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Mesemondó-
verseny

November 20–21-én rendezi meg az Arany János Kulturá-
lis Egyesület Nagyszalontán a 18. Arany László Mesemondóver-
senyt. Négy korcsoportban várják a benevezõket: óvodások és
elõkészítõ osztályosok, I–II.-osok, III–IV.-esek, illetve V–VI. osztá-
lyosok mérhetik össze tudásukat és tehetségüket. Az idei kiírás
két kategóriája:

1. Arany László meséje vagy meserészlete
2. Benedek Elek meséje
A benevezõknek EGY mesével kell készülniük, szabadon vá-

laszthatnak a fenti két kategória valamelyikébõl. Az elõadás idõ-
tartama ne haladja meg a 4 percet.

A benevezéseket legkésõbb november 15-ig kell eljuttatni az
egyesület vezetõségéhez. A jelentkezési lapon tüntessék fel a ver-
senyzõ nevét, azt, hogy hányadik osztályba jár, ki a felkészítõ ta-
nítója, tanára. A jelentkezést eljuttathatják személyesen a nagysza-
lontai Magyar Ház irodájába, elküldhetik faxon a 0259/373–220
számra vagy interneten a patocs.julia@yahoo.com címre.

Megjelent
a Biharország
és a Várad
2016-os
falinaptára!

Keresse Nagyváradon az Illyés Gyula,
a Dávid és a Libris Antica Könyvesbol-
tokban, az újságárusoknál, vidéken a kéz-
besítõinknél, illetve a lapunkat árusító
boltokban. Megvásárolható a szerkesztõ-
ségünkben is.

|hirdetés

Total Art Kulturális Egyesület és a
Nagyszalontai Polgármesteri Hivatal

2015. november 20–22. között
megrendezi az elsõ Elõadó és Al-
kotó Fesztivált Am un vis – Van

egy álmom címmel. A rendezvényre benevez-
hetnek hivatásos, illetve amatõr énekesek,

együttesek, modern vagy népzenét játszó elõ-
adók, színi tehetségek. Magyar, román és szlo-
vák nyelvû produkciókat egyaránt várnak. Je-
lentkezni a rendezvény kezdetéig lehet. Kor-
csoportok: 5–14 évesek, illetve 15 év felettiek.
Bõvebb felvilágosítás a következõ telefonszá-
mokon: 0747/149–140, 0730/510–853.

Elõadók fesztiválja

A
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|közélet

tették az elhangzottakat. Az 1992–2011 kö-
zötti idõszakban az ország román ajkú lakossá-
ga 12,33 százalékkal lett kevesebb, míg a ma-
gyarok esetében a fogyás 19,5 százalékos
volt. A demográfiai mutató romlása két fõ ok-
ra, a születési-halálozási arány romlására, va-
lamint a migrációra vezethetõ vissza. A ma-
gyarok esetében belsõ migráció is tapasztalha-
tó, a szórványban élõk a többségében magya-
rok lakta területekre is vándorolnak. Hangsú-
lyozandó, hogy ez utóbbi jelenség nem gazda-
sági eredetû: lecsökkent komfortérzetük,
nemzeti önazonosságuk veszélyeztetése okán
adják fel területeiket. A románokkal összevet-
ve a magyarság körében az elöregedés is ro-
hamosabban nõ. A migrációs mutató nehezen
behatárolható, hisz sok esetben cirkuláris mig-
rációról van szó, ami azt jelenti, hogy sokan
csak munkavállalás céljából hagyják el az or-
szágot, és idõvel visszatérnek. Két hozzávetõ-
leges adat mégis elhangzott: 1998-ban 175
ezer külföldön tartózkodóról tudtak, ezzel
szemben 2010-re már kétmillió román állam-
polgár hagyta el az országot.

Bihar megyérõl elhangzott, hogy az itteni
népességfogyás alacsonyabb az országos át-
lagnál, ami jellemzõ a többségében magyarok
lakta vidékekre. Ez a már említett belsõ migrá-
cióval magyarázható – fejtette ki Pásztor
Gyöngyi. Érmihályfalván a felmérések szerint
az utóbbi huszonkét évben nincs érezhetõ né-

Nemcsak magyar sajátosság a lélekszámbe-
li apadás, többségi nemzettársaink is jócskán
meggyérültek az utóbbi két évtized alatt. A
vészharangok kongatása, a lármafák üzenete
szükségszerû, hisz az erdélyi magyarság lassú
sziklaporladása szinte megállíthatatlannak lát-
szik, Csaba királyfi pedig egyelõre nem igyek-
szik alászállni égi poroszkálásából, hogy meg-
mentse népét. Az Érmellék fõvárosában októ-
ber utolsó elõtti szombatján összegyûlt itteni
és magyarországi értelmiségiek Népesség és
elvándorlás Érmihályfalván címmel fejtették
ki gondolataikat a témáról.

A polgármesteri hivatal kezdeményezte
konferenciára a helyi Gödör rendezvényház-
ban került sor. Nyakó József polgármester
házigazdai minõségében bemutatta a meghí-
vottakat, üdvözölte a jelenlévõket, majd dr.
Pásztor Gyöngyi, a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem szociológia tanszékének
adjunktusa tartott szakmai elõadást. Már a leg-
elején leszögezte, hogy tanulmányában nem a
megoldások keresésére fókuszált, hanem sok-
kal inkább tényismertetésre. Kivetítõ segítsé-
gével megjelenített grafikonok, ábrák szemlél-
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Az Érmihályfalváért
Egyesület nevében
Nagy László segít
Nyakó József
polgármesternek
a lepelrántásban

A népességfogyás régi átka az erdélyi
magyarságnak is. E mélyülõ problémáról
tanácskoztak Érmihályfalván a múlt
hónapban. Ekkor avatták fel a Hazaváró
édesanya szobrát is.

Népességfogyásról
szoboravatással

Bárki leülhet a Hazaváró édesanya mellé a lócára
a mihályfalvi fõtéren



korábbi egészségügyi miniszter is hasonlóan
vélekedett.

Szabó Ödön parlamenti képviselõ a bizton-
ságérzet léte/nem léte aspektusából közelítette
meg a migrációs kérdést: ide sorolandó a jog-
biztonság, a gazdasági, a kisebbségi biztonság.
Ez utóbbira fókuszálva elhangzott, ha a kisebb-
ség nem élheti meg nemzeti érzéseit, akkor
vagy elvándorol, vagy beolvad a többségi nem-
zetbe. Mindezek kivédésére elsõként a reményt
kell fenntartani érdekképviseleti támogatással,
illetve hatékony országos közösségi és önkor-
mányzati stratégiát kell kidolgozni, valamint
szükségeltetik közös dolgainknak anyaországi
összehangolása – vélekedett a képviselõ.

Az érmihályfalvi születésû Balog Csaba, a
dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum aligazga-
tója egy szórványcsodát mutatott be. Az alig
négyszázaléknyi magyarság iskolája amellett,
hogy létrejött 2005-ben, még életképes is: az
induláskor 373 óvodásuk és iskolásuk volt, az
elmúlt tanévben pedig már 576-an voltak.

Szóba került még, hogy fõként falun növek-
võ tendencia az agglegénysors. Megélõinek
többsége idõvel a társadalom peremére sodró-
dik, míg városon a magasan képzett nõk nem
vállalnak családot. Pedagógusként Boros Jó-
zsef úgy vélekedett, hogy a nemzetiségek szá-
mára szerkesztett román nyelvû tankönyvek
tudatosan készülnek olyannak, amilyenek, az-
zal a célzattal, hogy az államnyelvet gyengén
elsajátítókat másodrangú állampolgárrá silá-
nyíthassák.

A konferencia után Deák Árpád szobrász-
mûvész alkotását, a Hazaváró édesanya szob-
rát leplezték le a városközpontban. Megható,
személyes hangvételû beszédek hangzottak el
az édesanyákról, a polgármester és Szabó
Ödön gyermekkori élményeibõl szemezgetett.
Az eseményen jelen lévõ Petneházy Attila
színmûvész, magyarországi országgyûlési kép-
viselõ mély átéléssel elõadott szavalata után az
immár leleplezett szobrot Bogdán István he-
lyi római katolikus plébános és Forró László
áldotta meg.

Nyakó József elmondta, hogy az Érmihály-
falváért Egyesület közremûködésével közada-
kozásból elkészített szobor tervét helyi alko-
tókkal tanácskozva dolgozták ki. Elvetették,
hogy konkrét személyrõl mintázzák, hisz min-
denki édesanyját jelképezi az alkotás. Id. Szi-
lágyi Ferenc ötlete alapján egy macska is ke-
rült a talapzatra, az otthon melegét jelképezi,
ahová mindig visszavárják a messze sodródot-
takat az édesanyák.

D. Mészáros Elek

pességfogyás. Ez akár megnyugtatónak is tûn-
hetne, de figyelembe véve, hogy a helyi né-
pesség zömét a mai aktív lakosság teszi ki, mi-
közben a gyereklétszám alacsony, elõre borí-
tékolható a két-három évtized múlva jelentke-
zõ elöregedési probléma. A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy a megkérdezettek öt százalé-
kának szándékában áll más településre költöz-
ni, míg nyolc százalékra tehetõk azok, akik
külföldre mennének – mondta az elõadó.

A hozzászólások során Forró László, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspökhelyettese elmondta, hogy meglátása
szerint az elvándorlásnak elsõsorban nem gaz-
dasági okai vannak, hisz fõként a magasan
képzettek, az anyagilag jól szituáltak hagyták
el szülõföldjüket. Forró a migráció fõ okaiként
a nemzeti identitás megélésének hiányát, az
anyanyelvi oktatás szûkös kereteit (belsõ mig-
ráció esetében), az egészségügyben aránytala-
nul kevés magyar anyanyelvû szakember alkal-
mazását és a magyar egység megbomlását so-
rolta. Éppen ezért támogatandónak tartja a
tervezett magyar kórház létrehozását, amirõl
késõbb Cseke Attila parlamenti képviselõ,

Dr. Pásztor Gyöngyi
tartott elõadást 

Szabó Ödön
képviselõ érzelmi
húrokat pengetett

közélet|
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|agrárvilág

Óriás kádak fölé hajolva, könyékig neki-
gyürkõzve szorgalmasan „dagaszt”, mélyen
alányúl, átforgatja a héján ázó szõlõt, majd te-
nyerével végigsimít a tetején. Feje fölött csün-
gõ, ragacsos papírok, mint megnyúlt esõcsep-
pek. Ez maga a csapda. Mert az ezerszám la-
komázni vágyó muslicasereg beindítaná a
nem kívánt ecetesedési folyamatot. Szépen
össze is maszatolták már a száznál is több alá-
csüngõ csapdacsíkot.

Lemossa kezérõl a vörös színû lé maradvá-
nyait, majd kezet nyújt Hegedûs Attila. Sebté-
ben el is magyarázza az imént látottakat. Két-
féle kék szõlõ van, abból, amelyiknek csak a
héja tartalmaz festékanyagot, azonnali dará-
lással és préseléssel még fehér bor is nyerhe-
tõ. Az úgynevezett festõszõlõnek viszont a bo-
gyója húsa is színez. Ha legtöbb huszonnégy
órán belül lefejtjük belõle a mustot, akkor rozé
bort nyerünk. A vörösbor elõállításához akár
két hétnél is tovább áztatjuk héján, hogy a
színanyagok kioldódjanak, miközben többször
átforgatjuk. Ez utóbbi mûvelet végzése közben
„értük tetten” a gazdát.

Ha már néhány szóban összefoglaltuk, mi-
ként készül a bor a kék szõlõbõl, akkor illendõ
a fehér szõlõk háza tájára is betekinteni. A be-
szélgetést immár az új építésû családi ház

konyha-nappalijában folytatjuk. Az illatos fe-
hérborok esetében 6-12 órás héjon áztatást
után jöhet a préselés, míg a fehérborok elõál-
lításakor azonnali a feldolgozás. A préselést
követõ erjedés megszûnésével a bor lassan le-
tisztul, az aljára leülepedett seprõt el kell távo-
lítani. Legalább háromszor ajánlatos átfejteni
a bort ahhoz, hogy teljesen tiszta legyen. Ezt
a mûveletsort a szüret utáni tavaszig szükséges
elvégezni – figyelmeztet a gazda.

Belemélyed a technikai részletek magyará-
zásába, apró fogásokkal ismertet meg. Sok
olyan dolgot is hallok, ami meghaladja „bo-
rásztudományomat”, de egy ideig még nincs
szívem félbeszakítani a dicsõítõ zengedezést a
szõlõrõl, a borról. Ritkán látni ennyire lelkes
embert. Aztán valamiként visszatérünk a hét-
köznapokba, családtörténetrõl kérdezem.

Atyai nagyapja a múlt század harmincas
éveiben került Érmihályfalvára, odanõsült.
Magával hozta a bihardiószegi szülõi házból a
szõlõmûvelés szeretetét. Néhány évvel azelõtt
kemény fagyok gyötörték az Érmelléket, a ne-
mes szõlõk nem bírták a hideget. Az emberek
java része akkortól már nem mert kísérletezni,
inkább ellenállóbb magántermõ fajtákat telepí-
tett. A nagyapa igényességét mutatja, hogy a
magántermõk nemesebbikét, otellót ültetett.
Aztán jött az államosítás, a téeszesítés. Hege-
dûs Attila édesapja épp sorkatonai szolgálatról
kapott szabadságolást, s bár már veszélyben
volt a tulajdon, mégis megmetszette a szõlõt.
Ezért vagy másért-e, de öt ár otellóst meg-
hagytak a családnak konyhakert gyanánt.

Szülõi házban beléivódott szõlõszeretetbõl
és becsületes, szorgalmas munkából jött
létre az érmihályfalvi HEGEDÛS ATTILA
borászata.

Hegedûs a szõlõben
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Otellótõkék
sorakoznak
a mihályfalvi
birtokon

Hagyni kell állni a szõlõt feldolgozás elõtt, hogy jó
vörösbor legyen belõle



kat látott szõlõskertek között itt-ott egy gondo-
zott, ápolt parcella. Hegedûsék a hályogkovács
bátorságával telepítésbe fogtak. Jelenleg hat-
van árt tesz ki a birtokuk. Érmihályfalva talaja
köztudottan homokos, a kék szõlõ termeszté-
sére alkalmasabb, de kellõ szakértelemmel a
fehér is szépen terem. Szerves trágya, kom-
poszt használata sokat segít a homokon, haté-
kony a zölden begyûjtött rozs talajba forgatása
is. A homoki szõlõben kevesebb a savanyag,
ezért sokat nyom a latban a szüret jó idõzítése.
Akkor kell leszedni a fürtöket, amikor a cukor-
szint-növekedés elérte a tetõfokát. A megké-
sett szüret a savanyagok csökkenésével jár, a
nagy meleg meg azért ártalmas, mert a sérült
szemekben azonnal megindul az erjedés.

A borász mérnöki precizitással és szaktudás-
sal végzi a különbözõ munkafolyamatokat; bár-
milyen apró hiba befolyásolhatja a bor minõsé-
gét – vallja. Nagyon odafigyel, hogy sérült, rot-
hadt szemek ne kerüljenek a többi közé;
bogyózógéppel szabadul meg a kocsánytól.

Eddig a bor értékesítésével nem volt gondja,
háztól viszik el tõle az itókát. Kérésre palackoz-
za, címkézi is termékeit. Mivel szõlõje a ma-
gyar határ felé vezetõ út mentén fekszik, egy
borház építésébe is belefogna. Az évek során
több borversenyen vett részt édesapjával,
számtalan érem, serleg bizonyítja szakértelmét.
Két alkalommal elnyerte a nagy aranyérmet,
amit a legjobbak legjobbikának ítél oda a zsûri.

Mielõtt elköszönnék, illendõ a borospincék-
be is bekukkantani, mert hát kettõ van belõ-
lük, egy százesztendõsnél régebbi és egy újabb
építésû. A modernizálás jelei már tetten érhe-
tõk, a fahordók mellett helyet kaptak a poli-
propilénbõl készült tárolók is. Ez utóbbi anyag
semmilyen változást sem idéz elõ a bor minõ-
ségében. Ezzel szemben a fahordóknak egyé-
niségük van, javíthatják, de ronthatják is a ne-
dû állagát, miként a férfiemberbõl is sokfélét
faraghat az asszony.

D. Mészáros Elek

agrárvilág|

Mielõtt Hegedûsékhez látogattam volna, ér-
deklõdtem felõlük: szorgos, dolgos családnak
tartották már a felmenõiket is, akik még az át-
kosban is szívós szorgalommal gazdálkodtak.
Nem csoda hát, hogy édesapjáról még a tele-
vízió is készített filmet. Gábor bácsi akkor azt
mondta, hogy két dolgot szeret igazán, a lova-
kat és a szõlõt, de legjobban a szõlõt – kotorá-
szik emlékei között Attila. Az édesapja két
éve, édesanyja nemrég hunyt el.

Eredeti hivatását tekintve Hegedûs Attila rá-
dió- és televízió-szerelõ. Jól menõ szakma volt
ez a rendszerváltozás elõtt, annyi munkája
volt, hogy alig gyõzte. Ma már más szelek fúj-
dogálnak, ritkán térnek be hozzá javíttatni.
Ami nem mûködik, azt eldobják az emberek,
lecserélik újra.

Kimegyünk a szõlõbe is, szívszorító látvány
fogad. Parlagon hagyott, egykor szebb napo-

Új tárolóeszközt
és hagyományos
hordót is használ
Hegedûs Attila

A régi, több mint
százéves pincében

Érmek sokasága
bizonyítja
a Hegedûs-féle
borok minõségét
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|faluról falura

Gyanta elsõ írásos említése a Váradi
Regestrumban található 1213-ból, két falo-
páson ért falubeli ügye kapcsán. A történelem
folyamán sok névváltozata bukkan fel: 1213-
ban Gyonta, 1430-ban Gyntha, 1552-ben
Egyházas Gyantha, 1613-ban Nömös Gyan-
ta, 1681-ben Magyar Vég Gyanta.

Ha most akar valaki a megyeszékhelyrõl
Gyantára eljutni, jól meg kell fontolnia, merre
indul, hiszen Félixfürdõ felé egészen Harang-
mezõig javítják az utat – már legalább egy év-
tizede. Miklóirtás felé ne menjünk, tanácsolta
Soós József Tamás, a Gyantai Református
Egyházközség parókus lelkésze, „inkább
Tenke felé gyertek” – ajánlotta. Csakhogy
Tenke központjából nem a helyes irányba, a
fürdõ felé, hanem a Bélfenyérre vezetõ útra

irányított bennünket a GPS. Így nagyot kerül-
tünk, s késve érkeztünk vendéglátónkhoz.

A szépen rendbe tett lelkészi hivatal egyik
termében beszélgettünk a tiszteletessel, aki
megerõsítette, hogy Gyanta már elmúlt 800
éves. Hozzátette, hajdanán lent, a Fekete-Kö-
rös partján helyezkedett el a falu, a gyakori ár-
vizek miatt költöztették a magasabban fekvõ
jelenlegi helyére. Arról is beszélt, hogy bár
ezen a vidéken is volt tatár- és törökdúlás, de
mivel az egész környéket erdõ borította, a te-
lepülés „észrevétlenül” meghúzódhatott, nem
tettek benne kárt a hódítók.

A reformáció elõtt volt római katolikus
templom is ezen a vidéken, Belényesszent-
miklóson. Ma is áll az Árpád-kori templom
tornya, tíz környékbeli falu hívei jártak oda,
köztük a gyantaiak is. Gyantán csak egy fa-
templom volt akkoriban.

Szomszéd falut alapítottak,
iparkodtak

Gyanta az évszázadok folyamán nõtt és
gyarapodott, a családok erdõt irtottak, az ir-
tást szántófölddé alakították át, ezt mûvelték
meg. Az egykori hatalmas erdõségek lassan-
lassan eltûntek, manapság a maradék a rabló-
gazdálkodásnak esik áldozatul.

Az egykori
református iskolát
renoválják
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Soós József Tamás református lelkipásztor

A falu, ahol másfél
házra jut egy lakos

Gyanta a Fekete-Körös völgyének egyik
legszebb faluja, 400 házát jelenleg 270-en
lakják. A feljegyzések szerint 1880-ban
1661-en laktak itt, közülük 1221 magyar,
386 román – 1229 református, 396
ortodox. Az elmúlt 130 év alatti drasztikus
népességfogyás kitûnt az 1992-es
népszámláláskor is, akkor 441-en éltek itt,
373 magyar, 51 román – 325 református,
63 ortodox.



rengzés után is sokan elmenekültek. A meg-
maradt családok fiataljai közül pedig az egye-
temet végzettek sem jöttek vissza. A fiatalság
egyszerûen eltûnt.

Kézrõl kézre épülõ templom

A reformáció nagyon késõn érkezett ide,
1641-ben jegyezték fel az elsõ református lel-
kész nevét, mintegy száz évvel a magyar refor-
máció kezdete után. Igaz, ekkor az egész falu
áttért az új hitre. A templom is akkor épült, a
jelenlegi formáját 1858-ban nyerte el. Erede-
tileg akkora istenházát akartak emelni, mint a
debreceni nagytemplom, de a püspökség ezt
nem engedélyezte.

A másik érdekessége a templom építésé-
nek, hogy minden helyi családnak hozzá kel-
lett járulnia. A nagygazdák három ökör árával,
a közepes gazdák kettõével, a szegényebbek
egyével. A befolyó pénzbõl olasz mesterek ve-
zették az építkezést. A szükséges téglát a falu
határában égették, s a helybeliek élõláncot al-
kotva az égetõtõl kézrõl kézre adva juttatták el
az épülõ templomhoz. Ha nem is lett akkora,
mint a debreceni, 800 ülõhely van benne; a
falu mai lélekszámához képest nagyon nagy.
Általában csak akkor telik meg, amikor kórus-
találkozóra meghívják a környékbeli települé-
sek énekkarait is.

Amikor Soós tiszteletes 2000-ben Gyantára
érkezett, 216 református volt a faluban, most
260-at tart nyilván. Gyermek alig van, de so-
kan visszaköltöznek. Konfirmáció nem volt két
évig, legközelebb a lelkipásztor lánya s egy

Soós József Tamástól azt is megtudjuk,
hogy a gyantaiak kiváltságosak voltak, a falu-
nak nem volt földesura. Majdnem minden
helybeli iparos volt, sokféle mesterséget ûztek,
õk szolgálták ki a fekete-Körös-völgyi lakoso-
kat. Volt itt kovács, kerékgyártó, szûcs, csiz-
madia, kõmûves, festõ, ács, pék, férfiszabó,
varrónõ stb. A XX. század elején készült fel-
mérés szerint Gyantán 120 kisiparos élt. A
környékbeli románok népviseleti ruháit is õk
készítették. Ezt bizonyítják Györffy István nép-
rajzkutató fotói is, aki a XX. század elején járt
a vidéken; képeit pár éve Gyantán és Váras-
fenesen is kiállították.

„Gyanta nagyon gazdag falu volt – meséli a
lelkipásztor –, ez ma is látszik a házakról.
Földjüket sem maguk mûvelték meg, hanem
még Mária Terézia idejében alapítottak egy fa-
lut a közelben, Rohányt, ahová románokat te-
lepítettek, s õk dolgoztak a gyantaiak földjén.
Minden reggel a rohányiak átjöttek ide Gyan-
tára, a templom elõtti térre, és a gazdák kivá-
lasztották a napszámosokat – egészen a kom-
munizmusig megmaradt ez a szokás.”

A polgári életvitel lehet az oka annak, hogy
Gyantán nem maradt fenn népviselet. Az em-
berek hamar polgárosodtak, ennek megfelelõ-
en öltözködtek. A helybeli szabók és varrónõk
több mint száz évvel ezelõtt már párizsi divat-
lapok szerint dolgoztak.

Az elsõ törést a település életében a triano-
ni békediktátum okozta. Ekkor fõleg a fiatalok
nagy számban mentek át Magyarországra, ne-
hogy itt sorozzák be õket katonának. Sokan
költöztek Nagyváradra. Az is súlyosbította a
magyar közösség helyzetét, hogy a bécsi dön-
tés után Gyanta nem került vissza Magyaror-
szághoz. Aztán az 1944. szeptember 24-i vé-

faluról falura|

A fekete vasárnap
áldozatainak
emlékoszlopai
a temetõben

Ártatlanul megölt
45 helyi lakos elõtt
tiszteleg
a 2004-ben állított
emlékmû

A gyantai gyönyörû
református

templom

(folytatás a következõ oldalon)
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Londonban élõ gyerek konfirmál, neki a világ-
háló segítségével tartja a felkészítést. Házas-
ságkötés ritkán van, most lesz egy esküvõ no-
vemberben. Temetés évente 10-14 van. Ami-
óta Gyantán szolgál, Soós József Tamás 200
embert temetett el. A templomlátogatás elfo-
gadható, a hívek 20-25 százaléka jár az isten-
tiszteletekre, vasárnap délelõtt és délután is.

Az egykori felekezeti iskolát visszakapta az
egyház, de a feketekápolnai önkormányzat
(ehhez a községhez tartozik Gyanta) épített
egy másikat, a gyerekek oda járnak. A vissza-
kapott épületet felújítják, ifjúsági szociális szór-
ványközpontot szeretnének kialakítani benne.

Gyanta fekete vasárnapja

Említettük már az 1944. szeptember 24-i
vérengzést. A bevonuló reguláris román csapa-
tok 47 gyantait végeztek ki, akiknek egy bûnük
volt csak: magyarok voltak. Hosszú ideig errõl
nem beszéltek a helybeliek, mindenki félt még
emlékezni is. A házigazda lelkipásztor meg-
jegyzi, hogy az itt élõk nem felejtették el az
1919-es köröstárkányi pogromot. „A román
katonák összegyûjtötték a gyantaiakat, levitték
a malomnál levõ hosszú betonkerítéshez. Volt
némi zûrzavar, mivel a katonák nem akarták
végrehajtani a parancsot, közben néhány falu-
beli elmenekült, beszaladtak a kukoricásba, pá-
ran így menekültek meg. Összesen 47 embert
gyilkoltak meg, azt a két magyar katonát is, aki
hátramaradt, hogy feltartóztassa a román had-
sereget. Azért nem haltak meg többen, mert
sikerült elbújniuk. Volt néhány román család a
faluban, akik elbújtatták a magyar barátaikat, a
molnár is a magyar munkásait. A halottaknak
tizenéves fiúkkal ásattak közös sírt, egyházi te-
metés nélkül hantolták el õket. Lelkész már
nem volt, Boros Ferenc tiszteletest egy héttel
korábban munkatáborba vitték. A lelkész fele-
ségét és gyermekeit a román orvos mentette
meg, a papnét mint szolgálót mutatta be a ro-
mán hadsereg tisztjeinek. A legfiatalabb áldo-
zat kétéves volt, a legidõsebb 72.

Amikor 2000-ben ide kerültem, kezdtem
érdeklõdni a történtekrõl, és szerettem volna
elérni, hogy emlékmûvet állítsunk az áldoza-
tok tiszteletére. Még akkor is féltek az embe-
rek errõl beszélni. Volt olyan 35 éves falubeli,
aki nem tudott a tragédiáról. Egyházi összejö-

veteleken beszéltünk róla, igyekeztem meg-
gyõzni a helybelieket. Az elsõ elképzelés az
volt, hogy bent a templomban legyen emlék-
tábla, majd hogy a templom külsõ falán. Az-
tán 2004-ben adományokból felállíthattuk a
templomkertben az emlékmûvet, Deák Árpád
szobrászmûvész munkáját.”

Az RMDSZ kezdeményezésére el szeretnék
érni, hogy a törvényhozás Gyantát is mártírte-
lepüléssé nyilvánítsa – más Bihar megyei fal-
vakhoz hasonlóan.

Hiányzik a vezetékes víz

Dan Juliannával, Feketekápolna község
alpolgármesterével is váltottam néhány szót.
Gyantai lakos, 2012 óta tölti be az elöljárói
tisztséget. Elmondta, hogy az RMDSZ megyei
tanácsi frakciójának közbenjárására felépítet-
ték az új iskolát. Nincs viszont vezetékes ivó-
víz. „Van egy projektünk – mondja az alpol-
gármester –, de nem kaptunk elég pénzt a
munka befejezésére.” Az utak állapota elfo-
gadható, de szeretnék Gyanta minden utcáját
leaszfaltozni – tette hozzá.

Horváth Zoltán tanítóval is sikerült né-
hány szót váltanom. „Gyantai lakos vagyok,
eredetileg német nyelv és irodalom szakon vé-
geztem a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetemen, tanítói végzettségem még nincs,
itt lesz a napokban egy vizsgám. Öt gyerek jár
iskolába, két elõkészítõs, egy elsõs és két har-
madikos. Az oktatás magyar nyelven folyik, de
nem mindegyik gyerek tud jól magyarul, velük
külön foglalkozom” – mondja a tanító.

Boros Béla RMDSZ-es helyi tanácsos is az
óvoda és az iskola ügyét említi pozitívumként,
s megoldatlan problémaként az ivóvízellátást.
Soha sincs elég pénz rá. Bár Feketekápolná-
hoz még öt település tartozik, a lakosság szá-
ma így sem éri el a kétezret. Boros Béla elárul-
ja, próbálta a fiát hazacsalni, de nem költözik
vissza Váradról, hiába a szép szülõi ház.

Hazafelé menet már jó úton járunk, alig
negyven perc alatt érkezünk a megyeszékhely-
re. Talán ez a viszonylagos közelség, a szép
környezet, a Fekete-Körös közelsége miatt di-
vatos a váradiak körében hétvégi házat vásá-
rolni Gyantán. Ez is az oka annak, hogy hét-
végenként, nyaranta megelevenedik a nyolc-
száz éves falu, amelynek jelene van még, jövõ-
je viszont bizonytalan.

Deák F. József

|faluról falura  

(folytatás az elõzõ oldalról)
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di, gipszbõl készült Mária-szobor, illetve az
1805-ben kiadott, bõrkötésû Biblia.

Ma már nem tudják a fiatal lányok, mi az a
virágnyelv. Pedig még könyvet is adtak ki an-
nak idején errõl a kódolt üzenetváltási formá-
ról. A lányok ilyen módon társalkodtak hódo-
lóikkal. Aki „virágnyelvül” akar megtanulni, az
Taar Erzsébetnél jó helyen kopogtat.

Külön története van az anyai nagynénjérõl,
Kõrösi Erzsébetrõl készült festménynek. A két
világháború között a bukaresti vezetést a nem-
zetiségek viselete foglalkoztatta. Ezért minden
tájegységbõl kértek egy helyi népviseletet ábrá-
zoló festményt. Vidékünkrõl Kõrösi Erzsébetet
örökítették meg a vásznon. A festményrõl ké-
szült másolat a családi gyûjteményt gyarapítja.

A tanárnõ a tárgyak mentése mellett a régi-
ek tudományát, a gyógyfüvek ismeretét is
megõrizte, melyet a nagyanyjától örökölt. Fia-
talkora óta lelkes gyógynövénygyûjtõ, s aki
hozzá fordul, azon szívesen segít. A régi tár-
gyak látványa a léleknek felüdülés, az õsi prak-
tikák pedig a testnek nyújtanak gyógyírt.

D. Mészáros Elek

A Nagyváradról indult Taar Erzsébet a férje
révén érmihályfalvivá lett. Családja és rokonsá-
ga, az Andriskák, jól szituált polgári família volt
egykor. Egyikük, Andriska József különösképp
meggazdagodott, lányát egy gróf vette felesé-
gül. Andriska Károly nagyapát pedig a váradi
ipartestület alapító tagjaként tartják számon.
Errõl egy XIX. század végi fotó is tanúskodik.

Régi tárgyak, relikviák halmozódtak fel nem-
zedékek során a családban, szerencsére Taar
Erzsébet ezeket az értékeket nem ócska kacat-
ként kezelte, ahogyan sokan mások, hanem
szorgalmasan gyûjtögette, óvta õket. Múltmen-
tõ elõrelátása miatt kerestem fel a nyugdíjas ta-
nárnõt. Hosszú folyosós, nagy családi házának
minden szeglete mintha múzeum volna. Gyûj-
tõszenvedélye már kislánykorában megmutat-
kozott, elõbb bélyegeket csereberélt, majd a
képeslapok következtek. Mára már értékes rit-
kaságok a régi míves képeslapok, a rajtuk lévõ
üzenetek sorsokat, érzelmeket õriznek százesz-
tendõs távolságból is. Az ezer darabot megha-
ladó gyûjtemény legrégebbi darabja az 1899-
bõl való karácsonyi üdvözlet.

Másik ritkasága az a fotóalbum, amelynek
bõrkötésû fedelén az 1904-es évszám olvas-
ható. A korabeli ruházatot viselõ babasorozat
érdekessége, hogy irodalmi hõsnõket ábrázol.
Meg kell említeni a parányi, ki-be csukható
bicskát és egy miniatûr úrvacsorai kelyhet. Az
egyházi relikviák sorát gyarapítja a XIX. száza-

hagyomány|

Elõbb magyar–történelem szakos tanári
képesítést szerzett TAAR ERZSÉBET, majd
Kolozsváron filozófiából diplomázott. Több
településen tanított, 2002-es nyugdíjazása
után is még évekig besegített kollégáinak.

Hagyatékmentõ

Kõrösi Erzsébet bihari viseletben
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Taar Erzsébet
a 111 éves
albummal 



– Volt idõ, amikor az Elzett berettyóújfa-
lui gyáregységében több mint kétezren dol-
goztak, ön is itt kezdte a pályafutását.

– 1982-ben diplomáztam a Miskolci Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Kará-
nak géptervezõ szakán. Az Elzett Mûvek Be-
rettyóújfalui Gyárának szerkesztési osztályán
kezdtem el dolgozni célgéptervezõként. 1984-
ben lehetõség nyílt az állami üzemekben vállal-
kozások, azaz vállalati gazdasági munkaközös-
ségek, úgynevezett vgmk-k alapítására. Ezek
az elvállalt munkákat elõre megállapodott díja-
zás ellenében a gyárban, de munkaidõ után vé-
gezték el. Mi is éltünk ezzel a lehetõséggel, a
gyárban létrejövõ több vgmk mellett a szer-
kesztési osztályon létrehoztuk a tervezõi válla-
lati munkaközösséget. Kezdetben egyik terve-
zõmérnöke, egy év múlva a vezetõje lettem en-
nek. Pályámat jelentõsen meghatározta az ide-
gen nyelvek iránti érdeklõdésem. 1984 szep-
temberében Mályi Jenõ igazgató engedélyével
beiratkoztam a Hajdú-Bihar Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara és a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem által szervezett inten-
zív angol nyelvtanfolyamra. Egy év múlva sike-
res középfokú komplex állami nyelvvizsgát tet-
tem Budapesten, a Rigó utcában. Jólesett,
hogy a tanárom, Nyirkosné, az egyetem Ide-
gen Nyelvi Lektorátusának vezetõje külön gra-
tulált, mint elsõ olyan tanítványának, akinek ez
sikerült. Ez után a gyár akkori fõmérnöke, Gál
Antal rendszeresen hívott tolmácsolni a külföl-
di cégek képviselõivel folytatott tárgyalásaira.

|szomszédoló – gazdaság

1986-ban a budapesti központú Elzett Mûvek
felbomlott, gyárai önálló vállalatok lettek.
Szükségessé vált több szervezet, egyebek mel-
lett a bel- és külkereskedelemmel foglalkozó
kereskedelmi osztály létrehozása, ennek veze-
tését Gál fõmérnök ösztönzésére megpályáz-
tam és el is nyertem. Még abban az évben be-
iratkoztam a debreceni Agrártudományi Egye-
tem által szervezett négyéves felsõfokú külke-
reskedelmi képzésre, s 1990-ben mérnök-kül-
kereskedõként végeztem.

– Éppen akkor szûnt meg az állami kül-
kereskedelmi vállalatok monopóliuma, a
gazdasági társaságok most már saját maguk
folytathattak külkereskedelmi tevékenysé-
get. Hogyan érintette önt ez a változás?

– A Berettyó Áfész hívására elvállaltam a
cég által létrehozott Külkereskedelmi Iroda ve-
zetõi posztját. 1990 végén sorozatban jöttek
létre a magánvállalkozások. Még abban az év-
ben harmadmagammal mi is létrehoztuk a kül-
kereskedelemmel foglalkozó Biharimpex
Kft.-t. 1994-ben Hudák Gyõzõ, az Országos
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Kitüntették a sokoldalú
vállalkozót
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 1997-ben alapította a Nyíri
István-díjat a Berettyóújfalu és térsége
gazdaságának egészét szolgáló
tevékenység elismerésére. A XIX. századi
jeles Bihar vármegyei malomépítõ
mérnökrõl elnevezett díjat évente a Bihari
Számadó Napok megnyitóján adják át.
Idén október 9-én SZATMÁRI LAJOS
vehette át.

Szatmári Lajos az irodájában. Az üzlet fellendüléséhez
hozzásegítette a nyelvtudása is
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zedek óta pedagógusként dolgozik, a gyereke-
ink is itt cseperedtek fel. Eredményeim elérésé-
ben nagy szerepet játszott a családom, fõként
a feleségem állandó támogatása és biztatása.
Úgy vélem, a szakmai munka mellett életünk
fontos részét képezi a közéleti tevékenység, a
sport, a közintézmények, a kultúra és a beteg
emberek támogatása. Én a munka mellett
amatõr szinten mindig is sportoltam, teniszez-
tem. Tagja vagyok a megyei II. osztályú ama-
tõr teniszbajnokságban szereplõ berettyóújfalui
Pizzéria csapatának. Számomra nagy siker az
is, hogy 2013-ban három versenyen is beke-
rültem a vigaszág döntõjébe, és két második
helyezés után a harmadikat megnyertem.
1986-ban fõ szervezõje voltam az elsõ Berstal
Kupa amatõr teniszversenynek. Fontosnak tar-
tottam a Bihari füzetek támogatását is, mert
ezeknek a kiadványoknak a fókuszában a helyi
értékek álltak. Ahol csak tudtam, segítettem
Kárpáti Gusztáv Berettyóújfaluban alkotó fes-
tõmûvészt is, fõleg pályájának utolsó szakaszá-
ban, a 2013-ban bekövetkezett haláláig. Külö-
nösen jólesett, hogy 2008-ban felkért a nagy-
váradi kiállításának megnyitására.

– 1994-ben a Biharimpex Kft. tulajdono-
sai a szétválás mellett döntöttek, azóta a sa-
ját útját járja. Mit hozott önnek a változás?

– Megalapítottam a Szatmári-Impex ’94
Kft-t. A munkám mellett 18 éve részt veszek a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara munkájában, eleinte mint kamarai kül-
dött és a kamara kereskedelmi tagozatának
tagja, késõbb mint a helyi regionális kamara
vezetõségi tagja. A cégem külkereskedelem-
mel foglalkozik, az elsõ idõszakban mezõgaz-
dasági és élelmiszeripari termékeket exportált
Romániába és Fehéroroszországba, illetve
építõanyagot és élelmiszeripari alapanyagot
importál Romániából. A romániai kapcsolata-
ink bõvülésével az angol mellett szükségét
éreztem a románnyelv-tudás megszerzésének
is, így 2002-ben, egy év munka melletti inten-
zív nyelvtanulás után, komplex középfokú ál-
lami vizsgát tettem románból is. Sikeresen
szerepeltünk kiállítóként több bukaresti és
nagyváradi expón és vásáron, partnereink és
tevékenységi körünk tovább bõvül. A palettá-
ra felkerül a sütõipari alapanyagok és húsipa-
ri termékek importja és exportja. A cég elmúlt
évekbeli forgalmára jellemzõ a 2013-as sta-
tisztikai adat, eszerint Magyarország teljes bú-
zalisztkivitelének 5,5 százalékát, az ország tel-
jes romániai búzalisztexportjának 10 százalé-
kát a Szatmári-Impex ’94 teljesítette.

Kocsis Csaba

Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda berettyóújfalui
vezetõje hívta fel a figyelmemet egy londoni
alapítvány által meghirdetett és Nagy-Britan-
nia akkori egyik legnagyobb élelmiszeripari
vállalata által finanszírozott gyakornoki kép-
zésre. Szóbeli vizsgák után, nyolc kelet- és kö-
zép-európai ország jelentkezõi közül választot-
tak ki, és két hónapon át részt vehettem a cég
különbözõ területeinek munkájában, s tanul-
mányozhattam a gyártmányfejlesztéstõl, az
alapanyag bel- és külföldrõl való beszerzésétõl
kezdve a gyártáson és minõségbiztosításon át
az értékesítést a Marks & Spencer akkori
egyik legnagyobb partnerénél.

– A Biharimpex Kft. volt a fõ mecénása
1992-ben a Hencidától Bonc(h)idáig kerék-
pártúrának, jelentõs összegekkel járult hoz-
zá a debreceni Hajdú Táncegyüttes külföldi
turnéihoz vagy a Berettyóújfalui Tûzoltó Pa-
rancsnokság elsõ korszerû tûzoltóautójának
megvásárlásához. Miért tartja fontosnak,
hogy ilyen sok területen anyagilag is támo-
gassa mások munkáját?

– Erdélyi Gábornak van egy mondása: aki
nem jó lokálpatrióta, az nem jó patriótának
sem. Itt élünk a családommal, feleségem évti-

A Nyíri István-díj
átvétele után

családja körében.
A névadót ábrázoló
kisplasztika Kurucz

Imre alkotása

A cég standja
2007-ben

a nagyváradi
Varadinum Expón
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– Mibõl áll a szerzetesi képzés? Milyen ké-
pesítéssel kerülnek ki a szemináriumból?

– Rendünkben a végzõsök lehetnek papok
és testvérek. Aki pap szeretne lenni, annak el
kell végeznie a hatéves teológiát. Ez történt az
én esetemben is. A testvérek választhatnak
bármilyen szakmát, és azon a területen dol-
gozva segíthetik a rend munkáját. Engem ké-
résemre a nagyváradi Katalin-telepi templom-
ban szentelt pappá 2005-ben Tempfli József
akkori püspök, utána Szobon, majd Budapes-
ten szolgáltam-szolgálok mind a mai napig.

– Kérem, mutassa be dióhéjban a rendet!
– A Lazarista Misszióstársaságot 1625-ben

alapította a francia származású Páli Szent
Vince pap azzal a céllal, hogy enyhítsék a
nyomort, a szegénységet és a hitetlenséget.
Magyarországon a lazaristák 1898-ban Pilis-
csabán hozták létre az elsõ missziós házukat,
majd 1909-ben és 1920-ban a fõvárosban.
1926-tól önálló tartományt alkotnak. Három
fõ mûködési területünk van: a nép- és kül-
missziók világszerte, a papképzés – növendé-
kek és felszentelt papok esetében is –, vala-

A monospetri triduumra meghívott Barta
Szabolcs a szentmiseáldozatokon túl elõadáso-
kat tartott a szerzetesrendjérõl, és kötetlenül
elbeszélgetett a hívekkel. Nem voltak tabuté-
mák, minden feltett kérdésre szívesen vála-
szolt. Interjúkérésemre is készségesen igent
mondott.

Nagyváradon született 1981-ben, a Szent
László középiskolában érettségizett, utána 18
évesen jelentkezett a lazaristákhoz. A Misszi-
óstársaság (Congregatio Missionis – CM) sze-
mináriumi képzése Budapesten volt. Ekkor
hagyta el elõször szülõvárosát választott hiva-
tása miatt.

– Hogyan lesz egy frissen érettségizett fi-
atalemberbõl szerzetes?

– Nagyváradon egy olyan plébánián nevel-
kedtem, melyet a lazaristák vezettek 1997-ig.
Ez a Katalin-telepi Csodásérmû Boldogasz-
szony Plébánia. Engem ott kereszteltek, ott
voltam elsõáldozó, bérmálkozó, ott, abban a
csodálatos légkörben nõttem fel. Nagyon jó if-
júsági közösség volt a plébánián, szerettünk
odajárni, elbeszélgetni, néha játszani és a
szentmiséken ministrálni. Szinte mindennap
bementünk a plébániára. A lazarista plébáno-
sokat példaképeimnek tekintettem. Különös-
képpen az utolsó plébánost, Dusik Tibor tisz-
telendõ urat. Megismertette velem a rendet,
és elvitt Budapestre, amikor újraszentelték a
rendi Szent Gellért-kápolnát. Hatalmas él-
mény volt ez nekem. Csodálatra méltó volt a
vincés nõvérek tevékenysége is. A végsõ im-
pulzust talán a rendalapító Páli Szent Vince
életérõl szóló könyv adta, amit akkoriban ol-
vastam el. Elhatározásomat a család teljes
mértékben támogatta.

Nagyváradról indult,
és hamarosan hazatér
BARTA SZABOLCS CM a Misszióstársaság
(Lazaristák) szerzetesrend tagja,
és jelenleg Budapesten teljesít missziós
szolgálatot. Monospetriben találkoztam
vele, a helyi plébános kérte fel
a háromnapos lelkigyakorlat (triduum)
szónokának.

Barta Szabolcs tizennyolc évesen választotta
a szerzetesi életet
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A nagyváradi
Katalin-telepi
istenháza



mint a szegényekkel, rászorulókkal való fog-
lalkozás. Együttmûködünk a nõvéreinkkel és
a vincés önkéntesekkel. A rend magyar tarto-
mányának 9 tagja van, a legidõsebb rendtár-
sunk 94 éves, a legfiatalabb pedig 30. Az át-
lagéletkorunk 45 év körüli, ami biztató a jö-
võnkre nézve.

– Mi a lényegi különbség a szerzetes és a
plébános pap között?

– Az egyházmegyés pap általában egy bizo-
nyos plébánia szolgálatát látja el, állandóan
egy adott közösséggel van, melynek lelki veze-
tõje, mi pedig egy rendházi közösségben
élünk, és onnan látunk el rendházon kívüli
szolgálatokat, egyidejûleg több közösségben
is. Magyarországon nekünk most nincs plébá-
niánk, mindemellett katolikus papként szolgá-
lunk a saját kápolnánkban, egy idõsotthonba
is járunk misézni, szentségeket kiszolgáltatni,
egy budapesti katolikus kórházban ellátjuk a
kórházlelkészi feladatokat, kisegítünk plébáni-
ákon, a szobi gimnáziumban hitoktatást vég-
zünk, Piliscsabán pedig egyetemi kollégiumot
mûködtetünk.

– Értesüléseim szerint rendjüknek újra
lesz plébániája Nagyváradon, ahol Ön lesz a
plébános. Megerõsíti ezt?

– Igen, jövõre visszatérünk a Katalin-telepi
plébániánkra. Rendünkön belül ez úgy mûkö-

dik, hogy a rendtárs beköltözik a plébániára,
ellátja annak szolgálatát, de emellett missziós-
munkát is végez. Magyarán szólva ez azt jelen-
ti, hogy megmarad szerzetesnek. Tartomány-
fõnökünk valóban engem kért fel, hogy jövõ-
re vegyem át a plébánosi feladatot. Még nem
voltam plébános, készülnöm kell az új megbí-
zatásra, a teendõket egy másik rendtársammal
együtt látjuk majd el. Állandó lakhelyem Nagy-
várad lesz, és a missziós feladatokat a nagyvá-
radi egyházmegyében fogom teljesíteni.
Mondhatnám úgy is, hogy hazatérek szülõvá-
rosomba. Erre már Böcskei László püspök úr
is áldását adta.

– Tulajdonképpen miért vonult ki rend-
jük a nagyváradi plébániáról?

– Legegyszerûbben fogalmazva szerzeteshi-
ány miatt. Dusik atyát ’97-ben magyar tarto-
mányfõnöknek választották, így Budapestre
kellett költöznie. Nem volt, aki átvegye a he-
lyét a plébánián, ezért szerzõdést kötött a rend
a nagyváradi egyházmegyével, annak alapján
az egyházmegye látta el a továbbiakban a plé-
bánia szolgálatát. Ez a szerzõdés lejárt, és
nemrég tartományunk úgy döntött, hogy visz-
szaveszi a plébánia vezetését. A püspök úr ezt
örömmel vette, mivel véleménye szerint is
fontos a városban a szerzetesi jelenlét. Szeret-
nénk egy kis változatosságot, illetve új lelküle-
tet bevinni az egyházmegye életébe. Szent
Vince öt erényét akarjuk gyakorolni: egyszerû-
ség, alázatosság, szelídség, önmegtagadás, a
lelkekért való buzgóság. Ezek által lehetünk jó
papok és jó lazaristák. Remélem, sikerül e sze-
rint élni, ha nem is maradéktalanul teljesítve,
de mindig erre törekedve.

– Kérem, mutassa be röviden a Katalin-te-
lepi templomot!

– 1935-ben szentelték fel a Csodásérmû
Boldogasszony tiszteletére. Eredetileg nem
plébánia volt, hanem templom, 1940-tõl hoz-
zá tartozott a lazarista rendház. 1981-ben lett
a lazarista papok által vezetett plébánia.

– Mik a célkitûzései plébánosként, illetve
szerzetesként?

– Papként ott lenni az emberek között, el-
látni legjobb tudásom szerint a plébániai fel-
adatokat, közelebb vinni az embereket Isten-
hez, a magunk tehetségével építeni Isten or-
szágát, mert ez a lényeg. Szerzetesként pedig
ellátni a szerzetesi feladatokat a tõlem telhetõ
legmagasabb fokon. Nagyon örülök annak,
hogy visszatérhetek szülõföldemre. Annak
idején nem azért, nem olyan lelkülettel men-
tem el, hogy soha ne térjek vissza.

Szõke Ferenc
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A templom oltára

Szentmiseáldozat
Monospetriben
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Az ünnepi alkalomkor Csûry István, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspöke hirdette az igét. A püspök mondhatni
hazatért Szalárdra, hiszen jómaga is szolgált a
község gyülekezetében. Ünnepi igehirdetésé-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy „a halk,
szelíd szót keresd, mert ott van az Isten. (…)
Ebben a halk, szelíd szóval való találkozásban
ott van a te életednek a megfordulása”. A
szalárdi gyülekezet történetének hatszáz éve
alatt voltak szélviharok, földrengések és tûzkár,
de Isten megóvta a gyülekezetet és a templo-
mot, nagy szorongattatásokból menekültek
meg a helybeliek, emlékeztetett a püspök.

Igaz Mária nevét viseli
a nõszövetség

A templomot a Csáki család építtette, mû-
ködésének kezdetét 1415-re teszik, idézete fel
Borzási Gyula lelkipásztor a gyülekezetnek, s
beszélt Igaz Máriáról, a mártír lelkészfeleség-
rõl, akinek nevét felvette a nõszövetség. A nõ-

A hatszáz éves
istenháza

Hatszáz éves
a templom Szalárdon

Ünnepre hívták a harangok szeptember
végén a szalárdi reformátusokat, akik
templomuk 600 éves fennállását
ünnepelték. A bensõséges hangulatú
istentiszteleten vette fel a helyi
nõszövetség Igaz Mária nevét. A templom
történetérõl BORZÁSI GYULA parókus
lelkész beszélt lapunknak.
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Borzási Enikõ és Gyula 

Csûry István püspök a szalárdi szószéken



is a templomról. A mostani évfordulóra készí-
tett összeállításukhoz az õ munkáit és a közis-
mert feljegyzéseket is felhasználták, például a
Rómer Flóriséit. Az Országos Széchényi
Könyvtárból kikutatott dokumentumot is kap-
tak, például a falu nevének eredetérõl.

Mint az ünnepségen is elhangzott, a Csáki
család 1395-ben kapta meg az adorjáni ura-
dalmat, s ennek legjelentõsebb települése
Szalárd volt. A család kolostort emeltetett a
már épülõ templom mellé; ezt a 2000-es évek
elején állapították meg régészek. Szalárd fejlõ-
dött, például Vitéz János is ott idõzött egy té-
len át. Az 1400-as évek második felében már
vásártartási joggal bíró mezõváros volt, ezt a
jogot Mátyás királytól kapta, aki a hagyomány
szerint sokat volt gyermekkorában Adorján
várában. A várnak ma csak a romja van meg
a Berettyó partján.

A reformáció az 1500-as évek derekán ér-
te el Váradot és környékét, az addigi történé-
sek dokumentálásában elég nagy az ûr – je-
gyezte meg érdeklõdésünkre Borzási tisztele-
tes –, hacsak a ferenceseknél nincsenek doku-
mentumok, mivel õk is elvitték magukkal a re-
formáció idején a dolgaikat. Hivatalosan
1557-tõl használják a reformátusok a szalárdi
templomot, akkor mentek el a ferencesek
Ecsedre, a Báthory-kúria védelmébe.

A törökök 1660-ban bevették Váradot.
Szalárdot Szeidi basa vezetésével foglalták el.
Lemészárolták a lakosságot, lerombolták és
felgyújtották az istenházát, a nyugati kapuját
berobbantották. Közel hatvan évig csak a fa-
lak meredeztek; a templom újraépítését 1719-
ben kezdték el, s a munka 25 évig tartott,
1743-ban fejezték be. Az istenháza akkortól
áll a jelenlegi formájában. A II. világháború-
ban ágyúlövés érte, ennek nyomait is felfedez-
ték – mondta a tiszteletes, aki 25 éve került
Szalárdra, s azóta maga is a templom felújítá-
sán, szépítésén munkálkodik.

Fried Noémi Lujza
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szövetségi zászlót Borzási Enikõ zászlóanya
és Sabãu Julianna nõszövetségi elnök mu-
tatta be a gyülekezetnek, s Földessy Márta
Katalin erdõgyaraki lelkész, a Bihari Refor-
mátus Egyházmegye Nõszövetségének elnöke
áldotta meg. Igaz Mária, Tordai Illyés János
lelkipásztor felesége egyedül volt a parókián,
mikor 1825. február 23-án éjjel haramiák tör-
tek be. A lelkészfeleség nem árulta el a temp-
lom máig használt, 1772-ben a hívek adomá-
nyaiból készült kegytárgyainak lelõhelyét,
ezért megölték.

A hatszáz éves templom

Az istenháza történetének eredeti feljegyzé-
sei szétszóródtak vagy elpusztultak a többszöri
tüzek során. A legnagyobb tûzvész 1660-ban,
a törökdúlás idején rombolt. Utána újjáépítet-
ték a parókiát, de 1699-ben ismét leégett,
majd 1701-ben újból a tûz martaléka lett. Az
1970-es években az államnak be kellett szol-
gáltatni dokumentumokat, ezek egy része az
állami levéltárban van, de Borzási Gyula tudo-
mása szerint az 1800-as évek elõtti iratok nin-
csenek Erdélyben. Mint mondta, Surányi Lajos
lelkész, aki 46 éven keresztül szolgált Szalár-
don, összegyûjtötte a dokumentumokat, és írt

A nõszövetségi
zászló avatása.

Elõtérben az Igaz
Mária

megmentette
kegytárgyak

A mûemléki
besorolást jelzõ
tábla

Az ünnepségen
a fiatalok kórusa is
szolgált 
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A katolicizmus nyomait õrzik a freskók
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szervezte a vetélkedõt saját programként a
magyar iskola az általa megalapított, MOST
nevû civil szervezet támogatásával. Ekkor már
a HJT segítségére nem tartottak igényt.

Mivel az Ady-kultusz ápolását a társaság a
feladatai közé sorolta, a HJT úgy döntött, kör-
zeti szavalóversenyt szervez. A költõ születés-
napja (november 22.) tájékán egy nagyváradi
alapítvány minden évben megrendezi az Ady
Endre Megyei Szavalóversenyt, ezért a
margittai civil szervezet ezt megelõzõ dátum-
ra, október 17-re hirdette meg a körzeti ver-
senyét. Így a legjobb szavalók ugyanazzal a
verssel jelentkezhetnek a megyei versenyre is.
Margitta és a környezõ települések – Albis,
Bályok, Berettyószéplak, Érbogyoszló, Érszõ-
lõs, Micske, Monospetri, Tóti – versmondói
kaptak meghívást, és a bályokiak kivételével
valamennyien el is fogadták.

Az eseménynek a Szent Antal Multifunkcio-
nális Központ adott otthont. Sajnos a líceum-
ból egyetlen szavaló sem jelentkezett, így ez a
korosztály kiesett a versenybõl. A fõszervezõ
véleménye szerint ez nem csak a diákok sze-
génységi bizonyítványa. A nekik szánt jutal-
makat kiosztották a többi korcsoport között. A
szervezõk jövõre a közeli városok szavalóit is
meghívják, hogy biztosan legyenek IX–XII.
osztályosok is.

Negyedikesektõl nyolcadikosokig több mint
félszáz tanuló vállalta a megmérettetést, és

Tisztelete és elismerése jeléül a város ma-
gyarsága 1994-ben Ady-mellszobrot állított fel
a református templomkertben, a Petõfi-szo-
bor szomszédságában. Attól kezdve a helyi
RMDSZ-szervezet minden évben megrendezi
az Ady-ünnepséget. Ennek állandó társszerve-
zõje lett Margitta elsõ kulturális civil szerveze-
te, a Horváth János Társaság (HJT). 2011-tõl
a megalakult önálló magyar iskola átvette az
ünnepség társszervezõi szerepét. A civil szer-
vezet a tanulók körében is igyekezett életben
tartani Ady emlékét. Évenként emlékversenyt
szervezett, ezen a diákok csapatokba szerve-
zõdve adhattak bizonyságot Ady költészeté-
ben való jártasságukról. A megmérettetés társ-
szervezõi és segítõk a kérdések összeállításá-
ban a mindenkori magyartanárok voltak. Az
anyagi fedezet elõteremtése a nyertesek díja-
zására és a jutalomkirándulásokra mindig a
társaság feladata volt. Erre az iskolának külön-
ben sem lett volna lehetõsége.

Évekig futott ez a program nagy sikerrel, de
2012-ben a kevés jelentkezõ miatt elakadt.
Pedig ekkor már megvolt az önálló magyar is-
kola! Szerencsére nem volt hosszú a szünet,
mivel a rákövetkezõ évben már ismét meg-Díjátadás után
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Ady emléke él
és élni fog Margittán

Margitta városában Ady Endre költészete
és maga a költõ különös és kiemelt
tiszteletnek örvend. Valószínûleg ez így
természetes, hiszen személyesen járt itt
a költõ. Barátjánál, Horváth Jánosnál
többször is vendégeskedett, sõt nagy
valószínûséggel alkotott is.

Gondolatok az emlékkönyvbe



igen jól kidolgozott szavalatok hangzottak el.
Sokéves tapasztalattal rendelkezõ zsûri –
Fügedy Anikó, Kun Tünde, Kovács Mihály, Si-
mon Erika, Szõke Anna – értékelte elõadásu-
kat. Örömmel tapasztalták, hogy a fiatalabb
diákok is azonosulni tudnak Ady költészetével.
Valószínûleg ebben felkészítõ tanítóik, tanára-
ik is – Bakó Vera, Buzi Orsolya, Gulyás Erzsé-
bet, Pop Mónika, Sipos Hodgyai Edit, Vakon
Orsolya, Zsembinszki Zoltán – sokat segítet-
tek. Jelentkezett két felnõtt versmondó is,
Fügedy Anikó tanítónõ és Kun Tünde tanár-
nõ. Õk versenyen kívül kívántak indulni, így a
felnõtt kategória díjait is a gyerekek között
osztották ki. Alulírott, a HJT elnöke, a ver-
seny fõszervezõje köszönetet mondott a sza-
valóknak és felkészítõiknek, továbbá a Szent
Antal központ igazgatójának, Kiss Károlynak
a helyiségért, valamint az anyagi támogatásért
a margittai helyi, illetve a Bihar megyei ta-
nácsnak. Pocsaly Zoltán polgármester és
Árkosi Antal RMDSZ-elnök értékes különdíja-
kat adtak át. A különdíjaknak köszönhetõen
azok is jutalomban részesülhettek, akiknek
nem jutott dobogós hely. A szép versek halla-
tán azonban elmondható, hogy ezen a verse-
nyen mindenki nyertes volt.

A legjobbak oklevelet és értékes könyvvá-
sárlási utalványokat kaptak. Emléklap helyett

a versenyzõk emléknapot kaptak, mivel a
szervezõk másnap a felkészítõ tanárokkal
együtt tanulmányi jutalomkirándulásra vitték
õket Adyfalvára (egykor Érmindszent). A két
épületbõl álló emlékmúzeum egykoron az Ady
család birtokát képezte. Az egyik maga a szü-
lõház, ebben fotók és a család egykori haszná-
lati tárgyai segítenek megidézni a kor szelle-
mét. A másikban Ady kötetei, személyes tár-
gyai és ugyancsak sok fotó kapott helyet. A
tavaly felújított emlékmúzeum azoknak is tu-
dott újat adni, akik korábban már meglátogat-
ták. A diákok és a kísérõk szinte kivétel nélkül
beírták gondolataikat, érzéseiket az emlék-
könyvbe. Valamennyien sok új élménnyel és
sok-sok fotóval tértek haza a tartalmas és egy-
ben szórakoztató jutalomkirándulásról. Haza-
felé menet megálltak a nagykárolyi várkastély-
nál, és rövid sétát tettek a parkjában, illetve a
városban. Az idõjárás is kegyes volt hozzájuk,
mivel mindvégig szép idõ volt.

A díjazottak

IV. osztályosok: I. Fehér Anett Jázmin, II.
Hajas Dorottya Zsófia és Hõgye Tamás, III.
Gál Csaba Szilárd; különdíjas Darabont Dó-
ra és Furó Viktória.

V. osztályosok: I. Erõs Joó Kincsõ Enikõ, II.
Vargha Réka, III. Potári Scheck Dominik.

VI. osztályosok: I. Oláh Ágota, II. Opra Dó-
ra Alexandra, III. Gál Tamás Richárd és
Vadkerti Márk Dániel.

VII. osztályosok: I. Kocsis Alexa és Coznici
Teodóra, II. Poszert Richárd, III. Kõvári
Krisztián; különdíjas Bana Anett Paula és
Simon Petra.

VIII. osztályosok: I. Ádám Viktória, II. Lu-
kács Evódia, III. Szilágyi Szilárd, különdíjas
Borsos Krisztián Bálint.

Szõke Ferenc

oktatás – kultúra|
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Ady Endre szobra
elõtt a versenyzõk

és kísérõik 

A zsûri

A nagykárolyi
kastély elõtt



Az évek során, a sok-sok hasonló és mégis
különbözõ szerepben, az örök változásban
megmaradt a nagybetûs NÕ-nek. Egyike azon
keveseknek, akikre tökéletesen illik a metafo-
rikus mindig-nõ.

– Amikor foglalkoztatni kezdte a színé-
szet gondolata, már megfogalmazta magá-
ban a szerepkörét is? Tudatosan ment a sze-
repek felé, vagy a szerepek találtak rá Csíky
Ibolyára?

– Inkább ez utóbbi. Tény, hogy soha nem
kértem szerepet, soha nem reklamáltam,
hogy miért nem énrám osztottak ki valamilyen
figurát, örültem minden alakítási lehetõség-
nek. Tulajdonképpen a pályaválasztás is en-
gem talált meg, nem én keresgéltem a hogyan
továbbot. Kolozsvári vagyok, édesanyám ci-
põgyárban dolgozott, s azoknak az idõknek a
szokása szerint majdnem mindenkinek részt
kellett vennie valamilyen mûkedvelõ kulturális
programban. Édesanyámat is hívták a színját-
szó körbe, õ pedig azt mondta, nem szívesen
menne, de szól a lányának, mert biztosan ér-
dekelné. Tizenöt éves voltam, amikor már fel-

léptem, mégpedig nagyon nagy örömmel.
Mondtam édesanyámnak, hogy én most már
egész életemben ezt akarom csinálni, õ bele is
egyezett, pedig a család furcsállotta, mi szük-
ségem van nekem az érettségire, miért nem
állok munkába, mint minden rokonom. A gyá-
ri csoportból átmentem a Bisztrai Mária és
Horváth Béla irányította városi mûkedvelõ
színjátszó körbe. A színmûvészeti fõiskolára az
elsõ felvételim nem sikerült, de nem kesered-
tem el nagyon, mert úgy éreztem, a két mû-
vész irányítása alatt ki tudom teljesíteni színé-
szi vágyaimat. Végül csak megpróbáltam is-
mét a felvételit, s már-már ismét megbotlot-
tam a küszöbön – a román irodalom vizsgám
nem sikerült –, de a tanárok úgy értékelték,
hogy érdemes vagyok a színpadra, és felvet-
tek. Utolsó évben vizsgaelõadásunk volt
Tennessee Williams Orpheusz alászáll címû
darabja, abban játszottam Ladyt. Farkas Ist-
ván, a nagyváradi színház rendezõje és tago-
zatvezetõje megnézte az elõadást, utána pedig
elhívott Váradra. Én kimondtam a boldogító
igent, ami aztán ugyanúgy, mint a házassá-
gomban, holtomiglan tartó igennek bizonyult.
Az akkori hat magyar színház közül hívott a
váradi mellett – a kolozsvárin kívül – még
négy, de ha egyszer igent mondtam, kitartot-
tam mellette. És jól tettem, holott nem ismer-
tem a várost, nem ismertem a kollégákat, vi-

Jutalomjáték
pályakezdésének
40. évfordulójára:
a Kedves hazug
Mrs. Campbellje

|vastaps 

V. CSÍKY IBOLYA frissen végzett
színésznõként jött 1969-ben Nagyváradra,
azóta itt él. Hûséges a városhoz,
a színházhoz, a szerepköréhez,
önmagához. Ha akarna, sem tudna hûtlen
lenni: alkata, egész egyénisége sugározza
a nõiséget.

Változatok mindig-nõre

Csíky Ibolya színmûvész
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szont nagyon jól fogadtak, nagyon rendesek
voltak, s az akkoriban dívó számos és elég
hosszan tartó turné alatt összekovácsolód-
tunk, és elmondhatom, hogy gyorsan be is fo-
gadtak. Másfél éven át bent laktam a színház-
ban, a zsinórpadláson kialakított 2 x 2 méte-
res helyiségben, egy kellékágyon aludtam, volt
egy kétajtós szekrényem is, meg egy asztal
székkel. Na és egy rezsó, amin fõztem. Ez vi-
szont nem jelentett minden alkalommal pon-

tos megjelenést a próbákon: elõfordult, hogy
lenéztem, és láttam, már mindenki ott van,
szóltam, jövök én is. Másfél év után aztán kap-
tam egy garzont, az már mégis inkább volt la-
kásnak mondható. Mindezt inkább érdekes-
ségként mondtam el, a lényeg az, hogy érke-
zésem után nagyon hamar megkaptam az el-
sõ szerepemet is, O’Neill Boldogtalan hold
címû darabjában. És jöttek sorra a szerepek,
illetve a fõszerepek. Annyi szép, csábító nõt
játszottam, hogy már kezdett egy kicsit unal-
mas lenni, úgy éreztem, mintha egyre jobban
szorítana a skatulya. Na de az élet megoldotta
ezt a gondot is: második gyermekem születé-
se után felszedtem jó néhány kilót, és nem
akartak volna lemenni semmi áron. Egy alka-
lommal találkoztam az utcán Farkas Pistával,
nagyon megörült nekem, és mondta, hogy
már épp keresni akart, mert ideje volna vissza-
térni. Felháborodottan kértem, nézzen rám,
hogy nézek ki, miféle visszatérésrõl beszél. Õ
pedig a világ legtermészetesebb módján csak
annyit mondott: semmi baj, szerepkört vál-

Tizenöt évesen elsõ
szerepében
a kolozsvári
mûkedvelõ
színtársulatnál 
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Az egyik kedvenc
darab a Godot-ra

várva (2014)

Olympia
(2001/02-es évad)

Emlékezetes
alakítást 

nyújtott Évaként 
Az ember

tragédiájában
(1974)

(folytatás a következõ oldalon)





tasz. És amilyen természetesen mondta õ, szá-
momra is annyira magától értetõdõ volt a vál-
tás. Jobbnál jobb szerepek következtek, me-
lyekben nem elsõsorban a külsõre kellett fi-
gyelnem.

– Nézõként tanúsítom, hogy semmi zök-
kenõt nem lehetett érezni a váltásból, job-
ban mondva színesebbek, teljesebbek lettek
a Csíky Ibolya alakításai.

– Talán azért is lehetett ezt így érzékelni,
mert abban az idõben a két állandó rende-
zõnk, Farkas István és Szabó József (Ódzsa)
két különbözõ mûfajt kedvelt: Farkas Pista a
vígjátékot, Ódzsa inkább a filozofikus mûve-
ket, a tragédiákat szerette. Én ugyanúgy ott-
hon érzem magam mindkét mûfajban, illetve
igyekszem belopni egyiket a másikba. Talán
inkább a vígjáték felé hajlok, de ha abban ott
van a dráma is, akkor az lesz a csúcs: a Macs-
kajáték és a Godot-ra várva például a legked-
vesebb szerepeim közé tartoznak. De nem
akarok igazságtalan lenni Ódzsával, illetve ön-
magammal, hiszen a már említett szerepkör-
váltás elõtt eljátszhattam a magyar irodalom
örök nõi jelképét, Az ember tragédiájában
Évát. Ódzsának nem elsõsorban a látvány szá-
mított, hanem az, hogy a szó éljen minél in-
kább a színpadon. Nagyon jó elõadás lett a
Madách-mûbõl, részt vett benne majdnem az
egész társulat, úgyhogy Csíkszeredában példá-
ul az eredetileg betervezett elõadásokon kívül
még kettõt kellett eljátszanunk, annyira szeret-
te a közönség. De Az ifjú W.-nek is nagyon
nagy sikere volt nemcsak itthon, hanem bár-
hol, ahová elvittük a darabot. Az említett sze-
repkörváltás után nagyon élveztem, hogy bele
tudtam bújni egy figurába úgy, hogy szinte
nem is ismertek fel: végre embert játszhattam,
nemcsak nõt. A Mandragóra Sostratája olyan
vénasszonyra sikeredett, hogy öröm volt néz-
ni engem a fekete mûfogammal. Szerettem a
Kurázsi mamát is természetesen, bár sokat
kínlódtam a songokkal, nehezen énekelhetõk.
És visszatérve még a groteszkre és abszurdra:
a Parászka Miklós rendezte Macskajátékot
nemcsak nagy örömmel játszottam, de na-
gyon jól is esett, amikor budapesti vendégsze-
replésünkkor Örkény özvegye, Radnóti Zsuzsa
dramaturg azt mondta: „Kár, hogy István már
nem láthatja, mert nagyon örült volna ennek
az Orbánnénak.” A Godot-tól viszont meg-
ijedtem, attól féltem, nem fogom tudni úgy el-

játszani, ahogy a rendezõ, Szabó K. István el-
képzelte, csakhogy az elsõ pillanattól az utol-
sóig olyan termékenyek voltak a próbák,
olyan fájdalommentesen ment minden, a fia-
tal kollégák olyan alázattal játszottak, hogy
mindettõl megkaptam azt az erõt, amire szük-
ségem volt végigcsinálni. Olyan hittel dolgoz-
tam én is, hogy szinte nem érdekelt a végered-
mény.

– Lehet, hogy elfogult vagyok, mivel a
groteszk és abszurd a kedvenceim közt is a
legkedvesebbek, de ez a nagyváradi Godot-
ra várva Csíky Ibolya, Dobos Imre, Fodor
Réka és Szotyori József elõadásában az
utóbbi évek legkatartikusabb élményét je-
lentette számomra…

– Örülök a katartikus jelzõnek, mert végig
egy helyben ülve tízszeresen nehéz a játék, de
annál nagyobb öröm volt elérnünk az érzések
sikeres kivetítését, ami mellesleg sokak szerint
ma már túlhaladott játékmód. Én viszont már
nem fogok a szerepekhez való hozzáálláso-
mon változtatni, mert külön öröm, hogy het-
venévesen is szükség van rám, bizonyos szere-
peket bennem látnak meg, vagyis hogy még
mindig a színház az életem. De ha már nem
fognak hívni, az sem lesz tragédia, hisz mindig
igyekeztem szétválasztani a színpadi és a hét-
köznapi életet: még szerepet sem szívesen ta-
nultam otthon, nem akartam a férjemet és a
gyerekeimet megfosztani a közös, családban
töltött idõ örömétõl. És ez már így marad: szá-
momra a családom körében mindig lesz élet a
színház után is.

Molnár Judit

|vastaps
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Imádok férjhez
menni (1988)

(folytatás az elõzõ oldalról)

Változatok mindig-nõre





Nyelvünk halhatatlan apostolának föntebb
idézett megállapítása mindannyiunkhoz szól,
akik e hónap derekán a magyar nyelv napja
eseményeire fölfigyeltünk, és mindennap
ügyelünk magyar anyanyelvünk helyességére,

szépségére. A jobbításhoz fû-
zõdõ szándékom most arra
ösztökél, hogy a Kr. elõtti
4000–3500 közötti õshazá-
val kezdjek.

A századokon, sõt évezre-
den átívelõ finn-ugor együtt-
lét az Európát Ázsiától elvá-
lasztó Ural hegyvonulat kele-
ti domb- és síkvidékein zajlott
le. Meglehetõsen homályo-
sak az okai annak, hogy egy

késõbbi idõszakban a finn ro-
konságú népek, átkelve az Ural

szorosain, a nyugati tájak ligetei,
dombjai felé vándoroltak a meglehe-

tõsen hûvös Észak-Európába. Annak je-
lenünkig örvendhetünk, hogy e népesség ugor
ága – a magyarok, obi-ugorok, osztjákok, vo-
gulok – a melegebb déli irányba indultak a Vol-
ga folyam középfolyására, a Kaszpi-tengertõl
északra.

A magyarok szállásterülete századokon át a
Volga–Oka–Káma folyók határolta mezõkön
volt. Megélhetési, gazdasági okok késztették
õket Levédiába (a Don folyamon túl), majd az
Etelközbe (a Dnyeperen túl). E meglehetõsen
terjedelmes idõszakaszban és útvonalon élet-
formájuk és szokásaik egyre inkább változtak.
Természetes, hogy ez beszédükre is kihatott.
Számtalan népcsoporttal és másként szóló
törzzsel találkoztak. Vitathatatlan, hogy ezek
hatottak mind az anyagi, mind a szellemi éle-
tükre.

Utóbbi tényezõ bizonyítékait bemutatni
szándékozván, vaskos kötetre lenne szüksé-
gem. Így csupán néhány jellemzõ példát iktat-
hatok ide. Alán örökség az asszony, perzsa a

vár, vásár, orosz a taliga, mázsa, török a sza-
tócs, tanya. E bizonyítékokat még hosszan
folytathatnók, de térjünk át a honfoglalás s az
ezt követõ megtelepedés korára. Itt kezdetben
bolgár-szlávokkal találkoztak (állítólag Szalon-
ta tõlük örökölte a nevét), a morvákkal is ba-
ráti kapcsolatot alakítottak ki. Nekik a gombát
s a gerendát köszönhetjük.

Géza fejedelem korától az istenhitre való át-
térés magával hozta a latin elnevezéseket:
templom, pap, apáca, iskola, papiros, óra stb.
A szomszédos, sõt távoli népekkel kialakult
kapcsolataink tovább gyarapították õseink
szókincsét. Példaként említhetem a kunokat,
besenyõket, a késõbbi franciákat, olaszokat,
korábbról a szlávokat. Az 1400-as években a
Dél-Erdélyben megjelent román pásztorok sa-
ját nyelvüket használták, ebbõl a ficsúr, po-
ronty, málé, mamaliga, kaláka és társai hono-
sodtak meg beszédünkben.

A leírottak ismeretében némi szomorúság-
gal kérdezzük: édes anyanyelvünk más népek-
tõl kölcsönzött szavaknak köszönheti létét?
Megnyugtatásként szükséges ideiktatnom: a
XX. századi nyelvtudósaink éveket szántak ar-
ra, hogy e kérdésre valós feleletet fogalmazza-
nak meg. Tolnai Vilmos irodalmi és köznapi
szövegeket vizsgált. Százezer szónak a 88,5
százaléka magyar volt. Ezt követi – tekintélyes
különbséggel – 3,4 százalékkal a szlávok ösz-
szessége, 2,8 százalékkal a latin, 1,4 százalék-
kal a germán nyelvcsalád, 1 százalékkal a tö-
rök, 0,6 százalékkal a görög, 0,6 százalékkal
a francia, 0,4 százalék az olasz, 0,26 százalék
az iráni, végül 1 százalék ismeretlen eredetû.

Akadtak, akik klasszikus költõink választé-
kos nyelvezetét vizsgálták. Vörösmartynál a
magyar elemek száma eléri a 92,8 százalékot,
Petõfinél ez 90,7 százalék, Aranynál 90,6
százalék, Adynál 90 százalék az arány. Him-
nuszunk elsõ versszakában finnugor eredetû
21 szó, török 4, latin 1, iráni 1, bizonytalan 6.

A XXI. század magyarságát a fenti adatok
arra biztatják, hogy gondolataikat, közléseiket
anyanyelvükön fogalmazzák meg. Idegen
nyelvi ismereteikkel kápráztassák el azok kö-
zösségét!

Dánielisz Endre

kultúra|

„A hazai nyelv a nemzeti szeretetnek
a legszorosabb kapcsa még azoknál is, akiknek
nemzete különbözõ részekre szaggatkozott.”

Kazinczy Ferenc
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A magyar nyelv
ünnepe



|hagyomány

Nézni, csodálni a látnivalót, érinteni sem
merni, csak tekintettel cirógatni, ahogyan a tár-
gyiasult, letisztult mûvészeti alkotást. Közelebb
hajolva hozzá mézédes gabonaillat tágítja a vi-
zuális élményt életigenléssé. Így érthetõ meg,
hogy már Püthagorasz sem átallott állatalakza-
tú mézes figurákat áldozni az isteneknek. Ma-
gyarországon a középkortól vált széles körben
ismertté a mézeskalács, a XVII. század elején
már mézeskalácsos céhek alakultak. Fennma-
radt egy 1713-ban keltezett irat a debreceni
mézeskalács-készítõk szabályzatáról.

A cívisváros nemcsak évszázadokkal ezelõtt
számított a mézeskalács-készítés központjának,
hanem manapság is annak tekintik. Ahhoz,
hogy e foglalatosságnak magas szintû mûvelõje
legyen az Érmelléken is, épp a debreceni nép-
mûvész mester, Padics László is kellett. Hisz
Jakó Jolán az õ nyomdokain járva röppentette

messze lakóhelye, Érmihályfalva hírnevét. Az
érkeserûi születésû óvónõ a homokvilágban
végzi nevelõi, oktatói munkáját, emellett tökély-
re vitt kézügyességgel párosult szakmai ismeret-
tel, kreatív képességgel megáldottan teremti a
szépet. S ezzel egyben nemzeti hagyományain-
kat is ápolja, mindennapjainkba ötvözi.

Jakó Jolán egy éven át tanulta a mézeska-
lács-készítés fortélyait a Kallós Zoltán munkás-
ságának köszönhetõen ismertté vált Válasz-
úton. A budapesti Hagyományok Háza által tá-
mogatott, pedagógusok számára meghirdetett
képzésen 2010-ben vette át oklevelét, amely-
nek tanúsága szerint kismesterségek oktatójává
avanzsált. Az ottani képzésen tapasztaltakról el-
meséli, hogy a gyöngyfûzés is kedvenc foglala-
tosságai közé tartozott, ahogyan a tojásírás is.
Érmellékiként elkötelezhette volna magát a nád
és a gyékény szelídítése mellett is akár, de még-

Nem csipke, mûvészkézzel rajzolt cukormáz 
Jakó Jolán
a legjobb
mesterektõl
tanulta
a mézeskészítést

A mézeskalács nem
cukrászsütemény

Amikor gasztronómiai ingerek és a látvány
szépsége egyszerre ostromolják
az emberfiát, gyakrabban hajlik a remélt
ízek élvezete felé, mintsem a képi gyönyör
hódításának engedne. A kevés kivétel közé
sorolható a mívesen kivitelezett
mézeskalács. Az érmihályfalvi JAKÓ JOLÁN
elismert mestere ennek.
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tárgyak, amelyekre varrottasok díszítõelemeit
vagy csipkemintákat visznek fel – okosít a mes-
ter.

Miközben a sütõbõl kikerülnek a szépre sike-
redett termékek, a tojásfestõ tudománnyal is is-
merkedem. A tojás két végére, az eltarthatóság
végett, apró lyukat fúrnak, s ezen keresztül a
tartalmát kifújják. Laikusként azt gondolom,
hogy elõször egységes színt adnak a tojásnak,
arra festik fel a díszítést. De nem így van. Elõ-
ször a forró viaszt tartalmazó írókával felrajzol-
ják a mintát, majd a viasz megszilárdulása után
jöhet a festés. A viasz meggátolja a festék meg-
tapadását a tojáshéjon, így a forró festékben le-
olvadó viasz helyén a felrajzolt minta jól látha-
tó, sértetlen marad. A tojásminták egyben üze-
nethordozó szerepet is betöltöttek, így kommu-
nikáltak az eladósorban lévõ lányok a legények-
kel – említi meg a szakember.

A szép alkotások iránt növekvõ érdeklõdés
tapasztalható. Többnyire nagyobb rendezvé-
nyeken keresettek, de célirányos megrendelé-
sek is érkeznek: különbözõ eseményekre, alkal-
makra rendelnek Jakó Jolántól mézeskalácsot.

Az óvónõ nagyon fontosnak tartja a népi
mesterségek minél szélesebb körben való meg-
ismertetését, megszerettetését. Ennek érdeké-
ben hiánypótló foglalkozásként a tanítványai
szüleit is bevonja például a tojásdíszítésbe. Az
óvodás gyerekekkel közösen készítenek mézes-
kalácsot, gyúrják, formázzák, lapítják a tésztát.
Együtt örülnek, és az óvó néni is boldog, látva
a lelkes kicsinyeket, mert minden alkotásba be-
legyúrják nagyanyáik könnyét, örömét. Õk is
részeseivé válnak a közösségi tudás átöröklésé-
nek, habár még nincsenek ennek tudatában.

D. Mészáros Elek

sem így történt. Tudását tökéletesítendõ, szak-
mai továbbképzésen is részt vett a magyaror-
szági Keszthely mellett élõ Vargáné Orbán Ani-
kó mûhelyében.

Miközben a recept felõl érdeklõdöm, házi-
asszonyom a sütõre is odapillant, épp kará-
csonyfadíszek készülnek. Kérdésemre, hogy
nem korai-e még a téli ünnepre való készülõ-
dés, egyértelmû választ kapok: nem. A magya-
rázat sem marad el: a mézeskalács nem cuk-
rászsütemény, így õ is elsõsorban ajándéknak
és dísztárgynak szánja. Ettõl függetlenül még
hónapok múltával is ehetõ.

A mézeskalács fõ alapanyaga a liszt, a méz
és a tojás. Az arányokat, a fûszerezést hosszú
évek tapasztalata alapján mindenki maga alakít-
ja ki. A dolognak ez a része már „titkosított”,
éppen ez teszi egyedivé a „készterméket”. A
tésztát kigyúrása után két napig állni hagyják,
majd következnek a további munkafolyamatok.
A forma kialakítása történhet kézzel vagy fém-
szaggatóval, illetve ütõfás módszerrel. Ez utób-
bi abból áll, hogy a forma negatívját fába farag-
ják, majd a formát teletömködik a tészta masz-
szájával, hogy felvegye a kívánt alakzatot. Min-
den munkafázis külön szárítást igényel, így az
alapozásul szolgáló cukormáznak vagy sütõfes-
téknek, illetve a rá kerülõ különbözõ színû min-
tázatoknak is meg kell száradniuk. Ezért nehéz
megállapítani, mennyi idõbe telik egy-egy míve-
sebb munka elkészítése. Vendéglátómmal ki-
egyezünk abban, hogy idõigényes az értékes
darabok elõállítása.

Az évtizedek során sokat változtak a megfor-
mált alakzatok, ahogyan a tésztára felvitt min-
tázat is. A hagyományos huszár, kard, ló, tük-
rös motívumok, valamint a „nyakláncok” mel-
lett megjelentek a dobozkák, tányérok, címeres

hagyomány|

Különféle alakú
díszek, szívek, sõt
dobozok is
készülhetnek
a tésztából 

Az írókával is
mesterien bánik az

óvó néni 

Klasszikus forma
a szívalak,
de a díszítés
a hímzésmintákat
idézi
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Szemet, szívet
gyönyörködtetõ
alkotás

A kifújt hímes
tojásokból akár

karácsonyfadísz is
lehet
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Tanulmányait szülõvárosa illustris scholájá-
ban kezdte, majd Gyulafehérváron fejezte be,
ahonnan Kolozsvárra ment lektornak 1630-
ban. Tudását 1631–32-ben a leideni, franekeri
és groningeni egyetemeken gyarapította.
1633-ban Angliába ment, s tovább bõvítette,
elmélyítette teológiai és filozófiai ismereteit.
Londonban ismerkedett meg Bacon filozófiájá-
val, Comenius pedagógiájával, és került köze-
lebbi kapcsolatba a puritanizmus haladó törek-
véseivel. Nemcsak tanulmányozta, de magáévá
is tette õket, és elhatározta a gyakorlatba ülte-
tésüket Magyarországon.

Formula Singularitatis

A puritanizmus angliai eredetû vallási-politi-
kai mozgalom, I. Erzsébet (1559–1603) ural-
kodása idején erõsödött meg. A puritánok már
a XVI. században felemelték szavukat az angli-
kán egyházban meglévõ római katolikus ma-
radványok ellen. Céljuk az volt, hogy megtisz-
títsák az egyházat (purus latinul tiszta), és meg-
teremtsék a tiszta keresztyén életstílust.

Magyarországra a holland és angol egyete-
meken megfordult magyar diákok hozták el a
puritanizmus eszméjét. Tolnai Dali Jánost és
társait megragadta a puritánok egyszerû bi-
zonyságtevõ hite és tiszta élete, s maguk is rá-
döbbentek, mennyire távol élnek Istentõl. Ez a

felismerés arra indította õket, hogy fogadalmat
tegyenek és szövetséget kössenek, miszerint
közösségben maradva vigyáznak, nehogy el-
tántorodjanak, s imádkoznak egymásért. Moz-
galmuk alapokmányát, amely egyben hitvallá-
suk is volt, 1638. február 9-én szövegezték
meg angol és skót mintára, Formula Singula-
ritatis címmel. A szöveget aláírta még Mohá-
csi István, Ujházi Mátyás, Ungvári Mihály,
Kolosi P. Dániel, Szikszai Benedek, Szenczi
Molnár János, Kuthi János, Keserüi Dajka Pál,
Kecskeméti Miklós.

Tolnai Dali János 15 társával Londonban
kötelezte el magát az életszentségre – Isten
„szentségének életünkbeli követésére” –,
ahogy írták, „mert Angliában nagyságos dol-
gokat cselekedett az mi undok és bûnös lel-
künkkel”. A magát Londoni Liga néven emle-
getõ kis társaság tagjai elsõsorban egymás lel-
kének építésére és vigyázására törekedtek, de
szívügyük volt a magyar református egyház
megújulása is.

„Az egész élet istentisztelet”

A magyar puritánok az életszentség gyakor-
lati megvalósulása érdekében kifejezetten hét-
köznapi problémák megoldását tûzték ki cél-
ként. Ösztönözték a mindennapos házi isten-
tiszteletek bevezetését a családfõ vezetésével.
A megszentelõdésben fontos szerepe van a
Szentírás rendszeres olvasásának, ezért töre-
kedtek a mindennapi nyilvános könyörgések
megtartására – a templomban reggel és este.
Sürgették az anyanyelvi kisiskolák felállítását,
hogy mindenki megtanulhasson olvasni. Kez-
deményezték a nyilvános kisiskolák megszer-
vezését a lányok számára.

Az egyházi élet gyökeres megreformálása,
mondhatni demokratizálása szempontjából a
legfontosabb javaslatuk volt, hogy kezdemé-
nyezték a presbiteri rendszer bevezetését.
Egyébként a világiaknak az egyházigazgatás
magasabb szervezetébe való bevonása az erdé-

A konzervatívvá kövesedett, feudális
jelleget magára öltõ református egyház
hitelvi megújítását, intézményi
és szertartásokbeli reformját szorgalmazó
férfiú I. Rákóczi György uralkodása alatt
a sárospataki iskola rektora,
a felnõttoktatás úttörõje volt. Merész elvei
miatt egyháza részérõl sok üldöztetésben
volt része.

A puritanizmus bajnoka,
Tolnai Dali János (1.)
(Nagyvárad, 1606 – Tarcal, 1660)
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lyi országos egyházban következett be. Az er-
délyi országgyûlés már a XVI. század második
felében annak megvalósítására törekedett,
hogy a zsinatokon a lelkészek patrónusok és az
országos rendek bevonásával tanácskozzanak.

Változtatásokat sürgettek a liturgia területén
is: gépiesnek tekintették a Miatyánk rendszeres
mondását, ezért javasolták e szokás eltörlését;
át kívánták alakítani az úrvacsoraosztás szertar-
tását, hogy kiküszöböljék a jegyek felemelését,
s ennek érdekében bevezették „az elsõ asz-
talt”, valamint a kenyér és bor vétele elõtti
imádságot. Ragaszkodtak ahhoz, hogy csak is-
tentiszteleti keretek között kereszteljenek, s az
apa legyen jelen. Szokásban volt ugyanis, hogy
a gyermekeket siettek megkereszteltetni. A ke-
resztszülõk elvitték a parókiára, senki más nem
volt jelen, még a szülõk sem.

Nincs szükség püspökökre

A presbitériumok szervezése érdekében Tol-
nai mozgalma, reformkísérlete nagy területre
kiterjedt. Õ és társai holland és angol minták,
gyakorlat után – de a kálvini reformáció tanítá-
saihoz is híven – nem tartották helyesnek a
püspök-esperesi egyházkormányzati rendszert.
Sürgették a presbiteri szervezet bevezetését,
mint az egyház igazi lényegével megegyezõt.
Ha akadtak is hívei a Tolnai által kívánt szerve-
zeti reformnak – köztük elsõsorban Medgyesi
Pál, I. Rákóczi György fejedelem udvari papja
–, ellenfelei még inkább támadták.

Az ellenhatás egyik oka az volt, hogy Tolna-
it és társait általában felforgatóknak tartották,
és tanításaiktól féltették a tisztának gondolt
evangéliumi vallást. A másik ok viszont a „ren-
di gondolkodásmóddal” járt együtt, mert a ke-

leti részeken még mindig nagy számban levõ
református fõ- és köznemesség hallani sem
akart arról, hogy az egyház ügyeinek intézésé-
be beleszóljanak a „parasztságból esetleg vá-
lasztott presbiterek”, akik velük együtt tanács-
kozhassanak, vagy éppen rajtuk fegyelmet is
gyakoroljanak. De ez az ellenérzés nem volt ál-
talánosnak mondható, mert akkor is akadt a
jobbágyot magával egyenlõnek tartó földesúr,
mint Lónyai Zsigmond, és a presbitériumot
minden mellékgondolat nélkül oltalmába vevõ
Lorántffy Zsuzsanna. I. Rákóczi György és ud-
vara számára azért sem volt rokonszenves az
Angliából hozott irányzat, mert ott a presbite-
riánusok és puritánok király elleni forradalma
éppen abban az idõben bontakozott ki.

Tolnait és társait a zsinat elé idézték tanítá-
saikért, az ítélettel azonban a mozgalom ügye
nem intézõdött el. A presbiteri reform csak
egy része volt a puritanizmusnak, amely sokkal
nagyobb hatású volt már, mintsem hogy zsina-
ti ítélettel meg lehetett volna akadályozni. Attól
lehetett tartani, hogy megbontja a református
egyházban az egységet. Éppen ezért gyökeres
megoldásra volt szükség.

Maga I. Rákóczi György fejedelem nemzeti
zsinatot hívott össze 1646-ban Szatmárnéme-
tibe. A presbitériumok megszervezésének he-
lyességét a zsinat elvileg nem helytelenítette,
és ezt a döntést fogalmazta meg: „Minthogy
õseink a presbitériumot különféle akadályok
miatt fel nem állíthatták, ezt mi Krisztus és az
apostolok rendelése és a régi egyház gyakorla-
ta szerint, mihelyt kedvezõbb körülmények
fognak bekövetkezni, s mihelyt legfõbb hatósá-
gunk és az igaz hitû karok és rendek hozzájá-
rulnak, újra felállíttatni óhajtjuk.”

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása

história|

2015. november|Biharország|27

London a XVII.
században



– Sajnos a legtöbben eleve úgy állnak hozzá
– osztja meg tapasztalatait velünk a tanárnõ –,
hogy rajzból, képzõmûvészetbõl nem lehet
megélni. Ezért aztán eleve nem tartozik a diva-
tos szakmák közé. Én úgy fogalmaznék, hogy
nehéz megélni belõle, de lehetséges. Viszont
más olyan tantárgyat is megtanulnak a gyer-
mekek, ami nem tartozik szorosan a szakmai
elképzelésük körébe, de mivel vizsgázniuk kell
belõle, nem tehetnek mást. A rajz nem tarto-
zik a kedvencek közé, csak nagyon kevés diák-
nál. Pedig ismeretének igen sok gyakorlati
haszna van. Kialakítja a mûvészi érzékünket,
formálja ízlésünket, arányérzékünket, képzelõ-
erõnket, segít megkülönböztetni a szépet a
nem széptõl, esetenként a jót a rossztól, alakít-
ja egész életszemléletünket. Valamilyen módon
szinte minden területen felhasználjuk a rajzot,
akár a mûvészit, akár a mûszakit. Rajz nélkül
nem létezne a képzõmûvészet, de az építészet
sem jutott volna el soha a mai szintre. Rajzzal
ki tudjuk fejezni magunkat, közölni tudjuk érzé-
seinket, gondolatainkat. Sajnos nálunk még
nem látjuk be ennek a tantárgynak a fontossá-

Zenébõl, énekbõl, hittanból vagy rajzból a di-
ákoknak nem kell szigorú vizsgákon számot ad-
ni tudásukról, ezért alig-alig készülnek ezekbõl a
tantárgyakból. Pedig egyik sem hiábavaló; éle-
tünk során sokszor vesszük hasznát a „mellé-
kes” ismereteknek, vagy valljuk kárát annak, ha
felkészületlenek vagyunk a témában.

A margittai Horváth János Elméleti Líce-
umban rajzot oktató Marian Noémi nagyvára-
di, ott végezte el a hároméves felsõfokú alap-
képzést is 2007-ben mûvészeti pedagógia sza-
kon. A mesteri diplomáját mûvészetterápia és
szobrászat szakon szerezte, közben már a
margittai magyar iskolákban tanított. A tanin-
tézet alapító pedagógusi karának tagja, de ta-
valytól Nagyváradon is oktat a 16-os iskolá-
ban és a Iosif Vulcan Tanítóképzõben. Az a tit-
kos reménye, hogy a rajzoktatás visszakapja
majd a neki járó rangot és megbecsülést.

|oktatás

Rajzórán
a margittai
iskolában
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Nem másodrendû
tantárgy a rajz

Az iskolai oktatásban néhány tantárgy
a tanulók és szülõk szemszögébõl nézve
a perifériára szorult. Sokan mellékesnek
tekintik a zene-, a vallás- vagy a rajzórákat.
A margittai magyar iskola rajztanárát,
MARIAN NOÉMIT kérdeztük arról, miért is
fontos a rajz oktatása, mit ad
a gyermekeknek, milyen gyakorlati
haszna van.

Marian Noémi Margittán és Nagyváradon is tanít 



veli, és van, aki a grafikát. Hagyni kell õket dol-
gozni a saját fantáziájuk, ízlésviláguk szerint, és
akkor elég jó alkotásokat hoznak létre. Tanár-
ként rá kell éreznem arra, hogy melyik gyerek
hogyan, milyen stílusban szeret dolgozni. Ez-
után az általa választott úton kell irányítanom.

– Úgy tudom, Ön iskolán kívüli progra-
mokkal is igyekszik megszerettetni a rajzot
diákjaival. Kérem, beszéljen errõl is!

– 2012 óta benne vagyunk a Székely ka-
puk – Zöld kapuk címen futó nemzetközi
projektben. A gyerekek szívesen jelentkeznek
csapattagnak. Bihar megyébõl mi léptünk be
elsõként. Ökológiai témákat dolgozunk fel, a
résztvevõk természetesen rajzban mondják el
véleményüket, javaslataikat. Az a megtisztelte-
tés is ért bennünket, hogy idén január elején
részt vehettünk Brüsszelben egy nemzetközi
betlehemes küldöttségben. Az iskolánkat egy
diák képviselte, én pedig kísérõ tanárként le-
hettem ott. Kirándulásokat is szervezünk, az
élményeket szintén rajzokban örökítjük meg.
Ilyenkor játszva tanulnak, kötelezettségek nél-
kül. A versenyszellem és a gyõzni akarás is
ösztönzõ, hiszen a diákok szívesen vesznek
részt rajzversenyeken.

– Hányadikos kortól kezdõdik el a rajzok-
tatás?

– Az óvodában az óvónõk esetenként fog-
lalkoznak ezzel, az elemi iskolában a tanítónõ-
tõl függ, tanterv szerint pedig V. osztálytól
kezdõdik. Sajnos, mint már említettem, na-
gyon csekély óraszámmal. A mûszaki rajz ok-
tatását kivették a tantervbõl, így akinek szük-
sége van rá, önmagának kell gondoskodnia az
elsajátításáról.

– Ön mikor döntött úgy, hogy rajztanár
lesz? Mikor lett egyértelmû, hogy életének
örök része lesz a rajz, a festészet?

– Gyermekkorom óta szeretem a mûvésze-
tet, a képzõmûvészetet. E nélkül nem lenné-
nek szép dolgok a világban. Mindig szerettem
rajzolni, de a végsõ elhatározás a középiskola
vége felé érlelõdött meg bennem. Tanítókép-
zõt végeztem, ugyanis óvónõ szerettem volna
lenni, majd a zenével kacérkodtam, de végül a
rajznál kötöttem ki, amit soha nem bántam
meg. A tanítás mellett festegetek is. Elég sok
kiállításom volt már Nagyváradon, Margittán,
Marosvásárhelyen és Debrecenben. A váradi
Silent kávéházban állandó kiállításom van. Al-
kalmanként mûvésztáborokba járok itthon és
Magyarországon. Grafikákat készítek, tussal
és olajjal is dolgozom, leginkább az elvont és
szimbolikus formákat kedvelem.

Szõke Ferenc

gát, és mivel csekélyek a követelmények, cse-
kély a teljesítmény is. Kevés az óraszám, alig
van rá lehetõsége a rajztanárnak, hogy meg-
szerettesse ezt a nagyszerû tantárgyat a diá-
kokkal. Sok minden javult a rendszerváltás
után, de véleményem szerint a rajz oktatása
romlott. Egyes évfolyamokon alig-alig van rajz-
óra. A tanterv sem a legnagyszerûbb, kevés
szabadságot ad az oktatónak. Mindemellett
minden lehetõséget kihasználunk.

– Európa más vidékein nagyobb gondot
fordítanak a rajztanításra?

– Sok helyen már óvodáskortól komolyan
veszik, például Magyarországon vagy Finnor-
szágban. Itt az iskolai oktatás mellett igen sok
különfoglalkozást, mûvészeti délutánokat is
tartanak. A gyakorlat azt mutatja, hogy minél
többet foglalkoznak vele, annál jobban meg-
szeretik a gyermekek a rajzolást. Eleinte azt
hiszik, nem lehet ebbõl tanulni semmit, ké-
sõbb rájönnek, hogy nagyon is sokat.

– Tanárként mit tesz a rajzoktatás tekin-
télyének visszaállításáért?

– Igyekszem a gyerekeket gondolkodásra,
kreativitásra ösztönözni. Megadok néhány
alapötletet, azokat õk szabadon fejleszthetik to-
vább. Rá kell vezetni õket a munka elkezdésé-
re, de miután beindul a fantáziájuk, maguk is
boldogulnak. A lényeg, hogy megszeressék azt,
amit csinálnak. Van, aki a színes rajzokat ked-
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A Székely kapuk –
Zöld kapuk projekt

margittai
csapatával

a városházán
rendezett

kiállításuk
emlékfotóján

Az Európai
Parlament

brüsszeli
székhelyén
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hordóból, amit feladtak a vagonba nekik. So-
kan megették. Aztán reggelre felhólyagoso-
dott ajkakkal ordítottak vízért. Mire elérték a
munkatábort, bajtársai több mint fele már
nem élt.

Egy fejjel magasodott ki a tömegbõl. Ret-
tentõ erejét és hideg, józan gondolkodásmód-
ját még az õrök is tisztelték. „Gjúlá, mozsnij
Gjúlá” (mozsníj=erõs) – csak így hívta a ba-
rakkparancsnok is, amikor elsõ héten meglát-
ta, mint emeli a kivágott fenyõt egyetlen moz-
dulattal a szánra. Aztán a két hét csalánleve-
sen meg cikóriakávén megtette a dolgát. Izmai
elõször fájdalmas görcsbe ugrottak, amikor a
fenyõ fûrészelésébe kezdett fogolytársával, ké-
sõbb már zihált, amint emelte a legallyazott
rönköt. Aztán kicsit javult a tábor élelmezése,
reggelente melasszal édesített kávét kaptak a
napi adag kenyérrel, amit õ gondosan beosz-
tott, és mivel nem dohányzott, sikerült pár ci-
garettáért kis cukorrépaszeleteket szereznie,
amiket gondosan kiszárított a napon. Délben
káposztalevest kaptak, íztelen volt és hideg, de
megette. Mire estére a táborba értek a pár ki-
lométernyire lévõ erdõtõl, csak a legerõseb-
bek álltak sorba a cukorrépából fõzött raga-
csos lekvárért, a többség a priccsekre rogyva
pihent.

Alig fél éve volt fogoly, amikor kiderült sza-
bómester múltja. A tábor igazgatója, kis vézna
ember a dicsõséges hadsereg egyenruhájában,
a reggeli létszámellenõrzésen varrni tudókat
keresett. Portnoj! (szabó), ordították a sorok
között járkálva az õrök. Szabókat keresnek,
suttogta Gyula szomszédja, és õ elõlépett.

Négyen voltak, kettõ hazudott, ami rögtön
kiderült, amikor az igazgató irodájából átkísér-
ték õket egy kis szobába, ahol öreg Singer
gép árválkodott. Az igazgató pattogó hangon
magyarázott, és õ végignézte, amint a hazu-
gokat puskatussal verik ki az ajtón. Aztán ma-
gabiztos kézzel szétszedte a gépet, kis olajozó-
ból átkente az orsót, befûzte a cérnát, és várt.
Társát, aki végül bevallotta, hogy fél évet dol-
gozott egy varroda kifutófiújaként, ordítozva
zavarták el, aztán nyílt az ajtó, és belépett a tá-
borparancsnok titkárnõje.

Az elsõ nõ volt, akit nyolc hónapja látott.
Egyenruhát viselt, szõke kontya szorosra húz-
va, blúza a nyakán magasan gombolva, és lá-
bán a cipõ úgy, de úgy simult bokatájt, mint
kesztyû egy formás csuklóra. Príma angol szö-

z esõ tompa dobogása a tetõn sem
tudta újra álomba ringatni. Hogy mi-

óta forog a kemény priccsen, órája
híján, amit rögtön elvettek tõle a
táborba érkezés elsõ napján,

nem tudta volna megmondani. Rabtársainak
horkolása, a váratlan horkantások és a szel-
lentések hangja csak az elsõ napokban zavar-
ta, késõbb, amikor a napi munkától félájultan
beesett a vackába, csak valami homályos ká-
bulatban lebegett, míg aludt. Sem társai forgo-
lódására és sóhajaira, néha még a hajnali éb-
resztõ kongatására sem ébredt meg. Míg
aludt, izmai, gerincének tompa íve makacsul
sajogtak, de lábán a fabakancs okozta sebek
már alig szivárogtak, mintha a tábori lét pok-
la kiszívta volna a nedveket a húsából, és elöl-
te volna az idegeket a testében.

Amint felriadt az esõre, nem érezte a kipi-
hent test jóllakott lustaságát, a gyomor egész-
séges korgását és szervezete egyéb jelzéseit,
amiket régebben nap mint nap megfigyelt ma-
gán, immár több mint harminc esztendeje.
Még aktív sportolóként szokott rá, hogy tár-
gyilagos figyelemmel kísérje izmai állapotát,
szíve, tüdeje munkáját, és a legapróbb válto-
zást is azonnal korrigálja akár étrenddel, akár
az edzések intenzitásának fokozásával. Fog-
ságba esése elõtt még mindig tartotta formá-
ját, majd kétméteres magasságához csupa
izom, atletikus külsõt adott az ég, gyors volt és
kitartó, mint a pályán, ahol tizenegyedmagá-
val rúgta a bõrt a válogatott mezében.

Az a tizennégy nap, amit fogságba esése
helyétõl – ahol vonatra rakták és végtelennek
tûnõ síneken egy kimondhatatlan nevû, mocs-
kos kis településre szállították õket – a vago-
nokban töltött, szinte minden erõt kivett belõ-
le. Mielõtt átlépték volna a román határt, és
szerelvényüket hosszas kurjongatások köze-
pette más nyomtávú sínekre irányították, még
sikerült egy kis darab szénnel egy fecnire írnia
felesége nevét és címét. Meg annyit: jól va-
gyok. Aztán kidobta a repedésen, amit a baj-
társa talált elõzõ napon.

Egy napig nem kaptak enni, csak valami
ízetlen teát, ami megkeseredett az állásban. A
maréknyi ragacsos massza, amit kenyérként
kaptak eleinte, kõvé keményedett a gyomrá-
ban, s késõbb iszonyú kínok között tudta csak
kiöklendezni. Utazásuk hetedik napján sózott
halat kaptak, messzire bûzlött a zavaros lé a

Temetés
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vet, mondta Gyula a tolmácsnak, megvarrok
belõle bármit, mosolygott Zinára, és a titkár-
nõ visszamosolygott. Nyolc vég angol gyapjú-
szövetet kapott, és már másnap nem kellett
kivonulnia a többiekkel fát vágni. Centit hoz-
tak és krétát, papírokat a szabásmintákhoz,
aztán egy nap megjelent a táborigazgató, és õ
kis papírra vetette a méreteit. Dob hasa volt
az igazgatónak, kurta lábai és tyúkmelle, aztán
másnap, amikor próbára felvette az összefér-
celt zakót, csak kihúzta magát, mint egy mini
Napóleon, és elismerõen mekegett a tükörbe.
Aztán jött a felesége, ijedt szemû, nagyfarú
asszony, de harmadnap úgy állt rajta a kosz-
tüm, mint egy istennõn. És jöttek sorban, a
vezetõhelyettes, a felesége, a szeretõje, a gye-
rekei, és Gyula mindenkinek mért, szabott és
varrt, próbált és igazított.

Aztán egy napon, kinn zivatar készülõdött,
belépett Zina. Mosolygott. Ilyenkor kis göd-
röcskék nyíltak az arca két oldalán, és a polc-

hoz lépett, ahol Gyula az anyagokat tartotta.
Szürke, majdnem levendulaszín szövetet vá-
lasztott. Apró, kagylóhéjra emlékeztetõ kör-
meivel megkapargatta az anyagot, és mondott
valamit. Gyula nem értette. Aztán Zina elko-
molyodott, és a nyakánál elkezdve, kigombol-
ta az egyenruháját. Fakó kombinéje makulát-
lan volt és viseltes, szoknyáját összehajtva a
székre tette, és tiszta, szürke tekintetét Gyulá-
ra vetve csak állt. Az centit vett a kezébe, a
vállához érve mögé került, és lehunyta a sze-
mét. Próbálta felidézni a felesége arcát. A sze-
mét. A haját. A kezét.

Zina vállán szeplõs volt a bõr. Nyakán réz-
szín pihék göndörödtek ott, ahol a konty szi-
gorúsága átvette a hatalmat. Felemelte a kar-
ját, hóna alatt titkokat sötétlett az árok, és
Gyula orrát megcsapta a szappan és a veríték
illata. Odakinn dörgött, és rákezdte a zivatar.
Zina könyökén kicsit sötétebb volt a bõr és
durvább, de míg csókolta, nem érezte.

Krásznij (szép), krászníj Gjúlá, búgta Zina,
mikor az ölelkezés után elfeküdtek a szõnye-
gen. Kinn esett.

Hetente jött. Hozott csokoládét és kenye-
ret, cigarettát és konzervet, aztán amikor el-
ment, az õrök összevigyorogtak. Krászníj
Gjúlá, veregette meg az igazgató a hátát, és
egy csomag sózott heringet rakott a szabász-
asztalra. Õsszel kabátokat varrt, vatelinnel bé-
lelte a Zináét, és vidraprémet szerzett a gallér-
jára. Aztán karácsony jött. A foglyok apró fe-
nyõt hoztak az erdõrõl, és gyaluforgácsokkal
díszítették. Gyula is szerzett egyet, és a kis vas-
kályha lobogó tüzénél a feleségére gondolt. A
városra, ahol született. Ahol ilyenkor sárgán
világítanak az utcai lámpák, és fényüknél éjfé-
li misére sietnek az emberek. Nincsenek fe-
nyõk. Nincsenek vad puszták. Nincs szél. Nin-
csenek rõt hajú asszonyok. Aztán megjött
Zina. Bár õk nem ünnepelték a karácsonyt,
ajándékot hozott. Gyula tétován forgatta a ci-
rill betûs papírt. Látta a pecsétet, az aláírást.
Zina sírt, kezét a szívére szorította, és egy szót
ismételgetett.

Ez itt egy halotti bizonyítvány, ráncolta ösz-
sze szemöldökét a tolmács, maga hivatalosan
halott. És Zina két gyûrût tartott a tenyerén,
meg új igazolványt. Új névvel. Másnap este
észrevétlenül hagyta el a tábort, maga az igaz-
gató küldte érte a sofõrjét. Gjúla, moj kraszníj
Gjúla (én szép Gyulám), zihálta Zina pár hét
múlva egy távoli kis ház hálószobájában.

Aznap is havazott. Pár rab kis jelképes sírt
ásott a tábor temetõjében.

Szilágyi Perjési Katalin

lektûr|
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|a régi Várad

Jámbor Lajos 1869. október 31-én
Pesten született. Felsõfokú tanulmányait
Budapesten végezte a Királyi József Mû-
egyetemen. Kezdetben Hauszmann Alajos
és Alpár Ignác mellett dolgozott, mûveze-
tõje volt az Ezredéves Kiállítás történelmi
fõcsoportjának. Utána Lechner Ödön mun-
katársa lett.

1897-tõl 1934-ig Bálint Zoltánnal közösen
dolgozott. Szinte az ország egész területére
terveztek. Sokat pályáztak, és sok elsõ díjas
középületük valósult meg. Közös alkotásuk
egyebek mellett Budapesten a Baruch-ház
(1899), a Léderer-ház (1902), Szatmárnéme-
tiben a Pannónia szálló (1899), Debrecenben
a vármegyeháza (1911–1913). Mûveiken
Lechner Ödön hatása érezhetõ, ám ettõl elsõ-
sorban tömegkomponálás, felülettagolás te-
kintetében sokszor eltértek.

Jámbor Lajos 1901-ben felvételt nyert a
Demokratia Szabadkõmûves Páholyba, társa,

Bálint Zoltán egy évvel korábban már tag lett.
Mintegy szabadkõmûves mestermunkájukként
tervezték meg a nagyváradi László király pá-
holy páholyházát (Rulikowski út, ma Armatei

Române 4. szám).
Lechner Ödön vezetése alatt
1902 tavaszán létrejött a Ma-

gyar Építõmûvészek Szövet-
sége, ennek Jámbor Lajos
is egyik alapító tagja volt.
Az I. világháború után a
Képzõmûvészek Orszá-
gos Egyesülete végre-
hajtó bizottságának, a
Középületek Országos
Felügyelõbizottságának
volt a tagja.

Nagyvárad számára
Bálint Zoltánnal közö-

sen tervezte a László ki-
rály szabadkõmûves-pá-

holy székházán kívül a
Füchsl-palotát (1903, Kos-

suth, ma Independeþei u.
11–13.). Mivel a váradi születésû

Bálint Zoltán eredeti családneve
Bleyer volt, feltehetõen õk tervezték 1911-

ben a  Vámház (ma Sucevei) utca 61. szám
alatti szecessziós bérpalotát is, amelynek tulaj-
donosa, Bleyer Ignác talán rokona lehetett Bá-
lintnak. Egyébként az építész unokája a neves
színmûvész, Bálint András; néhány éve bemu-
tathattam neki nagyapja váradi alkotásait.

A szabadkõmûvesek székháza

A László király szabadkõmûves-páholy új
székhelyét 1902. február 2-án avatták fel. „Az
ünnepség szigorúan a hagyományos rítus sze-
rint ment végbe profánok kizárásával és így
annak részleteivel nem számolhatunk be – ol-
vasható a Nagyváradi Napló másnapi cikké-
ben. – Az új ház, vagy mint a szabadkõmûve-
sek nevezték a szentély görög stilben emelt
épület, amelynek klasszikus formáit a mûépí-
tész ízlése a szecessziós irány vonalaival és dí-
szítéseivel is ellátta, a modern formák azon-

Egy jeles mûépítész
halálának évfordulója
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November 6-án volt JÁMBOR LAJOS
budapesti mûépítész halálának
60. évfordulója. Õ a Lechner-féle
magyaros szecesszió jegyében
hosszú idõn át Bálint Zoltán
mûépítésszel közösen alkotott.
Két munkájuk Nagyváradon is
megtalálható.

Jámbor 
Lajos mûépítész

A László király
szabadkõmûves-
páholy székháza

egy XX. század eleji
képeslapon



történész a látottak alapján a következõket ál-
lapította meg: „Nagyvárad város kõfallal kerí-
tett részének, az úgynevezett Péntekhelynek
maradványa ez. E városi kõfal kezdõdött a Ka-
pucinusok telkétõl és úgy húzódott a Körözsig.
Épült 1534–1555 között, fennállott 1711-ig.
Ekkor a felsõ részét szántszándékkal lebontot-
ták és építõ anyagnak elhordták.”

Még ugyanazon év novemberében megtar-
tották a Füchsl-palota bokrétaünnepségét.
1903 áprilisában adták át a váradi szecessziós
építészet lechneri vonulatának ezt a jellegzetes
példáját. A palota szépsége elnyerte Ady End-
re tetszését is, egy mondat erejéig megemlé-
kezett róla a Felforgatott Nagyvárad és az új
városháza címû cikkében: „A Füchsl-palota a
Kossuth utca és a Nagypiac-tér sarkán készen
áll, mûvészi munka, új látnivaló…”

A sarki toronnyal díszített épület homlokza-
tát gazdagon átszövik a díszítõmotívumok, el-
sõsorban a virágok és a fürtös szõlõindák a
koronázópárkány síkjában meg az elsõ és má-
sodik emelet ablakai közötti falmezõkben. A
második emeleti, egyenes lezárású ablakok
alatti kötényrészt virágdísszel, illetve stilizált
FT (Füchsl testvérek) monogrammal díszítet-
ték. Az épület dekorációjára jellemzõ fürtös
szõlõindák arra utalnak, hogy az építtetõk bor-
nagykereskedõk voltak. Az elsõ emeleti abla-
kok fölötti faltükröket és a koronázópárkány
alatti falszakaszt kancsóból vagy kosárból ki-
növõ, leveles, szõlõfürtös indák borítják, a
népmûvészetre emlékeztetõ szabályos és
szimmetrikus elrendezésben. A falsíkból kiug-
ró részek oromfalát fektetett, hosszanti oldala-
ik közepén nyomott, ovális formájú nyílások
törik át, ezeket szintén leveles, fürtös szõlõin-
da veszi körül.

A kétemeletes ingatlan földszinti részét má-
ra teljesen kiforgatták eredeti formájából. Az
emeleti rész változatlan maradt ugyan, de na-
gyon elhanyagolt állapotban. Az egész ingat-
lant sürgõsen restaurálni kellene. Ha másért
nem, mûemléki státusa miatt is.

Péter I. Zoltán

ban nem ártottak a nemes ízlésû háznak,
amely egyik legértékesebb épülete városunk-
nak.” A cikkíró a tervezõ építész nevét nem ír-
ta meg, vélhetõen ezt is titokban tarthatták a
szabadkõmûvesek. Hogy Bálint Zoltánról és
Jámbor Lajosról van szó, az csak nemrég vált
ismertté, Kupán Árpád jeles helytörténészünk-
nek a váradi szabadkõmûvesekrõl folytatott
kutatásai nyomán.

A szabadkõmûves-székház érdekessége,
hogy fõhomlokzata ablaktalan. Talán ennek
feloldására, egyben a fõtengely kiemelésére a
középrész elé enyhén kiugró portikuszt emel-
tek. Két szélén egy-egy görög pillér, míg közé-
pen két dór fejezetû, kannelúrázott oszlop tá-
masztja alá az architrávot. A felette levõ fríz
triglifsorral díszített. A portikuszt timpanon
zárja le, orommezejében egykoron a három-
szögû istenszemmel. Az épület sarkait eredeti-
leg szfinxfigurák díszítették, de mára eltûntek.
Homlokzati megformálása alapján az épület a
neoklasszicista stílushoz sorolandó. Hosszú
idõ óta ott székel a Területi Vámigazgatóság.

A Füchsl-palota

A XX. század hajnalán a Kossuth utca és a
Nagyvásár (ma 1 Decembrie) tér sarkán levõ
telek még beépítetlen volt, és a Füchsl testvé-
rek bornagykereskedõ cégének telephelye-
ként szolgált. Az itteni két házhelyre terveztet-
tek Füchslék egy impozáns kétemeletes, sze-
cessziós stílusú palotát a budapesti Bálint Zol-
tán és Jámbor Lajos mûépítészekkel. A kivite-
lezésre kiírt pályázatot id. Rimanóczy Kálmán
és Rendes Vilmos cége nyerte el, a szerzõdést
1902. augusztus 6-án írták alá.

Az elõmunkálatokat 1902 szeptemberében
kezdték meg, s váratlanul egy régi masszív kõ-
fal alapjaira akadtak. Dr. Karácsonyi János

a régi Várad|
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A képeslap bal
oldalán látható
a Füchsl-palota

A felépült Füchsl-
palotában
rövidesen

megnyitották
a Bihar kávéházat

– a mai Dioda
üzlet helyén
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IRODALMI DIVATKERGETÕ

Nyelvi örömök
ok évszázados álmából keltette életre

a reneszánsz az ókori görög-római
kultúra lényegét, az emberközpon-
túságot, amivel természetesen
együtt járt a különbözõ antik mûfa-

jok újjászületése is. Divat lett például az epig-
ramma, az elmélkedõbb görög változata csak-
úgy, mint a sokszor maróan gúnyos latin, a
mûfajjal együtt pedig mesterien testre szabott
versformája is, a disztichon: a hexameter-pen-
tameter párosa, melynek pentameter eleme
nem öt versláb, hanem kettõ és fél – kettõ és
fél, középen a késõbb aranymetszetre magya-
rított cezúrával.

A XV. század derekán élõ kiemelkedõ hu-
manista költõnknek, Janus Pannoniusnak
egyik legkedveltebb mûfaja volt az epigram-
ma: itáliai tanulóévei alatt csípõsen visszavá-
gott az õt barbársággal vádolóknak. Késõbb
epigrammái vesztettek ugyan érdességükbõl,
de mélységükbõl nem. Három példa számos
epigrammája közül: Gryllushoz: „Megrágal-
maztál, hogy medvetejen növekedtem / Ott-
hon, Gryllus, mert annyira vad vagyok én. /
Hát jó, nõsténymedve a dajkám: néked azon-
ban, / Gryllus, nem medve volt az anyád, de

szuka.” Vitusra: „Õ Vitulusnak hív Téged Vi-
tusom, kicsinyítve: / »Borjút« mond. Helye-
sebb így kifejezni: »Ökör«!” Névváltoztatásá-
ról: „János volt a nevem, s Janus, ki e verse-
ket írta! / Megmondom, ha netán tudni kívá-
nod okát. / Nem buta gõgbõl hagytam cser-
ben a régi nevem, nem! / Tudna-e bárki kü-
lönb, szebb nevet adni nekem? / Ezt hittem
magam is s lásd, Janus lettem, amint a / Mú-
zsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem.”
Igen, Janus Pannoniusnak ez az egyetlen –
utólagos engedelmével – „szépséghibája”: ver-
seit kizárólag latinul írta. A fenti epigrammá-
kat Végh György, Kardos Tibor és Berczeli
Anzelm Károly fordította.

Latin nyelvgyakorló könyvéhez készítve a
magyar példákat és értelmezéseket csodálko-
zott rá Sylvester János a magyar nyelvnek
arra a lényegi tulajdonságára, hogy a rövid és
hosszú magánhangzók megléte könnyen al-
kalmassá teszi az idõmértékes verselésre. Kis
híján ötszáz éve, 1527-ben érte ez a „nyelvi
öröm”, 1541-ben pedig, amikor Rotterdami

S

Dsida Jenõ köznapi
témát is klasszikus
formába öltöztetett 
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Radnóti Miklós menedéket kereshetett
a hexameterekben
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Erasmus szövege nyomán teljes Újszövetség-
fordítást adott közre, az ajánlást és az egyes
evangéliumok összefoglalását disztichonokban
írta meg. Külön érdekesség, hogy nemcsak hi-
bátlanul betartotta az ókorból megörökölt
disztichon szabályait, de következetesen ra-
gaszkodott az í-zõ nyelvjáráshoz is. Az Újszö-
vetség ajánlása Az magyar nípnek címet vise-
li: „Próféták által szólt rígen néked az Isten, /
Azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát. / Buzgó
lílekvel szól most es néked ezáltal, / Kit hagya,
hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess. /
(…) Lelki kenyír vagyon itt, melyben mikor
íszel, örökké / Ílsz, melly az mennybõl szálla,
halálra mene. / Azki teremt tíged s megvált,
örök íletet ess ad / Ez szent által: nincs
több bizodalmad azírt. / Ennek azírt
szolgálj mindenkor tiszta szüedvel, /
Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot.
/ Tíged ez hozzá viszen és nem
hágy, mikor ígymond: / Bódogok,
eljövetek, vesszetek el, gonoszok.”

A reneszánszt követõ barokk
monumentális formai tobzódásai
után ismét a szikárabb antik forma-
nyelv jött divatba: a klasszicizmus. A
XVII. század második felében az
ógörög tragédiák és vígjátékok mintá-
ját követõ Corneille, Racine és Moliere
hármasa alkotja meg az egyetemes drá-
matörténet egyik csúcsát jelentõ francia
klasszicista színházat, nálunk viszont majd-
nem száz évvel késõbb jelentkezik a Goethe
hatására római példát követõ, abban az idõ-
ben deákosnak mondott latinizáló klassziciz-
mus. Ekkor terjed el széles körben az idõmér-
tékes verselés, válnak népszerûvé az ókori –
aszklepiádészi, alkaioszi és szapphói – strófa-
típusok, illetve a hexameter és a disztichon. A
XVIII. századi klasszicista költõk közül Baróti
Szabó Dávidot említeném meg nemcsak
azért, mert méltatlanul kevés szó esik róla ma-
napság, hanem mert a Magáéval élni nem
tudóról címû epigrammájáról érdemes elgon-
dolkodnunk. Meglepõen mai témát dolgoz fel:
„Lent, kendert nevelünk: más nemzet elhord-
ja, s nagy olcsón, / S béjött vásznáért jól kifej
és kinevet. / Van gyapjunk: ezt is fele pénzen
elviszi, s mi nem / Gyõzzük posztóját már ki-
fizetni tovább. / Nincs-e fonó? hát nincs-e

szövõ s kallóra való szer? / Mint más nemzet-
nek, nincs-e dologra kezünk? / Volna fonó s a
többi, de mi csak készre tanultunk, / Sült ma-
darat várunk szánkba repülni, henyék. / Illyen
az, ki, midõn étellel, itallal eluntig / Lakhat-
nék, inkább nézi, s akarva koplal.” A Baróti
Szabó mellett szóló másik érv, hogy az elsõk
közt próbálkozik a XIX. század derekától álta-
lánossá váló rímes jambikus szakaszokkal,
amit modern idõmértékes vagy nyugat-euró-
pai idõmértékes verselésnek neveztek. Például
Ady majdnem kizárólag ezt a versformát hasz-
nálta. Baróti Szabó a vers címével is jelzi szán-
dékát: Soros jámbus: „Örökre tedd le sípodat,
/ Öreg Szabó; menj haza:/ Akaszd fogasra
lantodat; / Elúnta már a haza. // Mit énekled
már Virtet is? / Fülit miért sebheted? / Ha
versre szinte kísztet is, / Többé le nem festhe-
ted. // Ne várd, hogy essõt ontsanak / Az õsz
komor napjai; / Ne várd, hogy itt szorítsanak

/ November hó-halmai. // Siess: a Hernád
öbliben / Szüntelenül sír, eped; / Mivel

tekergõs völgyiben / Csak hasztalan
zeng neved.”

A XIX. század elejét meghatározó
reformkor szellemiségének talán a
legmegfelelõbb mûfaj épp az epig-
ramma volt, nem véletlen tehát,
hogy Vörösmarty Mihály és Köl-
csey Ferenc ragaszkodnak hozzá
és ezáltal a disztichonhoz is. Vörös-
marty elsõ eposzát, a Zalán futását
hexameterben írta, epigrammáit pe-

dig, köztük a legszélesebb körben is-
mert A Guttenberg-albumba címût

disztichonban, akárcsak Kölcsey az epig-
rammáit, köztük a Huszt címût, melynek

záró sora, a „Hass, alkoss, gyarapíts, s a ha-
za fényre derûl!” mintegy a reformkor jelszava
lett.

Az utánuk jövõ generációk viszont „kisze-
retnek” a mûfajból és versformából, s majd
csak a XX. század ’30-as éveinek alkotói fede-
zik fel ismét nagy örömmel maguknak a klasz-
szikus idõmértékes verselést, jelesül a hexame-
tert. József Attila Két hexameter címû epig-
rammája akkorát csattan, mint Janus Panno-
nius disztichon-ostorai: „Mért legyek én tisz-
tességes? Kiterítenek úgyis! / Mért ne legyek
tisztességes! Kiterítenek úgyis.”

Lírai riportnak nevezi Dsida Jenõ gyönyö-
rû játékát, a Kóborló délután kedves ku-
tyámmal címû, miniatûr eposznak is beillõ
versét, s mint ilyet – természetesen! – hexa-

Sylvester János
Újszövetség-
fordításának
ajánlása
Az magyar nípnek
szól

(folytatás a következõ oldalon)
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Baróti Szabó Dávid
a XVIII. században
a feldolgozóipar
üdvös voltáról
elmélkedett 
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meterekben szõtte. A nyelvi-kulturális tudatos-
ság iskolapéldája lehetne az alábbi részlet:
„Drágább vagy te nekem, hidd el, valamennyi
regénynél; / India szobrainál s Hokusai túsraj-
zainál is, / Goethe, Petõfi, Catullus, Arany s
Ady verseinél is, / mert hiszen élsz s zuhogó,
tüzesáramu vér fut eredben. / Még nem is em-
lítettem, a multkor a könyvkirakatnál / félna-
pig álltam s néztem az »Ars amatoria« ked-
ves / címlapját, a sokáig gyûjtött pénz a zse-
bemben, / mégis odább mentem, hogy száj-
kosarat vegyek, undok / szájkosarat, mert
»ebzárlat« van, a városatyák így / fundálták ki,
hogy elkeserítsék városi sétánk / perceit és –
ó, nincsen elég baj az emberi fajjal, – / szájko-
saratlan ebekre lesengnek a kajlabajúszu /
rendõrbácsik a sarkon, amíg vidoran fütyö-
részve / sétafikálnak a tolvajok és betörõk kö-
rülötte.”

Antik mûfajhoz antik metrum: az epigram-
mához disztichon, Vergilius kedvenc mûfajá-
hoz, az eclogához pedig, mint az eposzhoz is,
hexameter. Radnóti Miklós ismeri ezeket a
szabályokat, és be is tartja. A halál küszöbén,
az emberhez legkevésbé méltó, tragikus körül-
mények között is. „Mondd, van-e ott haza
még, ahol értik e hexametert is? // Ékezetek
nélkül, csak sort sor alá tapogatva, / úgy irom
itt a homályban a verset, mint ahogy élek, /
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron; /
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a
Lager / õrei, s posta se jön, köd száll le csu-
pán barakunkra.” A Hetedik ecloga költõi re-

miniszcenciája nem egyszeri, véletlen megidé-
zése a hajdani hivatásnak, hiszen a Nyolcadik
ecloga hexameterei Költõ és Próféta párbe-
széde, az A la recherche… pedig ugyanilyen
tökéletes metrumban idézi meg az egykori köl-
tõk baráti társaságának eltûnt idejét. „Verssor-
ok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó, zöld
/ jelzõk ringtak a metrum tajtékos taraján, és
/ éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az
eltûnt / drága barátok, verseket írtak a rég el-
esettek, / szívükön Ukrajna, Hispánia, Fland-
ria földje.”

A háború utáni években a hexameter és a
disztichon ismét kegyvesztett lett. Ha kimond-
va nem is, de hallgatólagosan valószínûleg „a
polgári dekadens kultúra csökevényének” tar-
totta a proletkultos esztétika, s csak fél évszá-
zad elteltével csodálkoznak rá ismét az akkor
induló költõk arra, milyen lehetõségeket rejt a
rövid és hosszú magánhangzók megléte arra,
hogy az évezredes antik versmérték tökélete-
sen belesimuljon a mai magyar költõi nyelvbe.
Szálinger Balázs alig húszévesen írja csalá-
di legendáriummal átszõtt, 2000-ben megje-
lent, Zalai passió címû eposzát tökéletes he-
xameterekben. Az invokáció az eposzhagyo-
mányokhoz híven összefoglalja a mû tárgyát
is: „Láttasd, jó Múzsám, kicsi ihlet e szittya vi-
harban / meg tud-e tölteni mûvet méltó múlt-
beli súllyal, / mely súlyt vérén régtõl fogva ne-
velte a nép ki, / szent Zala szántóföldjén dol-
gozván szakadatlan. / Lássuk végül, kedves-e
líra regélni a múltat / így, hogy e múlt elakadt
emlékezetünk buta ormán: / nem lelnék már
sok fiatalt, aki tudja, hogy egykor / nékünk
sajtolt nektárt majd’ az egész Balaton-part. /
S számos város, erõdítmény áll még eme lis-
tán, / számos hídon, gázlón jár hetykén ide-
gen láb, / ám csuda nyílzáport mért rájuk bõsz
erejével / hõsünk, ménkü Akillesz, az én
nagyapám, Kolon István.”

Molnár Judit

(folytatás az elõzõ oldalról)

Nyelvi örömök



Az úttörõ Janus
Pannonius még
latinul verselt

A XXI. századi
hexameteres

verselõ, Szálinger
Balázs
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Az udvarhelyi fiatalembert a konzervatóri-
um elvégzése után Nagyváradra – ahol melles-
leg addig soha nem járt –, az akkori 4-es líce-
umba (jelenleg Eminescu Fõgimnázium) ne-
vezték ki. Akkortájt hirdették meg a Nagyvá-
radi Állami Filharmónia mûvészeti titkári állá-
sát is, ezt Sándor Dénes versenyvizsgával el-
nyerte, s ezzel megkezdõdött a hat éven át tar-
tó, mondhatni egész napját lefoglaló, két mû-
szakos zenei munka. Három évig fõállásban a
tanügyben, mellékállásban a filharmóniánál,
három év múlva pedig fordítva dolgozott.
Vagyis bár papíron csak másfél normás volt,
napjait csordultig betöltötte a zene világa. Vé-
gül teljes állásban és szívvel a filharmóniához
szegõdött, 2009-es nyugdíjazásáig. Élete a ze-
ne, vagy ahogy Kodály Zoltán mondta: „Aki
zenével indul az életbe, bearanyozza minden
késõbbi tevékenységét, az életnek olyan kin-
csét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.”

– Milyennek találta a fiatalnak számító
nagyváradi szimfonikus zenekart Váradra
érkezésekor?

– Az 1949-ben alakult zenekart semmikép-
pen sem lehetett kezdõnek nevezni, hiszen két
olyan kiváló egyéniség alakította-nevelte, mint
Erich Bergel és Remus Georgescu. 1963 ta-

vaszán, majdnem velem egy idõben jött Acél
Ervin is, aki közel harminc éven át vezette a
zenekart. Összesen öt igazgatóm volt, de a
legtöbbet Acéltól tanultam, mivel a nagy hírû
kolozsvári Antonin Ciolan tanítványa lévén, az
õ módszerét alkalmazta: nem csupán karmes-
ter volt, de munka közben folyamatosan taní-
tott is. Acél Ervin elég jó együttest kapott: az
alaprepertoárt Bergel honosította meg, ami
nem volt nagyon könnyû, mivel akkor még
kevés hivatásos zenész játszott a zenekarban.
Acél kezdte a végzõsök idecsábítását, lassan
egyre professzionistábbá vált a csapat, annyi-

SÁNDOR DÉNES 1963-ban végezte
a kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémia
zenetanári és kórusvezetõi szakát, s ahogy
abban az idõben minden egyetem
végzõsét, õt is hivatalosan kinevezték.
Így került Nagyváradra zenetanárnak,
és lett a filharmónia mûvészeti titkára több
mint 45 éven át.

Az intézmény
önellátóvá
alakítását
színvonalas
lemezfelvételek
segítették

Zenében a világ
zene|

Sándor Dénes több mint 45 évig volt a váradi
filharmónia „mindenese”

(folytatás a következõ oldalon)
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ra, hogy abban az idõben a vonósok például
vetekedtek a kolozsvári zenekar vonósaival.

– Milyen volt a karmester-intézményveze-
tõ és a mûvészeti titkár munkakapcsolata?

– Acél totálisan megbízott bennem, én pe-
dig azzal háláltam meg a bizalmát, hogy a na-
gyon szépen hangzó mûvészeti titkárként va-
lójában már-már mindenese voltam a zenekar-
nak: összeállítottam az évad mûsorát, a heti
mûsorokat, intéztem a plakátok kinyomtatá-
sát, az állandó kapcsolattartást a sajtóval, a
leckehangversenyek megszervezését és a leg-
kényesebb területet, a szólisták és karmeste-
rek meghívását, illetve a honoráriumuk letár-
gyalását. Szerencsére nagyon jó viszonyt sike-
rült kialakítanom az országos impresszárió hi-
vatallal, a bukaresti székhelyû ARIA-val: min-
den évad elején lementem, és megtárgyaltam
velük a meghívható külföldieket. Nekünk itt,
Váradon nagy elõnyt jelentett, hogy több lehe-
tõségünk volt a kitekintésre, úgyhogy például
Romániában elõször Váradon játszott a ma
már világhírû Kocsis Zoltán és Ránki Dezsõ,
mindketten 1975-ben, egy évvel azelõtt pedig
Igor Ojsztrah és Gidon Kremer, akkor még
szovjetunióbeli hegedûmûvészek tisztelték
meg jelenlétükkel városunkat. A külföldi meg-
hívások során inkább a szólistákra fókuszál-
tunk, a karmesterek közül a legjobb hazai mû-
vészeket hívtuk. Járt nálunk Mircea Cristescu,
Paul Popescu, Bács Lajos, Ioan Baciu, Ema-
nuel Elenescu, Ilarion Ionescu-Galaþi, Antonin
Ciolan, Simon Emil, Petre Sbârcea. A felso-
roltak közül magamban majdnem mindenkit
„munkás karmesternek” hívtam, mert próba
közben intenzíven tanítottak is, azaz megdol-

goztak azért, hogy minden alkalommal fejlõd-
jék a kezük alatt a zenekar. Éveken át tartot-
tuk magunkat a kialakított próbarendhez: öt
munkapróbát és hétfõn, a koncert napján egy
fõpróbát tartottunk. De még egy pillanatra
visszatérnék az ARIA-sokkal tartott jó kapcso-
latnak a „gyümölcséhez”, olyan nagynevû szó-
listákhoz, akiknek a meghívása nem biztos,
hogy bármikor sikerült volna. És ez nem az én
érdemem, hanem az Acélé, aki rám bízta az
ügyintézést, nem szólt bele a munkámba. Te-
hát Váradon járt Dmitrij Baskirov, Lola
Bobescu, Földes Andor, André Gorog, Jandó
Jenõ, Rudolf Kerer. Igen, mûvészeti titkárnak
lenni a sok lótás-futás mellett azt is jelentette,
hogy ilyen emberek közelébe kerülhettem. Én
fogadtam, kalauzoltam a városban és kísértem
ki õket induláskor, vagyis állomástól állomásig
velük voltam. Igyekeztem úgy viselkedni, hogy
késõbb is számíthassunk rájuk. Sokan vissza is
jöttek, például Kocsis Zoltán, Gidon Kremer,
Li Min Csán, Perényi Miklós, Igor Ojsztrah
vagy Robert Soetans belga hegedûs, akirõl ma
már kevesen tudják, hogy Madridban õ mutat-
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A fiatal Ránki
Dezsõt is meghívta 

(folytatás az elõzõ oldalról)

Zenében a világ



A világhírûvé lett
magyar

zongoramûvész
dedikálása kedves

emlék

Az archív fotón
Sándor Dénes
(középen) Igor
Ojsztrah hegedû-
mûvész (balról) és
Acél Ervin igazgató,
dirigens
társaságában
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ta be Prokofjev II. hegedûversenyét a szerzõ
vezényletével.

– Emlékszem, hogy hosszú éveken át a
hangversenyek elsõ darabja kötelezõen ro-
mán szerzõ mûve kellett hogy legyen.
Mennyire jelentett ez nehézséget?

– Elnézést a helyesbítésért, de romániai ze-
nemûvekrõl kell ez esetben beszélnünk. Már-
pedig ez nem annyira nehézséget, mint in-
kább lehetõséget jelentett, ugyanis sorra be-
mutattuk a hazai magyar zeneszerzõk mûveit.
Végsõ soron nagyon természetes, hogy hazai
zenekarok játszották Jodál Gábor, Szabó Csa-
ba, Csíky Boldizsár, Terényi Ede, Demján Vil-
mos, Fátyol Tibor, Oláh Tibor, Zoltán Aladár
mûveit, mert külföldön bemutatni ezeket az al-
kotásokat nem lett volna lehetõség. 1990

után ebben is átestünk a ló másik oldalára:
évek telnek el, amíg egy-egy új hazai alkotás
mûsorra kerül.

– Nemcsak neves külföldi elõadómûvé-
szek jöttek annak idején Nagyváradra, de a
zenekar is sokat vendégszerepelt a határo-
kon túl. Mennyire volt ez természetes a ha-
zai zenei életben?

– Legelõször 1970-ben mentünk – csere-
alapon – az akkori NDK-ba, Suhlba, Nyugatra
öt évvel késõbb. Olaszországban, Vicenzában
voltunk, Mario del Monaco operakoncertjét
kísértük. Verdi Othellóját énekelte, az elõadás
érdekessége, hogy Desdemona szerepét né-
ger énekesnõ, Irene Oliver játszotta. Olaszor-
szágban összesen huszonkilencszer jártunk, de
voltunk Portugáliában, Brazíliában, Luxem-
burgban, Franciaországban, Csehszlovákiá-
ban, Magyarországon, Lengyelországban,
Svájcban, Japánban, Kínában és Tajvanon is.
Személyes kapcsolatok révén kaptuk a meghí-
vást, a mûsort megegyezéses alapon állítottuk
össze. Ausztriába például sokszor mentünk al-
kalmazott zenekarként karmesteri kurzusokra,
versenyekre: a fiatal dirigensek fizettek, hogy
zenekar elé kerüljenek, úgyhogy mi bizonyos
óraszámban dolgoztunk velük. Szicíliában két-
szer, Portugáliában egyszer voltunk karmes-
terversenyen, Acél Ervinnek köszönhetõen
pedig az országban mi rendeztünk elõször kar-
mesterversenyt, 1989-ben Félixfürdõn. A kül-
földi impresszáriók meghirdették, és jelentkez-
ni lehetett rá. 1991-ben Acél elment Várad-
ról, 2000-ben jött vissza, és még dolgozott a
zenekarral 2006-ban bekövetkezett haláláig.
Többek közt tanított Bécsben is, és arra na-
gyon büszke volt, hogy vezényelt Castelgan-
dolfóban, II. János Pál pápa elõtt.

Befejezésül még a zenekarunk lemezkiadá-
sáról szólnék röviden: ez nagyon jó megoldás-
nak bizonyult, amikor a ’80-as évek nagy nyo-
morúságában a mûvészeti intézményektõl el-
várták az önfenntartást. Az Electrecord lemez-
kiadó jól fizetett, és így valahogy pótolni tud-
tuk a bevételt. A kapcsolattartás az Electre-
corddal és a Zeneszerzõk Szövetségével szin-
tén az én munkakörömhöz tartozott. Utóbbi
állította össze az újonnan benyújtott mûvek
közül a listát, amibõl mûsorra tûzhettünk.
Ahol nem mondtak le a hazai mûvek bemuta-
tásáról, gondolom, most is a Szövetségtõl
kapják az ajánlott mûveket. De ezzel én már
nem foglalkozom, mert nyugdíjba vonulásom
óta már csak mûélvezõként vagyok jelen a ze-
ne világában, a világ zenéjében.

Molnár Judit

zene|

Gidon Kremer
(baloldalt)
hegedûmûvész is
fellépett a váradi
filharmonikusokkal

Társszerzõje,
szerkesztõje volt

a váradi
filharmónia

megalapítása
50. évfordulójára
kiadott albumnak
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Mákvirág jelentkezik
Szervusztok, Kis Barátaim!
Hogy érzitek magatokat? Remélem,

egészségesek vagytok, nem hûltetek
meg! Én bizony szipogtam és köhög-
tem nemrég, de illatos mézes teával
és a torkomat jó melegen bebugyolá-
ló, puha sál viselésével kikúráltam
magam. Vigyázzatok ti is, kimeleged-
ve ne játsszatok sokáig kint a szabad-
ban, és egyetek sok déligyümölcsöt! Fi-
gyeljetek oda a társaitokra is, ahogy a
mostani mesémben a tündérkék is figyeltek
a környezetükben szükséget szenvedõkre.

Köszönöm a nagyszalontai Lukács
Gabriella tanítónõ tehetséges negye-

dikeseinek a remek rajzokat! Mind-
annyian az Arany János Elméleti
Líceum diákjai õk. Továbbra is kí-
váncsian várom tõlük és természe-
tesen másoktól is a meséket, rajzo-
kat.

A címemet már ismeritek: Bihar-
ország (Mákvirágnak), 410068

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

Mákvirág

Szobanövények nevelésén kívül aranyhajú,
vidám színekben pompázó tündért is készíthe-
tünk az agyag virágcserépbõl. Lássuk, hogyan!

Kell hozzá: egy agyag virágcserép (7 cm át-
mérõjû szájjal), egy préselt papír vagy fagolyó
(4 cm átmérõjû), 5 db lyukas préselt papír vagy
fagolyó (1,5 cm), akrilfestékek (bézs, lila, pink),
sárga fonal, vékony csomagkötözõ zsinór, 1 db
rózsaszín mûvirág, 4 db rózsaszín flitter, arany-
színû kartonpapír; ecset, univerzális ragasztó,
olló, kék és pink filctoll, továbbá egy angyal-
szárny sablon.

Elkészítés: A golyókat (mind a hatot) fessük
bézs színûre, a virágcserepet lilára és pinkre.
(A lyukas golyókat szúrjuk nyársra, ezen tartva
könnyebb a festés. A cserepet fordítsuk nyílá-
sával lefelé.) Amíg száradnak, a tündér hajához
a fonalat vágjuk egyforma hosszú (kb. 14 cm)
darabokra. Középen egy rövidebb darabbal
kössük össze. A kötözõ zsinórból vágjunk két
egyforma hosszú (kb. 18 cm) darabot. Az
arany kartonból a sablon felhasználásával vág-
junk ki a cserépnek megfelelõ méretû szárnyat.

A nagy golyó lesz a tündér feje, ha megszá-
radt a festék, rajzoljunk rá két szemet, szájat. A
cserép talpa lesz a nyak, a cserép szélesebb
nyílása pedig a „derék”. A cserépen húzzuk át
a két kötözõ zsinórt úgy, hogy a felül kilógó ré-
szek legyenek rövidebbek, ezek lesznek a ke-
zek. A zsinórokon a cserép alján lévõ lyukig

belülrõl húzzunk fel egy golyót, és ragasszuk a
zsinórokhoz és a cseréphez, így megakadá-
lyozható, hogy a kezek-lábak elcsússzanak. A
zsinórok végeit dugjuk egy-egy lyukas golyóba,
ragasztóval rögzítsük. Ezután alaposan ragasz-
szuk a fejet a cserépre, s hagyjuk száradni. A
fej közepére ragasszuk a hajat, a „hajszálakat”
terítsük szét a fej hátsó részén, s ragasszuk tet-
szés szerinti helyre a mûvirágot. Végül a cserép
hátsó-középsõ részére ragasszuk fel a szárnyat,
illetve elõre a négy flittert
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Virágcseréptündér
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árom tündér üldögélt a kristályvi-
zû hegyi tavacskánál. Jó csele-
kedeteikrõl beszélgettek.

– Egy szegény kisleánynak,
ott a túlparton, meghaltak a szü-

lei. Most magára maradt házikójában. Igyek-
szik megállni a saját lábán, de azért bizony
gyakran felkopik az álla. Találkoztam vele két
héttel ezelõtt. Segítettem rajta! Halat fogtam
neki a tóból, megsütöttem, odaadtam. No,
hogy milyen jó étvággyal ette! Öröm volt néz-
ni! – mondta az egyik tündér.

A másik tündér csodálkozva kapta fel a fejét:
– Ó! Egy hete én is találkoztam ezzel a kis-

lánnyal! Én is adtam neki sült halat, de látod,
én arra is gondoltam, mit eszik majd másnap.
Otthagytam neki egy szép hasú pontyot a kö-
vetkezõ napra.

A harmadik tündér mosolygott:
– No, tegnap én is ugyanezt tettem, de va-

lamivel még többet is: megtanítottam arra, mi-
ként foghat ki halakat a tóból!

A közeli fenyõágon piros szárnyú kismadár
hallgatta a beszélgetést, és így csicsergett:

– Kedvesek, jószívûek vagytok mind a hár-
man, de szerintem most a harmadik tündér

cselekedett közületek a legokosabban. Éle-
tünkben nem csak ma van és holnap, a
holnaputánokra is számítani kell!

– Milyen igaz! – rebbentek fel a tündérkék a
levegõbe. – Gyerünk, tanítsuk meg ezt a kisle-
ányt mindenféle hasznos dologra!

H

Tóth Blanka rajza

Sárközi Eszter
munkája

Szathmáry Viktória
rajza 

Rajzolta 
Barabás 

Dorka Anna 

Rajzolta
Szabó Veronika
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A legokosabb cselekedet
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Az oktatási minisztérium már kidolgozta az
újfajta románoktatás tantervét az elõkészítõ
osztálytól a XII. osztályig, az új tantervet foko-
zatosan vezetik be a gyakorlatban. Eddig az elõ-
készítõ, illetve az I–II. osztályosok tanulhatták az
új módszer szerint a román nyelvet, a 2015/
16-os tanévben pedig már a harmadikosoknak
is bevezették az újfajta tanrendet. A következõ
tanévtõl következnek a negyedikesek is. Bár a
specifikus tantervek már készen vannak, az új
tankönyvek nagyon lassan készülnek. Egyelõre
még csak az elsõ osztályos diákok kapták meg
azt a segédeszközt, amelybõl már idegen nyelv-
ként tanulhatják az állam nyelvét.

A nehezített körülmények miatt a pedagógu-
sokra többletfeladat hárul, hiszen a többi elemi
osztályban is az új módszertani követelmények
szerint kell tanítani a románt, tehát tankönyv

hiányában a tanítóknak kell megtalálniuk a pót-
lás lehetõségét, az egyéb segédanyagokat. A
szalontai magyar iskola pedagógusai alább oszt-
ják meg tapasztalataikat.

Illyés Beáta: – Én szerencsés helyzetben
vagyok, mert elsõseim vannak, és az I. osztály-
ban már van román tankönyv. Az elõkészítõ,
elsõ és második osztályban már jól észlelhetõ a
változás. Az új elsõs román tankönyv szerintem
arra ösztönzi a tanulókat, hogy minél többet be-
széljenek, társalogjanak. Figyelembe veszi azo-
kat a nehézségeket, amelyekkel gyermekeink
szembesülnek a román nyelv elsajátításakor,
gondot fordít a nyelvtanulás szempontjából el-
engedhetetlen beszélgetésre, a nyelv minden-
napi használatára, az új szavak azonnali begya-
korlására, természetesen játékosan.

Veres Mónika: – Jó kezdeményezésnek
tartom, hiszen a korszerû idegennyelv-tanítás
interaktív módszerek által, köznapi társalgási
helyzeteket teremtve hatékonyabban fejleszti a
tanulók nyelvi készségeit. Bár az ismeretek át-
adása a pedagógus feladata, a tankönyv csak
segédeszköz, hiánya mégis óriási kihívást jelent,
hiszen a tanítóknak kreatívan kell helytállniuk
és megoldaniuk más segédeszközökkel a prob-
lémát.

Pápai Beatrix: – A román mint idegen
nyelv tanításában a legfontosabb cél az, hogy a
diákok elsajátítsák és használják problémamen-

Idegen nyelvként
tanítják a románt

Az új tanterv értelmében az elemi iskolás
magyar gyerekek idegen nyelvként
tanulhatják a román nyelvet, egyelõre
azonban a pedagógusokra van bízva, hogy
ezt a gyakorlatban hogyan oldják meg,
ugyanis a tankönyvek a legtöbb évfolyam
számára még nem készültek el.
A nagyszalontai Arany János Elméleti
Líceum pedagógusait kérdeztük a témáról.

Veres Mónika

42|Biharország|2015. november

Illyés Beáta 



tesen a nyelvet. Tudják minél folyékonyabban,
nyelvtanilag minél helyesebben kifejezni magu-
kat. Nagyon fontos, hogy minél több olyan
módszert alkalmazzunk ezen tanulási folyamat
során, ami serkenti, ösztönzi a diákot, és elsõ-
sorban felkelti az érdeklõdését és tudni akarását.
Ilyen módszerek például a szerepjátékok, a be-
szélgetés, a különféle didaktikai játékok, a prob-
lematizálás stb. Másik hatásos tevékenység az
lehet, amikor olyan helyzetekbe állítjuk a diáko-
kat, amelyekben egyedül, segítség nélkül kell
használniuk a nyelvet. Fontos, hogy folyamato-
san románul beszéljünk, hogy minél többet hall-
ják, de nem szabad megtagadni vagy elvetni az
anyanyelven való magyarázatot sem. Használ-
junk minél változatosabb szervezési formában
zajló feladatokat (páros, csoportos), így azok a
tanulók is, akik kevésbé érzik magukénak a ro-
mán nyelvet, bátrabban megnyilvánulnak, vagy
éppen segítik õket az ügyesebb tanulók.

Szallós Ildikó: – Hiszem, hogy a román
nyelvet nagyon jól meg kell tanulni. Ahhoz,
hogy a gyermek megtanuljon románul, nem
szükséges román iskolába járnia, hanem a ma-
gyar iskolában is megtanulhatja, gyakorolhatja
sok munkával és akarattal. A régi tantervek
nyomán írt tankönyvek szövegeiben gyakran
olyan szavakkal, kifejezésekkel találkoztunk,
amelyek nem tartoznak az alapszókincshez,

ezért olyan tantervre és könyvekre volt szüksé-
günk, ami a nem román anyanyelvû diákok szá-
mára a román nyelvet a más anyanyelvet be-
szélõk igényeihez mérten tanítja a közoktatás
valamennyi szintjén. El is készült két szerzõpá-
ros könyve, kiemelném közülük a szalontai ta-
nítók által kiválasztottat, a Tankó Veronika Zita
és Farkas Tünde Jolán szerzõpáros elsõs, illet-
ve másodikos románkönyvét. Ezek a nyomta-
tott változaton kívül digitális anyagot is tartal-
maznak. Mi megragadtuk tavaly az alkalmat,
hogy megismerkedjünk ezzel az anyaggal, hi-
szen a jövõ iskolájában minden létezõ eszközt
fel kell használni a lehetõ leghatékonyabb taní-
tás érdekében. Mivel elõkészítõ osztályban is
ezeket a kiadványokat használtuk, ismerõs volt
a feladatok felépítése, ami azért jó, mert fontos-
nak tartjuk a folyamatosságot. Az elkészült II.
osztályos román tankönyvet még nem kaptuk
meg, ezért kicsit keserû szájízzel kezdtük meg a
munkát, tanakodva azon, hogy tankönyv hiá-
nyában hogyan, miként adjuk át a gyerekeknek
a román ábécé betûihez kapcsolódó ismeret-
anyagot. Október közepére ígérték, hogy kéz-
be vehetjük az új könyveket. Az ismétlõ idõ-
szakban e nélkül úgy boldogultunk, hogy renge-
teget beszéltünk, énekeltünk, mondatokat al-
kottunk a már ismert témákról. Tulajdonkép-
pen ez a célja az újításnak, nem az a fõ cél,
hogy túlzsúfolt könyvekbõl megtanuljunk töké-
letesen olvasni, írni. A magam példájából kiin-
dulva, emlékszem, hogy tollbamondás után he-
lyesen írtam, a nyelvtant is tudtam, de megszó-
lalni nem mertem, és nem is tudtam volna,
mert az egész nyelvtanulás lényegét nem ismer-
tem meg: a beszélgetést. Gondoljunk csak arra,
hogy a cserediákok, ha eltöltenek az idegen
nyelvûek között bizonyos idõt, milyen hamar el-
sajátítják az adott nyelvet. Ezt kell elérnünk,
mert nyelvet csakis beszélve lehet magunkévá
tenni. Már csak abban reménykedem, hogy az
V–VIII. osztályba is eljut az új módszer, és a
gimnáziumban is e szerint fognak román nyel-
vet tanítani; az elemiben alkalmazott oktatási
rendszer és az ötödiktõl következõ közötti tö-
rést jelenleg nem hidalja át semmi. Biztos va-
gyok abban, hogy ha mindenki tudatosítaná
ezt, és nem gondolná, hogy majd magától meg-
oldódik a gond, akkor ötödiktõl kezdve sem je-
lentene gondot a pluszban befektetett munka, s
a gyümölcsét a tanár kollégák is learathatnák
akár ötödikben, akár kilencedikben. Ezt segít-
ségként kell felfognunk, a nyelvtanítást fejlesz-
tenünk kell, hatékonnyá kell tennünk a felnö-
vekvõ generációk számára.

Balázs Anita

oktatás|

Pápai Beatrix 

Szallós Ildikó
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A kutatók szerint a több mint 50 000 évre
visszavezethetõ íjászat nélkül fajunk talán fenn
sem maradhatott volna, ugyanis a lándzsával,
kõbaltával felfegyverkezett õseink közül sokan
megsérültek, sõt akár meg is haltak egy-egy
vadászat során, az íj felfedezésével azonban
már viszonylag biztonságos távolságból ejthet-
ték el a prédát. Fegyverként is bevált az íj és a
nyíl egyiptomi elõdeinknek, s távol-keleti fel-
jegyzések 1226-ban tesznek elõször említést
íjászversenyrõl.

Fegyverbõl sportszer

Az elsõ íjászklubot VIII. Henrik pártolásával
1537-ben alapították Angliában, 1900-ban
pedig Párizsban olimpiai sportággá nyilvání-
tották az íjászatot. Igaz, nemzetközileg elis-
mert szabályok hiánya miatt 1920-ban töröl-
ték az ötkarikás sportágak közül, de 1972-tõl
ismét teljes jogú versenyszám. A Nemzetközi
Íjászszövetséget (FITA) 1931-ben alapították
francia, svéd, lengyel és belga részvétellel.

Hajdú Íjászegyesület

A hagyományápolás szép példája a 2006-
ban megalakított nagyszalontai Hajdú Íjász-
egyesület. A Romániában elsõként bejegyzett
ilyen egyesület tagjai nemcsak az íjak haszná-
latában, hanem az öltözködésükben is a letûnt
századok szokásait követik.

A hajdúváros íjászai rangos versenyeken bi-
zonyítanak, emellett idõrõl idõre bemutatókat
is szívesen tartanak az érdeklõdõknek. Ilyen
alkalmakkor a jelenlévõk bepillantást nyerhet-
nek a történelmi vadász, illetve harci eszköz
használatába, sõt egyéb korabeli kézifegyve-
rek forgatásába. A vállalkozó kedvûek szakér-
tõi útmutatással maguk is kipróbálhatják a
nyílvesszõk célba juttatását. A bemutatók so-
rán az érdeklõdõk testközelbõl figyelhetik,
hogy miként kell lándzsát dobni, karddal,
szablyával vívni, megismerhetik a különbözõ
nyíllövési technikákat, valamint érdekes infor-
mációkat hallhatnak az íjász felszerelésekrõl, a
ruházatról, a régmúlt korok jellemzõirõl.

|sport

Az íjászat õsi eredetû sport, napjainkban
egyre nagyobb népszerûségnek örvend
világszerte, a fiatalok és az idõsebbek
körében egyaránt. Megyénkben is több
hagyományõrzõ íjászegyesület mûködik.

Hagyományõrzés,
ami versenysport is

Ifj. Pénzes Zoltán,
a dél-alföldi
regionális
versenysorozat
bronzérmese 

Id. Pénzes Zoltán, a Hajdú Íjászegyesület vezetõje
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Az íjászversenyek világa

A nagyszalontai Hajdú Íjászegyesület égisze
alatt 2008 óta minden esztendõben megren-
dezik a Gyõri Jakab Emlékversenyt, amelyen
rendszeresen többtucatnyi versenyzõ teszi
próbára tudását és tehetségét. A versenynek
rendszerint a városi strand ad otthont.

Az idén 12 célra „vadásztak” az íjászok. A
megmérettetésre a szalontai versenyzõk mel-
lett érkeztek sportolók Nagyváradról és Te-
mesvárról, illetve Magyarországról is. Három
kategóriában és öt korcsoportban zajlott az
összecsapás: hagyományos íj, vadászreflex és
hosszú íj (longbow), illetve férfi, nõi, ifjúsági,
gyerek és szenior korosztályokban.

Eredményes szezont zártak

Id. Pénzes Zoltán, a Hajdú Íjászegyesület
vezetõje lapunknak elmondta, hogy igen sike-
res évet zártak a nagyszalontai íjászok, hiszen

sok érmet és elõkelõ helyezést gyûjtöttek be
idén. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy
a dél-alföldi régió versenysorozatában ifj. Pén-
zes Zoltán a harmadik helyen végzett az ere-
deti anyagú íj kategóriájában.

Hasonlóan szép eredményt értek el szep-
temberben az egyesület íjászai. Akkor Török
László polgármester jóvoltából részt vehettek
a Magyar Nemzeti Bajnokságon Budapesten.
A Vajdahunyad várában megrendezett verse-
nyen ifj. Pénzes Zoltán ötödik lett, id. Pénzes
Zoltán pedig a szenior kategóriában a 13. he-
lyen végzett. A versenyen csak a minõsítõ
megmérettetéseken megfelelõ pontszámot el-
ért íjászok indulhattak. A megmérettetés
egyúttal Magyar Országos Bajnokság is volt,
így a nagyszalontai sportolók ebben a ver-
senysorozatban is a fenti eredményeket tud-
hatják a magukénak.

Balázs Anita

Az egyesületi elnök
mutatja az irányt 

A Gyõri Jakab
Emlékverseny idei
résztvevõinek
egy csoportja
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A nagyszalontai egyesület jövõre lesz tízéves
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A Caritas intézményei idõsekre és gyere-
kekre egyaránt gondot viseltek. Váradi idõsek
és a szentjobbi otthonban élõ gyerekek útját a
Partium Alapítvány segítségével dr. Földes
Béla egyengette egymás felé. A szentjobbi lá-
togatásra elkísérte Szabó József nagyváradi
városi tanácstag is.

Jelenleg 38 lakója van a három szentjobbi
háznak – tudtuk meg Kozma Enikõ ügyveze-
tõ igazgatótól. A legkisebbek négyévesek;
nemrég fogadták gondjaikba az ikreket, most
õsszel kezdték el az óvodát. A legidõsebb lakó-
juk 21 éves, ugyanis amíg tanul a „gyerekük”,
támogatják, és akkor is figyelemmel kísérik a
sorsát, ha kikerül az otthonból. Az a céljuk,
hogy szakmát adjanak a neveltjeik kezébe, ha
tehetik, az elhelyezkedésben is segítenek. Eb-
ben a tanévben tíz gyerek jár Nagyváradra
szakiskolába, egy Borsra, illetve egy gimnazis-
tájuk is van. Szakácsnak, autószerelõnek, fod-
rásznak, bõrdíszmûvesnek tanulnak, a kágyai
szakiskolába járó „fiuk” pedig az állattenyész-
tést választotta hivatásának, saját zsebpénzé-
bõl vett kecskéket, szamarat, nyulakat tart.

A bentlakást, a diákok utazását természete-
sen az otthon állja. Itt-ott kapnak segítséget,
például a borsi önkormányzat fizeti a diákjuk
étkeztetését – jegyzi meg vendéglátónk. Sokat
jelentene, ha a már felnõtt, Váradon dolgozó
egykori neveltjeik kedvezményes albérlethez
jutnának. Ezzel kapcsolatban Szabó József

érdeklõdésünkre elmondta, hogy a megye-
székhely önkormányzata nemrég újíttatta fel
két ilyen ingatlanát. A Beöthy Ödön (ma Iuliu
Maniu) utcán lévõ Candeóban lányok, a Ve-
lencén lévõ Dignitas otthonban fiúk kapnak
szállást, akik bizonyítottan gyermekotthonok-
ban nevelkedtek. A Szociális és Közösségi
Ügyek Hivatalában lehet kérvényezni az elhe-
lyezést, egyéni elbírálás alá esik minden kérés.

Hogy legyen mibõl fenntartani a katolikus
Caritas égisze alatt 2006-ban létrehozott
szentjobbi intézményt, mezõgazdasággal fog-
lalkoznak – magyarázza Kozma Enikõ. Koráb-
ban próbálkoztak tehén- és disznótartással, de

|közélet

Nemzedékek kézfogása
Az idõsek világnapja alkalmából
a nagyváradi Szent Erzsébet Idõsotthon
néhány lakója látogatta meg a szentjobbi
Szent István Szociális Központban
nevelkedõ gyermekeket.

A gyerekek vezették végig „otthonukban” a látogatókat

Az ötödikesek kórusa

Szerafina nõvér
az otthon
legfiatalabb lakóit
mutatja be. Roli
és Zsanett
négyéves ikerpár,
õsztõl már
óvodába járnak
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túl sokba kerültek a kötelezõ állategészségügyi
vizsgálatok. Most 600 birkájuk van, a három
fóliasátrukban megtermelik a konyhára valót,
a gyermekek is besegítenek. „Nem az a cé-
lunk, hogy mindennel kiszolgáljuk õket, ha-
nem mint egy rendes családban, megtanulják
a házi munkákat” – teszi hozzá az ügyvezetõ
igazgató. Örömmel jegyzi meg, hogy milyen
jól jött a gondozott gyerekek után járó állami
juttatás jelentõs megemelése. „Elõször azt hit-
tük, tévesen utaltak” – emlékszik vissza moso-
lyogva a kellemes meglepetésre. Az úgyneve-
zett gyerekpénz is a duplájára emelkedett, ez
is nagy segítség. Ez a gyerekek számláján
gyûl, ha betöltötték a 18. évüket, felvehetik.
„Egyes szülõk hajlamosak lecsapni erre a
pénzre – jegyzi meg Kozma Enikõ –, ezért oda
kell figyelnünk, tájékoztatnunk kell a fiatalt a
jogairól.”

Megtudjuk még, hogy az intézmény szak-
képzett alkalmazottaknak – zömmel helybeli-
eknek – ad munkát. Egészségügyi asszisztens,
gondozó, szociális munkás, pszichológus vesz
részt a gyermekek mindennapjaiban, no meg
az iskolapedagógus végzettségû három vincés
nõvér. Egyikük, a közvetlen és jó kedélyû Sze-
rafina irányította az otthonlakók és a látoga-
tóba érkezett idõsek találkozását.

A Szent István Szociális Központ legna-
gyobb épületében, a Szivárvány Ház tetõtéri
nagytermében mutatkoztak be a kisebb-na-
gyobb gyerekek a vendégeknek. A legnépe-
sebb évfolyam, az ötödikeseké még alkalmi
kórust is alakított, s néhány egyházi éneket
adott elõ. Négy gitáros is van a gyerekek kö-
zött. Megtudtuk, hogy István volt a legelsõ la-
kó, hogy a IX.-es Ferenc a váradi mûvészeti
középiskolába nyert felvételt, s leginkább raj-
zolni szeret. A két nyolcadikos fiú szeret spor-
tolni, elsõsorban focizni, és „kicsit tanulni”, s
hogy a sportiskolában szeretnének továbbta-
nulni. A nevelõk büszkék rájuk, mert szorgal-
masak. Szabó József megígérte nekik, hogy
ha továbbra is jól tanulnak, elviszi õket egy Bi-
har FC-meccsre.

A Nagy Andrea vezette Szent Erzsébet
otthonbeliek is elmondtak néhány szót ma-
gukról, majd a gyerekek megmutatták nekik,
hol laknak õk. Szívmelengetõ volt látni, mi-
lyen természetességgel nyúltak a kis kezek az
idõsek felé egy-egy lépcsõ, küszöb elõtt, s
ahogy büszkén vagy szemlesütve fogadták az
elismerést a vendégektõl a szobájuk falán so-
rakozó dicsérõ oklevelekért. Természetes köz-
vetlenséggel meséltek a gyerekek tanulmánya-
ikról, kedvteléseikrõl, mindennapjaikról, csa-
ládjukról, s a látogatók nagyszülõi elfogadással
karolták át õket.

Az ismerkedés következõ lépései a temp-
lomba vezettek, ahol a vendégeket kísérõ
Kóhr Balázs atya a helybeli Kurila Gábor
plébánossal és Rajna József Caritas-
igazgató fõesperes-kanonokkal mutatott be
szentmisét. A szertartás után a Szivárvány
Ház kantinjában közös ebéd következett. A
nyugdíjasok pedig már készülnek arra, hogy a
váradi szent Erzsébet otthonban lássák vendé-
gül a szentjobbi gyerekeket.

Máté ZsófiaIsmerkedés a szobákban 

Földes doktor
szervezte meg
a nyugdíjasok
látogatását, Szabó
József (bal szélen)
is elkísérte õket

Kozma Enikõ ügy-
vezetõ igazgató
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Szabó József a focistákkal 



|fûben-fában

123. Pirosló hunyor
(Helleborus
purpurascens W. et K.)

A boglárkafélék családjába tartozó évelõ
növény. Bokros, bozótos helyeken, erdõkben
terem. Kora tavasszal virágzik. Román neve:
spânz.

Gyökértörzse sötétbarna, ebbõl nõnek ki
nagy, tenyeresen szeldelt levelei. Zöldes virá-
gainak lepellevelei kívül lilásak, liláspirosak.
Népi gyógyászati célokra a gyökértörzset gyûj-
tik márciusban, áprilisban vagy szeptember-
ben. Szívre ható glikozidokat (hellebrin) és
erõsen izgató hatású szaponinokat tartalmaz.

Romániában a humán gyógyászatban a be-
lõle készült injekció helyi fájdalomcsillapító,
mikroinfiltrációs kezeléskor alkalmazva, ízüle-
ti, izom- és idegfájdalmak enyhítésére. A fáj-
dalmas területen a vázizmok kóros merevsé-
gét, tartós összehúzódását szünteti, oldja az
ízületmerevséget, másodlagosan javíthatja a
helyi keringést. A belõle készített kenõcs ren-
deltetése hasonló.

A népi állatgyógyászatban a háziállatok
szervezete védettségének fokozására használ-
ják: sertések, juhok fülébe, illetve szarvasmar-
hák, lovak szügyébe húznak egy-egy gyökeret
a fertõzõ betegségek megelõzése céljából.

Gyógynövény-ábécé

Petrezselyem

Pirosló hunyor 

122. Petrezselyem
(Petroselinum crispum)

Az ernyõsvirágzatúak családjába tartozó, a
gyökeréért és leveléért termesztett konyhaker-
ti növény, de a népi gyógyászatban is haszná-
latos. Román neve: pãtrunjel.

Illóolajában fõleg fenolos anyagok (fenil-
propán-származékok) találhatók, legjelentõ-
sebb az apiol. Ezt a nevet nemcsak az egysé-
ges vegyületre használták, hanem a kivonato-
kat, esetenként az illóolajat is így jelölték. A
termés 2-6 százalékban tartalmaz illóolajat,
egyes kultúrfajtákban a mirisztin van túlsúly-
ban, másokban, ritkábban, az allil-tetra-
metoxi-benzol. Az apiolt régen magzatelhaj-
tásra használták, méhösszehúzó hatása van,
emellett vesekárosító, tudatzavart keltõ anyag.

Görcsoldó, értágító, vizelethajtó tulajdonsá-
gai miatt a petrezselyemlevelet például a magas
vérnyomásban szenvedõ betegek használják,
de a hatás elérésére olyan nagy adagban kelle-
ne alkalmazni, amely már mellékhatásokkal jár-
na. Attól nem kell tartani, hogy a fûszerként fel-
használt levélnek bármiféle ártalmas hatása len-
ne, ahhoz keveset teszünk az ételekbe.

A termésbõl készült hideg vizes kivonat
adagja: 1 kávéskanálnyi petrezselyemmagot
fél liter vízbe áztatnak, másnap leszûrik, és az-
nap elfogyasztják.
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Sütõtökös gnocchi gesztenyés
gombával

Hozzávalók: a gnocchihoz: 40 dkg
krumpli, 40 dkg tisztított sütõtök, 20 dkg liszt,
1 tojás, 1 kávéskanál só, õrölt bors, reszelt
szerecsendió; a mártáshoz: 50 dkg gomba, 20
dkg fõtt, hámozott, egész gesztenye, 2 gerezd
fokhagyma, 1
evõkanál apróra
vágott petrezse-
lyemzöld, 1 dkg
vaj, 2 dl tejszín,
só, õrölt bors.

Elkészítés:
Enyhén sós víz-
ben külön-külön
puhára fõzzük a
krumplit és a sü-
tõtököt, leszûrjük, majd még melegen össze-
keverjük és összetörjük. Fûszerezzük, beleke-
verjük a lisztet és a tojást, majd lisztezett desz-
kán szilva formájú kis darabkákat sodrunk be-
lõle. Forró, sós vízben kifõzzük a tésztát. A
mártáshoz a vajon megpirítjuk a tisztított, sze-
letelt gombát a gesztenyével. Sózzuk, borsoz-
zuk, hozzátesszük a zúzott fokhagymát. Fel-
öntjük a tejszínnel, megszórjuk a petrezse-
lyemzölddel, és addig fõzzük, amíg kicsit be
nem sûrûsödik. A kifõtt gnocchit a gesztenyés
gombával tálaljuk.

Gesztenyés-paradicsomos
csirkecomb

Hozzávalók: 8 bõrös csirke felsõcomb,
15 dkg gesztenye, 3 szikkadt zsömle vagy 25
dkg kenyér, maréknyi aszalt paradicsom, 2 to-
jás, só, bors, õrölt gyömbér, a sütéshez zsira-
dék.

ínyenceknek|

Elkészítés: Fél óráig fõzzük a gesztenyét,
még melegen letisztítjuk a külsõ és belsõ héját,
majd összetörjük. Mindkét oldalukon sózzuk,
borsozzuk a tisztított combokat. Negyedeljük,
vízbe áztatjuk, majd kicsavarjuk a zsömlét, tál-
ba morzsoljuk, belekeverjük a gesztenyét, az
apróra vágott aszalt paradicsomot és a tojást.
Sózzuk, borsozzuk, kevés gyömbért szórunk
bele. A combok bõre alá simítjuk a tölteléket,
és kevés zsiradékkal kikent tepsibe sorakoztat-
juk a húst. Fél deciliter vizet öntünk hozzá, és
200 fokos sütõben alufóliával letakarva kb. 40
perc alatt megpuhítjuk. A fóliát levéve pirosra
sütjük a tetejét.

Gesztenyés túrógombóc

Hozzávalók (12 gombóchoz): 1/2 kg te-
héntúró, 2 tojás, 2-3 evõkanál cukor, 6-7 dkg
zabpehely, csipet só, 25 dkg gesztenyepüré
(20 dkg fõtt, ledarált gesztenyéhez 4 dkg mé-
zet és 1 evõkanál rumot keverünk), 10 dkg da-
rált mandula (esetleg dió vagy mogyoró); az
öntethez: 3 alma, 3 dkg vaj, 3 evõkanál cukor,
kevés fahéj.

Elkészítés: Áttörjük a túrót, hozzáadjuk a
tojássárgáját, a zabpelyhet, a sót, a cukrot.
Jól összedolgozzuk. Végül a kemény habbá

vert tojásfehér-
jét is beleforgat-
juk, majd leg-
alább 20 percig
állni hagyjuk. A
mártáshoz meg-
hámozzuk és
apró kockákra
vágjuk az almát.
Megolvasztjuk a
vajat, karamelli-
záljuk rajta a
cukrot, beletesz-
szük az almát,
közben folya-

matosan kevergetjük. 1-2 evõkanál vizet
adunk hozzá, hogy felolvadjon a cukor. Gom-
bócokat formázunk a túrós masszából úgy,
hogy mindegyik közepébe egy gesztenyego-
lyócskát teszünk. Forró sós vízben megfõzzük
a gombócokat, leszûrjük, és darált mandulába
forgatjuk õket. A forró, fahéjas almamártás-
sal tálaljuk.
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Gesztenyés ötletek
Finom csemege a sült szelídgesztenye,
az alapanyag beszerezhetõ a piacokon.
Fõve is jóízû, igaz, aprólékos munkával,
hosszú pepecseléssel jutunk a klasszikus
püré alapanyagához, de a kulináris élmény
megéri. Most néhány egyéb felhasználási
módot ajánlunk.
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57. Naftalinban van! 58. Páratlanul sudár!
59. Carl von … – svéd botanikus, természet-
tudós (1707–1778). 61. Az aljához. 62. A
görög ábécé 7. betûje. 64. Teszt. 66. Buda-
pesti fürdõ. 68. A hinduizmus egyik fõ istene.
70. Áttelelõ növény. 72. A hélium és a nobé-
lium vegyjele. 73. Forró rumos ital.

FÜGGÕLEGES: 2. A Szilágyság központ-
ja. 3. Alkotórész. 4. Római számmal 1105. 5.
Elektronvolt – röv. 6. Hegység Bulgáriában.
7. Szavát adja. 8. Kisebb település. 9.
Jadedarab! 10. A nitrogén és a kén vegyjele.
11. … Nesin – török író, humorista

(1915–1995). 12. Vuk apja. 17. A
Noszty fiú … Tóth Marival – Mikszáth
Kálmán regénye. 19. Pápaszemes kí-
gyó. 23. Elsötétítõ berendezés. 25.
Mûsorszóró berendezés. 27. Kicsinyítõ
képzõ. 28. Azonos magánhangzók.
29. … a pokolban – Moldova György
regénye (ék. f.). 30. Színész, humoris-
ta (László, 1911–1983). 31. Mesél.
32. Szúrós szagú, mérgezõ gáz. 33.
Jótálló. 35. Újság része. 37. Japán és
Albánia autójele. 40. Indiai sakkvilág-
bajnok, nagymester. 42. Óriás termetû
vadász a görög mitológiában. 45. No-
bel-díjas amerikai molekuláris biológus.
47. Más, mint a többi. 50. Mû jelölé-
se – röv. 52. Közlekedési sáv. 55. Au-
tonóm terület Kína délnyugati részén.
57. Jómódot fitogtató öltözködés. 58.
…-borsa – étel jellegzetes íze. 59. …
Story – Arthur Hiller filmje (1970). 60.
Léna betûi. 61. Város az Arab-félsziget
déli részén. 63. Kerek szám. 65. A
Sebes-Körös kirándulóközpontja. 67.
Nagy fülesbagoly. 69. Antonov repülõ-
gépe. 71. Régen élt rokon.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: novem-
ber 26. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Nemez. 14. Mulat.
15. Bûz. 16. Már kezdetben. 18. Az ember
érzelemvilága. 20. Ekként. 21. Vissza: nö-
vény szaporítószerve. 22. A szarv anyaga.
24. Bolzanóban van! 26. Konyha része! 27.
Kenneth Loach filmje. 28. … Kóbó – japán
író (1924–1993). 29. Menet végei! 30. Or-
szág az Arab-félszigeten. 32. Afrika és Ázsia
sivatagjaiban élõ hiúz. 34. Becézett Erika. 36.
Ruhának is van. 38. Brit énekesnõ, zeneszer-
zõ. 39. Régen gyakori nõi név volt. 41. …
madár – Sütõ András kései mûve. 43. Üde,

|üdítõ

Mark Twain – eredetileg Samuel L.
Clemens (1835–1910) – amerikai író volt.
Egyik gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 13. alatt.

Októberi számunk rejtvényének (Értékeinkrõl) helyes megfej-
tése: „Az ember igazi gazdagsága mindaz a jó, amit a világban
véghez vitt.” Könyvjutalmat nyert: Hasznosi Csaba (Margitta),
Szûcs Erzsébet (Ottomány) és Holló Barna (Nagyvárad).
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ülönleges ünnepségen köszöntötte
a hajdúváros önkormányzata a
helybeli nyugdíjas egyesületek tag-
jait az idõsek világnapja alkalmá-
ból. A város egyik legszebb ren-

dezvénytermébe várták a több mint 250 meg-
hívottat terített asztallal, kellemes zenével és
családias hangulattal.

A helyi nyugdíjas egyesületek tagjai mellett
vendégcsoportok is érkeztek az eseményre,
olyan kedves ismerõsök, akikkel az év során
többször is találkoznak a nagyszalontai nyug-
díjasok. Megtisztelte jelenlétével az eseményt
Debrecen, Orosháza, Biharugra, Mezõme-
gyer, Földes, Komádi, Kaba, Berettyóújfalu,
Derecske, Sarkad és Nagyvárad küldöttsége.
A házigazdák nevében Török László, Nagy-
szalonta polgármestere mondott ünnepi kö-
szöntõt, beszédében kiemelve afeletti örömét,
hogy ezen a jeles napon a város nyugdíjas
egyesületei együtt ünnepelnek, ezáltal is erõ-
sítve a közösséget, az összetartozás, egymás
iránti megbecsülés érzését.

A Romániai Magyar Nyugdíjas Egyesület
nevében Nagy Irma elnök rímekbe szedve is
köszöntötte a jelenlévõket s kívánt kellemes
órákat. „Az idõsekre gondot viselünk, remegõ
szívekbõl hálát lehelünk. Addig él a remény,
míg van szeretet, sok gyönyörû emlék szívek-
be remeg. (…) Az idõs embereket tisztelni kell,
s tiszteletük magába foglalja elfogadásukat,
szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük
õket. Igyekszünk odafigyelni idõs társainkra,
törekszünk egymás mélyebb megértésére,

jobb megismerésére, arra, hogy keressük és
lássuk meg az értékeket, az elsajátításra, a kö-
vetésre méltót. Életünk akkor tekinthetõ érté-
kesnek, ha az idõ elõrehaladtával utódainknak
értékesebb világot, példát tudunk átadni.” Az
elnök asszony jó egészséget kívánt, és azt,
„hogy adassék meg önöknek még sok-sok
lágy, simogató tavasz”. Megköszönve a példa-
mutatást, az emberi értékeket, zárta szívbõl jö-
võ szavait.

Nagyszalonta másik nyugdíjas közösségé-
nek, a Városi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesü-
letnek az elnöke, Náday Mária is köszöntöt-
te az egybegyûlteket. Ugyancsak egy rímes al-
kotást olvasott fel, amely összegzi az életük al-
konyán járó emberek útját, amelyen egykor si-
ettek, ma már csak ballagnak. „Nyújtsunk egy-
másnak segítõ kezet, ha mást nem tudunk ad-
ni, adjunk szeretetet. Ne legyünk irigyek soha
egymásra, inkább segítsük, kinek szüksége
van rája. (…) Hogyha majd elérünk Isten or-
szágába, boldogan mondjuk, hogy nem éltünk
hiába…”

Az ünnepi beszédek után a meghívott elõ-
adó, Endrõdi Éva magyarországi táncdal-
énekes ajándékozta meg dalaival a közönsé-
get, majd a finom ebéd elfogyasztása után
Nagy László, a hajdúváros egyik kiváló zené-
sze szolgáltatta a talpalávalót a délutáni mula-
tozáshoz.

Balázs Anita

közélet|

Idõsek világnapja
Nagyszalontán

Köszöntõt mond
Nagy Irma

Több száz
meghívottal remek
hangulatban telt el

a délután

Török László polgármester a nyugdíjas szervezetek
vezetõivel, szemben vele Endrõdi Éva énekesnõ

(Fotók: Szenkó Melinda)

Náday Mária is
üdvözölte
az egybegyûlteket

2015. november|Biharország|51

K



Az elsõ képeslap az egykori Szent László teret valamikor a XIX. század fordulóján ábrázolja, hiszen már ott látható a tér kö-
zepén városalapító királyunk szobra, de még nem bontották le az egykori római katolikus püspöki palotát. Az utóbbi ekkor
már egy ideje a tanügyet szolgálta: 1896-ig reál és polgári iskola, utána rövid ideig elemi iskola, majd nõi ipariskola mûkö-
dött benne. Végül lebontása elõtt néhány évig cipõkészítõ mûhelyként használták

A második képeslapon már az 1904. január 10-én átadott városháza látható az egykori püspöki palota helyén. A felvétel
leghamarabb csak 1906. április 25. után készülhetett, hiszen már ott van egy villamoskocsi is a városháza közelében


