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|hirdetés

ovábbra is gazdag tartalommal, igé-
nyes kivitelezésben vehetik kézbe
olvasóink a Várad Kulturális Folyó-
irat havonta megjelenõ kiadványait.
Több éven át azonos áron juthattak

hozzá a vásárlók és az elõfizetõk a lapokhoz,
de idén kénytelenek vagyunk emelni, bár a ki-
adványokon feltüntetett összeg továbbra is ke-
vesebb lesz, mint a példányok elõállításának
ára és esetenként a postaköltség. A Várad
éves elõfizetési díja nem változik.

Reméljük, hogy kitartanak mellettünk, és
mi továbbra is beszámolhatunk Önöknek a
Biharországban élõ magyar közösség jelené-
rõl, mindennapjairól és ünnepeirõl, kulturális
és gazdasági életérõl, múltban gyökerezõ vagy
napjainkban teremtett értékeirõl, hagyomá-

nyairól és ezen értékek teremtõirõl, a hagyo-
mányok továbbadóiról.

Külön megköszönjük hûséges rejtvényfej-
tõinknek a fáradságukat, hogy rendszeresen
eljuttatják szerkesztõségünk címére a megfej-
téseket, nem egyszer jókívánságokkal meg-
toldva. A további szellemi munkálkodásukhoz
kívánunk erõt, egészséget! A szerencséseket
ebben az évben is könyvajándékkal jutalmaz-
zuk.

Szerkesztõségünk munkatársaival együtt
kívánok mindannyiuknak örömteli, gon-
doktól mentes és eredményekben gazdag,
közösségeinket gyarapító új esztendõt!

Máté Zsófia fõszerkesztõ

Biharország
2016-ban is!

A Biharország folyóirat elõ-
fizetési díja: 1 hónapra 5 lej,
3 hónapra 13 lej, 6 hónap-
ra 25 lej, 1 évre 50 lej.

A Várad folyóirat elõfize-
tési díja: 1 hónapra 7 lej, 3
hónapra 18 lej, 6 hónapra
30 lej, 1 évre 50 lej.

Együtt mindkét kiadvány
kedvezményes elõfizetési dí-

ja: 1 hónapra 8 lej, 3 hó-
napra 25 lej, 6 hónapra 40
lej, 1 évre 75 lej.

A Biharország (és/vagy a
Várad) elõfizethetõ a szer-
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Abonament Biharország
(és/vagy Várad) megjegy-
zésnek a feltüntetésével:
Revista culturalã Várad Ora-
dea, Piaþa 1 Decembrie nr.
12., jud. Bihor; CUI
18415639; Cod IBAN
RO81 TREZ 0762 1G33
5000 XXXX, Trezoreria
Oradea.

T

2|Biharország|2016. január



tartalom|

Biharország – közéleti havilap. Kiadja a Várad kulturális folyóirat, Nagyvárad. Szerkesztõség és kiadó: Nagyvárad, December 1.
tér 12., I. em. Postacím: 410068 Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12, et. I. Telefon: 0259/447-060, 0725/944-956, 0725/ 944-
958. Lapterjesztés: 0752/189-764. E-mail: biharmegye@gmail.com. Interneten: www.biharmegye.ro. Fõszerkesztõ: Máté
Zsófia. Munkatársak: Balázs Anita, Both Abigél, D. Mészáros Elek, Kocsis Csaba (Berettyóújfalu), Péter I. Zoltán, Szilágyi Aladár,
Szõke Ferenc. Felelõs kiadó: Szûcs László. Készült a nagyváradi Europrint Kft. nyomdájában. ISSN 2066-4166

2016. január|Biharország|3

| Önkormányzat
4. Közösségépítõknek szólt az elismerés

– Átadták a Beöthy Ödön-díjakat

| Vélemény
5. Politikai arcátlanság és fokozatai –

D. Mészáros Elek jegyzete

| Gazdaság
6. Adók és illetékek a megyeszékhelyen

– Szemelvények a 2016-tól érvényes
városi tanácsi határozatból

| Faluról falura
8. Feketeerdõ összetart az üveggyár

nélkül is – Riport

| Hagyomány
11. Gyékényszéktõl a kommunizmusig –

Látogatóban az Ottományi
Kiállítóházban

| Oktatás
13. Meseország kapuja kitárult

Nagyszalontán – A 18. Arany László
Mesemondóverseny

| Hitvilág
14. Építkeznek Csokalyon a reformátusok

| Portré
16. A kalaphistóriától a naplementékig –

Trifán László születésnapján „három
az egyben”

| Kultúra
19. Tallinnban rokonokkal találkoztam –

Nyelvõrségen Dánielisz Endre

| Vastaps
21. Ellenszélben – F. Márton Erzsébet

színmûvész

| Szomszédoló
24. Fát ültetett Bojton a legidõsebb

elszármazott – 102. születésnapját
ülte Lakatos Imre

| História
26. Bem hadnagya, Garibaldi õrnagya (1.)

– Pavel Papp de Popa

| A régi Várad
28. Negyed évezrede áll a templom

és a rendház – Péter I. Zoltán
helytörténeti írása

| Literatúra
30. Perditák és Traviaták – Irodalmi

divatkergetõ Molnár Judittal

| Hagyomány
32. Tízéves a székelyhídi Búzavirág

Népdalkör

| História
34. Kereszt és hatlövetû – Érmelléki

érdekességek

| Lektûr – Kultúra
38. Apu – Szilágyi Perjési Katalin novellája
39. Programajánló januárra – A Szigligeti

Színház, a Nagyvárad Táncegyüttes és
a Nagyváradi Állami Filharmónia
mûsora

| Gyereksarok
40. Mákvirág jelentkezik barkácsötlettel,

verses mesével és rajzokkal

| Közélet
42. Átéltük – Önéletrajzi könyv bemutatója

Margittán

| Oktatás
44. Aranykult – humán tantárgyak

versenye – Nagyszalontai
diákkonferencia

| Sport
46. Nemzetközi hip-hop táncverseny

Szalontán

47. Jubileumi karatetorna – Nemzetközi
emlékverseny tizedjére Sándor Péter
tiszteletére

| Fûben-fában
48. Gyógynövény-ábécé (126., 127.) – Réti

legyezõfû, ricinus

| Ínyenceknek
49. Palacsintapraktikák

| Üdítõ
50. Irodalmár gondolata – Keresztrejtvény

nyereménnyel

| Évfordulók
51. Januári jeles napok



|önkormányzat

polgármester az átvétel elõtt vetített képes ösz-
szeállítással mutatta be a kétnapos vetélkedõt.
Kiderült, már a szervezés, a verseny feladatai-
nak kitalálása is összehozza az egyes negyedek
lakóit, a hét városrész csapatain belül eltûnnek
a határok a különbözõ társadalmi kategóriák-
hoz tartozó versenytársak között, s a politikai
nézetkülönbségek is háttérbe szorulnak. Szabó
Ödön rámutatott, különösen értékelendõ, hogy
az önkormányzat a közösségerõsítésre is ener-
giát-pénzt fordít, pedig ezt nem írja elõ számá-
ra a közigazgatási törvény. Mihályfalva polgár-
mestere elárulta, szeretné, ha a verseny a törté-
nelmi Részek, vagyis Partium magyarlakta vá-
rosainak „lovagi tornájává” fejlõdne.

Bors önkormányzatának kitüntetésénél nem
csupán az elmúlt évi, hanem a negyedszázados
teljesítményt is értékelték, hiszen Bátori Géza
gyakorlatilag 1989 decembere óta áll a telepü-
lés élén. Szabó Ödön azt emelte ki, hogy a ha-
tár menti községben több az egy fõre jutó beru-
házás, mint Nagyváradon, példaértékû az ön-
kormányzati szociális ellátás, remek sportolási
körülményeket teremtettek, az iskolákat nem-
hogy összevonnák, megszüntetnék, hanem bõ-
vítik, és minden helyi közösségi, civil kezdemé-
nyezést segít a helyhatóság. Önkormányzati tu-
lajdonban van a hulladékgazdálkodás, a munka-
helyeket teremtõ ipari park, a vízmû, s már
energiát is termel napelemmel.

Bátori Géza visszaemlékezett arra, hogy ami-
kor 26 évvel ezelõtt polgármesterré választot-

Az egykori Bihar vármegyei fõispánról elne-
vezett díjjal az RMDSZ Bihar megyei szerveze-
tének ügyvezetõ elnöksége az önkormányzatok
kiemelkedõ éves teljesítményét, illetve egy-egy
példaértékû kezdeményezését ismeri el. A Beö-
thy Ödön-díjat 2014 végén adták át elõször
(Nagyszalonta, illetve Érsemjén polgármesteré-
nek, elõbbinek a gondoskodó önkormányzatát,
utóbbinak a Tiszta udvar, rendes ház elnevezé-
sû, igényességre nevelõ versenyét jutalmazták).
A 2015-ös kitüntetetteket december közepén
köszöntötte Szabó Ödön megyei ügyvezetõ el-
nök. A kitüntetés létrehozásáról elmondta,
hogy a követésre méltó jó gyakorlatot akarják
példaként állítani a többi település elé.

A 2015-ös jelöltek közül a szövetség me-
gyei szervezetének ügyvezetõ elnöksége vá-
lasztotta ki a díjazottakat. Borsi Imre Lóránt, a
társadalomszervezésért felelõs ügyvezetõ alel-
nök örömmel tudatta, hogy volt kikbõl válo-
gatni, és jövõre is szándékukban áll kiadni az
elismeréseket.

Érmihályfalva elöljárósága a 2013-ban indult
közösségépítõ rendezvénysorozattal, a Részek
viadalával érdemelte ki az oklevelet meg a
Beöthy Ödönt ábrázoló plakettet. Nyakó József
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Nyakó József
érmihályfalvi

polgármester vette
át Szabó Ödöntõl

az õt és a helyi
tanácsot megilletõ

oklevelet
s a plakettet

Bátori Géza (jobboldalt) 26 éve vezeti Borsot, ezt is
honorálták a Beöthy Ödön-díjjal

Példamutató helyi kezdeményezéssel
Érmihályfalva, eddigi munkájával pedig
Bors község önkormányzata érdemelte ki
a 2015-ös Beöthy Ödön-díjakat. NYAKÓ
JÓZSEF, illetve BÁTORI GÉZA polgármester
vette át a kitüntetést.

Közösségépítõknek
szólt az elismerés





szelt régi épületeiket karbantartsák, renoválják,
megõrizzék, és felújítás után közösségi terek-
ként hasznosítsák. Az elöljáró hangsúlyozta,
nem lehet eredményt elérni a háttérben dolgo-
zó csapat nélkül. Mind az elöljáró, mind az ügy-
vezetõ elnök hangsúlyozta, hogy a nemrég el-
hunyt Lõrincz Lajos alpolgármester munkájá-
nak is szól az elismerés. Õ négy cikluson át, az
elmúlt tizenöt évben járult hozzá ahhoz, hogy
Bors község is megkapja a Beöthy Ödön-díjat.
A díj egyébként Deák Árpád szobrászmûvész
alkotása, süttõi mészkõ talapzaton álló bronz
dombormû, a névadót ábrázolja.

Máté Zsófia

ták, sem a községközpontban, sem a hozzá tar-
tozó Biharszentjánoson, Kisszántón és Nagy-
szántón nem volt vezetékes víz, nem hogy csa-
tornázás, a falvakban csak földutakon jártak.
Ahhoz képest ma már van víz és vákuumos csa-
tornarendszer, aszfaltos utak, gázzal fûtenek és
fõznek, 25 hektáros ipari parkjuk stabil bevéte-
li forrás, sporttermükben, mûfüves pályáikon,
kültéri és fedett konditermekben edzhetnek a
sportkedvelõk, maguk építették és mûködtetik
az idõsotthont, a szakképzést nyújtó kollégiu-
mukat új szárnnyal toldották meg, zöldövezete-
ket létesítettek, parkosítottak. Azt is kigazdál-
kodták, hogy a múlt századi bontásokat átvé-

vélemény|
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Politikai arcátlanság
és fokozatai

ár rég kinõttem a gyermekek-
re jellemzõ végtelen lelkese-
désbõl, amikor még hinni
mertem, hogy a tökéletesség,
a tisztaság önmagában létezõ

valóságként jelen lehet e sárgolyón. Az idõ
távlatában megszépült történelmet, az ah-
hoz kapcsolódó személyiségek makulátlan-
ságát még el-el lehet pufogtatni arra fogé-
kony körökben, de a ma történéseit csak el-
mebajhoz közeli emberek fogadhatják el
„minden világok legjobbikaként”.

Pedig mennyit fáradoznak, küszködnek
politikai szemfényvesztõk azon, hogy ön-
nön érdemüket felnagyítsák, tisztánlátásu-
kat, briliáns elméjüket villogtatva már-már
éteri magasságokban érzik magukat. Ha pe-
dig a nép félrevezetésének szándékán kívül
nincs semmi egyéb a tarsolyukban, akkor
elõ lehet venni a politikai ellenfelek lejára-
tását, hogy bizony mi ezt meg ezt jobban,
másként tennénk. Vagy legalábbis becsüle-
tesebben. Olyan ez, mint ha Pista bácsi az
üresen álló istállóban folyton azt hajtogat-
ná tejet kérõ kisfiának, hogy bezzeg a szom-
szédja kopár legelõn eteti a teheneit, szak-
szerûtlenül gondozza az állatokat. Lehet,
hogy a kritikában van is némi igazság, de at-
tól még Pista bácsi kölke tej nélkül marad.

A politikai pofátlanság magasabb fokoza-
tán a bagoly mondja verébnek effektussal
találja magát szemben az emberfia. Felha-

gyok a politikusi „szakmára” oly jellemzõ
általánosító, ködösítõ módszerrel, és a
konkrét tényre fókuszálok. Magukat erdélyi
népünk pártjának mondók mereven tartott
mutató- (matató) ujjukkal folyamatosan rá-
böknek a nagy igazságra, fennen hangoztat-
va, hogy az RMDSZ vezetõi és sleppjük po-
zíciókat, titulusokat kaparintanak meg ér-
demtelenül. Mindezek fényében elmondha-
tó, hogy Csomortányi István, bár még csak
hátulgombolós, mégis jó RMDSZ-tanonc…
vagy csak bagolyfejû? Hiszen megyei pártel-
nöki tisztsége mellé bekasszírozta az Érmel-
léki Gazdák Egyesülete ügyvezetõ elnöki
tisztét is. Felvetõdik a kérdés, hogy ha nem
pártkarrier után bukdácsolna, vajon a tõs-
gyökeres városi gyerekbõl miként, mikor és
milyen érdemek alapján válhatott volna ér-
melléki gazdavezér.

A politikai arcátlanság legmagasabb
szintje az, amikor hülyének nézik a válasz-
tópolgárt. Ezt a „lécet” maga a nép (vélt)
pártjának elnöke ugrotta meg legutóbb. És
még csak nem is saját kútfõbõl merített! Re-
zsicsökkentés címszóval, választási szlogen-
nel, ég és föld között lebegõ semmivel nehe-
zen fog menni az elhülyítés. Olyasmit tûz a
zászlajára, amihez sem eszköze, sem hatás-
köre, sem semmiféle ráhatása nincs. Politi-
kai amatörizmus a javából. Mint amikor a
sírásó magának ássa a gödröt.

D. Mészáros Elek

M





|gazdaság

A legtöbbeket a telekadó érinti, ezt magán-
személyek részére 14-15 százalékkal csökken-
tették Nagyváradon. A csökkentést az
RMDSZ-frakció kezdeményezte, bár nem ér-
tek el teljes sikert, õk ugyanis azt kérték, hogy
a törvényben szereplõ minimumokat vegyék
figyelembe az adó kiszámításakor, ez 25-30
százalékos csökkentést jelentett volna.

Tavaly egységes telekadót fizettek mind a
jogi, mind a magánszemélyek Váradon: az A
övezetben hektáronként 8898 lejt, a B öve-
zetben 6726 lejt, a C-ben 4603 lejt, a D-ben
pedig 2187 lejt. A jogi személyeknek 2016-ra
is maradtak ezek az összegek, a magánszemé-
lyeknek viszont idéntõl 7800, 5800, 4000
vagy 1900 lejt kell fizetniük hektáronként at-
tól függõen, hogy melyik zónában van a tel-
kük.

Idéntõl a jogi személyeknek az utóbbi há-
rom évben fel nem értékelt épületük után az
ingatlan értékéhez viszonyított 7,5 százalékos
adót kell fizetniük, lakóépületre a magánsze-
mélyek épületadója 0,1 százalék, a jogi sze-
mélyeké 0,3 százalék, más épületekre 1-1 szá-
zaléknyi adót kell fizetni.

Kedvezmények, díjak

A magánszemélyek továbbra is 10, a jogi
személyek 5 százalékos kedvezményt kapnak,
ha március 31-ig egy összegben befizetik a tel-
jes évi telek-, épület- vagy gépjármûadójukat.
Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek az

önkormányzattól bérelt ingatlanban mûköd-
nek, idéntõl nem kell ingatlanadót fizetniük, a
környezetbarát hibrid gépjármûvek adóját pe-
dig felére csökkentették.

A gépjármûadó egyébként emelkedik ettõl
az évtõl: az 1600 köbcentimétert meg nem
haladó hengerûrtartalmú robogókért, motoro-
kért és autókért idéntõl 200 köbcentinként
8,6 lejt kell fizetni. Ha a hengerûrtartalom
1601 és 2000 köbcenti között van, a fizeten-
dõ összeg 19,3 lej kétszáz köbcentinként,
2001 és 2600 köbcenti között 77 lej, 2601
és 3000 köbcenti között 154,1 lej, 3001 köb-
centimétertõl pedig 310,3 lej. Autóbuszok és
kisbuszok esetén 25,7 lej adót kell fizetni szin-
tén kétszáz köbcentiméterenként, traktorokért
19,3 lejt. Más, legfeljebb 12 tonnás gépjármû
után pedig 32,1 lej a fizetendõ adó.

A nehézgépjármûvek adója és a taxisenge-
délyek kibocsátása ugyanannyiba kerül, mint
2015-ben. A parkolási díjakat sem emelték,
és a temetkezési díjak is változatlanok marad-
tak 2016-ra.

Ugyanannyi maradt a városrendezési enge-
dély kibocsátásának illetéke is – ha nem sür-
gõsséggel kérik –, a közmûvekre (víz, csator-
na, gáz stb.) csatlakozásért idén is 11 lejt kell
fizetni, illetve a lakcímigazolás illetéke 10 lej
maradt. Idén 50 százalékos a sürgõsségi felár
a fõépítészi hivatal egyes igazolásainak kibo-
csátásakor: a városrendezési igazolást két na-
pon belül 75 lejért adják ki, az építési/bontási
engedély öt napon belüli kibocsátásáért 150
lejt kell fizetni egyszerûsített dokumentációval,
300 lejt nem egyszerûsített dokumentációval,
a használatbavételi igazolásért pedig 150 lejt,
ha öt napon belül szeretnénk megkapni. A
szemétdíj havi 14 lej a magánszemélyeknek, a
vállalkozások mûködési engedélyét 60 lejért
bocsátják ki, az órarend-változtatás jóváhagyá-
sáért 40 lejt kell fizetni.

Nem változtak az anyakönyvi hivatal díjsza-
básai, a legtöbb igazolás kibocsátása két lejbe
kerül, az adminisztratív úton való válás díja
500 lej maradt. Ha nem a városháza nagyter-
mében vagy a Lotus bevásárlóközpontban
tartják a polgári esküvõt, ennek lebonyolításá-
ért 1000 lejt kell fizetni.

A nagyváradi önkormányzat képviselõ-
testülete a novemberi ülésén hagyta jóvá a
2016-ban érvényes adókról és illetékekrõl
szóló határozatot. A tarifákat már az új
Adótörvénykönyv alapján számolták ki. Az
elõterjesztést húsz igen vokssal, a négy
szociáldemokrata párti tanácstag nem
szavazta ellenében hagyták jóvá.

Adók és illetékek
a megyeszékhelyen
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toknak. Az órarenden kívüli tárlatvezetésért
300 lejt kell majd fizetni. Ingyen mehetnek be
a 10 évesnél kisebb gyermekek, azok a nyug-
díjasok, akik legalább 10 évig kulturális terüle-
ten dolgoztak, a múzeumi hálózatok dolgozói,
a mozgássérültek és kísérõik. Fotózni vagy fil-
mezni 40 lejért lehet majd.

Megszüntettek egyes bérlettípusokat a Ioan
Alexandrescu uszodában, érvényben marad-
tak a következõk: a sárga 200 lej havonta; a
kék 150 lej havonta; a narancssárga és a bar-
na egyaránt 125 lej; a zöld 150 lej; a fehér
100 lej.

Nem változtak a Nagyváradi Gyermekváros
díjszabásai. Korcsolya 5 lejért bérelhetõ órán-
ként, a termek óránként 25 lejért, a 80 férõ-
helyes terem pedig 50 lejért bérelhetõ. Az ál-
latkerti belépõk ára is változatlan maradt: 12
lej felnõtteknek, 6 lej gyermekeknek, 24 lej a
családi jegy. A négyévesnél fiatalabb gyerme-
kek és a 75 évnél idõsebbek ingyen mehetnek
be. Az állatkert lakóinak jelképes örökbefoga-
dása 100 lej marad magánszemélyeknek és
500 lej jogi személyeknek.

Idén is változatlanok maradtak a várad-õsi
strand jegy- és bérletárai, a városi strand he-
lyén épített élményfürdõ díjszabásai egyelõre
nem szerepelnek a Közterület-kezelõ Zrt. árai
között.

Fried Noémi Lujza

Reklám, szórakozás

A reklámadó 3 százalékos lesz, a rendezvé-
nyek közül a színházi, balett-, opera- és ope-
rett-elõadások, a szimfonikus hangversenyek,
illetve a sportrendezvények mentesülnek az il-
letékfizetés alól, a cirkuszi elõadások és a film-
színházi vetítések után 2 százalékos, az egyéb
tevékenységek után 5 százalékos adót kell
majd fizetni. A plakátokért, akárcsak tavaly,
38 lejt kell fizetni négyzetméterenként, ha
olyan helyen ragasztják ki õket, ahol kereske-
delmi tevékenység folyik, más reklámfelületen
28 lej az illeték egy négyzetméterre.

A városháza tornya a tavalyi áron látogat-
ható: felnõtteknek 5, diákoknak és nyugdíja-
soknak 3 lejbe kerül a belépõ, egy lejt kell fi-
zetni az oktatási minisztériummal vagy civil
szervezetekkel partnerségben szervezett to-
ronylátogatásért. Fotózni, filmezni magánjelle-
gû eseményeken 200 lejért lehet majd.

Fizetni kell a nagyváradi várban szervezett
idegenvezetésért is: a vár udvarában és a sánc-
ban felnõtteknek 10, gyermekeknek 5 lejt, a
város- és vármúzeumban pedig 12, illetve 6
lejt. A múzeum egy-egy részlegének tárlatve-
zetése 100 lejbe kerül legalább 12, legtöbb 25
fõbõl álló csoportoknak. Az idõszaki kiállítá-
sokra 3 lej lesz a belépõ fejenként vagy 30 lej
a legalább 12, legtöbb 25 fõbõl álló csopor-

gazdaság|

A városi tanács
többségi
szavazással
jóváhagyta
a 2016-ban
érvényes adókat
és illetékeket
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|faluról falura

Élesdrõl menet a felújított út hármas keresz-
tezõdésénél választhatunk: a Szilágyságba in-
dulunk vagy Magaslakra, a Zichy-család egy-
kori csodálatos vadászkastélyához – ahol ma
görögkeleti apácák élnek. A harmadik út Fe-
keteerdõre vezet. Papfalva felõl is meg lehet
közelíteni ezt a települést, ez az út fõleg kelle-
mes idõben forgalmas, amikor Margittáról és
környékérõl nagyon sokan keresik fel a vonzó
kirándulóhelyet.

Magát a falut német telepesek alapították a
XIX. században, egyes írások szerint 1841-
ben. Fejlõdése 1880 után szárnyalt, ekkor
nõtt meg a gazdasági jelentõsége az 1841-
ben létrehozott üveggyárnak. Az 1880-as
népszámlálás szerint Feketeerdõnek ebben az
idõben 435 lakosa volt, akik közül 210 né-
met, 142 szlovák, 25 magyar, felekezeti meg-
oszlás szerint a legtöbben, 421-en római kato-
likusok voltak. A legnépesebb 1977-ben volt a
település – ekkor 1116-an éltek itt, közülük
696 magyar, 292 román, 10 német, 57 szlo-

vák. Három és fél évtized alatt a lélekszám
megfelezõdött: a 2011-es összeíráskor 527
lakost jegyeztek fel, közülük 148 magyar, 200
román, 64 szlovák, 15 német volt; felekezeti
megoszlás szerint: 239 római katolikus, 127
ortodox, 122 református, 20 pünkösdista, 11
baptista.

Értelmetlen gyárbezárás

A népesség drasztikus csökkenésének fõ
oka a feketeerdõi üveggyár 1988-as bezárása.
A szakemberek fõleg külföldön kerestek és ta-
láltak munkát, a helyben maradó fiatalok in-
gáztak a környékbeli városokba, leginkább
Élesdre. A történtekre Bordás Károly mérnök
emlékezik vissza, aki a bezáráskor vezetõje volt
az üzemnek:

Jellegzetes
feketeerdõi látkép:
lepusztult
tömbházak az erdõ
közelében
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Bordás Károly mérnök, az üveggyár utolsó vezetõje

Az egykor virágzó üveggyár egyik porladó csarnoka

Feketeerdõ összetart
az üveggyár nélkül is

A Réz-hegységben, a Bisztra-patak
völgyében fekszik Feketeerdõ,
19 kilométerre Élesdtõl, közigazgatásilag
a városhoz tartozik. A települést két
irányból is meg lehet közelíteni. Élesd felõl
ma már aszfaltos úton juthatunk el
a magaslaki eltérõig, ahol három irányba
ágazik el az út.



csak ez jellemzõ a településre, számtalan
szebbnél szebb lakóház, villa is látható.

Visszafordulva tömbházak és a dombnyúl-
ványokon emelt templomok mellett haladtunk
el. A legrégebbi az 1904-ben épült római ka-
tolikus templom (kápolna), az élesdi Római
Katolikus Plébániához tartozik, Kubalak Péter
esperesplébános vasárnaponként tart itt
szentmisét. Feketeerdõn ma is a legnépesebb
felekezet a római katolikus, a hívek nemzetisé-
ge magyar és szlovák. A templom búcsúünne-
pét az augusztus 15-hez legközelebbi vasárna-
pon tartják, ugyanis az istenházát Szûz Mária
tiszteletére szentelték fel. A búcsúra nagyon
sokan ellátogatnak, ezt korábban alkalmam
volt személyesen is megtapasztalni.

Felépült a református templom

Az elmúlt húsz év legfontosabb eseménye
történt az elmúlt hetekben a településen: na-
gyon szépen kivitelezett református templo-
mot avattak. Megépítésérõl még 2005-ben
döntött a presbitérium.

Feketeerdõ református közösségét id. Ka-
jántó Pál egykori élesdi lelkipásztor szervezte
meg, s elõször egy tömbházlakásban alakítot-
tak ki gyülekezeti termet. 2000-ben a fekete-
erdõi reformátusok különváltak az élesdiektõl,
és saját egyházközséget alakítottak Bogya
Miklós tiszteletes irányításával. Nagyrészt neki
köszönhetõ, hogy a 2005-ös pesbiteri határo-
zat nyomán 2007-ben letették a templom
alapkövét, és még abban az évben tetõ alá is
került az épület. Nemsokára a templombelsõ
egy része is elkészült, úgyhogy a karácsonyt
már az új istenházában ünnepelte a gyüleke-
zet. Rengeteg munka, odaadás volt szükséges

„1997 nyarán megkeresett egy Király Zol-
tán nevû úriember Magyarországról azzal a
szándékkal, hogy meg szeretné vásárolni a fe-
keteerdõi üveggyárat. Én voltam a gyár mene-
dzsere abban az idõben. A gyár akkor felújítás
alatt állt, de nem volt pénzünk befejezni és a
termelést újraindítani. Belementünk az eladás-
ba, decemberre be is fejezõdött a folyamat,
majd sikerült a termelést is újraindítani. Há-
rom hónapig minden kitûnõen mûködött. Ak-
kor Berettyószéplakra, a kõolaj-finomítóba
hívtak – ahonnan a fûtõanyagot szállítottuk –,
és közölték velem, hogy nem tudnak több fû-
tõolajat (pakurát) adni gyárunk mûködéséhez,
mivel õk is leállnak, a finomító beszünteti te-
vékenységét, így döntött az új tulajdonos.
Azonnal megkezdtük az elõkészületeket a ke-
mencék kiürítéséhez, és mindent leállítottunk
abban a reményben, hogy sikerül megoldani a
fûtõolaj beszerzését, és újraindulhatunk. Ám
nem így történt.”

Népszerû a búcsú

Hideg, télies napon érkeztem Feketeerdõre.
A táj szépsége a kedvezõtlen idõjárás ellenére
is lenyûgözõ. Autóval jártuk be a település ut-
cáit, fájó szívvel álltunk meg az egykor neveze-
tes üveggyár, Bihar megye egykori büszkesége
környékén: mindenütt az enyészet, az elmúlás
uralkodik. Kissé továbbmentünk, hiszen nem

faluról falura|

A nagyon szépen
megtervezett,

kivitelezett
feketeerdõi
református

templom

(folytatás a következõ oldalon)



A református
lelkipásztor,

a templomépítõ
Bogya Miklós

idõközben
szolgálati helyet

változtatott

A római katolikus
kápolna 1904-ben
épült
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ahhoz, hogy tavaly õsszel Csûry Istvánnak, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspökének a jelenlétében felszentelhessék
Feketeerdõ református templomát.

Élesdi segítség

A települést átszelõ út mentén tömbházak
sorakoznak, de van egy nagy kultúrháza, foci-
pályája is a falunak. Hosszú ideig strand is mû-
ködött itt, az élesdi önkormányzat bérbe adta
egy vállalkozónak, de mivel az nem viselte
gondját, visszavette tõle, s idén ismét maga
szeretné mûködtetni. Ki van építve az ivóvíz-
hálózat, igaz, „mindig van rajta javítanivaló”,
teszi hozzá Létai Zoltán, Élesd város alpolgár-
mestere. Ugyancsak õ tájékoztatott arról,
hogy utakat, járdákat, hidakat is építettek Fe-
keteerdõn. Rendbe tették az orvosi rendelõt, a
piacot, és ravatalozó is megépült.

Az oktatás összevont osztályokban, csak ro-
mán nyelven folyik, összesen 9 tanulóval. A
gimnazista és középiskolás diákok Élesden ta-
nulnak tovább, iskolabusszal szállítják õket.
Magyar nyelvû elemi oktatás 1985-ig létezett
a településen, 1989 után újra voltak magyar
I–IV. osztályok, de 2007-ben gyermekhiány
miatt megszûnt a tagozat.

Az alpolgármester arról is tájékoztatott,
hogy távolsági autóbusz nem jár a faluba, mi-
vel nem kifizetõdõ. Ezért mindenki úgy oldja
meg a közlekedést, ahogy tudja.

Híres forrás

Feketeerdõt, nevéhez illõen, kétoldalt erdõ
szegélyezi, ennek köszönhetõ az itteni állandó
friss levegõ. A földbõl pedig forrásvíz tör fel.
Szép és kedvelt környék a kirándulni vágyók
számára, nyáron, ahogy a hármas útelágazást
elhagyjuk, mindenütt túrázókkal találkozha-
tunk, akik a patak partján, az erdõ közelében
telepednek le.

Papfalva felé is sok kirándulót láthattunk, hi-
szen onnan lehet legkönnyebben megközelíte-
ni a híres feketeerdõi ásványvízforrást. Ez a
hely a Bisztra völgyében, a teleptõl mintegy 4
kilométerre található. Maga a víz enyhén szén-
savas, kissé kénes, kellemes ízû. A forrás köré
1925-ben a nagyváradi Kolping Egyesület egy
kõfoglalatot épített, azt 1945-ben szétzúzták.

Konyhakertek, falunap

Amikor évekkel ezelõtt riportot írtam Feke-
teerdõrõl, néhány helybeli lakos megmutatta,
hol kapott a Bisztra-patak partján minden
helybeli család mintegy 50-100 négyzetméte-
res területet zöldségtermesztésre. Ezek a tel-
kek ma is megvannak, egyesek kis pajtákat,
hétvégi házikókat építettek rá. Mivel a fekete-
erdõiek nagyobb része ma már nyugdíjas, ta-
vasztól õszig sok idõt töltenek el a vetemé-
nyesben, mondhatni, ez a helybeliek kirándu-
lóhelye.

Mostani látogatásomkor többen is megerõ-
sítették, hogy a feketeerdõiek mindig is egy
nagy családként éltek együtt. Ez ma is így van,
a néhány éve rendszeresen megtartott falunap
is bizonyítja; olyankor szinte az egész Fekete-
erdõ összegyûl a hatalmas sátor alatt. Ezek az
ünnepségek rendkívül népszerûek és családias
hangulatúak, az RMDSZ élesdi szervezete –
személyesen Kajántó Pál elnök – és a helyi re-
formátus egyházközség szervezi õket.

Deák F. József

|faluról falura

Létai Zoltán, Élesd
város
alpolgármestere

Feketeerdõ…

Feketeerdõi
utcarész, a régi
házak mellett új
villák, nyaralók
épültek
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voltak a felújítók, hogy az eredeti stílusjegyek
az évszázadok során nem sérültek. Átalakítás-
ra nem volt szükség, a megrongálódott ablak-
keretek rekonstrukciója sem jelentett gondot.
A belsõ térben a százesztendõs falfestést vi-
szonylag nagy felületen sikerült felszínre hozni.

A nagyközönség számára két éve látogatha-
tó épületet Ottományi Kiállítóházként népsze-
rûsítik, múzeum és rendezvényhelyszín egy-
szerre. E kettõs funkcionalitásból adódóan az
intézmény kiemelkedik a porosodó vidéki mú-
zeumok sorából. A kiállítóház vezetõje 2014
májusától Szûcs György, aki Kolozsváron
szerzett magyar–néprajz szakos diplomát, és
annak örül legjobban, ha jelenlegi beosztása
okán muzeológusként emlegetik. Hétfõ kivé-

Komáromi Csipkés Györgynek, a Bujdosó
Biblia „szerzõjének” azonos nevû fia építtette
az ottományi kúriát, õ Debrecen fõbírája,
majd Bihar vármegye alispánja volt. Késõbb a
Lovass család birtokolta az ingatlant, majd a
román államé lett. Az 52 méter hosszú és 11
méter széles épületet faritkaságokkal teli arbo-
rétum övezi; a hagyomány szerint II. Rákóczi
Ferenc is megpihent itt egyszer. Különleges-
ségnek számít az épület mögött húzódó, 120
méteres vizes pince. Azért vizes, mert forrás
táplálta kút található benne.

Sokáig úgy tûnt, hogy a Komáromiak jussa
is arra a sorsra jut, amire a magyar múlthoz
köthetõ sok más tárgyi emlék: lassan elenyé-
szik. Azonban az adódó lehetõségeket kihasz-
nálva a község önkormányzata sikeresen pá-
lyázott a kúria megmentéséért a Magyaror-
szág–Románia Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Program keretében, a gyulai Körösvidéki
Vízügyi Igazgatósággal közösen. A két fél ösz-
szesen 960 ezer euró uniós támogatáshoz ju-
tott, ebbõl 520 ezer eurót fordítottak az otto-
mányi munkálatokra. Bár az épület leromlott
állapotban volt, annyiban mégis szerencsések

hagyomány|

Az Érmellék megmentett patinás
épületeinek sorában elõkelõ helyet foglal
el az ottományi domboldalon magasodó
kúria. A XVI. század vége felé emelt
ingatlanban ma kiállítóház mûködik.

Gyékényszéktõl
a kommunizmusig

Az Ottományi Kiállítóház 

Az Érmellék lápvilágát idézi fel a halászatot bemutató
részleg
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Szûcs György
a készülõ
pinceterasz elõtt


(folytatás a következõ oldalon)



telével minden nap várják a látogatókat – ezek
leginkább átutazó vendégek, akik Erdélybe
tartanak. Mivel egyre többen szereznek tudo-
mást a közgyûjtemény létezésérõl, eleve beter-
vezik útjukba Ottomány felkeresését is.

Legtöbben tavasszal és õsszel jönnek, a tér-
ség szinte minden tanintézetébõl jártak már
náluk diákok „múltnézõben”. Az Iskola más-
ként program háttérintézményének számít a
kiállítóház. Jó szervezõmunkájuknak köszön-
hetõen folyt itt agrárturisztikai dolgozók kép-
zése, valamint az Erasmus+ program kereté-
ben nyugat-európai országokból érkezõ taná-
rok ismerkedtek helyi jellegzetességekkel – so-
rolja a múzeumvezetõ. Legutóbb a magyar
nyelv napja alkalmából Dr. Czégényi Dóra, a
kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem
lektora tartott érdekes elõadást a bihari nép-
nyelv sajátosságairól. Értekezésében az önki-
fejezés széles skálájára mutatott rá, s arra,
hogy az önkifejezés része a helyi néptánc is,
mint sajátos üzenethordozó. Az elõadó nem
kerülhette meg a hírhedt ottományi boszor-
kánypert sem; annak egyik érdekessége az
volt, hogy a tizennégy megvádolt személy
egyike férfi volt. 

Amint a fentiekbõl is kitûnik, a kiállítóház
tevékenysége nagyon sokszínû. A felsoroltak
mellett helyet adott alsó tagozatos diákok dél-
utáni korrepetálásának is. A leckékbõl való fel-
készülésben, a házi feladatok megírásában egy
nyugdíjas tanítónõ segített.

Beszélgetésünk kiegészítéseképpen múze-
umnézõbe indulunk. A megnyitás óta egyre
gazdagodik a közgyûjtemény tárgyi anyaga.
Urasági hálószobába lépünk, majd egy re-
konstruált nappali szobát tekinthetünk meg. A
Komáromi család és a református egyház tör-

ténete elevenedik meg elõttünk egy másik te-
remben. Nagy teret szentelnek az Érmellék
hajdanvolt mesterségeinek. Egész teremre va-
ló gyékényszék sorjázik, a szintén gyékénykö-
tésû fekhely kényelmes pihenést ígér. A gyé-
kény kosaraknak, kasoknak is alapanyaga. A
kész tárgyakon kívül az elkészítésükhöz szük-
séges eszközök is megtekinthetõk. A halászat
kellékei látványukban is kuriózumok.

A közgyûjtemény nem lenne hiteles, ha hi-
ányozna belõle a helyi történelem részének, a
bronzkori ottományi kultúrának a bemutatása.
A mesterségeket megörökítõ újabb tematikus
részleg tárgyi anyaga már raktáron van – avat
be terveibe Szûcs György. A margittai faze-
kasmunkákból gyûjtöttek össze egy teremre
valót.

A belsõ tér megtekintése után szabadtéri
szemlére indulunk. Egyik ötletét a másik után
sorolja az intézményvezetõ, és hogy ezek az
elképzelések mennyire nem légbõl kapottak,
azt a folyamatban lévõ munkálatok bizonyít-
ják. A már említett vizes pincén kívül van egy
harminc méter hosszú borospince is, ez elé a
szokásosnál jóval nagyobb teraszt húznak. A
pincébe a borkészítés eszközeit bemutató kiál-
lítást terveznek, s természetesen az itóka sem
fog hiányozni, a fedett terasz pedig kiváló hely
lesz borkóstolásra, vendéglátásra. A romos is-
tállóépületet is szeretnék rendbe hozni; most
gyûjtik a tárgyakat az ott kialakítandó kovács-
mûhely számára.

A kétségtelenül legmerészebb ötlet a kom-
munista idõket felidézõ kiállítótér megválasztá-
sa: egy földbe épített betonbunker, hajdani
víztároló. Keskeny betonfolyosó vezet a pat-
kányfogó hangulatot idézõ, bezártság érzetét
keltõ helyiségbe, ahonnan már csak a korabe-
li tárgyak hiányoznak. Ha elkészül, akkor az
ottományiak kiállítótere újabb szegmenssel
bõvül, a helyi sajátosságokon túl a gonoszság
okán is gondolkodásra késztetve.

D. Mészáros Elek

|hagyomány

(folytatás az elõzõ oldalról)

Gyékényszéktõl…



Minden, ami
gyékény

A székkészítés eszközei
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Amint az elõzõ években, most is számos kis
mesemondó jelentkezett a vetélkedõre. A
nagyszalontai gyermekek mellett Köröstár-
kány és a magyarországi Szeghalom is elküld-
te legjobb mesélõit. Az elõdöntõk során össze-
sen mintegy 70 gyermek lépett a helyi tan-
erõkbõl álló zsûri elé. Minden korosztályból
öten, az óvodások–elõkészítõsök népes mezõ-
nyébõl pedig hatan jutottak tovább. Így alakult
ki a döntõ 21 fõs mezõnye. A résztvevõk
mindnyájan azzal a céllal érkeztek, hogy az ál-
taluk választott Arany László- vagy Benedek
Elek-mesével elnyerjék a legjobbnak járó
Arany László-díjat.

Elsõként az óvodások–elõkészítõsök mutat-
koztak be, majd az I–II. osztályosok. Utánuk a
III–IV.-esek következtek, végül a legnagyobba-
kat, az V.-es tanulókat hallgatták meg a jelen-
lévõk. A produkciókat szakzsûri értékelte:
Nagy Petõ Réka pedagógus, a Bihar Megyei
Tanfelügyelõség módszertani felelõse, Zahu
Valéria, a nagyváradi Szacsvay Imre Általá-
nos Iskola tanítója, tankönyvszerzõ és Da-
róczi István, a nagyváradi Szigligeti Színház
Lilliput Társulatának mûvésze.

Amíg a zsûri a végsõ rangsor felállításán
munkálkodott, a közönség tagjaira kedves fel-
adat várt. Az Arany János Mûvelõdési Egyesü-
let nemrég egy kisiskolásoknak szóló könyv il-
lusztrálására hirdetett pályázatot Arany János
Toldi címû elbeszélõ költeménye alapján. A
könyv „fõszereplõje” Kis Bence, aki Toldi
Miklós történeteit gyermekként éli meg. A pá-
lyázóknak a Toldi elsõ énekében olvasható je-
lenetet kellett illusztrálniuk, amikor Toldi Mik-
lós találkozik Laczfi nádor seregével, az ábrá-
zolásban Kis Bencét is megjelenítve. A beér-
kezett pályamunkákat a mesemondóverseny

oktatás|

döntõje alatt a teremben kiállították, s a szer-
vezõk azt kérték a megjelentektõl, hogy vá-
lasszák ki azt az egyet, amit a meséskönyvben
szívesen látnának. Mire az utolsó szavazatokat
is leadták, a zsûri is meghozta döntését.

A döntnökök nevében Daróczi István érté-
kelte a gyerekek produkcióit, s arra biztatta
õket, hogy a mindennapokban is ugyanolyan
szép magyarsággal beszéljenek, mint ahogyan
a meséket elõadták. Patócs Júlia, az Arany
János Mûvelõdési Egyesület elnöke sorra szó-
lította a díjazottakat. Elõször a különdíjak talál-
tak gazdára, majd következtek a dobogósok, s
végül az idei fõdíjas neve is elhangzott. Az idei
Arany László-díjas mesélõ a III–IV.-esek kor-
csoportjában induló Takó Dorottya lett.

Díjazottak

A legkisebbek: 1. Moravszki Zsófia, 2. Kiss
Tímea Gizella, 3. Bordás Lõrinc;

I–II. osztályosok: 1. Tencuþ Krisztián, 2.
Mészáros Eszter, 3. Kuti Janka Jázmin;

III–IV. osztályosok: 1. Kuzsma Boros Zsó-
fia, 2. Szabó Angelika Enikõ, 3. Köteles Fru-
zsina;

V. osztályosok: 1. Máté Júlia Angyalka, 2.
Varga Bence, 3. Szász Fanni.

Gratulálunk minden kis mesélõnek.
Balázs Anita
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Meseország kapuja
kitárult Nagyszalontán
Szó szerint mesés délután részesei
lehettek mindazok, akik ellátogattak
november 21-én a nagyszalontai Magyar
Házba, ugyanis az Arany János Mûvelõdési
Egyesület idén immár a 18. Arany László
Mesemondóversenyt rendezte meg.

A legkisebbek legjobbja, Moravszki Zsófia
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Azon az emlékezetes novemberi napon,
amikor Forró Csaba elõször szolgált csokalyi
lelkészként, nagyon hideg volt. Összehívta a
presbitereket, és felvetette, hogy be kellene
vezetni a fûtést a templomba. Mellé álltak,
megmozdult a közösség. Adakozásból és a he-
lyi tanács támogatásával csakhamar elõterem-
tették a szükséges pénzt. Három hét múlva
már kellemes meleg fogadta az igére áhítozó-
kat – emlékezik a kezdetekre a lelkipásztor.

A következõ évben a karzatok megrepará-
lása került sorra. Elõtte tíz éven keresztül nem
használták õket, támasztékokkal voltak meg-
erõsítve, nehogy ledõljenek. A karzaton lévõ
orgona is használatlanul, meghibásodva poro-
sodott. Jövõre tervezik a szép hangok elõcsa-
logatását a masinériából, már ha lesz rá elég
pénzük. De a hit emberének nem jelenthet
gondot a javításhoz szükséges tízezer euró elõ-
teremtése, ahogyan a templomablakok cseré-
jéhez is az ima erejével támogatták meg a se-

Nagyszabású munkálat csalogatott egyház-
nézõbe, bár számtalan más alkalommal is fel-
kereshettük volna a csokalyi református gyüle-
kezetet, hisz egyik esemény a másikat éri, ami-
óta Forró Csaba került a nyáj élére. Annak
pedig immár három esztendeje, ugyanis a tisz-
teletes 2012 novemberében érkezett a faluba
a presbitérium meghívására. Jól felkészült a
szolgálatra a gyakorlatban is, hiszen a teológia
elvégzése után, 2007-tõl két évig Nagyvára-
don, majd három éven át Székelyhídon volt se-
gédlelkész. Püspöki kinevezéssel került Apát-
keresztúrra, s másfél évig szolgált ott. Csokaly-
ra már nõs emberként érkezett. Feleségével,
Emesével, aki Bihardiószegen kinevezett ma-
gyartanár, még nagyváradi segédlelkész korá-
ban ismerkedett meg, 2011-ben házasodtak
össze. A gyermekáldás sem maradt el, Gergõ
Lehel immár kétéves nagylegény.

Építkeznek Csokalyon
a reformátusok
Mesteremberek kopácsolnak a padlás-
térben. Már kicserélték a tetõszerkezet
elavult részeit, a lécelést is új méret szerint
szabták. Csomókba rakva az új cserép.
Elõzõ nap a gyülekezet önkéntesei magasba
segítették a födémre valót, immár csak két
szaki végzi a precízebb tudást igénylõ
összepattintást.

Csokaly református temploma már fûtve van,
és a karzatot is renoválták

Forró Csaba
református
lelkipásztor
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gítségkérést. A magyarországi Emberi Erõfor-
rások Minisztériumától meg is jött rá a válasz,
érkezett az anyagi támogatás.

A lelkész családjának gyarapodásával, a kis
jövevény megérkezésével szükségessé vált,
hogy a parókia komfortosabbá tételérõl is
gondoskodjanak. 2014-ben a paplakba is be-
szerelték a központi fûtést, vele együtt az ima-
terem is a központi kazántól kapja a hõt.

A sok munka mellett az ünneplésre is szán-
nak idõt. Az idén emlékeztek meg a templom
építésének 290. évfordulójáról, bár könnyen
megeshet, hogy egy évvel elszámolták az ün-
neplést. Tény, hogy a századik évfordulót
1825-ben ülték meg, viszont a gyülekezet tu-
lajdonában lévõ egyik terítõ az 1724-es évszá-
mot viseli.

A templom eredetileg torony nélkül épült,
az utcafronttól beljebb, a telek mélyén, I. Li-
pót protestánsokkal szembeni megszorításai-
nak következtében. A tornyot 1790-ben
emelték. Két emberöltõnyivel késõbb, 1865-
ben Szabó György helyi fõbíró készíttette el a
Mózes-széket, közel húsz év múltán Fényes
István a ma is használatos, díszes faragású úr-

asztalát adományozta a gyülekezetnek. Még
sokan emlékeznek arra a viharos éjszakára,
amikor 1994-ben a csokalyi templomtorony
ledõlt, ám közös összefogással ezen a próbán
is túljutottak.

Száz esztendõvel ezelõtt az istenháza tetejét
horganyzott lemezzel borították. Mára a felújí-
tás elodázhatatlanná vált. Úgy döntöttek,
hogy cseréptetõre váltanak. Többfelõl kaptak
ígéretet a munkálatok finanszírozására, végül
is magyarországi kormánypénzbõl és a helyi-
ek adományaiból gyûlt össze a szükséges ösz-
szeg.

Az ingatlanok karbantartása mellett a nem-
zeti hagyományok ápolására is gondot fordíta-
nak a csokalyi gyülekezetben. Ennek jegyében
Trianon-emléktáblát emeltek Csuka József
székelyhídi alpolgármester adományából. A
múltra való emlékezést erõsíti a templomkert-
ben álló kopjafa is. Jövõre reményeik szerint

a turulmadár is
„leszáll” az em-
lékmûre.

A településen
a legnagyobb
gyülekezet az
510 tagot szám-
láló református
közösség. Raj-
tuk kívül görög-
katolikusok és
baptisták élnek
a faluban. Az el-
múlt két évtized-

ben mintegy száz fõvel csökkent a református
gyülekezet lélekszáma; az apadást jól mutatja,
hogy évente 13-15 temetés és 5-6 keresztelõ
van. A gyülekezet összetartása, a közösségi
érzület erõsítése végett számtalan programot
szerveznek. A nõszövetség és a férfikórus ér-
téket képvisel a Csokalyi Református Egyház-
községben. Forró tiszteletes szolgálatba állása
óta minden év júliusában családi napot tarta-
nak, összekötve a falu nagy szülöttjére, Fényes
Elekre való megemlékezéssel. Közös kirándu-
lásokon vesznek részt, belföldi tájakon baran-
golnak, és minden évben beiktatnak az ese-
ménynaptárba egy-egy külföldi utazást is.

Amint kilépünk a lelkészlakból, tekintetünk
akaratlanul is a templom felé irányul. Szapo-
rázzák a munkát a szakemberek, fél szemmel
az eget kémlelve próbálják tartani a tempót az
egyre mordabb idõjárással. Szél nyaldossa a
toronymagast, szitáló esõ nyirokkal tölti meg
a levegõt.

D. Mészáros Elek
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A Trianon-
emlékmû

A tetõfelújításra
került a sor. Újra

cserép fedi
Csokalyon

az istenházát

Fényes Elek
emléktáblája
a templom falán
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Jellegzetes váradi figura, érzékeny mûvész-
ember, aki a maga csöndes, szelíd módján ke-
resgél, kutat, és igyekszik létrehozni valami
szépet és jót. Kerek évfordulók idején az em-
ber eltöpreng a sorsán, életútjának, pályájá-
nak alakulásán. Így tett Trifán László is, és
nem csupán tûnõdött, hanem rendezvényeket
szervezett, hogy kicsit fölvillantsa lelkének lé-
nyegét, hogy megismertesse fontosabb kreáci-
óit. Sok mindennel foglalkozik õ: fest, muzsi-
kál, zenét komponál, plakátokat tervez, kisfil-
meket készít. Van mirõl mesélnie.

„Szerettem volna decemberben megtartani
a Trifán – Három az egyben címet viselõ ren-
dezvénysorozat mindegyik eseményét. Au-
gusztustól evvel akartam foglalatoskodni, azu-
tán közbejött egy betegség, s kicsit máskép-
pen alakultak a dolgok. Azért mégis úgy gon-
doltam, csak összehozom az elképzelt összejö-

veteleket. December 9-én, a jubileumi rendez-
vénysor elsõ eseményeként nyílt meg a Retro
címû egyéni tárlatom a Tibor Ernõ Galériában
(TEG).

Hogy miért Trifán – Három az egyben?
Van nekem egy szalmakalapom, ami volta-
képpen háromból állt össze. Az egyik fejfedõ-
nek elkopott a karimája, a másiknak a teteje,
ezért összekombináltam õket. A harmadik egy
nõi zsokékalap díszpántja. Végül is háromból
lett egy – s ezt választottam a rendezvénysoro-
zat címéül. Egy ismerõs újságárus mondta
egyszer, hogy amikor Trifánról kalapos kép je-
lenik meg az újság címlapján, kétszer annyit
ad el a lapból. No, de a tréfát félretéve, ez a
kalap is szimbólum számomra. Letettem a ka-
lapomat az asztalra. Visszaveszem? Vagy ott-
hagyom?

A kiállítás címe azért lett Retro, mert felöle-
li egész eddigi képzõmûvészeti munkásságo-
mat. Válogatás az eltelt évek legjobb, legrep-
rezentatívabb képeibõl, a különféle korszaka-

Trifán László
és az õ
híres-nevezetes,
„három az egyben”
kalpagja

A kalaphistóriától
a naplementékig

Színekkel és dalokkal ajándékozta,
ajándékozza meg a jó barátokat,
ismerõsöket, érdeklõdõket TRIFÁN LÁSZLÓ,
méghozzá abból a jeles alkalomból, hogy
2015. december 10-én töltötte be
60. életévét.
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tam be. Játszottunk a váradi színházban, és
turnéztunk is a Wertherrel. Meg kellett tanul-
nom a fegyelmet, tartást, a színpad iránti tisz-
teletet. Jó iskola volt ez nekem. Népszerû volt
az oratóriumból például a Dal a lányról, a
Farmer song. Béluci (azaz Ráduly Béla) ked-
vence a Rövid mondat volt: »Oly rövid mon-
dat az életünk…«

A Metropol sokat szerepelt a tévében, a
Boros Zoltán szerkesztette magyar adásban.
Fesztiválokon is fölléptünk, volt úgy, hogy
egyazon rendezvényen a Metropollal is, meg
külön, egyéni elõadóként is játszottam. Moz-
galmas idõszak volt ez. Sok új szerzemény is
született. A Román Televízió magyar adásá-
nak zenei mûsora rengeteg ember számára je-
lentett ünnepi pillanatokat. Bukarestben tévé-
felvételek garmadája készült. Azután megje-
lent a Metropol Group elsõ nagylemeze, a Fe-
hér lemez. Öt-hat szerzeményem került erre
az albumra. Volt, hogy hazajöttem az egyik
koncertkörútról, és jóformán még ki sem pa-
koltam, már indultam a másik turnéra. A Fe-
kete-tengeren, Costineºti-en is koncerteztünk,
élõzene volt minden este a tengerparti klub-
ban.

Tavaly tavasszal a Nagyváradi Állami Filhar-
móniában volt megint Metropol-koncert az új
énekessel, Dobos Józseffel. Nemrégiben kap-
tam a hírt: bekerültünk a budapesti Rockmú-
zeumba. Jó társaságba keveredett a Metropol
Group, hisz ott van a Fonográf, az Omega, az
Illés, hogy csak néhányat említsek. A Fehér
lemez már ott virít a Rockmúzeum polcán.
Átadunk majd néhány Ráduly-relikviát is (dob-
verõt, bõrdzsekit stb.). Rock Forever címmel
december végén volt egy koncertünk is a mú-
zeumban. Ez is mind hab a tortán.

Tevékenykedtem a Hajdu Géza színmûvész
vezette Kortárs Színpad ’71-nél is. Három
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imból: Mottl-féle akvarellek, pointillista fest-
mények, kollázsok, vegyes technikával készült
munkák, meditatív, szimbólumokat tartalmazó
alkotások. Ezt a tárlatot január közepéig lehet
megtekinteni. Januárban lesz egy plakátkiállí-
tás is azokból a plakátokból, amiket húsz esz-
tendõ alatt terveztem a bábszínháznak. Az-
elõtt meg húsz évig dolgoztam a mozivállalat-
nál, ahol szintén terveztem falragaszokat, szí-
nészportrékat, de most csak a bábszínházi
munkákra fókuszálok. A Lilliput Társulatnál is
marad tehát valami utánam. A tárlat helyszí-
néül az Árkádia Bábszínházat választottam.

A harmadik esemény egy dalos interjú, af-
féle visszaemlékezõ zenés est. Elbeszélgetünk
az életutamról, közben eljátszunk egy-egy
Trifán-dalt Kinda Péter nagybõgõs barátom-
mal. Igyekszem összefoglalni az eddigi mun-
kásságomat. Ez is a TEG-ben lesz, baráti kör-
ben, kisebb meglepetésekkel, gegekkel is fû-
szerezve az estet.

A ’70-es években már játszottam, kompo-
náltam. ’72-ben írtam az elsõ nótámat, a Volt
egy kisleány címû szerelmes dalt. A Metropol
Group együttes egyik slágere, a Rum blues is
az elsõk között volt. Mátza Gyula volt a szö-
vegíró. Amikor Mátza katonáskodott, levelez-
tünk. Megírtam neki, milyen zenéket szerez-
tem, s õ is kedvet kapott, hogy szövegeket ír-
jon. Volt úgy, hogy szalvétára írta a szöveget.
’75 körül lettem tagja a Metropol Groupnak.
Akkoriban néhány cimborával baseltünk a
Majomszigeten. Ráduly Béla, a Metropol front-
embere látott, hallott engem játszani. Rendez-
vényeken is találkoztunk. Egyszer csak felkért,
hogy legyek a Metropol gitárosa. Elekes Csa-
ba szólógitáros akkortájt ment katonának, kel-
lett valaki a helyére. Nos, következett az éle-
temben Az ifjú W. szenvedései címû beat-
oratórium. Rögvest a mély vízbe dobtak a
metropolos fiúk. Ezt az oratóriumot Szabó Jó-
zsef (Ódzsa) rendezte. Nagy sikere lett a pro-
dukciónak. Én a 101. elõadáson kapcsolód-

A budapesti
Rockmúzeumba is

bekerült
a Metropol Group

Az akril-kollázs
vegyes technikával
készült alkotások
egyik gyöngyszeme

(folytatás a következõ oldalon)
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Pillanatkép
a december 9-i
vernisszázsról:

az ünnepelt Trifán
László mellett

Ovidiu Corneliu
Sãlãgean

képzõmûvész,
tanár, Holló Barna

képzõmûvész,
tanár és S. Németh

Katalin, aki
verseket mondott

elõadásnak én csináltam a zenéjét. Két verses
produkciónak, valamint egy Sütõ András-da-
rabnak, a Fügedes a pokolban, avagy Sáron-
nak nárcisza címû vidám játéknak. Ez utóbbit
is játszottuk sokat, megyeszerte voltak elõadá-
sok, ezek szintén szép emlékek.

Hogy mikor kezdtem el festészettel foglal-
kozni? A hetvenes, nyolcvanas években is raj-
zolgattam, festegettem. Mottl Román tanítvá-
nyaként részt vettem különféle versenyeken,
mindig elsõ, második díjat nyertem. A ’90-es
években kezdtem vele komolyabban foglalkoz-
ni. Létrejött a Tibor Ernõ Galéria, megalakult
a TEG alkotói csoportja immár 25 éve, ez is
ösztönzött. Eleinte a Mottl Román-féle irány-
zatot követtem, festettem akvarelleket, csend-
életeket. Bezzeg akkoriban még el-eladtam
néhány képet. Aztán elkezdtem kísérletezni,
kialakítottam egy bizonyos stílust, koncepciót.
Egy év alatt kikísérleteztem az akril-kollázs ve-
gyes technikát, és az alkotói vágy elõhozta a
gyermekkori élményeket. Evvel a stílussal elég
jól ki tudom fejezni magam. Visszatérõ szim-
bólumok nálam: a föld szaga, nagyanyám kis-
kertje, anyám virágoskertje, hajdani naple-
menték, mostanában pedig a régvolt léckeríté-
sek, amelyek elõtt és mögött is mindig rejlett
valami. Egy Teleki utcai házban nõttem föl.
Emlékszem, hogyan vittem a disznóknak a
dinnyehajat. Eszembe jut, mikor egy alkalom-
mal felmásztam az eperfára, s estig nem kerül-
tem elõ, már mindenfelé kerestek. Eszembe
ötlenek a régi házak, hangulatok… A mostani
panellakásunk erkélyérõl épp oda látni, ahol
nagyanyámnak volt egykor a háza. A látvány
hajdani naplementék emlékképeit csalogatja

elõ. A lenyugvó Nap látványa is gyönyörû
kép. Jó néhányszor gyönyörködöm a balko-
nunkon lévõ virágokban is. A feleségem, Ka-
tika gondozza a muskátlikat. Ezek a virágok is
segítenek az emlékek fölidézésében. Emlék-
szem, mielõtt meghalt anyám, mondta ne-
kem: »Mentsd meg a zsuzsikavirágokat«. Vi-
rágmagvakat örököltem tõle. És örököltem a
szeretetét. Ha volt egy kenyérrevalója, nekem
adta.

Verseket is szoktam megzenésíteni. Több
nagyváradi, illetve Váradon alkotó-alkotott
kortárs költõ (például Tóth Ágnes, Fried Noé-
mi Lujza, Nagyálmos Ildikó, Szõke Mária
Magdolna) mûvébõl jött már létre dal. Elõször
a vers kell hogy megpendítsen bennem egy
húrt, aztán jöhet a ritmika. Ha ez is jó, min-
den további nélkül lehet megzenésíteni. A dal-
lamvilágom úgymond olyan széles skálán mo-
zog, hogy akkor már nem félek semmitõl.
Újabban egy kvartett megalakításán is gondol-
kodom.

Hatvanéves lettem. Ebben a korban az em-
ber visszatekint, leltárt készít. Az idõ mind sû-
rûsödik. Úgy érzed, még annyi mindent kelle-
ne tenned. Összegezel. Mostanáig ennyit tet-
tem. Nincs még vége. Valahol majd folytató-
dik – térben és idõben.

A család olyan békés sziget, ahol mindig
meg tudok pihenni. Néha csodálkozom, hogy
a feleségem, Katika és a lányom eltûrik a hó-
bortjaimat. Kell ehhez társ. Támaszkodunk
egymásra. A feleségemmel 1984-ben háza-
sodtunk össze. Azóta valóban jóban-rosszban
együtt vagyunk.

A világból soha nem elvenni akartam, ha-
nem mindig hozzátenni valamit. Persze sok-
szor rengeteg kompromisszummal is jár mind-
ez. Sok mindent csináltam az életben, de min-
dent mértékletességgel. Egy dologban nem
kell a mértékletesség: a szeretetben. Az legyen
végtelen.”

Tóth Hajnal

(folytatás az elõzõ oldalról)

A kalaphistóriától…
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Kinda Péter
nagybõgõs,
valamint Gavrucza
Tibor nyugalmazott
református lelkész,
a TEG alkotói
közösségének
vezetõje, aki
az egész csapat
nevében is
felköszöntötte
Trifánt
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teményt, a Kalevala elmesélt változatát. Tüs-
tént levelet menesztettem a fõvárosba: érde-
kelné-e õket az említett mû észt testvére, a
Kalevipoeg? Igenlõ feleletükre munkához lát-
tam. Kiadták, sõt németre is lefordították. Ba-
logh Edgár tanácsára egy-egy példányt Tartu-
ba, a balti ország második városába postáz-
tam. Itt található a Kalevipoeg Múzeum, egye-
temén pedig oktatják a magyar nyelvet. Az in-
tézmény igazgatója hálából esztendõkön át új-
évi üdvözlettel köszöntött.

Feleségemrõl szólva már elmondottam,
hogy más országok fölkeresése együttes igé-
nyünk volt. Köztudott: akkoriban a szocialista
államokba könnyebben eljuthattunk, mint a
nyugatiakba. Három évtized alatt Kelet-Euró-
pát ismergettük, de a szovjetunióbeli balti köz-
társaságokat nemigen ajánlották. Ám jó az Is-
ten, jót ád! 1986 szeptemberére egy Tallinnt
és Rigát is útba ejtõ kirándulást hirdettek 30
bihari turista számára. No, erre jelentkezünk –
döntöttünk Katókával. Elõzõleg egy hazai is-
merõstõl szert tettem egy magyarbarát észt
házaspár címére. Zengõ orosz nyelven arról
értesítettem õket, hogy ekkor és ekkor három
napot töltünk Tallinnban. Szeretnénk velük
megismerkedni. Válaszuk: Rajmond és Lilian
tárt karokkal vár bennünket.

A decemberi Nyelvõrségen rovatban beval-
lottam: ifjúként a finn és ugor népcsoport kö-
zötti, 3500 esztendeje felbomlott rokoni szála-

kat kívántam eljövendõ há-
zasságommal egybefonni.
Sajnálatos, hogy mind a finn
Maj Lis, mind az észt Pia
egy-egy helybelivel fûzte ösz-
sze élete kötelékét. Mi mást
tehettem, a közelemben sür-
gõ-forgó leányzók közül kel-
lett választanom.

Fél évszázados együttlé-
tünk után kimondhatom:
nem bántam meg. Katóka ta-

karékos volt, és szeretett vilá-
got látni. Azt sem vetette sze-

memre, hogy szabadidõnkben sé-
tálás és társalgás helyett olvasok és

írok. Ez utóbbi két igét nem véletlenül ka-
nyarítottam ide. A bukaresti Ifjúsági Könyvki-
adó nemzetiségi szerkesztõjével gyümölcsözõ
kapcsolatom alakult ki. Egyszer arra figyeltem
föl, hogy a gyermekeknek szánt Mesetarisz-
nya sorozatban kiadták a finn nemzeti hõsköl-

Tallinnban rokonokkal
találkoztam

„Beszélnünk kellene arról a felébredõ nemzeti
öntudatról, amely a finneket s az észteket is elfogta
népi epikájuk, a Kalevala s a Kalevipoeg olvastán.
Szólnunk kell a népköltési gyûjtéspolitika hatásáról
a nemzeti öntudat kialakításában.” (Ortutay Gyula)

Katalin, valamint új barátaink, Rajmond és Lilian

A Falumúzeumban
népdallal
és néptánccal
fogadtak
bennünket

Váratlanul közrefogtak a rokonok


(folytatás a következõ oldalon)
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 A fõváros nevét viselõ szálloda 121-es szo-
báját kaptuk. Büszkélkedés nélkül közlöm: el-
sõ sikerem a portásnõnél arattam. Finnül 10-
ig számolok, s azt is kiderítettem, hogy az ész-
tek a szóvégi magánhangzót elhagyják. Szo-
bánk kulcsát mindig így kértem: üks-kaks-üks
(1-2-1). Ekkor a hölgy a kulcshoz mosolyt és
anyanyelvû dicséretet mellékelt.

Vasárnap a bihari csoportot az Alkalmazott
Mûvészetek Otthonába irányították. Lilian
megírta, hogy õ muzeológus. Jómagam fölté-
teleztem, hogy másnap a Képzõmûvészeti
Múzeumban találkozunk. Távozásunk elõtt a
kapust mégis megkérdeztem: ismeri-e S.
Liliant, és hol dolgozik? „Itt, nálunk. A muze-
ológusok fönt vannak az emeleten.” Rájuk ta-
láltam, és megkérdeztem, közülük ki S. Lilian.
Egy csinos, szép arcú asszonyka lépett elõ.
Hirtelen támadt örömömben megöleltem. A
jelenlévõk ezt csodálkozva nézték. Oroszul kö-
zöltem: én magyar rokon vagyok, és több ezer
évvel ezelõtt váltunk el egymástól.

Másnapra Katóval együtt meghívott ottho-
nukba vacsorára. Autójukon a férje vitt el a
Finn-öböl közelében lévõ tömbháznegyedbe.
Társalgásunkat nyelvészeti kérdésekkel indí-
tottam: Miért írják két ll-lel és két nn-nel fõvá-
rosuk nevét? „Úgy látszik, mi több idõt szá-
nunk beszélgetésre, mint mások” – felelte a
tréfás kedvû Lilian. (Ismerjük el, ezt mi is elkö-
vetjük, amikor
az olló, Anna
szavainkat leír-
juk.) Ám olykor
a magánhang-
zókat is kettõ-
zik. „Ezeket é-
nek ejtjük – ma-
gyarázta házi-
gazdánk. – Mi
nem húzunk
vesszõt a ma-
gánhangzókra,
mint önök, de a
ke t t õ spon to t
használjuk. Ilyen
az ä. Kiejtése az
a és az á közötti
hang. Az ö, ü,
akárcsak a ma-
gyaroknál, ám
mi ezekre vesz-

szõt nem biggyesztünk. A s sz-nek olvasandó,
és š lesz az s hang leírva.”

Ezek után az ábécéjüket tanulmányozom,
és megdöbbenek: hiányzik a c és a cs betû! Az
észtek miként hívják reggelizni a cicát? És csa-
csijuk sincs? A felelet elmaradt, mert kérdé-
sem nem tudtam oroszul megfogalmazni.
Folytatásként olyan szavakat kerestünk egy-
más anyanyelvi szókincsében, amelyeknek kö-
zeli a jelentésük. Íme: all – alatt, elan – élek,
jää – jég, teen – teszed, uus – új.

El nem kerülhettük, hogy végül társadalmi
és politikai kérdésekrõl ejtsünk szót. Észtor-
szág területe a mai Magyarországnak a fele,
lakossága 1 700 000 fõ, de a népesség csu-
pán 61 százaléka észt, 30 százaléka orosz.
Utóbbiak Nagy Péter cár idején kezdtek oda-
települni, de Sztálin évtizedeiben sem hagyták
abba. Vonzotta õket a fejlett ipar és a nyugati
kultúra. A közfeliratok kétnyelvûek. Ottlétünk-
kor (1986) már megbillent a Szovjet Kommu-
nista Párt hatalma. Rajmond a fülünkbe súgta:
õ a finn televíziót nézi, mert tõlük a valós hely-
zetet ismeri meg, s az észtek – odafigyeléssel
– megértik a finn nyelvet. Õ már megszokta
ezt a politikai légkört, de két fia erõsen nem-
zeti érzelmû. Õk független Észtországról álmo-
doztak. 1990-ben nekik lett igazuk.

Búcsúzásként Rajmond kivitt otthonuk er-
kélyére: nézzünk északi irányba! A messze tá-
volban, az ég alján halvány fényív derengett.
Ott van Helsinki, finn testvérünk fõvárosa. Az
öböl vize miatt nem futhattunk oda, de képze-
letünk szárnyán legtávolabbi rokonunk honá-
ba is ellátogattunk.

Dánielisz Endre

(folytatás az elõzõ oldalról)

Tallinnban…

Észt fiatalok
népviseletben

A Három nõvér
elnevezésû
házcsoport

a tallinni várban 
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Amikor azon gondolkodtam, vajon milyen
verssor illene leginkább az ellenszéllel dacolá-
sára, makacsul József Attila szavai tértek visz-
sza: „születtem, elvegyültem és kiváltam”.

– Mikor támadt fel elõször ez a késõbb
jellemzõvé vált ellenszél?

– A pályaválasztáskor. Én kémiára készül-
tem ugyanis, szenvedélyesen szerettem a
vegytant, a szobám is képletekkel volt kideko-
rálva, amikor viszont az utolsó középiskolai
évben egy osztálytársnõm bejelentette, hogy
színire megy, rögtön rávágtam, hogy én is.
Amikor otthon bejelentettem, kaptam is apá-
cáknál nevelkedett édesanyámtól két hatalmas
pofont, de nem álltam el a szándékomtól.
Most így visszagondolva, talán tudat alatt azt
éreztem, hogy úgysem fognak felvenni, mert
senki sem készített fel. Abban az évben két le-
ányhely volt, jelentkeztünk rá vagy ötvenen.
Engem elsõnek vettek fel. Magam sem értet-
tem, miért. Csak késõbb jöttem rá, hogy a
született naivaalkatomért, amit megjátszani
nem igazán lehet. Harmadéven hívtak is

Szatmárra, mert az akkori társulatukból éppen
egy ilyen naiva hiányzott. Igen, de harmadév
végén, 1968 májusában férjhez mentem, no-
vember 1-jei kezdettel viszont orvos férjemnek
egy Suceava megyei faluban kellett munkába
állnia. Onnan eljönni gyakorlatilag reményte-
len volt. Amikor végeztünk, választás elõtt
megjelent Dukász Anna, aki nem sokkal az-
elõtt ment át Váradról Sepsiszentgyörgyre a
színház igazgatójának, és engem mondhatni
kész tények elé állított: visz magával. Mentem,
és mondhatom, csoda volt Szentgyörgy. Igaz,
amikor elõször megjelentem, már terhes vol-
tam a nagyobbik fiammal, a kollégák nevették
is, hogy nagy hassal akarok pályát kezdeni.
Na de eljátszottam két olyan szerepet, ami
kezdõnek ritkán adatik meg: a Hamletben
Ophélia voltam, a Peer Gyntben pedig Sol-
vejg. Fodor Sándor azt írta a mi Hamletünk-
rõl, hogy nem lehetett volna jobb Gertrudis,
mint Dukász Anna, és jobb Ophélia Márton
Erzsébetnél. Csakhogy újra feltámadt az a bi-
zonyos ellenszél: a férjem letette a szakorvosi
vizsgát, de állást csak Váradon kapott. Szá-
momra viszont nem volt hely az itteni színház-
ban, és én sem akartam ide jönni. Dukász is
intett: ha õ eljött Váradról, nekem sem lesz
gyöngyéletem. De a családegyesítés akkori-

F. Márton Erzsébet

F. MÁRTON ERZSÉBET Poór Lili-díjas
színmûvész talán többször állt ellenszélben,
mint pályatársai. Mintha mindenért többet
kellett volna harcolnia, mintha mindig
mindenhol több lett volna körülötte
az ellenségeskedõ közeg. Pedig alkata épp
ellenkezõ: nem harcias, könyöklõ, akarnok,
hanem igazi törékeny, szelíd naiva.

Ellenszélben

Színészként és társulatvezetõként is helytállt

vastaps|

(folytatás a következõ oldalon)
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ban a hivatalos közegeknél is nagyon fontos
szempont volt, így kaptam egy ideiglenes
meghívást, a Liliomfi Mariska-szerepére. Ez-
zel kezdõdött a Dukász Anna által megjósolt
megpróbáltatás: a párttitkár frissen végzett lá-
nya is megkapta, amire engem „detasáltak”,
másodszereposztásban. Kisajátította a próbá-
kat, a premieren való fellépést, nem csoda,
hogy én már nem akartam a szerepet. Csúnya
sztori volt, mindössze annyi széppel, hogy
megismertem két bátor, gerinces kollégát, Za-
lányi Gyulát és Vándor Andrást. Ma is ritka az
ilyen kiállás; igaz, rövid idõn belül távoztak a
társulattól. Én pedig hosszú ideig nem játszot-
tam érdemleges szerepet, végül egy társulati
ülésen bejelentettem: hiába várják, hogy bá-
natomban elmenjek, itt vagyok, és itt is mara-
dok! Az áttörést az jelentette, hogy Szabó
Ódzsa nekem adta Szigligeti Lelenc címû da-
rabjának a fõszerepét, nagy siker lett, én sem
vallottam szégyent a fõszerepben. Ezután jött
a „csúcs”, az Anna Karenina, amit Zoe An-
ghel-Stanca rendezõnõ énbennem vélt felfe-
dezni. Kitûnõen sikerült, úgyhogy visszanyer-
tem a már-már veszni látszó önbizalmamat.
Az évek során sok zenés vígjátékban is játszot-
tam fõszerepet, ezekben nemcsak örömömet

leltem, de végre megéreztem a közönség sze-
retetét is.

– Változott-e a hangulat ’90 után?
– Számomra inkább akkor, amikor Hajdu

Géza 1997-ben lemondott az igazgatásról, és
meghirdették a társulatvezetõi versenyvizsgát.
Tesztelni akartam magam, fel tudok-e készül-
ni. Négy jelentkezõ közül én nyertem. Az ak-
kori irodalmi titkár úgy vélte, csalás történt a
vizsgán, feljelentett, de a kivizsgálás során ki-
derült, alaptalan volt a vádaskodás. Az elsõ
társulati ülésen elmondtam, hogy nem vagyok
született igazgató, és örülnék minden segítség-
nek, de a kilincs nem kopott el: sem panasz-
szal, sem jó tanáccsal nem zavartak soha. Egy
idõ után viszont Kiss Sándor, a megyei tanács
elnöke megkért, hívjuk össze a társulatot, sze-
rette volna, ha nyíltan megmondják a kifogá-
saikat, melyekkel hozzá fordultak. Akkor sem
szólt senki semmit, de Kiss Sándor tudatta,
hogy a „vád” ellenem a diktatórikus vezetés-
mód. Ez végeredményben igaz is volt, sok
mindenben egyedül kellett döntenem, és vál-
laltam is a döntésért a felelõsséget. Közben vi-
szont olyan elõadásaink születtek, mint Szabó
Magda Régimódi története, Örkény Macska-
játéka, Tolcsvay–Müller Mária evangéliuma,

|vastaps
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Az Anna Karenina
címszerepében
fiával, Fazakas
Zoltánnal

Szabó Lajossal
a Bolondos

vasárnapban

(folytatás az elõzõ oldalról)

Ellenszélben



Anna Kareninaként
Medgyesfalvy
Sándorral



nézõszám és bevétel – mind jók voltak, elõ-
adásaink jó kritikákat kaptak, de a mandátu-
mom lejártával végül mégis úgy döntöttem,
hogy nem szállok újból ringbe a vezetésért.

– Mondhatjuk úgy, hogy megbánta a sike-
res versenyvizsgát?

– Nem, dehogy, inkább egy nagy „kaland”
volt. Ma már csak nevetek az akkori sok gon-
domon. A négy év vezetés idejére esett a szín-
ház 200 éves fennállásának a megünneplése,
ami kemény dió volt: pénz nélkül, nagy külsõ
és belsõ ellenszélben. Akkoriban kétszemélyes
vezetés voltunk Meleg Vilmossal, szerencsére
mellénk állt Kiss Törék Ildikó a maga parádés
menedzseri tapasztalatával, amit ezúton is kö-
szönök neki, anyagilag pedig részben a hiva-
talosságok, az üzletemberek, de mindenek-
elõtt Nagyvárad színházszeretõ közönsége.

– Mostanában nem látni a színpadon. Mi-
ért?

– Már nyugdíjba vonultam, és bár természe-
tesen hiányzik a színpad, a szerep, az alkotó
munka, hisz „akit a mozdony füstje megcsa-
pott”…, de azt is tudom, hogy nincsen olyas-
mi – se jó, se rossz –, aminek egyszer vége ne
lenne, ezt pedig tudomásul kell vennünk. És
jobb rajta nevetni, mintsem belekeseredni. Ha
lehet…

Molnár Judit

Csehov Három nõvére, Tamásitól az Énekes
madár stb. A színvonalas darabválasztás mel-
lett nagyon fontosnak tartottam, hogy min-
denkinek legyen értékes feladata, ne üldögél-
jen senki a kispadon, egyre jobban megkese-
redve, mert olyankor a tehetség elsorvad, az
önbizalom elfogy, erre jól emlékeztem saját ta-
pasztalatomból. A mutatóink – elõadásszám,
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A Bunbury
Gwendolinja

Mi, férfiak –
Ács Tiborral

Az Oz, a nagy
varázslóban
Dorkát játszotta,
Rácz Mari volt Toto

A Mandragórában
Balla Miklóssal
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Az úton eszembe jutott egy történet, amit
Jókai Annától hallottam. Amikor egy idõs lel-
készt köszöntöttek, a bácsi kiváló egészségi ál-
lapotával kapcsolatban a köszöntõ megjegyez-
te, ha továbbra is ilyen jól lesz, akár a 100 esz-
tendõt is megérheti. Az idõs lelkész erre ösz-
szevonta a szemöldökét, és megdorgálta: No,
no! Ne szabjunk az Úrnak korlátokat!

Lakatos Imre 1913-ban született Bojton,
édesanyját 11 éves korában, édesapját 15
évesen vesztette el. Árvaságának kezdetén,
rövid hencidai kitérõ után, visszakerült Bojtra
az egyik nagybácsihoz. Cselédnek állt, de azt
mondta nekem: „Nem voltam én cseléd itt,
mert akkor szeltem kenyeret, amikor akartam,
és akkor ittam, amikor jólesett.” 1941-ben
nõsült meg, amikor Váradon dolgozott postás-

ként, s megszületett Éva lánya. Ismét katona-
ság, néhány napos frontszolgálat, majd négy
és fél esztendõ szovjet fogság következett.
1949-ben költözött családjával Debrecenbe,
ahol érkezett a többi gyerek is: Ernõ, Imre, Il-
dikó és Béla.

Sosem látták fáradtak, sosem panaszko-
dott. Az egyik rokona megkérdezte tõle, mi a
hosszú élet titka. Azt mondta, soha semmit
sem tagadott meg magától az életben.

Imre bácsi 101. születésnapján is itt voltam,

Lakatos Imre 102 évesen

Vass Máriával, Bojt polgármesterével

Faültetés az egyik
fiával és a ház
tulajdonosával

Fát ültetett Bojton
a legidõsebb
elszármazott

Van annak már három esztendeje is, hogy
megismertem LAKATOS IMRÉT egy
biharországi barangolásom során. Akkor
sem volt fiatal, de tavaly decemberben
azért hívtak meg szülõfalujába, Bojtra,
hogy együtt ünnepelhessük a 102.
születésnapját.
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Imre bácsi közel tíz esztendõt töltött fiatalkorá-
ban. „Valami nyomot szeretnék hagyni a falu-
ban” – mondta a családnak, ebbõl származott
aztán a faültetés ötlete.

Az idén nem tudtam a mulatságra maradni,
Fekete Sándorné Margitkától, Imre bácsi uno-
katestvérének lányától érdeklõdtem, miket
énekelt az ünnepelt az estig tartó összejövete-
len. Igen, azt is szokta még énekelni, amit a
fogságban dalolt, de mostanában két nóta
van, ami mindig elhangzik, ha Bojtra jön. Az
egyik a Debrecenben a Nagyerdõn jártam, a
másik meg a Tavasz végén kinyílott már. Ez

úgy kezdõdik, hogy „Tavasz vé-
gén kinyílott már az akácfa fe-
hér fürtös virága, / Alatta egy
barna legény, most indul a
nagyvilági útjára. / Fel-felsó-
hajt, búcsúzkodik, Isten veled,
falu legszebb leánya, / Vissza-
jövök, mire lehull az akácfa fe-
hér fürtös virága.” Szerintem
azért szereti, mert az utolsó
versszaka meg arról szól, hogy:
„Ötvenszer is lehullott már az-
óta az akácvirág fájáról, / Alat-
ta egy õsz ember ül, most jött
meg a nagyvilági útjáról. / Fel-
felsóhajt, múltra gondol meg
arra a kökényszemû Leányra /
Visszajöttem, mire lehullt az
akácfa fehér fürtös virága!” És
Imre bácsival is ez történt: sok-
szor lehullott az a virág, mire
hazaérkezett…

Kocsis Csaba

azt is szülõfalujában ünnepelte. Akkor is tán-
colt, ivott egy kis szíverõsítõt, borozott egy ki-
csit, és sok olyan nótát is elkezdett, amit már
senki sem ismert, csak õ. Kérdeztem tõle,
van-e kedvenc nótája, azt mondta, nincs. Szí-
vesen énekelt mindig, egész életében. Amikor
fogságban volt, és gyötörte a honvágy, sok-
szor eldalolta: „Nem kell nékem a világon
semmi, / Csak még egyszer tudnék hazamen-
ni, / Csak még egyszer lehetnék tenálad, /
Párnám lenne fehér bársony vállad. / Csak
még egyszer tudnék hazamenni…”

Bojtra ismét hazajött, mert aki szereti a szü-
lõfaluját, az sohasem megy el, lélekben mindig
otthon marad, ott, ahol a gyermekkorát, fia-
talságát töltötte. Az elmúlt egy esztendõ törté-
néseit Ildikó lányától tudom.

„Most is volt pár ünnepi dolog az életében.
Az unokaöccse elvitte Nagyváradra, ahol a há-
ború elõtt postásként dolgozott. Nagy álma
volt, hogy még egyszer felkeresse, bejárja a
régi helyszíneket, átélje a régi
emlékeket. A másik örömteli
esemény Ági unokájának az es-
küvõje volt, akit Imre fiával kar-
öltve kísért az anyakönyvveze-
tõ elé. Minket is felnevelt, kita-
níttatott, hogy szakmánk le-
gyen, elindított az életbe. Ha
az idei születésnapjára terelõ-
dött a szó, mindig azt mondta:
várjunk még vele. Amikor
szeptemberben véget értek az
ünnepségek, szólt nekünk,
hogy most már tervezhetjük a
születésnapot. Mi pedig szíve-
sen segítünk, mert tudjuk, min-
den Bojton töltött perc nagyon
nagy erõt ad további életéhez.”

Éppen érkezésemkor kereke-
dett fel a születésnapra össze-
jött vendégsereg, hogy az ünne-
pelt fát ültessen Lakatos Ferenc
portája elõtt. Ebben a házban

szomszédoló|

Munka után jól jön
egy kis szíverõsítõ

Ebben a házban
élt, míg be nem

vonult 

Ismét
hazalátogatott

családja
kíséretében

szülõfalujába
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Pavel Popa a hajdani sólyomkõi várurada-
lomhoz tartozó, a török világ elmúltával újrané-
pesedett, román kisnemesek megülte falu orto-
dox tanítójának fiaként látta meg a napvilágot.
Középiskolai tanulmányait a nagyváradi Pre-
montrei Fõgimnáziumban végezte, 1847-ben
iratkozott be a Jogakadémiára. „Egykor én is
szívtam a nagyváradi jogi intézet levegõjét – írta
egy fél évszázaddal késõbb papírra vetett vissza-
emlékezésében –, ott, azok között a falak kö-
zött, az akkori ifjúság soraiban, az azon idõbeli
nagyváradi társadalom kebelében tanultam a
hazát, az összes nemzetiségek édes otthonát is-
merhetni.”

Elsõéves joghallgatóként élte meg 1848 már-
ciusát. Akár a partiumi–bánsági románság jelen-
tõs része, a váradi román értelmiség és fõleg az
egyetemi ifjúság lelkesedéssel fogadta a forrada-
lom kitörését, és nagy várakozással tekintett Eu-

rópa tavaszának további fejleményeire. Mi több:
amellett, hogy kiáltványba foglalták a maguk sa-
ját, jogos nemzeti igényeit, elfogadták a Pesten
március 15-én közzétett 12 pont követeléseit,
köztük – az erdélyi románság unióellenes érzel-
meivel szemben – annak utolsó, Magyarország
és Erdély egyesülését megfogalmazó pontját is.

A forradalmi vívmányokat lelkesen fogadó
magyarországi, partiumi–bánsági román értel-
miség 1848 áprilisában érzékelte, hogy erdélyi
társaik más úton járnak – ezért intézett a nagy-
váradi román ifjúság május 21-én felhívást erdé-
lyi testvéreihez. A nagyváradiak kérik nemzet-
társaikat, hogy legyenek lojálisak a magyarok-
hoz (a magyar kormányhoz), mert „testvérekké
lettünk kölcsönös szenvedéseink, hazánkért és
szabadságunkért kölcsönösen ontott vérünk ál-
tal”. Negatív példaként állítják az erdélyiek elé a
szerbeket, mivel „mi a szabadság szót nem úgy
értelmezzük”. E felhívás végén pontokba foglal-
va felsorolják kéréseiket, melyek némi különb-
séggel megegyeznek az erdélyiek követeléseivel.

Csucsánál kezdõdött

Amikor 1848 õszén kitört a háború, a bihari
románok többsége – a Mócvidék peremét kivé-
ve – a szabadságharc oldalára állt. „A nagyvára-
di ifjúság által kiadott jelszó – olvasható Pavel
Papp de Popa 1892 novemberében kelt, a
Nagyvárad napilap november 23-i számában
közzétett itáliai levelében – villámként járta be a
vidéket, és az eredmény Bihar megyében az lett,
hogy a magyar és a román nép versenyezve si-
etett a háromszínû lobogó alá, a közös haza vé-
delmére.”

Az Erdélyben is megindult fegyveres harc
nyomán 1848. november végére a magyar csa-
patok a Nagybánya–Zsibó–Zilah–Csucsa vonal-
ra vonultak vissza. A felbomlás határára jutott
haderõ újjászervezését Czetz János honvéd õr-
nagy kezdte meg, majd 1848. december 2-án
Kossuth Lajos Bem József vezérõrnagyot ne-
vezte ki az észak-erdélyi magyar csapatok fõpa-
rancsnokának. Nagyváradon alakult meg – nagy
többségben Bihar megyei románokból – a 27.
honvédzászlóalj, ennek katonái Bem parancs-

Bihar vármegye báródsági kerületének
szülötte, PAVEL PAPP DE POPA tábornok
(Báródbeznye, 1827 – Chiavari, 1908)
négy országot átfogó, rendhagyó katonai
pályafutását az 55. bihari honvéd
gyalogzászlóalj õrmestereként kezdte,
az olasz hadsereg vezérkari tábornokaként
fejezte be.

Bem hadnagya,
Garibaldi õrnagya (1.)

Bem tábornok

26|Biharország|2016. január



noksága alatt szabadították fel Erdélyt, majd
egyes századaikat az Érc-hegységet zároló ma-
gyar csapatok közé osztottak be, sõt ott voltak
az Ojtozi-szoroson keresztül Moldvába törõ se-
regben is. Szintén Nagyváradon alakította meg
1848 decemberében Hódossy Miklós kormány-
biztos Bihar megye újonckvótán felüli, túlnyo-
mórészt román kontingensébõl az 55. honvéd-
zászlóaljat, amely már december 19-én a
Csucsa melletti Börvény-völgyben található
almási hidat védve átesett a tûzkeresztségen. En-
nek a nemzetõrökbõl alakult zászlóaljnak lett az
önkéntese õrmesteri rangban Pavel Pop. A tér-
ségben szabályos román–román összecsapás
bontakozott ki, mivel a honvédeket a 17.
naszódi román határõr gyalogezred 2. zászlóal-
ja, két század bukovinai határvadász, valamint
mócföldi népfelkelõk támadták.

A hõsies magatartásuk miatt Bem kitüntetõ
figyelmét is elnyerõ 55-ösök egyébként több-
ször keveredtek harcba nemzettársaikkal. A
Riczkó Károly ezredes parancsnoksága alatt
harcoló dandár jobb szárnyát a Fráter Alajos ve-
zette 55. zászlóalj 700 honvédje képezte. Sike-
rült megakadályozniuk, hogy az ellenség a Ki-
rály-hágón áttörve Nagyvárad elfoglalására in-
duljon, sõt Czecz õrnagy december 20-i zsibói
gyõzelme után, immár közvetlenül Bem vezérle-
te alatt, akadálytalanul nyomultak keletre, Ko-
lozsvár felszabadítására.

Akikrõl hallgat a román történet-
írás

A román nép 1848–49-es cselekedeteit ille-
tõen a román történészeket nehéz feladat elé ál-
lította a románok egységét hirdetõ eszme, hi-
szen a magyar országgyûlést Debrecenbe is kö-
vetõ 32 román képviselõt, valamint a magyar

hadseregben harcoló sok-sok ezer román hon-
védet nehezen lehetett árulóvá nyilvánítani…
Bona Gábor hadtörténész számításai szerint a
honvédseregben megfordult mintegy 200 ezer
katonának csaknem 40 százalékát nem magyar
ajkúak alkották. A 25 000 román nemzetiségû
katona az összhaderõ 12-13 százalékát, a 80
ezer fõnyi nemzetiségi katonaságnak pedig 30-
31 százalékát alkotta. E nagy létszámú legény-
ség mellett a honvédsereg tisztjei között csak né-
hányan voltak román nemzetiségûek. Ez nem
csupán szemléleti kérdés volt, hiszen 1848 elõtt
a román határõrezredeknél helyezkedhettek el
azok a román ifjak, akik katonai pályára készül-
tek, s éppen az Urban ezredes vezette román
határõrség – a mócföldi felkelõkkel karöltve – in-
dított az osztrák haderõvel együtt össztámadást
Erdélyben a szabadságharc ellen.

Az erdélyi hadjáratban

A mi román hõsünk viszont, sok ezer nem-
zettársával egyetemben, csatáról csatára harcolt
Bem tábornok nagy sikerû hadjáratában, s végül
– az orosz cári hadak betöréséig – gyakorlatilag
kiszorították Erdélybõl az ellenséget. Csutak Kál-
mán õrnagy szükségét érezte annak, hogy eny-
hítse magyar katonái bizalmatlanságát a hétrõl
hétre számosodó román társaik iránt. Bajtársias-
ságra felhívó napiparancsa szerint: „…mert
nincsennek-e most is soraitokban oláh ajku tár-
saink? Nem vérzettek-e azok vélünk együtt a
csucsai, feketetói, gálfalvi, Nagy-Szeben, Nagy-
Szelindek, Vízakna, Szászváros és a Piski örök
emlékû csatáiban, éppen ugy, mint bár melyik
magyar közöttünk?”

Ami Pavel Popa hadi cselekedeteit illeti, saj-
nos nem sokat tudunk róluk. Megérdemelné,
hogy egy fiatal történész kinyomozza vitézi tette-
it. Az biztos, hogy miután Csucsánál átesett a
tûzkeresztségen, végigverekedte a csatatereket.
Érdemei elismeréseként Nagyszeben elsõ ostro-
makor (1849. január 21.) kapott alhadnagyi –
egyes források szerint hadnagyi – rangot. Nagy-
szeben bevételéért az 55-ös honvédek mindegyi-
két kéthavi zsold rendkívüli kiutalásával jutalmaz-
ta Bem apó, a sereg fõvezére. Azt Pavel Popa
parancsnokától, az érseléndi születésû Fráter
Alajos visszaemlékezéseibõl tudjuk, hogy 1849.
július 20-án csapatával a Vöröstoronyi-szorosból
Havasalföldre szorítják, a törökök elõtt teszi le a
fegyvert Sumlán, majd Kutahiában Kossuth test-
õrcsapatába jelentkezik.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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2016. január|Biharország|27

A partiumi–
bánsági románok,
köztük
a Nagyváradon
nevelõdött Pavel
Popa, magukénak
érezték
a 12 pontot



megfogalmazása szerint: „Itt, néhány év alatt
már harmadik helyükön, a pálosok végre
megállapodtak. Felépítették ikertornyú egy-
házukat s konventjüket saját, mûvész és kéz-
mûiparos tagjaik által.”

Az építkezés befejezésérõl nincs pontos
adatunk, a Vépi Máté szerzetes által tervezett
és kivitelezett templom és rendház is valószí-
nûleg 1766-ra elkészülhetett. A rendház köz-
vetlenül a templom melletti egyemeletes épü-
letrészben volt.

Premontreiek váradon

A rendet Szent Norbert alapította 1120-
ban Prémontrében. A hagyomány szerint a fe-
hér kanonokok II. István király (1116–1131)
hívására érkeztek Magyarországra, és Várad-

A török hódoltság, majd a Rákóczi-szabad-
ságharc elmúltával a többi szerzetesrend mel-
lett a pálosok is megjelentek Váradon. Csáky
Imre bíboros 1724-ben és 1725-ben két há-
zat is vett nekik az Úri utcában, Mosóczy
András páter már itt lévõ háza mellé. Öt évre
rá építõanyagot is adott a kolostor felhúzásá-
hoz, de a pálosok nem fogtak hozzá az épít-
kezéshez, ugyanis Okolicsányi János püspök
1736. május 12-én átadta nekik a Szent Bri-
gitta-templomot. Késõbb Csáky Miklós püs-
pök amiatt, hogy a Körös-parti kis fatornyú
templom mellett a folyó gyakran kiáradt, Fe-
jér Pál pálos tartományfõnök személyes ké-
relmére új helyet jelölt ki számukra. Az Úri ut-
cában, akkor még a város szélén, nyolc telket
vásárolt, nem messze a Várad-Olaszi határá-
nak számító Páris-patak medrétõl. A vízfolyás
a késõbbi Szigligeti utca közelében keresztez-
te az Úri utcát.

Miklós püspök szándéka az 1740. július
13-án kelt adománylevele szerint az volt,
hogy a pálosok az általa adományozott 55
négyszögölnyi telken konventet, templomot
és tanintézetet építsenek. Bunyitay Vince

|a régi Várad

A premontrei
templom
és rendház
egy XIX. századi
festményen
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Negyed évezrede áll
a templom és a rendház
A mai premontrei templomot és rendházat
eredetileg a pálos szerzetesek
építették 250 évvel ezelõtt. Mindkét
építmény 1808-ban került a premontrei
rend tulajdonába.

A kéttornyú premontrei templom külsõ képe



tély boltozatának közepén halványkék mezõ-
ben a háromszögû istenszem, körülötte a bol-
tozat mezején virágindás stukkódísz látható.

Az istenháza mûvészi értékei közül feltétle-
nül említést érdemelnek az építõ pálos szerze-
tesek fafaragásai. Az õ kezük munkáját dicsé-
rik a tölgyfa padok, a vakablakokat eltakaró
faragványok éppúgy, mint az orgonakarzat
rokokó farácsai. A négy szakaszra osztott 22
pad oldallapjait virágdíszek ékesítik. A szaka-
szok elsõ és hátsó lapjain virágdísszel övezett
faragások 16 történetet ábrázolnak Remete
Szent Pálnak, a rend õsatyjának életébõl:
megkísértését, bolyongását, önsanyargatását
és megdicsõülését. A nagy tudást, tehetséget,
elmélyülést megkövetelõ alkotások szerzõi
névtelenek maradtak.

A templomban négy, 1808-ból való mel-
lékoltár található. Ezeket már a premontreiek
állították. Jobbról az elsõ a Szent Anna-oltár,
majd a Szent Ágoston-oltár következik. Az
utóbbi elõtt egy XVII–XVIII. századi, hársfá-
ból faragott, mûvészi Pieta szobor látható.
Bal oldalon a Szent Jakab- és a Szent Nor-
bert-oltár található. Mind a négy oltárkép
azonos szignatúrát visel: „Révész–1874”. Az
utóbbi oltár kivételével, oltárfelépítmény hiá-
nyában, az oltárképek aranyozott rámában
vannak felfüggesztve. A templomban megta-
lálható még 1906-tól Szûz Mária szobra, illet-
ve az 1980-as évektõl a Jézus Szíve szobor.

A hajóban található egy megfakult régi
kép, a lengyel czestochowai pálos templom
kegyképének másolata: Miraculosa Imago
B. V. Censtochoviensis. Az egykori pálos
eredetû oltárkép a sasvári kegykép mása, a
Hétfájdalmú Boldogasszonyt ábrázolja. Ezt
1808-ban a premontreiek az elhagyott temp-
lomban találták, akárcsak az egykori kis oltárt
(üveggel lefedett gipsz relief, a Madonna ké-
pe fölött világoskék baldachin).

A fõoltár képe a kereszt alatt álló Fájdal-
mas Szûzanyát ábrázolja. 1841-ben festette
Mezey Lajos. 1935-ben Mikes Ödön felújítot-
ta, ekkor az oltár is új felépítményt kapott.

Péter I. Zoltán

tól északra, a Sebes-Körös jobb partján emel-
kedõ dombtetõn, Váradhegyfokon emeltek
monostort, templomot Szent István elsõ vérta-
nú tiszteletére. A városban a protestantizmus
megerõsödése után, 1557-ben Varkocs Ta-
más fanatikus hívei felégették, elpusztították a
váradhegyfoki monostort, templomával
együtt.

A török uralom után Csáky Imre váradi
püspök (1702–1732), egyben kalocsai érsek,
bíbornok adott telket számukra Olaszi Fõ ut-
cáján új klastrom építésére. Ez „elég nagyki-
terjedésû, de a Körös vízjárta beltelek volt” a
mostani Park Szálló és a mellette levõ akkori
kert helyén. A rend adminisztrátorának még
1730 elõtt építettek egy házat itt. Mivel a tel-
ket gyakran elöntötte a Körös vize, 1761-ben
arra kérték Mária Teréziát, hogy egy alkalma-
sabb helyen, a szentmártoni pusztán építhes-
sék fel a konventet és a templomot, ott, ahol
már tanyájuk is volt. Kérésük a következõ év
nyarán meghallgatásra talált, és így kiköltöz-
hettek Várad-Olasziból.

II. József császár 1787 decemberében
szüntette meg a szerzetesrendeket. Majd csak
1808-ban helyezték vissza jogaiba a pre-
montrei rendet, amely a pasztorációs tevé-
kenység mellett a gimnáziumi oktatást is vál-
lalta. Ekkor kapták meg Nagyváradon, az Úri
utcában a kéttornyú egykori pálos templomot
és rendházat. A premontreiek a rendházat –
Biró József feltételezése szerint – a XIX. szá-
zad elején a második emelettel bõvítették.

A rendház mellett a XIX. század derekán
már létezhetett egy iskolaszárny, ugyanis az
1859-ben kiadott Halácsy-féle térképen már
látható a fõgimnázium elsõ, az utca vonaláig
nyúló, kétemeletes szárnya és az udvari trak-
tus a mostani fõbejáratig. Ezt bõvítették
1872–1874 között az Akadémia utcáig. Az
utóbbi épülettömbben már nem a királyi jog-
akadémia kapott helyet.

A templombelsõ 

A premontrei templom egyhajós. A szen-
tély és a hajó találkozásánál két korinthusi fe-
jezetû oszlop a szentély csehboltozását tartja.
A szentély falát az oltár két oldalán a falba si-
muló, korinthusi fejû pillérkötegek tagozzák,
és az arányosan tört fõpárkányon pihenõ, fi-
nom ornamentikájú stukkóval díszített ívbor-
dázatok tartják.

A templom belseje 1920-ig teljesen fehér
volt, csak utána nyerte el színezését. A szen-
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kedvelt színpadi mû. Talán egy ismert, jó szi-
matú drámaíró mondta a fiatalabb Dumas-
nak: „Öregem, csinálj darabot abból a Kamé-
liásból, én ugyan még nem olvastam, de túl
nagy a divatja, semhogy egy jó elõjátékkal fû-
szerezve ne legyen belõle négy sikeres felvo-
nás az Ambigu-ben…” A szerzõ állítólag nyolc
nap alatt írta meg a XIX. század legnagyobb
kasszadarabját 1852-ben, egy évre rá pedig
már készen volt Verdinek a darabból írt ope-
rája La Traviata címmel. Érdekes szójáték a
Verdi-címadás, ugyanis a kurtizánokat gyak-
ran nevezték perditának, ami az olaszban (és
más újlatin nyelvben is) elveszett (lecsúszott)
lányt jelent, a Traviata viszont az ellenkezõje:
a megtalált (megdicsõült) nõt.

Kétszeres párhuzammal is magyarázható,
hogy a magyar irodalomban aránylag gyorsan
meghonosodott a perdita-divat: egyrészt ha-
sonlóak a társadalmi körülmények és felfogá-
sok, másrészt az 1855-ben született Re-
viczky Gyula ugyanúgy a törvénytelen gye-
rek mostohának mondható sorsát éli, mint az
ifjabb Dumas, és ugyanúgy igaztalannak tartja
a tõle független „bûn” miatti mellõzést. Nem
véletlen tehát, hogy épp Perdita címmel ír
versciklust a Dumas-hõsnõhöz, Marguerite
Gautier-hez hasonlóan élõ szerelméhez. A cik-
lus II. részét idézem, illetve az V. részbõl a
verszárlatot: „Szeretlek, mint egy elhagyot-
tat / Egy másik elhagyott szerethet. / Ahogy
vergõdõ fájdalom csak / Képes szeretni: úgy
szeretlek. // Nem a gyönyörnek tiszta mé-
zét / Szomjazza ajkam, hogyha csókol, / Az,
ami hozzád vonz, a részvét, / Szeretlek, édes,
szánalomból. // Szeretlek, mert, mint én, le-
ányka, / Te is jobb sorsot érdemelnél. / Sze-
retlek, mert reád találva / Látom, van árvább
szív szívemnél. // Szeretlek önzésbõl, kimon-
dom, / Mert amidõn szemedbe nézek: / Egy-
szerre tûrhetõbb a sorsom / S én kezdlek vi-
gasztalni téged!” Az érzelmes vallomássort vé-
gül azzal a „jó tanáccsal” zárja, hogy igyekez-
zék a lány is minél elõbb meghalni: „Óh, kér-
jed inkább istened, / Hogy most hunyhasd le
két szemed, / Mikor még van szívedben
álom, / S van mit siratnod e világon.” A köl-
tõ maga is a kor „szent betegségében”, tüdõ-
bajban szenvedett, és harmincnégy évesen
hunyt el. Költõtársa és barátja, Komjáthy

kkortájt lett Európában divatos a társa-
dalom peremére sodródott, „üzlet-

szerûen kéjelgõ” nõk (kurtizánok,
utcalányok, örömlányok stb.)
megdicsõülése a tragikus szere-

lemben, amikor a feminista mozgalom már
„szállította” a biztos olvasói bázist. A folyamat
elõzményeirõl és belendülésérõl sorozatunk
egyik elõzõ részében (Hölgyek célkeresztben)
már részletesen beszéltem, most erre a külön
motívumra, illetve a körülbelül száz évig tartó
divatjára térnék ki.

A téma megjelenik ugyan már Antoine
Francois Prévost Manon Lescaut (regény,
1731) és Victor Hugo Marion Delorme
(dráma, 1831) mûvében, de az igazi átütõ si-
ker ifj. Alexandre Dumas 1848-ban megje-
lent, A kaméliás hölgy címû regénye. Bajomi
Lázár Endre, a francia irodalom egyik legis-
mertebb magyar szakértõje a mûvel kapcsolat-
ban megemlíti azt az irodalomtörténeti legen-
dát is, hogyan lett a népszerû regénybõl köz-

A

IRODALMI DIVATKERGETÕ

Perditák és Traviaták
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Reviczky Gyula 



Jenõ Reviczky Gyula halálára címû versé-
ben többek közt az alábbiakat írja: „Emlékszel-
e, hogy itt alant mi voltál? / Lemondás bajno-
ka, eszménynek oltár, / Éneklõ koldus volt cí-
med. / Eszmények, ábrándok csöndes beteg-
je, / Titkos vágyakra és fájó sebekre / Mon-
dottál mélabús rímet. / (…) / Nem lesz a köl-
tészet mindig betegség! / Közelg a nap, én ér-
zem fergetegjét, / A lélekifjító vihart, / belép
az álmok ihletett betegje / A dús, aranynapú,
zengõ ligetbe, / Miért a bús Reviczky halt.”

Komjáthy „jóslata” bevált: a XIX. század vé-
gén jelentkezõ nemzedéknek mintha még in-
kább csak suttogva megpedzett témáit, illetve
a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud költészeté-
ben már erõteljesen jelentkezõ, dekadensnek
mondott irányzatok (szimbolizmus, impresszi-
onizmus) jegyeit is Ady Endre erõsíti fel és
honosítja meg a magyar költészetben a XX.
század legelején. Az elsõ párizsi útja után
megjelent Új versek kötetében a perdita-mo-
tívum is jelentkezik Az én menyasszonyom cí-
mû költeményében, olyan erõvel, mintha han-
gosbemondón kiáltaná a kortárs magyar vers-
olvasóknak: „Mit bánom én, ha utcasarkok
rongya, / De elkísérjen egész a síromba. //
Álljon elõmbe izzó, forró nyárban: / »Téged
szeretlek, Te vagy, akit vártam.« // Legyen ki-
rugdalt, kitagadott, céda, / Csak a szívébe lát-
hassak be néha. // Ha vad viharban átkozód-
va állunk: / Együtt roskadjon, törjön össze lá-
bunk. // Ha egy-egy órán megtelik a lel-
künk: / Üdvöt, gyönyört csak egymás ajkán
leljünk. // Ha ott fetrengek lenn, az utcapor-
ba: / Boruljon rám és óvjon átkarolva. //

Tisztító, szent tûz hogyha általéget: / Szár-
nyaljuk együtt bé a mindenséget. // Mindig
csókoljon, egyformán szeressen: / Könnyben,
piszokban, szenvedésben, szennyben. // Ami-
ben minden álmom semmivé lett, / Hozza
vissza Õ: legyen Õ az Élet. // Kifestett arcát
angyalarcnak látom: / A lelkem lenne: éle-
tem, halálom. // Szétzúzva minden kõtáblát
és láncot, / Holtig kacagnók a nyüzsgõ vilá-
got. // Együtt kacagnánk végsõ búcsút int-
ve, / Meghalnánk együtt, egymást istenít-
ve. // Meghalnánk, mondván: / »Bûn és
szenny az élet, / Ketten voltunk csak tiszták,
hófehérek.«”

Arról is volt már szó irodalmi sorozatunk-
ban, hogy az I. világháború úgy kezdte el a nõi
emancipáció kérdésének megoldását, hogy
mondhatni észrevétlenül vették át a civil élet-
ben a fronton harcoló férfiak helyét a nõk,
ugyanakkor világszerte megnyílt a nõk elõtt a
továbbtanulás lehetõsége, majd pedig a II. vi-
lágháború tovább mélyítette azt a nyilvánvaló
tényt, hogy a nõ helye nem csupán a fakanál
mellett vagy a babaszobában van. Ezzel a vál-
tozással párhuzamosan ment ki a divatból a
nemes érzelmû, szerencsétlen körülmények
közé lökött perditák divatja. Majdnem száz év-
vel a divatot teremtõ Kaméliás hölgy megje-
lenése után ugyancsak francia szerzõ, Jean-
Paul Sartre, az egzisztencialista filozófia
„atyja”, 1946-ban írja A tisztességtudó utca-
lány címû darabját. Ahogy filozófiája, a darab
középpontjában is az emberi szabadság, illet-
ve a választás lehetõségének kérdése áll: az ut-
calány egy bûntény szemtanúja, pontosan tud-
ja ugyan, hogy mi történt, de amikor tanús-
kodnia kell, nem biztos a helyes válaszban.
Márpedig helyesen akar cselekedni, ezt sugall-
ja neki alapvetõen tisztességtudó értékrendje.
De vajon hajlandó-e mást vallani, mint amit lá-
tott? Mi gyõzheti, mi gyõzi meg errõl? Végsõ
soron elfogadjuk-e a társadalom kínálta szere-
pet, vagy élünk az ember egyetlen valódi sza-
badságával, a döntés lehetõségével – foglalja
össze a dráma gondolatmenetét a Wikipédia
szócikkírója. Sartre válasza ugyanaz, mint a
Zárt tárgyalás címû darabjának alapgondola-
ta, vagyis hogy nincs pokol – egymásnak va-
gyunk a poklai, azaz: a választásainkat, érték-
ítéleteinket sokan próbálják befolyásolni, de a
döntés felelõsségét nem háríthatjuk el ma-
gunktól. Bármilyen legyen is a társadalmi stá-
tusunk, akármivel keressük a kenyerünket,
akármilyen körülmények között, akármit is
mondjanak rólunk az emberek.

Molnár Judit
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Székelyhídon a rendszerváltás után a férfi-
kórus alakult meg elõször, még 1997-ben. A
jó hangú hölgyek egy ideig kacérkodtak a ve-
gyes kórus gondolatával, végül mégis úgy dön-
töttek, hogy nõi népdalkört alakítanak. A
szebbik nem tagjai a kórustalálkozókon kaptak
kedvet ahhoz, hogy felzárkózzanak az éneklõk
csapatainak sorába. Közülük két vállalkozóbb
kedvû, Mészáros Ibolya és Todosi Erzsé-
bet elindult kórustagokat verbuválni és kórus-
vezetõt keresni. Azt akarták, hogy szakavatott
vezetõ irányítsa õket. Az akkori székelyhídi re-
formátus lelkipásztor, Gavrucza Tibor tiszte-
letes sietett segítségükre azzal, hogy felkérte a
Hajdú-Bihar Megyei Közmûvelõdési Intézet
igazgatóját, Lukovics Andrást, segítsen kar-
vezetõt találni a megalakulandó népdalkör-
nek. Õ a létavértesi Sütõné Veres Juditot
ajánlotta, s õ el is vállalta a feladatot. A tobor-
zómunkának köszönhetõen hamarosan össze-
állt egy tízfõs csapat. Mivel március 15-én
akartak debütálni, gyors ütemben hazafias da-
lokat tanultak meg.

A társaság gerincét a már korábban is mû-
ködõ református kórus tagjai képezték, kiegé-
szülve a katolikus kórus tagjaival, és a tanárnõk

közül is voltak, akik beálltak a népdalkörbe.
Nevet is kellett választaniuk, a kórusvezetõjük
javasolta, legyenek Búzavirág Népdalkör. Így
tulajdonképpen oktatójuk lett a keresztanya is.

A következõ kihívást fellépõ ruhák beszer-
zése jelentette. A modell kiválasztásában segít-
séget adott a karvezetõ. Megvette Magyaror-
szágon a kékfestõ anyagot, abból egy székely-
hídi varrónõ készítette el a ruhákat. Ez ma is
megvan, de azóta új fellépõ ruhát is varrattak.

Sajnos három év elteltével meghalt a kórus-
vezetõjük, attól kezdve közel három évig veze-
tõ nélkül maradtak. Megpróbáltak vezetõ nél-
kül, citerakísérettel énekelni, de ez nem hozta
meg a saját maguktól elvárt eredményt. A
megoldás az lett, hogy Béres Csilla zeneta-
nár 2011-ben elvállalta a népdalkör vezetését.
Ez számára is új feladat volt, hiszen addig ilyen
téren nem tevékenykedett. Az általa ismert
népdalokon kívül újabbakat kellett megtanul-
nia, a daloskönyvek állandó olvasmányainak
számítanak. Mondhatni, egymástól is sokat ta-
nulnak.

Tízéves a székelyhídi
Búzavirág Népdalkör
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November havában ünnepelte tizedik
születésnapját a Búzavirág Népdalkör.
Jubileumi fellépésük a XI. Érmelléki
Kórustalálkozón volt.

Székelyhíd
„Búzavirágait”

köszönti
a polgármester

a jubileumon

Béres Csilla, a jelenlegi karvezetõ



Rendszeresen fellépnek városuk egyházi és
polgári ünnepein, kórustalálkozóján, de szíve-
sen elfogadnak meghívást más településektõl
is. Énekeltek már Szentjobbon, Csokalyon,
Kiskerekiben, Érmihályfalván, Nagyváradon,
de Magyarországon is bemutatkoztak. A Búza-
virág állandó tagjai a következõk: Bokor Pi-
roska, Fángli Jolán, Haraszt Margit,
Hasznosi Rozália, Hevesi Magdolna, Kis-
ded Emma, Jagos Helén, Joachimstahler
Mária, Major Gizella, Mészáros Ibolya,
Oláh Aranka, Szigeti Jolán, Todosi Er-
zsébet. Többen közülük templomi kórusok-
ban is énekelnek. Nagy szeretettel várják az
újabb dalolni szeretõ hölgyeket, különösen
nagy örömmel fogadnák a fiatalabb korosztály
képviselõit. 2007-ben beneveztek a nagyvára-
di Ki mit tud? vetélkedõre, és a hagyományõr-
zõ kategóriában népdallal különdíjat nyertek.
Ezen felbuzdulva másik évben már dobogós
helyen végeztek, elnyerték a harmadik díjat. A
díjjal járó pénzt a kórus fejlesztésére fordítot-
ták. Büszkék az általuk elért eredményekre,
ezek további kitartó munkára sarkallják õket.

Tizedik születésnapjukra emlék CD-vel lep-
ték meg magukat, ezen az eddigi legsikerül-
tebb dalaik hallhatók. Egy-egy példányát aján-
dékba adták a jubileum alkalmából fellépõ töb-
bi kórus vezetõinek. Béres Csilla karvezetõt a
további terveikrõl kérdeztem.

„Mindenképpen megmaradunk népdalkör-
nek – szögezte le. – Repertoárunkat folyama-
tosan bõvítjük, és igyekszünk új tagokat ma-
gunkhoz csábítani. Sajnos ez elég nehéz fel-
adat. A fiatalok körében ugyanis nem népsze-
rû a daléneklés. Akik elkezdik, azok pedig rö-
videsen egyetemre mennek, így kikerülnek a
csapatból. Szeretnék eljutni a népdalkörrel
egy olyan helyre, ahol szakmai minõsítést
kapnánk. Ez jelenleg csak Magyarországon le-
hetséges. A szükséges elõkészületeket megtet-
tem, már megvan a kapcsolatunk, így remél-
jük, erre hamarosan sor kerül. A minõsítés
mellett sokat segítene, hogy elemezzék a
munkánkat, és felhívják a figyelmünket arra,
mit teszünk jól, és min kell javítani.”

Szõke Ferenc

A tanárnõ 1982-ben Székelyudvarhelyen
született, a Palló Imre Mûvészeti Iskolában
érettségizett, s a temesvári egyetemen folytat-
ta tanulmányait, ének szakon. Diplomázás
után öt évig Temesváron tanított, majd megis-
merte jelenlegi férjét, és követte õt Székely-
hídra. Most Nagyváradon tanít a mûvészeti is-
kolában, emellett vezeti a székelyhídi népdal-
kört és a katolikus kórust. Az iskolásoknak
néptáncot is tanít.

Az új vezetõvel új erõre kapott a Búzavirág,
és teljes odaadással dolgozik. Repertoárján
megtalálhatók más tájegységek dalai is. He-
tente gyakorolnak, a próbatermet a polgár-
mesteri hivatal bocsátotta rendelkezésükre. A
kórustagok együttléte több mint próba, hiszen
valamennyien barátok. Minden ilyen baráti
összejövetel különösen nagy örömöt nyújt szá-
mukra. Természetesen a gyakorlást nagyon
komolyan veszik, abban sem õk, sem a veze-
tõjük nem ismer tréfát. Csak így lehet eredmé-
nyeket elérni. A névnapokon is összegyûlnek
közös ünneplésre, és természetesen olyankor
is felcsendül néhány nóta.
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Kereszt és hatlövetû

Ritka empátiával írt cikket olvashatunk Ady
Endre tollából Aki halála óráját tudja címmel
(Szabadság, 1901. február 26.). „Pátriárka
kort ért Papp Zachariás, hosszú, lenge, õsz
szakállú, galambfehér fejû lelkipásztora a dió-
szegi gör. keleti vallású híveknek. Élt az Úrnak
tiszteletében s az emberek szeretetében. Hí-
ven gondját viselte a reá bízott nyájnak. Az Úr
megáldotta az õ pásztorát. Nyolcvanhét esz-
tendõt engedett neki élni, s e hosszú-hosszú,
békességes esztendõkbõl hatvanegy évig lelki-
pásztora volt egy gyülekezetnek. (…) Két nem-
zedéket élt túl az agg lelkész. És nagy gondo-
latok szállták meg a minap. Bejött ide Nagyvá-
radra, s betért Lévai Márton sírkõraktárába.
Egyszerû, barna sírkövet rendelt, s ez a sírkõ
ma már kész van. Ez a felirata: Itt nyugszik /
Papp Zachariás / Hatvanegy évig volt diósze-
gi / gör. kel. lelkész / szül. 1814. június 19-
én, / meghalt 1901. március 10. Béke ham-
vaira! Így szól a sírfelirat: szép magyarul. Az
öreg patriárka sejti, tudja, hogy õ nem fog to-
vább élni, csak március 10-ig… Azt akarja,
hogy álljon a jel sírja felett. Hogy õ maga ké-
szíttesse el. – Mert nincsen senki rokonom.
Meghaltak réges-régen – mondta reszketõ
hangon. A sírkövet pedig holnap maga Lévai
szállíttatja ki Diószegre, s felállítják a csendes
temetõben. Mi szeretettel kívánjuk a diószegi
gör. keletiek patriárka korú lelkészének, hogy
sejtelme ne váljék valóra. Ereje, melyet nyolc-
vanhét hosszú esztendõ nem fogyasztott el,
tartson még tovább, s ki kelljen majd korrigál-
ni ezt a sírkõfelírást.”

Református egyházunk monográfusa, Mol-
nár János is elismerõen írt róla 1885-ben.
Egyházi anyakönyvekbe rótt feljegyzéseinek
köszönhetõen tudjuk, mennyit tett e hosszú
idõ alatt a diószegi román-falusi egyház fejlõ-
déséért.

„Meghalt Papp Zakhariás Bihar-Diószeg
görög keleti lelkésze, ki hatvanhat évig lelki-
pásztorkodott, híveiben a magyar hazafias ér-
zést ápolta, s a 48-as nehéz idõkben is
tántoríthatatlanúl teljesítette kötelességét mint
hazafi, 88 éves korában, s az egész környék
nagy részvéte közt temették el.” (Vasárnapi
Újság, 1902. május 25.)

„Annak idején mi is megemlítettük, hogy
Papp Zakariás, a bihardiószegi gör. keleti lel-
kész, megálmodta, hogy 1901. március 10-én
meghal. Be is ment az öreg pópa Nagyvárad-
ra és Lévai Márton sírkõraktárában kiválasztott
egy sírkövet, ki is vésette rá pontosan még a
halála napját is. Az álom azonban nem telje-
sült, mert az õsz lelkipásztor csak most, a meg-
álmodott halálnap után több mint egy évre
hunyt el 88 éves korában. Vasárnap temették
el óriási részvét mellett. Ott volt a környék szí-
ne-java s meghatottan kisérték ki az öreget a
temetõbe. Hat pap temette s temetésén egy
sajnálatos incidens is történt. A pelbárthidi gör.
keleti pópa, akit nemcsak a környék nem sze-
ret, de akitõl még tulajdon hívei is idegenked-
nek, – megtiltotta, hogy magyar szónoklatot
tartsanak a koporsónál. A jeles lelkész még a
magyar búcsúztatót sem engedte meg, amiért
a diószegi gör. keleti hívek valósággal föl van-
nak lázadva s kijelentették, hogy ha kedvük
szerint való magyar érzelmû lelkészt nem kap-
nak, áttérnek a római katholikus hitre. Halála
alkalmából fölelevenítik életébõl a következõ
érdekes epizódot: Papp Zakariás már 1848-
ban is papja volt a diószegi román híveknek.
Jó magyar érzelmû embernek tudta mindenki,
s még a légynek sem ártott. Hanem mikor az
erdélyi oláhok rémtetteirõl jöttek a borzalmas
hírek, Papp Zakariásnak is meggyûlt a baja. A
községbeli emberek elfogták és föl akarták
akasztani. A községháza udvarán a kútgémet
szemelték ki bitónak, úgy eszelték ki, hogy föl-
kötik koloncnak a papot s aztán a vedret le-
eresztik a kútba, a kölönc pedig föllibben a le-
vegõbe. Már a nyakára rá is igazították a köte-
let s a fõkolompos rákiáltott a vedernél álló
téglavetõ cigányokra: – Húzzátok! Papp Za-
kariás összetett kezekkel állott és imádkozott.
A kezeit nem kötözték össze. – Minek azt ösz-
szekötni, csak hadd rugkapáljon! – gondolták.
E kritikus pillanatban érkezett meg Diószeg

Érdekes tagjai minden közösségnek voltak
és lesznek. PAPP ZAKARIÁS
és DOBOS GÁBOR az Érmellék múlt századi
társadalmának két ellentétes rétegét
képviseli, de a maga módján mindegyikük
különlegesnek minõsült már életében.
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község református lelkésze, aki ráriadt a vér-
szomjas tömegre: »Mit akartok? Mért bántjátok
ezt a derék embert?« A nép elcsendesedett s
nem lett bántódása többé Zakariásnak az egész
szabadságharc alatt. E kis epizód miatt is meg-
maradt jó magyarnak s váltig hirdette híveinek:
– Ne adjatok szállást se németnek, se muszká-
nak. Az orvosok állítása szerint »kora« halálát a
nevezetes álom okozta. Annyira foglalkoztatta
ez az álomlátása, hogy búskomor lett s mind-
jobban alásüllyedt addigi jó egészsége.”(Pesti
Hírlap, 1902. április 30.)

Bihar megye egyik leghírhedtebb betyárja
volt Dobos Gábor. 1836-ban született Bi-
hardiószegen. Számos néprajzi gyûjtés és le-
véltári kutatás (Papp Attila dolgozata Margittá-
ról, Kovács Piroska Érmihályfalváról, Digitális
balladatár, Móricz Pál írása, Küllõs Imola be-
tyármonográfiája, Szentesi Zöldi László nagy
betyárkönyve, Ecsedi István hortobágyi be-
tyárnótái) bizonyítja ismertségét a Partiumban
és Erdélyben. Jó útra térése utáni élete azon-
ban eddig ismeretlen volt, amint életének né-
pi romantikától mentes tényei is. A korabeli
tudósítások ezt a homályt oszlatják el számos
életrajzi adattal gazdagítva tudásunkat. „A Bi-
har megye egy részét rettegésben tartó rabló-
bandát eddigelé még nem sikerült elfogni, bár
most tagjainak személyleírása már közöltetett
az illetõ hatóságokkal. E szerint Dobos Gábor,
a hírhedt rablóvezér, középtermetû, szõke
egyén, ki hátultöltõ puskát és revolvert visel
fegyver gyanánt. Társai Rácz és Katona Gá-
bor.” (Vasárnapi Újság, 1875. február 14.)

„Dobos Gábor olyan hírhedt rabló, a kinek
vakmerõ történeteivel – szépirodalmi lap lé-
tünkre – mi is kénytelenek vagyunk olykor
foglalkozni. Tegnap megírtuk róla röviden a
hírt, hogy Diószegen elfogták. A »Bihar« leve-
lezõje, mint szemtanú, ír ez örvendetes ese-
ményrõl. Múlt szombaton szállt be a rabló Sü-
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bandában jártak
rabolni

(folytatás a következõ oldalon)
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tõ Imre diószegi gazdához, ki már egyszer be
is volt csukva, (a mint állítja ártatlanúl,) a Do-
bossal való egyetértés gyanúja miatt. A rabló
este, vacsora után ment most hozzá s elfogad-
va a maradék ételt, kérdezte: kinek van a falu-
ban pénze? Reggel távozni akart, de a gazda
ebédre marasztá, s aztán maga elment,
mondá, pálinkát hozni, voltakép pedig a vá-
rosházra, följelenteni a gonosz rablót és segít-
séget kérni elfogására. Mikor aztán Dobos
ivott a pálinkából, Sütõ megfogta hátulról s
nagyot kiáltott a künn lesben várakozó puskás
embereknek. Dulakodás közben Dobos meg-
harapta a Sütõ kezét, de szabadúlni már nem
tudott, mert egy berohant városi hajdú kötelet
vetett rá, lerántotta s megkötötte. Vitték a vá-
rosházhoz nagy zajjal, s a falu népe összegyûlt
csodájára. Délután ki volt kötve a városház ud-
varán. A nép boszankodott, hogy csalódott
benne. Azt hitte, hogy valami délceg Sobri,
holott igénytelen formájú, szõke, vörös arcú
ember, viseltes fehér hosszú köcében, kopott
nadrág és kalapban. Akár egy disznó-hajtsár:
»Be sajnálom, hogy ép Diószegen fogtak el, a
hol egy csirke fiát sem bántottam.« Anyja létai
oláh asszony. Délután négy óra tájban vason
szállíták tova, Székelyhídra. Három szekér és
két lovas pandúr kísérte.” (Fõvárosi Lapok,
1875. április 22.)

„Debrecenben most tárgyalják Dobos és
negyven rablótársának bûnpörét. Dobos Gá-
bor, a fõbûnös harminckilenc éves, érdiószegi
születésû, görög katholikus, nõtlen, tud írni,
olvasni; beszél magyarul, tótul, oláhul s keve-
set németül, eleinte kupeckedésbõl élt. 1857-

ben a József gyalog-ezredbe sorozták, de on-
nan három ízben megszökött és ugyanannyi-
szor súlyosat volt büntetve. Az aradi börtönbûl
1867-ben szökött meg, és ettõlfogva Nagyvá-
radon, Aradon, Pesten, Temesvártt s egyéb
helyeken Dienes István meg Ambrus István ál-
nevek alatt szerepelt. 1852-tõl kezdve hu-
szonhárom éven át szökött katona, orgazda,
tolvaj, rabló volt. A polgári életben Szilágy-
Somlyón 1853-ban orgazdaságért hathavi,
1856-ban ápril 9-kén Nagyváradon tolvajsá-
gért egyévi, 1870-ben Temesvártt betöréses
tolvajságért két évi börtönre volt ítélve, mely
utóbbi büntetését Vácon tölté ki. Rablásaiban
egy svájci kitûnõ szerkezetû nyolc-lövetû lõ-
fegyverrel és hatlövetû revolverrel volt fegy-
verkezve. Elsõ bûntényét tizenhat éves korá-
ban követé el; jelenleg negyvenkilenc bûnté-
nye van tárgyalás alatt, többi közt egy rabló-
gyilkosság, öt rablás, négy nyilvános erõsza-
koskodás és negyvenöt tolvajlás. Dobos ala-
csony termetû, tüskés hajú, ripacsos képû és
épenséggel nem az »ideális« haramiák közé
tartozik. Dobosnak két fõcinkos-társa: Katona
Gábor és Blaga Juon.” (Fõvárosi Lapok,
1875. december 17.)

„Dobos Gábor és társai 31,000 ft kárt tet-
tek rablásaikkal és tolvajlásaikkal.” (Fõvárosi
Lapok, 1875. december 29.) „A debreceni
törvényszék Dobos Gábor kedvesét: Turcsányi
Johannát, bizonyítékok elégtelensége miatt
fölmentette a bûnrészesség vádja alól.” (Uo.,
1876. február 26.) „A királyi tábla Dobos Gá-
bor hírhedt rabló halálítéletét, hír szerint, hu-
szonöt évi börtönre változtatta.” (Uo., 1876.
április 23.) „Debrecenbõl Dobos Gábor hír-
hedt rablót és társait már elkísérték az illavai
fegyházba.” (Uo., 1877. február 14.)

„Dobos Gábor, a híres rabló, kit Debreczen-
ben pár év elõtt 18 évi börtönre ítéltek, az illa-
vai fegyházból megszökött, s nyomtalanul el-
tûnt.” (Békésmegyei közlöny, 1880. július 27.)
„Az illavai fegyház igazgatója megcáfolja a hírt,
mintha Dobos Gábor, a híres rabló megszökött
volna.” (Fõvárosi Lapok, 1880. augusztus 3.)

„Az illavai fegyházból most szabadult ki Do-
bos Gábor, az egykor rettegett alföldi hara-
mia. Tizenöt évet töltött odabenn. Mint vasiz-
mú, délceg férfi került oda s most õszbecsava-
rodott fejjel, roskadozó állapotban kerül vissza
a szülõföldre. Mielõtt megnyitották elõtte az
ajtót, a lelkész szivreható beszédben figyel-
meztette emberi kötelességeire (…) Aztán
megmagyarázták neki, hogy a hátralevõ há-
rom esztendõ büntetését föltételes szabadság-
ban tölti, de minden legkisebb hiba miatt visz-

(folytatás az elõzõ oldalról)

Kereszt és hatlövetû
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szakerülhet. Az öreg fegyenc a bütykös ujjaival
alig gyõzte törülgetni a szemét. – Vigyázni fo-
gok a hibákra – s elsirdogált nagyon sokáig.
Egy óra múlva már egy illavai korcsmában pá-
linkázott. Két kis pohárral ivott meg s 8 krt fi-
zetett. Dobosnál 140 frt van. Ennyi pénzt
gyûjtögetett 15 esztendõ alatt. A fegyházigaz-
gatóság megváltotta számára a jegyet Nagyvá-
radig, a hova – mint a Szabadság jelenti –
pénteken érkezett meg. Innen tovább utazik
alkalmasint szülõföldjére, Nagy-Létára.” (Bu-
dapesti Hírlap, 1893. április 24.)

„Dobos Gábor, a hírhedt rablóvezér, aki
most szabadult ki Illaváról, mint Nagy-Létáról
írják, ott szülõvárosában nyugalmas penziót
élvez. Egy ottani gazdánál lakik, aki emberba-
ráti szívvel, teljes ellátást ad neki. Valószínû,
hogy a város bizonyos csekély évjáradékot is
fog megszavazni számára, a mibõl gond nélkül
fejezheti be még hátralevõ napjait.” (Fõvárosi
Lapok, 1893. május 18.)

„Kutyából nem lesz szalonna. A nagyváradi
csendõrség ügyes utánjárása ritka gonoszság-
gal szõtt rablógyilkossági tervet hiúsított meg a
tatarosi gyártelepen, egyúttal kézrekeritett egy
egész bandát, melynek élén senki más nem
áll, mint az illavai fegyházból a múlt hónapban
kiszabadult Dobos Gábor, a hírhedt alföldi ha-
ramia, a ki rablógyilkosság miatt tizennyolc évi
fegyházra volt ítélve, melybõl tizenöt eszten-
dõt kitöltött.” (Pesti Hírlap, 1893. július 16.)
Hogyan úszta meg ezt, nem tudjuk.

„Nagyváradról jelentik nekünk, hogy Dobos
Gábor, a ki a hetvenes években mint haramia-
vezér hét vármegyét tartott rettegésben, het-
venhat éves korában meghalt. Annak idején
harminctagu bandájával temérdek utonállást
követett el, de nem gyilkolt. Tizennyolc évet
töltött fegyházban s a mikor kiszabadult tejke-
reskedést nyitott Nagyváradon, a hol vagyont
szerzett. A mióta büntetését kitöltötte, békes-
ségben, mondhatni tisztességben élt.” (Buda-
pesti Hírlap, 1910. szeptember 15.) „Valami-
kor harminchat lovas tagú bandája volt Do-
bosnak és csak sokára és nagy nehezen tudták
kézrekeríteni. A törvényszék halálra ítélte, de
a király megkegyelmezett neki. A haramia ez-
után tizennyolc évig ült Illaván. Amikor kisza-
badult, Nagyváradra utazott, ahol összekerült
a régi kedvesével, akinek a pénzén vett házat
és teheneket. Virágzó tehenészete lett az egy-
kori betyárnak és most csöndes, nyugalmas
öregség után érte utol a halál.” (Pesti Hírlap,
1910. szeptember 14.)

Még ma is bukkannak fel eddig ismeretlen
visszaemlékezések. A tóti születésû néhai Mé-
száros Zoltán Margittáról e lapok hasábjain
mesélte 2013-ban, hogy egyedül dédapja, a
diószegi Mészáros János volt képes olyan bi-
lincset készíteni, amibõl Dobos Gábor nem
tudta kihúzni sajátos felépítésû kezeit.

Dr. Szabó József
amatõr helytörténész, 

Bihardiószeg
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edd. Az utolsó korty kávé ízével a
szájában éppen az újságot lapoz-
za, amikor a reggeli csendbe bele-
hasít a telefon hangja. Apu hív,
int a férjének, és mosolyogva be-

leszól. Jól aludtatok, remélem, majd homlokát
ráncolva figyel a háttérbõl érkezõ zajokra. Dü-
börgés, halk lihegés, és az anyja rekedt hang-
ja kiált valahonnan távolról. Apád meghalt,
hívd a mentõt!

Csend. Fülében dobol a vér. Apu nem éb-
redt fel. Nézi a férjét, és mondogatja: száz-
négy, száznégy, száznégy. És a hangja, hallja
magát, amint magabiztosan, pontosan sorolja
a diszpécsernek, amit kell. A férje rohanó lép-
tei, mert azonnal indulnak a szomszédos utcá-
ban álló házhoz. A kapu tárva, dúlt arcú any-
ja tébolyodottan rohangál. A kutyák ugatnak.
Apu. Az ágyon fekszik. A szeme. Mint egyszer
a vadászaton látott szarvasé. Opálos. A bõre
indigókék. A kezei némán lógnak. Nem inte-
get. Nem szerel. Nem simogat kutyát. Fekszik
némán. Meghalt.

Kapjuk le az ágyról, lihegi a férje, és máris
kezdi az újraélesztést. Õ az apja fejét simogatja.
Hátrahúzza a nyelvét, és figyeli a tüdejébõl fel-
szakadó hörgést. Harminc, átveszem, tolja fél-
re a férje kezét, és miközben számol, hallgatja
a bordák recsegését a keze alatt. Ólomként
kúsznak a másodpercek, a mentõ sehol. Add
át, markolja vállát a férje, míg õ a szemébe
csorgó verejtéket törölgeti. Hol… van… már…
az… a… kurva… mentõ… lihegi a férje az elsõ
negyedóra után. Aztán már nem is beszélnek.
Nem hagyjuk abba, olyan isten nincs, tolja el a
kezét, és folytatja zsibbadó csuklóval. Az anyja
csendesen zokog a sarokban.

Kintrõl fékcsikorgás és ajtócsapkodás. Át-
veszem, teszi a vállára a kezét a mentõs, és õk
némán hátralépnek. Teméntelen táska, gé-
pek, monitor, fecskendõk. Szakavatott kezek,

félhangokból felismert utasítások. A monito-
ron kis csúcsok ugrándoznak völgyekkel tarkít-
va. Így dobog egy szív. Vonalak. Pálcikák.
Apu és a közös életük pálcikákban elmesélve.
Ahogy fésülte gyerekkorában. Ahogy lekefélte
a ruhájáról a szöszöket, ha mentek valahova.
Ahogy megtanította bedugni a nadrágjába a
blúzát, hogy ne fázzon meg a dereka. Ahogy
szereti. Apu. Fibrillál, ráncolja szemöldökét a
mentõorvos a monitort figyelve, és elõveszi a
defibrillátort. Hátra, int, és a test tehetetlenül
feldobja magát. Még háromszor ismétlõdik
ugyanez, és a mentõsök arca egyre borúsabb.
Nem mehet el pont most, mondja a mentõor-
vosnak, pár nap múlva születik a dédunokája.
Apu, hallod, térdel mellé, és homlokához si-
mítja a homlokát. Már viszik. A hordágyon be-
szorítva a test a hevederek közé, csak az apja
kopasz feje búbja ismerõs. Puszilgatja. Drá-
gám, mondja, nagyon szeretlek.

Intenzív osztály. Sivító, pittyegõ gépek. Vil-
logó mûszerek. Ott fekszik. Gépek tartják élet-
ben, mondja az angyalarcú doktornõ, nagyon
beteg a szíve. Reggelre valószínûleg elmegy.
Köszönjenek el tõle. Hallja magukat, simítja
meg az anyja karját. Itt vagyunk, szeretünk,
tarts ki, hazaviszünk. Kérlek, apu. Simogatja.

Milyen ez az erõ, ami kiszippant közülünk
valakit? Elviselhetetlen otthon a látvány. A pa-
pucsa, a könyve az ágy mellett a szemüveggel,
ahogy az este olvasta. A vizespohara a gyógy-
szereivel az éjjeliszekrényen. A teste hiánya. A
hangja hiánya. Apu hiánya. Anyja öreges, fá-
radt csoszogása végtelenül megindítja. Itt ma-
radok veled, öleli át a madárcsontokat, majd
én felveszem, ha csörög, persze. Pihenj, szí-
vem. Kell az erõ.

A szülei konyhájának éjszakai zaja. Suttog
az öreg ház. Sóhajt és zokog valami titokzatos
erõ, irtózva hallgatja. A telefon némán fekszik
elõtte az asztalon. Három kis mécses lángja
küszködik a sötéttel, és õ érzi, nem lehet most
aludni. Visszahozhatatlanul elmegy az apja, ha
most elalszik az õrségben. Kinn valamit suttog
a szél, megremeg az üveg az ablakban. Fázik.
Apja mellénye átmelegíti. Apuszaga van. A té-
vé halkan duruzsol, érthetetlen szappanopera
hõsei intrikálnak. Nehezen virrad. Ólomszínû
az ég odakinn, valahonnan kakasszó hallat-
szik. Odateszi a kávét. A telefon hallgat. Mikor
anyja kilép a konyhába, megijed tõle. Iszo-
nyodva néz rá. Nem csak álom volt, zokog fel

|lektûr
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Programajánló januárra
A Nagyváradi Szigligeti Színház társulata
és a Nagyvárad Táncegyüttes az új eszten-
dõben is színvonalas elõadásokkal várja
közönségét. A Nagyváradi Állami Filhar-
móniában vendégmûvészek lépnek fel.

Szigligeti Társulat
14., csütörtök 17 óra, Szigligeti Stúdió:
Leánder és Lenszirom – Szacsvay Imre-
bérlet;
15., péntek 18 óra, Szigligeti Stúdió: Le-
ánder és Lenszirom;
16., szombat 17 óra, Szigligeti Színház
terme: Boldogság expressz – Tanay Emil-
bérlet;
17., vasárnap 19 óra,  Szigligeti Stúdió:
Az eset;
20., szerda 13 óra, Szigligeti Stúdió: Le-
ánder és Lenszirom – Szacsvay Imre-bér-
let;
21., csütörtök 13 óra, Szigligeti Stúdió:
Leánder és Lenszirom – Szacsvay Imre
bérlet;
23., szombat 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Ibusár;
24., vasárnap 16 óra, Szigligeti Stúdió:
Leánder és Lenszirom;

28., csütörtök 13 óra, Szigligeti Stúdió:
Leánder és Lenszirom;
31., vasárnap 17 óra, Szigligeti Stúdió:
Leánder és Lenszirom;

Nagyvárad Táncegyüttes
16., szombat 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Elektra;

19., kedd 19 óra, Szigligeti Színház ter-
me: Yerma-21 – Ady Endre-bérlet;
20.,  szerda 17 óra, Szigligeti Színház ter-
me: Yerma-21 – Juhász Gyula-bérlet.

Nagyváradi Állami 
Filharmónia
14., csütörtök 19 óra: szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: C. Filtsch: h-moll zon-
goraverseny; R. Addinsell: Varsói koncert
– zongorára és zenekarra; Rahmanyinov:
II., e-moll szimfónia, op. 27. Vezényel
Timothy Redmond (Anglia), közremûkö-
dik: Nicolae Mihãilã (zongora).
21., csütörtök 19 óra: szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: J. Brahms: a-moll ket-
tõsverseny hegedûre és gordonkára, op.
102; G. Wh. Chadwick: F-dúr szimfónia.
Vezényel Horváth József, közremûködik
Kosztándi István (hegedû – Magyaror-
szág), Kostyák Elõd (gordonka).
28., csütörtök 19 óra: Dvorák-fesztivál.
Mûsoron: Karnevál – nyitány, op. 92.; a-
moll hegedûverseny, op. 53; VII., d-moll
szimfónia, op. 70. Vezényel Jankó Zsolt,
közremûködik Zalai Antal (hegedû – Ma-
gyarország).

arcára csapva kezét, és megtántorodik. Apu,
hol vagy most?

Szerda. Kritikus, életveszélyes továbbra is az
állapota, a veséi sem mûködnek, mondja az
angyalarcú, és csupa részvét a szeme. Még egy
nap. Még egy éjjel. Talán nem károsodtak a
veséi. Az agya is sérülhetett. A rövidtávú me-
móriája elszállhatott. Erõs a szervezete. Fek-
szik a drótok között, orrában szonda, karjaiban
csövek, mögötte egész ûrhajó világít és züm-
mög. A karjához simítja az arcát. Apukám.

Csütörtök. Ez a legszörnyûbb. Csukott
szemmel fekszik. Két keze bizonytalanul moz-
dul. Nincs magánál, nem kooperál a beteg,
így az angyalarcú, de beszélhetnek hozzá,
mindent ért. Hát hogy van ez? Újraélesztet-
ték, hogy nyálcsordító bábként vegetáljon
még egy kis ideig? Mit mondjanak neki? Küld-
jék vagy marasztalják? Kezei tétován simítják
a levegõt, õ megfogja a jobbját, és tenyerébe
hajtja az arcát. A száraz, eres csuklón végigpe-
regnek a könnyei. Apu. Apja feje felé mozdul,
és kis idõre kinyitja a szemét. Öntudatlan
mozgások, legyint az orvos, míg kivezeti.

Péntek. Csak egy simogatásra még a regge-
li vizit elõtt, liheg az ajtóban az angyalarcúnak,
aki mosolyogva fogja kézen. Apja ágya körül
fehérköpenyesek. A függöny behúzva. A vizit
elkezdõdött. Az angyalarcú félretolja õket. A
látvány letaglózza. Apja ül az ágyban, lélegez-
tetõ tubus nélkül, a szeme nyitva. Õt nézi. Raj-
ta végigfut a hideg: megismeri vajon? Aztán a
jól ismert hang.

– Fiam, adjál már egy kis vizet!
Szilágyi Perjési Katalin

lektûr – kultúra|
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|gyereksarok

Boldog új évet, Kedves Kis Barátaim!
Elõször találkozunk 2016-ban, és

remélem, ezentúl is minden hónap-
ban ismét köszönthetlek bennete-
ket. Hozzon nektek ez az esztendõ
is sok örömet, vidámságot és feltét-
lenül sok-sok új ismeretet. A nagy-
szalontai Arany János Elméleti Lí-
ceum IV. B osztályának diákjai pél-
dául a krumpliról vagy más néven
burgonyáról, pityókáról tudtak meg
sok érdekességet Lukács Gabriella taní-

tó nénitõl Kányádi Sándor verses mesé-
je segítségével. El is küldték nekem a

rajzos élményeiket, itt láthatjátok.
Írjatok, rajzoljatok ti is, és juttas-

sátok el Mákvirágnak, hisz tudjá-
tok, én csak akkor virulok, ha tö-
rõdtök velem! A címem a régi: Bi-
harország (Mákvirágnak), 410068
Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.;

www.facebook.com/makvirag.
jelentkezik.

Mákvirág

BARKÁCSOLJUNK

Négy évszakos
falikép

Négy azonos méretû festõvásznat kom-
binálhatunk egyetlen képpé, egy kis szülõi
segítséggel. A színes, különbözõ méretû
gombok helyett
használhatunk
gyöngyöket, ka-
vicsokat, moza-
ikdarabkákat,
esetleg mago-
kat, terméseket
vagy bármi
mást, ami kép-
zeletünket meg-
ragadja. Akril-
festékkel ajánla-
tos dolgozni, hi-
szen a vízbázisú
színek keverhe-
tõk, és a felület
tisztítható ned-
ves ronggyal. A
fõ motívumot az
elkészült alapra
halványan ceru-
zával is felrajzol-
hatjuk. A részletes kidolgozás után a vá-
lasztott díszítõelemeket csõrös ragasztóval
rögzítsük. Az elkészült alkotás akár a gye-
rekszoba, akár a nappali dísze lehet.
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Cser Anna
és Tóth Blanka

rajza

Gyulai Hanga
illusztrációja

Deák Kincsõ Éva munkája
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Volt egy szegény ember
meg a felesége.
Krumplit ettek minden
áldott nap ebédre.

Ebédre még hagyján,
reggelre se volt más.
Hogy még a tövét is
járná meg a rontás.

De bizony ne járja,
vette védelmébe
a krumplit a szegény
ember felesége.

Ha krumpli se volna,
fölkopna az állunk.
Így hát, édes uram,
krumplit vacsorázunk.

Okos egy menyecske
volt a szegényasszony,
Tudta, az urára
hogy s miképpen hasson.

Nem árt, édes uram,
kendnek is azt tudni,
hogy Burgundiából
jött hozzánk a krumpli.

Hát ezért legalább
ünnep- és vasárnap
nevezzük illendõn
mi is burgonyának.

Hétköznap, amikor
sok az ember dolga,
akkor kérdezheti:
kész-e a pityóka?

Nyár elején a még
zsenge, friss gumókat
becézte az asszony
földimogyorónak.

Nemcsak eszes asszony,
ügyes is a lelkem,
minden étkezéskor
mással traktál engem.

Ha nem tudnám, észre
se venném, hogy krumpli;
nem tudnám a fõztjét
sohase megunni.

Levesnek, tokánynak,
sültnek, körítésnek,
ahogy õ készíti,
meg nem enni vétek.

Így beszélt az ura,
az egész környéken
nincsen olyan asszony,
mint a feleségem.

Kivált a paprikást,
ahogyan csinálja,
arra még a síri
holt is hazajárna.

A harangozónak
sincs minálunk dolga:
az illattól kondul
a harang is szóra.

Egyszer a király is,
akinek szakácsa
beteg volt, megjelent
krumplipaprikásra.

Megnyalta az ujját
õfelsége, s nyomba
ültette az asszonyt
urastól hintóba.

Azóta a király,
s az udvari népek
burgonyát, pityókát,
krumplit pecsenyéznek.

KÁNYÁDI SÁNDOR

Krumplis mese

Mados Tamás
munkája

Szathmáry
Viktória rajza
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|közélet

Saját átélt élményeiket kellett írásba foglalni-
uk a Családi Tükör folyóirat pályázatára jelent-
kezõknek. A zsûri a szerkesztõség tagjaiból ala-
kult, és a margittai Tóth Ilona írását tartották a
legjobbnak, így értelemszerûen elsõ díjat nyert.
A lapban rendszeresen közöltek részleteket az
írásból, de a teljes mûvet nem adták közre. A
szerzõ úgy gondolta, hogy élményeit érdemes
megosztania az olvasókkal, ezért úgy döntött,
hogy nyugdíjba vonulása után átjavítja, és
könyv formájában kiadja visszaemlékezéseit.
Így született meg most a 104 oldalas kötet,
melyben a saját élményei, családtagjainak visz-
szaemlékezései, valamint családja életének be-
mutatásával korhû keresztmetszetet ad az
1918–1996 közötti idõszakról.

„Gondolatok szállnak vissza a múltba. Egy-
mást követik az asszociációk. Érdekes, hogy az
este látott film nem jut eszembe, de a gyermek-
kor élményei most is tisztán csillognak” – írja a
szerzõ. A kötet olvasásakor igazat adunk e kije-
lentésének, hiszen olyan árnyaltan és képszerû-
en írja le az átélt eseményeket – legyenek azok
borzalmasak vagy örömteliek –, hogy szinte
úgy érezzük, mi magunk is részesei vagyunk a
történéseknek. A születése elõtti idõszakot Tóth
Ilona a családtagok elbeszélései alapján mutatja

be, a késõbbit pedig az általa megélt esemé-
nyek felidézésével.

Beszámolója a „boldog békeidõkkel” indul,
de azoknak véget vetett az I. világháború. Ettõl
kezdve folyamatossá vált a megpróbáltatás, s
ezt a családja mindennapi életének bemutatásá-
val tárja az olvasó elé. Az általa is átélt II. világ-
háború borzalmai mindenkit sújtottak. Leírja
bujkálásukat az óvóhelyeken és a lakhelyükön.
A határrevíziók egyeseknek tragédiát, mások-
nak boldogságot jelentettek, majd jött a meg-
torlás. Képet kaphatunk arról is, hogyan aláz-
ták meg és kínozták az embereket a hírhedt
siguranþán.

A kollektivizálásra és az államosításra elég
sok oldalt szánt Tóth Ilona, hiszen ez családju-
kat is nincstelenné tette. Tanítónõként igen so-
kat foglalkozik az akkori oktatási rendszerrel és
azzal, hogyan sikerült rombolni a magyar nyel-
vû oktatást. A magyar osztályok minimálisra
csökkentésével és a román osztályok növelésé-
vel elérték azt, hogy a kevésbé elõrelátó szülõk
román tagozatra adták gyermekeiket. Ezzel
megtették az elsõ lépést az asszimiláció felé.

Bár a háborús idõszaknak is vége lett, a
rendszerváltás is bekövetkezett, a szerzõ még-
sem elégedett az aktuális helyzettel, így a záró
sorok is borús hangulatúak. „Most mint nyugdí-

Átéltük
November végén mutatták be Margittán
a fenti címû könyvet, melynek szerzõje
TÓTH ILONA nyugdíjas tanítónõ. A címet
a Családi Tükör folyóirat határozta meg,
ugyanis 1991-ben ezzel a címmel hirdetett
pályázatot, s a szerzõ pályamûve lett
a nyertes.

Tóth Ilona megosztotta a hallgatósággal a kötetbõl
kimaradt élményeit
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jas próbálom felülrõl szemlélni a dolgokat, s
nem is magunkért, de gyermekeim és unokáim
sorsáért, jövõjéért aggódom. Naponta megálla-
pítom, semmi sem változott, ha csak az nem,
hogy most azoknak van tõkéjük, mindenféle
kft.-jük, akiknek szülei 40-45 évvel ezelõtt mint
nincstelen proletárok a tõkések ellen harcoltak.
Fiatal éveinket tönkretette a rendszerváltás, és
úgy érzem, nyugdíjas éveinket is a rendszervál-
tás keseríti meg. Ilyen az élet… Nem jól válasz-
tottuk meg születésünk idõpontját?” Ezzel a
kérdéssel zárul a kötet, megadva a lehetõséget
az olvasónak, hogy elgondolkodjék, és válaszol-
jon az írói kérdésre.

Az utószóban már optimistább, és örömét
fejezi ki azért, hogy „ismét van Margittán önál-
ló magyar iskola. (…) Mi itt születtünk, itt van a
hazánk, és ha vékonyabb is a szelet kenyér, ami
a munkánk után jár, ezt kell választanunk, ha
meg akarunk maradni õseink földjén. Isten se-
gítse megmaradásunkat!”

Tóth Ilona iparoscsaládban született 1930-
ban Margittán. Ott járt elemi iskolába, majd a
Lorántffy Zsuzsanna Református Lánynevelõ
Intézetben folytatta tanulmányait. A III. polgárit
hamarabb be kellett fejezniük, mert bevonultak
a német csapatok Magyarországra. A tavaszi
szünetbõl így nyári nagyszünet is lett. A rákö-
vetkezõ õsszel bevonultak az orosz seregek,
ezért nem ment vissza Nagyváradra, hanem
Margittán folytatta az iskolát, mivel a vidékrõl
jövõkkel meg tudták alakítani a polgári IV. osz-
tályát. A tanítóképzõt szintén Nagyváradon
kezdte el, de abba kellett hagynia, mivel az álla-
mosítás után a szüleinek nem volt pénzük a ta-
níttatására. Férjes asszonyként folytatta tanul-
mányait, és 1951-ben diplomázott a magyar
tanítóképzõben. Margittán kezdett el szakmájá-
ban dolgozni, majd az aktuális politikai helyzet
arra kényszerítette, hogy egy ideig Érmihály-
falván vállaljon munkát. Ezután öt évig Értar-
csán tanított, majd 1956-ban hazatérhetett szü-
lõvárosába, és 1985-ös nyugdíjba vonulásáig
ott tanított. Hol az elemi, hol az általános isko-
lában. Folyamatosan képezte magát, minden
évben részt vett valamilyen képzésen.

Mind a mai napig figyeli és szívén viseli az is-
kola sorsát. Tanítványainak fényképét album-
ban tartja, idõnként megnézegeti, szívesen me-
rül el a múlt kedves élményeiben. Igen sok ta-
nítványának a sorsát nyomon követi, és tartja
velük a kapcsolatot. Közülük sokan jelen voltak
a könyvbemutatón, és büszkék voltak tanítónõ-
jükre. A bemutató vége így barátságos, kötetlen
beszélgetéssé alakult, felidézve a közös emléke-
ket.

Szõke Ferenc

közélet|

A cikk a folyóirat
pályázatának

eredmény-
hirdetésérõl

A könyvbemutatóra
sok egykori
tanítvány is eljött
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Az Aranykult Diákkonferencia nevet viselõ
megmérettetésen különbözõ humán szakos di-
ákok mérhették össze tudásukat az egyéni, il-
letve páros versenyben. A hajdúváros magyar
iskolájának klubhelyiségében megtartott ünne-
pélyes megnyitón a benevezett diákok és peda-
gógusaik mellett jelen volt a verseny fõvédnö-
ke, Petõ Csilla tanfelügyelõ, Mészár Julian-
na, az Arany János Elméleti Líceum igazgató-
ja, valamint a konferencia két fõszervezõje,
Fábián Boglárka és Alin ªtefãnuþ tanárok.

Ikerverseny

A hagyományteremtõ céllal megszervezett
konferencia – Mészár Julianna reményei sze-
rint – rávilágít arra, hogy a kultúra ugyanolyan
fontos, mint a tudományok. Az igazgatónõ
utalt az ikerrendezvényre, a reál tudományok-
nak szóló tavaszi diákkonferenciára. „Azzal,
hogy itt vagytok, megtanultok beszélni, helye-
sen fogalmazni, a gondolataitokat a többi em-
ber számára világossá tenni, és úgy gondoljuk,
hogy a jövõtök szempontjából ez nagyon fon-
tos” – fejtette ki. Petõ Csilla a szakmai megbe-

csülése jeleként értékelte, hogy õt kérték fel a
rendezvény fõvédnökének. Azt sem titkolta,
hogy nemcsak felel a tanfelügyelõségen a
nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum-
ban zajló oktató-nevelõ munkáért, hanem ér-
zelmileg is kötõdik az iskolához, szívügye az
ottani anyanyelvi oktatás, és nagyon jól
együttmûködnek az iskola vezetõségével.

A konferenciára 81 diák jelentkezett, össze-
sen 30 dolgozatot mutattak be egyénileg vagy
párban. A nagyszalontai tanulók mellett Szé-

|oktatás

Az évek óta nagy népszerûségnek örvendõ
Tudományos Diákkonferencia mintájára
Nagyszalontán az Arany János Elméleti
Líceum égisze alatt elõször rendezték meg
a humán tantárgyak versenyét.

Aranykult – humán
tantárgyak versenye

Kádár Gergõ két
kategóriában is
gyõzött

A rendezvény fõvédnöke Petõ Csilla tanfelügyelõ volt

Gricz Alex Dávid és Filep Lilla is gyõztes dolgozatot
mutatott be
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kelyhídról, Borsról és Biharszentjánosról is ér-
keztek, felkészítésükben 14 pedagógus vett
részt. A dolgozatokat tíz szaktanár értékelte,
akik a környezõ települések iskoláiból érkez-
tek. Az eligazítás után öt tanteremben ismer-
tették a pályamunkákat a versenyzõk román,
magyar, angol, német, latin nyelv, filozófia és
vallás tantárgyakból.

Eredmények

Az izgalmas elõadásokban, látványos bemu-
tatókban bõvelkedõ Aranykult Diákkonferen-
cia a következõ eredményekkel zárult:

– román nyelv: harmadik lett Balog Csa-
ba és Csete Klára, második Balogh Tamás és
Katona Zoltán, az elsõ helyezést pedig Filep
Lilla és Gricz Alex Dávid érdemelte ki, mind-
nyájan a nagyszalontai Arany János Elméleti
Líceum tanulói, felkészítõjük Alin ªtefãnuþ;

– latin nyelv: a gyõztesek szintén a házi-
gazda iskola tanulói, Bronþ Zsanett és Nagy
Izabella, felkészítõjük Mihaela Zgimbe;

– magyar nyelv és irodalom: harmadik
lett Pázmán Felisziti és Kovács Kinga a szé-
kelyhídi Petõfi Sándor Líceumból, felkészítõ-

jük Holczman Ilona, második Szûcs Tamás és
Konta Patrick a biharszentjánosi Lónyai Tiva-
dar Általános Iskolából, felkészítõjük Bereczki
Andrea, az elsõ díjat pedig a nagyszalontai
Szalók Balázs kapta, Czégé Réka tanítványa
az Arany János Elméleti Líceumból;

– angol nyelv és irodalom, IX–X. osz-
tályosok: harmadik helyen végzett Deák Má-
té és Balog Tibor, a borsi Tamási Áron iskola
tanulói, felkészítõjük Boer Péter, második lett
a nagyszalontai Kiss Hédi és Szõcs Klaudia,
Fenesi Ferenc tanítványai, az elsõ pedig a
szintén nagyszalontai Kádár Gergõ lett, Fábi-
án Boglárka diákja;

– angol nyelv és irodalom, XI–XII. osz-
tályosok: harmadik helyezést ért el Krilek
Yvett, második lett Lõrincz Antónia és Lõrincz
Mária párosa, az elsõ helyen pedig Jámbor
Ágnes és Kovács Tímea végzett, mindnyájan
a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum
diákjai, felkészítõjük Fábián Boglárka;

– német nyelv és irodalom, XI–XII.
osztályosok: második lett Balogh Nóra és
Sándor Csenge India, az elsõ helyet pedig
Andrási Barbara és Csukás Bálint érdemelte
ki, õk is az Arany János Elméleti Líceum diák-
jai, felkészítõjük Branner Erzsébet;

– vallás: harmadik lett Szántó Amarilisz és
Kuzmányi Csaba a székelyhídi Petõfi Sándor
Líceumból, Nemes Irma tanítványai, második
Babeº-Ardai István és Szenkó Anthony a
nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum-
ból, felkészítõjük Ardai Erika, az elsõ helyen
pedig Lõrincz Antónia és Lõrincz Mária vég-
zett, szintén nagyszalontaiak, dr. Lõrincz Ottó
kanonok tanítványai;

– filozófia: második helyezést ért el Bagosi
Zsombor, az elsõ pedig Kádár Gergõ lett,
mindketten a nagyszalontai Arany János El-
méleti Líceumból, felkészítõjük Bencze Dénes.

Balázs Anita

Hajdúvárosiak
mellett
máshonnan is
jöttek diákok
a megmérettetésre
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Az elsõ nagyszalontai hip-hop táncverseny
idejére a Nicolae Talpoº Sportcsarnok az alka-
lomhoz illõ díszbe öltözött, a díszletben és a
zenében igazi hip-hop stílus s az egész rendez-
vényt átjáró vidámság fogadta a belépõket. A
táncverseny hatalmas sikert aratott, a kiváló
szervezésnek, Kiri Norbert és Kiri Evelin,
valamint az Infinity Dance Egyesület tagjai ál-
dozatos munkájának köszönhetõen.

Megye- és országhatáron túlról
jött résztvevõk

A versenyre több mint 230 táncos érkezett,
Nagyváradról, Székelyhídról, Temesvárról,
Szatmárnémetibõl, Marosvásárhelyrõl és a
magyarországi Békéscsabáról. Szóló, duó,
csoport és formáció kategóriában mutatkoz-
tak be, gyerek (14 év alatti), fiatal (14 év felet-
ti) és felnõtt korcsoportban. A produkciókat
nemzetközi szakértõ zsûri értékelte. Az ítészek
között foglalt helyet Cosma Levi Lennon, a
romániai hip-hop tánc egyik kezdeményezõje

és mozgatórugója, Elit Hip-Hop International
zsûritag; „Dede” Diana Pop, a kolozsvári
Genesis Táncstúdió alapítója és koreográfusa,
országos táncbajnok; Nagy Zita, a Magyar
Divat- és Sporttánc Szövetség érdemes és ní-
vódíjas táncosa és Hartmann Gábor, a Ma-
gyar Divat- és Sporttánc Szövetség nívódíjjal
kétszeresen kitüntetett táncpedagógusa, az
Európa-bajnok és kétszeres világbajnok Black
Time tánccsapat vezetõ koreográfusa, a
Quantum XXL tagja és koreográfusa.

A megnyitón Török László polgármester
is köszöntötte a résztvevõket, majd Kiri Evelin
és Vlad Legman szólította parkettre a tánco-
sokat, illetve a versenyen kívüli fellépõket, akik
számos extra produkcióval ajándékozták meg
a közönséget. Nagy sikert arattak a helybeli te-
hetségek, az Infinity, a Famous és a Spirit tán-
cosai, valamint a Dadi+, utóbbi tagjai bebizo-
nyították, hogy a tánc szeretete nem ismer
életkori határokat. A nap programját tombola-
sorsolás színesítette, végül a zsûritagok táncbe-
mutatói következtek. A szervezõk arra is sort
kerítettek, hogy emlékezetessé tegyék azoknak
a csapattársaiknak a búcsúját, akik most léptek
fel utoljára velük, mivel egyetemi tanulmánya-
ik miatt nem tudják tovább erõsíteni az Infinity
nagy családját. Kiri Evelin és párja egy-egy em-
lékérmet adott át nekik. Az eredményhirdetés
után a zsûritagok is emlékérmet kaptak.

Az Infinity Dance Egyesület nem titkolt
szándéka, hogy 2016-ban is megszervezze a
versenyt, a tavalyinál még nagyobb és látvá-
nyosabb formában.

Eredmények

Szóló kategória, gyerek: I. Cynthia
ªtefan, II. Ruxandra Todoran, III. ªtefania
Robaº (mindhárman Nagyváradról); fiatal: I.
Szentyobbi Vivien, II. Bianca Pãluþ, III.
ªtefana Todoran (mindhárman Nagyvárad);
felnõtt: I. Tudor Popa, II. Bartha András
(Marosvásárhely), III. Nagy Levente (mindhár-
man Marosvásárhelyrõl).

Duó kategória, gyerek: I. Camelia Cos-
ma – Szavo Alexandra, II. Varadi Tiara – Török

|sport

A nagyszalontai Infinity Dance Egyesület
égisze alatt 2015 végén elõször rendezték
meg a hajdúvárosban a The Game
nemzetközi hip-hop táncversenyt.
A barátságos megmérettetésen kívül
a hip-hop kultúrát, a sportolást
és az egészséges életmódot is
népszerûsítették.

A házigazda Infinity
tánccsoport

az oktatói
és a zsûritagok

társaságában
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Nemzetközi hip-hop
táncverseny Szalontán
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A hajdúváros sporttermében megjelent ven-
dégek, edzõk, sportolók, szülõk és érdeklõdõ
sportbarátok egy emberként hajtottak fejet a
neves nagyszalontai sportember, Sándor Péter
emléke elõtt. Pocsai István, a Shotokan Karate
SK vezetõ edzõje és az emlékverseny többi
szervezõje több héten át tartó háttérmunkával
igyekeztek a korábbiaknál is alaposabb, színvo-
nalasabb rendezvénnyel tisztelegni egykori taní-
tójuk elõtt. Arra is gondjuk volt, hogy a sporto-
lók európai színvonalú körülmények között lép-
hessenek tatamira. A 2015-ös emlékversenyen
nemzetközileg elismert bírók elõtt mutathatta
be tudását 30 klub több mint 300 versenyzõje,
a kata és kumite próbákra minden eddiginél
több, összesen 600 nevezés érkezett. A meg-
mérettetést a fair play is jellemezte, ami az ér-
demes karatemester, Sándor Péter életét is vé-
gigkísérte.

Hazai és külföldi klubok képviseltették magu-
kat a rangos sporteseményen: Szatmárnémeti-
bõl a Bushido, a Karate Kids, a Yakuza és a
Samurai, Petrozsénybõl a Jiul, Temesvárról a
Sho-Dan Karate, a TSA Karate, a Zanshin és a
Fudoshin, Nagykárolyból a Karate Do, Nagy-
szalontáról a Tripa, Nagyváradról a Gyermek-
városban mûködõ Shogunul, a Prosper, a
Criºul, Öthalomból a Bushido, Aradról a Sho-
dan Karate, Vajdahunyadról az O Ka Do és a

Champions, Anináról a Sport Star, Élesdrõl, to-
vábbá Céckérõl és Nagybáródról a községi
sportklub, illetve Belgrádból az Europa Karate
Club, Kassáról a Karate Union, Miskolcról a
Justitia, Sajókazáról az Észak-magyarországi
Shotokan Karate Szövetség, Budapestrõl a
Shotokan Karate-Do Világszövetség és a
Sozsin.

Látványos és izgalmas mérkõzésekben nem
volt hiány, így nemcsak a sportolók, hanem a
közönség tagjai is végigizgulták az egész napos
megmérettetést. A hivatalos megnyitón elsõ-
ként Török László polgármester mondott kö-
szöntõt, majd Livius Bunda szerbiai karateedzõ,
utána levetítettek egy rövidfilmet Sándor Péter-
re emlékezve. A megmérettetés fõbírója Mari-
an Urluescu volt.

A X. Pepe’s Memorial Cupon a hajdúváros
karatékái remekül helytálltak, összesen 16 elsõ,
19 második és 34 harmadik helyezést gyûjtöt-
tek be.

Balázs Anita

Jubileumi karatetorna
A nagyszalontai Shotokan Karate
Sportklub idén immár a tizedik nemzetközi
emlékversenyt rendezte meg az érdemes
karatemester, Sándor Péter tiszteletére,
Pepe’s Memorial Cup néven.

Sándor Bendegúz, az érdemes edzõ fia is tartott
bemutatót

Ivett; fiatal: I. Miruna Borz – Bogdan Fetea, II.
Szentyobbi Vivien – Raksi Denis, III. Andrei
Bobºe – Sebastian Bistran (mind Nagyvárad).

Csoport kategória, gyerek: I. Switch
Girlz (Nagyvárad), II. Urban Kids (Temesvár),
III. Crazy Pitbulls (Szatmárnémeti); fiatal: I.
Fõnix Force (Békéscsaba), II. Switch Varsity
(Nagyvárad), III. Flavour Crew (Nagyvárad);
felnõtt: I. B-Real (Nagyvárad), II. DMT Crew
(Marosvásárhely).

Formáció kategória, gyerek: I. Ini Mini
Unique (Nagyvárad), II. Switch Wannabe
(Nagyvárad), III. Dream Crew (Marosvásár-

hely); fiatal: I. Switch Crew, II. Mini Unique,
III. Unique Desire (mindhárman Nagyvárad);
felnõtt: I. Unique (Nagyvárad), II. Ultimate
Style (Temesvár).

Különdíjak: legjobb fiú táncos: Hover
Patrik (Nagyvárad), legjobb lány táncos:
Cynthia ªtefan (Nagyvárad), legjobb férfi
táncos: Tudor Popa (Marosvásárhely), leg-
jobb nõi táncos: Cristina Crãciun (Nagyvá-
rad), legjobb koreográfus: Molnár Sándor
(Fõnix Force, Békéscsaba), közönségdíj:
Switch Crew (Nagyvárad).

Balázs Anita
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127. Ricinus (Ricinus
communis L.)

A kutyatejfélék családjába tartozik, forró
égövi, fatermetû növény, nálunk egyévesként
termeszthetõ, fagyérzékeny. Román elnevezé-
se: ricin.

Hazai körülmények között szára 2-2,5 m
magasságot érhet el, levele tenyeresen karé-
jos, egyivarú virágai ugyanazon az egyeden
fejlõdnek. Tüskés (egyes fajtáknál csupasz)
tokterméseiben 3 mag képzõdik, maghéjuk
törékeny, márványozott, fénylõ, egyik végü-
kön húsos függelék található. Rendkívül mér-
gezõ! A magvakból hidegen sajtolt és tisztított
zsíros olaj (Oleum Ricini) a ricinolsav nevû,
nyílt szénláncú, telítetlen oxizsírsav triglicerid-
jeit tartalmazza. Biztos hatású, erélyes hashaj-
tó, a vékonybélben hat. Adagja felnõttnek 20-
30 g, gyermekeknek 10-20 g.

Csak szükség esetén, mûtéti elõkészítéskor,
egyes bélfertõzéseknél, makacs atóniás szék-
rekedésre használják. Ellenjavallt a görcsös
székrekedésben, bélelzáródásban, a vakbél-
gyulladásban szenvedõknek. Terheseknek
csak óvatosan rendelhetõ; csecsemõknél gör-
csöket, súlyos folyadékveszteséget okozhat.
Rendszeres, ismételt alkalmazása ártalmas.
Külsõleg kenõcsök alkotóeleme, hajszeszek
készítésekor is használják, mert tömény alko-
holban jól oldódik.

Gyógynövény-ábécé

Réti legyezõfû 

Ricinus

126. Réti legyezõfû
(Filipendula ulmaria)

A rózsafélék családjába tartozó évelõ nö-
vény, vizek mentén, nedves kaszálókon nõ.
Román neve: creþuºcã.

Szárai 100-150 cm magasak, levelei szár-
nyasan összetettek, a végálló levélke 3-5 karé-
jú. A virága fehér, sárgás árnyalattal, jellemzõ
illata eldörzsölés után jobban érezhetõ. A virá-
gokat júniustól augusztus végéig gyûjtik gyó-
gyászati célokra, ritkán a gyökerét is, utóbbit
szeptemberben.

A virágdrog fenolos glikozidokat, a szalicil-
sav származékait és flavonoidokat (legna-
gyobb arányban a szpirozidot, ez a kvercetin
glikozidja) tartalmaz. Kis hozammal elõállítha-
tó illóolajában szalicil-aldehid és kevés metil-
szalicil található fenil-etil-alkohol, benzil-
alkohol és ánizs-aldehid mellett.

Reumaellenes szerként, valamint meghûlés
tüneteinek enyhítésére használják egymagá-
ban vagy a bodza virágával együtt, forrázat-
ként. Két kávéskanálnyit számítva egy csésze
vízre, melegen fogyasztják.
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Tej és tojás nélkül

Hozzávalók (4 adag): 6 evõkanál finom-
liszt, 0,5 l ásványvíz, 3 ek cukor, 1 csipet só,
1 ek napraforgóolaj; az öntethez: 2 ek kakaó-
por, 4 ek cukor, 1 ek teavaj, 3 ek kókuszresze-
lék, 5 ml víz.

Elkészítés: A lisztet tálba rakjuk, hozzáad-
juk a cukrot és a csipet sót, összekeverjük,
majd apránként hozzáadjuk a szénsavas ás-
ványvizet (tejszín sûrûségû tésztát nyerjünk).
Csomómentesre keverjük kézi habverõvel,
majd hozzáadjuk az olajat. Felmelegedett, ki-
csit kiolajozott serpenyõben kisütjük. Az ön-
tethez felolvasztjuk a vajat, hozzátesszük a ka-
kaóport és kétszer annyi cukrot. Összekever-
jük, pár milliliter csapvízzel hígítjuk a masszát.
A palacsintákat egyenként megszórjuk kakaó-
val és fahéjjal, négybe hajtjuk, és leöntjük az
öntettel. A tetejükre kókuszreszeléket hintünk.

Forrázott, kefires

Hozzávalók (2 személyre): 2 egész tojás, 1
teáskanál só, 2 dl forró víz, 1 bögre finomliszt,
175 g kefir, 1 késhegynyi szódabikarbóna, 1
ek cukor, 3 ek napraforgóolaj, 1 csomag vaní-
liás cukor.

Elkészítés: Felverjük a tojást a sóval, las-
san hozzáadagoljuk a forró vizet, majd a ke-

firt, közben to-
vább habosítjuk.
Egy mélyebb
edénybe szitál-
juk a lisztet, rá-
öntjük a tojásos
keveréket, és
csomómentesre
keverjük, beleté-
ve a többi hoz-
závalót is. Pici
olajjal kikent sü-

ínyenceknek|

tõben, nem nagy lángon egyesével kisütjük a
palacsintákat.

Krumplis, töltelékes

Hozzávalók (4 adag): 1 kg krumpli, 40
dkg finomliszt, 1 kávéskanál só, 2 teáskanál
napraforgóolaj (a kenéshez).

Elkészítés: A krumplit alapos mosás után
sós vízben héjában megfõzzük, megpucoljuk,
és krumplinyomón átnyomjuk. Amikor telje-
sen kihûlt, hozzáadjuk a sót és a lisztet. Ruga-
nyos tésztává gyúrjuk. A tésztát henger alakú-
ra formáljuk, és 2 cm szélesen felszeleteljük. A
szeleteket nyújtófával 17-18 cm átmérõjû, vé-
kony lepényekké nyújtjuk. Egy nagy serpe-
nyõt vagy lábast jól felforrósítunk, s ebben
mindkét felükön megsütjük a palacsintákat.
Ha kisültek, ecsettel vékonyan megkenjük
olajjal vagy olvasztott zsírral, és megtöltjük
akár túróval, akár lekvárral vagy dióval.

Kukoricalisztes

Hozzávalók (4 adag): 30 dkg kukoricaliszt,
3 dl szódavíz (szénsavas ásványvíz), 2 tojás, 1
kk sütõpor, 2 dl tej, 1 kk só.

Elkészítés: Az alapanyagokat csomómen-
tesre összekeverjük. A szokásos módon kisüt-
jük a palacsintákat, de arra ügyeljünk, hogy az
új adag kimerése elõtt keverjük fel a masszát,
mert a kukoricaliszt leszáll az edény aljára. Tet-
szés szerint édes vagy sós töltelékkel tálaljuk.
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Palacsintapraktikák
Ki ne szeretné az aranybarnára pirult
ínyencséget? Az alaptésztáját sós vagy
édes töltelékkel is megtölthetjük,
rétegezve akár tortát is emelhetünk belõle.
Alább a szokásostól eltérõ recepteket
olvashatnak.



Levest fogyaszt. 33. A régi Rómában 52.
34. Bõr lyukasztására használt szerszám. 36.
Közterület. 37. Nizza francia neve. 42.
Lemberg orosz elnevezése. 44. Kockáztatott
érték. 45. Állatház. 46. Tüskés szárnyú apró
hal. 47. Munkával szerzett jövedelem. 50.
Szigligeti személyneve. 52. Bánt. 53. Diny-
nyén vágott nyílás. 54. … Alighieri
(1265–1321) – itáliai költõ, író. 56. Törökor-
szág gépkocsijele. 57. New York-i operaház
beceneve. 58. Hideg – németül. 59. ÁAN.
60. Dél-koreai gépkocsimárka. 62.
Kuroszava japán filmrendezõ személyneve.
64. Francia író (Robert, 1908–2004). 66.
Éppen hogy. 68. Felsülés. 70. Bútor része.

FÜGGÕLEGES: 1. A … – Szigligeti Ede
népszínmûve. 2. Kesergés. 3. Az ókori egyip-
tomiak fõistene. 4. Jelkulcs. 5. Mintadarab!

6. Erõs, édes spanyol bor. 7. Alföld
– névelõvel. 8. Tömítõanyag (abla-
koknál). 9. Mûvészi testábrázolás.
10. Borsóban van! 11. Esõben áll.
12. Nagyváros Szerbia keleti ré-
szén. 17. Kialudt kettõs vulkáni kúp
Délnyugat-Ázsiában. 19. … Pelin –
bolgár író (1877–1949). 23. Izrael
gépkocsijele. 25. Nyitott folyosó –
névelõvel. 27. A házba. 28. Len-
gyel fõváros. 29. Makacs ellensze-
gülés. 30. Mely idõpontban? 31.
Vágóeszköz. 32. Város Belgium ke-
leti részén. 35. Kerti zöldség. 36.
Vietnami holdújév. 39. Azzal a sze-
méllyel. 40. Élet. 41. …, Zsóka –
Szakonyi Károly drámája. 43. Dob.
48. Kényelmes járás. 49. A béke
jelképe. 51. Ellenben. 54. Alkotó-
rész. 55. Neamþ megye betûjele.
56. Kártyaletét. 57. Air … – légi-
posta. 58. Nyilat elröpít. 59. Ma-
gánének (ék. f.). 61. Becézett Ilona.
63. A kálium, a bór és a fluor vegy-
jele. 65. Cefrében van! 67. A ger-
mánium vegyjele. 69. … ovo – kez-
dettõl.

Barabás Zsuzsa

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

VÍZSZINTES: 13. Magyar filmrendezõ
(Sándor, 1934–2001). 14. Berber vezér, aki
Gibraltárnál betört Európába. 15. A szeretet
jelképe. 16. Ügyintézõ hely. 18. …
Weimarban – Thomas Mann regénye. 20.
Szó a Halotti beszédbõl. 21. Török és mongol
népeknél magas rang. 22. Megrepedt (a tó je-
ge). 24. Kis nyaraló. 26. Az ozmium vegyje-
le. 27. Csongor jobbágya Vörösmarty drámá-
jában. 28. … özvegy – Lehár Ferenc operett-
je. 29. Idegen helyeslés. 30. Bátorkodik. 31.

|üdítõ

Roger Martin du Gard (1881–1958) irodalmi
Nobel-díjas francia író egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1. és 38.,
valamint a függõleges 33. alatt.

Decemberi rejtvényünk (Még tizenegy nap) helyes megfejté-
se: Kis gyermekszemek bûvöletben égnek, / S Jézus kopog-
tat szívek ablakán. Könyvjutalmat nyert: Darabont Tibor
(Ottomány), Tóth Erzsébet és Szebeni Erzsébet (Nagyvárad).
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Irodalmár gondolata
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1978. január 6-án hazatért
a Szent Korona

1945 elején Szálasi Ferenc nyilas vezetõ-
nek menekülnie kellett, s magával vitte a ko-
ronát, mert úgy vélte, hogy „a Szent Korona
és az államfõ elválaszthatatlanok egymástól”.
A menekülõket a koronaõrség teherautójával
elfogta a 8. amerikai hadsereg. Az amerikaiak
megszerezték a koronázási ládát, majd a
Szálasi szárnysegédjénél lévõ kulcsot is. A lá-
da azonban üres volt. Végül az egyik korona-
õr elárulta, hogy a koronát Szálasi rendeleté-
re Mattsee mellett, egy mocsárban elásták. A
Szent Korona az Amerikai Egyesült Államok
õrizetébe került, elõbb Európában, azután
Amerikában. Több mint három évtized után
Cyrus Vance, az USA akkori külügyminisztere
vitte vissza Budapestre a koronázási ékszerek-
kel együtt, s átadta Apró Antalnak, az Ország-
gyûlés akkori elnökének a Parlamentben.

1973. január 10-én alapították
a Hortobágyi Nemzeti Parkot

A Hortobágy Európa legnagyobb szikes
pusztája. Itt alapították meg Magyarország
legelsõ, 81 ezer hektáros nemzeti parkját. A
sajátos földrajzi tájegységet képezõ tágas lege-
lõ az egyik õsi foglalkozást, az állattenyésztést
annak eredeti vonásaival együtt máig megõriz-
te. Az 1999-tõl a Világörökség részeként szá-
mon tartott terület magában foglalja a Horto-
bágyon kívül a Nagykunság jelentõs részét és
épített örökségünk jellegzetes darabjait, mint
például a Kilenclyukú híd, a Hortobágyi Csár-
da és a Pásztormúzeum. Madárvédelmi rezer-
vátumok és négy bemutató terület – a

Nyírõlapos-Nyárijárás pusztán, a Hortobágyi
halastó környékén, az Egyek-pusztakócsi mo-
csaraknál és a Tisza-tónál – tanösvényekkel
várja a látogatókat.

1891. január 13-án megszületett
Steinschneider Lilly

A késõbbi Coudenhove-Kalergi grófné Bu-
dapesten jött a világra, és õ lett Magyarország,
egyben az Osztrák–Magyar Monarchia elsõ
nõi pilótája. A Budapesten 1910 nyarán ren-
dezett nemzetközi repülõversenyen határozta
el, hogy pilóta lesz. Bécsújhelyen végezte el a
pilótatanfolyamot. A 4. számú pilótaigazol-
ványt 1912. augusztus 15-én kapta meg, s
egy osztrák aviatikai vállalkozás azonnal alkal-
mazta. Repülõbemutatókon, versenyeken vett
részt. 1914-ben férjhez ment, Csehországba
költözött, a repülést abbahagyta. A II. világhá-
ború után visszavonultan élt Dél-Franciaor-
szágban, 1977-ben halt meg Nizzában.

Január 26. a nemzetközi
vámnap

A brüsszeli székhelyû Vám-együttmûködési
Tanács 1953-as megalakulását 1983 óta ün-
neplik a világban. A tanács megalakításáról
1948-ban határoztak a Tarifák és Kereskede-
lem Általános Egyezményének (angol elneve-
zésének rövidítése: GATT) részes államai. Ti-
zenhárom európai ország kötötte meg ezt az
egyezményt 1947-ben. A tanácsban 17 alapí-
tó tagállam képviseltette magát. Azóta kibõ-
vült mind a tagsága, mind a tevékenységi kö-
re, és 1994 óta Vám Világszervezet a neve, s
179 tagállama van.

évfordulók|

Januári jeles napok

A nemzeti park
címerállata a daru

Steinschneider 
Lilly
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Így nézett ki eredetileg a XIX. század derekán épített nagyváradi vasútállomás. Egykori közismert neve indóház volt. Már
akkor ott sorjáztak elõtte a konflisok utasra várva. A századfordulóra a megnövekedett forgalomnak már nem tudott ele-
get tenni az épület, emiatt 1902-ben kibõvítették és részben átépítették

Ilyen lett az új váradi vasúti pályaudvar az átépítés után. Nagyon hasonlít a ma is látható nagyállomásra, de a homlokzati
stukkódíszeket már rég leverték róla. Nem menekült meg a hátrányos átépítéstõl az épületnek a sínpárokra nézõ homlok-
zata sem. Itt a peron díszes, öntöttvas oszlopokon nyugvó, fémvázas ernyõjét szerelték le, hogy helyébe az állomás stílu-
sától idegen építmény kerüljön


