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Fizessen elõ lapjainkra!

|hirdetés

Magyar Országgyûlés módosította a
hadigondozásról szóló törvényt, kibõ-

vítette az eddigi jogosultak körét. A
jogszabály értelmében járadék ille-
ti meg a II. világháborúban el-

esett, eltûnt vagy hadifogságban elhunyt kato-
nák és munkaszolgálatosok özvegyeit és árvá-
it, illetve mindazokat, akiknek férje vagy édes-
apja 1938. november 2. és 1945. május
9. között a volt magyar királyi honvédség és
csendõrség kötelékében szolgált, függetlenül
állományviszonyától és rendfokozatától és at-
tól, hogy a II. világháborút lezáró párizsi béke-
szerzõdés következtében más ország állampol-
gárává vált. Tehát azok az özvegyek és ár-
vák is kérelmezhetik, akik az impérium-

váltás után magyarként az anyaország
határain kívül rekedtek.

A havi járadék az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 30 százaléka. A határon
túli magyarok, illetve a külföldön élõ és Magyar-
országon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem
rendelkezõ kérelmezõk Budapest Fõváros Kor-
mányhivatalában nyújthatják be dossziéjukat.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét
egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal
és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában
más hitelt érdemlõ módon kell igazolni. A
részletekrõl bõvebb felvilágosítást kaphatnak
az RMDSZ Bihar megyei szervezetének nagy-
váradi, központi irodájában, a Fekete Sas pa-
lotában munkanapokon 9–16 óra között.

Magyarországi
járadék veteránok
gyermekeinek

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

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

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

A Biharország (és/vagy a Várad) elõfizethetõ a szer-
kesztõségben készpénzzel vagy postán pénzesutal-
vánnyal (mandat poºtal), az elõfizetõ nevének és pon-
tos lakcímének, valamint az Abonament Biharország
(és/vagy Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Re-
vista culturalã Várad Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr.
12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ
0762 1G33 5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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|közélet

sébe kerüljön a talapzat felújításának idejére.
A határozat magában foglalta a 2014. no-
vember 15-én érvénybe lépett egyezményt is,
amely a talapzat restaurálásáig, de legkésõbb
2015. december 31-ig érvényes.

Szacsvay Imre 1848 júniusától Várad-
Olaszinak és Újvárosnak volt országgyûlési
képviselõje, 1849. január 13-án beválasztot-
ták a képviselõház jegyzõi karába. Részt vett a
függetlenségi nyilatkozat megszövegezésében
és aláírta azt, ezért ítélték halálra és akasztot-
ták fel 1849. október 24-én Pesten. A mártír
jegyzõ nagyváradi szobrát Margó Ede készítet-
te, s 1907. március 15-én avatták fel. 1937
júniusában lebontották, majd a bécsi döntés
után, 1942-ben ismét az eredeti helyére, az
Ezredévi emléktérre állították vissza.

A szobornak és talapzatának felújítása rég-
óta idõszerû volt, s bár a mûalkotás a város tu-
lajdona, a tettek mezejére az RMDSZ Bihar
megyei szervezete lépett: közadakozásból kí-
vánja felújítani a szobor talapzatát, ezért tavaly
óta téglajegyeket is árusít. A nagyváradi ön-
kormányzat képviselõ-testülete tavaly október
végi rendkívüli ülésén hagyta jóvá, hogy a szo-
bor a Szövetség megyei szervezetének kezelé-

4|Biharország|2015. október

Az állványon:
Kolozsi Tibor
szobrászmûvész.
Már több mûemlék
szobrunk
restaurálásában is
részt vett

„Csak egy tollvonás volt bûne” Szacsvay
Imrének, az Országgyûlés mártír
jegyzõjének, ez a felirat szerepel váradi
szobrának talapzatán is. A helyhatóság
helyett az RMDSZ megyei szervezete
közadakozásból kezdeményezte a mûemlék
rendbehozatalát.

Restaurálták Szacsvay
Imre váradi szobrát

Ritli László Csongor bejelentette, hogy folytatják a gyûjtést

Kikezdte az idõ a mûalkotást és a talapzatát (archív
felvétel)



nak” hõ hatására, a tömítõanyag pedig túl ke-
mény volt, a faragott kövek összerepedeztek a
nyomás miatt.

A talapzat helyreállításához szükséges süttõi
mészkõ szeptember 18-án érkezett meg, 21-
én már szorgos munkában találtuk Gere Ist-
ván kõfaragó-restaurátort és Lovász István
kõfaragót. Amint elõbbi elmondta, bár a mész-
kõre sokat kellett várni, mert nehezebb volt a
nagyobb tömbök kibányászása, ez nem okoz
késést, és terveik szerint október közepére el-
készülhet a Szacsvay-szobor talapzata. Hat kö-
vet kell pótolni, az úgynevezett kinagyolás, te-
hát a kövek helyének elõkészítése már koráb-

ban megtörtént, tud-
tuk meg Gere István-
tól. A szakemberek
ezután kifaragták és
behelyezték a köve-
ket, majd az egész kõ-
felületet letisztították,
aztán a kisebb csorbu-
lásokat hozták helyre.
Ezt a fugázás, a vegy-
szeres kezelés, a
hidrofobizálás (az idõ-
járás változásainak ki-
tett felület víztaszítóvá
tétele), a csírátlanítás
és a graffiti elleni vé-
delem követte. Az in-

jektálást is elvégezték, ez azért szükséges, hogy
tömítsék azokat a részeket, ahol a víz behatol-
hat és idõvel gondot okozhat.

Tanévkezdés elõtt Ritli László Csongor,
az RMDSZ Bihar megyei, jogi és államigazga-
tási ügyekért felelõs ügyvezetõ alelnöke beszá-
molt arról, hogy folytatják a gyûjtést a szobor
felújítási költségeire. Többek között levélben
fordultak támogatásért Magyarország elnöké-
hez, a Magyar Országgyûlés elnökéhez és
jegyzõi karához, a miniszterelnökhöz, a mi-
niszterelnök-helyetteshez, egyes miniszterek-
hez és államtitkárokhoz, illetve Debrecen vá-
ros polgármesteréhez és a kolozsvári magyar
konzulátushoz is, és a téglajegyeket is folya-
matosan meg lehet vásárolni a Szövetség Fe-
kete Sas palotabeli megyei székházában.
Szeptember közepére a felújításhoz szükséges
közel 75-80 ezer lej felét már összegyûjtötték
és ki is fizették, mondta az ügyvezetõ alelnök.
A gyûjtésben közremûködött a négy történel-
mi magyar egyház, azaz a római katolikus, a
református, az evangélikus és az unitárius,
továbbá a Varadinum Alapítvány.

Fried Noémi Lujza

Idén júliusban kezdtek neki a bronzalak
megtisztításának, augusztus elején pedig már
Kolozsi Tibor szobrászmûvész (dolgozott
például az aradi Szabadság-szobor és Mátyás
király kolozsvári lovas szobrának restaurálásán
is) a munkatársaival elkezdte a szobor hibái-
nak kijavítását. Mint elmondta, egyes repedé-
seket gittel javítottak az idõk során, ezt õk el-
távolítják, a repedésekre pedig ráhegesztenek,
így a szobor felülete is egyenletesebbé válik, és
az esõ nem folyik be a repedésekbe. Régeb-
ben hegesztésre nem volt lehetõség, csak nit-
teltek, csavaroztak meg ólommal forrasztot-
tak, ha javításra volt szükség, tudtuk meg. A
hegesztések helyén cizellálták, lecsiszolták a
szobor felületét, majd a bronz eredeti színére
visszapatinázták az alkotást. Miután a patinát
egységesítették, a szobor felületét viaszréteg-
gel fedték be, és beburkolták, hogy a talapzat-
felújítás idejére védjék.

A talapzatnak augusztus közepén láttak ne-
ki, elõször is az elemei közül kiszedték a fugát.
A szoborállításkor kemény, cement alapú
anyaggal töltötték fel a kõtömbök közötti rése-
ket, ezért az elmúlt száz év alatt több alkotó-
elem is tönkrement. Mivel a kövek is „mozog-

A bronzalak
repedéseit

behegesztették

Gere István
és Lovász István
(ülve) kõfaragó-
mesterek
a talapzaton
munkálkodtak

A bronz fõalakot
helyreállítása után
beburkolták, hogy

a kõtalapzat
restaurálása alatt

nehogy
megsérüljön, be ne

lepje a kõpor

közélet|
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|faluról falura

Balazsi József, Érsemjén polgármestere
és Timár Sorin alpolgármester kísér el a köz-
ség egyik részének számító Bankasorra. A
polgármesteri hivatalban nincs olyan nép-
számlálási adat, mely pontosan jelezné, há-
nyan élnek a tanyán. Balazsi József szerint
nagyjából 190-en laknak ott. Ezt a község
jegyzõje, Garbacz Erika is megerõsítette, s
ezt bizonyítja az is, hogy a 2014-es államfõvá-
lasztáskor 144 szavazásra jogosult személy
szerepelt a választói névjegyzékben. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az óvodások és az isko-
láskorú gyerekek létszáma 26, s van még to-
vábbi néhány fiatal, akinek még nincs szavaza-
ti joga, körülbelül ezt a számot kapjuk meg.

Legutóbb augusztus harmadik hétvégéjén,
az Érsemjéni Falunapokon jártam a Bankaso-

ron, amikor közösségi házat avattak. Kellemes
meglepetésként ért, hogy milyen sok helyi la-
kos jött el az avatóünnepségre. Már akkor be-
szélgettem néhányukkal; nagyra értékelték az
érsemjéni önkormányzatnak azt a gesztusát,
hogy „településükön” modern közösségi házat
emelt. Az ünnepélyes átadáson a községi elöl-
járók mellett jelen volt az érsemjéni reformá-
tus és római katolikus lelkipásztor. Õk rend-
szeresen tartanak egyházi szertartást a telepü-
lésen az 1995-ben felavatott római katolikus
templomban. A közösségi ház avatása után
döntöttem el, hogy visszatérek számot adni a
Bankasoron élõk mindennapjairól.

Névadó bank?

Szeptember végén kerestem fel újra a Ban-
kasort. Indulás elõtt a semjéni polgármestertõl
megtudtam, hogy e településrész története a
XX. század elsõ felében kezdõdött. Nevének
eredetérõl nem találtam pontos adatokat. Te-
rülete állítólag egy bank tulajdona volt, attól
vásárolták a házhelyeket az ide költözõk.

Érmihályfalva felõl is meg lehet közelíteni,
jól járható úton, amire szükség is van, hiszen
a bankasoriak ott találnak munkahelyet. Érke-
zésünkkor éppen a vállalati autóbuszt várta
20-25 fiatal. Õk jól érzik magukat a Bankaso-
ron, itt alapítottak, illetve itt szándékoznak
alapítani családot.

Katolikus templom, közösen

A település „központjában”, a közösségi
ház mellett található az 1995-ben felszentelt
római katolikus istenháza. Nagy János Csa-
ba, az Érsemjéni Római Katolikus Egyházköz-
ség plébánosa elmondta: a barantói–banka-
sori templom építése 1993. október 1-jén
kezdõdött, és napra pontosan két évvel ké-
sõbb szentelte fel Tempfli József nagyváradi
megyés püspök Lisieux-i Kis Szent Teréz tisz-
teletére, akinek ünnepe e napra esik. Az épít-
tetõ plébános Jitaru Szél Antal volt. A költsé-
gek nagy részét külföldi alapítványok állták, de

Gyerekkorom óta vonz a tanyavilág, hiszen
szülõvárosom, Érmihályfalva, de fõleg
Érsemjén környékén sokan éltek, élnek
ilyen közegben. A Semjénhez tartozó
Barantón, Bugyasoron és Bankasoron élõk
egykor a mihályfalvi állami gazdaság
farmjain dolgoztak, de 1989 után
a gazdaság megszûnt. A tanyák egy részét
is felszámolták, ma már csak
a Bankasoron élnek nagyobb számban.

Bankasor, távol
a világ zajától
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Bankasor. A széles
homokos utcája
sosem sáros 



Számos Bihar megyei településen semmi-
lyen szintû magyar nyelvû oktatás sincs már,
ám ezen a kis érmelléki településen 26 gyer-
mek tanulhat magyarul. Ez nagyon szép arány
a tanyabokor lélekszámát figyelembe véve.

A Bankasor mintegy 5 kilométerre van a
községközponttól, az út nem a legjobb, de so-
ha nem sáros, hiszen a homok beszívja a csa-
padékot, ezért a települést bármikor könnyû
megközelíteni – mondta Balazsi József.

Rokon a fél utca

A bankasori közösségi ház mellett találkoz-
tam az egyik helybelivel, Dávid Máriával.
Mint mondja, szeretik, megszokták az itteni
életet, nem mennének el innen. „Ön is láthat-
ta, milyen sok fiatal van itt, vagy kéttucatnyi-
an dolgoznak a mihályfalvi cipõgyárban. A
férjem nyugdíjas, az egykori mihályfalvi állami
gazdaságban dolgozott 42 évig. Jellemzõ a mi
kis településünkre, hogy a fiatalok több gyere-
ket vállalnak” – foglalja össze beszélgetõtár-
sam. Azt is hozzáteszi: dicséretre méltó mind-
az, amit az érsemjéni elöljárók tesznek azért,
hogy õk igazi otthonra találjanak ezen a tájon.
„Hetvenöt éves vagyok, végre megértem,
hogy kultúrházat, óvodát építettek nekünk,
amire nagy szüksége volt a településnek. Ép-
pen most tárgyaltak itt a fiatalok a polgármes-
terrel úrral, egy család keresztelõt szeretne tar-
tani a közösségi házban. Nyugdíjasként sem
unatkozom, munka van elég, de itt élnek a
gyermekeim, elmegyek egyikhez-másikhoz,
meglátogatom õket. No meg szinte az egész
utca tele van rokonokkal.”

Jó dolga van a juhásznak

Egy szebeni juhászt is felkerestünk, aki csa-
ládjával a Bankasorra költözött, miután elegük
lett a tavasztól õszig tartó vándorlásból. Aurel
Sterp szeret itt élni: „Tizennégy éve költöztünk
ide, megvásároltuk ezt a házat, kibõvítettük –
ottjártunkkor is dolgoztak a kõmûvesek –, mint-
egy ezer juhunk van. Csak a nagy ünnepekre,
húsvétra, karácsonyra megyünk haza. A Ban-
kasoron mindenkivel megértjük egymást, még
jobb is itt, mint egykori otthonunkban.”

A juhtejbõl készült termékeket otthon állít-
ják elõ – minden ragyog a tisztaságtól –, a
nagy hûtõházukban tárolják, és gyermekeik
értékesítik az árut a bukaresti boltjaikban.

Deák F. József

faluról falura|

a bankasori hívek is adományoztak e célra. A
védõszent ünnepéhez legközelebb esõ vasár-
napon tartják a templombúcsút, idén október
4-én.

Ami a hívek számát illeti, a nyilvántartás
szerint jelenleg 93 római katolikus lakik itt.
„Sajnos az a tapasztalat, hogy a hívek, ahogy
másfelé is, csekély számban vesznek részt a
szentmiséken, úgy húszan-harmincan. Öröm-
teli viszont, hogy sok a fiatal és a gyermek.
Tavaly júliusban hét barantói gyermek járult
szentáldozáshoz az érsemjéni templomban,
szeptemberben pedig hárman bérmálkoztak”
– fûzte hozzá a tisztelendõ.

Csáki Andrea Márta érsemjéni reformá-
tus lelkipásztor negyven reformátust tart nyil-
ván. Fájó szívvel panaszolta, hogy hiába járt
családlátogatáson minden hívénél, az istentisz-
teleteken kevesen vesznek részt, pedig az egy-
házközség egyik itt élõ presbitere, Adorján
Katalin is mindent elkövet evégett.

Balazsi Józseftõl megtudjuk, hogy Csillik
János plébános itteni szolgálata óta kaptak
helyet a reformátusok a katolikus templom-
ban. „Ez jól mûködik a községünkben, az
ugyancsak Semjénhez tartozó Feketefalun re-
formátus templom van, és ott is felváltva tart
istentiszteletet a két felekezet.”

Az átlagnál több fiatal

Az érsemjéni Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola igazgatója, Nagy Mirela arról tájékozta-
tott, hogy a Bankasoron öt óvodás van, s
szakképzett óvónõ, Kis Tekla oktatja õket.
Az óvoda az új közösségi házban kapott he-
lyet, udvarán játékszerek is vannak. A 0–IV.
osztályba tizenegyen járnak, õk Barantóról ér-
keznek iskolabusszal a semjéni iskolába;
V–VIII. osztályosok tízen vannak.
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Sok a fiatal,
a gyerek a falunak
ebben
a „negyedében”.
Eljöttek
a közösségi ház
avatójára is
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Sokan felkapták a fejüket, amikor híre
ment, hogy a Románia talán legnagyobb volu-
menû mûemlék-restaurációs munkálataira ki-
írt, jelentõs európai uniós pénzekkel támoga-
tott pályázatot egy addig kevésbé ismert válla-
lat, a Szalárdi Constructorul nyerte el. Mire el-
érkezett a nagy kihívás pillanata, már nyolc-
van szakmunkásból álló törzsgárdája volt a
cégnek, és szakmai tekintélyét néhány kisebb
mûemlék-felújítással is öregbítette. A várfelújí-
tásra egy restaurációra szakosodott magyaror-
szági partnerrel jelentkezett, és mérnököket,
további mesterembereket toborzott.

A legromosabb palota

Be sem ülünk a munkálatokat irányító Gu-
ba Jenõ cégvezetõ irodájába, hanem tartal-

mas terepszemlén járjuk keresztül-kasul a pa-
lota és környéke számos zegzugát. Már kívül-
rõl meggyõzõdhettünk, hogy a zömében rene-
szánsz palotasor „reneszánsza” mennyire im-
pozáns, mennyi gyönyörködtetõ élvezetet kí-
nál a vár nyugati kapuján belépõ látogatónak.
A belsõ udvarra érve ez az élmény fokozódik,
a „belbecs” még gazdagabb, hiszen a felújítás-
nak hála számos eddig rejtett részlet virult ki.

Tekintetem rögtön az ötszög északi részén,
az E épületen akad meg. Kísérõnk szerint is ez
volt a leginkább katasztrofális állapotban a
pincéig lerogyott három szintjével. „A kon-
zervgyár használta raktárnak. Annyira megpa-
kolták a felsõ szinteket, hogy a boltívek nem
bírták el. A tetõ is berogyott, jól, de inkább
rosszul alá volt támasztva, csak a Szentlélek
tartotta. Volt olyan rész, ahol csak a külsõ fa-
lak álltak. Veszélyes volt bontani a sérült része-
ket, annyira, hogy csak darukosárban állva
mertük megközelíteni. A visszabontás után
meg kellett keresnünk a boltívek kezdeteit, és
azok folytatásában elkezdeni a rekonstrukciót.
Az emberi hanyagság többet ártott az épület-
nek, mint egy földrengés vagy ostrom!”

A Bethlen Gábor által építtetett, I. Rákóczi
György által bõvített palotarész többféle funk-
ciót látott el a századok folyamán: elõbb a fe-
jedelmi udvar kiszolgálóinak volt a lakhelye, az

A nyugati kapun
belépõt már
lekövezett udvar
fogadja, szemben
az A épület (Szûcs
László felvételei)
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Guba Jenõ, a Szalárdi Constructorul cég vezetõje

Vég-Várad teljes
pompájában ragyogjon
Befejezéséhez közeledik Nagyvárad
várának felújítása. Az építõk decemberben
adják át a munkájukat. Csak a belsõ
várudvar helyreállítása marad el, addig,
amíg a régészek teljes egészében fel nem
tárják a királysírokat rejtõ gótikus
székesegyház és a korábbi, román stílusú
templom maradványait.



nelmi képviseletünk”, elvégre a nyugati, az A
szárnyban megnyíló Város- és Vártörténeti
Múzeum jobbára „rólunk szól” majd, a pincé-
iben elhelyezendõ lapidáriummal egyetem-
ben, hiszen a kiállítandó dokumentumok, met-
szetek, térképek kópiái, a tárgyak, a pénzér-
mék, a faragványok igazat mondanak.

Körös-körül, a várfalak és a palotasor kö-
zötti külsõ udvarteret, az atmoszféra egységé-
nek megteremtése végett – egy tavaly feltárt
kút meg egy hajdani jégverem kivételével –,
teljes egészében kockakõ borítja. Mielõtt szét-
terítették volna a kõburkolatot, Gubáék végig-
fektették a föld alatt a teljes közmûhálózatot.

A belsõ udvar még rendezetlen. Nyolc jóko-
ra árok ékteleníti. Valójában: ékesíti, hiszen kö-
zel két évtizede régészeti feltárások színtere a
vár külsõ udvara, 2015 áprilisa óta pedig a bel-
sõ is. Ahogy a felújító brigádok újabb és újabb
attakra indultak, velük együtt haladtak a régé-
szek is. Napjainkra jutottak el a legizgalmasabb,
legígéretesebb feladatig: a gótikus székesegy-
ház, illetve a román stílusú, Árpád-kori elõdje
maradványainak teljes körû feltárásáig. Emiatt
annyira „sebekkel ékes” a palotasor udvara. 

Páratlan reneszánsz értékek

Terepbejárásunk következõ stációja a vár-
templom. 1992-ben az elsõ Festum Varadi-
num ünnepi hetében szentelték újra Morvay
László tûzzománc-mûvész stációival és oltár-
képével az évtizedekig katonai raktárként
„hasznosított” barokk istenházát. „Bár ’92-
ben kijavították a tetõt, csatornát cseréltek, és
renoválták kívül-belül – magyarázza Guba Je-
nõ mérnök –, ráfért a teljes felújítás. Az elõzõ
munkálatok ellenére tovább nedvesedõ falait
szigetelnünk kellett, kijavítottuk a tetejét, kor-
szerûsítettük a világítást, új padlót raktunk le,
padlófûtést szereltünk be, hatékony szellõzés-
sel láttuk el a templomhajót.”

osztrákok alatt kaszárnyaként mûködött,
1945 és 1952 között pedig „a kommunista
rendszer ellenségeinek tranzitlágere” volt.

Guba Jenõ befelé tessékel bennünket az át-
járón, amelyiken az északi szárny folyosójára
jutunk. Az egymás után sorjázó, még üres ter-
mek friss hangulata, a boltívek belsõ ritmikája
láttán szinte hihetetlennek tûnik, hogy nem is
olyan rég ez volt a palotasor legromosabb ré-
sze. Viszont nem kis meglepetés számunkra,
hogy ezt a három termet a Nagyszalontáról
Nagyváradra költözõ szlovák konzulátus bérel-
te ki, egy majd étteremként mûködtetendõ he-
lyiséggel, a hozzá csatolt, máig évszázados
füstszagot lehelõ kürtõjû konyhával együtt. A
fõteremben már ott honol a szlovák zászló, a
másikat a szeptember közepi avatáskor a
homlokzatára tûzték ki.

Aggályoskodásomat némileg enyhíti, remé-
nyeimet némileg táplálja, hogy nekünk ma-
gyaroknak is lesz a várban méltó, erõs „törté-

hagyomány|

A külsõ udvarban
az egykori

lóistállók helyén
már mûködik az

elõadóterem.
Ajtajának

üvegében a leendõ
céhek utcája

tükrözõdik

A leomlott E szárny
boltíveit

újjáépítették 

Egy gyûrût mutat
a régész a várbeli
ásatások leletei
közül

(folytatás a következõ oldalon)
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A templom és a hajdani osztrák vezérkari
fõnökség közötti átjárón jutunk ki a vár 1777-
ben nyitott keleti fõbejáratához. Az erõdít-
ményrendszernek ezt a részét veszélyeztették
leginkább a mindenkori ostromlók, a Macska-
domb felõl közvetlen ágyútûz alá vehették –
ezért volt sokáig indokolt a keleti bejárat hiá-
nya. A kapun kilépve a hajdani széles várárok
terében az ugyancsak Gubáék által kialakított
pihenõpark látványa kínál élvezetet.

Jobbról a Csillag, balról a Veres bástya ék
alakban elõrenyúló tekintélyes tömege maga-
sodik a szemünk elé. Az arányok maradéktala-
nul gyönyörködtetnek, de a bástyák és az
összekötõ falak növekedõ sebei „orvosért kiál-
tanak”. Amikor jórészt önkéntesek munkájával
letakarították a falakat ellepõ, elvadult futónö-
vények, bokrok, fák dzsungelétõl, akkor derült
ki igazán, milyen siralmas állapotban van a vár
külseje. „Elkerülhetetlen az igen terjedelmes fe-
lületû külsõ erõdítmény teljes felújítása. Rend-
kívül bonyolult, hatalmas munka, de azt is szí-
vesen felvállalnánk. Az idõ is sürget, hiszen két
év múlva lejár az európai uniós támogatás le-
hetõsége. Az eddigi munkálatokhoz két etap-
ban 21 millió eurót kapott a város, a saját hoz-
zájárulása valamivel kevesebb volt egymillió
eurónál. Jövõre el kellene kezdeni a harmadik
menetet is, hogy Vég-Várad teljes pompájában
felragyogjon” – mondja Guba Jenõ.

A fejedelmi palota Bethlen Gábor országlá-
sa idején emelt A szárnya, a várkapitány ott-
hona – mely Erdély mindenkori princepseinek
is szállást kínált – három nagytermet foglal
magában. Az elsõ bejáratának kõkerete vi-
szonylag épen maradt meg, azt meg is hagy-
ták eredeti állapotában. Ez szolgált mintául a
másik két terem formahû ajtókeretének újra-

faragásához. Az egyik teremben a secco tech-
nikával, azaz szárazon felvitt, nõalakokat, álla-
tokat, girlandokat megjelenítõ festmények je-
lentõs része viszonylag épen maradt. Még na-
gyobb élvezetet kínál a látogatóknak a követ-
kezõ, úgynevezett griffes terem a maga figurá-
lis stukkó-kompozíció maradványaival. Az Eu-
rópa-szerte szinte páratlan reneszánsz remek-
mû a termet fedõ dongaboltozat boltfiókjai-
ban, illetve a boltozat alatt nyolc stukkóábrá-
zolást tartalmaz, egyrészt létezõ, másrészt
képzelet szülte állatokat, állatpárokat.

A királysírok nyomában

Mihálka Nándor régész irányítja a várbeli
ásatásokat: „Kilenc esztendeje tevékenykedem
a várban. Több helyen is dolgozunk, hiszen a
váradi vár kimeríthetetlen kincsesbánya, folya-
matosan tárjuk fel. A mostani felújítást megelõ-
zõ régészeti kutatás két szakaszban zajlott le,
Adrian Rusu kolozsvári professzor irányításá-
val. 1992 és 1998 között fõleg a fejedelmi pa-
lotán kívüli részen, a külsõ várudvar területén
kutattak. Legnagyobb teljesítményük a gótikus
püspöki palotának és környékének feltárása
volt. Azé a pompás középkori palotáé, amelyik
oly sok jelentõs egyházi és történelmi személyi-
ség lakhelye, több uralkodó vendéglátója, fon-
tos történelmi epizód színtere volt.

Idén április elsején kezdtünk a székesegyház
feltárásához. Ez az utolsó szakasz a legizgal-
masabb, ez fog a leghosszabb idõt igénybe
venni, és valószínûleg ez hozza a legérdeke-
sebb leleteket. Végigkövetjük a falak nyomvo-
nalát. A hosszú távú terv az, hogy a teljes szé-
kesegyházat feltárjuk. A kutatás elsõ fázisában
arra törekszünk, hogy 25-30 szelvénybõl
megállapíthassuk az épület méreteit és pontos
körvonalát. Eddigi tudásunk szerint az eredeti-
leg négytornyú gótikus katedrális körülbelül
80 méter hosszú és mintegy 35 méter széles
lehetett. Az idén õsztõl vagy jövõ tavasztól
szeretnénk nekilátni a belsõ feltárásnak, ami
jóval izgalmasabb, jóval nagyobb munkát je-
lent. Szent László király, Luxemburgi Zsig-
mond és felesége, Mária királyné, valamint
Károly Róbert felesége, Beatrix királyné –
egyelõre egyiküknek sem bukkantak a nyomá-
ra. A hosszú távú terv az, hogy a feltárás után
bemutatjuk az egész épületet. A terület vagy
nyitott marad, vagy az egész üveg alá kerül.”

Szilágyi Aladár

|hagyomány  

(folytatás az elõzõ oldalról)



Vég-Várad teljes pompájában ragyogjon

Elefánt, griff,
unikornis, szarvas
látható a griffes
terem falain
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zalékban megtörtént. A folytatást a kivitelezõ
és az önkormányzat közötti jogi vita hátráltat-
ja, így a peres eljárás befejezéséig nem várha-
tó elõrelépés. A vízhálózat modernizálása vi-
szont új lendületet kapott, s Mados reméli, tar-
tani tudják az év végi határidõt.

Bihardiószeg község és a hozzá tartozó
Jankafalva utcáinak hossza 47 kilométer. Jan-
kán 5 km modern vízvezetéket építettek ki
még 2008-ban, de a községközpontban el-
avult vezetékekbõl csordogál a víz. Az 1,1 mil-
lió eurót kóstáló csõcsere után a szabadeséses
vízellátást segítõ két víztornyot kiiktatják, majd
rácsatlakoznak a jankafalvi rendszerre, ahol
megfelelõ a fúrt kút vízhozama. Mados el-
mondta, a zavartalan vízellátás érdekében a
100 köbméteres tárolót háromszor nagyobbra
cserélik, s nagyobb kapacitású szivattyúkat
szerelnek be. A szabadeséses módszer helyett
alkalmazott zárt rendszerû üzemeltetés há-
romszor nagyobb víznyomást eredményez –
tette hozzá a polgármester.

A szolgáltatások átadására-átvételére a fej-
lesztések befejezése után kerül sor, amikortól
egységes fogyasztói tarifát alkalmaznak majd.

D. Mészáros Elek

A vízszolgáltatás sok helyen hagyott kíván-
nivalót maga után Bihar megyében is. Egy-
részt akadozott az ellátás, másrészt a vízminõ-
ség nem érte el a szabványértéket. Az is igaz,
hogy a szolgáltatót nem a profitszerzés hajtot-
ta, az alacsony vízdíj és az önköltség közötti
különbözetet az önkormányzatok egészítették
ki. 2016-tól gyökeres változás állhat be a víz-
szolgáltatás terén, mivel az önkormányzatok
át kell hogy adják szakcégeknek ezt a felada-
tot. A váltásra már sok helyen készülnek. 

Ezentúl uniós támogatás csak azok számára
lesz elérhetõ, akik eleget tesznek az új szabá-
lyozásnak. A beruházások terén meghatározó
jelentõségû Környezetvédelmi Operatív Prog-
ramban csak vízszolgáltató cégek pályázhat-
nak. Ez elég hatásos érv az átállásra. Az ön-
kormányzatok vagy saját céget hoznak létre –
külön-külön vagy összefogva egy regionális
szolgáltató megteremtésével –, vagy egy már
létezõ szolgáltatót bíznak meg. Megyénkben
jelenleg a Nagyváradi Vízmûvek és a Borsi
Vízmûvek akkreditált cég.

Azok az önkormányzatok, amelyek saját
forrásból elkezdték a csatornázást, illetve a
vízhálózat kiépítését, de nem jutottak a finisig,
finanszírozási lehetõséget kaptak, hogy ez év
végéig befejezzék az elkezdett munkát.
Bihardiószeg élt ezzel a lehetõséggel, már ja-
vában folyik a csõfektetés. Mados Attila pol-
gármester elmondta, rajtuk kívül több mint
húsz észak-bihari település csatlakozott a Bor-
si Vízmûvekhez, s mivel a cég törzstõkéjébe
betársultak, így annak mûködtetésébe is bele-
szólási jogot nyertek.

A szennyvízhálózat kiépítését már 2008-
ban elkezdték Diószegen, a kivitelezés 70 szá-

önkormányzat|

Az utóbbi két és fél évtizedben egyre több
településen vezették be az ivóvizet.
A vezetékek lefektetése, illetve a meglévõk
újra cserélése a helyi önkormányzatok
égisze alatt ment végbe, a vízellátást is
maguk oldották meg. Jövõre szak-
szolgáltatónak kell átadniuk a feladatot.

Diószegen év végére
lezárul a vízprojekt

Mados Attila polgármester
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Korabeli míves
artézi kút
a községháza elõtt,
immár csak dísz



Szinte háromszáz pörgõ lábú és szép hangú
fiatal parádézott a várasfenesi színpadon a
dél-bihari szórványvidék magyarságát megszó-
lító rendezvénysorozat nyitónapján. A harma-
dik fekete-Körös-völgyi fesztivál is háromna-
pos volt, a pénteki helyszínen tizenhárom
tánccsoport és népdalkórus lépett fel.

Szombaton már a szorgalmukról, gazda-
szellemükrõl híres köröstárkányiak körében
folytatódott a rendezvény. Délelõtt az isten-
tisztelet után egykori konfirmáltak találkozójá-
ra került sor.

A tavalyi szórvány-ünnep alkalmából Belé-
nyes gazdagodott egy Petõfi-mellszoborral, és
már elkészült a makettje annak a IV. Béla ki-
rályt mintázó alkotásnak, amit jövõ ilyenkor
fognak felavatni Várasfenesen. A mostani ren-
dezvényen pedig Bartók Bélának emeltek
bronz büsztöt Köröstárkányban. A szombat
déli avatóünnepségen a II. Debreceni Hagyo-
mányõrzõ Honvéd Huszárezred tagjai álltak
díszõrséget, a helybeliek közül sokan eljöttek a
nem mindennapi pillanatra.

Elsõként Sebestyén László Ede helybeli
református lelkipásztor szólt az egybegyûltek-
hez, kifejezve reményét, hogy a Bartók iránti,
szoborállításban megnyilvánuló tisztelet a kö-
zösségre összetartó, egységteremtõ erõvel

|szórvány  

hat. A falu elõzõ papja, Szakács Zoltán is
visszatért Tárkányba ez alkalomból. Beszédé-
ben alapos Bartók-ismeretrõl tett bizonyságot,
a zeneóriásnak a Belényesi-medencében vég-
zett gyûjtõmunkájáról, az épp Köröstárkány-
ban készült, ritkaságszámba menõ rézfurulya-
felvételrõl is szólt. A települést Bartók vitte be
a zenetörténeti köztudatban, ezért is méltó,
hogy emléket állítunk neki – mondta. A lelki-
pásztor a zeneszerzõ példáját emelte ki a bé-
kés egymás mellett élés lehetõségének bizo-
nyítékaként, hiszen Bartók Béla egyaránt
gyûjtött román és magyar értékeket, s bírta a
román nyelvet is.

Szabó Ödön parlamenti képviselõ a tava-
lyi belényesi szoboravatásra utalva mondta,
hogy a jó ügyekben van folytatás, és lesz jövõ-
re Várasfenesen is. A zeneszerzõ azt kutatta,
ami összeköti a népeket, a tiszta forrást, egy
„õssejtet”, aminek eredõje vélhetõen az egye-
temes jóság lehet – fogalmazott a képviselõ.
Borsi Lóránt megyei ügyvezetõ alelnök a
rendezvény fõszervezõje, a megyei RMDSZ ál-
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Ünnep a szórványban
Változatos ruhatárral kellett készülniük
mindazoknak, akik részt vettek
a szeptember elsõ hetében megrendezett
III. Fekete-Körös-völgyi Magyar Napokon.
Az idõjárással a nézõknek kellett
számolniuk, a táncosoknak meg a rakott
szoknyákkal.

Köröstárkányban áll már Bartók Béla mellszobra 



szórvány|
A nap további részében a könnyûzene mû-

velõi kerültek elõtérbe. Közben az esõ is el-
eredt, de az elõrelátó szervezõk a fél focipá-
lyát lefedõ sátrat építettek, így az idõjárás sem
zavarhatta meg a szórakozást.

Az ünnepségsorozat harmadik napjának
helyszínéül Belényes szolgált. Délután a refor-
mátus templomban Réman Elek István he-
lyi lelkipásztor hirdette az igei üzenetet. A je-
lenlévõk értékhordozó egyházi kórustalálkozó
részesei lehettek, helyi és környékbeli refor-
mátus, baptista és római katolikus énekkarok
közvetítették a zene nyelvén a legszebb imád-
ságokat. A templomi eseményen többek kö-

zött belényesi román
liberális politikusok is
részt vettek.

A hagyomány sze-
rint a kultúrotthonban
adták át a Zsiskú Já-
nosról elnevezett
szórványdíjat. Ezúttal
az örvéndi születésû
Mérai István vehette
át az elismerést,
Grim András, az
RMDSZ megyei szer-
vezetének szórványért
felelõs ügyvezetõ alel-
nöke méltatta, ismer-
tette életútját. Mérai

Kolozsváron szerzett közgazdász diplomát,
egyebek mellett a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerületnél dolgozott, több cikluson
át Alsólugas helyi tanácsosa volt, nevéhez fû-
zõdik Örvénden a közbirtokosság megalakítá-
sa, emellett a földvisszaigénylések idején nagy-
ban segítette a magyar közösséget, tanácsok-
kal látta el a hozzá fordulókat.

Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezetõ
elnöke, aki maga adta át az elismerést, a díj
alapítására is visszatekintett. Mint mondta, a
néhai belényesi református lelkész, Zsiskú Já-
nos olyan személyiség volt, aki példát adott
összefogásból, megmutatta, hogyan lehet
szórványban eredményeket elérni. Örvénd ha-
sonlóan sikeres település, ahol más vallásúak-
kal és nemzetiségûekkel együtt sikerült a kö-
zösségnek felemelkednie. Ennek az elszánt-
ságnak példaadó képviselõje Mérai István.

Az ünnepségsorozat záróakkordjaként a je-
lenlévõk megtekintették a Hajdú Táncegyüttes
által bemutatott, a betyárvilágot, a pásztoréle-
tet megidézõ, Ponyva, avagy a legenda to-
vább él címû táncjátékot.

D. Mészáros Elek

tal kezdeményezett közösségformáló esemé-
nyek sikerérõl szólt, a cserkésztevékenységtõl
a kalákamozgalomig. A szobor is ilyen össze-
fogás eredménye.

Mikló Ernõ helyi RMDSZ-elnök a házigaz-
dák örömével köszöntötte a vendégeket, az
ünnepelni vágyókat. A templom elõtt felállí-
tott, Deák Árpád készítette alkotás leleplezése
után a helyi Serkentõk zenéltek-énekeltek,
Egyed István az alkalomhoz illõ verset sza-
valt, majd a debreceni Hajdú Táncegyüttes
ropta fergeteges népi táncát.

A délutáni és az esti programok a futballpá-
lyán zajlottak. A Serkentõk kórusa ismét szín-
padra lépett, majd a helyi Nótáskedvû Lá-
nyok énekeltek és táncoltak a hagyományos,
eredeti népviseletben. A hegyközcsatári cite-
rások pengetését újra a debreceni néptánco-
sok felejthetetlen produkciója követte.

Köröstárkányban
még õrzik
az eredeti
népviseletet 

Mérai István
vehette át idén
a Zsiskú János

Szórványdíjat 

Szakács Zoltán
lelkipásztor

tekintett vissza
Bartók népdal-

gyûjtõ útjaira

A debreceni Hajdú
Táncegyüttes is
fellépett
a háromnapos
rendezvény
mindhárom
helyszínén
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vegyes házasságok és a magyar oktatás hiá-
nya elindította a beolvadási folyamatot. Ez a
„malom” lassan, de biztosan õröl.

A fogyóban lévõ kicsi közösség kis templo-
mában mégis nagy hittel és odaadással ápol-
ják vallásukat és nemzeti identitásukat. Az
egyháziak mellett nemzeti ünnepeinket is a re-
formátus templomban tartják meg. „A gyüle-
kezet kebelén belül élik meg azt, hogy magya-
rok. Nyelvüket, kultúrájukat itt tudják életben
tartani” – mondta Erõs Joó Béla református
lelkipásztor.

A kevés fiatal számára a poklostelekiekkel
közösen szerveznek rendezvényeket, õket is
bevonták a magyarországi Hajdúnánással
együtt elindított szórványprogramba. 2004-
ben megalakult a helyi RMDSZ-szervezet 35
taggal, elnöke dr. Kékedi Judit, a helyi Szo-
ciális Központ igazgatója. Õk is a magyarság
összefogásán dolgoznak, az egyházakkal
együttmûködve.

A katolikus közösség magyarokból és szlo-
vákokból tevõdik össze, a miséket is felváltva
két nyelven tartják. Plébániájuk nincs, a misé-
ket Jaroslav Frnka bodonosi tisztelendõ ce-

A legutóbbi, 2011-es népszámláláskor a
mintegy 2500 lakosú Papfalván 180-an vallot-
ták magukat magyarnak. Identitásuk, anya-
nyelvük megtartása nem könnyû feladat. Az is-
kolában nincs magyar oktatás, így a gyerekek
román tagozatra járnak, s csak otthon vagy az
egyházban gyakorolhatják anyanyelvüket.

A papfalvai magyarok döntõ többsége re-
formátus hitû, magyarságuk vára pedig az
egyház. A nyilvántartás szerint 150 lelkes gyü-
lekezet Papfalva mellett Rétimalomtanya (Po-
iana), Cséhtelek és Almaszeg református híve-
it fogja össze, közülük 137-en egyházfenntar-
tók. Sajnos igen kevés a fiatal, mivel a kör-
nyékbeli bányák bezárása után megszûnt szin-
te minden munkalehetõség. A munkaképesek
elvándorolnak külföldre vagy a városokba. A

Papfalva
református
temploma
a közösségi
rendezvények
helyszíne is
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Papfalván a református
egyház a magyarság vára
Az 1800-as évek elsõ felében a Baranyi,
majd a Csáky, a Fráter és a Péchy
családnak voltak Papfalván birtokai.
Az 1900-as évek elején a mölki apátsági
uradalomhoz tartozott. A XX. század elején
lakosainak túlnyomó többsége már román
ajkú volt. A mára maradt, kétszáznál is
kevesebb magyart a református
egyházközség fogja össze.

Erõs Joó Béla Poklostelekrõl jár szolgálati helyére



lebrálja. Õk is a református templomban szok-
tak ünnepelni, ezekre az alkalmakra a helyi
RMDSZ-szervezet kérésére gyakran érkeznek
a margittai magyar iskolából gyermekek ünne-
pi mûsorral.

A református lelkipásztorra kettõs feladat
hárul, mivel az igehirdetésen túl híveinek nem-
zeti öntudatát is ápolnia kell. A gyülekezeti ta-
gok elmondása szerint mindkét feladatot be-
csülettel és magas szinten látja el. Erõs Béla
1977-ben született Nagyváradon, a Lorántffy
Zsuzsanna Református Gimnáziumban érett-
ségizett, a kolozsvári Református Teológián
2002-ben diplomázott. Ugyanebben az évben
házasságot kötött Joó Enikõvel, így lettek –
egymás nevét kölcsönösen felvéve – ketten
együtt erõsek és jók. Feleségét még abban az
évben Poklostelekre helyezték parókus lel-
készként, ezért mindketten odaköltöztek. A
lelkésznõ mind a mai napig ott van, a tisztele-
tes szolgálati helyei változtak: Margitta,
Vedresábrány, négy évig Poklostelek (amikor
felesége a két gyermekkel gyermekgondozási
szabadságon volt), majd 2011-ben Papfalván
állapodott meg. Ott van ugyan lakható paró-
kia, de a magyar oktatás hiánya miatt lakóhe-
lyül Poklosteleket választották. Ingázik a pap-
falvai istentiszteletekre, de szükség esetén bár-
mikor elérhetõ.

– Hogyan fogadta a gyülekezet, hogy ön
ingázik?

– Nagy öröm volt olyan közösségbe kerülni,
amelyben az emberek nem mindent a lelkész-
tõl várnak el, hanem õk maguk is sokat tesz-
nek épülésünk, szépülésünk érdekében. Ez a
lelki növekedés, a nagykorúsodás jele. Termé-
szetesen én is úgy gondoltam, jó, ha a pásztor

fizikailag is a nyája mellett van, de ezt nem tud-
tuk megoldani. A kétlakiságot nem láttuk jó
megoldásnak, a gyerekeinket pedig minden-
képpen magyar iskolába akartuk járatni, amit
Papfalván nem tehettünk meg. A presbitérium
és a gyülekezet megértette ezt a problémát, és
mindnyájan mellénk álltak. Gondnokaink külö-
nösen sokat segítenek, hogy a hívek ne érez-
zék a hétköznapokban a lelkész távollétét. Hét-
köznapokon is tartottunk istentiszteleteket,
bibliaórákat. A család- és beteglátogatások al-
kalmával megismerkedtem a híveimmel.

– Mit sikerült elérnie papfalvai lelkész-
ként?

– Lelkileg és fizikailag is építkeztünk az el-
múlt esztendõkben. Folytattam az elõdök által
elkezdett munkát. Örülök, hogy az emberek
szép számban vannak jelen az istentisztelete-
ken és a bibliaórákon. Két éve ugyanis elhagy-
tuk a hétköznapi istentiszteleteket, kivéve a
bûnbánati alkalmakat, és a vasárnap délutáni
igehirdetés után megtartjuk a bibliaórákat.
Ilyenkor megbeszéljük az elhangzott igét kér-
dések, válaszok formájában. Ilyenkor gyakran
elkísér a feleségem is a két gyermekünkkel.
Létrehoztunk egy kis könyvtárat, a köteteit
szívesen kölcsönzik ki a hívek. Havonta tartok
istentiszteletet a szociális központban a benn-
lakók számára. Rétiben a hívek kérésére im-
már nem csak egyszer, hanem havonta két-
szer gyûlünk össze istentiszteletre. Fizikailag is
sikerült építkeznünk, rendbe tettük a templom
környékét, járdát öntöttünk, belülrõl kifestet-
tük, lepadlóztuk a templomot, a meglévõ cse-
répkályhák mellett infravörös hõsugárzókat
szereltünk be, megoldottuk a templom hango-
sítását, ezáltal orgonamuzsikát is hallhatnak a
hívek, kicseréltük a szõnyegeket és az ülésbo-
rítókat. A templom tornyára csillagot és vil-
lámhárítót vásároltunk, új csatornát szereltet-
tünk. Nyílászárókat cseréltünk, ehhez gondno-
kunk családja járult hozzá jelentõs pénzado-
mánnyal. Mivel nincs harangunk, és a hívek
nagyon hiányolták a harang hívó szavát, elekt-
ronikus harangrendszert szereltünk be a to-
ronyba. A munkálatokra a pénz nagy részét a
Bihar Megyei Tanácstól, illetve a helyi önkor-
mányzattól kaptuk. A templom külsõ felújítá-
sa, a torony építése és a kerítés elkészítése
elõdöm, Kovács Szabadi Erzsébet nevé-
hez fûzõdik. El kell mondanom, hogy a hívek
nemcsak pénzzel, hanem közmunkával is na-
gyon sokat segítenek. Kis közösség vagyunk,
de nagyon összetartó. Mindenképpen meg

szórvány – hitvilág|

Papfalván
a szószéken


(folytatás a következõ oldalon)
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kell említenem a hollandiai Papendrecht refor-
mátus közösségét: segítettek gyülekezetünk
létrejöttekor, a templom és a parókia építése-
kor. Elõször csak imaház volt, késõbb épült
hozzá a torony. Nekik köszönhetjük azt is,
hogy van szolgálati autóm. Bennük igazi lelki
testvéreket ismerhettünk meg, igaz keresz-
tényként segítenek bennünket odafigyelésük-
kel, imáikkal és anyagiakkal egyaránt.

– Kérem, beszéljen a terveirõl!
– Még az õszön szeretnénk kiadni A Pap-

falvi Református Egyházközség történetét,
ennek anyagát egyik hûséges presbiterünk,
Berki Mária nyugalmazott tanítónõ gyûjtötte
össze. Idén szeretnénk a templom tetejét le-
cserélni, a cserepet már megvásároltuk. A lel-
ki építkezést is folytatni szeretnénk, célul tûz-
ve ki azt, hogy olyanokat is elérjünk, akik be-
tegségük miatt vagy más okból nem jutnak el
istentiszteleteinkre. A gyermekekkel elkezdett
munkát is szeretnénk folytatni, bõvíteni. Gyü-
lekezetünkben nemcsak bibliai történetekkel
ismerkedhetnek meg, hanem a magyar nyelv
szépségével is. Szeretnénk azokat a gyereke-
ket is bevonni ebbe a közösségbe, akik már
nemcsak az iskolában, hanem otthon is elsza-

kadtak anyanyelvünktõl. Ebben számítunk a
családok, a szülõk és a nagyszülõk segítõ tá-
mogatására. Búcsúzóul a mai bibliaórán el-
hangzott igét osztom meg a kedves olvasók-
kal: „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan
Krisztus is befogadott minket az Isten dicsõsé-
gére.” (Róm 15,7)

Szõke Ferenc
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Kicsi, de össze-
tartó a papfalvi

gyülekezet

A tiszteletes
felesége
és gyermekei is
részt vesznek
a bibliaórákon


(folytatás az elõzõ oldalról)

Papfalván a református egyház…
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– Egyedül a színpadon, négyszemközt a
közönséggel – ez egészen más, mint egy da-
rabban fõ- vagy mellékszerepet alakítani.
Hogyan jött az ötlet és milyen volt az egye-
düllét ellenére magányosnak semmiképpen
sem mondható találkozás a közönséggel,
hisz mindegyik elmondott szöveg más és
más embert állított a nézõk elé?

– 1968-ban szerzõdtem át Temesvárról, jöt-
tem haza Nagyváradra, és a Maszek balladát
tulajdonképpen névjegynek szántam. Ezt tet-
tem le a közönség elé, és azonnal nagy siker
lett. Implon Irén írt egyfajta beharangozót az
akkori váradi napilapban, a Fáklyában, mint-
egy elõkészítve a közönséget a szokatlan él-
ményre. Akkor még nem volt divat az egyéni
est, a monodráma sem, de az újságcikk felkel-
tette a nézõk érdeklõdését, és már az elsõ elõ-
adás zsúfolt ház elõtt ment. A másik érdekes-
sége volt, hogy a háború utáni nemzedék al-
kotásaiból állítottam össze, és nagyon sokan

az én mûsoromban találkoztak elõször egyik
vagy másik író, költõ mûveivel. Ugyanezt a vá-
logatási szempontot tartottam meg a nem
sokkal késõbb elkészült következõ mûsorom-
ban, a Nézz vissza nevetve összeállításban. Ez
utóbbit még inkább a kritikus hangvételre he-
gyeztem ki, és jól tettem, mert nagyot szólt.
Taub János rendezõ mondta, hogy „puskának
készült, ágyúnak sült el”. Nagyon jól vette a
közönség a lapot, rengeteg helyre hívtak meg
a mûsorral, és – innen látszik, hogy még én
sem voltam hozzászokva az ilyesfajta fellépé-
sekhez – sok meghívást visszamondtam arra
gondolva, nehogy megkopjon a folytonos elõ-
adással. Akkor nem tudtam, hogy nem kopik
meg, inkább felfénylik.

– A két kortárs irodalmi szövegválogatás
után nemsokára következett a XV. századi,
de örök kortárs Francois Villon-összeállítás,
amivel az idõsebb nézõk még ma is, négy

Négyszemközt
a közönséggel

Az 1960-as évek második felében,
a nyitásnak nevezett szabadabb légkör
egyik megnyilvánulása a színpadon
az aránylag nagyszámú egyéni mûsorok
sorozata volt. VARGA VILMOS a legelsõk
közt jelentkezett, 1968-ban, Maszek
ballada címû összeállításával.

A Kiss Stúdió
színpadán – Egy
kis nosztalgia

Varga Vilmos színmûvész

(folytatás a következõ oldalon)
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– A hatvanas évek végi nyitást említettük,
de arról nem beszéltünk, hogy az irodalmi al-
kotók felõl is érkezett buzdítás: Kocsis István
például akkoriban majdnem csak monodrá-
mákat írt, a Bolyai János estéjét több erdélyi
mûvész is elõadta, köztük Varga Vilmos. A
monodráma is egyszemélyes játék, mégis
más, mint az irodalmi összeállítás. Hogy le-
hetne ezt egyszerûen megmagyarázni?

– A monodráma mindenekelõtt azért más,
mert eleve ad egy bizonyos keretet, hisz jól
megírt mû, és az az ideális, ha együtt lehet
dolgozni a szerzõvel. Kocsis István nagyon se-
gítõkész volt, jól tudtunk együttmûködni.
Mondhatnám, hogy emiatt könnyebb is volt az

évtizednél is régebb óta azonosítják Varga
Vilmost. Kimerült volna az aktuális iroda-
lom tárháza?

– A Villon színházunk akkori irodalmi titká-
rának, az enciklopédikus tudású Kelemen Ist-
vánnak volt az ötlete: szólt nekem, hogy az én
habitusom nagyon kompatibilisnek látszik a
Villonéval, nem próbálkoznék-e saját mûsor-
ral. Elkezdtem olvasni a mûveit, és minél in-
kább beleástam magam, annál világosabb lett,
mennyire igaza van Kelemen Pistának, s hogy
ez akár telitalálat is lehet. Az lett. Pontos szá-
mot most hirtelenében nem tudok mondani,
de körülbelül 350-szer játszottam már. Bejár-
tam vele az országot, és külföldön is sokat vol-
tam. Svédországban annyira szerették, hogy
vissza kellett mennem vele, de érdekes, hogy
a Párizsban élõ magyarok azt kérdezték, miért
nem inkább a Maszek balladával jöttem, Vil-
lon nekik ott van emberközelben. Az biztos,
hogy addig járkáltam, amíg meg nem találtam
a Villon-kocsmát, ha nem is azt, ahová még õ
járt annak idején, de amit az õ emlékére ne-
veztek el valamikor, szintén nem tegnap vagy
tegnapelõtt. Ugyanilyen nagy sikere volt a
születési centenárium környékén bemutatott
Ady-mûsoromnak is. Az összeállítást készítve,
napról napra egyre inkább meggyõzõdtem ar-
ról, milyen borzasztóan nagy költõ Ady, és azt
tûztem ki célomul, azt igyekeztem elérni, hogy
a hallgatóság is ugyanezt érezze, ha esetleg
valaki még kételkedett volna a nagyságában.
Elmondhatom, hogy sikerült, mivel a német-
országi és svédországi magyar egyesületek új-
ból és újból kérik az elõadást. Végsõ soron
nem csoda, hisz aki Németországban és Svéd-
országban bejön ezekre az estekre, arról bát-
ran elmondható, hogy éhezi a magyar szót.

Lope de Vega:
A kertész kutyája –
Ligurio szerepében
a temesvári Állami
Magyar
Színházban

Én, Francois Villon (1973)
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Négyszemközt…

Nézz vissza nevetve – elõadóest – versparódia 



elõadás megteremtése. Bolyai János alakjá-
nak körvonalazódásában sokat segített nekem
Villon, hisz mindkettõ egy-egy idegzsák, de ha
az elõadó fel tudja borzolni az egyéniségük fel-
színét, akkor elõbukkan a maga teljességében
ez a két zseniális alkotó.

– Mostanában, illetve jó ideje megint
mintha kiment volna a divatból a monodrá-
ma, egyéni mûsorok is ritkábban készülnek.
Miért?

– Talán mert nagyon nehéz az a bizonyos
négyszemközt a közönséggel, óriási energiá-
kat emészt fel. Elnézést, ha dicsekvésnek tû-
nik, de büszke vagyok magamra, amiért a Ma-
szek ballada valamelyik kezdeti elõadása elõtt
a nagy izgalomban volt annyi lelkierõm, hogy
lent, a portán beállított magnót elindítsam fel-
venni a szöveget. Megmaradnak ilyen kis, je-
lentéktelennek tûnõ mozzanatok is. A nagy fe-
szültség vitathatatlan, ráadásul idõ sem igen
jut az elmélyedésre, hisz a mindennapi színé-
szi munka mellett egyéni mûsorra is készülni
eléggé problémás. Mi annak idején sokat jár-

tunk kiszállásra, és felfedeztem, milyen jó
„próbaterem” az autóbusz. Miközben zötyög-
tünk úti célunk felé, én építgettem magam-
ban, szétszedtem, összeraktam, átrendeztem,
próbálgattam a külsõségeket, hogy ki lehessen
állni a közönség elé.

– Pályamódosításnak semmiképpen sem
mondható, inkább pálya-kiegészítõnek,
hogy egy idõ óta Varga Vilmos rendez is. Le-
het, hogy tévedek, de én valahogy hasonló-
nak érzem a rendezést az egyéni mûsorok-
kal. Az ember tragédiájának a 2000-es meg-
rendezése csúcsteljesítménye volt a rende-
zõi tevékenységének. Milyen érzés kollégák-
kal együtt dolgozni? Kérdésem mindkét ol-
dal szemszögére vonatkozik.

– Mindkét oldalnak nehéz. Egyesek nem ve-
szik szívesen, ha egy kolléga rendezõként irá-
nyítja õket. De van egy feltétel, s ha az teljesül,
akkor zökkenõmentesen halad a munka: na-
gyon felkészültnek kell lenned, ha rendezni
akarsz. Ez nem csupán a szöveg teljes birtoklá-
sát jelenti, amihez mellesleg memóriagyakor-
latként nagyon sokban hozzájárultak az egyéni
mûsorok, hanem bizonyos értelemben a hét-
köznapok fölé emelkedést is, illetve azt a ké-
pességet, hogy képes legyél a szöveg bármely
részét egy pillanat alatt bokából az ujjad hegyé-
re felszippantani. S ha ez megy, akkor még a
madáchi nagyságrendû szöveggel is aránylag
könnyen meg lehet birkózni. Mostanában már
nem adódik lehetõség ilyen nagyívû rendezés-
re, de a Kiss Stúdió mûsorait én szoktam meg-
módolni. Ott általában ketten lépünk fel felesé-
gemmel, Kiss Törék Ildikóval, van egy állandó-
nak mondható közönségünk, a mûsoraink pe-
dig olyanok, hogy könnyen mozgathatók, mert
sok meghívást kapunk továbbra is külföldre,
belföldre egyaránt. Na de a rendezés nem je-
lent különösebb megterhelést, hisz kettõnkkel
„valahogy” csak elboldogulok.

Molnár Judit

vastaps|

Maszek ballada –
az elsõ nagy sikerû

elõadóest (1968)

Páskándi Géza:
A bosszúálló
kapus, avagy

Kérjük a lábat
letörölni – Szakál
Dani szerepében

(1969)  

Eminescu
verseibõl
összeállított
elõadóest Kék
virág címmel –
Kiss Törék Ildikóval 
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Szõlõlugas alatt vezet az út a köröstárkányi
paplakig, szép, gondozott udvar fogad, no
meg három harcias kutya. Õket véletlenül te-
relte egymáshoz a sors, a lelkipásztor család
magával hozott kutyusa mellé megörökölt jó-
szág is társult. A lelkészi hivatal irodájában
bontjuk vissza az eddigi életút stációit, kezdve
az Arad megyei szülõhelytõl, a felnõtté csepe-
redés városán, Nagykárolyon át egészen nap-
jainkig.

Sebestyén László Ede édesapja könyvelõ-
ként Nagykárolyban kapott állást a banki-biz-
tosítói ágazatban, édesanyját is alkalmazták.
Ott ragadt a család, így a fiú a Szatmár megyei
városban érettségizett. Pályaválasztásában
meghatározó szerepe volt az ottani gyülekezet
lelkipásztorának, illetve az egyházi kórus tag-
jainak, az õ életvitelük bizonyságtétel volt szá-
mára. Már tizenöt évesen tagja lett a kórus-
nak, s az egyházhoz való vonzódása más mó-
don is megnyilvánult. Aktív szolgálatát a teo-
lógiai tanulmányai idején sem szüneteltette.
1990-ben, a sikeres felvételi után idõs- és be-

teggondozó hálózat kiépítésén ügyködött,
majd a szórványmisszió területén végzett mun-
kájával tûnt ki.

Negyedéves hallgatóként exmisszión a
Máramarossziget melletti Hosszúmezõn szol-
gált. Ez gyakorlatilag lelkészi feladatot jelen-
tett, de ezzel egyidejûleg folytathatta a tanul-
mányait is. Bár megfeszített odaszánást igé-
nyelt a kettõs feladatnak való maradéktalan
megfelelés, nagy anyagi segítséget is jelentett
egyben. Idõközben megismerkedett Tímár
Enikõvel, negyedéves korában összeházasod-
tak. A lelkészné akkoriban vallástanárnak ta-
nult Kolozsváron.

Lelkipásztorként Sebestyén László Ede
exmissziós helyére, Hosszúmezõre került visz-
sza, a presbitérium és a gyülekezet megszeret-
te a fiatal papot, miközben õ és családja is ott-
honra lelt az ottani közösségben. A hívek lelki
építésére nagy szükség volt, hisz hosszú ideig
nem volt állandó pásztora az egyházközség-
nek, aminek következtében a tagság alig
negyven százaléka fizetett egyházfenntartói já-
rulékot. A pásztornélküliség másik megdöb-
bentõ eseteként említi Sebestyén, hogy ötven-
három személyt pap nélkül temettek el. El-

Dióhûvösben
a parókia

|hitvilág 

Ez év nyarától új lelkipásztora van
a Köröstárkányi Református
Egyházközségnek. Az addigi lelkészt,
Szakács Zoltánt SEBESTYÉN LÁSZLÓ EDE
váltotta a szószéken.

Tárkányban áhítattal
kezdik a napot

Sebestyén László Ede a Bartók-szobor avatásán
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odázhatatlanná vált a templom javítása is, a
beázott tetõt kicserélték, késõbb pedig egy
szászországi evangélikus gyülekezet támogatá-
sával gyülekezeti házat építettek. Utoljára ma-
radt a százesztendõs lelkészlak tatarozása.
Közben igazi családdá lettek, 1996-ban meg-
született Márton fiuk, õ az idén érettségizett,

és kutató fizikus szeretne lenni. Ágnes négy
évvel késõbb érkezett. Õ idén õsztõl nyert fel-
vételit a budapesti Bartók Béla Zenemûvésze-
ti Szakközépiskola hegedû szakára.

A tiszteletes asszony mindeközben vallásta-
nárként dolgozott, de emellett zenét és ma-
gyar irodalmat is tanított. Kevés volt az órája,
már csak fél katedrát tett ki, ezért is örült a
család, amikor hírét vették, hogy Köröstár-
kány egyszerre hirdette meg a lelkészi és a
kántori állást. Négy jelentkezõ közül választot-
ták õket a kilencszáz lelkes egyházközség
pásztorlására.

Ideérkezésük óta folyamatosan jónak
mondható a templomlátogatók aránya. A va-
sárnap délelõtti alkalmakon gyakorta a kétszá-
zat is meghaladja az ige hallgatására vágyók
száma, a délutáni istentiszteleteken közel szá-
zan vesznek részt. Bibliaórát hetente tartanak.
Újdonság, hogy a tiszteletes bevezette a hét-
köznap reggeli áhítatot. Az elõzõ lelkipásztor
és felesége a fiatalokat gitározni és furulyázni
tanította. Ezt a hagyományt az új kántornõ is
folytatni fogja, sõt orgonaoktatással is bõvíti.
A fiatalok összetartásában Márton fiuk is kive-
szi a részét, vasárnaponként keresztény filme-
ket vetít számukra.

Már indulóban vagyok, amikor a tiszteletes
úr a hátsó udvarba vezet. Titkot mutat: elége-
detten röfögõ süldõk fogadják érkezésünket.
Aztán a kertben megtekintjük az épp kikelõben
lévõ lucernást, kell a zöld a „sonkaneveléshez”.
A lelkipásztor a sikeres lucernavetés mikéntjét
is elárulja: zabbal keverve kell kiszórni a mago-
kat, az megóvja õket a korai kiszáradástól. Az-
tán a hosszú szõlõlugas itt-ott foghíjas részének
pótlása is szóba kerül. A gazdaszellem otthon-
ról kapott örökség, a család nagykárolyi portá-
ján mindig is gazdálkodtak. Biztonságérzetet
ad, a teli kamra reménységét, ahogyan a hit a
jövõbe tekintõk bizonyosságát.

D. Mészáros Elek

Köröstárkány
református
temploma

1848-as kopjafa
a templomkertben

Igevers a portikusz
fölött
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Szakács Zoltán,
az elõd (baloldalt)

nemrég vendégként
visszatért
a tárkányi

istenházába



|tanúságtétel

Az igényesen megmunkált márvány kompo-
zíció elõtt kettéválik az utca, majd körbeöleli vé-
delmezõn a templommal együtt, ahogyan a
biharfélegyházi közösség is óvja hitét, magyar-
ságtudatát, a soha-többé-háborút szívekbe ége-
tett fájdalompecsétjét.

Minden évben felkeresik az emlékhelyet a
helybeliek, vissza-visszatérnek az elszármazot-
tak, felidézni az örökre odamaradottak feledés
homályosította arcát, fülekben még csengõ
hangját. Az utókornak pedig maradnak az át-
örökített történetek, a megsárgult fényképek,
melyek reményteli arcú fiatal legényeket ábrá-
zolnak.

Az egyik régi szekrényben a soha vissza nem
tért leventére és mátkájára várt a gondosan õr-
zött menyasszonyi és võlegényi ruha. Nemcsak
õket veszítette el a közösség, a magyar nemzet,
hanem az õ soha meg nem született gyermeke-
iket, unokáikat is. Személyes, családi, közössé-
gi és nemzeti fájdalom söpört végig a lelkeken,
nehezen gyógyuló trauma rándítja görcsbe a
gyomrot, homályosítja a tekintetet. A megma-
radás ösztöne munkál, a gyász kíntengerében
navigáló lélekhajó biztonságos partra ér. Gyö-
kerekbõl felfelé szökik a hajtás, csak azért is
erõsebb, állhatatosabb szárat növesztve.

Nehéz eldönteni, ki volt a kegyetlenebb: az
ellenség-e, vagy aki saját fajtáját küldte mészár-
székre annak tudatában, hogy a háború már el-
veszett. A II. világháború végéhez közeledve
már a német vezérkar tagjainak többsége sem
hihetett a csodákban, a románok kiugrása, a
szovjetek elõrenyomulása pedig megélt való-
ságként döbbentette rá az erdélyi magyarságot
a várható helyzetére. Mindezek ellenére 1944
õszén javában folyt a leventék toborzása, pedig

már tudni lehetett, utolsó vergõdésüket élik a
fasiszták. Kellett az értelmetlenül ontott magyar
vér az örökké szomjas fenevadnak, a háború
démona portyázott még egyet a magyar ég fe-
lett. Mert a parasztlegények mentek, nem te-
hettek mást; egyetlen tollvonás, kiadott parancs
ezrek életérõl rendelkezett.

Biharfélegyháza legénysorba cseperedett fia-
taljai is megkapták a parancsot, indulni kellett
leventének. Az édesanyák odacsempésztek egy
kis hazait, megcirógatták gyermekük arcát, az-
tán elfordulva kötényükbe rejtették aggódásu-
kat. Kora reggel keltek útra, csak úgy civilesen.
Jól jött a meleg alsónadrág, a hátat, derekat
melengetõ lajbi, még egy-egy üveg bor is akadt.
Pihenõk alkalmával körbejárt a bor, aztán már
sorsukat sem látták olyan kilátástalannak: kará-
csonyra biztosan otthon lesznek, addigra a te-
hén is megellik – gondolták. Bárcsak üszõt hoz-
na világra a Szegfû, hisz jámbor, jó tejelõ, köny-
nyen fejhetõ fajta, az apjától biztosan megkap-
ná hozományba, és akkor nekik is lenne egy jó
tehenük – fûzte tovább a tervek szálait a võle-

Rendszeresen fejet hajtanak az utódok
a turulmadaras emlékmûnél

Turulmadaras emlékmû, nevek, gyász,
mementó. Méltó emlékezés
az odaveszettekre. A református templom
szomszédságában 2006 óta áll az utókor
õsök elõtti fõhajtásának jelképe,
a két világháború és a kommunizmus
áldozatainak állítva emléket.
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Biharfélegyházi
leventék emlékezete



gény. Jövõ õszre tervezik az egybekelést, az
apósra menendõ a csõdör csikót ígérte a fiatal
párnak, erõs, zömök, igába való állat lesz belõ-
le – mesélték az otthon fontos gondjait estén-
ként egymásnak az istállókban, elhagyott paj-
tákban szállásra lelt félegyháziak.

Bár a háború már jó ideje tartott, azért a ter-
mészet tette a maga dolgát, a tavaszt nyár kö-
vette, majd jött az õsz s a tél. Ahogyan a termé-
szet fittyet hányt a háborúra, a parasztember is
akként tette a dolgát. Szántott, vetett, aratott,
hogy aztán az átvonuló katonaság elvigye meg-
élhetésének a java részét. A
magyar, a román, a német, a
muszka egyformán katona
volt, az emberség nem a
nemzet, hanem az egyén jel-
lemvonásaként nyilvánult
meg. A férfiak zöme már a
fronton szolgált, asszonyok,
pelyhedzõ állú legények fog-
ták az eke szervát zokszó nél-
kül, reménykedõ várakozás-
sal. Aztán a serdülõkorból
alig kinõtt legényekre került a
sor, hogy berukkoljanak.

A félegyházi leventék
1944 õszén még meleg nappalokat értek,
hosszú õsz ígérkezett, de éjszakánként már le-
vélfosztogató dér ülte meg a fákat. Hajnalon-
ként egyre többször hallották a fegyverdörgést:
hol a németek igyekeztek lassítani, visszább
szorítani az elõrenyomuló szovjeteket, hol pe-
dig az oroszok szórták meg a fritzeket egy-egy
rajtaütéssel. A biharfélegyházi „különítmény”
tagjai az útközben hozzájuk csapódó sorstársa-
ikkal együtt megelégelték a masírozást, harci
kedvüknél erõteljesebben tört rájuk a honvágy.
Tiszacsegénél jártak, amikor elhatározták, ne-
kik elég volt ennyi a háborúból, indulnak haza.
Kísérõjük sem igen bánta, ha menni akarnak,
hát menjenek, mentse mindenki az irháját,
ahogyan tudja.

1944. október 9-ét írtak. Nádudvar még né-
met megszállás alatt volt, de a visszavonulás
zûrzavara már felütötte a fejét. Német harcko-
csik cikáztak a város utcáin, de Mihályhalma
környékén már kozák lovasok járõröztek, Sár-
rét irányából haladtak Csege felé. A németek
légitámadást kezdtek, a lovasok menekülõre
fogták, és a Sáros-ér közelében lévõ Mészáros-
tanyára vetõdtek. A katonáskodást még meg
sem ízlelt, hazafelé tartó leventék éppen a ta-
nyaépületek között pihentek azzal a reménnyel,
hogy csak hazasegíti õket az Isten. A lovasok,
látva a leventéket, minden kérdés nélkül eszte-
len lövöldözésbe kezdetek. A kozákok parancs-
noka a jó munkát végzõk elégedettségével ciga-
rettát sodort, rágyújtott, komótosan szívta mell-
re a slukkot. Szemével végigpásztázta az élette-
len testeket, s látva, hogy egyikük sem mozdul,
eldobta a félig szívott cigarettát, majd kiadta a
parancsot az indulásra. A lovasok továbbálltak,
a halomra lõtteket szanaszét hagyták.

Kivégzés volt ez, a legbrutálisabb mészárlás!
Huszonkét halott és három sebesült maradt ott,
a vétlen áldozatok 19 és 22 év közöttiek voltak.
Porladó csontjaik ma is idegen földben nyug-
szanak.

A biharfélegyháziak közül tizenhárman lelték
ott halálukat. Mementóként hadd álljon itt a ne-
vük, üzenetként mindazoknak, akik bagatellizál-
ni akarják a háború borzalmait, akik a vélt di-
csõséges gyõzelmet villogtatva elhallgatják
mindazt a szenvedést, amit ember okoz ember-
nek csak azért, hogy gonosz ideológia mentén
érvényt szerezzen érdekeinek. Kívánom, hogy
ez a tizenhárom név a békesség és a szeretet
üzenete legyen: Csömpe Sándor, Daróczi
Bálint, Fejes József, Kerekes Géza, Kele-
men Sándor, Marjai Albert, Molnár Géza,
Oláh István, Rácz Károly, Rézmûves Im-
re, Sajti Sándor, Simon Gábor, Walter
Ferenc.

De Isten gondoskodott hírvivõkrõl, hogy el-
mondhassák, mi is történt azon a tragikus októ-
ber 9-én. Csikai Gézával pörgött a föld; elvá-
gódott, arcát szakította át a golyó. Lukács
György testét több találat érte, egyik szeme vi-
lága is kialudt, eszméletét vesztette, élettelen-
nek tûnve a földre zuhant. Kerekes Imre volt
a harmadik szerencsés, aki túlélte a mészárlást.
Még kilencvenévesen is tett-vett a ház körül, ke-
mény fából faragták az egykori leventét. Szem-
tanúként õ beszélte el nekünk a fent leírt ese-
ményeket. A történteket felidézõ találkozásunk
óta már õ is eltávozott az élõk sorából, emléke-
zetét e sorok is õrzik.

D. Mészáros Elek
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A világháborúk
és a kommuniz-

mus áldozatainak
állított emlékmû

Biharfélegyházán

Kerekes Imre,
a hajdani levente

a mészárlás egyik
túlélõjeként tett

tanúságot
a történtekrõl



|közélet

A rendszerváltás után személyesen is kap-
csolatba léptek a franciaországi pártfogók a
bogyoszlóiakkal és az albisiakkal: 1990-ben a
gazdaságilag sokkal jobb helyzetben lévõ
bondues-iak felajánlották segítségüket. Adomá-
nyokat gyûjtöttek, el is hozták az Érmellékre. A
választás talán azért esett Érbogyoszlóra, mert a
falu nevének hangzása hasonlít városuk nevére.

Az elsõ csoportot Bereczki András akkori
református lelkész és felesége, Ilonka asszony
fogadta. Akkor rakták le az alapokat. A házas-
pár most visszatekintve is óriási élménynek
tartja a franciák érkezését. Nem gondolták vol-
na, hogy ez a kapcsolat negyedszázadot kibír.
Ma viszont állítják, hogy hosszú jövõje van.

Késõbb rendszeressé váltak a találkozások,
évente legalább egyszer hol Bogyoszlóban,
hol a belga határ közelében fekvõ Bondues-
ban. Ennek eredményeképpen sok barátság
szövõdött, hiszen mindkét településen a ven-
dégeket családok fogadták be a látogatás ide-
jére. Az érmellékiek szeretetüket, hagyomá-

nyaikat, kultúrájukat vitték ajándékul Francia-
országba, az ottaniak mindezt megtetézték
anyagi segítséggel is. Néhány év után meg-
érett arra a barátság, hogy hivatalosítsák,
ezért tükör civil szervezeteket hoztak létre: itt-
hon Érbogyoszló/Albis–Bondues Egyesület
néven, Gáspár Gyula akkori polgármester
elnökletével, Franciaországban pedig Associa-
tion Bondues–Buduslau/Albis (Bondues–Ér-
bogyoszló/Albis Egyesület) néven Edith
Engrand elnök asszony vezetésével.

Egyre több fiatal lett részese az együttmûkö-
désnek mindkét oldalon, az ismeretségekbõl
már három házasság is született. A francia ba-
rátok 2010-ben egy kisbuszt ajándékoztak az
érmellékieknek, a jármû árának zömét egy
nagyszerû ötletnek köszönhetõen két idõs fér-
fi – az akkor 74 éves Étienne Lefebvre és a
nála két évvel fiatalabb Lucien Malatray –
„összekerékpározta”. A Bondues és Érbo-
gyoszló közötti, több mint 1800 km-es utat
ugyanis kerékpáron tették meg, a támogatók

Edith Engrand és Tarpai Imre, a tüköregyesületek elnökei

A francia
küldöttség
az istentiszteleten
is részt vett

Negyedszázada
testvérközségek

A Bihar megyei Érbogyoszló és Albis
település (Érbogyoszló község) 25 éve áll
testvéri kapcsolatban a franciaországi
Bondues városával. Még az 1980-as
években, a falurombolás idején Bondues
jelképesen örökbe fogadta a két érmelléki
települést.
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len, de ülve elvégezhetõ munkával támogatja
az egyesületet. Az évek során a margittai vá-
rosi kórházat is támogatták.

Bogyoszlóban az egyesület elnöki tisztét je-
lenleg Tarpai Imre tölti be. Tõle kérdeztem,
mit jelent ez a testvérkapcsolat a település lakó-
inak. „Jó érzés, hogy ilyen messzirõl kaptunk
õszinte barátokat, akik erkölcsileg és anyagilag
is segítenek. A rendszerváltás után olyan aján-
dékokat kaptunk tõlük, amikrõl hallottunk
ugyan, de nálunk még nem lehetett megtalálni.
A támogatás folyamatos volt, segítette az isko-
láinkat, egyházainkat és a település lakosait is.
Tanfelszerelést, számítógépet, bútort kaptunk
ajándékba. A hozzájuk látogató csoportjaink
útiköltségét és ellátását õk állják. Elviszik õket
kirándulni, megmutatják nekik Párizst és a fran-
cia tengerpartot. Olyan helyekre jutnak el az
albisi/bogyoszlói fiatalok, ahová önerõbõl nem
tudnának elmenni. Társaságunknak 64 alapító
tagja és 20 szimpatizánsa van.”

Bereczki András lelkipásztor szerint a kap-
csolatot az tartotta életben 25 évig, hogy
mindkét községben különösen melegszívû és
jó emberek laknak. A fiatalok nevében Nagy
Arnold mondta el, hogy azért szeret odamen-
ni, mert nagyon kedves és vendégszeretõ em-
berek fogadják. Õ már kétszer járt Bondues-
ban, s igyekszik az ott kapott szeretetet itthon
továbbadni.

A francia küldöttség tagjait is megkérdeztem,
mit jelent ez a kapcsolat egyesületük számára.
„Annak idején megható volt, amilyen szeretet-
tel fogadtak bennünket. Egy szuper falut talál-
tunk, szuper, becsületes, dolgos emberekkel,
akikhez mindig örömmel jövünk, és örömmel
segítjük õket. Bondues-ban 125 alapítvány mû-
ködik, mindegyik jól meghatározott céllal, prog-
rammal. Társaságunknak jelenleg 40 tagja van,
akik egymással baráti viszonyban is vannak.
Bár különbözõ nyelven beszélünk, a bogyosz-
lóiakkal/albisiakkal megértjük egymást, ha
másképp nem, a szeretet nyelvén. Jó dolog
megismerni más népek kultúráját, hagyomá-
nyait, látni a köztünk lévõ hasonlóságokat és
különbségeket. Annak örülnénk, ha az itteni fi-
atalok nyelveket tanulnának, és ha franciául
nem is, de legalább angolul kommunikálhat-
nánk” – mondták az egyesület alapító tagjai.

A találkozón jelen volt Bondues alpolgár-
mestere, Alain Fauvarque is. A két község
közötti baráti kapcsolatot a polgármesterek,
Patrick Delebarre és Vékony Mihály is tel-
jes mellszélességgel támogatják, és reményeik
szerint hosszú életû lesz.

Szõke Ferenc

pedig „megvették” a kilométereket. (Lapunk-
ban beszámoltunk róla.) A befolyt összeget a
bondues-i önkormányzat és egy másik civil
szervezet kipótolta, így megvehették a kis-
buszt, s az nagyon jó szolgálatot tesz azóta is
a két falunak. A kezdeményezõk ma is sokat
kerekeznek, de már nem ilyen hosszú távon.

A testvérközségek idén ünnepelték kapcso-
latuk 25. évfordulóját. Májusban Bundues-ban
fogadták nagy szeretettel Érbogyoszló és Albis
küldöttségét. A vendégek megtekintették a
negyedszázados barátságukat visszatükrözõ,
több ezer fotóból összeállított kiállítást, túráz-
tak, barátkoztak, ismerkedtek. A bondues-iak
augusztusban viszonozták a vizitet, 11 tagú
küldöttségük a községi napokra érkezett. Ün-
nepi mûsorral és vacsorával fogadták õket,
kötetlen beszélgetéssel. A franciák ma már
szinte mindenkit ismernek a faluban, sok ba-
rátra tettek szert, és jól érzik magukat. Edith
Engrand örömmel vette tudomásul, hogy az
Érbogyoszló/Albis–Bondues Egyesületben
igen sok a fiatal, ez náluk nem mondható el.
Ezért célul tûzték ki saját egyesületükben a fi-
atalítást, hiszen ez a záloga annak, hogy 25 év
múlva is együtt ünnepelhessenek. Elsõ lépés-
ként az ottani iskolában népszerûsítik egyesü-
letük tevékenységét. Most is folyamatosan
gyûjtéseket szerveznek, hogy segíthessenek
másokon. Olyan tagjuk is van, aki járásképte-

közélet|

Érbogyoszlóiak
és bondues-iak

a jubileumi
ünnepségen

Bondues-ból jött
az ajándék kisbusz
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Középiskolai tanulmányait a Premontrei
Gimnáziumban végezte. Érettségi után, 1914-
tõl a Budapesti Tudományegyetem hallgatója
lett. Eötvös-kollégistaként többek között Ku-
zsinszky Bálint, Pasteiner Gyula, Heinlein Ist-
ván tanítványa volt. Sorsába alaposan beleta-
posott a történelem: 1915-tõl közel három évig
harcolt az elsõ világháború olasz és orosz front-
jain. 1919 júniusában tüzérparancsnokként
vett részt a magyar Vörös Hadsereg felvidéki
hadjáratában, majd Szolnoknál román fogság-
ba került, és öt hónapig az aradi várban rabos-
kodott. Kiszabadulásakor, 1920 elején vissza-
tért Budapestre, és folytatta tanulmányait.

Múzeumi segédõrbõl címzetes
tanár

Történelem–latin szakos tanári vizsgát tett
1920 végén, 1921-ben pedig archeológiából,
ókori történelembõl és mûvészettörténetbõl
szerzett bölcsészdoktorátust. 1922-ben került

a Fõvárosi Múzeum alkalmazásába az Aquin-
cumi Múzeum segédõreként. 1928 után mú-
zeumõri beosztásban folytatta a munkát,
1937-ben pedig a betegeskedõ Kuzsinszkytól
átvette az Aquincumi Múzeum vezetését. Ezzel
párhuzamosan 1930-tól az általa felállított
Szentendrei Múzeum, 1936-tól pedig a Fõvá-
rosi Múzeum keretében létrehozott – 1945-
ben a Vármúzeumba integrált – Fõvárosi Ré-
gészeti Intézet alapító igazgatója is volt. 1941-
tõl haláláig a Fõvárosi Múzeum intézmény-
rendszerének központi igazgatói tisztségét töl-
tötte be.

Muzeológusi pályafutásával egyidejûleg
1925–1927-ben olasz állami ösztöndíjjal a ró-
mai Sapienza Egyetemen képezte tovább ma-
gát, 1929–1930-ban pedig Görögországban
járt régészeti tanulmányúton. 1930-ban a ma-
gyarországi római kori régészet tárgykörének
magántanárává habilitált a budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetemen. 1934-ben
a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ
tagjává választották. Fõtitkárként vett részt az
Országos Magyar Régészeti és Mûvészettörté-
neti Társulat munkájában. 1946-ban az Or-
szágos Magyar Régészeti és Mûvészettörténe-
ti Társulat Rómer Flóris-emlékérmével tüntet-
ték ki. Ugyanebben az évben, pár héttel halá-
la elõtt címzetes rendes tanárrá lépett elõ.

Aquincum, Szentendre,
a limesek

Régészeti munkássága elsõsorban Budapest
és környéke római császárkori és ókeresztény
emlékeinek feltárására és leírására irányult.
Számos római kori, kora keresztény épület fel-
tárása fûzõdik a nevéhez, legjelentõsebb ered-
ményei Aquincumhoz kapcsolódnak. Máig ér-
vényesen fektette le Aquincum topográfiájára
vonatkozó eredményeit és elképzeléseit, feltár-
ta az óbudai Flórián téri római kori katonai für-
dõ egy részét, a Raktár utcai ókeresztény te-
metõkápolnát, az aquincumi polgárváros tûzol-
tólaktanyáját. Kutatásokat és ásatásokat vég-
zett egész Budapesten és a környezõ területe-
ken is. Õ tárta fel a pesti Contra-Aquincum ka-

Az Aquincumi
Múzeum. Falai
között sok-sok
érdekes lelet
látható

NAGY LAJOS (Nagyvárad, 1897. március
15. – Budapest, 1946. december 10.)
a történettudományok jeles képviselõje
volt, annak a Várad szülöttei körében
képzõdött szellemi csillagképnek a tagja,
amelyik nagymértékben járult hozzá a
magyar tudományosság gazdagításához.

Mûvészettörténész,
régész, akadémikus
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tonai erõdjét, 1935. évi akadémiai székfoglaló-
ját is errõl tartotta meg Contraaquincum és
Pest Árpád-kori vára címmel. Aquincumban
és Contra-Aquincumban föld alatti múzeumok
létrehozásával gondoskodott a feltárt lelet-
anyag bemutatásáról is.

Jelentõs eredményeket ért el a limeskutatás
területén, feltérképezte a limes Szentendre és
Nagytétény közötti szakaszát. Szentendrén
késõ római kori temetõt tárt fel, igyekezett
tisztázni az Ulcisia Castra-i katonai tábor to-
pográfiáját. Az általa felszínre hozott leletek
bemutatására jött létre 1930-ban a Szentend-
rei Múzeum, s annak elsõ igazgatója lett.

Behatóan tanulmányozta az ókori Pannó-
nia mûvészet- és mûvelõdéstörténetét is.
1921-es bölcsészdoktori értekezését is A
pannoniai falfestés emlékeirõl írta meg. Át-
fogóan elemezte és bemutatta a római kori
kézmûvesség leletanyagát, feltárta a korabeli
kõfaragó mûhelyek és jellemzõ motívumaik el-
terjedését. Különösen Aquincum vonatkozásá-
ban tanulmányozta a korszak népességének
etnikai összetételét, a rómaiak, kelták, illetve a
keleti és nyugati provinciákból bevándorolt
népelemek közötti kapcsolatokat, azok hatá-
sát a vallási-rituális és a gazdasági életre.

Részt vett több õskori és népvándorlás kori
ásatáson is. Görögországi tanulmányútja mel-

lett pályája során felkereste Olaszország, Mál-
ta, Tunézia és Ausztria jelentõsebb ásatásait és
múzeumi gyûjteményeit. 1932-ben elõadást
tartott a Ravennában megrendezett ókeresz-
tény régészeti kongresszuson.

Egy víziorgona 228-ból

Az ókorban a Szentendrei-sziget és a Duna-
kanyar jelentõs katonai védelemre szorult a
túlparton élõ barbár törzsekkel szemben. A
római limes mentén itt találhatjuk a legtöbb
õrtornyot, sõt magán a szigeten is álltak kato-
nai objektumok. A II. század végén a Duna
másik partján lakó lovas szarmaták ellen ha-
sonló harcmodorú lovas és íjász csapatra volt
szükség. Ekkor egy 1000 fõs szír íjászalakula-
tot telepítettek Szentendrére. Ez a szír cohors
Caracalla császár uralkodása alatt építette kõ-
bõl a 205 méter hosszú, 134 méter széles tá-
bor belsõ épületeit, falait és tornyait. A tor-
nyok jelentõs magasságú falakkal kerültek fel-
színre a feltárások során. A IV. század köze-
pén épültek a patkó alakú oldal-, illetve a le-
gyezõ alakú saroktornyok, s a Dunára nézõ
kapu kivételével elfalazták a bejáratokat.

A leletanyag tanúsága szerint a tábor a
IV–V. század fordulójáig maradt fenn. A római
katonaságot kísérõ iparosok, kereskedõk, ve-
teránok és családtagok tábor melletti telepe
Szentendrén három oldalról veszi körül a tá-
bort. Az erõd területén látogatható kõtár van;
a sírkövek az itt élt kelta õslakosok emlékét,
nevét is õrzik. A szentendrei Skanzenben ta-
lálható Pannónia legnagyobb feltárt villagaz-
dasága. Fõépülete 52 helyiségbõl állt. A gaz-
daság a 220-as években épült, s a IV. század
végén tervszerûen kiürítették. 

1934 õszén a hideg miatt már be akarták
rekeszteni az ásatásokat Aquincumban, ami-
kor Nagy Lajos és munkatársai a polgárváros
feltárásakor különös leletekre bukkantak. Egy
tûzvész miatt leomlott tûzoltósági épület rom-
jai alatt háromfejû bronzkutyát fordított ki a la-
pát a kövek alól, majd viszonylag épségben
egy nagyrészt fémbõl készült szerkezet is elõ-
került. A kutatók kiderítették, hogy a lelet
nem más, mint egy víziorgona. A római légió
egyik legfontosabb táborhelyérõl, Aquincum-
ból ránk maradt orgonát egykor a tûzoltással
is foglalkozó posztókészítõk kollégiuma kapta
228-ban. A felirat szerint az ajándékozó Via-
torinus és neje, a víziorgonán „kellemesen ját-
szó” Aelia Sabina volt.

Szilágyi Aladár összeállítása

Aquincumi romok.
Egykor fontos

római erõdítmény
és város volt 

A víziorgona.
A közel 1900 éves
leletre 1934-ben
bukkantak



mara székháza (1907). A legjelentõsebb általuk
tervezett váradi ingatlan a Szent László (ma
Unirii) téri Fekete Sas palota (1908), amely nem-
csak monumentalitásával tûnik ki, hanem kor-
szerû funkcionális és szerkezeti megoldásaival is,
amelyek függetlenek az alkalmazott ornamenti-
kától.

A lechneri irányzatot példázza a Jámbor La-
jos és Bálint Zoltán által tervezett, Kossuth (ma
Independenþei) utca 11–13. szám alatti Füchsl-
palota (1903). A szecesszió lechneri vonulatához
sorolható némileg Mende Valérnak a Beöthy
Ödön (ma Iuliu Maniu) utca 44. szám alatti alko-
tása, a Fodor-ház (1911), illetve a Kossuth utca
7. szám alatti egykori Breider-ház (1909), ezt jó
néhány évtizede lebontották. Egy másik, lechneri
hatást mutató ingatlan is található a Kossuth ut-
cában, a 3. szám alatt, az egykori Bihar Megyei
Takarékpénztár kétemeletes épülete. 1871-ben

Szecessziós stílusban elsõként 1899-ben a
Nagysándor József (ma Aurel Lazãr) utca 7.
szám alatt a Sonnenfeld-házat építették Spiegel
Frigyes terve alapján. Nagyvárad szecessziós
építészetében jelentõs szerep jutott a sajátos ma-
gyar nemzeti vonásokat tükrözõ ingatlanoknak.
E nemzeti törekvés legkiemelkedõbb egyénisége
Lechner Ödön volt. Nagyváradon ezt az irány-
zatot leginkább az õ tanítványai, egykori munka-
társai képviselték.

Közvetlen lechneri befolyás érezhetõ például a
Komor Marcell és Jakab Dezsõ által terve-
zett, Fõ utca 10. és 10/A szám alatti Stern-
palotán (1905). A lechneri szecesszió jegyében a
Komor–Jakab építészpáros bizonyíthatóan öt in-
gatlant tervezett Váradon. A már említett Stern-
palotán kívül a Színház (ma Patrioþilor) utcában
levõ Adorján-házakat, a 6. szám alatti, úgyneve-
zett Adorján I.- (1903), illetve a 4. szám alatti
Adorján II.-házat (1905). Ez utóbbi is ebben az
évben lett 110 éves. Úgyszintén az õ alkotásuk a
Dudek sikátor (ma Duiliu Zamfirescu utca) 3.
szám alatt az egykori Ipar- és Kereskedelmi Ka-

|a régi Várad

A Stern-palota
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Jubiláló nagyváradi
szecessziós épületek
A XX. század elsõ és részben második
évtizedében Nagyváradon aránylag sok
szecessziós stílusú bérpalotát és házat
emeltek. Közülük néhány, például
id. Rimanóczy Kálmán Fõ utcai palotája,
a Stern- és a Moskovits-palota, az Adorján
II.-ház és a Vágó-ház ebben az évben
ünnepli építésének 110. évfordulóját.

A Fõ utcai Moskovits-palota 



házként ismert ingatlanán (1905). Vágó Lász-
lótól és Vágó Józseftõl nem volt idegen a bé-
csi szecessziónak az Otto Wagner nevével fém-
jelzett válfaja sem. Wagner kõburkolatainak az
épület teljes felületét borító, dekoratív kiosztású
és felerõsítésû hasonmásait megtaláljuk a Vágó
testvérek 1910 körül emelt épületein. Ide sorol-
ható a Szent László téri Moskovits-palota
(1910–1911), de leginkább a Rimanóczy (ma
Iosif Vulcan) utca 11. szám alatti Darvas–La
Roche-ház (1910– 1912). Vágó József a negye-
dik váradi alkotásának tervét immár egyedül ké-
szítette el. Ez volt a Rulikowski (ma Universitãþii)
út 5. szám alatti egykori csendõriskola (1913).

A bécsi szecesszióhoz, de már kevésbé az
Otto Wagner nevéhez kötõdõ vonulatához sorol-
ható a Nagyvásár tér (December 1. park) 9.
szám alatti Ullmann-palota (1913), amely Löbl
Ferenc egyetlen nagyváradi alkotása.

Jelen volt Nagyvárad építészetében a szecesz-
sziónak a német jugendstil változata is, amely ko-
rántsem volt egységes stílus. Az új elemek mellett
meghatározó szerepet kapott a historizmus, a
korai expresszionizmus is. Ifj. Rimanóczy Kál-
mán e stílust alkalmazta a Fõ utca 12. szám alat-
ti Apolló-palotánál (1914), míg a vele szemben
levõ Moskovits-palota (1905) a müncheni irány-
zatot, a lilienstilt tükrözi. Úgyszintén szecessziós
stílusban alkotta meg ifj. Rimanóczy Kálmán a
Nagyváradi Központi Takarékpénztár Bémer té-
ri épületét (1907), ezt 1911-ben az udvar felé ki-
bõvítették.

A jugendstil irányzat invenciózus, angol, sõt
erdélyi – székely és szász – tapasztalatokkal gaz-
dagított, szabadabb interpretálású változatát pél-
dázza Mende Valér számos épülete. Egyes nagy-
váradi épületeire is jellemzõ többé-kevésbé az,
hogy meredek hajlású, gazdag hatású tetõzeteket
készített, a lehetõséghez képest bõségesen alkal-
mazott faszerkezetet, a látható részeket faragás-
sal megdolgozva. A külsõ falfelületek egyszerû
anyagokból képzettek, díszítésükre legfeljebb
majolikát vagy sgraffitót használt, azt is nagyon
szerény mértékben. A sík felületek díszítése he-
lyett inkább a résztömegek gazdagítására töreke-
dett. Az elõbbieket leginkább a Pavel utca 8.
szám alatti Ertler-ház (1910) példázza, de bizo-
nyos értelemben ide sorolható az úgyszintén ál-
tala tervezett Nemes-ház (1909) a Dudek sikátor
10. szám alatt. Hasonló jegyek figyelhetõk meg
az egykori Nagyváradi Agrár Takarékpénztár Ri-
manóczy utca 7. szám alatt álló székházán is
(1910). Ennek szomszédját, a 9. szám alatt talál-
ható Balázsovits-házat (1911) már Sztarill Ferenc
tervezte.

Péter I. Zoltán

építették, de 1910-ben homlokzatát sgraffitósze-
rû motívumokkal látták el Mende Valér elképze-
lése szerint.

Sztarill Ferenc is képviselteti magát Nagyvá-
radon magyaros stílusú ingatlanokkal. Õ tervezte
a Bémer (ma Ferdinand) tér és a Mészáros (ma
Grigorescu) utca sarkán 1907-ben emelt Poy-
nár-házat, de a legjelentõsebb általa tervezett vá-
radi ingatlan a maga számára épített Sztarill-ház
(1902, bõvítése 1906-ban) a Bémer tér színház-
hoz legközelebbi sarkán (az egykori Emke kávé-
ház). Ennél a szecessziós stílust fõleg az ablakok-
nál gotizáló elemekkel keverte, ezáltal sajátos
hangulatú homlokzatot nyert. Lechner szellemé-
ben készült az egykori Deutsch K. I. üvegáruház
is valamikor 1906–1909 között. Vélhetõen szin-
tén Sztarill tervezte.

A magyaros szecesszió vonásait tükrözi a
Keztyüs János által a Nagyszebeni Földhitelin-
tézetnek épített bérház az Úri (ma Ciorogariu) ut-
ca 23. szám alatt (1908); homlokzatát 2004-ben
renoválták.

A Fõ utca nagyállomás felõli végén, a 75.
szám alatt található Darvassy-palota tömegfor-
málása, külsõ építészeti elemei alapján a Fekete
Sas palota fõhomlokzatával mutat rokonságot,
de annál egyszerûbb kivitelben; Tarr György al-
kotása.

A lechneri szecesszióhoz sorolható néhány is-
meretlen építész alkotása is. Ilyen a Kert (ma
Avram Iancu) utca és a Vámház (ma Sucevei) ut-
ca sarkán levõ Bleyer-ház (1911), ezt 2010 óta
védõháló borítja. Számunkra eddig ismeretlen
építész munkája a Freinfeld-ház (1911) a Beöthy
Ödön utca 15. szám alatt, illetve a városi strand
felé vezetõ sétány 14. száma alatti villaszerû in-
gatlan. Utóbbit Sztarill Ferenc építette, de terve-
zõje és építési éve ismeretlen. Külsõ megjeleníté-
sében némileg az elõbbiekhez sorolható az Ügy-
védi Kamara ifj. Rimanóczy Kálmán által ter-
vezett épülete is (1909) a Ritoók Zsigmond (ma
Enescu) utca 1. szám alatt.

Egyértelmûen a lechneri hatást lehet felfedez-
ni a Vágó fivérek Kapucinus (ma Traian Moºoiu)
utca 14. szám alatti, a szakirodalomban Vágó-
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gették –, csak késõbb hódított teret az emigrá-
lás kifejezés.

A szabadságharc bukását követõ kegyetlen
megtorlás idején törvényszerûen megjelenik
Bajza verseiben is – az Arany Jánoséihoz,
Tompa Mihályéihoz hasonlóan – a szó szerint
értendõ rabság fogalma. „Volnék, mint sas
szabad / Uratlan bérceken, / Fellengõ szár-
nyakon / Röpûlne énekem. // Magas dalt
zengenék / Emelni lelkeket, / Szavam betöl-
tené / A földet és eget.” Így indítja A rabköl-
tõ címû versét, késõbb részletezi, hogy mirõl
is írna: az ókori Rómáról és Göröghonról be-
szél, majd a magyar történelem dicsõségérõl
és kudarcairól, ezek után pedig – ahogy azt
Vörösmarty is teszi a Gondolatok a könyvtár-
ban címû költeményében – külön kitér az Új-
világ áhított demokráciájára, hogy végül ismét
a rabságára térjen vissza. „S ah rólad is, te új /
Világ félistene, / Washington, énekem / Föl-
lengve zengene. // Lefesteném, mi bölcs / El-
vekre alkotád / Túl messze tengeren / Ama
boldog hazát, // Hová e vérezõ / Kebel sóhaj-
tozik, / Hol emberkény helyett / Törvény
uralkodik. // De én nem szállhatok, / Lelán-
colt rabmadár, / Kit korlátok közé / Önkény
hatalma zár. // Zengek csak bút, panaszt, /
Nehéz gyötrelmimet, / Míg börtönöm kinyíl, /
Vagy kínom eltemet.”

Apotheosis címû verse nagy, romantikus
körképben festi meg a tragikusan gyorsan vér-
be fojtott szabadságharc utáni állapotot, a vers
végén viszont – akárcsak Vörösmarty A vén
cigányban vagy Arany János az V. Lászlóban
– megcsillantja a reményt, illetve tovább is
megy kortársainál: „E porba omlott szép ha-
za / Fel fog virulni még, / Van bíró a felhõk
felett. / Áll a villámos ég. // Az ész minden-
ható tüze / Támad föl ellene, / S a zsoldos
szablyák ezrein / Gyõz a kor szelleme. // A sí-
ri gyászolás öröm- / Hangokká változik, / Ke-
resztül dörgi a hazát / Kelettõl nyúgotig! // S
hol legtöbb honfivér lepé / A harci síkokat: /
A népszabadság ott tenyészt / Legszebb virá-
gokat.”

Ezek után semmiképpen sem mondható vé-
letlennek, hogy 1936-ban Jékely Zoltán en-
nek a Bajza-versnek a címét veszi át, az érde-
kes csak az, hogy a Cserépfalvi Kiadónál meg-
jelent Európai költõk antológiája címû kötet-
ben a Jékely-versnek mintegy alcímeként
megjelenik: (Bajza emlékének), a késõbbi kö-

Nagyon sok példa jár ebben a témában iro-
dalmi (köz)szájon, egyet említenék: Adyról „il-
lik” – sokak szerint – utolsó váteszként beszél-
ni. Ennek a sorozatnak nem célja és nem fel-
adata polémiákat gerjeszteni, útnak indítani,
hisz mindenkinek szíve joga a meggyõzõdését
vallani. Ehelyett egy olyan – méltatlanul – el-
feledett egyéniséget szeretnék mély álmából
költögetni, aki az elsõ magyar romantikus tri-
ásznak volt Vörösmarty Mihály és Toldy Fe-
renc mellett a tagja: Bajza Józsefet. Költõ-
ként indult, de tevékenysége az irodalomkriti-
kában teljesedett ki. A költészethez Világos
után tér vissza, amikor Kossuth melletti elkö-
telezõdése miatt menekülnie kell. Bujdosnia,
ahogy akkoriban mondták – még Rákóczit és
leghûségesebb embereit is bujdosókként emle-

„Elfeledte rég hazája”

Bajza József

A romantika hozta meg a látnok-költõ,
a vátesz Ady Endre igazi divatját: tudja,
miért, merre és meddig, és idõben szól is
nemzetének, habár nem minden esetben
hallgatják meg jóslatait.
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tetekbõl viszont ez hiányzik. A kötetet József
Attila kezdte összeállítani, halála után Faludy
György folytatta, s költõtársa emlékének
ajánlja a kiadványt. Csak feltételezni tudom,
hogy talán a szerzõ azért jelezte Bajza emlé-
két, mert a Bajza-vers ugyancsak ebben a kö-
tetben szerepel, az pedig, hogy a kései ajánlás
lekerült, annak tudható be, hogy a végkicsen-
gés nem annyira Bajza szövegét, hanem
Tompa Mihály ikonikus, A madár, fiaihoz
címû versének híres refrénjét, a „Fiaim, csak
énekeljetek!” határozott parancsát parafrazál-
ja. Jékely egy ’30-as évekbeli gyarmati (etiópi-
ai) lázadásra utal, de az ismert szakaszzárást
megidézve emlékezteti kortársait az elõdök ál-
tal elszenvedettekre. „Én félálomban néha lá-
tom, / hogyan hevernek szerteszét, / hason
az egyik, másik háton, a szétlõtt testû feke-
ték. // Mit ontottak hazájukért: / szén-bõrü-
kön megalvadott / vörös csomókban áll a
vér. / Lenyalják majd éhes sasok! // A ma-
gasban motor lebeg: / nem bújnak el már,
mint pulyák! / Feléje fittyet hintenek. / S
egyik mutatja hátulját. // Most már jöhet a
bomba, gáz: / magától foszlik az izom. / Vár-
ná õket az a csodás, / százszor ígért paradi-
csom! // Várná õket az ég ölében / cukor-ho-
mokú sivatag, / hol itt-ott hosszúlábú ében- /
fák kérgibõl hûs tej fakad! // Ott üljenek majd
fütyörészve, / a fák árnyékos oldalán; / ke-
zükben aranyajkú csésze, / ölükben kecske-
mellû lány! // S várná mindaz, amit ígért /
nekik a sok fekete szent; / várná õket Krisztu-
sukért / az Örök Négus odafent! // A testük
õs törvény nevében / gondjába veszi a ho-
mok, / eltûnnek benne észrevétlen, / mint
vízcsepp vagy a lábnyomok. // Hazájukért
haltak szegények, / hordozza meg nevük a
hír, / hirdesse õket hõsi ének, / kõoszlop és
hitvány papír. // Hazájukért haltak szegé-

nyek, / mint magyarok, mint lengyelek; / ál-
dás a gyõzöttek nevének! / Na, költõk, éne-
keljetek.”

A történelem „ajándékának” is vehetnõk a
sok bujdosó, emigráns verset, bár biztosan so-
kan vallják, hogy talán jobb lett volna e nélkül
az ajándék nélkül békességben, függetlenség-
ben végigélni az évszázadok sorát. Ugyanak-
kor az is igaz, hogy súly alatt nõ a pálma, s ha-
bár a Világos utáni üldöztetés és bujdosás
megtörte Bajza József idegrendszerét, de
1858-ban, 54 éves korában bekövetkezett ha-
lála elõtt nem sokkal még olyan költeménnyel
gazdagította a bujdosó-versek sorát, mint az
Isten hozzád. „Bércrõl visszanéz a vándor, /
Vígan int kies hazája, / Ott mosolyg a róna
táj: / De a messze távozónak / Szíve vérzik,
szíve fáj; / Zeng felé a búcsúszó: / »Isten hoz-
zád, bujdosó!« (…) Múlnak évek, fürte õsz
már, / Elfeledte rég hazája: / Ám a kedves ró-
na táj / Sírig képben él elõtte, / Szíve vérzik,
szíve fáj, / S a halónak vég szava: / »Isten
hozzád, szép haza!«”

Szomorú a feledés, bár soha nem egyértel-
mû: nem tudni, milyen jelentéktelen esemény
támaszt fel egy-egy emléket, emel vissza a je-
lenbe – ahogy azt Nemes Nagy Ágnes írja
egykori költõtanárának, Áprily Lajosnak és fi-
ának, a költõkollégának, Jékely Zoltánnak az
emlékét örök elevenné tevõ, A kertben címû
versében: „A kertre kell, a kertre mindig, /
Emlékezni. Vagy inkább / a mintha-most-is,
mintha-volna mellõl / eltörölni a minthát. //
Tulajdonképpen azt hihetné az ember, / hogy
a múlt lecseng. De nem, / eltûnik, aztán visz-
szatér, / a földet megkerülve visszatér, / akár
az évszakok, melyek / hol maggá tömörülnek,
hol kinõnek, / pontatlan útjain a téridõnek /
statisztikai átlagban újranõnek, / pontatlan
törvények szerint. // Ott járnak õk, az épp
megint kinõtt / kertben, szórt fényben, faso-
rokban, / szelíd faóriások alján / s a lentibb
szintek sorfala között, / a cirmos-arcú árvács-
kák között, / tigris-pofácskák voltaképp, de
még / kicsik, még serdületlenek. / Kábelte-
kercs egy sziklakõre téve; / egy villanyszerelés
emléke vagy jövõje. // Ott járnak õk, ott jár-
nak a visszatérõk, / körvonalakban, sétájuk
hossza által / többnyire háttal, / de néha visz-
szafordulnak felénk, / arcukkal megvilágosul-
va, / mint egy tisztás a rengetegben, / mint
áram, ázott kábelekben / kigyúlva, elhomályo-
sulva, / az idõ spiráltekercsei / mentén el-,
visszakanyarulva, / el, vissza, jönnek: / Újra,
újra, újra.”

Molnár Judit
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éken feszül a nyári ég a város fölé,
és mi nagymamával kaptatunk
felfelé a hegyre. Reggel szólt,
hogy alighanem beérett a sárga-
barack Dódiék, és mióta mondják

már, hogy vigyen engem is szüretelni. Két
copfba fonja nagymama a hajam, anyu varrta
szalagot is fon belé. Anyu azt mondja, estén-
ként én is nagyon hiányzom nekik, de jobb
dolgom van nagymamáék, õk apuval korán
mennek dolgozni, késõn érnek haza. És ott
van nagytata, aki reggel biciklivel elvisz iskolá-
ba, és ott van nagymama, aki ebéddel vár, és
nagytata segít a leckében is. Aztán délután
már jönnek is apuval, hoznak nekem cukrász-
tésztát, megpuszilgatnak, és indulnak haza. És
milyen jó nekem, mert egy nagy kertes ház-
ban lakhatom, nem olyan rideg blokkban,
mint õk apuval. Még fák sem nõnek ott a be-
tonon, csak por van meg valami száraz fû. Lá-
tom szombaton, mikor hazavisznek, és ott al-
szom a kis szobában. Vasárnap délelõtt idegen
gyerekek pattogtatják a labdát a blokk elõtt, és
reggelire vajas kenyeret esznek zöldpapriká-
val. Nagymama fõtt tojást is karikáz a kenye-
remre, mikor uzsonnát csomagol, és azt
mondja, kincsem. Anyunak jó szagú a haja,
ha belefúrom az arcomat, mikor szombat es-
ténként összebújunk, és tudom, hogy vasár-
nap reggel a kedvencemet készíti, vinettés ke-
nyeret. És nem haragszik akkor sem, amikor
hétfõn reggel õ visz iskolába, és ilyenkor min-
dig elkésik a munkából.

Lekvárt fõzünk a barackból, mondja nagy-
mama, és szorosan fogja a kezem, míg bandu-
kolunk a hegyre. Itt utcák vannak régi házak-
kal, meg nagy gyümölcsösök szõlõvel. Na-
gyon öreg a szülõi ház, ahol nagymama
testvéréék élnek, faragott a kapu, és sok
macska van. Dódi bácsi kicsoszog, rossz cipõ
van a lábán, és miután megpuszil, azt mondja,
milyen nagyot nõttem, mióta nem látott. A
konyhában vagyunk, alattunk a város látszik
sok toronnyal és utcával. Kolbászt hoz Piri né-
ni, és meséli nagymamának, milyen kevés ba-
rack lett az idén. A székem alatt sárga macska
ül, és herregve eszi a kolbászhéjat. Dódi bácsi
paradicsomot vág, olyan íze van, mintha al-
mát ennék. Édes, és folyik a leve a kezemen.
Kenyeret tunkolok a paradicsom levébe. A ke-
nyeret egy péktõl veszik, aki itt lakik a hegy al-
ján, Babi néni most hozta a cipót, még meleg.

Itt minden olyan más, mint nagymamáék-
nál. A vizet barnazománcos kantából isszuk,
és a teraszon ugyanilyen zománcos edények-
ben mályva virágzik. Sok-sok mályva. A terasz
sarkában egy fekete kutya fekszik, Babi néni
azt mondja, ne menjek közel hozzá, mert kis-
kutyái vannak, és ilyenkor harapós. Dódi bá-
csi kézbe vesz egyet a három kiskutya közül,
és megmutatja nekem. Fekete mindenük,
nem látszik, hol a fejük. Aztán bevisz a fáska-
marába, és megmutat egy tarka macskát. Plé-
den fekszik, és egy csomó rózsaszín lábú kis-
macska tekereg körülötte. Olyan meleg és pu-
ha és tiszta. Hol vagytok már, mondja nagy-
mama, amikor benyit, kihordtuk a kosarakat,
indulunk barackot szedni. Szeretnék egy kisci-
cát hazavinni, de nagymama azt mondja, van
nekünk macskánk, és vigyázzak, bele ne lép-
jek a hullott eperbe, mert nem jön ki a ruhám-
ból. Az udvaron van egy nagy fa, eperfa,
mondja Piri néni, és megmutatja a fekete kis
epreket a földön. Édes, porízû, ropog a ho-
mok a fogam alatt. Emeletes házacska áll az
eperfa mellett, itt laknak Dódi bácsi galambjai.
Hangosan burukkolnak, és néha egyszerre ki-
repülnek, és köröznek a város fölött. Szeret-
nék galamb lenni, hogy lássam a blokkot, ahol
anyuék laknak.

A fû selymes és zöld a barackfák alatt, sok
fa van itt, egész le a domb alá kanyarodik az
út. Sokféle barackot mutat Dódi bácsi, a nagy,
pirosas héjú a legfinomabb. Ananászbarack,
mondja nagymama, és arról beszélnek, lesz-e

Barackszüret

K
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idén elég szõlõ. Meleg van, lenn a városban
harangoznak, szomjas vagyok. Gyümölcsre
nem lehet vizet inni, mert vérhast kaphatok,
mondja Babi néni, és plédet terít egy fa alá.
Leülünk, és õk beszélgetnek. Pihenünk, né-
zem a leveleket, ahogy hintáznak a fényben,
és hallom a galambokat, ahogy suhog a szár-
nyuk repülés közben.

Amikor felébredek, látom, hogy a pléden
két hangya visz egy döglött bogarat. Megpisz-
kálom õket egy fûszállal, eldobják a bogarat,
és két lábra állva hadonásznak. Vicces. Ké-
sõbb Dódi bácsi a pincelejáratnál felemel egy
téglát, és mutat alatta egy szép fényes boga-
rat. Aranyos futrinka, itt laknak az árnyékban,
a páfrány alatt, mondja Dódi bácsi, és óvato-
san megsétáltatja kezén a bogarat. Átteszi az
én kezemre, kaparós a lába, és kicsit büdös
lesz utána az ujjam. Kezet mosunk a kútból, és
Piri néni hív, hogy menjünk vizet adni a disz-
nóknak. Két lógós fülû disznó áll az ólban két
lábon, a kerítésre támaszkodva. Halkan röfög-
nek, amikor Babi néni megvakargatja a fejü-
ket. Nagymama tengerit csörget egy tálban,
és elibük szórja a vályúba. Csámcsogva esz-
nek, míg Piri néni tiszta vizet önt nekik és be-
szél hozzájuk. A disznók a lábának nyomják a
fejüket, és aprókat röfögnek. Tudom, hogy
karácsony elõtt, amikor levágják a disznókat,
Piri néni mindig sír és kiabál, ilyenkor elzavar-
ják moziba, hogy ne lássa, ahogy kifolyik a vé-

rük a disznóinak. Este hazajön, segít elpakol-
ni, és másnap már kutya baja. Érzékeny, mint
anyuka volt, mondja nagymama, és segít két
kosárba pakolni a barackot.

Esteledik, és fújni kezd a szél. A galambok
még repülnek egy utolsót, Babi néni meglo-
csolja a mályvákat. Vízszag van, és porszag. In-
dulunk haza. Dódi bácsi ölbe vesz, azt mondja,
jöjjek máskor is, Babi néni kolbászt csomagol.
Minek adod, mondja nagymama, van itt, aki
megegye. Varrtam neked babaruhát, Piri néni
kék szeme csupa ránc, mosolyog. A zsebembe
gyûröm a kis ruhákat, és megfogom nagyma-
ma kosarát. A sarokról visszanézünk, Dódi bá-
csi kezében a sárga macska, Piri néni int, Ba-
bi már ágyaz odabenn.

Lefele mindig könnyebb menni, a kosár sú-
lya is húz, ahogy nagymamába kapaszkodom.
Sárga a fény a város felett, és tudom, mert
nagymama megmutatta, arra, ahol látszik
még valami fénye a napnak, ott a sok fényes
blokk között, ott lakik anyu és apu. Kis koc-
káknak látszanak a kivilágított ablakok innen
fentrõl, és látom, amint az egyik kocka mö-
gött anyukám ágyaz, és apukám tévét néz. Fúj
a szél a hátam mögött. Kibomlik egy szalag a
copfomban. Az arcom a szélbe merítem, szét-
tárom a két kezem. Nem is olyan nehéz repül-
ni, gondolom, míg kitárt karral átszállok a vá-
ros felett.

Szilágyi Perjési Katalin

lektûr|

2015. október|Biharország|33



|kultúra

Arany János ebben
az iskolában tanult,

majd tanított

Az új tanévbõl immár hetek hullottak a múlt-
ba, ezért is indokolja, hogy a diákokhoz intéz-
zem mondandómat, de még inkább
az iskolának a nyelvi igényességre tö-
rekvésben betöltött szerepe. Ezeknek
a nagy múltú és nélkülözhetetlen in-
tézményeknek a feladata a folytono-
san megújuló nemzedékek szókincsé-
nek gyarapítása, anyanyelvünk kifeje-
zõerejének, szépségének átérzése.

Nem titok, e sorok legnagyobb epikus
költõnk és nyelvmûvészünk szülõföldjén fo-
galmazódnak meg bennem. Illõ, hogy elhunytá-
nak 133. évfordulóján reá emlékezünk. Az elõ-
zõekben leírottakhoz igazodva gyermek- és ifjú-
koráról kívánok egyet-mást elmondani.

Köztudott: Arany Jánosnak úgy négyéves ko-
rában édesapja hamuba rótt betûkkel tanította
meg az ábécét. Amikor – két esztendõ múltán –
átlépte az iskola küszöbét, a Bibliából már fenn-
hangon olvasott. Az abecisták közül kiugorva,
egybõl a syllabizálók közé került. Az elemi szin-
tû tagozatot elvégezve a felsõbb fokozatú

Iskolások gondjai
„A nyelvi kultúra melegágya, megalapozója
az iskola. Ez biztosítja az alapot édes
anyanyelvünk igényes, de mindenek fölött
helyes használatára.” Lõrincze Lajos eme
találó megállapítása arra ösztönzött, hogy
az alábbiakban papírra vetett
tájékoztatásommal fõleg a diáksághoz
szóljak.

deklinistákhoz került. Manapság ezt gimnázium-
nak is mondjuk. A korabeli tanterv szerint ettõl
kezdve az ismereteket latinul kellett elsajátítania.
Sõt! E célnak megfelelni akarván a rektor s a
preceptorok az óraközi szünetekben a futkározó
gyermekeket figyelték: latinul társalognak-é egy-
más között? Aki magyarul szólalt meg, az tenye-
rest kapott vagy letérdepeltették.

Amikor a költõ életrajzát tanulmányozva errõl
tudomást szereztem, mélységesen megdöbben-
tem. Miként volt lehetséges, hogy az így oktatott
parasztfiú néhány év és évtized múltán a magyar
költõi nyelvet a legmagasabb szintre emelje? Az,
hogy színmagyar helységben nevelkedett, még

nem nyújtja át nyelvi gazdagságának,
szépségének a kulcsát. Magyarázat-
ként azt sem állíthatjuk, hogy szó-
kincsét az idegen eredetûek korlátoz-
ták, hiszen nyolc nyelvvel ismerkedett
meg. Ezeken túl a világirodalmi rangú
ógörög, latin, német, angol, francia,

olasz alkotások közül háromkötetnyit
anyanyelvünkre ültetett át.
A fentiek tudatában újból a diáksághoz

fordulok, a felnõtteket sem kizárva. Az iskola s
a család buzduljon fel Arany János példáján!
Teljesítse nyelvõrségi feladatát! Bõséges szó-
kinccsel, világos nyelvi ismeretekkel bocsássák
útjukra a fejlõdõ emberkéket! Így igen-igen meg-
könnyítik számukra a mindennapi életben szük-
séges ismeretek elsajátítását. Az anyanyelv szi-
lárd fundamentumán az államnyelv és más nyel-
vek falai biztonságosabban emelkednek a teljes-
ség magasába.

Dánielisz Endre
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„Faidomárok” Szalárdon

Tanulmányai során Sipos Béla elvetõdött a
Felvidékre is, ott megismerkedett Csicsói
Nagy Géza szobrásszal. Újsütetû barátja ak-
koriban már szervezett alkotótáborokat fafara-
gók és festõk számára. Az õ ötletén felbuzdul-
va néhány évvel ezelõtt Siposnak köszönhetõ-
en Hegyközpályiban is létrejött az elsõ ilyen
partiumi alkotómûhely, határon túliak részvé-
telével. Somogyi Lajos polgármester és az
azóta nyugdíjba vonult Katona János refor-
mátus lelkipásztor támogatták a tábort, hisz a
faluközösség ennek okán egy szoborparkkal
gyarapodott. Az alkotótábor íratlan szabálya,
hogy az ott készült alkotásokat a szervezõk-
nek, vendéglátóknak ajándékozzák. Ma tíz tör-
ténelmi személyiség fába vésett mása díszíti
Pályi község szoborparkját. A pályi alkotások-
ra szemet vetett a magyarországi Zsáka elöljá-
rója is, így a tavalyi alkotótábort már náluk
tartották.

Az idei kora õszön Szalárdra is megérkez-
tek a vésõs emberek. Az egyhetes alkotóidõre
a tíz meghívott közül hatan tudtak eljönni.
Sipos Béla a helyi Agapé Alapítvány vezetõjé-
vel, Dani Zoltánnal vállalta a szervezés és
vendéglátás oroszlánrészét. Emellett több se-
gítõ kéz megmozdult az ügy érdekében, példá-
ul a kifaragásra váró rönkök beszerzésére és
elszállítására.

Az alkotó munka a régi községháza udva-
rán felállított sátorban zajlott. A megfaragan-
dó témát elõzetes egyeztetéssel, a vendéglátó-
szervezõ ajánlása alapján választják ki az alko-
tók, általában kötõdve az illetõ településhez.
Az idei táborban Szalárd vezért, Szent Huber-
tust, Bocskai Istvánt, Hagymássy Katát, az I.
világháború katonáját és – a helyi Agapé Ala-
pítványt támogató hollandoknak kedveskedve
– Michiel de Ruyter tengernagy alakját farag-
ták ki. Érdekesség, hogy az egyik munkát kö-
zösen vésték, így a vadászok és erdészek vé-
dõszentjének, Hubertusnak a megformálásá-
ban Sipos Béla mellett a magyarországi Sza-
lai Norbert, Steinbach Sándor és Kiss
János, a kárpátaljai Gergely István, vala-
mint a székelykeresztúri Szombatfalvi Jó-
zsef is részt vett.

Reményeik szerint Szalárdon mostantól
minden évben szerveznek hasonló alkotótá-
bort. Emellett a Kárpát-medencébõl érkezõ fa-
ragók által javasolt helyszínekre is szívesen el-
mennek. Sipos szeretné elérni, hogy a
szalárdi alkotómûhely kinyíljon a nagyközön-
ség elõtt. Tervezik diákok bevonását, oktatá-
sát, hogy a gyakorlatban is belekóstoljanak a
fafaragás teremtõ szépségébe.

D. Mészáros Elek

A szalárdi SIPOS BÉLÁRA atyai
„hagyatékként” testálódott a vésés-faragás
mestersége, amit igyekezete szerint
lélekkel, érzelmekkel emel mûvészi fokra.
Kezdeményezésére Biharban alkotó-
táborokba gyûlnek a forgácsröppentõk.

Sipos Béla
töprengései a vésõ
nekilendülése elõtt 

Hagymássy Kata,
Bocskai fejedelem
hitvese – tölgybõl

Alkotók
szusszanásnyi

pihenõn
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Hazai pályán mozog Monospetriben Dar-
vay (született Daróczi) Tünde képzõmûvész,
hiszen a falu szülötte. Monospetriben kezdte
el tanulmányait, majd Nagyvárad után a ko-
lozsvári Képzõmûvészeti Egyetemen folytatta,
2003-ban diplomázott. Képzõmûvész vénával
született, tehetsége már gimnazista korában
megnyilvánult. Tizedikes korában kezdett el
rajzolni, majd a nagyváradi Szent László Gim-
názium iskolai önképzõkörének lelkes látoga-
tója és alkotója lett Zsugán János képzõmû-
vész irányítása alatt.

Megszerette a rajzolást, úgy érezte, ez adna
értelmet életének. Felkereste Bölöni Vil-
most, s a grafikusmûvész-díszlettervezõ a mes-
tere lett, és Tünde bevallása szerint mind a mai
napig magával hordozza és alkalmazza a tõle
tanultakat. Az egyetemen monumentális és
ikonfestészetre szakosodott, úgy érezte, közel
áll hozzá a nagyméretû alkotások gondolata.
Templomokat festettek és restauráltak Viorel
Nimigeanu szaktanár vezetésével.

Végzõsként ismerkedett meg élete párjával,
házasságot kötöttek, férje az Egyesült Álla-
mokba ment doktorálni, õ pedig hû feleség-
ként követte. Ott is megtalálta a számítását,
hiszen mint mondja: „Egy képzõmûvészt befo-
lyásol és alkotásra késztet minden, ami új.”

Monospetri nemrég ünnepelte fenn-
állásának 800. évfordulóját. (Lapunkban
beszámoltunk róla.) A jeles alkalomra
hazavárták az elszármazottakat is, sokan
tettek eleget a meghívásnak. DARVAY
TÜNDE képzõmûvész a munkáit is elhozta
az iskolában megnyitott kiállításra.

Darvay Tünde
és néhány alkotása 

A képzõmûvész úgy érzi, haza fog térni

A monospetri kiállítás megnyitóján Barcui Barna
polgármesterrel

Nem akar elszakadni
a gyökereitõl
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immel. Mindig tisztában vagyok az itt-
honi történésekkel, sokszor úgy ér-
zem, mintha el sem mentem volna.
Az egyesült államokbeli vagy itthoni
kiállításom között nincs sok különb-
ség azon kívül, hogy itthon sokkal
jobban izgulok. Itthon vagy otthon,
ha a szemlélõk jól érzik magukat a ké-
peimet nézve, ha be tudom vonni
õket a képzeletbeli világomba, akkor
nem dolgoztam hiába.

– Mik a távlati terveik? Maradnak
az Egyesült Államokban, vagy eset-
leg hazajönnek nem csak vakációzni?

– A szívünk mindenképpen haza-
húz, emiatt jövünk haza minden nyá-
ron hosszabb idõre. Az még a jövõ tit-
ka, hogy mikor jövünk haza véglege-
sen. Egyszer már megpróbáltuk, ak-
kor egy évet itthon éltünk, és jól érez-
tük magunkat. Biztos vagyok benne,
hogy eljön a hazatérés ideje. Kislá-
nyunk, aki az Államokban született,
most négyéves, nagyon szeret itt len-
ni, sõt mondhatom, hogy lélekben és
gondolkodásmódban teljesen magyar.
Hároméves koráig csak magyarul be-
széltünk vele, utána kezdte el tanulni
az angolt. Idõnként a román nyelvet is
tanítgatjuk neki, arra hazajövetelünk

után szüksége lesz. A mostani ünnepség, az
emberek szeretete, az itthoni hangulat még in-
kább megerõsítette bennünk azt a tudatot,
hogy itthon a helyünk. Bárhol lehet jól élni, de
igazán boldogok csak otthon lehetünk.

Szõke Ferenc

Aktív mûvészként tevékenykedik, na-
gyon sok tárlattal a háta mögött. Éven-
te 8-10 kiállítása van, egy részük egyé-
ni, de más mûvésztársakkal közösek is
vannak. A két kontinens közötti kultu-
rális különbségek és hasonlóságok
visszaköszönnek alkotásain, melyekbe
beleszövõdnek a Monospetriben szer-
zett gyermekkori emlékek is. Ezek,
mint mondta, végigkísérik egész éle-
tét.

Nem akar és nem is tudna elszakad-
ni a gyökereitõl. Minden nyáron rend-
szeresen hazajár, alkot, és itthon is ki-
állítja munkáit. Idén nyáron Kolozsvá-
ron volt egyéni tárlata, a Kolozsvári
Magyar Napokon pedig csoportos ki-
állítása az Origo Egyesület szervezé-
sében. Örömmel tett eleget a szülõfa-
luja felkérésének, és az ünnepen ro-
konai, barátai, ismerõsei csodálhat-
ták meg alkotásait.

Stílusa változó, a mostanira már
ez egyetemi évei alatt „ráállt”, és fo-
lyamatosan fejleszti. Sokszor úgy ér-
zi, kevés a vászon, és kilóg belõle
egy-egy figura. Nem szeretné defini-
álni stílusát, a szemlélõ azonban fel-
fedezheti a meghatározó jegyeket,
melyek alapján felismerhetõ a keze munkája.

– Lelkileg mindig úgy éreztem, hogy nem
mentem el, csak elutaztam szülõfalumból – vá-
laszolja az itthoni kiállítás által kiváltott érzése-
it firtató kérdésünkre. – Interneten keresztül
állandó kapcsolatban vagyok szüleimmel, ro-
konaimmal és itthoni barátaimmal, ismerõse-

Sajátos stílusjegyek a festményen Lila fütty – ez is Darvay-alkotás 
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Néha kevés a lap,
„kilóg”
a kompozícióból
az alak



A Hajdúhét Arany János városának köz-
kedvelt eseménye, lehetõség a helybeli és kör-
nyékbeli magyarságnak a kikapcsolódásra, a
szórakozásra. A programok között minden
korosztály megtalálja a kedvére valót, hiszen
vannak kifejezetten gyerekeknek meghirdetett
rendezvények, illetve színházi elõadások, kiál-
lítások, koncertek, sportversenyek. A Sinka
István Kézmûves Kör szervezte szilvásgom-
bóc-fesztivál évrõl évre egyre sikeresebb. A
részletekrõl Fekete Mária körvezetõ számolt
be lapunknak.

– Milyen ötlet alapján szökkent szárba ez
a rendezvény?

– Idén immár ötödik alkalommal tartottuk
meg a szilvásgombóc-fesztiválunkat. Annak
idején azt gondoltuk, hogy jó lenne, ha a gyer-
mekek a kézmûveskedés mellett megismernék
a fõzés alapjait is, és mivel hagyományõrzõ
egyesület vagyunk, ezért mindenképpen vala-
milyen hagyományos étel elkészítését szeret-
tük volna megtanítani. Ekkor jutott eszembe a
szilvás gombóc, ennek az elkészítését én is
még a nagymamámtól tanultam. Azután az öt-
letemet szerencsére elfogadták a kör tagjai,
így közösen szerveztük meg 2010-ben az elsõ
szilvásgombóc-fesztivált. A vártnál is nagyobb

sikere lett, így egyértelmûvé vált, hogy lesz
folytatás. Aztán, hála Istennek, a siker azóta is
töretlen, és évrõl évre nagy örömmel várják a
gyermekek, hogy együtt gyúrjunk, keverjünk,
fõzzünk.

– Ön szerint mi a titka a sikernek?
– A gyerekek számára ez különleges él-

mény, hiszen ilyenkor családtagjaikkal együtt
fõzõcskézhetnek, új ismeretekkel gazdagod-
nak, megismerik a hagyományos konyhamû-

|hagyomány

Nagyanyáink nyomdokain
A hagyományõrzés jegyében évrõl évre
nagy sikernek örvend Nagyszalontán
a Hajdúhéten a szilvásgombóc-fesztivál.
A rendezvény célja, hogy a fiatalok
megismerjék nagyanyáink
fõzõtudományát, elsajátítsák a szilvás
gombóc készítésének a fortélyait.

Fekete Mária,
a Sinka István
Kézmûves Kör

vezetõje
a gasztronómiai

rendezvény
ötletgazdája, fõ

szervezõje

Szorgos kezek
gyúrtak, nyújtottak,

töltöttek,
gömbölygettek…
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vészetet. Mindig sokat nevetünk, az udvaron
szabadtéri játékokat lehet játszani, ilyenkor
szinte mindent szabad, nagyon jó hangulatban
telik az egész nap, szerintem ezért van sikere
a fesztiválnak.

– Hogyan folyik egy-egy ilyen közös fõ-
zõcskézés?

– Mindig a Csonkatorony udvarán, illetve az
Arany-palota nagygalériájában tartjuk a feszti-
vált. A galériában felsorakoztatjuk az asztalo-
kat, azokra a gombóc készítéséhez szükséges
alapanyagokat. A gyerekek a szüleikkel, peda-
gógusaikkal közösen kezdenek neki a munká-
nak, és természetesen a kézmûves kör tagjai is
bekapcsolódnak, segítik a résztvevõket a gom-
bócok elkészítésében.

– Hányan szoktak részt venni az esemé-
nyen?

– Rendszerint 50-70 személy között szokott
alakulni a résztvevõk száma. Van, hogy egy-
egy gyermekkel több családtag is érkezik, de
általában a szüleikkel jönnek. A létszámtól
függetlenül azonban mindig nagyon jó hangu-

latban telik a nap. Már kora reggel gyúrjuk a
tésztát, a gyerekek liszteznek, nyújtanak, pre-
cízen sorakoztatják fel a szilvát a tésztán, és
kerekítenek végtelen türelemmel.

– A gombócok elkészítése mellett más
program is színesíti az eseményt?

– Igen, ameddig a gombócok készre fõnek
a Csonkatorony udvarán felállított üstben, a
gyerekekkel és a kör tagjaival együtt meg
szoktuk koszorúzni Sinka István köztéri szob-
rát. Mindig készülünk valamilyen gyerekprog-
rammal, mint például a léggömbfestés, a raj-
zolás, így a várakozás percei is vidáman tel-
nek, amíg elkészül a finomság.

– Elmondhatjuk tehát, hogy a gyerme-
keknek van igényük a hasonló, hagyomány-
õrzõ rendezvényekre?

– Pontosan, nagyon szeretik az ilyen inter-
aktív tevékenységeket. Jólesõ érzés, ha saját
maguk készíthetik el jelen esetben a szilvás
gombócot. Én úgy látom, hogy minél több ha-
sonló rendezvény kellene, mert nagyanyáink
nyomdokain haladva átadhatjuk tudásunkat a
jövõ generációinak.

Balázs Anita

hagyomány|

A kis szakácsok
meg is ették, amit
fõztek
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Mákvirág jelentkezik
Szervusztok, Kedves Barátaim!
Örömmel igyekeztem ismét hozzá-

tok, hogy megosszam veletek az új-
donságokat. Elõbb azonban az adós-
ságomat kell törlesztenem: a szep-
temberi lapból kimaradt ugyanis a
remek rajzok szerzõinek neve. A
nagyszalontai Arany János Elméleti
Líceum immár IV. B osztályába jár
Costea Szabrina Viktória, Cser An-
namária, Szabó Veronika és Vass Vivi-
en Zsanett, õk illusztrálták a mesét. A
favágókról szóló mostani meséhez pedig

osztálytársaik, Fábián Mihály Tamás,
Fábián Viktor, Gyulai Hanga Glória

és Vass Vivien rajzoltak ügyesen.
Köszönöm nekik és mindazoknak
a pajtásoknak, akik eddig és ezen-
túl is elküldik nekem írásaikat,
rajzaikat, ötleteiket. Várom a le-
veleiteket!

Címem a régi: Biharország
(Mákvirágnak), 410068 Oradea,

Piaþa 1 Decembrie nr. 12.; www.
facebook.com/makvirag.jelentkezik.

Mákvirág

Betûparádé
Tóth Ágival

Hamarosan megjelenik Tóth Ágnes
legújabb gyermekverskötete, az Ábécé-
parádé, Kovács Klaudia illusztrációival, a
Várad kulturális folyóirat kiadásában. Ha
biztosan hozzá szeretne jutni, szerkesztõ-
ségünk elérhetõségein már most meg-
rendelheti. Iskolák, óvodák, mûvelõdési
házak meghívására a szerzõ részvételével
könyvbemutatókat is szervezünk.

BARKÁCSOLJUNK!

Névfüzér
Gyerekszobák ajtaját gyakran díszítjük a

„tulajdonos” nevének kiírásával. Egyszerûen
készíthetünk magunk is névfüzért, amit az aj-
tóra vagy ablakra rögzíthetünk, akár falra is
akaszthatunk. Az alább bemutatott pillangós-
piros változat mintájára más színekkel és for-
mákkal is készíthetünk névfüzért.

Kellenek hozzá: fa betûk, piros (vagy más
színû) festék, szalag, fa pillangós (vagy egyéb)
dekorációs figurák, néhány gyöngy (vagy dí-
szítõelem); olló, ragasztó, ecset.

A betûket fessük le, a „színét” érdemes két-
szer, a fonákját nem szükséges. Hagyjuk telje-
sen megszáradni. Vágjunk le kb. 1 méteres
szalagot. Tervezzük és jelöljük meg rajta a be-

tûk és egyéb dekorá-
ciós elemek helyét,
majd egyenként ra-
gasszuk fel a szalagra
a betûket és a figurá-
kat. A szalagot rög-
zítsük átlátszó ragasz-
tóval az ajtószárny
felsõ, nem látszó pe-
reméhez, de ráköt-
hetjük az ablakki-
lincsre is. A lelógó
szalagvégre fûzhe-
tünk néhány gyön-
gyöt, esetleg egyéb
figurákat is.
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A két favágó
gyszer az erdõben egymás mellett
dolgozott két favágó. A fák törzsé-
nek hatalmas volt az átmérõjük. So-
kat kellett bajlódniuk a kivágásuk-
kal. Mindketten egyformán jól ke-

zelték a fejszét, de a munkamódszerük nem
egyezett: az elsõ kitartóan vágta a fába fejszé-
jét, egyik csapást a másik után. Ritkán tartott
szünetet, és akkor is csak rövid idõre. A másik
favágó óránként hosszabb idõre megpihent.

Naplementekor az elsõ favágó csak a mun-
ka felét végezte el. Izzadtan és fáradtan tette le
a szerszámot, szinte teljesen kimerült. A má-
sodik, szinte hihetetlen, de befejezte a mun-
kát. Egyszerre kezdték a favágást, és a fák is
nagyjából egyformák voltak. Az elsõ favágó
nem hitt a szemének.

– Nem értem a dolgot – mondta. – Minden
órában kiadós pihenõt tartottál, és mégis
elõbbre vagy!

– Igen, azt láttad, hogy minden órában meg-
álltam pihenni. Azt viszont nem láttad, hogy a
szünetet arra is felhasználtam, hogy megélez-
zem a fejszémet – mondta a másik favágó.

A tanulság:
Rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy

mindent beleadnak a munkájukba, vállalkozá-
suk építésébe, látástól vakulásig dolgoznak,
mégsem jutnak egyrõl a kettõre. A sikerhez
vezetõ úton saját magunk képzése ugyanolyan
fontos, mint a kitartó, kemény munka. Ezért
hát mindig szánjunk idõt ismereteink bõvítésé-
re, tudásunk, képességeink csiszolására.

E

Vass Vivien,
Nagyszalonta

Fábián Viktor 
rajza 

Fábián Mihály
Tamás, Arany
János Elméleti
Líceum, IV. B

A nagyszalontai Gyulai Hanga Glória rajza
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rend-
kívül izgalmas és kiélezett selejtezõk elõzték
meg a finálét, amelybe nyolc csapat került be.
A torna helyszíne a nagyváradi Il Calcio sport-
bázis volt, ám rossz idõ esetére a szervezõk a
borsi sportcsarnokban kértek és kaptak he-
lyet. A fináléba a Malária A, a Monday FC, a
Malária B, Margitta, Mezõbaj, Belényesújlak,
Mezõtelki és Szalárd csapata jutott.

Az idei selejtezõ Nagyszalontán indult
még augusztus közepén a dél-bihari erõfel-
mérõvel, majd a margittai, mezõtelki, szalár-
di, kisnyégerfalvi és a metropolisz övezeti
tornákkal folytatódott. A nagyszalontai
strandfoci selejtezõ nyertese Mezõbaj lett,
Margittán a kupát korábban elhódító taná-
rok csapata bizonyult a legjobbnak, a szalár-
di selejtezõt a házigazdák nyerték. A Fekete-
Körös-völgyi Magyar Napok keretében Kis-
nyégerfalván megrendezett tornán a belé-
nyesújlaki együttes nyert, míg a Mezõtelki-
ben megtartott sebes-Körös-völgyi selejte-
zõn szintén a rendezõ csapat szerezte meg a
döntõben való szereplés jogát. Utolsónak a
Metropolisz Övezet csapatai közül választot-
ták ki a döntõ résztvevõit, a nyolc induló
gárda közül három került be a fináléba. A

Malária FC elsõ és második számú csapata
mellett a Monday FC vívta ki a jogot, hogy
szeptember 19-én, a nagyváradi Il Calcio
sportbázison a Tulipán Kupa serlegének el-
hódításáért küzdjön.

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete által
megrendezett IX. Tulipán Kupa döntõje két
csoportban zajlott: az A csoportban a Malária
B, Szalárd, Belényesújlak, Margitta, a B-ben a
Malária A, a Monday FC, Mezõtelki és Mezõ-
baj vetélkedett. A döntõbe jutásért Margitta–
Monday FC és Malária A–Malária B találko-
zókra került sor, a finálét a Malária elsõ számú
csapata nyerte a margittaik elõtt. A bronzér-
met a Monday FC szerezte meg a Malária B
fölött aratott magabiztos gyõzelmével.

Elõször fordult elõ a Tulipán Kupa kilenc
éve íródó történetében, hogy Nagyváradon
maradjon a serleg. A díjátadáson a bajnokság
fõszervezõi, Botházy Nándor, a RMDSZ Bihar
megyei szervezetének sportért felelõs ügyve-
zetõ elnöke és Rácz Gál Szabolcs sportvezetõ
jutalmazta meg a résztvevõket. A csapatoknak
járó serlegek és oklevelek mellett egyéni elis-
meréseket is kiosztottak, köztük a sportszerû-
ségi díjat, ezt idén Szalárd csapata érdemelte
ki. A döntõben Kelemen István és Soós Ma-
rius játékvezetõk fújták a sípot.

A Tulipán Kupa focitornája véget ért, ám
kosárlabdában e hónap végén avatnak majd
bajnokot. A döntõt október 25-én, vasárnap
játsszák, a szervezõk a 0259/432–884 tele-
fonszámon várják a részt venni kívánó csapa-
tok jelentkezését.

Hajdu Attila

Váradon maradt
a Tulipán Kupa

A kilenc éve zajló Tulipán Kupa
történetében elõször fordult elõ, hogy
nagyváradi csapat nyerjen a labdarúgótorna
döntõjén. A Malária FC idei sikere révén
megszakadt a vidéki csapatok uralma.

A Tulipán Kupa idei
döntõsei
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Közel másfél évtizede már annak, hogy a
Tengo SK beírta magát a lábteniszsport törté-
netébe, kiváló hazai és nemzetközi eredmé-
nyeket elérve. A világszövetségben azóta sok
minden változott: az erõsebb vonalat képvise-
lõ csehek, szlovákok, svájciak és franciák ki-
léptek a szervezetbõl, és új sportágat alapítot-
tak futnet néven. A hajdúvárosiak is az új vo-
nalhoz csatlakoztak, kiléptek a lábtenisz-szö-
vetségbõl, és a jóval erõsebb futnettornákon
való részvételt választották.

„Akadtak, akik kritizálták a döntésünket,
hogy miért az erõsebb futnet vonalon folytat-
juk a jóval gyengébb, ám eredmények szem-
pontjából nekünk sokkal kedvezõbb lábtenisz
helyett, ám számunkra többet ér, hogy erõs el-
lenfelekkel szemben tudunk fejlõdni, mintsem
az, hogy állandó jelleggel dobogóra álljunk
minden tornán” – magyarázta el a váltás okát
id. Szorean László, a Tengo SK edzõje, egy-
ben vezetõje.

A döntés jónak bizonyult, hiszen a szalon-
taiak sikerrel vették fel a harcot a legjobbak-

kal, a cseh és a szlovák játékosokkal. Ezt bizo-
nyítja az Interligában elért jó eredményük – a
Tengo SK tavaly megnyerte az alapszakaszt,
majd a rájátszásban ötödikként zárt –, illetve
hogy a 16 ország részvételével megtartott
csehországi világbajnokságon is dobogóra állt
a Romániát képviselõ hajdúvárosi együttes.

Idén még két nagy kihívás várt a nagysza-
lontaiakra. Az elsõ az október 9–11. között
Kolozsváron sorra kerülõ U21-es korosztályú
világbajnokság, ott is a Tengo SK tagjai képvi-
selték a román színeket. A második erõpróba
az Interliga döntõje október 24-én a szlováki-
ai Kassán.

Szeptember 19-én Nagyszalontán rendez-
ték a futnet Interliga alapszakaszának záró tor-
náját, ezen második lett a Tengo SK, egy hét-
re rá pedig a magyar–román közös rendezésû
bajnokságban részt vevõ együttesek tették tisz-
teletüket a hajdúvárosban. Ez utóbbi tornán is
élen jártak a hazaiak. A két nemzetközi meg-
mérettetésen a következõ kerettel szerepelt a
szalontai csapat: Georgel Bobiº, ifj. Szorean
László, Szorean Alex, Nagy Darius Nicolae,
Ilyés Gergõ, Csõsz Krisztián, Denis Purja és
Bagosi István. Közülük csak a lábteniszben
többszörös világ- és Európa-bajnok Bobiº nem
indulhatott a kolozsvári vb-n.

H. A.

sport|

Amatõrök és profik
között is élen jár
a Tengo SK

Zsúfolt évet zár a Nagyszalontai Tengo
Sportklub futnet csapata. A jól ismert
lábtenisz kicsit átalakított és új nevet
kapott formáját ûzõ hajdúvárosiak
az Interliga mellett a magyar–román közös
rendezésû bajnokságban is helytálltak,
s e hónapban a Kolozsváron sorra kerülõ
U21-es világbajnokságon is pályára lépnek.

Világbajnokságon
bizonyíthattak
a szalontaiak

A Tengo SK döntõt játszik a cseh, szlovák és lengyel
csapatokat felvonultató Interligában
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A kecsketej allergia ellen is véd, ugyanak-
kor jelentõs a B1-, B2- és B5-vitamin-tartalma,
ez pedig nagymértékben hozzájárul az egész-
séges sejtmûködéshez. A hajdúvárosi Arany
János Elméleti Líceum kereskedelmi szakának
18 éves tanulója példaértékû lehet kortársai
számára, hiszen fiatal kora ellenére már na-
gyon jól ért az állatokhoz, és örömmel foglal-
kozik kecsketenyésztéssel. Ifj. Hegedûs Zoltán
õsszel kezdte a XII. osztályt.

– Honnan ered a kecsketenyésztés iránti
szeretete, hiszen a mai fiatalok körében,
valljuk be, ez nem népszerû foglalatosság?

– Igen, így van, de én már nagyon régóta
szeretek ezekkel az állatokkal foglalkozni, egé-
szen a gyerekkoromig vezethetõ vissza. A tanu-
lás mellett szabadidõmben számomra az állatte-
nyésztés a legfõbb elfoglaltság, nekem ez egy-
ben a hobbim is. Most tíz kecském van, de ko-
rábban foglalkoztam már disznótartással, nyúl-,
tyúk- és kacsatenyésztéssel is. Ebben nõttem
fel, már hároméves korom óta mindig az álla-
tok közelében voltam. A nagyszüleimnél töltöt-
tem sok idõt Bélfenyéren, akik maguk is gazdál-
kodók, tõlük láttam, mennyire szeretik az álla-
tokat, s ez a szeretet engem is megérintett.

– Hogyan telik egy napja? Milyen felada-
tai vannak egy kecsketenyésztõnek?

– Általában 7 órakor kelek, megfejem a
kecskéket, aztán elmegyek és hozok nekik zöl-
det, kitakarítom az istállójukat. Az iskolai órák
után a délután tanulással telik, és különbözõ
alkalmi munkákat is szoktam vállalni.

– A kecsketejet önmagában szokták fel-
használni vagy más finomság is készül belõle?

– Önmagában is használjuk, de készítek be-
lõle túrót és sajtot is, ezeknek a fogyasztása is
nagyon egészséges.

– A jövõben szeretne hivatásként is ezzel
foglalkozni?

– Igen, az a terv, hogy érettségi után szeret-
nék valamilyen szaktanfolyamot elvégezni,
majd hivatásos formában is a kecsketenyész-
téssel foglalkozni. Nagyszalontán ezen a téren
hiány van, úgy tudom, nem forgalmaz senki
kecsketejbõl készült termékeket, s én szeret-
nék ilyen szempontból hiánypótló lenni. Sok
még a tennivalóm, de már így is nagyon örü-
lök, hogy eddig eljutottam. Aki szeretne köze-
lebbit tudni errõl a területrõl, keressen meg
nyugodtan, nagyon szívesen válaszolok bárki-
nek. És ajánlom a fiataloknak, hogy ne félje-
nek az állattartástól, nagyon sok szépséget rejt
a kecsketenyésztés, érdemes egy kicsit köze-
lebbrõl is megismerni.

Balázs Anita

|életmód

A kecsketej finom, édes és tápláló, nagyon
magas a vitamin- és ásványianyag-tartalma,
nagy koncentrációban tartalmaz egyebek
mellett kalciumot, magnéziumot, káliumot,
foszfort. Ez a rendkívül egészséges ital
a nagyszalontai IFJ. HEGEDÛS ZOLTÁN
családjában is közkedvelt, annál is inkább,
mivel a fiatalember immár több éve maga
is kecskét tenyészt.

Kecsketej, az egészséges
választás

44|Biharország|2015. október



kultúra|

A néprajzi kiállítás létrehozásának ötlete a
nagyszalontai Városi Nyugdíjas Érdekvédelmi
Egyesület vezetõjétõl, Náday Máriától szár-
mazik.

– Mi az egyesületben nagyon fontosnak
tartjuk hagyományaink ápolását, nem szabad
elfelejtenünk elõdeink munkásságát, a ránk
hagyott örökséget. Manapság már a legtöb-
ben csak a legújabb, legmodernebb eszközö-
ket, felszereléseket használják, nem is tudják,

mire valók az egykoron nagy szolgálatot telje-
sítõ tárgyak. Ezen a kiállításon elsõsorban a fi-
ataloknak szerettük volna megmutatni, hogy
annak idején szüleink, nagyszüleink miket
használtak a mindennapokban. Szerettük vol-
na tudatosítani bennük, hogy nem volt mindig
ilyen a világ, mint most, és bizony sokszor
csak a legalapvetõbb eszközök álltak az embe-
rek rendelkezésére.

– Milyen tárgyakat mutattak be?

Az idei nagyszalontai Hajdúhéten
különleges tárlatot nyitottak meg az Arany
Palota nagygalériájában. A Városi
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület
szervezésében múlt századi használati
tárgyakat állítottak ki, illetve az egyesületi
tagok kézimunkáit.

Konyhai eszközökbõl
kiállítási tárgy

A tárlatnyitón
az egyesület
kórusa énekelt

Az egyesület
tagjainak

kézimunkáit is
kiállították

Náday Mária, a városi nyugdíjas-egyesület elnöke
kezdeményezésére gyûjtötték össze és állították ki
a hajdani használati tárgyakat 

Több mint százévesek a bemutatott rokkák

(folytatás a következõ oldalon)
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– A múlt században használatos háztartási
eszközöket, ruhadarabokat láthattak az érdek-
lõdõk, néhány közülük több mint százéves.
Látható volt például mozsár, petróleumlámpa,
falvédõ, csipketerítõ, hímzett papucs, ing,
könyv, horgolt kézimunka, korabeli folyóirat,
rokka, szenes vasaló. A rendezvény egyúttal
alkalmat adott arra is, hogy egyesületünk kézi-
munkaköre bemutassa a munkáit. Nem egy
kézimunkát korábban már Budapesten és Bé-
késcsabán is díjaztak. A megnyitón a kóru-
sunk is megajándékozta a résztvevõket né-
hány énekszámmal.

– Hogyan fogadták a tárlatot a hajdúvá-
rosiak? Milyenek a visszajelzések?

– Fiatalok és idõsek egyaránt örültek a lá-
tottaknak, sokan biztattak arra, hogy a jövõ-
ben is szervezzünk hasonló eseményt. A fiata-
lok nagyszüleiket kérdezgették, hogy annak
idején melyik tárgyat mire használták, az idõ-
sebbek pedig nosztalgiázva gondoltak vissza a
régmúlt idõkre.

– Ezek szerint tervezik hasonló kiállítás
megszervezését?

– Igen, szeretnénk folytatni a megkezdett
munkát, hiszen olyan sok szép néprajzi tár-
gyunk, gazdag örökségünk van, amit érdemes
megõriznünk és megmutatnunk a jövõ gene-
rációinak.

Balázs Anita

Konyhai eszközökbõl kiállítási tárgy
(folytatás az elõzõ oldalról)



Csigacsináló
és rézmozsár,
habüst és kézi
kávédaráló – egy
konyhából sem
hiányzott a múlt
században,
akárcsak a falvédõk Köszöntõt mondott Török László polgármester

és Darvasi Zoltán, az Arany-múzeum igazgatója

46|Biharország|2015. október

A nagyváradi Szigligeti Színház és a
Nagyvárad Táncegyüttes ebben a hónap-
ban is színvonalas elõadásokra várja a
közönséget. Csütörtökönként a filharmó-
niában neves hazai és külföldi mûvészek
lépnek fel.

Nagyváradi Állami Filharmónia
15., 119. óóra: szimfonikus hangverseny.
Mûsoron: G. B. Pergolesi: B-dúr hegedû-
verseny; G. Tartini: Ördögtrilla; H. Berlioz:
Fantasztikus szimfónia, op. 14. Vezényel
Romeo Rîmbu, közremûködik Florin
Ionescu-Galaþi (hegedû).

23., 225., 119 óóra, a színház termében: W. A
Mozart: A varázsfuvola. Vezényel Julian
Smith (Wales). Fõszereplõk: Florin Ganea
(Sarastro), Cristina Oltean (Az Éj királynõ-
je), Elise Efremov (Pamina, Franciaország),
Bede Róbert (Tamino), Jacek Batarowski
(Papageno, Lengyelország), Natalja Brazh-
kina (Papagena, Oroszország).
29., 119. óóra: vokál-szimfonikus hangver-
seny. Mûsoron: W. A. Mozart: c-moll mise,
K. 247. Közremûködik: Kristófi Ágnes
(szoprán – Magyarország), Iulia Merca
(mezzoszoprán), Tony Bardon (tenor),
Benczédi Hunor (basszus). Vezényel

Mihai Agafiþa (Moldova Köztársaság).
Közremûködik a filharmónia énekkara,
karigazgató Lászlóffy Zsolt.

Szigligeti Társulat
15., 117 óóra, Szigligeti Színház terme: Bu-
borékok – Juhász Gyula-bérlet;
20., 119 óóra, Szigligeti Színház terme: Bu-
borékok – Ady Endre-bérlet.

Nagyvárad Táncegyüttes
21., 119 óóra, Szigligeti Színház terme: Újvilág;
24., 119 óóra, Szigligeti Színház terme: Kár-
pát-medencei magyarok zenéje.



Béla vára hagyatékának szellemi hordozói
egy régi világ átmentõiként a szórványvége-
ken archaikus nyelvezetet, szokásrendet tes-
tálnak tovább nemzedékrõl nemzedékre. Cs.
Fenesi János, Várasfenes szülötte, 60. és
70. életéve között egyensúlyozva tágra nyitot-
ta lelkének „várkapuját”, e táj rezdüléseit tár-
va az olvasó elé. A szeptemberben bemuta-
tott, Alkalmak strófái címet viselõ elsõ ver-
seskötete Borsi Imre Lóránt elõszavával jelent
meg. A méltató is a térségben még élõ archa-
ikus nyelvjárás õrzõjeként említi a szerzõt.

Cs. Fenesi János a közeli Belényesben vég-
zett szakmunkásképzõt, villanyszerelõként dol-
gozott a betegnyugdíjazásáig. 1973-ban nõsült,
három leánygyermek édesapja. A verseléssel
már kora gyermekkorában megismerkedett.
Édesanyját gyakorta felkérték halotti és lakodal-
mi búcsúztatók írására, s a fiúcska – kérve, ké-
retlenül – „belekontárkodott” a rímfaragásba.
Édesanyja felfigyelt az ügyesen verselõ gyerek-
re, s késõbb a falu utolsó kántortanítója, Sillye
Kálmán is írásra biztatta a fiút. Az édesanya,
Koppány Vura Ágnes ténykedését néprajzkuta-

tói munkákban is jegyzik. A
Koppány ragadványnév, ami
nem ritka ezen a vidéken,
édesapja után Fenesi Jánost
is Csukásként szokás emle-
getni. A családban anyai
ágon akadtak még rímfara-
gók a felmenõk között.

A várasfenesi verselõt el-
mondása szerint minden
megihleti, a nagy történé-
sekre éppúgy rácsodálkozik,
mint a természet, az Isten
teremtette világ apró rezdü-
léseire. Édesanyja nyomdo-
kain járva gyakran ír alkal-
makhoz köthetõ strófákat.

Ide sorolhatók egyebek mellett a Húsvét,
Anyák napjára, Lelkipásztor-avatás, Temp-
lomszentelés – Szalárdon címû verselései. A
halotti búcsúztató, ahogyan a menyasszonyé
is, ugyancsak fellelhetõ a kötet lapjain. Más-
kor meg elmereng, töpreng az élet értelmén,
keresve és megtalálva a saját énjére szabott ki-
utat a kiúttalanságban. A szerzõ elmondása
szerint arra mindig kényesen vigyázott, hogy a
kommunista rendszert dicsõítõ sorok ne ma-
radjanak tolla nyomán.

Írásai kötetbe rendezésének ötlete nem tõle
származik, felajánlották neki a megjelentetést.
Örült a lehetõségnek, s ez további munkára,
írásra sarkallja.

A szerzõvel otthonában beszélgettünk. Az
alkotásvágy megmutatkozik rendezett portá-
ján is. A festett, díszített csûrkapu, a maga
fabrikálta kovácsoltvas korlát és lépcsõfeljáró
mind kifinomult ízlésvilágot sejtet.

Elköszönõben megígérte, hogy lesz újabb
kötet is. Reméljük, hogy Cs. Fenesi János eré-
nye, a nyelvezetmentés, még inkább tért nyer
majd a munkálkodásában.

D. Mészáros Elek

Várasfenes strófaszerzõje
kultúra|

A Fekete-Körös völgyében húzódó faluban,
Várasfenesen a porták bejárata
várkapuként egybe van építve a lakóházzal.
Bezárkózott, talán védelmet keresõ
emberek lakják e tájat, gondolhatnánk,
de a jelképrendszeren túl a múltmentés
valósága tárul elénk a kapuk mögött.
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|fûben-fában

hítésére használják. Javallott ezenkívül az alsó
végtagok keringési zavaraiban és a mellhártya-
gyulladásban szenvedõknek is bedörzsölésre.

A kapszaicin hatására a bõrben jelentõs
mennyiségû hisztamin szabadul fel, javul a helyi
vérkeringés, ennek következtében melegérzet lép
fel. A tinktúra hajszeszek összetételében is szere-
pel a hajhullás megelõzésére, csökkentésére.

Csak ép bõrfelületre vihetõ fel a tinktúra
vagy az azt tartalmazó kenõcs, a felvitel után
alapos kézmosással el kell távolítani a maradé-
kot a kézrõl, mert a szembe (vagy akárhol a
nyálkahártyára) kerülve erõs, égõ fájdalmat
okoz. A gyulladás heveny szakaszában alkal-
mazása ellenjavallt!

121. Pásztortáska 
(Capsella bursa-pastoris)

A keresztesvirágúak családjába tartozó,
egyéves vagy kétéves növény. Gyomként szin-
te mindenütt fellelhetõ, nevét a szívre-három-
szögre emlékeztetõ becõtermésérõl kapta.
Román elnevezése: traista-ciobanului.

Levelei tõlevélrózsát alkotnak, virágzata
nyúlánk fürt, virágai fehérek. A föld feletti ré-
szeket gyûjtik a népi gyógyászat számára.

Vérzéscsillapító szerként tartják nyilván, de
hasmenés ellenszereként is alkalmazták. Régen
az elhúzódó, kóros méhvérzés csillapítására
használták. Hatása változó, bizonytalan, ezért
manapság legfeljebb kiegészítõ szerként jöhet
számításba. Gyomor- és tüdõvérzés, illetve
aranyér kezelésére is alkalmas. 1-2 kávéskanál-
nyi drogot egy csésze vízre számolva fõzhetünk
belõle teát, naponta 3-4 csészével fogyasztható.

Gyógynövény-ábécé

Paprika

Pásztortáska 

120. Paprika 
(Capsicum annuum L.)

A burgonyafélék családjába tartozó, Dél- és
Közép-Amerikából származó konyhakerti nö-
vény, román neve: ardei.

Gyógyszerészeti célokra csak a sok (legalább
0,1 százalék) kapszaicint tartalmazó, csípõs fû-
szerpaprika terméseit (Capsici fructus) használ-
ják. A kapszaicin a vanillinamid származéka,
csípõs íze még 1:2 milliomodnyi hígításban is
érezhetõ. A friss termés aszkorbinsav-tartalma
számottevõ (kb. 0,25%), de C-vitamin-forrás-
ként a zöldpaprika fogyasztása javasolt.

A fûszerpaprika csípõs hatóanyagai, a
kapszaicin, illetve a kapszaicinoidok a bogyó-
termés belsejében a részleges válaszfalak felü-
leti mirigyeiben találhatók, és szesszel köny-
nyen kivonhatók (Tinctura Capsici).

Belsõleg adagolva étvágyjavító hatású, ser-
kenti a gyomorfal mozgékonyságát is. E célra
10-20 csepp szeszes kivonat (tinktúra) kevés
vízben feloldva a fõétkezések elõtt 20-30
perccel adagolható. Segít az étvágytalansá-
gon, a savhiányon, az emésztési zavarokon.
Túladagolása gyomorégést okozhat, ez vonat-
kozik a fûszerpaprikára is.

Külsõleg a szeszes kivonatot kenõcsök, be-
dörzsölõ szerek, tapaszok formájában ízületi
és izomfájdalmak, idegzsába, isiász, kereszt-
csonttáji derékfájdalom, ínhüvelygyulladás,
ízületi gyulladással járó csontbetegségek eny-
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Legközelebb a petrezselymet és a pirosló hunyort mutatjuk be.



Körteleves birsalmával

Hozzávalók: 2 körte, 2 birsalma, 2 alma,
4 evõkanál cukor, 1 evõkanál méz, 1 citromka-
rika, só, fahéj, szegfûszeg, gyömbér, 1 csomag
vaníliás cukor, 1 evõkanál liszt, 2 dl tejszín.

Elkészítés: A gyümölcsöket kockára vág-
juk, s feltesszük fõni a mézzel, a fûszerekkel, a
citromkarikával, a cukorral és egy csipet sóval.
Öt perc múlva hozzáadhatjuk a lisztbõl és tej-
színbõl készített habarást. Néhány gyümölcsda-
rabot kivehe-
tünk, s ha össze-
turmixolva visz-
szatesszük, még
krémesebb lesz a
leves. Tálaláskor
megszórhatjuk
pirított dióval
vagy mogyoró-
val.

Paprikás körtecsatni

Hozzávalók: 2 kg körte, 10 dkg kaliforniai
paprika, 10 dkg mazsola, fél evõkanál szegfû-
szeg, 2 rúd fahéj, 1 csillagánizs, 2 evõkanál õrölt
gyömbér, 4 dkg cukor, 1 evõkanál fehérborecet.

Elkészítés: A meghámozott, megtisztított
körtét cikkekre, a paprikát apróra vágjuk. A

ínyenceknek|

megmosott mazsolával együtt egy edénybe
tesszük, ráöntjük a borecetet és annyi vizet,
hogy ellepje. Tíz perc fõzés után hozzáadjuk a
szegfûszeget, a fahéjat és az ánizst, újabb 10
perc elteltével a gyömbért és a cukrot, majd
addig fõzzük, amíg a körte szét nem mállik.
Kivesszük belõle a szegfûszeget és a csillag-
ánizst. Húsokhoz kiváló szósz.

Körtés pite

Hozzávalók: a tésztához: 12,5 dkg vaj, 25
dkg liszt, 6 dkg cukor, 1 citrom reszelt héja, 1
tojássárgája, só; a töltelékhez: 1 kg körte, 1
citrom leve, 2,5 dl almalé vagy víz (vagy bo-
dzaszörp), 3 tojás, 2 evõkanál cukor, 1 kanál
õrölt gyömbér, 1 csomag vaníliás cukor, 2,5 dl
tej, 3 dkg vaj, só.

Elkészítés: A meghámozott, kimagozott
körtéket negyedekre vágjuk, s fedõ alatt a cit-
rom levével és az almalével úgy öt percig pá-
roljuk, majd lecsepegtetjük. A vajat elmorzsol-
juk a liszttel, a cukorral, összegyúrjuk a tojás-
sárgájával, a citrom héjával és egy kevés sóval.
A tésztát kivajazott tortaformába nyomkodjuk,
elrendezzük rajta a körtét. A tejet elkeverjük
egy csipet sóval, a tojásokkal, a vaníliás cukor-
ral és a gyömbérrel, rálocsoljuk a körte tetejé-
re, és az egészet berakjuk a 200 fokra elõme-
legített sütõbe. Körülbelül 15 perc elteltével rá-
morzsoljuk a vajat, és még 15 percig sütjük.

Mézes sült körte

H o z z á v a -
lók: 2 félbevá-
gott körte, 1
dkg vaj, 1 evõ-
kanál méz, fa-
héj, szegfûszeg.

Elkészítés:
Magas falú ser-
penyõben fel-
forrósítjuk a va-
jat, hozzáadjuk

a mézet, és hagyjuk karamellizálódni. Amikor
már forr, belerakjuk és átforgatjuk benne a
megpucolt, csíkokra vágott körtét, rápirítjuk a
gyümölcsre a mézet. Kiszedjük, megszórjuk a
fûszerekkel, még melegen tálaljuk.
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Variációk körtére
Régi kertek, szõlõk, gyümölcsösök
nélkülözhetetlen része volt a körtefa;
zamatos, lédús, méretében és színében
rendkívül változatos, de jellegzetes alakú
termése kora nyártól a tél derekáig
vitamindús csemege. Íme, néhány ötlet,
ha nem nyersen ennénk belõle.



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

VÍZSZINTES: 13. Görög betû. 14.
Édouard … – francia festõ, grafikus (1832–
1883). 15. … Abigél – Arany János Tetemre
hívás c. balladájának szereplõje. 16. Becézett
Anna. 18. Palotai … – magyar írónõ (1904–
1983). 20. Nem mérges óriáskígyó. 21. Al-
bán hírügynökség. 22. Kettõzve: édesség. 24.
A tantál vegyjele. 25. Csíkos rész! 27. Német
helyeslés. 28. Látványos díszítés. 30. Régi ûr-
mérték (kb. 50 l). 31. Római súlyegység. 32.
Beteges félelem. 33. Franz Kafka regénye (ék.
f.). 35. Állami bevétel. 37. …sav – egyszerû

telítetlen karbonsav. 39. Apró mozgásokat vé-
gez. 40. Indiai mitikus bölcs. 42. Különleges
máz kerámiatárgyakon. 44. Szép Ernõ szín-
mûve. 45. Valami felé. 47. Negatív elektród.
49. Ellátmány része! 50. Harcmodor. 52. Sa-
vanyú bogyós gyümölcs. 54. … origine – a
kezdetektõl (lat.). 55. Szabó István filmje
(1966). 56. Nobel-díjas (1909) német fizikus.
57. Az izmot rögzíti a csonthoz. 58. Részben
fedte! 59. Perecdarab! 60. Téka egynemû be-
tûi. 61. A hét magyar vezér egyike. 62.
Könyv szerzõje. 64. … Garbo – svéd filmszí-
nésznõ. 67. Táncdalénekes (György). 69.
Szellemi vezetõ a buddhizmusban. 71. Kezdett
magához térni. 73. Pintyféle madár.

FÜGGÕLEGES: 1. Magyar fõúri nemzet-
ség. 2. Város a Vajdaságban, a Tisza mellett.
3. Európa legnagyobb aktív tûzhányója. 4.
Marokkó és Uruguay autójele. 5. Emlékezni

kezd! 6. … Ráby – Jókai mûve. 7. Vár-
palotához csatolt község. 8. … Zoltán
– színész (1922–2014). 9. Becézett
Attila. 10. Igevégzõdés. 11. Mák tok-
termése. 12. Cseh helyeslés. 17. La-
kás helyisége. 19. Jó eredmény. 23.
Kicsi Imre. 26. Ország Ázsiában a ha-
sonló nevû félszigeten. 28. Folyó
Olaszországban. 29. Vendéghaj. 30.
Az amerícium vegyjele. 31. Gyümöl-
csös – névelõvel. 32. Visszakézbõl va-
ló ütés (a teniszben). 33. Másképpen –
latinul. 34. Láng nélküli égés. 36. Szi-
lárd test része. 38. Északi folyónk. 41.
Érdektelen dolgokról beszél. 43. Sür-
get. 46. Apró léptekkel jár. 48. Szo-
rongó izgalom. 51. Kicsinyítõ képzõ.
53. … bloc – teljes egészében. 56. Az
angol … – Anthony Minghella többszö-
rös Oscar-díjas filmje. 57. Mozgásba
hoz. 58. Földfelszíni kiemelkedés. 59.
Brazil labdarúgó, világbajnok. 61. Be-
cézett leánynév. 63. Foggal õröl. 65.
Vízi átkelõhely. 66. Had betûi. 68. Az
oxigén, a szén és a vanádium vegyjele.
70. Páratlan alak! 72. Személyed.

Barabás Zsuzsa

|üdítõ

Mohamed (570 körül – 632) próféta,
az iszlám vallás alapítója volt. Egyik
gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 21. alatt.

Szeptemberi rejtvényünk (Karinthy Frigyes mondta) he-
lyes megfejtése: „És annyira vagyok férfi, amennyire nõ
az, aki bejött a szobába.” Könyvjutalmat nyert: Molnár
Ferenc (Erdõgyarak) és Huszár OOlga (Nagyvárad).
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1931 óta október 4. az állatok
világnapja

Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok
védõszentjének halála napja (1226). Szent Fe-
renc gazdag kelmekereskedõ fiaként, Giovan-
ni Bernadore néven született az itáliai Assisi-
ban, feltehetõleg 1181-ben vagy 82-ben. A
ferences szerzetesrend alapítója a legenda sze-
rint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük; azt hirdette, hogy min-
dent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, le-
gyen az élõ vagy élettelen.

1945. október 8-án meghalt
Felix Salten

A Bambi címû világhírû regény szerzõje
Siegmund Salzmann néven született Pesten
1869. szeptember 6-án, de családja rövidesen
Bécsbe költözött. Korán munkába állt egy biz-
tosítási irodában, közben recenziókat írt la-
pokba. Késõbb elismert kritikusként teljes
munkaidõben bécsi lapoknak dolgozott. Zolá-
ról 1902-ben írt nekrológja tette ismertté ne-
vét irodalmi körökben. Publikált novella- és
esszégyûjteményeket, útirajzokat. A Bambit
1923-ban írta, 1928-ban angolra fordították,
és Thomas Mann megfilmesítésre ajánlotta
Walt Disneynek. 1942-ben került a mozikba a
máig népszerû rajzfilm. Salten könyveit 1936-
ban betiltották Németországban, az író család-
jával Svájcba menekült, Zürichben halt meg.

1915. október 17-én
megszületett Arthur Miller

Az amerikai drámaíró, esszéista New York
Brooklyn negyedében, lengyel zsidó beván-
dorlók családjában jött világra. Ruhagyáros
apja a gazdasági válság alatt tönkrement, így
a fiú egy autóalkatrész-raktárban dolgozott,
hogy az egyetemi tandíjat összegyûjtse. A Mi-
chigani Egyetemen újságírást, majd angol iro-
dalmat tanult, elsõ drámájával is ekkor jelent-
kezett. Darabjaiban a realista irányzatot követ-
te, az amerikai kisemberek, munkások világát
ábrázolta, kivételes pszichológiai érzékkel, de
nem ítélkezve mutatott rá az emberi gyenge-
ségre, sebezhetõségre. Számos irodalmi díj ki-
tüntetettje, drámáit világszerte játsszák. A leg-
híresebbek: Az ügynök halála, Salemi bo-
szorkányok, Pillantás a hídról, Közjáték
Vichyben.

1928. október 25-én felavatták
a Magyar Rádió székházát

Magyarországon a rendszeres rádiós mû-
sorsugárzást 1925. december 1-jén indította
meg a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt.
(MTR), amely akkor a Magyar Távirati Irodát
(MTI) is magában foglalta. A Puskás Tivadar-
féle, 1893-ban elõször megszólalt Telefonhír-
mondót váltotta fel a legkorszerûbb technika
felhasználásával. Kezdetben évekig csak élõ
adást sugároztak, az antenna teljesítménye
20 kW volt, vevõkészülék sem volt sok, de ha-
mar népszerû lett a rádiózás, s bõvíteni kellett
az intézményt. Az elegáns, új székhelyet a bu-
dapesti Bródy Sándor utca 5–7. szám alatt, a
Nemzeti Múzeum mellett találták meg.

évfordulók|

Októberi jeles napok

Arthur Miller

Assisi Szent Ferenc

Bambi

A Magyar Rádió
székháza
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Kazinczy szülõháza – olvasható a Bossányi János érsemjéni kúriáját ábrázoló színes képeslapon. Ez azonban tévedés,
bizonyította be Csorba Sándor történész. Kazinczy Ferenc anyai nagyapja bátyjának ez a kúriája több mint két évszázad
alatt számos tulajdonos kezében volt. Érsemjén önkormányzata 2004-ben megvásárolta, felújíttatta, és Kazinczy Ferenc,
Fráter Loránd és Csiha Kálmán emlékmúzeumát rendezte be az épületben

Kazinczy Ferenc szülõháza. Tulajdonosa Kazinczy anyai nagyapja, Bossányi Ferenc volt. Itt született 1759-ben Kazinczy,
majd itt is nevelkedett 7-8 éves koráig, ekkor költözött szüleihez, apja, Kazinczy József regmeci házába. Ezt a kúriát már
rég lebontották. Csorba Sándor feltételezése szerint amiatt kerülhetett be a köztudatba, de még a szakirodalom egy
részébe is az, hogy a Bossányi-kúria volt Kazinczy szülõháza, mivel az a Bossányi János-féle kúriával telekszomszéd volt
a XIX. század végén, a XX. század elején


