teljesedik ki, a

nõi olvasótábor folytonos
növekedése már természe-

tessé válik, de tájainkon egye-
temre csak a XX. század elején

iratkozhatott be nõ. (Maria
Sklodowskának is ezért kellett Párizsig

mennie tanulni, de „megérte”: férjével, Pierre
Curie-vel együtt Nobel-díjasok lettek.) A gyö-
keres változást aztán az I. világháború hozta
meg – ezen a téren is.

Molnár Judit
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Kármán József

Berzsenyi Dániel



– Milyen az élet Mongóliában? Mit kell tud-
ni a belsõ-ázsiai köztársaságról?

– Maga a fõváros most jutott arra a szintre,
hogy panellakásokat építsenek. A központban
rengeteg az építkezés, 15-20 emeletes tömbhá-
zakat emelnek, a lakásokat a külvárosban lakók
bérelik majd ki, így beköltöznek a központba. A
külváros sajnos nagyon elhanyagolt. Miután az
emberek a külvárosból elköltöztek, az állam le-
bontja a régi házakat. Ulánbátor most éli a vál-
tozások idõszakát. Rengeteg tõke folyik be a vá-
roskasszába különbözõ támogatóktól. Úgy gon-
dolom, hogy tíz éven belül az egész fõváros
megújul. Úgy láttam, hogy kevés a gyár Mongó-
liában, kevés a munkalehetõség. Nagyon sokan
próbálnak a városban árulni ezt-azt.

– Melyek a legfontosabb tudnivalók egy tu-
rista számára?

– Az európai szervezetnek szokatlan az ottani
levegõ, ismeretlenek az ottani betegségek. Min-
denképpen ajánlom, hogy aki ilyen utazás elõtt
áll, konzultáljon orvossal, és adassa be a védõol-
tásokat, mert még egy szúnyog is nagy bajt
okozhat.

– Milyen különlegességek, érdekességek jel-
lemzik Mongóliát? Milyenek az ételek, italok?

– Ulánbátorra a kis boltok jellemzõk, ezek
családi vállalkozások, amelyekben a szülõk és a
gyerekek együtt dolgoznak. Kevés a bevásárló-
központ. Az ételek egyszerûek, inkább fõzéssel,

párolással készülnek, nem sütéssel. Köretnek
leginkább rizset használnak, s igen kevés a sze-
szes ital.

– Milyenek az ottani emberek? Városveze-
tõként mit tapasztalt, mit csinálnak máskép-
pen, esetleg jobban a mongol elöljárók?

– Nagyon barátságosak az ottaniak, megad-
ják a tiszteletet a másik embernek. A városveze-
tõk, képviselõk meglepõen fiatalok. Találkoztam
a sport- és ifjúsági miniszterrel a díjátadáson,
nem volt több negyvenévesnél. Úgy láttam, a fi-
atalokat támogatják lakással, munkalehetõsé-
gekkel egyaránt.

– Mit kell tudni a vidék látnivalóiról?
– Az infrastruktúra még nem fejlett, az utak

például még nincsenek lebetonozva. De szerin-
tem ez csak idõ kérdése. Fejlõdik az ország. A
legfontosabb és legszebb látnivaló a fõvárostól jó
50 kilométerre Dzsingisz kán hatalmas lovas
szobra. Ez az építmény fantasztikus, több mint
négy évig készült.

– Összességében tehát érdemes egyszer el-
utazni oda?

– Azt gondolom, hogy úgy 5-8 éven belül re-
mek úti cél lesz Ulánbátor a turisták számára.

Balázs Anita

|útravaló

Nemrégiben a romániai repülõmodellezõ
válogatott Ulánbátorban vett részt
a felnõttek világbajnokságán. A keret tagja,
a nagyszalontai SZÍJJÁRTÓ SZILÁRD F1A
kategóriában bronzérmes lett. A sportoló
„civilben” cégvezetõ és önkormányzati
képviselõ, ilyen szemmel is szétnézett
Mongólia fõvárosában.

A világ legjobb
repülõmodellezõi
versengtek
Ulánbátorban

Szíjjártó Szilárd

Mongólia világa
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A hírhedt kán rozsdamentes acélból készült szobra elõtt
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Tizenhat ország küldte el a legjobb ifjú repü-
lõmodellezõit a hajdúvárosba augusztus köze-
pén. Románia sportolói mellett magyarországi,
francia, német, cseh, szlovák, szlovén, izraeli,
orosz, lengyel, brit, macedón, szerb, lett, ukrán
és észt legjobb versenyzõk álltak rajthoz F1A,
F1B és F1P kategóriában.

Az Európa-bajnokság ünnepélyes megnyitó-
ját a nagyszalontai Nicolae Talpoº Sportterem-
ben tartották. Itt a zászlókkal, táblákkal felvonu-
ló csapatokat elsõként Szíjjártó Szilárd, Nagy-
szalonta elismert repülõmodellezõje, a verseny
igazgatója köszöntötte. Az eseményen jelen
volt továbbá Török László polgármester és a
szakági nemzetközi sportszövetséget (FAI) kép-
viselõ bírák: Gerhard Wobbeking zsûrielnök,
William Kamp, illetve Alexandru Pop zsûritag-
ok. A versenyzõk esküjét Kiss Tamara, a hazai
csapat tagja mondta el, Alexandra Gricz pedig
a bírók esküjét olvasta fel. A megnyitóünnepsé-
gen bemutatkoztak a hajdúváros tánccsoportjai
is: az Infinity hip-hop produkciót mutatott be, a
Toldi a magyar, a Mioriþa pedig a román nép-
tánc világából adott ízelítõt.

A verseny hetében repülõmodellek százai
szárnyaltak a Nagyszalonta határában található
barmódi legelõn. Csapatban az orosz válogatott
teljesített legjobban. Az F1A, szabadon repülõ
kategória egyéni versenyszámában elsõ lett Mi-

hail Lomov (Oroszország), második Amit Kidron
(Izrael), a harmadik pedig Vitek Rossler (Csehor-
szág). Az F1A kategória csapatversenyét Orosz-
ország nyerte Csehország és Izrael elõtt.

F1B, gumimotoros kategóriában egyéniben
szintén orosz versenyzõ, Pavel Lomov állhatott
a dobogó legfelsõ fokára, második a lengyel
David Lipiszki lett, a harmadik Mihail Lomov.
A csapatversenyben Lengyelország gyõzött Né-
metország, illetve Észtország elõtt.

Az F1P, belsõ égésû motoros kategória
egyéni versenyszámát Szolov Kupejev (Orosz-
ország) nyerte, második honfitársa, Makszim
Kaliberov lett, a harmadik helyen pedig Daniel
Bogomaz (Lengyelország) végzett. Az orosz
csapat itt is maga mögé utasította a többieket,
a lengyelek a második, az ukránok a harmadik
helyen zártak.

Balázs Anita

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is
az a megtiszteltetés érte Nagyszalonta
városát, hogy megrendezhette az Ifjúsági
Repülõmodellezõ Európa-bajnokságot.

Szalontán szárnyaltak
a repülõmodellek
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A Nemzetközi
Repülõmodellezõ
Szövetség
képviselõi
és a házigazdák
a nagyszalontai
sportcsarnokban

Az orosz csapat léphetett a dobogó legfelsõ fokára

Az F1A kategória legjobbjai 



A montenegrói Herceg Noviban, majd ha-
zai vizeken az edzõpartnernek hívott Ferenc-
város ellen készült a Nagyváradi Városi Sport-
klub (VSK) pólócsapata a Bajnokok Ligája
(BL) selejtezõjének elsõ fordulójára. Kádár
Kálmán együttese Máltán kezdte meg a sze-
replését az idei BL-ben.

Cél a Bajnokok Ligája

Az Európai Úszószövetség (LEN) által elké-
szített beosztás szerint a kilencszeres román
bajnok ellenfele az olasz Verona, a monteneg-
rói Budva és a házigazda La Valletta volt. To-
vábbi nyolc gárda a montenegrói Herceg No-
viban (a montenegrói Jadran, a horvát Mla-
dost, az orosz Volgográd és a francia Montpel-
lier), illetve a grúziai Tbilisziben (a hazai Loko-
motiv, a magyar OSC, a német Hannover és
a francia Marseille) csapott össze a továbbju-
tást jelentõ elsõ három hely megszerzéséért.

A második forduló mérkõzéseit szeptember
18–20. között játsszák 16 csapat részvételé-
vel. Az elsõ körbõl továbbjutó kilenc gárdához
csatlakozik a horvát Rijeka, a német Duisburg,

a görög Vuliagmeni, a magyar Szolnok, a
szerb Kragujevác, a spanyol Sabadell és az
olasz Brescia. A négy négyes csoportból az el-
sõ és a második helyezett jut a fõtáblára, ame-
lyen jövõre már ott lesz a VSK-Digi is, amely
zöld kártyát kap a szervezõktõl, így nem kell
selejtezõt vívnia.

A bajnoki idény szintén szeptember 19-én
kezdõdik, így a BL-selejtezõ miatt a váradiak
hamarabb vagy egy héttel késõbb játszanak
majd ellenfelükkel, az idõpont egyelõre nem
ismeretes, mivel a román szövetség lapzártán-
kig nem készítette el a Szuperliga új idényének
programját.

Két fronton küzd a kosárcsapat

A legutóbbi idényhez képest komolyan át-
alakított kerettel vág neki az október 3-án kez-
dõdõ román élvonalnak a Nagyváradi VSK-

|sport

Õszi kihívások
a VSK csapatai elõtt

Kilencszeres
bajnok a Városi
Sportklub
vízilabdacsapata 

Nagyra törõ céljaik vannak a Nagyváradi
Városi Sportklub (VSK) csapatainak.
Elsõként a férfi vízilabdázók vágnak neki
a nemzetközi szereplésnek, majd
a kosárlabdázók bizonyíthatnak a román
élvonal új rendszerben lebonyolítandó
küzdelmeiben.
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Kádár Kálmán befejezte játékosi pályafutását, az új
idényben már a kispadról irányítja a pólócsapatot 



ESK férfi kosárlabdacsapata. Az együttes idén
is Debrecenben alapozott Igor Ranisavljev
erõnléti tréner vezetésével, majd a hazatérés
után Cristian Achim és segítõje, Milan Mitro-
vics vették át a szakmai munka irányítását.

Az érkezõ kosarasok listáján található a
visszatérõ csapatkapitány, Will Franklin, vala-
mint Andrei Mandache, Bogdan Nicolescu,
Uros Lucsics, Sean Barnett és
Nemanja Baracs, míg a tavalyi keret-
bõl Radovan Markovics, Salih
Nuhanovic, Daniel Popescu, Bogdan
Þibîrnã, Sebastian Ionescu, Silviu
Lupusavei és Sergiu Pop maradt a
csapatban.

„Erõs és kiegyensúlyozott a kere-
tünk, s szeretnénk jó eredményeket
elérni az új idényben. Célunk, hogy a
négy közé jussunk mind a bajnokság-
ban, mind a Román Kupában” – szö-
gezte le a célokat ªerban Sere mene-
dzser.

Idén csak két fronton, a bajnok-
ságban és a Román Kupában kell helytállnia a
VSK-nak, mert nem szerepel nemzetközi po-
rondon. Tavaly és tavalyelõtt az Eurochallenge
kupában lejátszott találkozók miatt zsúfoltabb
volt a váradi együttes õszi programja.

Felkészülési program

A férfi kosárlabdacsapat augusztus végén
Târgu Jiuban szerepelt egy barátságos tornán,
majd a magyar bajnok Szolnoki Olaj gárdájá-
val mérte össze erejét. Szeptember 11. és 13.
között a váradi Antonio Alexe Emléktornán
mutatkozik be hivatalosan a szurkolóknak
Cristian Achim együttese. Az emléktorna ha-
todik kiírásán a szlovák Pozsonyi Inter, a ma-
cedón bajnok MZT Szkopje és a magyar élvo-

nalban szereplõ Székesfehérvári Albacomp
lesz az ellenfél.

Az elsõ hivatalos mérkõzését szeptember
22-én játssza majd a VSK: Medgyesen lép pá-
lyára a Román Kupa elsõ fordulójában. A visz-
szavágóra szeptember 26-án kerül sor az
Antonio Alexe Sportcsarnokban. A bajnokság
elsõ felében hetente játszik rangadót a VSK,
amely a Bukaresti Steaua vendégeként kezdi
meg az idényt október 3-án. Hazai pályán a
Román Kupa legutóbbi gyõztese, a Temesvári
Kosárlabdaklub lesz az elsõ ellenfél, egy héttel
késõbb tartják a visszavágót a Béga partján.
Utána a Marosvásárhelyi KK (idegenben), a
Kolozsvári UBT (hazai pályán), a Târgu Jiu-i
Energia (idegenben) és a Piteºti-i BCMU (ott-
hon) következik. A váradiak a bajnokság õszi
idényének második felében találkoznak majd a
gyengébb játékerõt képviselõ együttesekkel.

Bérletárak és újdonságok

A VSK vezetõi változtattak a bérletárakon,
így azok, akik tavaly is egész évre szóló belé-
põt váltottak, idén 150 lejért hosszabbíthatják
meg azt. Az új bérleteseknek 200 lejt kell fi-
zetniük, s újdonság a családi bérlet, amelynek
ára 300 lej, ezért két felnõtt (a szülõk) és egy
14 évnél fiatalabb gyermek mehet be a mecs-
csekre. Az új idényben csak a 14 évnél fiata-
labbak mehetnek be ingyen a meccsekre, de
nem lesz ülõhelyük a teremben, számukra 50
lejes bérletet bocsát ki a klub, ennek megvá-
sárlásával lehet ülõhelyük minden találkozón.

A váradi klub önkénteseket is toboroz, akik
segítségével hatékonyabban lehet majd meg-
szervezni a csapat hazai pályás mérkõzéseit.
Jelentkezni a klub holnapján található forma-
nyomtatvány kitöltésével lehet.

Hajdu Attila
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Cristian Achim
együttese idén

nem indul
nemzetközi meg-
mérettetéseken

Alapos felkészülés
után, bizakodva
vág neki az új
idénynek a VSK
kosárlabdacsapata
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119. Palástfû (Alchemilla
vulgaris L.)

A rózsafélék családjába tartozó évelõ nö-
vény. A Székelyföldön zsanikának nevezik, ro-
mán neve creþiºoarã.

Levelei kerekek vagy vese alakúak, karéjo-
sak, fogas élûek. Virágai aprók, zöldessárgák.
Fellelhetõ legelõkön, kaszálókon, gyakran tö-
megesen jelenik meg, különösen a hegyvidé-
ken.

A föld feletti részek májustól július végéig
gyûjthetõk. Cserzõanyagot és proantocianidi-
neket tartalmaznak. Ez utóbbiak és egyes fla-
vonoid monoglikozidok gátolják a fehérjebon-
tó enzimek, fõleg az elasztáz mûködését, ki-
sebb mértékben a tripszinét és a kimotripszi-
nét. Ennek köszönhetõen fokozza a hajszál-
erek ellenálló képességét, csökkenti a kóros
áteresztõképességüket. Az érfalvédõ hatást tu-
lajdonítják még a hisztaminfelszabadulás gátlá-
sának is, továbbá a sejt közötti állományban a
hialuronidáz-aktivitás gátlásának.

Vérzéscsillapító, méhvérzések esetében al-
kalmazzák menstruációs zavarokban; a keze-
lést ilyenkor 3-5 nappal a havivérzés elõtt kez-
dik meg. Egyes adatok szerint a fenyegetõ ve-
télés megelõzésében értek el jó eredményt ve-
le. A népi gyógyászatban a leveleit sebekre,
kelésekre, vágásokra helyezik.

Gyógynövény-ábécé

Orvosi pemetefû 

Palástfû

118. Orvosi pemetefû
(Marrubium vulgare L.)

Az ajakosvirágúak családjába tartozó évelõ
növény. Román elnevezése: voronic. Napos,
száraz helyen, legelõkön, parlagon hagyott
földeken terem, de ritka.

Szára 30-60 cm hosszú, szürkésfehéren
bolyhos, levelei átellenesek, élük csipkés, rán-
cosak, a szár középsõ részén rendszerint lefe-
lé hajlottak. Fehér virágai a levelek hónaljában
képzõdnek, kétajkúak, csészéjükre 10 merev,
csúcsukon visszagörbült fog jellemzõ, az álör-
vök gömbölyûek, tömöttek. 

Nem tévesztendõ össze a szintén gyakori
fekete pemetefûvel (Marrubium peregrinum
L.). A népi gyógyászatban a föld feletti része-
ket használják minél kevesebb vastag szárral,
májustól augusztus végéig gyûjtik. Keserû-
anyagai közül a legfontosabb a diterpének
csoportjába tartozó premarrubin, mely köny-
nyen átalakul marrubinná, ennek további le-
bontási terméke a marrubinsav. Utóbbiak és a
sav sói epehajtók.

A fû forrázatát légúti panaszok – légcsõhu-
rut, hörghurut – enyhítésére használják.
Gyógycukorkát is készítenek belõle, amit to-
rokgyulladásra, fõleg garatgyulladásra, rekedt-
ségre használnak. Köptetõszerként 5 g drog-
ból 2 dl vízzel forrázatot készítenek, ez az
adag naponta 2-3-szor fogyasztható.
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Cukkini muszaka

Hozzávalók: 1 nagy cukkini, 0,5 kg darált
pulykahús (bárány is lehet), 1 nagy fej vörös-
hagyma apróra vágva, 2 gerezd fokhagyma
zúzva, 2 evõkanál vaj, 3 paradicsom kockázva,
3 közepes krumpli, 1 tojás, 2 evõkanál zsemle-
morzsa, oregánó, kakukkfû, késhegynyi õrölt
fahéj, só, bors; a besamelmártáshoz: 10 dkg
vaj, 5 evõkanál liszt, 2 bögre tej, 1 gerezd fok-
hagyma, kakukkfû, oregánó, szerecsendió, 2
evõkanál reszelt parmezán, 3 tojássárgája, só,
bors.

Elkészítés: A vajon megpirítjuk a hagymát,
hozzáadjuk a fokhagymát, sózzuk, borsozzuk.
Mehet hozzá a hús. Amikor színt váltott, tegyük
bele a paradicsomot, a zöldfûszereket és a fahé-
jat. Kis lángon egy óra alatt kész lesz. Ha kihûlt,
összekeverjük a zsemlemorzsával és a felvert to-
jással. Közben a cukkinit hosszában egycentis
szeletekre vágjuk, olajban megsütjük. A krump-
lit meghámozzuk, vékonyra felkarikázzuk, és
nem készre átsütjük. A vajat felolvasztjuk, hoz-
záadjuk a lisztet, folyamatosan keverjük. Kis
láng, két perc. Majd szép lassan hozzáadagoljuk
a langyos tejet. Beledobjuk a fokhagymát, a fû-
szereket. Reszelünk hozzá a szerecsendióból.
Kevergetve besûrítjük. Hidegen belekeverjük a
tojássárgájákat és a sajtot. Kivajazunk egy tep-
sit, megszórjuk morzsával, és rétegezzük: cuk-
kini–hús–krumpli–hús–cukkini sorrendben. Vé-
gül ráöntjük a besamelt. Közepesen meleg sü-
tõben egy jó óra alatt elkészül.

ínyenceknek|

Húsos rakott karfiol

Hozzávalók: 30 dkg darált marhahús, 1 kis
fej vöröshagyma, 30 dkg karfiol rózsáira szed-
ve, kevés vaj a sütõforma kenéséhez, 4 dl tej-
föl, 1 tojás, zsemlemorzsa a tepsi szórásához,
só, bors, pirospaprika, 2 evõkanál rizs párolva,
1 dl száraz fehérbor, 1 evõkanál vágott petre-
zselyemzöld, 1 kávéskanál köménymag, kés-
hegynyi õrölt babérlevél.

Elkészítés: A karfiolt sós vízben közepesre
fõzzük, leszûrjük. A vajon megpirítjuk az apró-
ra vágott hagymát, rátesszük a húst, fûszerez-
zük. Ha lepirult, beletesszük a fûszerpaprikát.
Borral felöntjük, és hagyjuk megpuhulni a ra-
gut. A rizst megpároljuk, és a raguval együtt
fõzzük rövid ideig, hogy magába szívja a finom
ízeket. A petrezselymet is hozzákeverjük. Egy
négyszögletes sütõformát kivajazunk, morzsá-
val megszórjuk. A fele karfiolt elterítjük az alján,
majd a ragut ráhalmozzuk, eligazítjuk. A többi
karfiollal befedjük. A tejfölt kevés sóval, 1 tojás-
sal összekeverjük, majd a karfiolra öntjük.
Mozzarellát reszelhetünk a tetejére. 200 fokos
sütõben 20 perc alatt aranybarnára sütjük.

Tonhalas rakott patisszon

Hozzávalók: 1 nagyobb patisszon, 5 köze-
pes paradicsom, 16 dkg tonhalkonzerv (natúr,
olajos), 1 fej fokhagyma, 3 dl tejföl, 1 tojás, 12
dkg reszelt sajt, 1 csokor bazsalikom, 3 evõka-
nál olívaolaj, só, bors, 1 teáskanál mustár, snid-
ling, zsálya.

Elkészítés: A patisszont meghámozzuk, fel-
szeleteljük, a szeleteket besózzuk, és félrerak-
juk. A paradicsomot meghámozzuk, felkarikáz-
zuk, a fokhagymát meghámozzuk, és vékony
szeletekre vágjuk. A tonhalat olajával együtt 1
dl tejföllel, kevés mustárral, sóval, borssal, apró-
ra vágott snidlinggel alaposan kikeverjük. A
patisszonszeleteket leitatjuk, és serpenyõben
kevés olajon (lehetõleg olívaolajon) mindkét ol-
dalukon átpirítjuk, az olajat szalvétával leitatjuk.
Ezután sütõedénybe az alkotóelemeket sorban
lerakjuk: alulra egy sor patisszon, fokhagymával
és zsályával megszórjuk, majd paradicsom, eny-
hén sózzuk, megkenjük a tonhallal, ismét para-
dicsom, fokhagyma, majd patisszonnal fejezzük
be. A tetejét megkenjük 2 dl tejföllel, rátesszük
a reszelt sajtot, és közepes lángon összesütjük.
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Zöldségek rakottan
Legzöldebb évszakunk az õsz –
a szakácsok szempontjából legalábbis.
Ilyenkor nyár végén a piacok
és a konyhakertek is roskadoznak
a zöldségektõl. Használjuk ki a bennük
levõ értékes tápanyagokat, fõzzünk-
süssünk belõlük, és rakjunk el télire is.



VÍZSZINTES: 13. Biliárdjáték kelléke.
14. Tanító. 15. Svájci város, a Nemzetközi
Vöröskereszt székhelye. 16. Lloyd Webber
musicalje. 18. Ész, értelem – latinul. 20. Bib-
liai hajós. 21. Számos. 22. Község Gödöllõ
közelében. 24. Visszasír! 26. A Bánság cent-
ruma! 27. Északi folyónk. 28. Nád betûi. 29.
Az oxigén és a fluor vegyjele. 30. A Duna
jobb oldali mellékfolyója. 32. A papírhajtoga-
tás mûvészete Japánban. 34. Könnyûfém rö-
vidített neve. 36. Kossuth-díjas költõ, mûfor-
dító (László). 38. Szerb származású amerikai

fizikus, elektromérnök, feltaláló (Nicola,
1856–1943). 39. Mûvészeti ág. 41. Osztrák
költõ, író (Rainer Maria, 1875–1926). 43.
Személyemre. 44. Különleges – Bécsben.
46. Ausztráliában honos erszényes emlõs.
48. Basel központja! 49. Egészségügyi intéz-
mény. 51. Sztojanovits Jenõ operája. 53.
Kielben van! 54. Angol helyeslés. 56.
Teherautómárka. 57. Aknában van! 58. Szá-
raz, meleg szél az Alpokban. 59. … lokum –
szultánkenyér (keleti édesség). 61. Kifutófiú.
62. Földmûvelõ eszköz. 64. Fegyvernem.
66. Kibúvó. 68. Jupiter felesége a római mi-
tológiában. 70. Rakéták orrgörbéje. 72. …
herceg – Borogyin operája. 73. Amerikai szí-
nész (Richard).

FÜGGÕLEGES: 1. … Anna – Kosztolá-
nyi Dezsõ regénye (1923). 2. Csíkos. 3. …
nyáron is fáznak – Berkesi András regénye.
4. To be or … to be – lenni vagy nem lenni
(ang.). 5. Ragyogó rész! 6. A hal petéje. 7.
Harcra szólító jel. 8. … Troll – Heine elbeszé-
lõ költeménye. 9. Ti – Bukarestben. 10. Gaál
Gábor névbetûi. 11. Település a Genfi-tó
északi partvidékén. 12. Yoko … – énekesnõ,
John Lennon özvegye. 17. Gyümölcsöt szá-
rít. 19. Erõs, átható hangot ad. 23. Hábor-
gat. 25. Élõ szervezetet érõ hatás. 27. Euró-
pai nép. 28. Pénzben kifejezett érték. 29.
Roskadás. 30. Magyarországi kortárs színész
(Tamás). 31. Becézett Attila. 32. Pusztító
szélvihar (ék. h.). 33. Délkelet-ázsiai Nemze-
tek Szövetsége – angol röv. 35. Az éj … alatt
– titokban. 37. Hologram része! 40. Védel-
met nyújtó eszköz. 42. Virágáruslány Shaw
Pygmalion c. vígjátékában. 45. No lám –
rég., francia (TIENS). 47. Görbicz … – kézi-
labdázó. 50. A kálium és a kén vegyjele. 52.
Állatház. 55. Az Antilla-tenger másik neve.
57. Az Omega énekese (János). 58. A ma-
gasban. 59. Rugalmas alkatrész. 60. Merre?
61. Kis hegyes fadarabbal és bottal játszott já-
ték. 63. Vízlelõ hely. 65. A mezozoikum ré-
sze! 67. Liget bejárata! 69. Boadarab! 71.
… ovo – kezdettõl fogva.

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

A humorista, regényíró, költõ, kritikus,
mûfordító egyik gondolatát idézzük:
„Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor
ember vagyok. Ha bejön egy nõ, akkor férfi
lettem. …” Folytatása a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 26. alatt.

Múlt havi rejtvényünk (Bölcs gondolat) helyes
megfejtése: „A barátság szilárd minden más-
ban, kivéve a szerelem dolgait.” Könyvaján-
dékot nyert: Dömötör Ilona (Nagyvárad). 
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Karinthy Frigyes mondta

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: szeptember
30. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa 1 De-
cembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.
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1939. szeptember 1-jén kitört
a II. világháború

Németország és Lengyelország között a
casus bellit egy színlelt lengyel támadás szolgál-
tatta. 1939. augusztus 31-én a sziléziai
Gleiwitznél lezajlott „Konzerv” fedõnevû akciót
Alfred Naujocks SS-tiszt vezette, a cél pedig az
volt, hogy igazolja Lengyelország másnapra
idõzített német lerohanását. A német területen
álló rádióállomást hét lengyel egyenruhába öl-
tözött, különlegesen kiképzett német katona
„támadta meg”. Miután „elfoglalták” az állo-
mást, beolvastak egy lengyel nyelvû, németelle-
nes kiáltványt, és elmenekültek. Lengyel egyen-
ruhába öltöztetett holttesteket hagytak hátra. A
német propaganda azonnal hírt adott a „len-
gyel szabotázsakcióról”, és másnapra virradóra
Hitler hadserege hadüzenet nélkül átlépte a len-
gyel határt.

Szeptember 15.
a mozdonyvezetõk napja

Az Európai Mozdonyvezetõk Szakszerveze-
teinek Szövetsége (ALE) határozatának értel-
mében az európai mozdonyvezetõk ezen a na-
pon megemlékeznek szakmájukról, s megünne-
pelik önmagukat. Az ALE-t 1989-ben Rómá-
ban alapította Németország, Olaszország, Hol-
landia és Svájc. Ma már 16 tagja van, köztük
Románia és Magyarország is.

1802. szeptember 19-én
született Kossuth Lajos

Elszegényedett értelmiségi nemesi családban
látta meg a napvilágot Monokon. Sátoraljaújhe-
lyen, Eperjesen és a sárospataki fõiskolán ta-
nult. 1824-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett.
Közéleti szereplése 1831 júniusában kezdõ-
dött, a pozsonyi országgyûlésen kötött barátsá-
got az ellenzék vezéreivel. A politikai harcokból
elõbb az Országgyûlési Tudósítások, majd a
Törvényhatósági Tudósítások szerkesztésével
vette ki részét, emiatt négy évre bebörtönözték.
Nézeteit új lapjában, a Pesti Hírlapban is hir-
dette: a közteherviselést, a szabad földtulajdont,
a kötelezõ örökváltságot, az iparfejlesztést és a
magyar államnyelvet követelte. 1844 nyarán

megalapította a Habsburg-ellenes nemzeti ösz-
szefogásra szánt Védegyletet. Az 1847–48-i or-
szággyûlésen Pest megye követeként mint az
ellenzék vezére lépett fel, a forradalomban ve-
zetõ szerepet vállalt. A Batthyány-kormány
pénzügyminisztereként saját magyar bankje-
gyeket bocsátott ki, 1848 szeptemberében
megszervezte a nemzeti ellenállást, a Honvédel-
mi Bizottmány õt választotta elnökévé. Kezde-
ményezésére mondta ki Debrecenben az Or-
szággyûlés 1849. április 14-én a Függetlensé-
gi nyilatkozatban a Habsburg-ház trónfosztá-
sát, majd ideiglenes államfõvé, kormányzó-el-
nökké választották. A forradalom bukása után
elõbb Törökországba menekült, 1851-ben
amerikai körúton népszerûsítette a magyar füg-
getlenség ügyét, 1852 nyarán Londonban tele-
pedett le, 1860-ban átköltözött Olaszországba.
Itt dolgozta ki Duna-konföderációs tervét. Ál-
lamszövetséget kívánt létrehozni Magyaror-
szág, Erdély, Románia, Horvátország és Szer-
bia egyenjogúsága és autonómiája alapján. El-
lenezte az 1867-es kiegyezést, sosem tért visz-
sza hazájába. Torinóban (Turin) 1894. március
20-án hunyt el, Magyarországon temették el.

1884. szeptember 27-én
nyílt meg az Operaház

Az 1873-ban Budapesten meghirdetett
nemzetközi pályázatot Ybl Miklós terve nyerte
meg, az építész menet közben többször átdol-
gozta az eredeti elgondolást. Az Operaház épí-
tése 1875. október 11-én kezdõdött meg, a
nyitóelõadást kilenc év múlva tartották meg. Er-
kel Ferenc Bánk bánja, majd Hunyadi László
címû operájának nyitánya, végül Wagner
Lohengrinjének elsõ felvonása volt mûsoron.
A barokk elemekkel vegyített neoreneszánsz
stílusú épület Liszt, Erkel és további 16 neves
operaszerzõ szobrát is magában foglalja.

évfordulók|

Szeptemberi jeles napok

Kossuth Lajos
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Bihar község központja a református és a római katolikus templommal. A mai református istenháza helyén már a XII. szá-
zadban állt egy katolikus templom. Két évszázad elteltével egy nagyobbat építettek a helyébe. Az 1500-as évek derekán a
lakosság áttért a református hitre, a templomban is református istentiszteleteket tartottak. Ma is ugyanez a templom áll,
de sokszorosan átalakítva. A római katolikus plébániát a XVIII. század végén létesítették, a templom 1826-ban épült

A berettyóújfalui királyi járásbíróságot 1872-ben létesítették, majd 1895-re épült fel a földszintes szárny a telekkönyvi ha-
tóság számára. Az emeletes rész 1915-re készült el


