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|hirdetés

któber 15-éig kérhetik a biogaz-
dálkodók a termékek minõségé-
nek javítására szolgáló támoga-
tást, tudatta a Bihar Megyei Me-
zõgazdasági Kifizetési és Interven-

ciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei fiókja.
A támogatást mind növénytermesztõk,

mind állattenyésztõk kérhetik, ha szerepelnek
a biogazdálkodók nyilvántartásában, és a ha-
gyományos mezõgazdaságról a biogazdálko-
dásra való átállási periódusban vannak. Ha a
kérelmezõ több megyében is használ földterü-
leteket, akkor ott kell benyújtania a kérelmet,
ahol a legnagyobb földje van. Az állattenyész-
tõknek akkor kell Biharban kérvényezniük a

támogatást, ha székhelyük vagy lakhelyük me-
gyénkben van.

A támogatásra Romániának megközelítõleg
4,1 millió euró jut az Európai Mezõgazdasági
Garanciaalapból. A támogatás nem jár azok-
nak, akik meghosszabbítják az átállási perió-
dust – pontosította Florian Pavel, az ügynök-
ség Bihar megyei vezetõje, aki azt is elmondta,
hogy november 1-jétõl kezdik majd a helyszíni
ellenõrzéseket, és a kérelmezõk legalább 5 szá-
zalékánál vizsgálják majd, hogy megfelelnek-e
a követelményeknek. Aki nem felel meg a fel-
tételeknek, annak egy vagy több évre csök-
kenthetik a támogatás összegét, vagy akár ki is
zárhatják a kedvezményezettek közül.

Biogazdálkodók
figyelmébe!

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság
(RMKT) október 18–20-án Váradon szerve-
zi meg hagyományos rendezvényét, a XXII.
Közgazdász Vándorgyûlést és Konferenciát.

Az idei vándorgyûlés témája az Együttmû-
ködési és társulási formák a jövõ gazda-
ságában. A két plenáris blokk között hat te-
matikus szekcióban elõadásokat tartanak és
mûhelymunkákat szerveznek, melyek során
neves elõadók segítségével körüljárják a tér-
ség azon gazdasági, kulturális, üzleti és társa-
dalmi együttmûködési modelljeit, amelyek

versenyképessé tehetik a régiót, megerõsíthe-
tik a gazdaságot. Az idei vándorgyûlésen élet-
re kívánják hívni az erdélyi gazdasági felsõok-
tatási kerekasztalt is. Erdély legnagyobb sza-
bású magyar nyelvû konferenciájára több száz
résztvevõt várnak a szervezõk, lehetõség nyí-
lik tehát a tudományos és üzleti tapasztalat-
cserére is.

A helyek száma korlátozott, regisztrálni le-
het és további tájékoztatást találnak a
www.vandorgyules.rmkt.ro oldalon, a rendez-
vény hivatalos honlapján.
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Szilvás gombóc készült „nagymama konyhájában”

|városünnep

A színes eseményekben bõvelkedõ héten a
szervezõk minden korosztály számára kínáltak
programokat, volt könyvbemutató, kiállítás,
nótaest, gyermekkoncert, kilátó-avató, egész-
ségnap, színházi elõadás, könnyûzenei kon-
certek, sportrendezvények, no és persze a hét
kiemelkedõ eseménye, a kolbásztöltõ fesztivál.

A Hajdúhét a hagyományõrzés jegyében a
Nagymama konyhája nevet viselõ program-
mal startolt, melynek keretében a Sinka István
Kézmûves Kör tagjai nagymamáink fõzõtudo-
mányára tanították a legkisebbeket. A foglal-
kozáson szilvás gombóc készült, a gyerekek
nagy figyelemmel dolgoztak, gyúrtak, lisztez-
tek, nyújtottak, végül felsorakoztatták a tész-
tán a szilvát, és elkezdõdött a kerekítés. Miu-
tán elkészültek a gombócok, a Csonkatorony
udvarán felállított üstbe gurultak, majd a kifõtt,
pirított zsemlemorzsában megforgatott finom-
ság tálcára került, ahonnan a kis szakácsok
csakhamar be is falták valamennyit.

A finom indítás után másnap egy könyvcse-
megével ismerkedhettek meg a hajdúváros la-

kosai, ugyanis Koszorús Erzsébet nyugalma-
zott magyartanár második kötete látott napvi-
lágot Muzsikáló emlékek címmel. A kötetben
felsorakoznak Nagyszalonta egykori szórakoz-
tatói, a cigányzenészek, együttesek, prímások
– képek, történetek idézik fel a régi, szép, mu-
latós-nótás idõk emlékét. A könyvbemutató
második részében a nótakedvelõk nagy örö-
mére ifj. Berki László, a magyarországi Száz-
tagú Cigányzenekar vezetõ prímása, Katona
István billentyûs és Szabó Lajos nótaénekes
léptek a színpadra, és egy remek hangulatú
nótaesttel örvendeztették meg a közönséget.

A felnõttek szóló rendezvények mellett ter-
mészetesen a gyerekek számára is tartogatott

Hajdúhét 2013 –
Szalontai magyar napok
Szeptember utolsó hetében változatos
programok egész sora várta Nagyszalonta
lakosait, ugyanis a hajdúvárosi RMDSZ
szervezésében az idén immár
XI. alkalommal rendezték meg
a Hajdúhét – Szalontai magyar napok
nevet viselõ ünnepet.

Rendhagyó
történelemórával

avatták fel
a Kölesér-kilátót

az országhatár felé
vezetõ új

kerékpárút mellett

Az Arany-palotában
Bocskai emlékét
idézõ kiállítás nyílt
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programot a Hajdúhét: szeptember 23-án Is-
kolakezdõ kedvcsináló címmel Hevesi Imre
elõadásában zenés-hangszeres elõadáson ve-
hettek részt az Arany János Elméleti Líceum
kisdiákjai.

A már hagyományosnak számító egészség-
napon ingyenes vérnyomás-, vércukorszint- és
csontritkulás-mérésre nyílt lehetõség, a sport-
napon kerékpáros ügyességi vetélkedõ és
„hajdú vitézi próba” várta a diákokat, az
RMDSZ helyi tanácsi frakciójának focicsapata
pedig a Szövetség megyei szervezetének gár-
dájával mérte össze a tudását a sportcsarnok-
ban. Az összecsapás 5–7-es eredménnyel zá-
rult a nagyváradi vendégek javára.

A változatos programokban bõvelkedõ Haj-
dúhét legkiemelkedõbb eseménye természete-
sen a kolbásztöltõ fesztivál volt, ahol a nagy-

szerû hangulatot Dankó Szilvia énekesnõ fo-
kozta mulatós koncertjével. Az idén 23 baráti
társaság jelentkezett a megmérettetésre, és
természetesen senki sem hagyta otthon a jó-
kedvét, így ezúttal is kiváló hangulatban teke-
redtek a kolbászok. A fesztivál gyõztes csapa-
ta 2013-ban a Romániai Magyar Nyugdíjas
Szövetség lett.

Amíg a kultúrházban a kolbásztöltõ csapa-
tok versengtek, addig a szabadtéri nagyszínpa-
don a helyi és a környezõ településekrõl érke-
zett tánccsoportok léptek fel, majd a koraesti
órákban a Jászberényi Néptáncegyüttes mu-
tatta be díjnyertes mûsorát, amellyel a Fölszál-
lott a páva címû hagyományõrzõ vetélkedõ-
ben az elsõ helyezést érte el. A folytatásban a
nagy sikerû Insect együttes koncertezett, a
nap csúcspontjaként pedig a Megasztárból is-
mert kiváló énekes, Kökény Attila szórakoz-
tatta a közönséget.

| Balázs Anita

Az egészségnapon
ingyenes

szûrõvizsgálatokat
tartottak

A nyugdíjasok
töltötték
a legfinomabb
kolbászt

Az RMDSZ-es
elöljárók
a focipályán
mérték össze
ügyességüket
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|hagyomány

Jókedvû zsivaj lengi be jöttük, ahogyan haj-
dan volt eleink idején. Ez volt a szándék is, a
régi szüretek hangulatát, munkamenetét, a
közösségi együttlét örömét visszaidézni, hogy
ismét jó legyen együtt lenni. A panoráma is
gyönyörködtetõ, a bihardiószegi szõlõhegyrõl
messzire látni, távoli harangok búgása apró
rezgésekké szelídül a völgyek tenyerén.

A Bihardiószegi Református Egyházközség
birtokán járunk, a régi pince-pajta köré tele-
pedõ szõlõs és gyümölcsös gondos gazdakéz-
rõl árulkodik. Gellért Gyula, a gyülekezet lelki-
pásztora számtalan múltmentõ, nemzetféltõ
munkáját gyarapítandó, ezúttal elsõ alkalom-
mal szervezett egyházi hagyományõrzõ szüre-
tet együtt a magyarországi testvérgyülekezet
híveivel, a tépeiekkel.

Bihardiószeg nagy múltú szõlész-borász ha-
gyományokkal büszkélkedõ község. Ehhez
megvannak a természeti adottságai. Fekvése,
talajösszetétele ideális e nemesen különleges,
már-már misztikumba hajló gyümölcs ter-
mesztéséhez. A bornak lelke van, öröm és bá-
nat elixírhordozója. Aki tud vele bánni, ahhoz
szerelmes lányként suttog, odasimul, vagy ép-
pen, mint a menyecske, kacéran felkacag.
Lassan-lassan pince mélyében, titokhelyen
bölcsességé érlelõdik, õszi napsütésben a paj-
ta elõtt, diófa alatt öreg csontokat melegít, ré-
gi idõk fiatalságába röppent elmélkedni, me-
rengeni az elmúltak fölött.

Így élték meg ezt régen Bihardiószegen és
mindenütt, ahol értettek a bor nyelvén, akik
játszani tudtak ez istenadta muzsikán. A Zichy
grófok idején, majd nemzedékeken át óvták,

Diószegi szüreten –
együtt a jövõért

Szeptember végi napokon már nagyot lehel
az õsz a dombok felõl, kisepri maradékát
a nyárnak. Az elõzõ este esett esõ
maradéka – a még vergõdõ kora reggeli
napsütésben – gyémántszikrákként csillog
a leveleken. Hirtelen libben a pára, mint
szélkapta fátyol a róna fölött. Rézvörös
menedék alól csábos szõlõfürtök
kukkantgatnak az érkezõkre.

Méltó fogadtatásA tiszteletes testvér-
bátyja, Gellért
Ákos is beállt
a puttonyosok közé 
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védték a szõlõt, mely messze vitte Bihardió-
szeg hírét. A filoxéra pusztítása után is talpra
tudtak állni, Zichy Tivadar támogatásával
1912-ben elkezdõdött a helyiek által MAT
pinceként emlegetett óriási borraktár építése.
A forradalmi változásokat követõen néhányan
szõlõtelepítésbe kezdtek, ma már több jelen-
tõs területtel rendelkezõ borász van a faluban.

A református egyház birtokát nem lehet el-
téveszteni, alig kõhajításnyira fekszik a fõúttól.
A zöld ágakkal díszített bejáratnál fehér inges,
kalapos legények, magyar népviseletbe öltö-
zött lányok kínálgatják az érkezõ vendégeket
jóféle kisüstivel, pogácsával. Bentebb rögtön-
zött kapu felirattal: „Isten hozott! Együtt a jö-
võért!”

Mire megérkeznek a tépeiek, élükön Oláh
Attila tiszteletessel, már javában nyaldossák a
lángok az üstök oldalát. Három kondérba ké-
szül a napi menü, ebédre bárányból és disznó-
húsból bográcsgulyás, vacsorára pedig toros-
káposzta kerül a tányérokba. Férfimunka ez a
javából! Még az igen nagy ügyességet igénylõ
paradicsomhámozást sem lehet asszonyokra
bízni, Tolnay Gábor nagy precizitással végzi a

mûveletet. Várdai József épp a húsokat szele-
teli; zsigereiben hordozza a tudományt, mint
mondja, több felmenõje is henteskedett. Szûcs
Zsigmond és Furcsik Sándor nagy szakértõi az
ízeknek, egyikük épp a tüzet csiholja, másikuk
sárgarépát tisztít. Jakab László fõgondnok
amellett, hogy intézkedik, ellenõrzi a munka-
menetet, akkora gyorsasággal aprítja a hagy-
mát, hogy még a tépei asszonyok is megcso-
dálják.

A hagyománymentõ szándék mellett az
egyházi jelleget sem mellõzi a szüretelés. A
munka megkezdése elõtt hálaadó istentiszte-
letre kerül sor a szõlõtermésért, a présház fel-
újításáért és az együttlétért. Gellért Gyula hir-
deti az igét: „Szent hely ez, szent föld. Itt is
templomban vagyunk, a természet csodálatos
templomában. A szüret a nemzeti lét elevení-
tõ része, Isten áldása. Ez a nap ünnepnap,
megfürdik lelkünk az Isten adta természet ál-
dásaiban. Ez a hagyomány közösségteremtõ
és közösségfenntartó kell hogy legyen”.

A papi áldásmondást követõen a pajta elõtt
fiatal lányok zsíros kenyérrel, a gyülekezet asz-
szonyai által készített pogácsával és borral kí-
nálgatják a helyi és a tépei szüretelõket. Köz-
ben a citerazenekar régi dallamokkal emeli a
hangulatot. Sallai Béla, a zenekar vezetõje el-
mondja, hogy egy éve alakultak, õ még kis-
gyermekként nagyapja révén ismerkedett meg
a hangszerrel. Gellért tiszteletes segítségével
hangszerhez jutottak, egyaránt játszanak egy-
házi és világi zenét.

Mire a szüretelõk nekilátnak a munkához,
megérkezik Balog András, Tépe polgármeste-
re is néhány további szüretelõt hozva magá-
val.

Jakab László fõgondnokkal körbejárjuk a
birtokot, tõle tudom, hogy a pincemesteri fel-
adatok a tiszteletes úr hatáskörébe tartoznak,
míg a kinti munkálatok az õ reszortja. A régi
mellett új telepítésû szõlõs is van, almást és
barackost is kialakítottak. Két évvel ezelõtt egy
jókora területet diófacsemetékkel ültettek be,
majdan fiatalok táborhelyéül fog szolgálni.

Jól halad a munka, a citerások sem lankad-
nak, szüreti nótától hangos a környék. Nagy-
anyáink ideje éled, fiatalok észrevétlen veszik
örökül a múltat.

Már vérét hullatja a délután, a dombtetõn
szõlõk levelei vörösen izzanak. Friss levegõn,
munka végeztével jól jön a falatozás. A hosszú
asztaloknál még sokáig beszélgetnek, a régi
szokások, szüreti tréfák élednek valósággá.
Megszentelõdik a délután.

| D. Mészáros Elek

Citerások fokozták
a munkakaedvet

Gellért Gyula
és tépei
szolgatársa, Oláh
Attila, aki zsíros
kenyeret falatozik

2013. október|Biharország|7



|szórvány

Az idén elsõ alkalommal megrendezett szór-
vány magyar napok nyitányaként Belényesújlak
néptáncgálával sziporkázott. A megye több
szegletébõl érkezett tánccsoportok szoknyalib-
benését, csizmaszárcsattogását további élmé-
nyekkel erõsítette az érkeserûi Népdalkör és a
szalacsi Örökzöld Asszonykórus. Távoli hegyek
visszhangozták a szép népdalokat, ezeréves
sziklacsonkok ízlelgették a régrõl ismert, mos-
tanság suttogóbbra fogott magyar ének szárnya-
lását.

A háromnapos ünnepségsorozat másnapján,
szombaton, Köröstárkányra terelõdött a figye-
lem. Miközben a focipályán a körzeti csapatok
rögtönzött futballbajnoksága zajlott, és a pálya
mögötti óriás fák lombjai alatt üstökben rotyo-
gott az étel, addig a református egyház egyik in-
gatlanában a térség gondjairól, lehetõségeirõl
folyt az eszmecsere a megye magyar polgár-
mestereinek, alpolgármestereinek részvételével.
Mielõtt az érdemi megbeszélések elkezdõdtek
volna, Szakács Zoltán helyi református lelkipász-
tor vezetésével a fiatalok igényes zenei mûsorát
hallgatták meg az elöljárók. A ritkán hallható,

fülnek kellemes reneszánsz zene tolmácsolta él-
mény során a szívdobbanást megjelenítõ szerel-
mes dallamok mellett a lassú elmúlás döbbene-
tét is végigélhettük. A hallottak-látottak hatására
Nyakó József érmihályfalvi polgármester meg-
hívta a csoportot az érmelléki városban sorra
kerülõ Dióverõ Szíp Napokra.

A tiszteletes képes történelmi ismertetõt tar-
tott a településrõl, felidézve a szörnyû napot,
amikor 1919 nagyszombatján 91 köröstárkányi
és 17 kisnyégerfalvi magyar embert gyilkoltak
le. A különös kegyetlenség, csonkításokat sem
nélkülözõ brutalitás emléke máig élõ, de nem-
csak a múltban, hanem a jelenben is meg kell
küzdeniük az ott élõknek magyarságukért, meg-
maradásukért. Ezért is nagy jelentõséggel bír az
elsõ szórvány magyar napok folytatása, hogy a
mindennapok csendes harcaiban érezzék az ott
élõk a tömbmagyarság odafigyelését, szolidaritá-
sát. Ennek jegyében javasolta az eseményen je-

Szórványvidék
magyar hanggal

Szeptember elsõ hétvégéjén sziporkázó
napsütésben a Fekete-Körös völgye
megtelt élettel, magyar élettel.
Hagyományõrzés és szórakozás,
emlékezés és emlékeztetés, múltba
tekintés és jövõféltés jellemezte
a szervezõk kínálta programokat.

Néptáncgála
Belényesújlakon 

Szakács Zoltán
tiszteletes

és a zenecsoport 

Délutáni sokadalom 
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len lévõ Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyve-
zetõ elnöke, hogy a magyar ajkú települések ka-
roljanak fel, fogadjanak testvértelepüléssé egy-
egy szórványvidéken élõ magyar közösséget.
Érmihályfalva élen jár ezen a téren, Mezõbajjal
ápol szoros kapcsolatot. „Sorsközösséget vállal-
ni, erõt adni ezeknek a közösségeknek, tarta-
lommal megtölteni a kapcsolatokat – ez a mi fel-
adatunk, hisz annyi trauma érte már az itt élõ-
ket, még a II. bécsi döntés sem csatolta vissza
õket az anyaországhoz, itt maradtak sorsukra
hagyva” – fogalmazott Szabó.

Szóba került az összefogás szükségessége, a
szétforgácsolódás mint felszámolandó veszély-
forrás. Hiába állították a magyar pártok, hogy
nem indítanak jelölteket ott, ahol veszélyeztetik
a magyar képviseletet, hazudtak, aminek meg is
lett a következménye. A széthúzás miatt a ma-
gyar többségû Köröstárkánynak román polgár-
mestere és egy román pártot képviselõ magyar
nemzetiségû alpolgármestere van, Belényes az
elsõ olyan önkormányzati ciklust éli, amikor
nincs magyar tanácsos a városvezetésben,
Belényesújlakon az RMDSZ ellenében mindkét
magyar párt állított jelölteket, az EMNP-nek

nem sikerült bejuttatnia egyetlen emberét sem,
azt viszont elérte, hogy gyengítse a magyarság
erejét. Mindezek fényében szükség van a meg-
mentési stratégiára, amelynek nemcsak politikai
téren kell érvényesülnie, hanem a turizmusban,
a gazdasági kapcsolatokban, a befektetésekben,
a kultúrában is – összegezhetõ az elhangzottak-
ból. Mindezt megelõlegezte a tömbben élõ ma-
gyarságnak az elsõ szórvány napokhoz való
kedvezõ hozzáállása, hisz a háromhelyszínes
rendezvényt sokan sokféleképpen támogatták.

A polgármesterek találkozójának végeztével a
szabadtéri programok helyszíne felé igyekez-
tünk. Az augusztust idézõ melegben bóvliárusok
kínálták portékáikat, de aki értékre „vadászott”,
az kézmûves tárgyakat, varrottasokat is besze-
rezhetett. A színpadon épp az Oláh Katalin ve-
zette székelyhídi Tini Dance moderntánccsoport
„puhította” a közönséget, majd sorra léptek a
porondra feltörekvõ tánccsoportok, sikert haj-
hászó énekesek. Mire Nótár Mary a cigányzené-
vel elegyített mulatós mixét a közönség elé vitte,
a focipályán már szép számú közönség gyûlt
össze. Az est fénypontját jelentõ, a nemzeti ér-
zést, a szülõföld iránti szeretetet erõsítõ Tamás
Gábor-koncertre ezres nagyságrendûre duzzadt
a hallgatóság.

Az I. Fekete-Körös-völgyi Magyar Napok zá-
ró színhelyéül Belényes szolgált. A református
templomban kórustalálkozóval ékesített isten-
tiszteletet tartottak, majd bemutatták a tervek
szerint jövõ március 15-én felavatandó Petõfi-
mellszobrot. Az idén harmadik alkalommal ki-
osztott Szórvány-díjat Miklós János belényesi ta-
nárnak, képzõmûvésznek adományozták.

A három nap tanúságaként levonható követ-
keztetés, hogy lélekerõsítõ, öntudatébresztõ vol-
ta miatt fontos ez a rendezvény. Míg a tömbben
élõk számára talán a szórakoztatás az elsõdle-
ges, itt a szórakoztatás is átlényegült azzá a tu-
dattá, hogy vagyunk még magyarok, és nem is
kevesen. Legalábbis elegen a folytatáshoz.

| D. Mészáros Elek

Szabó Ödön
meghallgatta
a helyiek panaszát

Népviseletben
a bemondó

Köröstárkányi
pillanat

A varrottast nemcsak árulták, hanem meg is mutatták
az öltések fortélyait

szórvány|
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A támogatásban évente egyszer részesülhet-
nek az országos nyilvántartásban szereplõ ter-
melõk, magán- vagy jogi személyek egyaránt,
ha legalább 3, legkevesebb 16 hónapos szarvas-
marhát tartanak, és az állatok már idén január
31-én szerepeltek az országos nyilvántartásban.
A gazdák az ügynökség azon Bihar megyei ki-
rendeltségénél nyújtsák be az igénylést, amely-
hez területileg tartozik a farm. A kérvényhez
szükséges az Országos Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság azonosító kódja,
és mellékeljék a személyi igazolvány vagy cégbe-
jegyzési igazolás másolatát, minden egyes állat
marhalevelének másolatát, illetve azon iratok
másolatait, amelyekkel igazolják a vágómarhák
kivonását a tenyészetbõl; a tejkvóta-nyilvántar-
tásba vétel igazolását, a 2012–13-as kvótaév-
ben leadott tej mennyiségét igazoló iratot (eze-
ket a kérvény leadásakor az ügynökség munka-
társa adja ki). Mellékelni kell a kérelem benyújtá-
sakor vagy legkésõbb november végéig egy ál-

latorvosi igazolást arról, hogy az állatok egészsé-
gesek, és rendszeresen ellenõrzik õket, továbbá
egy hivatalosan elismert szakmai szövetség iga-
zolása arról, hogy a gazda szarvasmarha-te-
nyésztõ. Ezt ingyen adják függetlenül attól, hogy
az illetõ gazda tagjuk-e vagy sem. Biharban a
következõ szervezetek adhatnak igazolást:
Asociaþia Judeþeanã a Crescãtorilor de Animale
Domestice ºi Pãsãri Bihor, Asociaþia Fermierilor
Crescãtori de Bovine Bihor, Asociaþia Cres-
cãtorilor de Vaci Bihoreana Chiºlaz és Asociaþia
Crescãtorilor de Animale Marghita.

Azoknak a gazdáknak, akik legalább 20 szar-
vasmarhát tartanak, legkésõbb jövõ január végé-
re be kell íratniuk egész állatállományukat a Faj-
tanyilvántartó törzskönyvbe (Registrul genealo-
gic), ezt megyénkben a Háziállat- és Baromfite-
nyészõk Bihar Megyei Egyesületénél (Asociaþia
Judeþeana a Crescãtorilor de Animale Domesti-
ce si Pãsãri) tehetik meg (székhelye ugyanott
van, mint a kifizetési ügynökségé, a nagyváradi
Püspöki, ma Matei Corvin út 1. sz. alatt) mun-
kanapokon 8–16 óra között.

A támogatás összegét a mezõgazdasági mi-
nisztérium 2014. március 1. után állapítja meg,
ekkora összesíti az állatállományról és eladott
tejmennyiségrõl szóló adatokat. Akik húsznál
több állatot tartanak, azok csak az ügynökség
megyei központjában adhatják le kérvényüket.

Igazolt tenyésztõk
kérhetik a támogatást

Befejezték a helyszíni ellenõrzéseket
Bejezték a területalapú támogatási
kérelmet benyújtott gazdák helyszíni
ellenõrzését, tájékoztatott a Mezõgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökség (APIA) Bihar megyei kirendelt-
sége. Megyénkben 193 gazdaságot,
összesen 1269 parcellát vizsgáltak.

Az eddigi jelentések szerint har-
minc szabálytalanságot találtak me-
gyénkben a területalapú támogatá-
sok igényléseiben feltüntetett adatok
és a valóság összevetésekor. Két
gazda ezért elesik a támogatástól,
28 esetben pedig büntetést kap a

kérelmezõ. A következõ idõszakban
a teledetekciós ellenõrzések felül-
vizsgálatát végzik el 1800 gazdaság-
ból 139-nél. Azt ellenõrzik, hogy való-
sak-e a kérelemben szereplõ adatok,
illetve megfelelnek a támogatási fel-
tételeknek a gazdák.

Mivel hamarosan megkezdik a fe-
lülvizsgálatot, Florian Pavel, az ügy-
nökség megyei vezetõje figyelmezteti
a gazdákat, hogy teljesítsék vállalt
kötelezettségeiket, ha ezt nem te-
szik, akár több évre is elveszíthetik a
támogatást. Az igazgató azt tanácsol-

ja, a gazdák jelenjenek meg a hely-
színi ellenõrzéskor, ha ezt kérik tõ-
lük. Az agrárkörnyezeti támogatást
kérõket emlékeztette, hogy aláírt kö-
telezettségvállalásuk szerint öt éven
át nyilvántartást kell vezetniük, és
minden tevékenységüket be kell je-
gyezniük. A nyilvántartást a kötele-
zettségvállalás lejárta után három
évig kell megõriznie a gazdának, és
ellenõrzéskor be kell mutatnia, ellen-
kezõ esetben a kizárás mellett akár
az elõzõ években kapott összeget is
vissza kell fizetnie.

A Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) Bihar megyei
kirendeltségein október 28-áig kérhetik
a szarvasmarha-tenyésztõk
a tej- és hústermelésre a támogatást.



közélet|

Érszõllõs község vezetõsége a díszpolgári
cím post mortem adományozásával fejezte ki
háláját és elismerését a néhai Baranyai Zol-
tán közgazdász iránt. Beke László polgármes-
ter olvasta fel a helyi tanács errõl szóló határo-
zatát, majd adta át az oklevelet a díszpolgár öz-
vegyének, aki azt örömmel és meghatottsággal
vette át. A méltatást Zeffer József tartotta meg.

Baranyai Zoltán Érszõllõsön született 1942-
ben, egy összetartó, hétgyermekes család má-
sodik gyermekeként. Az akkori politikai helyzet
nem kedvezett a családnak, életük nem volt ró-
zsásnak mondható. Azért, hogy a család együtt
maradhasson, és gazdasági meggondolásból is,
1969-ben Szatmárnémetibe költöztek. Ott
kezdtek új életet, de sajnos ott sem szegõdött
melléjük a szerencse, mivel éppen kifizetett há-
zukat elvitte az árvíz. Baranyai Zoltánnak ezen

a napon kellett volna bemutatnia államvizsga-
dolgozatát, de nem hagyta magára a fedél nél-
kül maradt családját, s majd csak az árvíz levo-
nulása után tette le a vizsgát. Nem omlott össze
a család, tagjainak összetartása, egymás iránti
szeretetük felszínen tartotta õket. Tanulmányai
végeztével õ segítette testvéreit a tanulásban a
legnehezebb idõkben is. 1971-ben megnõsült,
három gyermeke és négy unokája született.
Szatmáriként sem feledkezett meg szülõfalujá-
ról, mindig segített, ha kellett, és ha tudott. A
Kiwanis önkéntes szervezet aktív tagjaként ado-
mányból szerzett bútorzatot az érszõllõsi iskolá-
nak, óvodának, valamint 10 számítógépet a
községnek, s ezeket a mûvelõdési ház emeleti
termében üzemelték be. A településközpont-
ban lévõ világháborús emlékmû felállítása is
nagyrészt az õ nevéhez fûzõdik. Mindvégig szí-
vén viselte szülõfaluja sorsát. Hosszú szenvedés
után 2011-ben halt meg Szatmárnémetiben.

| Szõke Ferenc

Érszõllõs díszpolgára 
Néhány évvel ezelõtt Beke László
polgármester javaslatára vezették be
a község napján a díszpolgáravatást. Olyan
személyiség kapja meg a kitüntetõ címet,
aki közössége érdekében példaértékûen
munkálkodik, elõsegíti a település anyagi
és szellemi értékeinek gyarapítását,
a helység hírnevének öregbítését.

Több családtag is
eljött

az ünnepségre

Koszorúzás
az emlékmûnél

Archív fotó a néhai
Baranyai Zoltánról

A polgármester
adta át
a kitüntetést
az özvegynek
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|faluról falura

Érkörtvélyesrõl az elsõ írások 1342-bõl datá-
lódnak, Kurthules vagy Kerveles néven említik a
krónikák. Közigazgatásilag Szabolcs vármegyé-
hez, de Szatmár és Szilágy megyéhez is tarto-
zott. Az 1968-as területi átszervezés után Bihar
megyéhez csatolták. Ezen a vidéken találkozik a
kitûnõ minõségû nyírségi fekete föld az érmellé-
ki homokos talajjal, ennek is köszönhetõ, hogy
már a középkorban virágzott itt a gyümölcster-
mesztés és a szõlõmûvelés. Manapság a falu a
dinnyetermesztésnek köszönheti hírnevét, ezért
a falunapi ünnepség Érkörtvélyesi Dinnyefeszti-
vál néven honosodott meg.

Augusztus utolsó napjaiban jártunk a telepü-
lésen. A falu bejáratánál – mint már évtizedek
óta – elõször is dinnyeárusokkal találkoztunk.
Mint elmondták, az idei termés nem volt olyan
jó, mint korábban, örülnek annak is, ha a ter-
mesztésbe befektetett pénz megtérül. Tiszta jö-
vedelemre nem nagyon számítanak. A 80-100
hektáron termelt kobakos Nagyvárad, Szatmár
és a közbeesõ települések, de még Szilágysom-
lyó vagy Zilah piacaira is eljut.

A községházán Nagy István polgármester fo-
gadott. A fiatal elöljáró korábban a polgármes-
teri hivatal alkalmazottja volt, a 2012-es helyha-
tósági választáson kapott négy évre bizalmat a
helybeliektõl – közigazgatásilag a községhez tar-
tozik még Érvasad is. A 13 tagú helyi tanácsban
van 6 RMDSZ-es, 1 néppártos, 4 szociáldemok-
rata és 2 liberális önkormányzati képviselõ. A
polgármester javaslatára körutat tettünk a
körtvélyesi utcákon, melyek szinte mindenütt
munkatelepre hasonlítottak. Több mint 9,3 kilo-
méter hosszúságban aszfaltoznak.

Van jövõkép

– Mint általában más községekben – magya-
rázza a hivatalba visszatérve a polgármester –,
nekünk is az a legnagyobb gondunk, hogy kevés
helybelinek van stabil munkahelye. – Mintegy
300-an ingáznak Mihályfalvára az ARA-ba, az
olasz cipõgyárba, a vasúthoz. Körtvélyesen egy
éve mûködik egy cipõgyár, ahol mintegy 50–70
ember talált munkát. Márciusban eladtuk a volt
tsz-istállót ennek az olasz vállalkozónak, hogy

Gazdag, mert szorgalmas
a dinnyés község
Érkörtvélyes Bihar megye legészakibb
települése, Nagyváradtól
72, Érmihályfalvától mintegy 7 kilométerre
található. A települést érinti
a Nagyvárad–Szatmárnémeti közötti
országút és vasútvonal. Az itt termõ
méretes, zamatos dinnyérõl híres a község,
ahol örvendetesen sok a fiatal.

Nagy István polgármester az öncélú viták helyett
a közösség érdekeinek szolgálatára biztatja a helyi
tanácsosokat

Javítják a kisiskola
tetõzetét
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egy új gyárat építsen, és ezzel új munkahelyeket
teremtsen. Többen mezõgazdasági termékek
elõállításából, állattenyésztésbõl, a termékek ér-
tékesítésébõl élnek. És van egy harmadik réteg,
õk a napszámosok. De rajtuk kívül vannak még
olyanok, akik szociális juttatásból tartják fenn
magukat, talán az õ esetük a legnehezebb, hi-
szen nekik van általában a legnépesebb család-
juk.

– Említette a mezõgazdaságot, milyen gaz-
dálkodási forma jellemzõ errefelé? Vannak
olyan települések ugyanis, ahol társulások-
ban mûveltetik meg a földjeiket fõleg azok,
akiknek kevés a területük…

– Nálunk inkább azok vannak többségben,
akik tíz hektáron felüli birtokkal rendelkeznek,
õk adják be földjeiket megmûvelésre a mezõgaz-
dasági társulásokba. A kisebb, 2-3 hektárnyi te-
rületek gazdái általában maguk mûvelik meg
földjüket, hiszen szinte mindenkinek van egy fo-
gata, amivel lehet szántani, hogy minél keve-
sebb legyen a költség. Ha ezt a kicsi földet be-
adnák a társulásba, az onnan kapott termény
nem lenne elég a megélhetésükre. Nem olyan
rózsás kereset, de pótolja az esetleg még más-
honnan kapott jövedelmet.

– Így általában kifizetõdõ a gazdálkodás?
– Olyan számításokat tudomásom szerint

csak kevesen végeznek, hogy miképpen is jöve-
delmezõ egy hektár föld megmunkálása, mert
ha megtennék, és elõre tudnák, milyen jövede-
lem vár rájuk, az nem lenne jó hatással a mezõ-
gazdászatra. Természetesen a mi gazdáink tõlük
telhetõen mindent elkövetnek, hogy földjüket
megmûveljék. Így vagyunk az állattartással is,

egyre kevesebben vannak, akik állatokat nevel-
nek. Ma már a csak egy tehenet tartók kevesen
vannak, nem kifizetõdõ, azok vannak többen,
akik legalább tíz tehenet tartanak. A tejet a csar-
nokban gyûjtik össze mindennap, Szatmárné-
metibe szállítják egy feldolgozóüzembe. A hely-
beliek természetesen disznót is tartanak, saját
fogyasztásra vagy eladásra, és aprójószágot is.
Komoly gond az értékesítés, általában az
érmihályfalvi piacra járnak. Mivel a gabonatáro-
ló lerakatok megszûntek, a gazdáknak rá kellett
állniuk az állattenyésztésre: meg kell etetni a ga-
bonát az állatokkal, és ezeket kell értékesíteni.

– A körtvélyesi utcákat egy nagy munkate-
lephez hasonlíthatjuk, mi történik itt?

– Egy háromszakaszos pályázat része a
körtvélyesi utak leaszfaltozása mellett a kultúr-
otthon teljes felújítása és egy After School típu-
sú épület felépítése, ahol iskola utáni foglalkozá-
sokat tartanak majd. Lesz egy nagy konyhája és
két ebédlõje. Ezzel tudunk segíteni azokon a szü-
lõkön, akik egész nap dolgoznak, és nincs elég
idejük, hogy a gyerekeikkel foglalkozzanak. A
gyerekek itt ebédelhetnek, majd pedagógusok
felügyelete alatt készíthetik el másnapi leckéjü-
ket. A határon átnyúló pályázatnak köszönhetõ-
en további két kilométer aszfaltos út épül, de
csak a Penészlek–Érkörtvélyes közötti közút ki-
építése után. De még így is marad aszfaltozás
nélkül egy körülbelül 4 kilométeres útszakasz,
mely majd késõbbi megoldásra vár.

– Más tervek?
– A futballpálya mellett van egy nyolcvanáras

terület, amit egy külföldi vállalkozó vásárolt
meg. Öregek otthonát szeretett volna építeni,
de mivel nem nyert a pályázata, és õ bankköl-
csönt vett fel, végül a bank tulajdonába került a
telek. Ezt szeretnénk visszavásárolni, és egy sza-
badidõközpontot létesíteni ott, valamint egy
sportcsarnokot felépíteni. Ezen a helyen késõbb
a falunapot is meg tudnánk tartani. Szeretnénk
a helybeliek véleményét is kikérni errõl.

– Mennyire van kiépítve a közmûve-
sítés a faluban?

Akár egy építõtelep
– számos helyen

dolgoznak

A református
templom 1848-ra
épült fel

Gyógyszertár is van
Körtvélyesen
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– Az ivóvíz és a földgáz minden utcá-
ban be van vezetve, az utolsó házig min-
denki rá van kapcsolva ezekre a hálóza-

tokra. 17,5 kilométer az utcák hossza, ilyen
hosszú a vízvezeték és majdnem ennyi a gázve-
zeték hossza is. Az ivóvízellátással volt gond,
mert a 270 méterre fúrt kút, ahonnan az ivóvi-
zet nyertük, nem volt elég, ráadásul a vízrõl ki-
mutatták, hogy arzénos és homokos, ezért a me-
gyei tanácstól kértünk segítséget egy újabb kút
fúrására. Kaptunk is 180 ezer lejt, és a kút elké-
szült. Sikerült összekötni a két kutat, de külön-kü-
lön is lehet mûködtetni. Ez megoldja az ivóvízel-
látást.

– Gazdag-e vagy szegény ez a település?
– Szerintem az elsõ jelzõ érvényes a mi tele-

pülésünkre. Azt nem mondhatom, hogy min-
denki gazdag itt nálunk, de mivel nagyon szor-
galmas emberek élnek itt, ezért én így jellemez-
ném a községet, melynek a helybeliek szavaza-
tai alapján elöljárója lettem. Én azt mondom,
hogy ez a település nem azon az úton jár, hogy
elvesszen. Erre az is garancia, hogy nagyon sok
a fiatal a faluban, az iskolánkban majdnem 500
gyerek tanul, mindez bizonyítja, hogy Körtvé-
lyesnek van jövõképe.

Félezer diák

Ha már szóba került az iskola, oda is beko-
pogtunk. Vakáció lévén, a tanintézetben csend
uralkodott, a gyerekzaj ezúttal hiányzott. Az
épület néhány tantermét Vincze Márta igazga-
tóval jártuk be. Csak a legnagyobb elismeréssel
beszélhetek mindarról, amit láttam. Vincze Már-
ta matematika–fizika szakos tanár, 30 éve az is-
kola pedagógusa, az igazgatói tisztséget 2006
óta tölti be.

– Minden szépen rendbe van téve, vannak-
e gondok ennek ellenére?

– A B épület tetejét 2000–2004 között javí-
tották, ám nem új anyagból, emiatt tönkrement,
s beázott az épület, ezért fel kellett újítani a tetõ-
szerkezetet.

– Beszéljen a gyerekek létszámáról, az is-
kola más megvalósításairól!

– Óvodásokkal és az érvasadi gyerekekkel
együtt összesen mintegy 600-an tanulnak a dr.
Balási József nevét viselõ intézményben, Kört-
vélyesen közel félezren. Nagyon sok óvodásunk
van, nem félünk attól, hogy nem lesz gyermek-
utánpótlás. Elõkészítõ osztály is mûködik, eddig
egy volt, az új tanévben kettõ. Véleményem sze-
rint ez nagyon jó dolog. Általában véglegesített
pedagógusok oktatnak, többnek is van I. foko-

zata. Helybeli tanárok kevesen, mindössze né-
gyen vannak, a többiek ingáznak Érmihályfal-
váról, Érsemjénbõl, Értarcsáról, Nagykárolyból,
Nagyváradról. Itt nagyon jó közösség van, talán
ezért is szeretnek a semjéni és tarcsai pedagógu-
sok is ide jönni dolgozni.

Mind a megyei tanfelügyelõséggel, mind a
helyi elöljárósággal nagyon jó a viszonyuk –
mondja még el az igazgató –, megkapják a szük-
séges támogatást. Az iskola a tavalyelõtti faluna-
pon vette fel dr. Balási József nevét, mivel az
egykori körvélyesi nemesi család egyik épületé-
ben is zajlik tanítás; az épület falára egy emlék-
táblát is elhelyeztek.

Reformátusok

Érkörtvélyesen, mint általában az érmelléki
településeken, a domináns vallás a református,
ám természetesen itt is élnek más felekezetûek,
római katolikusok, görög katolikusok, ortodo-
xok is. Az Érkörtvélyesi Református Egyházköz-
ség lelkipásztora Szabó József, aki 1979 óta
szolgál a gyülekezetben. Elmondta, hogy az
1130 lelkes református közösség háromnegye-
de járul hozzá az egyház fenntartásához. Általá-
ban mintegy 150-en vesznek részt az istentiszte-
leten. Évente nagyjából 25 temetés mellett 20
keresztelõ van, házasságkötés általában 8-10-
12. Véleménye szerint ez nagyon jó arány, be-
szélgetésünk hetében is két esküvõre készülnek
– tette hozzá a lelkész.

A templomot kívül-belül felújították, a nyílás-
zárókat kicserélték, gázfûtést vezettek be. Maga
az istenháza 1604-ben épült, majd 1799-ben a
déli oldalán kitoldották. 1840-ben kezdték el az
új templom építését, 1848-ra készült el, pontos
dátum nincs arról, hogy mikor avatták fel. „Úgy
látszik, a szabadságharc más irányba terelte az
emberek figyelmét” – jegyezte meg a tiszteletes.

Egy helybeli házaspárnak köszönhetõen szé-
pen berendezett, kívül-belül takaros falumúzeu-
mot alakítottak ki. Tóth Imre nyugalmazott ta-
nár és felesége, Tünde mindent megtett azért,
hogy a falu a hagyományõrzés terén is kiemel-
kedõ eredménnyel büszkélkedjen. De az egész-
ségügyi központ is kitûnõ állapotban van, és sok
helybeli lakos örömére gyógyszertárak is mû-
ködnek a településen.

A körtvélyesiek
zöme református
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A különleges hangulatot teremtõ falfestmé-
nyek vagy minták aránylag kis költséggel és ke-
vés rendetlenséggel megvalósíthatók, és látvá-
nyos változást eredményezhetnek a lakás bár-
melyik helyiségében. Tökéletes választás lehet
mindazoknak, akik ráuntak az egyszínû falakra,
mennyezetre. A kreatív, szinte már mûvészinek
nevezhetõ ábrák sokak szerint jól mutatnak a
karon, vádlin, bokán, nyakon, háton, vállon is.

Szabó Richárd komoly szépérzékkel megál-
dott fiatalember, szívesen közremûködik a meg-
álmodott tetoválás vagy faldekoráció elkészíté-
sében.

– Mióta foglalkozik ezekkel az ábrázolá-
sokkal?

– Mindig is érdekeltek ezek a technikák, de
hozzávetõleg hat éve kezdtem komolyabban is
foglalkozni velük, s azóta rendületlenül készítem
a különbözõ tetoválásokat és a faldekorációkat.

– Hol tanult rajzolni?
– Ilyen iskolát vagy kurzust sajnos anyagi

okok miatt nem volt lehetõségem végezni, de
mivel már egész korán észrevettem, hogy jó
kézügyességgel áldott meg a jó isten, így min-
denképpen szerettem volna kihasználni ezt az

adottságot. Autodidakta módon képeztem ma-
gamat, sokat olvastam az interneten a különfé-
le technikákról, s természetesen a mai napig is
igyekszem folyamatosan bõvíteni tudásomat.

– Honnan jött az ötlet, hogy tetoválásokat,
faldekorációkat készítsen?

– Az elsõ faldekorációmat csupán unalom-
ûzésnek szántam, de végül hobbi lett belõle. Az
elsõ tetoválásom pedig úgy született, hogy az is-
kolai éveim alatt elég sokat rajzolgattam, s az
egyik osztálytársam a rajzaim láttán megkért,
hogy készítsek neki egy tetoválást.

– Mivel készülnek ezek a faldekorációk?
Festékkel, esetleg spray-vel?

– Festékkel, pontosabban elõször ceruzával
megrajzolom a kívánt mintát, s azután kerül rá
a festékréteg. Tulajdonképpen ugyanúgy mû-
ködik, mint a sima falfestésnél, semmilyen kü-
lönleges festékre nincs szükség, viszont érde-
mes olyan mintát választani, amit hosszú távon
szívesen nézegetünk majd, ugyanis ha csak
nem lemosható festékkel készül, akkor a követ-
kezõ meszelésig ott marad.

– Nagyjából hány tetoválást, faldekorációt
készített az elmúlt években?

– Pontos számot nem tudok mondani, de
körülbelül egy tucatnyi faldekorációt és kétszer
ennyi tetoválást. Nagyon szívesen foglalkoznék
ezzel akár fõállásban is a jövõben, ugyanis sze-
retem valóra váltani az emberek kéréseit. Re-
mélem, tovább tudom majd képezni magam,
és egyszer talán elmondhatom majd, hogy ez a
hivatásom.

| Balázs Anita

Egyedi dekorációk
falra, bõrre

Kreatív faldíszítési technika hódít
napjainkban, egyre divatosabb ugyanis
az úgynevezett faldekoráció. Virágkorát éli
manapság a tetoválás is. Az elképzelt
ábrát a falra vagy a bõrünkre ügyes kezû
mesterek varázsolják rá, mint például
a nagyszalontai SZABÓ RICHÁRD.
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Ahány gyermeket nevelünk, annyi nevelési
gyakorlatot kell elsajátítanunk az élet során.
Mindegyik más és más egyéniség, mindegyik-
nél más módszert kell alkalmazni az eredmény
eléréséhez. Ezért aztán a sokgyerekes család
sem jelentheti ki egyértelmûen, hogy ezt a
„szakmát” behatóan ismeri, nem kell többet
tanulnia. Bizony kell. Az is igaz viszont, hogy
a leghálásabb foglalatosság, hiszen semmi
sem okoz nagyobb örömet, mint a gyermeke-
ink által elért sikerek, melyek valamilyen mér-
tékben a jó nevelésnek is köszönhetõek.

Éva asszony Érszõllõsön született, ott kezd-
te el tanulmányait, majd Margittán érettségi-
zett. Mai mértékkel mérve elég fiatalon, 21
évesen férjhez ment Lázár Imre állattenyészté-
si mérnökhöz, aki a Székelyföldrõl, a Hargita
megyei Lövétérõl érkezett Érszõllõsön elnyert

munkahelyére. Közben a munkahely Szilágy-
pérre szólította õket, majd újra Érszõllõsre.
Idõközben három gyerekük – Tamás, Hajnal-
ka, Botond – született. Ezen kívül Imrének van
egy leánya, Júlia az elsõ házasságából, akivel
mind a mai napig állandó és rendszeres kap-
csolatot tart.

Ahogy az elsõ gyermek közeledett az isko-
lás korhoz, egyre inkább azon igyekeztek,
hogy olyan városba kerüljenek, ahol a gyere-
kek érettségiig tanulhatnak. A szerencse mel-
léjük szegõdött, és Imre állást kapott a
margittai polgármesteri hivatalnál mint mezõ-
gazdasági mérnök. Éva, aki nagyon szerette a
gyermekeket, és úgy érezte, a három cseme-
tével kellõ nevelési gyakorlatot szerzett, gon-
dolt egy nagyot, és 2000-ben úgy döntött, hi-
vatásos, fõállású nevelõszülõ lesz. Felvette a
kapcsolatot a gyámüggyel, majd a kötelezõ el-
lenõrzések, alkalmasság vizsgálatok után meg-
kapta az engedélyt, és a gyámügy fizetett al-
kalmazottja lett. Közben döntésének helyessé-

Gyermeknevelés –
a legnehezebb szakma
Vannak különösen nagy szellemi vagy
fizikai képességet, esetleg mindkettõt
igénylõ foglalkozások, de azt hiszem,
egyetértenek velem a kedves olvasók
abban, hogy a legnehezebb a gyermekek
nevelése. Saját tanult szakmája mellett
ezt az emberpróbáló „mesterséget”
vállalta magára egy margittai házaspár,
LÁZÁR IMRE és ÉVA, utóbbi hivatásos
nevelõszülõ.

Lázárék saját
és fogadott

gyermekeikkel

Anyuka és apuka
a nevelt lányokkal
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gérõl meg kellett gyõznie férjét, ami bizony,
saját bevallása szerint, nem volt „könnyû me-
net”. Addigra már felépítették, mondhatni sa-
ját kézzel, margittai házukat, mely alkalmas
volt egy nagycsalád befogadására.

Imre, aki szintén családcentrikus, melegszí-
vû ember, ma már úgy nyilatkozik, hogy he-
lyesen döntött életének párja, és nem bánta
meg soha egy percig sem, hogy beleegyezett
tervének megvalósításába. Egy ilyen nagy csa-
lád rengeteg munkával, felelõséggel jár,
ugyanakkor mérhetetlenül sok örömet is sze-
rez – mondta a családfõ.

Hogyan jött az ötlet, honnan vette az erõt
és bátorságot az elhatározáshoz, hogy három
saját gyerek mellett még három másik – Ale-
xandra, Anna, Ágnes – nevelését is elvállalja?
– kérdeztem Éva asszonyt. Azt felelte, hogy
mindig nagyon szerette a gyermekeket, és ne-
velésük számára több örömet okoz, mint mun-
kát. Ezen kívül jót tesznek azokkal a gyerekek-
kel, akik így nem intézetben, hanem család-
ban nõnek fel. Az sem elhanyagolható, hogy
a nevelõszülõség munkakönyves állás, ami
öregkorára nyugdíjat biztosít majd, de soha
nem ez volt az elsõrendû szempont. 

– Nálunk nincs különbség az általam szült
vagy a nevelt gyerekek között, mindegyik a mi
gyerekünk, és õk is édestestvérként szeretik
egymást. Tõlünk rengeteg szeretetet kapnak,
és ezt õk viszonozzák. A szeretet pedig, mint
tudott, csodákra képes – mondta Lázár Éva. A
továbbiakban kifejtette, hogy a szeretetben

nevelt gyerekekkel nincs sok gond, õk maguk
is segítenek egymás elrendezésében, nevelé-
sében. A nagyobbak követik a szülõk példáját,
az övékét pedig a kicsik. A gyerekek általában
lemásolják a felnõttek – elsõsorban a szülõk –
viselkedési mintáját, ezért nagyon vigyáznunk
kell, hogyan nyilvánulunk meg elõttük. Vitás
ügyeket nem célszerû a gyermekek szeme lát-
tára rendezni.

A nem saját gyerekek nevelését a gyámügy
nagyon szigorúan ellenõrzi helyszíni szemlé-
vel, érdeklõdik az iskolában és a családorvos-
nál is. Idõnként megkérdezik a gyermekeket,
hogy akarnak-e továbbra is ott maradni. Ez a
Lázár családnál nem kétséges, hiszen õszinte
és igaz szeretet tartja õket össze. Saját gyere-
keik mind egyetemet végeztek, és ezt akarják
nyújtani nevelt lányaiknak is. Akiket, ha majd
elkerülnek, akkor is mindig saját gyermekként
várnak haza. Hiszen nem az a gyermek szüle-
je, aki nemzi és megszüli, hanem aki felneveli
õt – vallják.

Lázár Évának és Imrének a gyermekneve-
lés nem számít áldozatnak, hanem inkább ke-
gyelemnek. Mindketten nagycsaládból szár-
maznak, ez a modell van a génjeikbe kódolva,
és gyermekkorukban beléjük ivódott a népes
család öröme, összetartó ereje. Remélhetõleg
ezt öröklik tõlük gyermekeik is. Példájuk kö-
vetendõ, hiszen ha mindannyian ezt tennénk,
nem fenyegetne bennünket a nemzetfogyás
veszélye.

| Szõke Ferenc

Székelyföldön
a rokonsággal
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– Beszéljünk pár szót a kezdetekrõl, mi-
lyen szükségszerûség hozta létre a Vidifiszt,
kinek az ötlete alapján született meg a vi-
dék fiatalságát tömörítõ szövetség?

– Nyílt titok az ötletadó személye, Szabó
Ödön jelenlegi parlamenti képviselõ még
2002-ben elõállt a vidéki ifjúság egyfajta er-
nyõszervezetbe való tömörítésének gondolatá-
val. Ekkor már sikeresen mûködött a Nagyvá-
radi Magyar Diákszövetség, a vidékieket is fel-
karoló MIDESZ viszont leszálló ágban volt, mi-
vel az addigi vezetõk kiöregedtek, a megfelelõ
fiatalítás pedig elmaradt, aminek következté-
ben már nem tudta betölteni funkcióját. Egyik
szembetûnõ különbség a két tömörülés kö-
zött, hogy a Vidifiszben a MIDESZ-szel ellen-
tétben a helyi szövetségek önálló státussal ren-
delkeznek, nincs alárendeltségi viszony, csak
együttmûködés.

– Hogyan mûködik a Vidifisz, a vidéki
szövetségeknek milyen a szervezeti felépíté-
sük?

– Mi ernyõszervezetnek mondjuk a Vidifiszt
annak ellenére, hogy jogilag nem az. A me-
gyei vezetés kordináló szerepet tölt be a helyi
csoportok között, kommunikációs csatorná-
nak is nevezhetnénk. Heten látjuk el ezt a fel-
adatot, az elnök mellett van egy ügyvezetõ el-
nök és öt regionális alelnök. Az elnöki teendõ-
ket jómagam látom el, ügyvezetõ elnök Major
Lóránt, Érmihályfalva körzet regionális alelnö-
ke Nagy Károly, Margitta körzet vezetõje
Tõtõs Norbert, az Érmellék déli részéért Se-
bestyén Lajos felel, Berettyó menti régiós alel-
nök Sípos Hodgyai Edit, míg a szórványban
élõ fiatalok irányítása Grim Andrásra hárul.
Továbbá helyi szinten egy-egy elnök, alelnök
és titkár vezeti a fiatalokat. Az említett funkci-
ókat demokratikus módon, a tagság részvéte-
lével tartott választások útján töltjük be. Helyi
szinten választják meg a helyi vezetõket, két-
évente pedig a helyi szövetségek a regionális
vezetõk személyérõl döntenek. Ezt az irányítá-
si rendszert a tavalyi megválasztásomat köve-
tõen vezettük be, amit a hatékonyabb kapcso-
lattartás tett szükségessé.

– Hány településen mûködik ifjúsági szö-
vetség, és milyen a tagság életkora?

Nagy célok elõtt a Vidifisz
A Bihar megyei Vidéki Ifjúsági Szövetség,
a Vidifisz tevékenysége révén az utóbbi
idõben egyre többet hallat magáról,
emellett a tagsággal való gördülékenyebb
kapcsolattartás érdekében szervezeti
struktúraváltásra is sor került. A fiatalokat
összefogó civil szervezetrõl beszélgettünk
BÁNTÓ NORBERTTEL, a Vidifisz Bihar
megyei elnökével.

Bántó Norbert
tavaly óta elnökli

a szervezetet

A szabadidõ
hasznos eltöltése

a céljuk
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– Tizenhat településen mûködik a Vidifisz,
az alsó korhatár elvárásaink szerint 16 év len-
ne, de ez nem szentírás, vannak 13-14 éves
önkénteseink is. A felsõ korhatár pedig 35 év
körül van. Ez leginkább a vezetõkre vonatko-
zik, a tagokat 22-23 éves koruk után igen ne-
héz megtartani. Ez érthetõ is, hisz többen el-
kerülnek a otthonról, családot alapítanak,
életvitelük egy újabb szakaszába érkeznek. Ily
módon az átlagéletkor 18 év körül mozog, ezt
szeretném mindenképp húsz fölé nyomni.

– Nyilvánvalóan már az alakuláskor meg-
határoztak bizonyos feladatokat, célokat.
Olyan tevékenységeket, amelyek értelmessé
és egyúttal életképessé teszik a szövetséget.

– Kétségtelenül. Szerteágazó programokra
gondoltak, gondoltunk. Elsõsorban a fiatalok
hasznos és értelmes idõtöltésének a biztosítá-
sa volt a cél. A kezdetekben talán könnyebb
volt a fiatalok mozgósítása, mint manapság,
tíz év alatt az internet lépett elõ elsõ számú
„közellenséggé” a számunkra. Kényelmessé,
ugyanakkor magányossá is tehet a technika
mindamellett, hogy nélkülözhetetlen a min-
dennapi kommunikációban. De a kérdésnél
maradva, olyan tevékenységek megvalósítása
volt a cél, amelyekben egyrészt a fiatalok jól
érzik magukat, másrészt pedig hasznos mun-
kát végeznek abban a közegben, ahol élnek.

Ezek lehetnek környezetvédelmi, kulturális, jó-
tékonysági rendezvények. Egyik alappillére a
Vidifisznek a hagyományápolás, aminek ékes
példája a Biharfélegyházán évek óta sikeresen
mûködõ Partiumi Néptánctábor, ahol a
néptáncoktatás mellett kézmûves foglalkozás
is zajlik. Két alkalommal amatõr színjátszó ta-
lálkozót is szerveztünk, ezt szeretnénk hagyo-
mánnyá tenni. Ezek nem megmérettetés jelle-
gûek, hiszen nincs rangsorolás. Helyette ne-
ves színészeket nyerünk meg szakmai észrevé-
telezésre, kiértékelésre, ami további fejlõdés-
hez segíti a csoportokat.

– Van-e bármiféle kapcsolatuk más me-
gyék fiataljaival?

– Ezen a téren még van tennivaló. Nemrég
találkoztunk Arad megyei fiatalok vezetõivel,
értékes megbeszélés volt a jövõbeli együttmû-
ködésre nézve. Az elkövetkezendõkben szoro-
sabbá akarjuk fûzni a kapcsolatot a Szatmár és
a Szilágy megyeiekkel is. Már az idei tánctábo-
runkban is voltak „idegenlégiósok”, nemcsak
más megyékbõl, de Magyarországról is.

– A terveikrõl mondjon néhány szót!
– Három tevékenységi célterületen szeret-

nénk sikeresek lenni. Ide tartozik a hagyo-
mányápolás, aminek keretében a már jól bejá-
ratott programok mellett gyerekek számára
szeretnénk egy olyan tábort létrehozni, amely-
ben õsi dolgainkkal ismerkednének. Így példá-
ul a kézmûves foglalkozások mellett hagyomá-
nyos kenyérsütéssel, íjászattal, lovaglással
kombinált programokon vennének részt. Az
értelmes szórakozás a másik nagy pillér, ami-
re építkezünk a jövõben. Az idén elsõ alka-
lommal szerveztük meg Margittán a Szabad-
ság Fesztivált, amit a Vidifisz szórakoztató fõ-
programjává akarunk tenni. A harmadik nagy
feladat az utánpótlás nevelése, ennek érdeké-
ben a Vidifiszen belül létrehoznánk a fiatal pe-
dagógusok szövetségét. A pályakezdõ tanárok
hatékonyan terelgetnék a fiatalokat a közössé-
günkbe.

| Mészáros

Vidifiszes
szervezõk
a margittai
fesztiválon

Ernyõszervezetként,
koordinálóként is

mûködik
a szövetség
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Monospetri katolikus közössége több mint
600 egyházfenntartót tart számon, de ha hoz-
závesszük a roma közösséget is, számuk eléri
az 1000 fõt. Varga tisztelendõ a plébániát
mint intézményt már átvette, az épületet most
javítják, festik, lambériázzák belülrõl. Szeren-
csés helyzet, hogy Hajas Attila kántor-hitokta-
tó ehhez is ért, ezért ezeket a munkálatokat
„házilag” megoldják. A takarítás „alapembe-
re” Tanyi Csilla sekrestyés, no meg az egyház-
tanács tagjai. Az iroda elõszobájában találtunk
egy csendesebb helyet a beszélgetésre.

Varga Sándor Nagyváradon született 1984.
október 1-jén, és ott végezte el tanulmányait
érettségiig. A családból a „vallási vénát” anyai
nagyapjától örökölte. Felmerült benne a szer-
zetesség gondolata is, de végül a papi hivatást
választotta. 2011-ben szentelték pappá. Elsõ
állomáshelye segédlelkészként Érmihályfalva
volt, majd Margitta következett. Mire az Értõl
a Berettyóig ért, megérkezett a monospetri
plébániára.

– Hogyan lehet, hogy ortodox és reformá-
tus szülõk gyermeke katolikus pap lesz? Mi-
kor és hogyan találkozott az apostoli hittel?

– A papi hivatástudat elég korán, már 12
éves koromban elkezdett érlelõdni bennem

annak ellenére, hogy reformátusnak keresztel-
tek. A nagy változás akkor történt, amikor nõ-
vérem férjhez ment egy vallását gyakorló ka-
tolikus férfihoz. Vasárnaponként rendszere-
sen jártunk templomba, és egyre jobban meg-
tetszett nekem a katolikus vallás. Rendszere-
sen jártam a katolikus ifjúsági csoport találko-
zóira, és a tisztelendõ úr felhívását követve a
szentmisékre is. A sógorom buzdított arra,
hogy gyakoroljam azt a vallást, melyben meg-
kereszteltek, de én jobban vonzódtam az
apostoli valláshoz. Tetszettek a szentmisék és
az áldozás. A lelkészem viszont nem igazán
akart elengedni a református közösségbõl, de
végül sikerült. 14 évesen voltam elsõáldozó,
és ezzel megtettem az elsõ lépést a papi pálya
felé. Ettõl kezdve rendszeresen ministráltam,
még gimnazista koromban is. Szinte minden
alkalommal felolvastam. Tudatosan készültem
a papi pályára, ezért nem is kezdtem komo-
lyabb udvarlásba. Igaz, e tekintetben voltak ví-
vódásaim, de a szolgálatkészség, az áldozat-
készség legyõzte ezeket. Véleményem szerint,

Hivatástudattal
a gyülekezet élén

Monospetri római katolikus közössége
a közelmúltban új plébánost kapott.
VARGA SÁNDOR a fiatalabb generációt
képviseli, eddig segédlelkészként szolgált,
most elõször kapott plébániát, és nem is
akármilyet.

Népes gyülekezetet vezet az ifjú plébános 

A plébánia
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ha valaki vállalja a cölibátust, nem kell legyõz-
nie, eltipornia, szõnyeg alá söpörnie ösztönös
érzéseit, hanem uralkodnia kell rajtuk. Meg
kell szelídíteni a vágyainkat. Ezek a vágyak el-
kísérnek bennünket, és szakaszosan törnek
elõ belõlünk az élet során: elõször a társ, majd
a gyermek, késõbb az unokák hiányozhatnak.
Helyettük azonban ott van egy egész közös-
ség, amelynek lelki életét irányítani kell.

– Mennyiben segítik önt a segédlelkész-
ként szerzett tapasztalatok? Egyáltalán
szükséges állomás ez a lelkész életében?

– Véleményem szerint a káplánság nagyon
hasznos. Sok olyan dolognak a megoldását
láthatjuk egy nálunk tapasztaltabb paptól,
amit az életben hasznosítani lehet. Kell egy tá-
masz, egy tanácsadó a pálya elején, akár ad-
minisztratív, akár lelki gondozás szempontjá-

ból nézem. Mint ahogy a test orvosa elsõ lé-
pésben csak rezidens, úgy a lélek gyógyásza is
elõször csak káplán.

– Tudott dolog, hogy kevés a végzõs pap.
Eleve kevesen jelentkeznek erre a hivatásra,
és a bejutók sem mind végeznek. Mi lehet
ennek az oka?

– Valóban kevesen vagyunk. Az én évfolya-
momon 24-en kezdtünk, és csak 7-en végez-
tünk; egy személy egy hét után távozott. Egye-
sek képtelenek megbirkózni a nagy mennyisé-
gû tananyaggal, mások ott döbbennek rá,
hogy mégsem nekik való ez az életforma, de
voltak olyanok, akik fegyelmi okok miatt
kénytelenek voltak távozni. Akadt olyan is, aki
szerelembe esett, és feladta eredeti elhatáro-
zását. Én azonban úgy látom, ha valaki meg-
gyõzõdéssel, erõs elhatározással, kellõ hiva-
tástudattal kezdi el a teológiát, azon rajta van
Isten áldása, és el is végzi.

– Hogyan képzeli el a megismerkedést az
itteni közösséggel?

– Azokat, akik rendszeresen járnak szent-
misére, hamar meg fogom ismerni, a ház-
szentelés idõszaka szintén jó alkalom az ismer-
kedésre, azon túl családlátogatásokra is lesz
gondom. Mindenkit meg akarok szólítani,
olyat is, aki jelenleg valamilyen okból nem jár
szentmisére. A fiatalokkal különbözõ progra-
mok alkalmával gyakrabban találkozhatok.
Természetesen velük sokat kell foglalkozni,
mivel õk képviselik a falu jövõjét. Az én elkép-
zeléseim szerint nem elég, ha csak rendszere-
sen járunk templomba. Az Istenben való hi-
tünk kell hogy erõsödjön. Ezt az üzenetet fo-
gom tolmácsolni híveimnek. Ehhez a lépéshez
kell megtalálnunk közösen az utat.

– Monospetriben igen nagyszámú a roma
közösség, és tudomásom szerint valameny-
nyien katolikusnak vallják magukat. Velük
kapcsolatban van valami elképzelése?

– Ebben a témában még nincsenek kiforrva
a gondolataim. Õk is Isten gyermekei, jó len-
ne hitüket, istenfélelmüket erõsíteni, ami való-
színûleg jót tenne az egész falunak. Minden-
képpen gondolkodom a dolgon, és ha lesz
kész tervem, visszatérünk erre a kérdésre.

– Mit üzen híveinek?
– Mindenekelõtt azt, hogy szeressék Istent,

ragaszkodjanak õseik hitéhez és templomuk-
hoz, mert ahogyan Gárdonyi Géza mondja az
Egri csillagokban: „A falak ereje nem a kõ-
ben vagyon, hanem a védõk lelkében”. Csak-
is Isten szeretetében meggyökerezve válha-
tunk erõs közösséggé.

| Szõke Ferenc

Monospetri római
katolikus

temploma

Elsõáldozókkal
a Mária-szobornál

2013. október|Biharország|21



|útravaló

Nagyszalontától délnek, Arad irányába az el-
sõ település Illye (Ciumeghiu). Ma a községköz-
pont szerepét tölti be, közigazgatásilag hozzá
tartozik Erdõgyarak és Mezõbaj. Csendes kis
román falu a dél-bihari síkságon. Bár a legutób-
bi, 2011-es népszámlálási adatok szerint öt ma-
gyar is él itt, a számuk elenyészõ a 1789 mel-
lett. 1927-ben itt született a Munkácsy Mihály-
és Kossuth-díjas szobrászmûvész, Kiss István,
akinek számos alkotása közül nekünk a legis-
mertebb Arany János ülõ köztéri szobra lehet,
ami Szalontán látható.

Borovszky Samu és Jakó Zsigmond monog-
ráfiáiban csak pár sor szerepel Illyérõl, de még
Bunyitay Vince sem foglalkozik vele. Ami ért-
hetõ, hiszen jó évszázaddal ezelõtt is többségé-
ben románok lakták, katolikus egyháza nem
volt, és reformátusok is csak néhányan éltek a
településen. Ami viszont tudható, hogy a
Váradi Regestrumban a XIII. században említik
elõször a nevét, 1332 és 1337 között pedig
Villa Helye és Eliae néven szerepel a pápai ti-
zedjegyzékben. Borovszkytól tudjuk, hogy
1901-ben Illye „házainak száma 290, lakosaié
pedig 2112. Van postája, távírója és vasúti ál-
lomása”, továbbá „a mult század elején messze
vidéken híres vízimalma volt”.

Kérdéseket vet fel, hogy valóban jó helyre
megyünk-e, ugyanis Miskolczyról egyetlen szó
sem esik a leírásokban. További kutakodás
eredménye a találat, miszerint II. kategóriás, te-
hát megyei hatósági védelem alatt álló mûem-
lékrõl van szó, és valóban létezik a Miskolczy-
kastély, más nevén Tisza-kúria. A páratlanul
szép épületet 1779-ben emelték barokk stílus-
ban, majd 1910-ben némileg átalakították.

A kúriát hamar megtaláljuk a fõút mellett.
Gyönyörûen felújított ingatlan fogad. Az elsõ
kellemes csalódást azonban rögvest több kelle-
metlen követi. Ahogy kiszállok az autóból,
azonnal cigánygyerekek teremnek mellettem és
aprót kérnek, aztán követelnek, majd amikor
nem elégednek meg azzal, amit kaptak, nagyon
csúnyán szitkozódni kezdenek, tán még anyám
is csuklott otthon. Az épületet szemügyre véte-
lezése közben egy csapat cigány kiált át az út
túloldalán lévõ buszmegállóból. Igazából csak
egy kis apró kéne nekik is. Voltak vagy húszan,
nem kaptak semmit, aminek megint az lett a
vége, mint a gyermekek esetében… Nem vala-
mi turistabarát hely – vontam le azonnal a kö-
vetkeztetést.

Ha már megtaláltuk a Miskolczy-kastélyt, be
is szerettünk volna menni, de az egész faluban,
sem a községházán, sem máshol nem találtuk
meg azt az embert, akinél a kulcsokat hagyták,
hogy jó helyen legyenek. Telefonon értük el
Rostás Istvánt, a község erdõgyaraki alpolgár-
mesterét, aki elmondta, román–magyar együtt-
mûködéssel nyert uniós forrásból sikerült felújí-

Kastélykeresõben
Dél-Biharban

Bihar megyének a Nagyszalontától délre
esõ része idegenforgalmi szempontból
fehér folt, de mondhatnánk úgy is, hogy
fekete lyuk. Keveset tudunk például Illyérõl
és Erdõgyarakról, pedig egyes turisztikai
térképeken be van jelölve, hogy „kastély
vagy kúria” is található itt. Illyén
a Miskolczy-kúria, Gyarak
szomszédságában a Tisza-kastély
létezésérõl tudtunk. Elindultunk, hogy
felfedezzük épített örökségünk e két rejtett
kincsét. Igazi kaland lett belõle.

Illyén
idegenforgalmi
látványosság is
lehetne a kúria
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tani a Miskolczy-kúriát. Illye a határ túloldalán
fekvõ Méhkerékkel együtt pályázott (a magyar-
országi településen egyébként jelentõs román
kisebbség él, az iskolán és a községházán több-
nyelvû a tábla, s minden gond nélkül a magyar
mellett a román trikolór is elfér). Mindkét falu-
ban mezõgazdasági üzleti központot hoznak
létre, az illyei kúriára félmillió eurót költöttek.

Azt is megtudjuk a magyar alpolgármester-
tõl, hogy az épületben az 1948-as államosítása
után orvosi rendelõk mûködtek, ám az utóbbi
években rettenetesen leromlott az állaga. Mivel
egykori tulajdonosainak leszármazottai nem
igényelték vissza, a község birtokában maradt,
és kezdeni kellett vele valamit. Most ott áll a
szépen felújított épület – üresen. Azt, hogy mi-
kor költözhet bele élet, vagyis az üzleti központ,
még nem lehet tudni.

Amíg oda-vissza elsétálunk az épület elõtt, új-
ból felerõsödik a követelés: adjunk egy kis
pénzt! Nem adtunk. Beültünk az autóba, és el-
indultunk. A statisztikák szerint a több mint
1700 illyei lakosból alig háromszáz vallotta ma-
gát cigánynak, de a megkérdezett helyiek sze-
rint legalább kétszer annyian vannak – ami hi-
hetõ is, ha végigmegyünk és -tekintünk a tele-
pülésen.

Irány az erdõgyaraki Tisza-kastély! Újabb cél-
állomásunkat azonban nem a faluban, hanem
mellette, a csegõdi erdõben kell megkeresnünk.
Hatalmas gödrök terpeszkednek az úton, kike-
rülhetetlenek, az autó alja nem egyszer majd-
hogynem eléri a talajt. Az Illyét és Erdõgyarakot
összekötõ megyei útról az erdõ felé kell letérni,
de egyetlen tábla sem jelzi az irányt. Elzötykö-
lõdünk az erdõig, a kastélybejáratig.

A hatalmas kapu zárva, ami érthetõ, az épü-
letben súlyosan fogyatékos gyermekeket kezel-
nek. (Sokan sokat cikkeztek az elmúlt években
arról, hogy a kastélyt visszakapta ugyan az egy-
kori tulajdonos leszármazottja, Tisza György,
és nem költöztette ki az intézményt a kastély-
ból.) A portásfülkénél senkit sem találtunk, hát
vártunk kicsit, a megkötött kutyák ugatására
biztos elõkerül valaki. Jött is a kapuõr kerékpá-
ron, kérdezte, mit akarunk. A nyúzott képû
alak unottan tudatta: ahogy jöttünk, úgy mehe-
tünk is, mert ott fényképezni nem lehet, és be-
menni sem. De ha akarjuk, keressük meg Tisza
Györgyöt, és kérjünk tõle írásos beleegyezést
ahhoz, hogy lefényképezzük a kastélyt – amit a
megyei tanács bérel a halmozottan hátrányos
fiatalok kezelését ellátó központnak. Megtud-
tuk, a gróf Gyarakon lakik, ott kell keresnünk.
Megtettük, de nemhogy írásos beleegyezést
nem kaptunk, a grófot sem találtuk meg. Vala-
hol, talán Nagyváradon ügyeket intéz – tudtuk
meg az egyik szomszédtól.

Az egykori virágzó Tisza-birtokot id. Tisza
Kálmán miniszterelnök hozta létre, ideális va-
dászterület volt, ifj. Tisza Kálmán pedig meg-
építtette a villanyvilágítással és fürdõszobákkal
is felszerelt kastélyt. A trianoni döntést követõ
impériumváltáskor Csegõd Romániához került,
és a második bécsi döntés életbe lépésekor is,
amikor az új határ Nagyszalonta alatt húzódott,
és a hajdúvárost Észak-Erdéllyel visszacsatolták
Magyarországhoz, a Tisza-birtok ugyanúgy Ro-
mániában maradt. A kastély és a hozzá tartozó
gazdasági épületek, istállók államosítását 1949-
ben egy tollvonással rendelték el. A súlyosan
fogyatékos gyermekek kezelõközpontját a
nyolcvanas évek elején költöztették ide. A birto-
kot a grófi leszármazottak 2001-ben kapták
vissza.

Utunkkal fel akartuk tárni épített örökségünk
eme két gyöngyszemének szépségeit, de csak
részben értük el célunkat. Egy fél napot eltöltöt-
tünk ennyi eredménnyel. Eredetileg kedvcsiná-
lónak szántuk ezt a témát, de azt kell monda-
nunk: nem hiába fehér folt ez a vidék az idegen-
forgalom számára.

| Borsi Balázs

A csegõdi Tisza-
kastély egy archív

felvételen

Megtartották a jellegzetes
kapubejáratot

A fõhomlokzat díszeit is
helyreállították 
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A fa faragása napjainkban újra virágzásnak
indult, a fafaragó népmûvészek térbeli kom-
pozíciókat hoznak létre a fa megmunkálásával
az absztrakt irányzattól a konstruktivizmusig
terjedõ stílust felhasználva. Az alkotások par-
kok és terek díszei. Miklós János is több kultu-
rális értéket teremtõ – kopjafát, térplasztikát
készítõ – faragótábor résztvevõje volt az utób-
bi húsz évben Magyarországon és itthon egy
nemzetközi alkotóközösség tevékeny tagja-
ként. A termékeny mûvész megnyilatkozásá-
nak ezt az oldalát kevésbé ismerik itthon, Bi-
harban, ízelítõül néhányat most bemutatunk.

A belényesi festõmûvész és grafikus tagja a
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület Körös Art
Mûvészeti Társaságának, melyben magyar, ro-
mán, szlovák és szerb iparmûvészek együtt
dolgoznak és alkotnak a rendszeresen meg-
szervezett táborokban, jó hangulatban, baráti
légkörben, hogy legalább egy emberöltõnyi
idõre maradandó értéket hozzanak létre.
2003-ban a belényesi református templom
cintermében három emlékoszlopot állítottak
az 1919-ben és 1944-ben kivégzett köröstár-
kányi, kisnyégerfalvi, magyarremetei és gyan-
tai mártírok emlékére. Ez közös munka volt a
kötegyáni Ungvári Mihállyal, ifjabb Ungvári
Mihállyal és Szõke Sándorral. A sokoldalú mû-

vész újabb munkája Pathai István néhai belé-
nyesi református lelkipásztor (1612–1629 kö-
zött Dunántúl püspöke, majd 1637-ig Bihar
esperese) emlékoszlopa, ezt 2007 júliusában
leplezték le a belényesi templom kertjében.

Fából is értéket teremt
Kevesen ismerik a belényesi festõmûvész,
grafikus, a Szórvány-díjjal a múlt hónapban
kitüntetett MIKLÓS JÁNOS fafaragó
mûvészetét. Több térplasztikája, kopjafája,
emlékoszlopa díszíti Belényes,
Vaskohsziklás és a magyarországi
Kötegyán, Kondoros, Szanazug, Nagypetri
parkjait, tereit.
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Nagypetriben
faragott
dombormûve:
Kalotaszegi lány

Kötegyán – A hét
vezér. A kompozíció
központi alakja
Miklós János
munkája

Belényesi
emlékoszlopok

Pathai István
emlékoszlopának

megmunkálása
közben

Csengey Dénes padja a Lakiteleki Népfõiskola sétányán
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Egy másik szépen megmunkált, monumentá-
lis emlékoszlopot az egykori belényesi refor-
mátus lelkipásztor, Zsiskú János tiszteletére fa-
ragott meg a mûvész, ezt 2011. június 26-án
állították fel ugyancsak a templomkertben.

Ezek mellett több munkája megtalálható a
kötegyáni öko-parkbeli kopjafagyûjtemény-
ben, díszes padtámlái a település ravatalozójá-
nak várótermében. Hasonló padtámlákat fara-
gott a Lakiteleki Népfõiskola sétaterére, az
egyiket az 1991-ben elhunyt Csengey Dénes
írónak dedikálta, mivel a magyarországi rend-
szerváltás emblematikus alakja, a Magyar De-
mokrata Fórum alapító tagja emlékére kiírt
szociográfiai pályázaton 1998-ban Miklós Já-
nos elnyerte a Csengey-díj bronz fokozatát
(megosztva Zsiskú Jánossal).

Kondoroson Rózsa Sándor Csárdája elõtt
található a belényesi alkotó egyik munkája, és
még kettõ díszíti a helység parkját, más kollé-
gák alkotásaival együtt. A Doboz község mel-
letti Szanazugban is található egy munkája. A
2011. augusztus 24-én Vaskohszikláson fel-
avatott mûvelõdési központ elõtti három tér-
plasztika egyike, a középsõ szintén Miklós Já-
nos alkotása.

| Szepesi M. Annamária

Alkotótáborban

A Zsiskú János
tiszteletére

faragott oszlop
felállítása

a templomkertben

Kondoros
parkjában

elhelyezett egyik
alkotása

Készül a kötegyáni
ravatalozó egyik

padtámlája

Vaskohsziklás –
a középsõ faragás
Miklós János
alkotása

Kondoros – Rózsa
Sándor
emlékoszlopa
a téren
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z emberi agy mûködésérõl még alig tudunk
valamit. A gondolkodás és még inkább az

alkotó gondolkodás titokzatos folyamata-
iról csak az utóbbi egy-két évtizedben
nyertek tudományos adatokat az agy-

kutatók. Az eddig megismert tények már-már alkal-
mazhatók a tehetségkutatás és a képességfejlesztés
terén.

Egyértelmû, hogy az intelligencia sok tényezõtõl
függ, rendkívüli szellemi teljesítmény, amit zseniali-
tásnak is nevezünk. Az utóbbi években megszoktuk,
hogy a rejtett, lappangó tehetségekrõl a „sztárcsiná-
lók” hetek vagy hónapok alatt énekes, táncos vagy
más típusú hírességeket (nem feltétlenül mûvésze-
ket) „faragnak”. Az idegkutatók szerint a legtöbb
emberben és gyakran az agyilag sérült, betegnek
megbélyegzett egyénekben is rejtett, rendkívüli ké-
pességek lappangnak, amelyek olykor egy-egy sérü-
lés miatt rendezik úgy át az agy mûködését, hogy az
rendkívüli teljesítményre válik alkalmassá.

A mai tudásunk szerint vannak képességek, ame-
lyek az embereknek csak a kis százalékában létez-
nek, de azoknak a felszínre hozatala rendszerint a
véletlen függvénye. Ilyen például a szinesztézia ké-
pessége, amellyel az emberiség kb. 4 százaléka ren-
delkezik, de közülük is csak nagyon kevesen tuda-
tosítják magukban ezt a képességet, és még keve-
sebben használják.

A szinesztézia az úgynevezett együttes érzékelé-
seknek egyik ismertebb és kutatottabb formája.
Ezekben az esetekben az egyén valamilyen érzéke-
lést színérzékeléssel társít, és a megélt élmények
mindig színfüggõk. Fõleg mûvészek esetében írták
le ezt a kapcsolatot az észlelés, az érzékelés, az él-
mény és annak mûvészeti megjelenítése kapcsán.
Liszt Ferencrõl jegyezték fel, hogy zenekari próbá-
kon figyelmeztette a muzsikusokat, hogy ne játssza-
nak olyan kéken. Vladimir Nabokov írót és Jean
Sibelius zeneszerzõt is nyomon lehet követni az él-
mények színhez kapcsolható megélésében.

A legtöbb esetben a zenészek társítanak színeket
a dallamokhoz, hangjegyekhez, és a megélt élményt
ebben a kettõs hatásban rögzítik. Jakobovits Miklós
festõmûvésszel sokszor beszélgettünk az alkotás él-
ményérõl. Õ, ha rajzolt, akkor csendet, hangtalan,
zajtalan környezetet igényelt, festményeit azonban
mindig csak zenét hallgatva alkotta. Õ mondotta,
hogy a hallgatott zene rendszerint hat a választott
színekre és színkombinációkra, de a pillanatnyi
hangulatától függõen ugyanaz a zene máskor más
intuíciók alapján jelenik meg a festményeiben, de
ha utólag megnézi a saját képeit, rendszerint fel

tudja idézni az alkotás pillanatában hallgatott zenét
is. Szinesztéziás volt-e Jakobovits Miklós? Talán er-
re is fény derül, ha a hozzáértõk kellõ pontossággal
vizsgálják majd a ránk maradt életmûvet.

A kutatók már szolgálnak olyan bizonyítékokkal,
amely szerint a szinesztéziások agyában átrendezett
kapcsolatok jönnek létre (vagy vannak születéstõl
fogva) az észlelés és az érzékelés különbözõ, fõleg
agykérgi vagy kéreg alatti területei között. Van, aki
színes „hallásra” képes, másoknál a betûk társulnak
színérzékeléssel, vagy az ízek jelennek meg színes
élményként. Daniel Tammet (egyébként autista)
memóriabajnok állítja, hogy 10 000-ig képes úgy vi-
zualizálni a számokat, hogy „minden számnak meg-
van a maga színe, alakja és textúrája”. Állítása sze-
rint, amikor meglepõ gyorsasággal fejben végez ma-
tematikai mûveleteket, õ valójában nem számol, ha-
nem a számok hallatán egy színes képet lát, ez vál-
tozik, majd elhalványul, és egyszer csak feltûnik egy
új kép, amely már a színes végeredménye annak a
mûveletnek (osztás, szorzás, összeadás, kivonás),
amelyet elvégzett. Ezt olyan matematikaként éli
meg, ahol nem számokkal számol, például a 9-es
sötétkék, a 87-es hófehér – állítja az a fejszámoló
bajnok, aki öt órán át képes volt sorolni a pi-t alko-
tó számokat, 22 514 számjegy hibátlan sorát nevez-
te meg.

Tulajdonképpen már Lang Down (1897) megfo-
galmazta azt, hogy vannak, akik savant-nak (zseni-
nek) születnek, de képességük nem függ attól az in-
telligenciától, amit IQ-val mérünk. Most, amikor
már a mesterséges intelligencia kutatása alaptémá-
ja az idegtannak és az informatikának, valószínû,
hogy a köztünk élõ rejtett zsenik felkutatása és kü-
lönleges tehetségük megismerése még ebben az év-
tizedben a vezetõ szakintézmények legfõbb projekt-
jei közé kerül.

A modern kutatásoknak ilyen és hasonló ered-
ményeire alapoznak azok a fejlesztõk, akik létre-
hozták pl. a Samsung Galaxy SIII okos telefont,
amely egyetlen kattintással 8 önarcképet készít va-
lakirõl, és a saját programja alapján választja ki azt
a portrét, amely állítólag a legelõnyösebb az egyén
számára. Már ezt is túllépte a Pure View 808-as No-
kia típus, amelynek a programja már azt is megen-
gedi, hogy a kiválasztott portrét saját vagy mások íz-
lése szerint színekben vagy formában módosítsa,
alakítsa. Ezek már az átlagember számára is elérhe-
tõ eszközök, de még a közelébe sem juthattak a szi-
nesztézia szerinti észlelés, érzékelés élményének a
megértéséhez.

| Dr. Földes Béla ideggyógyász

A szinesztézia

A
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A Szent László téri ódon Fekete Sas épüle-
te már rég nem felelt meg a városháza céljai-
nak. 1860-ban komolyan szóba került az im-
már közös városi tanácsban egy új városháza
építése; Újvároson szerették volna felhúzni,
de valami okból erre nem kerülhetett sor. Egy
évvel késõbb, amikor Nagyvárad visszatért az
alkotmányos jogaihoz, már mindenképpen
változtatni akartak. Jobb híján a Széchenyi
térre (ma Traian park), a Királyi Ítélõtábla mel-
letti épületbe költözött az elöljáróság. (Ennek
a helyére építették 1905-ben a mostani Oltea
Doamna iskolát.) Már kezdettõl fogva alkal-
matlan volt városháza céljára ez az épület,
ugyanis az 1714-bõl való földszinti része ere-

detileg püspökségi börtön volt, majd erre
1854-ben emeletet húztak. Az apró, sötét,
dohos szobák egyáltalán nem feleltek meg iro-
dának.

Két évtized elteltével egyre sürgetõbbé vált
egy új városháza építése. A királyi ítélõtáblák
decentralizációja után a Széchenyi téri város-
háza egy részét a szomszédos Királyi Ítélõtáb-
lának adták át, és az addig ott lévõ hivatalokat
1891-ben a város különbözõ ingatlanaiba,
egyebek mellett a Fõ utcai kisvárosházába köl-
töztették el. Ez a kis földszintes épület a mai
Stern-palota helyén állt.

Busch Dávid városi fõmérnök 1895. június
11-i beadványában javaslatot tett egy új város-
háza építésére. Helyszínként a Szent László-
templommal szembeni egykori püspöki lakot,
a késõbbi régi reáliskola helyét jelölte meg. A
fõmérnök beadványát több szakbizottság,
majd 1895. november 11-én a városi tanács
is megvitatta, részletes jelentést terjesztve a
törvényhatósági bizottság elé. Ez utóbbi testü-
let az 1895. november 14-i ülésén elfogadta
az építési programot, és megbízta a
városi tanácsot, hogy írjon ki pályáza-
tot a terv elkészítésére. A pályázatok

Száztíz éve épült
a nagyváradi városháza
A nagyváradi Szent László tér
emblematikus épülete, a városháza
1903. október havára készült el.
Az évforduló alkalmából elevenítjük fel
az építés történetét, emlékezve
az esemény mellett a tervezõre
és kivitelezõre, ifj. Rimanóczy Kálmánra is.

A városháza Körös
felõli képe.
A torony
állványzatát ekkor
még nem
bontották le
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benyújtási határidejét 1896. március
31-ében állapították meg. A pályamû-
veket elbíráló bizottságban Bulyovszky

József polgármester elnöklete alatt olyan ne-
ves szakemberek vettek rész, mint Steindl Im-
re mûegyetemi tanár és Ybl Miklós mûépítész.
Kilenc pályamû érkezett, azonban a 700 000
koronában megszabott építési költségek túllé-
pése miatt egyik sem felelt meg a kiírásnak. A
pályamûveket elbíráló bizottság négy tervet
megvételre ajánlott a közgyûlésnek, egyen-
ként 2000 koronáért. Ezeket ifj. Rimanóczy
Kálmán, Hübner Jenõ, Jaumann Benedek és
Láng Adolf készítette. Mivel az utóbbi csak ki-
kötésekkel volt hajlandó tervét átengedni a vá-
rosnak, a törvényhatósági bizottság csak az el-
sõ hármat vásárolta meg.

A városháza építõbizottsága az 1898. június
27-i ülésén azt javasolta, hogy ifj. Rimanóczy
Kálmán a megvásárolt tervek egybevetésével
„bízassék meg egy új terv készítésével”. Az épí-
tész el is készítette a tervet, és díjmentesen a
város rendelkezésére bocsátotta azt. Ezután a
törvényhatósági bizottság határozata alapján a
tanács kiírta az árlejtést a kivitelezésre. Ifj. Ri-
manóczy Kálmán, Sztarill Ferenc, Guttman Jó-
zsef, Incze Lajos és társa meg Laendler Ferenc
pályázott. A kivitellel, mint a legelõnyösebb
ajánlat tevõjét, a törvényhatósági bizottság ifj.
Rimanóczy Kálmánt bízta meg, s vele a szerzõ-
dést meg is kötötte.

A városháza alapozásához 1902. február
26-án fogtak hozzá. Télen leálltak a munkával,
de a szép idõ beálltával, 1903 márciusában
folytatták az építkezést. Korabeli források sze-
rint mintegy 300-an dolgoztak az impozánsnak
számító épületen. Jobbára már csak belsõ mun-
kálatokat végeztek, amire felfigyeltek a szenzá-
cióra éhes újságírók is: „A nagy közgyûlési te-
rem kezd kibontakozni a tégla és törmelékek
halmazából. Fehérbe öltözött mûszaki munká-
sok dolgoznak a mennyezet és az oszlopdíszek
gipszmunkáin. A tizenkét méter magas terem
festését legközelebb megkezdik, nemkülönben
a mennyezet freskófestése iránt most tárgyal a
vállalkozó jónevû magyar festõkkel. Megkezd-
ték a burkolati, terazzo munkákat is, valamint a
vízvezetéki és villamosvilágítás berendezése is
már a közeli napokban kivitel alá került. A
rendõrségi traktus fölött majdan emelkedõ 50
méteres magas torony körül most készítik az ál-
lásokat, hogy a hatalmas, díszes tornyot még
ebben az évben befejezzék…”

A következõ jelentõsebb híradás a Nagyvá-
rad 1903. június 24-i számában jelent meg. E
szerint „az új székházról gyors tempóban sze-

dik le az állványokat, és a monumentális épít-
mény teljes szépségében bontakozik ki. A bel-
sõ munkálatok is szorgalmasan folynak, de
nemsokára megkezdik a palota körüli tér ren-
dezését is”. Augusztus 10-én már arról írtak a
lapok, hogy az utolsó csiszolási munkákat vég-
zik a büszkén emelkedõ városházában. Nem
feledkezett meg az egyik újság a városháza
tervezõ építészérõl sem: „Monumentális, mû-
vészi alkotás, mely dicsõségére válik építõjé-
nek, ifj. Rimanóczy Kálmánnak.” De ettõl
még október elején is javában dolgoztak, bár
a vállalkozó azt ígérte, hogy a nagyterem kivé-
telével október 27-én az összes hivatali szoba
várja majd a bevonuló hivatalnokokat az új bú-
torzattal.

Az ünnepi megnyitót ennek ellenére csak
1904. január 10-én tartották. Errõl hiteles
szemtanúként Lakos Lajos levéltáros számolt
be: „Impozáns új székházunknak már a délsza-
ki növényekkel gazdagon díszített elõcsarno-
ka, valamint az onnan az emeletre felvezetõ,
hasonlólag ékesített lépcsõzete minden egyes
érkezõt olyannyira elragadott, hogy azokon
szinte egy bizonyos átszellemülés vett erõt,
mely még inkább fokozódott akkoron, midõn
a remek festményeknek a múlt dicsõ korsza-
kait lelki szemeik elé varázsoló, elragadtató
nagyszerûségének hatásától mintegy elbûvöl-
ve – szinte egy ihletség szállta meg õket…”

Lakos Lajos méltató szavakkal emlékezett
meg ifj. Rimanóczy Kálmán mûépítészrõl a
Nagyvárad múltjáról és jelenérõl írt könyvének
a városháza építését ismertetõ fejezetében:
„Midõn pedig hatalmas székházunk kapunyi-
tási ünnepét üljük, hadd essék szó arról a
férfiuról, akinek a modern Nagyvárad fejlõdé-
sének lapjain korszakalkotó jelentõsége
leszen. Kiváló szaktudása, energiája, csügge-
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dést nem ismerõ ambiciója annyit teremtett
már ifjú kora dacára, hogy e mûve befejezésé-
nél nem vonhatjuk meg tõle õszinte és kiérde-
melt elismerésünket. Mert hogy ezen mûvénél
vasszorgalma és lelkes ambiciója nem nyert
más jutalmazást, mint polgártársai tiszteletét
és elismerését, azt mindenki tudja – hisz köz-
tudású dolog, hogy csak azért, hogy éveken át
szakadatlan munkájának árán megteremtett
tervének építõ alkotója lehessen, lemondott
minden anyagi haszonról. (…) Nyolc esztende-
ig foglalkozott ifj. Rimanóczy Kálmán az új vá-
rosháza építésének tervével, és igaz lokálpatri-
óta rajongással és nemes idealizmussal dolgo-
zott, míg ezt az ábrándját ma végre megvaló-
sítva teljes pompájában adhatja át a városnak.
Nehéznek, szinte kivihetetlennek látszott az õ
feladata, mert a város anyagi viszonyai nem
engedték meg, hogy tervét egészen úgy való-
sítsa meg, ahogy õ azt megálmodta. (…) De
így is az ország egyik legszebb városháza. És
mit minden hozzáértõ szakember meg tud ítél-
ni, az ország egyik legolcsóbb székháza. Hét-
százezer koronánál többet nem áldozhatott rá
a város, szinte lehetetlen, hogy ennyi pénzbõl
ily ízlésesen, minden várakozást fölülmúló mó-
don tudta azt fölépíteni ifj. Rimanóczy Kál-
mán, akinek munkáját és számításait az épít-
kezés tartama alatt annyi elõre nem látható
baj és munkássztrájk zavarta meg. (…) Midõn
tehát a legújabb mûve utolsó kalapácsütése al-
kalmából üdvözöljük, egyszersmind azon óha-
junknak adunk kifejezést, hogy tekintve, hogy
városunk jelenlegi technikai vezetõjének
(Kõszeghy József városi fõmérnöknek – sz. m.)

kiváló szaktudásában és nemes ambíciójában
minden városunk fejlõdését irányzó terv meleg
pártolásra talál, folytassa üdvös mûködését sa-
ját dicsõségére és városunk javára.”

Végezetül idézzük fel a városháza alapkövé-
nek letétele alkalmából dr. Dési Géza ügyvéd
által írt, máig megszívlelendõ szöveget, amely-
nek írott változatát elhelyezték az alapkõ urná-
jába is. „A mi városunk új háza legyen a hala-
dó, javuló, szépülõ új világnak üdvöt adó me-
leg háza. Tartsa meg a régi világ erényeit;
alapja, fala, teteje legyen erõs és díszítse fel az
új világ ízlésével, töltse meg a humanizmus
erényeivel. Legyen a polgárerények templo-
ma, hírdessenek benne igaz hitet; az ember-
szeretet áldásos evangeliumát. Az ige váljék
testté; ne legyen éhezõ, elhagyott, jogfosztott,
igaztalan elõnyt élvezõ, vagy hátrányban
sinylõdõ ember; minden jogos óhaj találjon jó-
ságos meghallgatásra; mindenki jogos biza-
lommal lépjen be eme új falak közé, senki se
távozzék igazságos orvoslás hiányában.

S akik bent vezetendik a köznek életét, le-
gyenek gondolkozó, érzõ, a haladás eszméi
iránt fogékony szabad szellemû egész embe-
rek. Értsék meg a fejlõdõ élet igényeit, s igye-
kezzenek minden jóakaratukkal és képessé-
gükkel arra, hogy a közéletet a világosság je-
gyében vezessék, hogy ne csak szép, de jó is
legyen ez az új világ, s ne csak a ház legyen új,
de a benne élõ szellem is.

Majd azután, ha az új kövek beszélnek, er-
rõl beszéljenek, ezt hírdessék s szavuk legyen
igaz és áldás!”

| Péter I. Zoltán

A városháza
fõhomlokzata
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A kisebbik Osvát (eredeti családi nevén Roth)
fivér, Kálmán, 1880-ban született Nagyváradon.
Az elsõszülött Ernõ – a Nyugat késõbbi szerkesz-
tõje – árnyékában nõtt fel. Bátyja volt a „minta-
gyerek”, a példakép, akinek a nevelésére elsõ-
sorban az anya sokkal nagyobb gondot fordított,
mint a négy évvel fiatalabb öcs taníttatására, pe-
dig Kálmán kitûnõ tanuló volt. Felnõtt korában
nem kis keserûséggel így emlékezett vissza a ket-
tejük viszonyára: Ernõ „eleitõl a felnõttek közé
tartozott, köztem és közte a rangkülönbség áthi-
dalhatatlan volt”.

Hogy Osvát Kálmán mit jelentett
a Trianon után ébredezõ erdélyi
magyar irodalmi élet számára,
arra nézvést hadd idézzük munka-
társa, Molter Károly szavait: „Sza-
kadatlanul szelet vet és tisztító vi-
hart arat minden írása, méltatás és
elismerés nélkül csak építi a szellem
barikádjait a közöny és köznapiság el-
len. (…) Munkájának semmi lármá-
sabb eredménye nincs, csak annyi,
hogy néhány évtizedig nem volt, ma pe-
dig van erdélyi literatúra.”

Ígéretes, de rövid orvosi karrier

Kálmán a premontreieknél érettségizett,
majd orvosi diplomát szerzett. Egyetemista
korában kezdett irodalommal is foglalkozni,
1903-ban jelent meg Szivárvány címû versköte-
te, néhány évvel késõbb A jeruzsálemi temp-

lomban címmel adta ki elbeszéléseit. Erdélyben,
a Régen melletti Bátoson kezdte körorvosi pályá-
ját. A közeli Dedrádszéplakon ismerte meg a
szép és mûvelt nagybirtokoslányt, alsócsernátoni
Csernátoni Ágnest. Molter szerint az „érdekesen
csúnya, elegáns, sziporkázó szellemû fiatal or-
vos” vonzotta a fiatal lányt. A szülõk azzal a fel-
tétellel engedélyezték a házasságot, hogy a dok-
tor úr vegye fel a református vallást. 1909-ben
újabb állomáshelyére, a Bihar megyei Felsõder-
nára költöztek.

Bátyja, aki immár a Nyugat tekintélyes szer-
kesztõje volt, Budapestre csábította, de a fiatalok
hamarosan visszatértek Erdélybe, Marosvásárhe-
lyen telepedtek le. A háború kitörése után Roth
Kálmánt besorozták katonának. A Kárpátokban
súlyos térdsebet kapott, emiatt a vásárhelyi csa-
patkórházba szállították. Felgyógyulása után
nem tért vissza a frontra, a város orvos-parancs-
nokának nevezték ki a kitûnõ tüdõspecialistát.
1916-ban a bátyja nyomán õ is felvette az Osvát
nevet, bár ekkor még nem sejtette, hogy ezzel az
írói névvel maga is rövidesen bekeveredik az iro-
dalmi élet sodrába, nem, nem Ernõ kitaposott
nyomdokain haladva, Budapesten, hanem a
bénaság sújtotta Erdély földjén…

A megszállott lapalapító

1919-ben, immár a Trianon elõtt be-
következett román megszállás, impéri-
umváltás elsõ hónapjaiban – a derék vá-
sárhelyi polgárok nem kis meglepõdé-
sére – a doktor úr mesterséget cserélt:
félbehagyta az orvosi praxist, és fel-
csapott lapalapítónak. Tette ezt nem
sokkal Tabéry Gézáék nagyváradi
lapindítási kezdeményezései után,
két évvel Kós Károlyék passzivitás-
ellenes röpirata, a Kiáltó Szó
megjelenése elõtt. Molter Károly
visszaemlékezése szerint: „1919

elején, a kínpadra vont magyar lélek hó-
napjaiban, egy civilbe átöltözni alig tudott, volt
háborús fõorvos járta velem a várost, majdnem
házról házra tolakodtunk a szemüveges úrral,
hogy elõfizetõket gyûjtsünk egy akkor induló er-

Az Osvát fivérek,
az irodalmi élet jelesei (2.)
Ritkán fordul elõ, hogy ugyanabból
a családból két olyan férfiú származzon,
aki a maga területén – a lapindításban,
a literatúra szervezésében, a kultúra
animátoraként – annyira jelentõs
hatáskört vállaljon, mint OSVÁT ERNÕ
és OSVÁT KÁLMÁN. Az elõbbi Budapesten,
az utóbbi fõleg Marosvásárhelyen töltötte
be ezt a fontos szerepkört.
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Az Erdélyi Lexikon.
Nagyváradon jelent

meg 1928-ban



délyi revüre. A kérdezõsködõ,
morózus polgároknak, foglala-
toskodó háziasszonyoknak azt
feleltük, hogy Zord Idõ lesz a
heti, majd félhavi irodalmi lap cí-
me. »Biza elég zord az idõ!« –
rázták a fejüket a két házaló felé,
és egy unintelligens bankdirektor
legyintett a nem éppen nyájas
szerkesztõjelöltnek: »Most más
dolgok vannak, nem lapszerkesz-
tés!«”

Végül szeptember elsején mégis
napvilágot látott a Zord Idõ elsõ száma,
benne Osvát nagy vihart kavaró vezér-
cikke, Pater, peccavi (Atyám, vétkeztem) cím-
mel. Berde Mária, aki a Szentségvivõkben ele-
venítette fel ezt a jelentõs mozzanatot, hõse ré-
vén imigyen töprengett: „Azt kérdezem és kér-
dezni fogják sokan rajtam kívül, ha ezt olvassák:
milyenek voltak ellenfeleink, hogy gyõzelmet, di-
csõséget érdemeltek? Boldogabb volt a regáti pa-
raszt a magyarországinál? A párizsi proletár a
budapestinél? Szebben, készebben halt meg az
angol katona a székely legénynél? Tisztább kezû
volt egy amerikai államférfiú Tisza Istvánnál? (…)
Mivel érdemeltük mi jobban meg, hogy az Isten
tõlünk elforduljon? Hogy mi legyünk a világ bûn-
bakja?”

A konzervatív tábor az elsõ számtól kezdve
össztüzet zúdított a lapra és szerkesztõjére.
Ugyanis Osváték nem kímélték sem a helyi poli-
tikai és társadalmi tekintélyeket, sem a belsõ
emigrációba zárkózott búslakodókat, sem a re-
patriálókat, még az anyaországot sem, annyira,
hogy végül kitiltották a lapot Magyarországról.
Történt mindez, miközben Osvát Kálmán meg-
nyerte irodalmi szerkesztõül Berde Máriát, fölfe-
dezte – többek között – Nyírõ Józsefet, Tompa
Lászlót, Sipos Domokost. Osvát a saját költsé-
gén adta ki a lapot, nem remélhetett és nem is
kapott támogatást, s egy év múltán, 1920 végén
kilépett a Zord Idõtõl, eladta a Kemény Zsig-
mond Társaságnak, mert az csak nélküle volt haj-
landó megvenni.

Kudarcról kudarcra

Osvát nem tudott már lap nélkül élni. A Zord
Idõben elindított Erdélyi Leveleket lap formájá-
ban folytatta. Kritikai lapnak szánta, de mindösz-
sze egy hónapig jelent meg, mert elfogyott a
pénze. Kolozsvárra hívták munkatársnak a Nap-
kelethez, de õ újabb lapot indított Marosvásár-
helyen. A Kalauz címû társadalmi-irodalmi

szemléje valamivel tovább élt, mint az
elõzõ, 1923-ban is megjelent néhány
száma.

A sikertelen lapkísérletek közben fe-
dezte fel a maga számára az irodalmi
konferanszot. Ennek voltak elõzményei,
hiszen a Zord Idõ-esteken is fellépett, de
most ez vált megélhetési forrásává. A kö-
zönség sziporkázó szellemmel találkozott
a kultúrpalotai esteken. Színes, szellemes
politikai, közéleti, irodalmi elõadások vol-

tak ezek, nem csak hívei, még ellenségei is szíve-
sen hallgatták.

1922-ben jelentetett meg egy füzetet Levelek
a fiamhoz. Fõúr! címmel. Önvallomások, vá-
laszkeresések és magyarázatok addigi életére,
kudarcaira. Aztán elindult felfedezni Romániát.
Már a Zord Idõben is szót emelt azért, hogy az
impériumváltást, az adott történelmi helyzetet,
bármilyen fájdalmas legyen is, tudomásul kell
venni, és meg kell ismerni azt az országot és azt
a népet, amelynek az erdélyi magyarság része
lett. Ennek bizonyítására született meg a Romá-

nia felfedezése címû, úti leve-
leket tartalmazó könyvecskéje.

Kolozsvárra költözött, és is-
mét lapalapítással próbálko-
zott. A Hétfõi levelek és a Fö-
lösleges Ember sem lett sikere-
sebb, mint a megelõzõk. Hiába
álltak mellé a kor legnagyobb
írói. Hiába szerkesztett magas
színvonalú lapot, a jól szituált
polgárok és a konzervatív arisz-
tokraták, akik anyagilag támo-
gathatták volna, nem voltak
hajlandók egy gyékényen árul-
ni az összeférhetetlen Osváttal.
1926 februárjában már Temes-
várról küldött körlevelet régi ba-

rátainak és írótársainak, a Repríz címû új kezde-
ményezéséhez kért tõlük támogatást.

Még egy utolsó kísérletet tett, a néhány hóna-
pig megjelenõ Reprízben számolt be újabb vál-
lalkozásáról, az Erdélyi Lexikonról. Ugyanaz a
cél vezette, mint a Románia felfedezése megírá-
sakor. A lexikon Nagyváradon jelent meg 1928-
ban. Visszhangtalansága végképp elkeserítette
Osvátot. Visszavonult a közélettõl, és elment Bu-
dapestre. Attól kezdve ritkán írt, még néhány
cikket küldött a Helikonnak és a Korunknak,
de idejét bátyja, Osvát Ernõ hagyatékának gon-
dozásával, mûvei kiadásával töltötte. 1953. au-
gusztus 1-jén az íróasztalára borulva halt meg
agyvérzésben.

| Szilágyi Aladár összeállítása
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Molter Károly,
Osvát hûséges

bajtársa
és munkatársa

Berde Mária.
A Szentségvivõkben
örökítette meg
Osvát Kálmán
alakját
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– Berettyóújfaluban született, de úgy tu-
dom, több biharországi településhez is kötõ-
dik.

– Életem meghatározó zenei és irodalmi él-
ményeit itt kaptam. Édesapám Kismarjából
származik, családja több évszázada ott élt. Na-
gyon sokat jártunk gyermekkoromban az ottani
rokonokhoz, akik sokat meséltek arról az idõrõl,
mikor még Nagyváradra gyalog jártak piacra.
Édesanyám sápi születésû, de Váradon is élnek
rokonok. Gyermekkorom csodálatos nyarait töl-
töttem itt. Lenyûgözött az ottani világ lüktetése,
többnyelvûsége. Ilonka néni rántott szeletének
mesés ízét ma is a számban érzem, nem is be-
szélve a csatári szüretek kacsacombjairól. Nagy
élmény volt nekem a villamos is, sokszor csak
felültem, elmentem a végállomásig és vissza, mi-
közben a városban gyönyörködtem. Ennek bi-
zony már lassan 35 éve, ha nem több. Azóta
nem voltam Váradon. Bízom benne, hogy egy-
szer majd újra lesz alkalmam meglátogatni gyer-
mekkorom kedves helyszíneit.

– Végül is sikeres ember volt, miért döntött
úgy, hogy Münchenben folytatja zenei tanul-
mányait?

– Hét-nyolc éves koromban hegedülni tanul-
tam. Lusta voltam, nem gyakoroltam, de a
klasszikus zene iránti szeretetem ebbõl az idõbõl
származik. Majd én is, mint oly sokan, 10-12
éves koromban gitározni szerettem volna, dalo-
kat kísérni, Bob Dylan-, Leonard Cohen-, Diny-
nyés József- és Cseh Tamás-dalokat énekelni.
Ekkor születtek meg az elsõ dalaim, versmegze-
nésítéseim. 15 éves koromban megalakítottuk a
Naposcsibe együttest, elsõsorban a saját dalain-
kat játszottuk nagy sikerrel. Késõbb tagja voltam
a Karikás és a Csûrdöngölõ népzenei együtte-
seknek is mint bõgõs. Közben klasszikus gitárt
tanultam a debreceni Kodály Zoltán Zenemûvé-

szeti Szakközépiskolában. Fõleg ez motivált,
hogy Münchenbe jöjjek, és itt folytassam a klasz-
szikus gitáros tanulmányaimat a Richard Strauss
Konzervatóriumban. 1986-ban csak a disszidá-
lás volt az egyetlen lehetõségem, hisz nem volt
szabad a magyar hatóságok engedélye nélkül
külföldön élni, tanulni.

– Milyen volt a magyar irodalmi élet a ba-
jor fõvárosban, amikor megérkezett, és mi-
lyen változások történtek azóta?

– Abban az idõben München volt a magyar
emigráció egyik legfontosabb szellemi központja,
itt mûködött a Szabad Európa Rádió is, amely-
nek magyar szerkesztõségében több író, újságíró
is dolgozott. De volt itt több újság, a Nemzetõr,
az Új Látóhatár vagy az Életünk katolikus lap.
Ez utóbbi ma is mûködik. Dr. Cserháti Ferenc
püspök, akkor még fiatal lelkész, volt a münche-
ni magyar nyelvû Katolikus Misszió vezetõje, és
munkatársainak köszönhetõen virágzott a misz-
szió kulturális élete, amelyben én is aktívan részt
vettem. Irodalmi és politikai elõadásokat rendez-
tek a Széchenyi Kör tagjai dr. Buzády Tibor ve-
zetésével, a tengerentúlról is jöttek olyan neves
vendégek, mint a Kossuth-díjas, 56-os emigráns
Szörényi Éva színésznõ, akinek az estjén én is
felléptem. Ezt a csodálatos elõadást 1987-ben

Dalszerzõ és mûvészeti programok szervezõje
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Egy bihari magyar
Bajorországban

GÁL CSABA 1963-ban Berettyóújfaluban
született. Már gyermekkorában felfigyeltek
zenei tehetségére, elsõ dalait 13 évesen írta.
1986-ban új életet kezdett Münchenben,
a nyelv elsajátítása után meghatározó alakja
lett a bajor fõváros irodalmi életének.
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rendezték a Müncheni Néprajzi Múzeumban.
Tollas Tibor költõ volt a házigazda. Költészete és
munkássága számomra addig ismeretlen volt.
Meleg lelkû, tiszta szívû embernek ismertem, és
a gyermekei, Tamás és Csilla vezették abban az
idõben a müncheni táncházat, ami még most is
mûködik, de már mások igazgatják. Tollas több
versét is megzenésítettem. Ezek közül talán az
egyik legkedvesebb Az anyám zsoltárt énekel
címû, ezt a 70. születésnapjára ajándékképpen
énekeltem el.

– Hogyan választották a Kaleidoszkóp élé-
re? Milyen átalakuláson ment át ez a mûvé-
szeti csoport az ön irányítása alatt?

– A KünstlerKreis Kaleidoskopot Werner
Schlierf és Bernhard Ganter írók alapították
mûvész barátaikkal és a bajor herceg közremû-
ködésével 1987-ben. A két író vezette ezt a
nagy „mûvészasztalt”. Schlierf halála után né-
hány évvel Katja és Conrad Cortin író házaspár
lett a vezetõ. Õk már akkor sem voltak fiatalok,
mindketten a 70-hez közeledtek. 2009-ben
megkérdezték tõlem, lenne-e kedvem a Kalei-
doskop vezetéséhez. Igen meglepett a kérdés,
de jól is esett a bizalom, hisz én nemcsak hogy
nem vagyok született bajor, de még az anyanyel-
vem is más, mint az övék. Izgatott a feladat, de
felmerült bennem a kérdés, hogy képes leszek-e
ezt az igen sokszínû mûvészközösséget, annak
hagyományait megõrizve, de mégis az én egyé-
niségemnek megfelelõen továbbvinni. Ennek
már négy éve. Ma körülbelül 400-500 tagunk
van. A hangulatos rendezvényeink telt házak
elõtt zajlanak, pedig semmilyen médiában nem
közöljünk a programjaink idõpontját. Van egy e-
mail címlistánk, illetve web- és Facebook-
oldalunk, így értesülnek a meghívottak a Kalei-
doskop-estekrõl. Minden alkalommal általában
hat mûvész vagy produkció kerül színpadra a ze-
ne és a kabaré mûfajában. Nyáron szünetünk
van, októberben újraindul a szezon. Már arra a
rendezvényünkre is sokan foglaltak helyet.
Programjaink sikerének titka, hogy neves és ke-
vésbé neves mûvészek lépnek fel egy színpadon.
A közönség nagy része pedig szintén mûvész, il-
letve mûvészetet kedvelõ. A kedves, kötetlen,

családias, közvetlen hangulat mindenkit magá-
val ragad a színpadon és a nézõtéren egyaránt.

– Tett-e arra kísérletet, hogy elmondja akár
magyar, akár bajor közönségnek, hogy milyen
érzések kavarognak önben?

– Nem kísérletet tettem, hanem konkrét lépé-
seket. Természetesen az elsõ idõben a helyi ma-
gyar közönségnek mutattam be dalaimat, majd
1996-tól már a német közönség elõtt is német
és magyar nyelvû mûsorokat adtam elõ. 1998-
ban volt az elsõ ilyen jelentõs bemutató, amely-
nek címét – Ich behüte deine Augen (Õrizem
a szemed) – Ady versébõl kölcsönöztem. A
programban 22 magyar költõ verse szerepelt
németül és magyarul. Renate Schmidt színésznõ
volt a partnerem. Óriási sikerünk volt. Az elõ-
adás a Gasteigban volt, amely az egyik legjelen-
tõsebb központja a müncheni kulturális életnek,
de nagy sikerû volt a 2005-ben bemutatott –
szintén kétnyelvû – József Attila-est Pécsi Ildikó-
val és Elisabeth Rass-szal, valamint a Szûts Ist-
vánnal, a Kormorán együttes tagjával közös mû-
sor is. E program szerves folytatása az Ungarn
und ich (Magyarország és én) címû mûsor,
melyben már a kortárs költészet is jelen van. En-
nek külön érdekessége a háromnyelvûség:
német–magyar–francia, hisz Elisabeth Rass pá-
rizsi születésû. Az egyik ilyen háromnyelvû vers-
megzenésítésem Ady Párizsban járt az õsz cí-
mû költeménye. E dalom hangulata és dallama
a Kormorán együttest is inspirálta, a dallam fel-
dolgozva az idén márciusban megjelent Angya-
lok énekei címû CD-jükön is hallható, igaz, más
címmel. Ez a többnyelvûség jellemzi az elõadá-
saimat akkor is, ha önálló mûsort adok, hisz az
életem is többnyelvû. Mint ezt Werner Schlierf
bajor író egy nekem ajánlott versében kedvesen
meg is fogalmazta: „Ein Ungar in Bayern” (Egy
magyar Bajorországban). De a magyar irodalom

ismertetése és
népszerûsítése
mellett írtam
filmzenét, zenés
gyermekmesét,
illetve nekem ír-
tak német költõk
dalszövegeket,
verseket, melye-
ket dallá formál-
tam, formálok.
Nemrég volt a
Schwab inger

Boulevard címû, Manfred Erdmann színésszel
közös mûsorunk bemutatója is. Most már nem-
csak a magyar, de a német irodalom is része az
életemnek.

| Kocsis Csaba

A müncheni
KünstlerKreis

Kaleidoskopban
2011

decemberében;
Luitpold bajor

herceg, Wolfgang
Wenger,

a müncheni
rendõrség

sajtószóvivõje,
Michael Fischer,

a rendõrkórus
vezetõje, Mydló

Tamás müncheni
magyar fõkonzul,

Gábor Wagner
tévérendezõ és Gál

Csaba
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A József Attila-est
végén 2005-ben
Elisabeth Rass,
Pécsi Ildikó
és Szûts István
társaságában
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lyan tízéves forma lehetett, amikor
nagyapja rákoshegyi kertjében ban-
dázva kicsiny fémtárgyat leltek.
Sokfelé volt ilyen akkoriban, alig két
éve tették le a fegyvert a nagy hábo-

rú után. Kicsit piszkálták, kicsit dobálták, a kölyök
állatok szertelenségével, az már csak véletlen volt,
hogy az õ kezében robbant. Késõbb azt mondta
az orvos, szerencsés, hogy csak az egyik lábát
szakította le bokában és a fél keze fejét. Megtré-
fálta az élet, mondogatta az anyja, így lett rokkant
1920 nyarán, alig tizenöt évesen.

Hogy a lelkében micsoda deformációt okozott
a visszafordíthatatlan, azt a világ elõl jól rejtette.
Csendesebb lett, figyelõbb, de személyiségének
egy része megmaradt olyan tréfamesternek, mint
amilyennek megismerték. Õ volt, aki higanyt
csempészett a házmester felmosó vödrébe, mu-
mifikálódott egeret a közeli plébánia imapadjába,
de senki sem bántotta. Egy nyomorékot?

Férfivá érése idején a két utcával odébb üze-
melõ nyilvánosház egy szõke primadonnája segí-
tett rajta, igaz, a madám kifejezett kérésére, mert
irtózott a sebeitõl. Onnantól csak szõkét szeretett,
és késõbb a lányok is szívesen fogadták, mert
kedves volt, elõzékeny és bõkezû. Tréfacsináló
kedve töretlen; néha a kedvenc szeretõje párnája
alá kis ajándékot rejtett, csatot, masnit, olcsó par-
fümöt vagy épp döglött denevért.

Családtalan maradt, és késõbb, amikor 1940-
ben behívták a házmestert, beköltözött annak
üresen maradt lakásába, hivatalosan is elfoglalva
pozícióját.

Szõke volt, búzaszõke az az asszony is, aki az
év õszén beköltözött férjével az elsõ emelet hat-
ba. Kis, fakó bajszos tanárember volt az ura,
csendes, udvarias természet, az asszony meg
merõ arany lobogás, Tündér Ilona lehetett ilyen
a mesékben. Amerre szoknyája lobbant, kamasz
fiúk éjszakáit keserítette, pohos vénemberek néz-
tek kigyúlt szemmel utána, és õ az egészbõl sem-
mit sem értett. Úgy volt szép, hogy nem tehetett
róla, csak ment muzsikás lépteivel, és szépsége
beleivódott az emberekbe, mint a lassan ölõ mé-
reg. Kis kalapszalonjában, ha néha létrára má-
szott, a vevõk kiküldték férjeiket. Üde volt, rop-
panós és kívánatos. De nem kacér. Az urát sze-
relemmel szerette, világuk zárt volt és kerek, egy-
más létezésében tökéletesen feloldódtak. Éjsza-
kánként lázas reményekkel ölelték egymást, ám
csúnyán megtréfálta õket az élet, mert gyerme-
kük nem fogant.

Aztán eljött a nap, amikor a kis tanár a front-
ra távozott. Onnantól az asszony csak a levelek-
nek élt. S milyen öröm volt a sánta házmester-
nek, ha titkos ideálja bekopogott hozzá a posta
után érdeklõdve. Eleinte mindig átadta, a tanár úr
szorgalmas levélíró volt, s a front állásától függõ-
en két-háromhetente érkeztek levelei szálkás, ha-
tározott betûivel. Késõbb tréfának indult, tetszett
neki, hogy játszadozhat az asszony érzelmeivel,
kis sánta angyalnak képzelte magát, ki megörven-
dezteti vagy elbúsítja hívét a levéllel vagy a nélkül.

Lassan mindennapos vendég lett az asszony a
kis házmesterlakásban, halk kopogtatás után
szótlan, reménytelen mosolya az ajtóban mindig
meghatotta. Ilyenkor elöntötte a féltékenység, a
szánalom és a vágy furcsa elegye, s már attól is iz-
galomba jött, ha közelgõ lépteit meghallotta.

Egyik este nem bírta tovább, ma levele jött, invi-
tálta be kiszáradt torokkal, és váratlan indulattal az
ágyra szorította, ép kezével mellén babrált, falábá-
val szorosan a combjai közé furakodva arcát má-
morosan merítette nyaka illatába. Az döbbenten és
undorodva védekezett, majd erejét megfeszítve ki-
szabadította magát, és feltépve az ajtót, kirohant.

Az asszony onnantól leveleit a postára kérte
kézbesíteni, kis vödrében egyedül cipelte a szenet
és a fát a pincébõl, nem kérve és nem fogadva el
segítséget senkitõl, bezárkózott szépségének ele-
fántcsonttornyába.

Azon a napon, mikor a front elérte a házat,
már harmadnapja kuporgott ötödmagával a sze-
nespincében, s igazán nem értette, mi történik,
amikor feltépve az ajtót a sánta házmester jelent
meg. Zsena, mondta az idegen arcvonású, részeg
katonáknak, és rá mutatott.

Azzal sem veszõdtek, hogy kirángassák, ott, a
szénkupac tövében gázolt át rajta akárhány mon-
gol katona.

Másnap még visszajöttek, keresték, belokuraja
zsena, mondták, de addigra öntudatlanul hevert a
szomszéd patikus kamrájában. Két hétig lábado-
zott, s amint lábra állt, elsõ dolga volt arany haját
egy üvegcseréppel tövig metélni. Kicsit megbolon-
dult, szánták a szomszédok, de aztán majdnem
minden jóra fordult, mert nemsoká a kis tanár is
hazakeveredett. Õsz lett, mire valahogy elcsitultak
a kedélyek, ám egy reggel hiába kereste az ura.

Már nem élt, amikor rátaláltak. A szenespincé-
ben, egy szénkupac tetején kuporgott, lábainál
egy véráztatta rongyban mongol csecsemõ nyö-
szörgött.

| Szilágyi Perjési Katalin

Tréfacsinálók

O
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fenti kérdés már rég foglalkoztat. Ám-
de mindeddig azzal ûztem el válaszom

papírra vetését, hogy jelentõsebb
nyelvi vétségekkel szükséges szem-
beszállanom, mint az egybe- vagy

különírás talánya. Viszont mostanában oly
gyakran találkozom ezzel a jelenséggel, hogy el-
hallgatásával a tévesen cselekvõk társává sze-
gõdnék.

Júniusban néhány korábban érettségizett kö-
zösség évfordulós ünnepségére hívtak. A szép
szavú szöveget azzal ügyetlenkedték el, hogy a

borítékra egybeírott „tanárúr”
címzést biggyesztettek. Ejnye-
bejnye! Vajon a doktor, a mér-
nök, a polgármester úr meg-
szólítást is összekapcsolták vol-
na?

Elismerem: az egybeírás s a
különírás nyelvtanunknak nem
a legszórakoztatóbb fejezete.
Közszájon forog egy nyelvésze-
ti babona: ami egy fogalmat fe-

jez ki, az egybeírandó! Ez több-
nyire igaz, noha a külön- és egy-

beírás gyakorta eltérõ jelentést von
maga után. Falvainkban manapság is

eladó lány az, aki a férjhez menés idejébe
lépett, viszont a boltban az eladólány kisegít a

keresett árucikk megtalálásában.
Mivel reánk köszöntött az õsz, az iskolakez-

dés, ajánlatos helyesírási tanácsaimat e körbõl
válogatnom. Megelégedettséggel tapasztalom,
hogy a tanító néni, tanár bácsi különírását mind
a szülõk, mind a kisdiákok elfogadják. Feltétele-
zem, hogy a János bácsi, Sára néni, Peti fiú,

Zsuzsa lányom írásmódja hatott reájuk. Akkor
miért nem így cselekedtek a tanár úr esetében?

Ha már a nevelõkrõl esett szó, az egybeírás
szigorú szabályait kapcsoljuk ehhez a tárgykör-
höz! A gimnáziumokban, líceumokban oktató
pedagógusok az egyetemen egyik-másik isme-
retkörben szakosodtak. E minõsítést egybeírjuk
foglalkozásukkal: földrajztanár, fizikatanár,
menynyiségtantanár. Ez utóbbi igen hosszúra
sikeredett, ám belefért a többszörösen összetett
szavak hat szótagig engedélyezett szabályába.
Ámde a következõ nyolc szótagúra sikeredett.
Ilyenkor kötelezõ a kötõjel beiktatása: mûvé-
szettörténet-tanár, helyesírás-tanítás.

A szaktanárokról írottak a különbözõ nyelve-
ket oktató pedagógusokra is vonatkoznak: ma-
gyartanár, romántanár, angoltanár. Ellenben ha
az illetõ nemzetiségét kívánom mások tudtára
adni, különírom: Kis János fizika szakos ma-
gyar tanár. Aurel Pop román tornatanár. Egy-
kori iskolámban a magyar Pap Piroska román-
tanár volt. A Londonból érkezett angol tanár
középiskolánk angoltanára lesz.

A teljesség megközelítése érdekében az aláb-
biakat is véssük agyunkba! Ha az összetett szó
utótagja -könyv, -óra, -tanítás, akkor is egybeír-
juk: földrajzkönyv, magyaróra, algebratanítás.

Befejezésként visszakanyarodom kezdeti ta-
nácsomhoz: a tanár úr megszólítás két szó, el-
lenben a tanárnõ egybeírandó: énektanárnõ,
tornatanárnõ.

A fent idézetteken kívül még jócskán akad-
nak gondot okozó összetételek. Ilyenkor üssük
fel A magyar helyesírás szabályai címû útmu-
tatót!

| Dánielisz Endre

Egybe vagy külön?

A

A koncerteket a filharmónia Bar-
tók–Enescu Termében tartják, a bér-
letek érvényesek, jegyek a filharmó-
nia székhelyén válthatók.

Október 117., ccsütörtök, 119 óóra:
szimfonikus hangverseny. Mûsoron:
W. A. Mozart: Varázsfuvola – nyitány,
K. 620., 21., C-dúr zongoraverseny,
K. 467.; A Bruckner: IV., Esz-dúr, ro-
mantikus szimfónia, WAB. 104. Ve-
zényel. Iosef Suilen (Hollandia), köz-

remûködik: Rãzvan Dragnea (zon-
gora).

Október 224., ccsütörtök, 119 óóra:
szimfonikus hangverseny. Mûsoron:
F. Mendelssohn-Bartholdy: Hebridák
– nyitány, op. 26.; J. Brahms: a-moll
kettõs verseny hegedûre és gordon-
kára, op. 102.; Sosztakovics: c-moll
kamaraszimfónia, op. 110a. Vezé-
nyel: Cristian Lupeº, közremûködik:
Maria Florea – hegedû (Spanyolor-

szág) és Cristian Florea – gordonka
(Németország).

Október 331., ccsütörtök, 119 óóra:
szimfonikus hangverseny. Mûsoron: J.
Sibelius: Mélisande halála a Pelléas
és Melisande szvitbõl, op. 46.; d-moll
hegedûverseny, op. 47.; R. Strauss:
Halál és megdicsõülés – szimfonikus
költemény, op. 24. Vezényel: Romeo
Rîmbu, közremûködik Nicolas
Köeckert – hegedû (Németország).
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A nagyvárad-olaszi református templomban
tizenhárom énekkar lépett fel: a Koltói Kama-
rakórus, a Szatmári Református Egyházmegye
Lelkészkórusa, az ottani gimnázium gyermek-
kara, az érszõllõsi Immánuel Vegyeskar, a
váradi Sztárai Mihály Vegyeskar, a rogériuszi,
az újvárosi és az olaszi templomi kórus, a
Nagyváradi Református Gyülekezetek Egyesí-
tett Gyermekkórusa, a Nagyvárad-õssi Ifjúsági
Énekkar, a szilágysomlyói Bánffy László Refor-
mátus Énekkar, a zilahi Belvárosi Szenczi Mol-
nár Albert Vegyeskar és a Ligeti Református
Énekkar. A szeptember 13-án rendezett esten
gyülekezeti énekek hangzottak el. Felcsendült
öt zsoltár, három dicséret, hat ifjúsági ének, va-
lamint három többszólamú kórusmû.

A gyülekezeti ének a XVI. században bonta-
kozott ki középkori elõzményekbõl. A mint-
egy 150 énekbõl álló készlet a „Sola
Scriptura” (egyedül az Írás) elve alapján bibliai
történéseket dolgoz fel, azok szövegére épül.
Az ének az imádság egyik fajtája: lehet kö-
nyörgés és hálaadás. Az „imádkozó dicséret”,
az „éneklõ imádkozás” kifejezések az Istennel
való beszélgetés éneklés útján való megszóla-
lására utalnak.

A várad-olaszi rendezvényen a felnõtt kóru-
sok együtt léptek fel, hol a nõi, hol a férfikar, il-
letve valamennyien együtt. Kiemelkedõnek mi-
nõsíthetõ a gyermekkar teljesítménye, az elõa-
dott gyülekezeti énekeket Az Úrnak zengjen
az ének címû énekeskönyvbõl válogatták (Ezer
madár, Kimegy a magvetõ, Éjszaka árnya,
Olajágak, Uram, közel voltam Hozzád, Jöjj,
Szentlélek). A gyermekkart Szõcs Lõrincz (he-
gedû) vezetésével egy kamaraegyüttes kísérte
(két furulya, egy klasszikus gitár és vonósok).
Muzsikájuk hitelesen azonosult a gyermekek
énekével. Természetesen a felnõtt együttesek is

áhítatkeltõen szólaltatták meg a zsoltárokat és
dicséretek.

Befejezésül három többszólamú kórusmûvet
is meghallgattunk (Ádám Jenõ: Krisztusom,
kívüled; Kenessey Jenõ: Új szívet adj; Gárdo-
nyi Zoltán: Mondjatok dicséretet). Berkesi
Sándor Liszt- és Magyar Örökség-díjas kar-
nagy vezényletével a kompozíciók hibátlan,
homofon hangzással, csodálatos hangszínnel
keltettek áhítatot. Az egyesített énekkarok pél-
damutatóan tolmácsolták a magyar népdalra is
épülõ egyházi énekeket. A kórusmûveket Koz-
ma Gyula karvezetõ, kántor kísérte orgonán
mintegy alátámasztva és kiegészítve a megszó-
laltatott gyülekezeti énekek által kifejezett, is-
tenhitre alapozott gondolatokat.

Japán elõadók

Egy tizenöt fõs oszakai kamarazenekar, a
Harmonious Chamber Orchestra is fellépett
Ciprian Marinescu koncertmester irányításá-
val a Nagyváradi Filharmónia Õszi szimfóni-
ák elnevezésû ünnepi koncertsorozatán. A fi-
atal mûvészekbõl álló vonóskar kiváló
muzikalitássa és, tegyük hozzá, kellõ stílusis-
merettel, kidolgozott technikával mintázta
meg a változatos hangvételû kompozíciókat.
Az együttes vezetõje, Ciprian Marinescu maga
is hegedûmûvész. Mûsorukban elhangzott Mo-
zart D-dúr divertimentója (K. 136, 1772,
Salzburg), Antonio Vivaldi a moll, két hegedû-

Kórusok, magyar és japán
vendégmûvészek
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Az elmúlt hónapban jelentõs események
játszódtak le Nagyvárad zenei életében.
A filharmónia évadnyitó koncertje elõtt
református kórustalálkozó és egy japán
kamarazenekar fellépése kínált feltöltõdést
a közönségnek.

Japán vendég-
mûvészeknek is
tapsolt a közönség
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re és vonóskarra írt versenymûve (Op. 3., nr.
8., 1713). Ugyancsak két japán hegedûmû-
vész szólaltatta meg J. S. Bach két hegedûre
és vonós együttesre írt koncertjét (BWV
1043). A négy szólista – Mukai Natszu, Kono
Haruka, Ueszato Hanako és Kojima Riko –
igen közel hozta a hallgatósághoz a XVII. szá-
zadi barokk stílus jellegzetes hangvételét, a kí-
vánt emelkedettséget és a ritmikai differenci-
áltságot. Az esten elhangzott még Mozart sze-
renádja, a Kis éji zene (K. 525., 1707, Bécs).
A közismert szerzemény kellemes élményt kel-
tõen csendült fel.

Az együttes bemutatóként szólaltatta meg
V. Azarasvili, kevésbé ismert grúz zeneszerzõ
romantikus Noktürnjét, valamint a Koicsi
Arijama Négy évszak Japánban címû, ugyan-
csak romantikus szerzeményét. Befejezésül G.
Enescu I. Szvitjének (Op. 9., nr. 3.) Prelúdi-
um unisonóban címû tételét adták elõ. Enes-
cu 22 évesen Párizsban írta ezt a mûvét, még
érezhetõ rajta a német és francia zene roman-
tikus hatása, bár felfedezhetõ benne a román
folklór feldolgozása is.

A fiatalokból álló távolkeleti együttes a
váradi szereplését megelõzõ napokban Buka-
restben lépett fel a Nemzetközi George
Enescu Fesztiválon, és tegyük hozzá, sikerrel.
Ezúttal is megcsodálhattuk hiteles, a stílusok-
kal való hangulatteremtõ azonosulásukat. A
sikert kiváltó teljesítményt a hallgatóság nagy
tetszésnyilvánítással fogadta, ezért ráadást is
adtak: megismételték Mozart szerenádjának
III. tételét.

Évadnyitó hangverseny

Életkedvet árasztó koncerttel ünnepelte az
új évad nyitányát a Nagyváradi Filharmónia
zenekara Romeo Rîmbu karnagy vezényleté-
vel. A nagyzenekari apparátust igénylõ hang-

szeres kompozíciókat Brahms Akadémiai nyi-
tánya vezette be. A szokásos brahmsi búsko-
morságot váltja fel itt a diákdalok vidámságot
kifejezõ egyvelege. Szellemes ellenpontozó
elõadásban élvezhettük a Rókadalt s végeze-
tül a csúcspontot jelentõ Gaudeamus igitur
közkedvelt dallamát.

A mûsor elsõ részében egy kiváló fiatal ma-
gyarországi hegedûmûvész, Zalai Antal játéka
avatta ünnepivé a koncertet. Manhattani és
brüsszeli tanulmányai mellett nemzetközi ver-
senyeken már 15 díjat nyert. Stradivari által
készített hangszerén szólaltatta meg Brahms
D-dúr versenymûvét (1879, Op. 77.). Kivéte-
lesen kidolgozott technikával jelenítette meg
az ópusz rögtönzésszerû, bensõséges, melodi-
kus tartalmú gondolatait. Finom gyöngédség-
gel hozta felszínre a koncert megannyi szóla-
mát, köztük a zárótétel magyaros jellegzetes-
ségû, szenvedélyes virtuozitást is igénylõ dal-
lamíveit. A közönség szûnni nem akaró tet-
szésnyilvánítását egy ráadással köszönte meg:
J. S. Bach g-moll szólószonátájának Adagi-
óját adta elõ.

A hangverseny második felében egy ritkáb-
ban játszott Enescu-szerzeményt hallgattunk
meg, az I., Esz-dúr szimfóniát (1905, Op.
13.). Az est karmestere, Romeo Rîmbu a ro-
mantikus mûvekkel rokonszenvezõen avatta
megnyerõvé a fiatalkori alkotás utóromantikus
zenei frázisait. A filharmónia együttese az elõ-
írásnak megfelelõen állt össze: két fuvola, kis-
fuvola, két oboa, két fagott, kontrafagott, kür-
tök, trombiták, harsonák, tuba, üstdobok,
nagydob, cintányér, triangulum és a vonóskar.

A koncertterem majdnem megtelt, és a fia-
tal hallgatóság is képviseltette magát. A me-
gyeszékhely konzervatóriumainak és egyéb
zenei intézményeinek tanárai közül kevesen
vettek részt a nyitó koncerten, akárcsak általá-
ban a heti hangversenyeken.

| Tuduka Oszkár

2013. október|Biharország|37

Zalai Antal hegedû-
mûvész a váradi
filharmónia
színpadán
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ohács után közel egy emberöltõ-
vel, 1555 táján írja Bornemi-
sza Péter az elsõ ismert haza-
fias verset Siralmas énnéköm
címmel. Pontos látlelet, rövid,

lényegre törõ helyszíni tudósítás a szétesett or-
szágról: „Az Felföldet bírják az kevély
nímötök, / Szerémségöt bírják az fene törö-
kök. / Vajjon s mikor leszön jó Budában laká-
som! (…) Legyön istenhozzád áldott Magyar-
ország, / Mert nincsen tebenned semmi nagy
uraság. / Vajjon s mikor leszön jó Budában la-
kásom!” A „nagy uraság”, II. Lajos király oda-
halt Mohácsnál, mintegy elindítva a több év-
százados történelmi pokoljárást.

Bornemisza újhitû prédikátor, ami még fo-
kozza számára a közös bajt: folyton menekül-
nie kell, verse is Huszt várában keletkezett,
ahol pillanatnyi menedékre lelt, majd közel tíz
év múlva, 1564-ben az ugyancsak felvidéki
Zólyom várába kerül, ahol az akkor tízeszten-
dõs Balassi Bálint nevelõje lesz. Hogyan zaj-
lottak a „magántanulói” órák, nem tudjuk, de
hogy szellemileg-érzelmileg nem múltak el
nyomtalanul, azt a Bécs felé folyamatosan
nyomuló törökök elõl némi nyugalmat Len-
gyelországban remélõ Balassinak országától
búcsúzó verse bizonyítja: „Ó én édes hazám,
te jó Magyarország, / Ki kereszténységnek vi-
seled paizsát, / Viselsz pogány vérrel festett
éles szablát, / Vitézlõ oskola, immár Isten
hozzád!” Balassi fogalmazza meg elõször a
„kereszténységért viselt pajzs” jelképét, amire
száz év múlva Zrínyi Miklós építi fel eposzát,
a Szigetvárt védõ dédapját athleta Christinek,
Krisztus bajnokának nevezve.

Késõbb, a török uralomtól való megszaba-
dulás után is megmarad ez a szimbólum, a re-
formkorban pedig új tartalommal megtöltve
felerõsödik: egyre késik a törökök megállításá-
nak heroikus küzdelmeiért járó „jutalom”, a
nemzeti szabadság és függetlenség. Csakhogy
a történelem útjai kiszámíthatatlanok: amikor
az elsõ világháború lezárásaként – Mohács
után négy évszázaddal – ismét visszakerül az
önálló magyar állam a térképre, abban nincs

semmi köszönet, mert ezzel együtt megtörté-
nik az újabb szétszaggattatás is.

Bornemisza Péter verse nem reményvesztett
siránkozás, nagyon is jól látja/láttatja az eléren-
dõ célt: visszaállítani a Mohács elõtti állapotot,
az önálló királyságot Buda székhellyel. Trianon
után is ilyen határozott hangra lett szükség, és

Erdélyben volt is
egy erõs, szer-
vezni, összefog-
ni, építeni akaró
egyéniség: Kós
Károly, aki
Paál Árpáddal
és Zágoni Ist-
vánnal együtt
ugyan, de félre-
érthetetlenül sa-
ját kezében tart-
va a szellemi-
szerkezeti gyep-
lõt, 1921 janu-
árjában megírja
Kiáltó Szó címû
röpiratát, mely-
ben azt a ve-
zérelvet, a túl-
éléshez adott re-
ményt, esélyt,
módozatot fo-
galmazza meg,
amit a mai napig

transzszilvanizmusnak nevezünk: „A régi
Magyarország nincs többé a számunkra; de Er-
dély, Ardeal, Siebenbürgen, Transsylvania,
vagy bármi nyelven nevezte és nevezi a világ:
feltámadt és van, aminthogy volt akkor is, ami-
kor azt hittük mi magunk, mert akartuk hinni,
hogy nincs, és akárhogyan is akarja akármilyen
akarat, lesz örökkön-örökké!” A továbbiakban
nagyon világos, pátosztól mentes okfejtéssel,
de mindenekelõtt a gyulafehérvári kiáltvány ígé-
reteire hivatkozva mondja ki, hogy a helyben
maradás, az új, tetszhalálhoz közel álló helyzet
túlélésének biztosítéka a nemzeti autonómia.
„Mi, kétmillió dolgozó, adózó, anyagi és kultúr-

NÁDPÁLCA NÉLKÜL

Változatok a (nemzeti)
tetszhalál túlélésére

Kós Károly

M
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értékeket produkáló polgár, felséges
erõgyarapodása vagyunk Romániá-
nak. De mi, kétmillió nem dolgozó,
improduktív, gyûlölködõ, alattomos
belsõ ellenség: borzalmas rákfenéje va-
gyunk Romániának. Nyíltan és õszintén
valljuk azonban: inkább vagyunk
lojálisak, mint rebellisek,
inkább építõk, mint rom-
bolók, inkább nyílt bará-
tok, mint titkos ellensé-
gek. (…) Kétmillió ma-
gyarra mint fundamentumra akar-
juk felépíteni az új keretek közt nemzeti
autonómiánkat, melynek egy részét saját
szabad elhatározásból ígéri nekünk Románia
szentesített törvénye: a gyulafehérvári határo-
zat, más részét megszerzi egyfelõl akaratunk és
erõnk, másfelõl Románia józan belátása.”

A Kiáltó Szó megjelenése óta eltelt közel
kilencvenhárom esztendõ egyrészt Kós Károly
elképzeléseinek megfelelõen, másrészt azok
ellenében cselekedve múlt el, az viszont tagad-
hatatlan, hogy a transzszilvanizmus, az erdélyi
gondolat megfogalmazása a mai napig meg-
állja a helyét: a szubszidiaritás, a helyi problé-
mák helyben való megoldása semmit sem ve-
szített igazából és érvényességébõl, de ahogy
telt az idõ, egyre több akadály gördült a meg-
valósíthatóság elé, az akadályok közt pedig a
legnagyobbnak talán az emberi tényezõt mon-
danám. Égetõen szükség volt 1921-ben a te-
hetetlenségbe merevedés ellen a Kiáltó Szó
megírására, de tíz év elteltével egyre szüksége-
sebbé vált az árnyalásokat, finomításokat el-
végzõ, a folyamatosan változó európai köz-

hangulathoz igazító „irányelv-kibocsátás”,
amit Makkai Sándor, Erdély református

püspökeként is aktív szépíró és közíró vállal fel
1931-ben a Magunk revíziója címû esszéjé-
ben. (Bevallom, nem ment könnyen a terjedel-

mes szövegbõl a legjellemzõbb, ma is a leg-
aktuálisabb gondolatokat kiválasztanom,

annyira élõ majdnem minden mon-
data. Remélem, az idézetek töredé-
kessége ellenére sikerül Makkai

gondolkodásmódját érthetõen tolmá-
csolnom a nyolcvan évvel ezelõttihez hasonló
körülményeket megélõk számára.) „A tények,
a valóság meghaladták a nemzeti öntudat
büszke, öntelt, ragyogó fogalmait. Tegyük fel
és fogadjuk el egyelõre, hogy minden jó volt
úgy, ahogy a múltban volt. De ha így is volna,
az a múlt visszavonhatatlanul múlt, nincs töb-
bé és vissza nem hozható. Ez a tény. Tegyük
fel, hogy mindaz, ami velünk történt, a legna-
gyobb igazságtalanság. De ez az igazságtalan-
ság megtörtént, így van és nem másként. Ez a
másik tény. Ezekkel a tényekkel szemben csak
két álláspont lehetséges. A makacs elzárkó-
zás, az elõítélet álláspontja, amely bûnös, mert
életellenes és halálos. A másik a tények elfo-
gadása és a tényekben fölhangzó életparancs
meghallása és követése. (…) A történelem kü-
lönben sem szolgál semmi tanulsággal, telje-
sen megbízhatatlan, hamis, mert minden
nemzet vak sovinizmussal csak saját magát di-
csõíti benne. (…) A magyar múlt bûnös nem-
törõdömséggel készítette elõ a katasztrófát.
Frázisok, jelszavak, kicsépelt szólamok alkot-
ták a hazafiságot és a nemzeti öntudatot.

(folytatás a 46. oldalon)
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Makkai Sándor.
Dr. Imre Lajos
grafikája

Programajánló októberre
Nagyváradi Szigligeti Színház

11., péntek 17 óra, páholyelõcsar-
nok: Szigligeti és kora – kiállítás-
megnyitó;

11., péntek 19 óra, Szigligeti Szín-
ház terme: Turgenyev: Papírsárkány
(Egy hónap falun) – bemutató, Sziglige-
ti Ede-bérlet;

12., szombat 19 óra: Papírsárkány
– Papp Magda-bérlet;

16., szerda 19 óra: Papírsárkány
(Egy hónap falun) – Partium-bérlet;

18., péntek  19 óra, Szigligeti Szín-
ház terme: Nagyvárosi bújdosók;

20., vasárnap 19 óra: Máté Péter- és
Cserháti Zsuzsa-emlékest;

22., kedd 19 óra: Papírsárkány (Egy
hónap falun) – Ady Endre-bérlet;

23., szerda 19 óra, stúdióterem: A
fiú (a Fiú szerepében Hunyadi István);

24., csütörtök 19 óra: Papírsárkány
– Juhász Gyula-bérlet;

26., szombat 17 óra, Szigligeti Szín-
ház terme: Papírsárkány (Egy hónap fa-

lun) – Tanay Emil-bérlet;
27., vasárnap 19 óra: Papírsárkány

(Egy hónap falun) – Halasi Gyula-bér-
let;

29., kedd 19 óra, stúdióterem: A fiú
(a Fiú szerepében Varga Balázs);

Lilliput Társulat
20., vasárnap 11 óra, Árkádia szín-

pad: A kis Szigligeti – bemutató.

A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja!
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Sziasztok, gyerekek!
Ti is fáztok? Mert én már elõvettem a téli ruhákat, a hideg szél

napról napra közelebb fújja a telet. Egyre többet kell az esõs idõ
miatt bent ülni a szobában, csak akkor dugom ki az orromat, ha
iskolába megyek, vagy ha véletlenül süt a nap. Hogy jobban
teljen a szobában töltött idõ, most is kedves mesét és jókedvû
versikét hoztam nektek, és ha kedvetek van, gyûjtsetek sok
gesztenyét, mert aranyos játékokat lehet belõlük készíteni. És
persze ne felejtsétek el a rajzpályázatunkat sem, mert értékes
ajándékcsomagokat lehet nyerni vele.

BARKÁCSOLJUNK!

Gesztenyepók
Kellékek: egy nagyobb meg egy kisebb gesz-

tenye, 1-2 szál fogvájó, apró faágak, amelyek
villásan elágaznak; szerszámok: vékony fúró-
hegy, metszõolló.

Az elkészítés menete: A begyûjtött apró, el-
ágazó ágacskák villájának egyik szárát metszõol-
lóval levágjuk, az így kapott, tört vonalú ágak
lesznek a pók lábai. Az ágak végeit méretre vág-
juk: azt a rész, amit a gesztenyébe rögzítünk,
úgy egy centiméterrel hagyjuk hosszabbra, mint
azt, amin a földön áll majd a pók. Az egyik
ágacska eltávolított részébõl levágunk 2 db. 1
centis darabot csáprágónak, és nekilátunk elõ-
fúrni. A nagyobbik gesztenye két oldalán 4-4 fu-
ratot készítünk a lábaknak, és a nyaka helyén
kettõt a fejet rögzítõ fogvájóknak. A fejet formá-
zó kisebb gesztenyébe két lyukat fúrunk a csáp-
rágóknak és kettõt szintén a fejet tartó fogvájó-
nak. Az elõfúrt lukakba benyomkodjuk az
ágacskákat, figyelve arra, hogy a „lábak” mind

lefele álljanak,
majd a fogvájók-
kal rögzítjük a fe-
jet a testhez.

Hosszabb-rö-
videbb ágacskák-
kal, fogvájókkal,
különféle méretû
és formájú gesz-
tenyékbõl egész
állatseregletet
fabrikálhatunk!

Pöszi õszi ajándékai

Rajzpályázat
Ünnepeljük az osztályban a karácsonyt!

A Biharország címû havilap rajzpályázatot hirdet általános is-
kolás osztályok részére. A pályázat címe: Ünnepeljük az osz-
tályban a karácsonyt! Tetszõleges technikával A3-as rajz-
lapra csoportosan készített alkotásokat várunk, amelyekbõl kitû-
nik, miként ünnepli az osztály a karácsonyt. Egy osztályból csak
egy pályamunkát fogadunk el. A rajzhoz mellékeljétek az alábbi,
kitöltött szelvényt. Beküldési határidõ: november 20. Az el-
sõ három helyezett munkáját ajándékcsomaggal jutalmazzuk. A
nyertes munkákat decemberi lapszámunkban közöljük.

Jó munkát kívánunk!
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JELENTKEZÉSI LAP

Rajzpályázat
Iskola neve: ........................................................

............................................................................. 

Település: ...........................................................

Osztály: ...... Tanító neve: ................................... 

A munkát készítõ gyermekek (legalább 5

tanuló) neve: ......................................................

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 



Találós
kérdések
Koronás, de nem király,
Még csak nem is hercegnõ,
Törzse vastag, ága sok,
évek alatt nagyra nõ.

Télen ad jó meleget,
õsszel táplál tégedet,
nyáron árnyékot terít,
tavasszal meg felderít.

Melyik fát szeretik a legjobban a gyerekek?

gyereksarok|

gy magas fa legfelsõ ágán élt a kis fa-
levél. Mostanában nagyon szomorú
volt. A szellõ megsajnálta. Megsimo-
gatta, vigasztalta, de az zokogott,
hogy leszakadt az ágról.

„Nem baj, ha meghalok – gondolta –, úgy-
sem ér már semmit az életem.“

De a szellõ nem hagyta kis barátját, hanem
szárnyára vette.

– Odaviszlek, ahová akarod! Merre repül-
jünk?

De a falevél bizony nem tudta.
Éppen akkor egy kismadár szállt az ágra.

Csodálkozott, hogy nem találta ott a falevelet.
Máskor már messzirõl integetett neki, alig vár-
ta, milyen híreket hoz.

– Ott van a kismadár! – ujjongott a falevél.
– Õ megígérte, hogy hírt hoz a fecskékrõl.

Odarepültek hát hozzá. A kismadár elmond-
ta, hogy látta, amikor a fecskék összegyûltek, s
elhatározták, hogy elindulnak a tengeren túlra.
Ott mindig aranyos napsugár ragyog.

– Menjünk utánuk! – könyörgött a falevél.
A szellõ nem kérette magát. Szálltak he-

gyen-völgyön, erdõkön, mezõkön, míg csak a
tengerhez nem értek. A falevél már nagyon
fáradt volt. A fecskék szerencsére észrevették,
és szépen rátették a csillogó tenger hátára.
Ott himbálódzott a ragyogó napsütésben. A
fecskék énekeltek, a napsugár mosolygott, a
szellõ duruzsolt.

– Most már boldog vagyok – sóhajtotta a
kis falevél, aztán álomba ringatta a tenger.

ZELK ZOLTÁN

Õszi mese

E
(Fa)

(Tréfa)

TÓTH ÁÁGNEES

Sünike
Gesztenye pottyan,

kobakja koppan,

tüskeruhája

szertereped.

Sünike nézi,

ezt meg ki érti,

kicsi testvérem

fán született?
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A Tóth házaspár szívesen idézte fel a kezde-
teket; elmondták, hogy eredetileg a saját por-
tájukon állították ki a néprajzi tárgyakat. Hogy
a falumúzeum létrejött, a szerencsének is kö-
szönhetõ. 2005-ben az akkor szervezett diny-
nyefesztiválon jelen volt az RMDSZ Bihar me-
gyei ügyvezetõ elnöke, Szabó Ödön megyei
tanácsos is. Õ is megtekintette a Tóth Tünde
szülei házánál általuk létrehozott néprajzi kiál-
lítást. Akkor felvetõdött a gondolat, hogy ezt
rendszeresíteni kellene, hogy másoknak is le-
hetõségük legyen megismerkedni a kiállított
tárgyakkal. „Én akkor elmondtam, hogy ezen
a portán mezõgazdasági munka folyik, itt nem
nagyon lehet látogatókat fogadni, egy megfe-
lelõbb helyiséget kellene találni a tárgyak be-
mutatására. Felajánlottam a gyûjteményt a le-

endõ múzeumnak; a mostani létesítményben
a kiállított tárgyak nyolcvan százaléka az én
örökségem” – mesélte Tóth Tünde.

Az említett látogatáson jelen volt a község
polgármestere is, és együtt Szabó Ödönnel
felkeresték a mai múzeumot. Akkor az épület
állami tulajdonban volt, több intézmény is mû-
ködött ott az elmúlt évtizedekben, s mindenki
szerint megfelelt a célnak. A múzeum létesíté-
séhez viszont pénzre volt szükség, a romos
épületet fel kellett újítani, átalakítani. Az ügy-

Érkörtvélyes gyöngyszeme
a falumúzeum
Amikor 2006-ban az akkori falunapon
átadták az érkörtvélyesi Falumúzeumot,
az ünnepségen ezen sorok írója is jelen
volt. Évtizedek folyamán több hasonló
vidéki létesítményt, tájházat is láttam,
de kevés volt köztük, ami ilyen szépen
rendbetett ingatlanban mûködött volna.
Nemrégiben Körtvélyesen járva kerestem
fel a közgyûjtemény megálmodóit, TÓTH
IMRE ZOLTÁNT és nejét, TÓTH TÜNDÉT.

Tóth Tünde
és Tóth Imre Zoltán

az általuk
megálmodott
Falumúzeum

udvarán

A kézmûves terembem ma is mûködik a szövõszék

A tisztaszobában
a búbos kemence,
rajta a házi áldás
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vezetõ elnök megígérte, hogy lesz rá pénz. A
következõ év januárjában meg is jött a szüksé-
ges 900 millió régi lej. „Még abban az évben
– 2006-ot írtunk – augusztus 8-a körül, egy
másik falunap elõtt a falumúzeum elkészült –
emlékezett vissza Tünde asszony. – Négy na-
punk volt rá, hogy az átadásig berendezzük.
Mi ennek elõtte jártunk múzeumokban, beirat-
koztunk a magyarországi Tájház Szövetségbe,
elõadásokra jártunk, ennek köszönhetõen a
berendezést is megoldottuk.”

A megnyitóra berendeztek négy helyiséget,
a szép szobát búbos kemencével, a konyhát, a
kézmûves mûhelyt, és van egy mezõgazdasági
kiállítóterem is. Az elsõ helyiség, ahová az em-
ber belép, a konyha, ahol régi idõk bútoraival

és konyhai eszközeivel találkozunk, különösen
szépek a kézzel készített, sásfonatú székek, a
szõttesek. A konyhából nyílik a tisztaszoba,
melynek egyik éke a búbos kemence, a fala-
kon korabeli fényképek meghitt hangulatot
nyújtanak. Ugyancsak a konyhán keresztül jut
el az ember a kézmûves mûhelybe, ahol egy
ma is mûködõ szövõszék van, egy következõ
helyiségben mezõgazdasági eszközök, szerszá-
mok sokaságát láthatjuk. Van egy raktárszoba
is, ahol egy régi osztálytermet rendeztek be,
az iskolából hozták el a tárgyakat – padokat,
jelvényeket, trombitát, háromlábú iskolatáblát
stb. „Az itt látottak sokak számára szereznek
különleges élményt. Voltak olyan csoportok,
amelyeknek tagjai beültek az iskolapadokba,
és órát tartottak” – idézte fel Tóth Imre Zol-
tán, a nyugalmazott pedagógus.

A látogatóknak elõre be kell jelentkezniük,
Érkörtvélyes község weboldalán megtalálják
az elérhetõségeket és más tudnivalókat is. A
Falumúzeum gazdája az önkormányzat – tet-
ték hozzá vendéglátóim –, és minden segítsé-
get megad annak érdekében, hogy a létesít-
mény mûködõképes legyen; támogatásukkal
sikerült a földgázt is bevezetni.

A helybeliek büszkék arra, hogy van egy
ilyen létesítmény a faluban, de talán több fi-
gyelmet érdemelne részükrõl, hangzott el. So-
kan felkeresik más településekrõl is, Körtvé-
lyesrõl elszármazottak, akik a legnagyobb elis-
meréssel szólnak a kulturális intézményrõl.
Mindezt a vendégkönyvbe beletekintve is lehet
látni, sokan jelentették már ki: „Ez a falumú-
zeum Érkörtvélyes gyöngyszeme”.

„Az Egyesült Államokból is voltak látogató-
ink, nemrég kaposváriak jártak itt, de a kör-
nyékbeli települések iskoláinak tanulói, peda-
gógusok kíséretében többször is felkeresik a
kiállítást. Jólesõ érzés látni a mosolygós arco-
kat, hallani az elismerõ szavakat” – mondta a
Tóth család.

| Deák F. József

Takaros épület,
csipkés tornác

Ilyen bölcsõben
ringtak hajdanán
a kisbabák

A régi
iskolabútorokkal

berendezett
tanterem
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A román–magyar határ mentén fekvõ, ne-
vében is hasonlító két megye, Bihar és Hajdú-
Bihar eddig is élen járt az együttmûködésben,
legyen szó uniós vagy országos finanszírozású
projektekrõl. A sport terén elõször szerveztek
hasonlóan nagy méretû programot – kistérsé-
gi együttmûködésre már több alkalommal volt
példa, míg a két megye labdarúgó-szövetsége
több mint két évtizedes, gyümölcsözõ kapcso-
latot ápol, fõleg az utánpótlás-nevelés terén.

Az ötlet a megyei tanács vezetõitõl jött, a
kivitelezésért az eurorégiós alapítvány és a
megyei labdarúgó-egyesület felelt. Az Európá-
ban is úttörõ kezdeményezés 16 résztvevõjét a
két megye bajnokságaiból választották ki. Bi-
harból kilenc (Hegyközpályi Kinder, Bihar-
szentandrási Criºul, Harangmezõi FC, Nagy-
váradi Partium ESK, Felsõlugasi Sporting,
Nagyszalontai Olimpia VSK, Nagyváradi
Egyetem FC, Belényesi Bihorul és Nagyváradi
Bihar FC II), Hajdú-Biharból pedig hét gárda
(Komádi, Biharkeresztes, Nyíradony, Hosszú-
pályi, Monostorpályi, Körösszegapáti és a
Debreceni Egyetem Atlétikai Club – DEAC)

vágott neki a küzdelemnek. A csoportbeosztá-
sokat a csapatok földrajzi elhelyezkedésének
figyelembe vételével alakították ki a határ
menti kapcsolatok erõsítésére törekedve.

Összetûzés helyett foci

Induláskor sokan féltették a kezdeménye-
zést mondván, etnikai konfliktusokra ad majd
okot a focitorna, fõleg a szeptember elején le-
játszott román–magyar világbajnoki selejtezõ
apropóján. Szerencsére a részt vevõ együtte-
sek játékosai, vezetõi és szurkolói ezt más-
képp gondolták, és a sportra helyezték a
hangsúlyt, így elmaradtak a konfliktusok. Pe-
dig bõven volt példa kiélezett, parázs csatákra.

A játéktéren oroszlánokként küzdõ futballis-
ták meccs végi baráti kézfogása jelezte, a köl-

Labdarúgótorna határok 
nélkül a barátság jegyében
A Bajnokok Ligájának mintájára szabták,
végül azonban a nemzetközi
szabályozásokat betartva barátságos
labdarúgótornaként szervezték meg
16 csapat részvételével. Az elsõ
Bihar–Hajdú-Bihar Focitornát
kapcsolatépítõ szándékkal indította útjára
Bihar Megye Tanácsa és a Bihar–Hajdú-
Bihar Eurorégiós Alapítvány.

Kemény csatákat
vívtak egymással
a bihari
és hajdú-bihari
futballcsapatok

Kezdés elõtt közös képet készítettek a mérkõzõ felek

Így is lehet szurkolni
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csönös tisztelet és megbecsülés legalább olyan
fontos, mint a gyõzelem megszerzése, annál is
inkább, mert mindkét oldalon akadtak „ven-
dégmunkások”. A biharkeresztesi csapat egy-
harmadát váradi labdarúgók alkotják, míg a
Partium FC keretét két hajdú-bihari illetõségû
labdarúgó erõsíti. Emellett sok olyan futballis-
ta volt, aki mindkét megye bajnokságaiban
megfordult már, így ismerõsként üdvözölte az
ellenfél csapatának tagjait.

Hasznos tapasztalatcsere

A felek a tapasztalatszerzés mellett okulhat-
tak is a másik példájából. A stadionok terén a
bihariak állnak jobban, ám a játékterek minõ-
ségét illetõen a hajdú-bihariak nyernék az ös-
szevetést. Érdekes, hogy Magyarországon
nincs drótkerítés a labdarúgópálya körül, a né-
zõket/szurkolókat egy alig másfél méter
magas könyöklõ választja csak el a játéktértõl.
Ennek ellenére ritka a rendbontás vagy a já-
tékvezetõk bántalmazása. Romániában elkép-
zelhetetlen olyan pályán futballozni, amely kö-
rül nincs legalább 180 cm magas drótkerítés,
emellett a „sporik” biztonságára is fokozottan
ügyelniük kell a szervezõknek, ennek ellenére
sokkal feszültebb légkörben játsszák a találko-
zókat. Magyarországon nem kötelezõ az orvo-
si ügyelet a mérkõzéseken, e nélkül Romániá-
ban el sem kezdik a találkozót.

A vendégszeretet terén nemigen van kü-
lönbség. A magyar csapatok közül többen is
étellel kínálták vetélytársaikat a meccs végén,
de a románok sem fogadták üres kézzel ven-

dégeiket, s a végeredménytõl függetlenül több
pályán is elõkerült a sörös rekesz, amelynek
tartalmát együtt fogyasztották el a csapatok
tagjai feszültség-levezetés gyanánt.

Tehetségkutatás és kapcsolatépítés

A fõszervezõ Bihar Megyei Tanács elnöke,
Cornel Popa és Tóth Attila, a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat alelnöke abbéli remé-
nyének adott hangot, hogy a sportkapcsola-
tok szorosabbra fûzése által a határ két olda-
lán élõ közösségek – nem csupán a focidruk-
kerek – is nyernek a kezdeményezéssel. A
rendezvény szerintük hozzájárulhat a térség
helyi gazdasági életének fellendítéséhez is.
Popa azt is fontos célként jelölte meg, hogy a
megyei másod- és harmadosztály fiatal, tehet-
séges játékosainak további lehetõségeket ad-
nak a megmutatkozásra. Amint Tóth Attila
megjegyezte: ne kelljen importálni a játékoso-
kat a hazai felsõbb osztályos bajnokságokba.
Ioan Mang, a Bihar megyei önkormányzat al-
elnöke a megyei bajnokságban részt vevõ csa-
patok számára is jó motivációnak tartotta a
nemzetközi kupatornát, amely révén a telepü-
lések elöljárói is szorosabb kapcsolatokat épít-
hetnek ki egymással.

Anyagi ösztönzés

A szervezõk elsõsorban a meccsköltségek
kifizetésével (játékvezetõi tiszteletdíj, orvosi
ügyelet, utazási költség) támogatják a résztve-
võket, de bónuszról is gondoskodtak. Minden
megszerzett pontot ezer lejjel jutalmazták,
emellett a csoportkörben való szereplés 5000
lejt ért a résztvevõknek, míg a továbbjutó csa-
patok legalább ugyanennyit kapnak majd.

A negyeddöntõbeli párharcok oda-visszavá-
gó alapon zajlanak majd (a négy csoport elsõ
és második helyezettjei mérik össze erejüket,
hogy ki kivel játszik, az elõzõleg sorsoláson dõl
el). Az elõdöntõ szintén oda-visszavágó lesz
április 30-án, illetve május 7-én. A kisdöntõt
és a döntõt egy napon, 2014. május 14-én
rendezik meg Nagyváradon a Bodola Gyula
Stadionban.

A gyõztes nemcsak a torna mutatós kupá-
ját nyeri el, hanem a 60 000 lejes pénzjutal-
mat is. A második helyezett 30, a harmadik
20, a negyedik 10 ezer lejt kap, az 5–8. he-
lyezettek pedig egyenként 5000 lejt.

| Hajdu Attila

A focitorna
gyõztesének
jutalma

Focimeccs
a hegyközpályi
komplexumban,
Bihar megye egyik
legmodernebb
sport-
létesítményében

Az új biharszent-
andrási stadion

látványa
önmagáért beszél
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Változatok a (nemzeti)
tetszhalál túlélésére

(folytatás a 39. oldalról)

Munkanélküliség, kivándorlás, eladósodás, a
termelõmunka elejtése, a gazdasági és kulturá-
lis erõk idegen kezekbe csúszása jellemzik a
magyar erõ és hatalom éráját.” Lelkészi-alko-
tói habitusának megfelelõen természetes, hogy
Makkai a jövõ nemzedéke felé mutat, irányulá-
sa reményt adó: „Világos ugyanis, hogy mind-
az, amiben ma az ifjúság kételkedik, nem hisz,
nem bízik, ami ránézve nem valóság és nem
érték: nemzeti múlt, nemzeti öntudat, egysé-
ges világszemlélet, erkölcsi eszmény, tekintély-
tisztelet – csak formáiban, helytelen tendenciá-
iban, félrecsavart értelmezésében, lényegével
való visszaéléseiben rossz és revideálandó, de
nem igazi tartalmában. Sõt éppen az a fontos,
hogy mindezek igazi tartalmukat nyerjék vissza
az ifjúság számára. De ez csak úgy lehetséges,
hogy ezt az igazi tartalmat visszanyerik a neve-
lõk lelkében és életében.”

Miközben Erdélyben a közélet szereplõi a
túlélés változatait igyekeznek a saját közössé-
gük elõtt megmutatni, Európában és így Ma-
gyarországon is felerõsödik a revizionizmus, a
trianoni békeszerzõdés felülvizsgálatának sür-
getése. Az épp 150 éve született, Ady szerint
„svábokból jött magyar” Herczeg Ferencet
1927-ben a Revíziós Liga elnökévé választják,
ettõl kezdve rendszeresen közöl a Pesti Hír-
lapban idevágó témájú publicisztikát, amit az-
tán Nap-kelte elõtt! Gondolatok Nagyma-

gyarországról címmel 1937-ben kötetben is
megjelentet. A kötet 51 cikkébõl válogatva a
Magunk revíziójánál is többet küzdöttem a
bõség zavarával, de remélem, sikerül valós ké-
pet adnom Herczeg nagy vonalakban ma is
vállalható eszmei-retorikai hangvételérõl.
Mintha csak Makkai szavait fûzné tovább,
1932 áprilisában a Rabmagyarok címû cikk-
ben a következõt írja: „Hitem szerint a meg-
szállott területek magyarságának irányítása és
erkölcsi támogatása olyan kötelesség, amely-
nek teljesítésére csakis az ottani értelmiség ké-
pes. Mi a feladat? A magyarság erkölcsi és
anyagi javaiból minél többet átmenteni a jövõ-
be. A jövõ pedig az ifjúságé, éppen azért dön-
tõ fontosságú, hogy az ifjúság magyar érzés-
ben és nemzeti kultúrában nevelõdjék.” Két év
múlva a Maniu és Titulescu páros jelenete
címû cikkben írja, hogy „A dunai konföderáci-
ót, melynek délibábját Maniu csillogtatja meg
elõttünk, Magyarország egy szánakozó mo-
sollyal intézheti el. Nálunk az iskolás gyerek is
tudja, hogy a konföderáció terve nemcsak po-
litikai, de gazdasági szempontból is képtelen-
ség és haszontalanság. Nemzeti aspirációinkat
aranyhegyekkel sem tudnák tõlünk megvásá-
rolni, nemhogy ilyen rossz tantuszokkal.” A
revízió után címû, 1936 októberében írt és
angolul is megjelent cikkének befejezõ gondo-
latai pedig érzésem szerint nem igényelnek
ma sem különösebb értelmezést-magyaráza-
tot: „A békekötés óta elmúlt esztendõk tanul-
ságai bebizonyították, az utódállamok nem ké-
pesek arra, hogy nyugodt viszonyokat teremt-
senek a Duna völgyében és hogy felvirágoz-
tassák a gondjukra bízott népek kulturális és
gazdasági életét. Nemcsak hogy nem képe-
sek, de még csak hajlandóságot sem mutatnak
erre. Kormányaik fanatikus igyekezete arra
irányul, hogy a nekik kiszolgáltatott nemzeti
kisebbségeket etnikai nyersanyagként bele-
kényszerítsék és beletörjék a saját nemzetük-
be. Amíg ezek a kegyetlen és hiábavaló pró-
bálkozások tartanak, addig a Duna völgyében
szó sem lehet nyugalomról és rendrõl. A ma-
gyar revíziós mozgalomnak éppen az a célja,
hogy földrajzilag, gazdaságilag és érzelmileg
megteremtse azokat a föltételeket, amelyek
közt lehetséges a Duna-völgyi népek szabad
és békés élete.” És végeredményben most
csakúgy, mint hetvenöt-nyolcvan éve, van-e,
lehet-e szebb célkitûzés a szabad és békés élet-
nél?!

l Molnár Judit
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1849. október 6-án Aradon
kivégezték a magyar
honvédsereg 12 tábornokát
és egy ezredesét

Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentõ
világosi fegyverletétel után a császári haditör-
vényszék ítélete alapján végezték ki õket. A bu-
kás után kerültek osztrák fogságba. A vértanúk:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernõ, Knézich Károly, Lahner
György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen-Wes-
terburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg
Ernõ, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey
Károly. Pesten ezen a napon végezték ki
Batthyány Lajos volt miniszterelnököt.

1492. október 12-én
Kolumbusz Kristóf felfedezte
Amerikát

A Bahamákon, a mai San Salvador szige-
tén kötött ki a genovai tengerész. Az utazás-
hoz kasztíliai Izabella királynõ bocsátott három
hajót a rendelkezésére.
Kolumbusz nyugat felé ha-
ladva (Toscanelli 1474. évi
térképe alapján) Indiába
akart eljutni, hogy a luxus-
cikkek keleti kereskedel-
mét megszerezze Velence
elõl.

1986. október 22-én
meghalt Szent-Györgyi Albert

A Nobel-díjas magyar orvos és kutató, a C-
vitamin felfedezõje az egyesült államokbeli
Woods Hallban halt meg. 1917-ben Budapes-
ten szerzett orvosi oklevelet, majd Európa
több városában tanult. Az 1920-as évek vé-
gén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellék-
vesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el.
1931-tõl a Szegedi Tudományegyetemen nö-
vényekbõl próbálta kivonni a korábban felfe-
dezett anyagot. Végül a paradicsompaprikával
folytatott kísérletei során azonosította a
hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével
a C-vitamin gyártásának a paprikából kiinduló
módszerét is kidolgozták Szegeden.

1929. október 24-én
a „fekete csütörtök”
kirobbantotta a gazdasági
világválságot

A New York-i tõzsdén a spekulációktól ma-
gasra szökött részvényárfolyamok zuhanása
pánikot keltett. Közel 16,5 millió értékpapírt
adtak el, 90 százalékkal is estek az árfolyamok,
ami 15 milliárd dollár veszteséget jelentett. A
világgazdasági válság milliók elszegényedésé-
hez vezetett. A fellendülés érdekében az USA
és több más ország kormánya állami beavatko-
záshoz folyamodott munkahelyek teremtésé-
vel, államosításokkal, központi megrendelések-
kel, hitelekkel, ár- és bérellenõrzéssel.

1823. október 30-án
meghalt Edmund Cartwright,
a gépi szövõszék feltalálója

A brit feltaláló Hastingsben 80 éves korá-
ban halt meg. A textiliparban vezették be elõ-
ször a mûszaki újdonságokat, mivel a gyapjú-
feldolgozásban addig csak a munkaidõ meg-
hosszabbításával vagy több munkás foglalkoz-
tatásával lehetett növelni a termelést. Az elsõ
mechanikus gyapjúfonógépet, a „fonó
Jennyt” 1764-ben állította elõ James Har-
greaves vállalkozó, majd 1768-ban Richard
Arkwright vízi szövõszéke („water frame”) és

1779-ben Samuel Cromp-
ton szakaszos fonógépe
(„mule”, az „öszvér”) nyi-
totta meg az utat az auto-
matizálás felé, amellyel
Cartwright szerkezete for-
radalmasította a textilipart.

Októberi jeles napok
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72. Kamilla (Matricaria
chamomilla)

Az orvosi székfû vagy kamilla az õszirózsa-
félék (Asteraceae) családjába tartozó gyógynö-
vény. Egyéb elnevezései: Szent Iván-pipitér,
nemes pipitér, pipitér, anyafû, szikfû, szüzek-
anyja, bubulyka. A pipitér név megtévesztõ,
mert a botanikai szakirodalom a közeli rokon
Anthemis nemzetséget nevezi így. Gyakran
összetévesztik a római kamillával. Román ne-
ve muºeþel.

Mezõkön, útszéleken, parlagokon, általá-
ban nagyobb tömegben fordul elõ. Egy-, néha
kétéves, melegigényes növény. Virágait akkor
gyûjtsük, amikor fehér, nyeles virágszirmai le-
felé kezdenek hajlani. Frissen és szárítva hasz-
nálhatjuk. 3-5 százalékos azuléntartalmú illó-
olajat, glikozidát, cseranyagot, keserûanyagot,
növényi savakat, cukrot tartalmaz.

Teája a lég-
utakat tisztítja,
gyulladásgátló,
nyugtató. Gyul-
ladáscsökkentõ,
görcsoldó, ideg-
nyugtató, gyo-
mor-, bél-, hó-
lyag- és epeza-
varoknál, sebke-
zelésre, arc-, és
hajápolásra ja-
vallják. Bár ré-
gebben szembe-
tegségekre, sûrû
szûrõn átszûrve
borogatásként,
lemosószerként
használták, a
kamilla allergiát
– és így önma-
gában is kötõ-
hártya-gyul la-
dást – okozhat,
ezért ma már
ilyetén haszná-
lata ellenjavallt.

73. Kankalin (Primula
officinalis)

Erdõk, cserjések, hegyi rétek évelõ növé-
nye. Ismert még tavaszfû, tavaszka, csókaláb,
égikincs, husitivirág, istenkesztyû, istenkul-
csa, kacinka, kankalék, sárga kükörcsin neve-
ken is. Román elnevezése ciuboþica cucului.
A tavaszi vagy orvosi kankalin latin neve Pri-
mula veris L., a száratlan vagy közönséges
kankaliné Primula vulgaris. Mindegyik fajta
egyforma értékû gyógynövény.

Vadon növõ példányainak gyûjtése tilos,
mert védett! Gyökérzetét és virágját használ-
ják gyógyászati célokra. A gyökere szaponin-
ban gazdag, barnássárga színû, enyhe szagú
és kesernyés ízû. Teája csillapítja a nehezen
múló köhögést, jó nyálkaoldó, köptetõ és hu-
rutoldó. Alkalmazzák még vizelethajtóként,
jótékony hatású a köszvényre és a reumára.
Túladagolása émelygést, hasmenést okozhat.

Március-áprilisban virágzik. A mézes illatú
virágokat köhögés ellen alkalmazzák, vala-
mint vizelethajtó, izzasztó és idegnyugtató
szerként. Esetenként teakeverékek színesítõ
összetevõje. Homeopátiás kezelésben a fejfá-
jás és a bõrkiütések ellenszereként alkalmaz-
zák.

A kankalin levele nagy mennyiségû aszkor-
binsavat tartalmaz, így a belõle készített tea
kiváló C-vitamin-forrás. A porrá tört, szárított
levelekben még egy év elmúltával is megõrzõ-
dik a benne lévõ aszkorbinsav.

A kankalin érintése az arra érzékenyeknél
allergiás reakciókat válthat ki!

Gyógynövény-ábécé

Jövõ hónapban a kaprot és a kasvirágot mutatjuk be.
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Borscs virslivel

Hozzávalók: 40 dkg marhahús (comb), 1
szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 babérlevél,
1 közepes cékla, 25 dkg fejes káposzta, 3 kö-
zepes burgonya, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, olaj, 1 kis konzerv sûrített paradi-
csom, 3 szál frankfurti virsli, 1 csokor petre-
zselyem, 1-2 evõkanál ecet, kapor és tejföl a
díszítéshez.

Elkészítés: A húst kisebb darabokra vág-
juk, 1,5 liter vízben fõni tesszük. A répákat
megtisztítjuk, felkarikázzuk, és a húshoz a víz-
be tesszük. Sóval, borssal és babérlevéllel íze-
sítjük. Kb. 50 percig fedõ alatt, kis lángon fõz-
zük, közben a habját leszedjük. Amíg a leves
fõ, megpucoljuk
a többi zöldsé-
get. A céklát és
a káposztát csí-
kokra, a hagy-
mát és a krump-
lit kockára vág-
juk, a fokhagy-
mát összezúz-
zuk. Nagyobb
lábasban felhe-
vítjük az olajat,
m e g p á r o l j u k
benne a hagy-
mát, hozzáadjuk
a sûrített paradicsomot és a zöldségeket. Rá-
öntjük a hús fõzõlevét, majd beletesszük a húst
is. Felforraljuk, és még 25 percig fõzzük. A
virslit belekarikázzuk, a fokhagymával együtt
felforraljuk. Sóval, borssal és ecettel ízesítjük.
Apróra vágott petrezselyemmel, kaporral
megszórjuk, tejföllel tálaljuk.

Ratatouille (francia lecsó)
tésztával

Hozzávalók: 1/2 padlizsán, 1 cukkini, 2
piros paprika, 1 sárga paprika, 2 csípõs he-
gyes paprika, chilipaprika, 6 db paradicsom,
2 fej vöröshagyma, 1 újhagyma zöldjével, 3
gerezd fokhagyma, mag nélküli fekete olajbo-
gyó, 3 szál kakukkfû, 1 szál rozmaring, 10 le-
vél bazsalikom, só, õrölt bors, õrölt csípõs pi-
rospaprika, majoránna, provence-i fûszerke-
verék, 50 dkg tészta, olívaolaj.

Elkészítés: A padlizsánt és a cukkinit fel-
kockázzuk, a paprikát felkarikázzuk, a paradi-
csomot negyedeljük, a hagymákat felaprítjuk.
Egy serpenyõben olajon megdinszteljük a
hagymát, rátesszük a paprikákat, a padlizsánt
és a cukkinit, végül a paradicsomot, fûszerez-
zük. Amikor a tésztát al dente megfõzzük, le-
szûrjük, hozzákeverjük a zöldségekhez az olaj-
bogyóval együtt, majd tálalunk.

Egri káposztás tyúk

Hozzávalók: 1,5 kg tyúkhús, 6 dkg zsír,
20 dkg vöröshagyma, 1,5 dkg pirospaprika, 2
dkg só, 1 csipet bors, 1 csipet köménymag,
70 dkg savanyú káposzta, 1 pohár tejföl, 10
dkg füstölt szalonna.

Elkészítés: A megtisztított tyúkhúst felda-
raboljuk. Zsíron finomra vágott vöröshagymát
pirítunk, meghintjük pirospaprikával, rátesz-
szük a darabolt tyúkhúst. Fûszerezzük, rátesz-
szük a kimosott savanyú káposztát. Felforral-
juk, és az egészet átrakjuk egy római tálba. Az

edényt lefedve
80 percre a sü-
tõbe tesszük.
További 15 per-
cig a fedelét le-
véve, a tejföllel
meglocsolva az
ételt készre pá-
roljuk. Tálalás-
kor a saját zsír-
jában kakasta-
réjként kisütött
szalonnaszele-
tekkel díszítjük.
Pirospaprikával
megszórjuk.

Õszi ízek
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VÍZSZINTES: 13. Katalán festõ, grafikus,
szobrász (Joan, 1893–1983). 14. Csillagkép
(Kaszás). 15. … szívedbe rejtesz – József Attila
verse. 16. Város Sziléziában, az Odera partján.
18. Az ember felépítése. 20. Kézzel jelt ad. 21.
Textilipari növény. 22. Szemhéj. 24. Ararát ré-
sze! 26. Az ezüst vegyjele. 27. … Dagover – né-
met színésznõ volt. 28. Négy pár lábú gerincte-
len állat. 29. Japán táblajáték. 31. Szépeket
mond. 33. Fémekkel sóvá egyesülõ elem. 35.
… Sámuel – magyar király volt. 37. …méter –
sebességmérõ. 39. Füves síkság Dél-Ameriká-
ban. 40. Az Igaz Szó utódja. 42. Átadó ünnep-
ség. 44. Hegycsúcs. 45. Befejezõ vizsga – név-
elõvel. 47. Alberto … – kiváló olasz karmester
(1909–2001). 49. DMH. 50. Szent … – egy-
házatya, egyháztanító, bibliafordító, pápai titkár
(347–419 kb.). 52. A Leó latinos nõi párja. 54.
Hektoliter. 55. Szlovénia NOB-jele. 57. Karzat-
rész! 58. Névelõ. 59. Beszéd egysége. 60. Író,
költõ, Kossuth-díjas (Sándor, 1900–1989). 62.
Félálomban van! 63. Zsarolni kezd! 65. Rizsbor.
67. Környezetemben. 69. Bánk bán fia. 71.
Község a budaörsi kistérségben, Pest megyében.
73. Jegyzetel.

FÜGGÕLEGES: 1. Olasz város Bolognától
délkeletre, autóverseny helyszíne. 2. Apró lép-
tekkel halad. 3. Királyi szék. 4. Odébb mozdít.
5. Biztató szócska. 6. Hegység Európa és Ázsia
határán. 7. Csokonai múzsája. 8. Áll alatti zsír-
párna. 9. Idegen Anna. 10. Kassák lapja. 11.
Fejedelmi cím egyes mohamedán országokban.
12. Boróka ízû rozspálinka. 17. Elbeszélõ költé-
szet. 19. Atta … – Heine mûve. 23. Kosztolá-
nyi verse. 25. … fa – rovátkás rúd folyadék
mennyiségének meghatározására. 27. Paripa.
28. A protaktínium vegyjele. 29. A faj örökítõ
anyaga (ék. f.). 31. Csukott hintó. 32. Ételféle.
33. Szálloda. 34. Tó Észak-Olaszországban.
36. Város Svájcban a Rajna partján. 38. Fogá-
val tép. 41. Szláv nyelvû nép. 43. Folyó Len-
gyelországban. 46. Sütemény jelzõje. 48. Vörös
színû festék. 51. Azonos mássalhangzók. 53. A
nátrium vegyjele. 56. Kossuth-díjas költõ, mû-
fordító (Sándor, 1921–1999). 58. … Delon –
francia filmszínész. 59. Balázs … – Kossuth-dí-
jas színész (1906–1981). 60. Frankfurt am … –
német város. 61. Darab (valamibõl). 62. Léte-
zés. 64. Vadon termõ gyümölcs. 66. Mazda ré-
sze! 68. Világos angol sör (ék. f.). 70. Rangjel-
zõ elõtag. 72. Ellenben. 74. Sír-….

| Barabás Zsuzsa

Talajhoz
simultan
Fábián Sándor Nagyszalontán született,
Nagyváradon élõ orvos, költõ. Fenti címû
versét idézzük: „Csípõbõl lõttem, és a gyepre
dõlt / sasszemû Sam, a bandita, / ám
visszatüzelt, s én is földre rogytam, /
átlyuggatottan, akár a szita… / Kis kölykök,
ott lent hevertünk »holtan«, / mentaszag
volt, a füvek égig értek. / Soha még olyan
gyönyörû világot! / Griffnek láttam a pelyhes
kiscsibéket. / Drága mezõ, gyermekkor
mezeje, / nem lehet nála selymesebb már
semmi.” Folytatása a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 30. alatt.

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidõ: október 31.
Postacím: Biharország, 410068 – Ora-
dea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; e-mail:
biharmegye @gmail.com.

Szeptemberi rejtvényünk (A Nap) helyes megfejtése: „Táj,
vess neki jó széles ágyat, / Ringasd el szépen, esti szél.”
Könyvjutalmat nyert: Laviþã Zsuzsanna és Félegyházi Ágnes
(mindketten Nagyszalontáról).
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Az együttmûködés többéves, a Nagyváradi
Polgármesteri Hivatal és a Rotary Klub is részt
vesz benne. Az adományokat az Észak Atlan-
ti Szerzõdés Szövetsége székhelyén dolgozók,
elsõsorban a „NATO-feleségek” gyûjtik össze.
Az idén Bihar megyébe juttatott szállítmány-
ból egy-egy kisbusz került egy váradi alapít-

ványhoz, illetve Borsra iskolabusznak. Egy
nagyszalontai egyesület kerekes székeket ka-
pott, egy biharpüspöki állatorvosi rendelõ pe-
dig mûszereket.

A megyei kórházba szemészeti orvosi esz-
közöket hoztak, ezeket George Roiu orvos
vette át Schmidt Katalintól. Elõbbi elmondta,
hogy a mûszereket elõbb átvizsgálják, majd
üzembe helyezik, utóbbi köszönetet mondott
a Rotary Klub képviselõjének, Alexandru
Moºnak, mivel az adományok Nagyváradra
szállításáról õk gondoskodtak. Ugyancsak
megköszönte az elöljáróságnak az adományok
elosztásában nyújtott segítséget.

Adományokat
hoztak Brüsszelbõl

Március 3-a és szeptember 15-e között zajlott
le a nagyváradi ECOTOP Egyesület Ifjú
rangerek a Királyerdõ-hegységben elnevezésû,
uniós támogatású projektje. Körülbelül ötszáz,
V–VIII. osztályos diák vett részt kilenc nagyvára-
di és Bihar megyei iskolából a programban. A fõ
cél az volt, hogy létrehozzanak egy olyan, a ter-
mészetvédelem iránt érdeklõdõ fiatalokból álló
csapatot, melynek tagjai ifjú parkõrök (ranger)
lesznek majd a Révi-szoros – Királyerdõ-hegység
Natura 2000-es természetvédelmi területen.

A programot az ECOTOP Egyesület kezde-
ményezõ csoportja indította, ennek tagjai tartot-

ták a felkészítõ foglalkozásokat az iskolákban hat
hónapon át. Az ifjú természetvédõk többek kö-
zött gyakorolhatták a tájékozódást iránytûvel és
térképpel, barlangászatra, az élõvilág sokfélesé-
gének és a karsztoknak a megõrzésére is felké-
szítették õket. A foglalkozásokon a részt vevõ kö-
zel ötszáz diákból húszat-húszat választottak ki az
Erdõdámoson megtartott két táborba, közülük
végül összesen harmincan kaphatták meg az ifjú
ranger minõsítést, õk a jövõben saját iskolájuk-
ban folytathatják diáktársaik természetvédelmi
képzését.

| F. N. L.

Diákokat neveltek természetvédelemre

A múlt hónapban a brüsszeli (Belgium)
székhelyû NATO Charity Bazaar Alapítvány
vezetõje, Schmidt Katalin adományokat
adott át több Bihar megyei szervezetnek
és egészségügyi intézménynek.

A Révi-szorosban
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A Bihar községi vasútállomás valamikor a XIX. század második felében épült. Aki ezen a vonalon utazik, ma is ugyanazt az
épületet látja, mint amit a korabeli felvétel megörökített. A különbség talán csak annyi, hogy ma már nem magyar nyelvû
a váróterem felirata

Bihar község lakosságának zöme vagy a református, vagy a római katolikus felekezethez tartozik. A két istenháza egymás-
hoz közel, a ma Templom térnek nevezett részen található. A múlt század eleji képeslap a római katolikus templomot áb-
rázolja kívül és belül




