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Drimba Ana, a hajdúvárosi szociális egész-
ségügyi központ 101 éves lakója a mai napig
jó kedélyû, szívesen beszélget, olvas, tévét
néz, és lapunknak is örömmel mesélt életének
alakulásáról, s persze arról, hogy vajon mi le-
het a hosszú élet titka.

– Tenkén születtem 1915. augusztus 4-én,
egy szerény család gyermekeként. Négy test-
vérem volt, én voltam a legidõsebb. Az elsõ is-
kolai éveimet a tenkei általánosban végeztem
el, majd a felsõbb osztályokat és késõbb a líce-
umot Târnãveni [Dicsõszentmárton] városá-
ban. 1937-ben férjhez mentem, és 52 éven át
éltünk szeretetben a férjemmel, gyermekünk
sajnos nem született.

– Hol dolgozott az évek során?
– A líceum befejezése után Tenkén kerül-

tem állásba távírász munkakörben, itt dolgoz-
tam 1940-ig. Aztán 1940 és 1944 között
Besszarábiában voltam, ide menekültünk a há-
ború elõl. 1950-tõl a szalontai postán dolgoz-
tam egészen 1968-ig, a nyugdíjazásomig. A
férjemmel együtt Madarászon éltünk, õ ott
jegyzõként dolgozott, és 1955-ben költöztünk

Nagyszalontára, s a nyugdíjba vonulásunk
után is itt maradtunk.

– Mi történt, miután elveszítette a férjét?
– A férjem 1989-ben halt meg, azt követõ-

en egyedül éltem tovább a lakásunkban. Elfog-
laltam magam mindig valamivel otthon, az
egyik unokaöcsém pedig rendszeresen bevá-
sárolt nekem, és kifizette a számlákat. Most
már csak két élõ rokonomról tudok, de õk is
Angliában élnek.

– Mikor döntött úgy, hogy az otthonba
költözik?

– Tizenegy éve határoztam úgy, hogy szá-
momra az lenne a legjobb, ha beköltöznék eb-
be az otthonba, mert itt felügyelet alatt va-
gyok, vigyáznak rám, gyógyszeres ellátást ka-
pok. Nem bántam meg a döntésemet, mert jól
érzem itt magamat, és mindenben segítenek
nekem.

– Úgy tudom, ünnepléssel telt a 101. szü-
letésnap. Mit gondol, minek köszönhetõ,
hogy ilyen szép kort megért?

– Igen, ünnepeltünk, felköszöntöttek az is-
merõseim, az otthon munkatársai, volt finom
torta is. Én korábban minden szabadságomat
a különbözõ termálfürdõkben töltöttem, sze-
rintem sokat jelentett az egészségem megõr-
zése szempontjából, hogy sokat voltam
gyógyvizekben, ezenkívül mindig törekedtem
arra, hogy ne idegeskedjek. Szerintem mindez
sokban hozzájárult ahhoz, hogy most a 101.
születésnapomat ünnepelhettem.

Balázs Anita

Megülték a 101.
születésnapot Szalontán
Jeles esemény volt a nyáron
a nagyszalontai Krónikusbeteg-ellátó
Szociális Egészségügyi Központban,
ugyanis az intézményben lakó DRIMBA ANA
immár a 101. születésnapját ünnepelte.
Volt torta, gyertyafújás, virágcsokor
és persze számos jókívánság.

Drimba Ana tortáján 101 évet jelez a gyertya
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Egy régi szomszéd-
asszonya, Kiss
Zsuzsanna (balról)
és unokahúga,
Holmik Maria is
felköszöntötte
Ana nénit
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Egyre többfelé
repülhetünk Váradról

vasárnaponként. A repülõjegyek ára 19,99
eurótól kezdõdik, Torinóban átszállhatnak az
utasok a légitársaság Rómába, Nápolyba vagy
Cataniába tartó gépeire.

Még szeptemberben bejelentették a Nagy-
várad–Barcelona és Nagyvárad–Milánó jára-
tok indulását is. Pásztor Sándor szeptember
20-án, a jegyértékesítés kezdetével egy idõben
tájékoztatta a nyilvánosságot a spanyolországi
és az olaszországi rendszeres járatok indításá-
ról, ezeket a Ryanair üzemelteti majd. Ekkor
az is elhangzott, hogy a konstancai járatot is
sikerült már elindítani. Ezt szintén a Blue Air
üzemelteti. A társaság honlapján 19,99
euróért kínálják a jegyeket a tengerpartra, az
útvonalon egy Boeing 737-es repül majd. A
járatok 2017. július 1. után hetente egyszer,

Pásztor Sándor Bihar megyei tanácsel-
nök és Tudor Constantinescu, a Blue Air
légitársaság kereskedelmi igazgatója két új já-
rat, a Nagyvárad–Bukarest és Nagyvárad–To-
rino indulását jelentette be. Mindkét útvona-
lon a Blue Air légitársaság gépei szállítják
majd az utasokat.

A bihari megyeszékhelyrõl a román fõvá-
rosba közlekedõ repülõgépek utasai Bukarest-
bõl átszállás nélkül utazhatnak tovább Jászvá-
sárra, az út idõtartama összesen 90 perc – is-
mertette a kereskedelmi igazgató. A Nagyvá-
rad–Bukarest járat hetente négyszer (hétfõn,
szerdán, pénteken, vasárnap) közlekedik
majd, december 15-tõl kezdõdõen. A jegyárak
90 lejtõl kezdõdnek, és a poggyászdíjat is tar-
talmazzák. Mint Pásztor Sándor megjegyezte:
a Nagyvárad–Bukarest menettérti vasúti jegy
körülbelül 450 lejbe kerül.

Az olaszországi Torinóba 2017. március
26-tól indulnak a Blue Air repülõgépei, egye-
lõre heti két alkalommal, csütörtökönként és

Új légi járatok indulnak a bihari
megyeszékhely repülõterérõl idén
decemberben, illetve jövõ márciusban,
jelentették be október közepén a Romániai
Repülõterek Szövetségének Félixfürdõn
megtartott éves konferenciáján.

Pásztor Sándor megyei tanácselnök, Barabás Denis,
a Ryanair kirendeltségvezetõje és Gheorghe Pasc
reptérparancsnok

Tavaly adták át
a meghosszabbí-
tott és kiszélesített
kifutópályát, ahol
már Boeing
737-esek is
landolhatnak 
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A Nagyváradi Állami Filharmónia novemberi mûsora
A koncerteket csütörtökönként es-
te 7-tõl a filharmónia Bartók–Enes-
cu Termében tartják, a bérletek ér-
vényesek, jegyek a filharmónia
székhelyén (Szilágyi Dezsõ, ma
Moscovei u. 5. szám) válthatók,
hétköznap 11–16 óra között.

17., 19 óra: szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: C. P. Basacopol:
Zongoraverseny, op. 19.; C. Franck:

Szimfonikus variációk zongorára és
zenekarra; J. Brahms: IV., e-moll
szimfónia, op. 98. Vezényel Ivan
Iliev (Bulgária), közremûködik Vini-
ciu Moroianu (zongora).

24., 19 óra: szimfonikus hang-
verseny. Mûsoron: C. Reinecke:
Hárfaverseny, op. 182.; F. Mendels-
sohn-Bartholdy: IV., A-dúr, Olasz
szimfónia, op. 90. Vezényel Romeo

Rîmbu, közremûködik Viktor Harto-
banu (hárfa – Németország).

29., kedd 19 óra: szimfonikus
hangverseny Románia nemzeti ün-
nepe alkalmából. Mûsoron: C. Silves-
tri: Erdélyi román népi táncok, op. 4.;
P. Constantinescu: Zongoraverseny;
G. Enescu: 1., C-dúr zenekari szvit,
op. 9. Vezényel Jankó Zsolt, közre-
mûködik Horia Maxim (zongora).

s ezzel 45 új munkahelyet hoznak létre. Szá-
mításaik szerint a két járat évente több mint
60 ezer utast szállít majd.

A Ryanair és Bihar Megye Tanácsa közötti
szerzõdésnek megfelelõen rövidesen megkez-
dõdik az új utasterminál építése, illetve két hó-
napon belül kialakítanak egy új érkezési és in-
dulási zónát, állt a megyei önkormányzat köz-
leményében.

Fried Noémi Lujza

hétfõnként közlekednek majd, Nagyváradról
14.45-kor indulnak, és 16 órakor érkeznek
Konstancára, visszafelé 13-kor indulnak, és
14.15-kor érkeznek.

Barcelonába az elsõ járat jövõ március 26-
án repül, Milánóba pedig március 29-én. Je-
gyeket 19,99 eurós ártól lehet vásárolni,
mondta el Barabás Denis, a Ryanair romá-
niai kirendeltségének vezetõje. Azt is közölte,
hogy az országban a nagyváradi a negyedik
repülõtér, ahonnan a társaság járatokat indít,

közélet|
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Országos szakmai
tanácskozás
helyszíne volt Bihar
megye

A legelsõ külföldi járat Tel-Avivból hozott turistákat
Nagyváradra, és a nyári hónapokban üzemelt

A nemzetközi
rangot elnyert
váradi légikikötõ
a megyei
önkormányzat
alárendeltségébe
tartozik
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Már 2014-ben elkezdték szervezni Arany
János születése 200. évfordulójának méltó
megünneplését szülõvárosában. Akkor az em-
lékévvel kapcsolatos elképzeléseket vázolták
az Arany 200 konferencián, majd 2015-ben
folytatódott a tanácskozás a Szárba szökkenõ
ünnep elnevezésû találkozón. Nemrégiben, a
Hajdúhéten ismét összegyûltek a különbözõ
intézményvezetõk, hogy az Ünnep kapujá-
ban elnevezéssel életre hívott találkozón meg-
beszéljék az elmúlt 12 hónap eredményeit, és
vázolják az újabb terveket.

Az eseménynek a Magyar Ház adott ott-
hont, itt gyûltek össze azok az egyházi képvi-
selõk, intézményvezetõk és civil szervezeti ille-
tékesek, akik a szalontai Arany János Mûvelõ-
dési Egyesülettel (AJME) együtt dolgoznak az
Arany-év programjainak megszervezésén. A
jelenlévõket a házigazdák nevében Török
László polgármester köszöntötte, majd a
konferencia fõvédnöke, Csûry István
királyhágómelléki református püspök tartott
gazdag elõadást a költõ munkásságáról Ne-
kem áldott a bölcsõ, mely magyarrá ringa-
tott címmel.

A találkozót megtisztelte jelenlétével Mile
Lajos, Magyarország kolozsvári fõkonzulja is.
Biztosította a szervezõket arról, hogy a kin-
cses városbeli magyar külképviselet kulturális
osztályán kiemelten figyelnek az Arany-évre,
és mindent megtesznek a rendezvénysorozat
támogatásáért. Cseke Attila, az RMDSZ Bi-
har megyei szervezetének elnöke hozzászólá-
sában arra hívta fel a figyelmet, hogy Arany
János ünnepe nemcsak a szülõváros számára
különös jelentõségû esemény, hanem nemze-
ti érték is.

A bicentenáriumi évre tervezett programok-
ról Patócs Júlia, az Arany János Mûvelõdé-
si Egyesület elnöke tájékoztatta a hallgatósá-
got. Egész évben lesznek rendezvények, a
Szalontára látogatóknak és a régió lakosainak
egyaránt. A programok lebonyolításába az
AJME mellett más városok intézményei is be-
kapcsolódnak, például a Szigligeti Színház
Nagyváradról, a Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA), a Magyar Mûvészeti Akadémia és
számos civil szervezet.

A magyar nemzet 2017-ben ünnepli
a koszorús költõ, Arany János születésének
bicentenáriumát. A megemlékezések sora
Nagyszalontáról indult, a szülõváros
felvállalta a rendezvények koordinálását.

A programokat
Patócs Júlia
egyesületi elnök
ismertette

Arany-évre készül
Nagyszalonta

A konferencia fõvédnöke, Csûry István református
püspök értekezett Arany Jánosról 
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Az Arany-év elsõ nagyszabású programja
természetesen március 2-án, Arany születése
napján lesz, Lovász László, az MTA elnöke a
Nagyszalontára kihelyezett akadémiai ülésen
ekkor nyitja meg hivatalosan az Arany-évet.
Szintén ezen a napon mutatja be a hajdúvá-
rosban a Szigligeti Színház az egyik Arany-
mûvet feldolgozó elõadását. A folytatásban
lesz Arany-vetélkedõ a koszorús költõ nevét
viselõ iskola égisze alatt, megrendezik a ha-
gyományos Arany János Szavalóversenyt,
méghozzá világszinten, ugyanis a távolabbi ré-
giók versmondói a világháló segítségével „lá-
togatnak” Nagyszalontára. Különleges tárlato-
kat is láthat a mûvészetkedvelõ közönség,
lesz, amelyik Arany és Petõfi barátságát mu-
tatja be, egy másik a Toldi korát idézi meg,
bemutatják a fájdalom verseibõl ihletett gyûjte-
ményt is, az év végén pedig a bicentenáriumot

összegzõ kiállítás várja majd a látogatókat.
A programokat úgy állították össze a szer-

vezõk, hogy abban minden korosztály megta-
lálja a kedvére valót. A fiatalokat várja majd a
nyárindító Szentivánéji Fesztivál, valamint a
számos tábor (irodalom, nyelv, zene, film,
tánc és erõjáték), az idõsebb korosztály tagjai
például az irodalmi esteken kapcsolódhatnak
majd ki. Természetesen 2017-ben is lesz me-
semondóverseny a legkisebbeknek, és egyéb,
kifejezetten a gyerekeknek szóló programok is
helyet kapnak a kínálatban.

Az eseménysorozat különleges játéka lesz
az Arany-út, melynek során a vállalkozó ked-
vû érdeklõdõk sorra felkereshetik az Arany Já-
nos életútjához kapcsolódó településeket
Nagyszalontáról indulva Debrecenen, Nagy-
kõrösön át Budapestig. A turistaúthoz készült
kiadványban Geszt, Kisújszállás, Hanva és
Karlsbad (Karlovy Vary) is ott sorakozik. A já-
ték mibenlétérõl idejében tájékoztatják majd
az érdeklõdõket a szervezõk.

Az Arany-év elõkészületei tehát már célegye-
nesben vannak, jelenleg az elsõ hivatalos prog-
ramfüzet összeállításánál tartanak, jövõre pedig
újabb kiadványok érkeznek az olvasókhoz,
egyebek mellett munkafüzet Toldi, az én hõ-
söm címmel, Dánielisz Endre helytörténész
több munkája, valamint az Arany-szobrokat be-
mutató kötet kiadását is tervezik a szervezõk.

Balázs Anita

A magyar
tudományos,

politikai, egyházi
élet jeles

személyiségei
voltak jelen

A tanácskozás
végén a résztvevõk
megkoszorúzták
Bocskai István
szobrát 
(Fotók: Szenkó Melinda) 

kultúra|
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Az ötödik alkalommal megrendezett Érmel-
léki Méhésztalálkozónak ezúttal is Gyula Le-
hel helybeli méhész volt a fõszervezõje. Az
eseményen tiszteletét tette a város polgármes-
tere, Nyakó József is, s elmondta, hogy egy-
re népszerûbb a méhészkedés a vidéken, pe-
dig manapság már nem lehet megélni 40-50
méhcsalád termelte mézbõl. Emellett a beru-
házás is igen nagy, a méhcsaládok, a felszere-
lések ára is sokat emelkedett az utóbbi évek-
ben. A külföldrõl, fõleg ázsiai országokból be-
hozott méz leveri a helyi termékek piaci érté-
két annak ellenére, hogy sok a minõségi kifo-
gás velük szemben. A minõség az, ami bizto-
sítékot jelent méhészeinknek, mert ha némi-
leg nyomott áron is, de állandó jelleggel érté-
kesíthetõ nyugat-európai országokban a tér-
ségben szüretelt méz.

A találkozón egyöntetû volt a vélemény,
hogy az idei mézhozam a leggyatrább volt az
elmúlt huszonöt évben. Az elõadók között

több szaktekintély is jelen volt a konferencián.
Dr. Hegedûs Dénes, az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület szakmai elnöke az atka-
fertõzésrõl és az ellene való védekezésrõl érte-

Méhészkonferencia
és termékvásár

Bihar, Kolozs, Szatmár, Szilágy, Temes
megye mellett Magyarországról is többen
érkeztek október elsõ hétvégéjén
az érmihályfalvi Gödör rendezvényházba.
A közelebbi és távolabbi vidékekrõl
odautazókban egy dolog mindenképpen
közös volt, mégpedig érdeklõdésük
a méhészet iránt.
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A környezõ
megyékbõl
és a határon túlról
is jöttek
a tanácskozásra

Modern környezetünk sokféleképpen ártalmas
a kaptárak lakóira

Méhészeti kellékeket is árultak



kezett. A jelenlévõk kérdéseket intéztek az
elõadóhoz, ami arra enged következtetni,
hogy az atkafertõzés valós veszély a méhállo-
mányra. Dr. Daniel Popovici állatorvos,
méhész a méhek táplálkozásáról és a méhcsa-
ládok elnéptelenedésérõl beszélt érdekfeszítõ-
en, míg Ioan Fetea, a Romániai Méhészek

Szövetségének elnöke az idei rossz eredmé-
nyek okait boncolgatta, és elsõsorban a rova-
rok számára nem megfelelõ idõjárással ma-
gyarázta. Ehhez társul még a méhészek örök
ellensége, a szántóföldi növények vegyszere-
zése, a gyümölcsösök permetezése is.

Bár több megyébõl is érkeztek szakmabeli-
ek, mégis az elõzõ évekhez viszonyítva keve-
sebb méhész jött el a konferenciára. Ennek el-
lenére szakmaiságát tekintve igen tartalmas
volt az együttlét, ami immár túl is lépett a kon-
ferencia jellegen, hisz délután gazdag választé-
kú méhészeti vásárra is sort kerítettek a szer-
vezõk. A méz különbözõ termékvariációit is
megcsodálhattuk, virágporkínálatból sem volt
hiány, de füstölõket, pergetõket, méhészöltö-
zetet is lehetett vásárolni.

Azt, hogy a jövõ év mit hoz a méhészet szá-
mára, még nem tudni, de méhészkonferencia
biztosan lesz Érmihályfalván – állította a fõ-
szervezõ.

D. Mészáros Elek
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Közvetlenül
a termelõktõl
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készülhet
a méhviaszból
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termékekkel 
lehet 

jelen lenni 
a piacon

A klasszikus
mézeskalács
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Kövesegyháza (Cuieºd), Felsõderna (Der-
na), Tataros (Brusturi) és Varaszó (Varasãu) re-
formátusai együtt alkotják a Kövesegyházi Re-
formátus Egyházközséget. Lelkipásztoruk,
Lukács Attila kísért el látogatásomra. A
négy települést az E–60-as, Nagyvárad–Ko-
lozsvár országútról Pusztaújlakon letérve, a
Hagymádfalva–Derna úton lehet megközelíte-
ni, de Hagymádfalváról vagy Papfalva felõl is
oda lehet jutni.

Kövesegyházához közeledve messzirõl
látszik a református templom, a Görbest pa-
tak feletti betonhídon átkelve a félig felújított
parókiát kerestük fel. Az egyházközségi szék-
hely nevének legrégebbi említése, Kewesdeg-
haza formában, 1490-bõl maradt fenn, 1692-
ben Keüseghaz, 1808-ban Kövesegyháza for-
mában fordul elõ. 1880-ban 114 lakost szám-
láltak a faluban; 1910-ben 259-en éltek itt, közülük 117 magyar, 133 román, felekezeti

megoszlás szerint 68 református, 15 római
katolikus, 157 görögkatolikus. Az 1992-es
népszámláláskor 322 lakost jegyeztek fel, 259
ortodoxot, 53 reformátust, a legutóbbi, 2011-
es cenzuskor pedig 250 fõt, akik közül mint-
egy 30 magyar. A település közigazgatásilag
Tataroshoz (Brusturi) tartozik.

Felépítették templomukat

Négy faluban összesen 86 híve van az egy-
házközségnek: Kövesegyházán 30, Felsõder-
nán 45, Varaszón 3, Tataroson is tíznél keve-
sebb. „Kövesegyházán van a parókia és a
templom – magyarázza Lukács Attila –, ezek-
nek a telke, csak 29 ár, van az egyházközség

A szórvány-
gyülekezet
parókiájának
javítása még nincs
befejezve

Kövesegyháza református templomát a hívek maguk
építették
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Néhány hete elõször rendezték meg
Felsõdernán a Réz-hegységi Magyar Napot.
Ekkor határoztam el, hogy felkeresem
Kövesegyháza, Felsõderna, Tataros
és Varaszó szórványmagyar közösségét.

Szórványmagyarok
között a Réz-hegység
falvaiban



tulajdonában, és Dernán van egy imaházunk,
a Bihar megyei tanács segítségével sikerült
megvásárolnunk, az szépen rendbe van téve.
Tataroson és Varaszón nincs épületünk, az is-
tentiszteleteket házaknál tartjuk. Egyházközsé-
günk tagjai 2008. szeptember 1-ig a Pusztaúj-
laki Református Egyházközséghez tartoztak.
Ekkor kerültem én ide, leváltak Pusztaújlakról,
s azóta önállóan mûködünk. Amióta itt szolgá-
lok, egy keresztelõ volt, Kövesegyházán, és
két esküvõ, ugyancsak itt. Temetni viszont na-
gyon sokszor kellett az elmúlt nyolc évben.
Kövesegyházán nincs más vallású magyar. A
templomlátogatás elfogadható, ünnepekre ha-
zajönnek az elszármazottak, és eljönnek a
templomba is, no meg az imaheti alkalmak-
kor. Volt olyan évünk, amikor két konfirman-
dusunk volt, máskor egy, a legtöbb három
volt, Dernán. A presbitériumban minden falu
képviselve van, a gondnok kövesegyházi.”

A hónap három vasárnapján Kövesegyhá-
zán délelõtt 10 órakor, Dernán 11.15-kor
kezdõdik az istentisztelet, a negyedik vasárna-
pon Tataroson és Varaszón tart istentiszteletet
Lukács Attila. Milyen volt ez a nyolc év, kér-

deztem a lelkipásztort. „Amikor idekerültem,
megdöbbentett az elhagyatottság. Nem volt
villanyáram a parókián, de a templomban
sem. Az ablakok betörve, bedeszkázva, de
még a deszka is korhadt volt. A harangozó
sokszor azzal fogadott, hogy a templomba
megint beesett az esõ, beázott a toronyrész.
Aztán elkezdtünk dolgozni, a patakot átszelõ
palló helyére hidat építettünk, kovácsoltvasból
kaput készítettünk, a templom körüli területet
megtisztítottuk a gyülekezeti tagok segítségé-
vel. A templomtetõt lecseréltük, a gerendák,
lécek mind újak. A tornyot lefestettük, az ajtó-
kat, ablakokat hõszigetelõre cseréltük, új pa-
dokat készíttettünk, sok mindent tettünk, hogy
otthonossá alakítsuk az istenházát. Ahhoz,
hogy a munkálatot befejezzük, még néhány
ezer lejre volna szükségünk. A villanyt az ön-
kormányzat segítségével vezettük be, és sok
támogatást kaptunk a Bihar megyei tanács
RMDSZ-es frakciója révén. Adományként
kaptunk egy csillárt a templomba.”

Se víz, se iskola

Beszélgetésünk alatt három helyi asszony is
eljött a parókiára. Balogh Karolina elmond-
ta, hogy az istenházát 1938-ban kezdték épí-
teni, és 1943-ban szentelték fel. „Itteni kõmû-
vesek, ácsok építették, a mi apáink, nagybá-
tyáink. Õk húzták fel a parókiát is, a helybeli-
ek összefogó munkáját dicsérik ezek. Az egy-
házfenntartói járulékot, ami nálunk 60 lej egy
személyre, szinte mindenki ki szokta fizetni” –
tette hozzá.

Beszélgetõpartnerem arról is szólt, hogy va-
lamikor volt itt magyar iskola is, „de csak a
magyar idõben”. Ott tartották az istentisztele-
teket is, amíg a templom fel nem épült. Jelen-
leg elemi oktatás van a faluban, román nyel-
ven, hiszen iskoláskorú magyar gyerek csak
egy van. A másik magyar gyerek még pici.

A rendszerváltás óta valamennyit változott
a falu képe, de vezetékes ivóvíz még ma sincs,
ásott és fúrt kútjaik vannak. Az elektromos
áramot csak a ’70-es években vezették be. Az
itteniek majdnem mind nyugdíjasok, akik an-
nak idején a környékbeli bányákban dolgoz-
tak. A fiatalok Váradra vagy külföldre mentek
munkát keresni.

A másik látogató, Deák Katalin azt mesél-
te el, hogy Kövesegyháza magyar lakosságá-
nak egy része valamikor Nagyzeréndrõl költö-
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Deák Katalin,
Kovács Gyöngyi
és Balogh Karolina
a kövesegyházai
lelkészi hivatalban

Lukács Attila
református
lelkipásztor

(folytatás a következõ oldalon)
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faltozása.” Beszélgetõtársam a közeli Sástelek-
rõl (Sacalasãu) költözött be a községközpontba
15 évvel ezelõtt, addig építészként bejárta az
egész országot, oda kellett mennie, ahol a vál-
lalata éppen munkát végzett. Õ még magyar
nyelven járta ki a hét osztályt 1957-ben. Ké-
sõbb már csak elemiben tanítottak magyarul,
de ez is megszûnt gyerekhiány miatt.

A több mint 600 éves településen valami-
kor virágzott a bányászat, a bitumengyártás.
Berettyószéplakról hozták a kõolajat, itt dol-
gozták fel – emlékszik vissza Udvari. A bányák
bezártak, a mai dernaiak egy része bejár Vá-
radra dolgozni, mások Szabolcson a bútor-
gyárban keresik meg a mindennapira valót,
busszal ingáznak.

Más hitre, más hazába

A magyar érdekvédelmi szervezetnek nincs
képviselõje a helyi tanácsban. Udvari Sándor
azt mondja: a választásokon általában 25-30
szavazatot kapnak. „Az egyik magyar ember,
aki nem voksolt ránk, azt mondta: »bozgorok-
ra nem szavazok«, pedig minden felmenõje is
magyar” – tette hozzá beszélgetõpartnerem.

Szilágyi Ilona tõsgyökeres felsõdernai. „Itt
születtem, az iskolát is itt jártam ki, románul,
mert abban az idõben már megszûnt a magyar
oktatás. Szerintem ez nagyon szép helység, én
innen sohasem tudnék elköltözni más faluba
vagy városba. Itt él anyukám is, aki már 81
éves, õk Mezõtelegdrõl származnak, de fiata-
lon ide kerültek, apukám itt dolgozott, itt élték
le az egész életüket. Az nem számít Dernán,
hogy valaki román vagy magyar, itt kölcsönös
a tisztelet. Az imaházunk szépítésén sokat dol-
goztunk. A gyülekezetünk tagjai mind idõseb-
bek, nincs mit tennünk. A fiatalok közül, akik

zött ide, földet vásároltak, letelepedtek. Azt is
megtudtam tõle, hogy a falu határában levõ
földjeiket maguk mûveli meg. „Nincs mezõgaz-
dasági társulás a faluban, de nagyon hiányzik,
hiszen idõsek laknak itt, akik már nem nagyon
tudnak a földeken dolgozni.” Ha a magyarok,
akik már elkerültek innen, eladják ingatlanu-
kat, általában román lesz az új tulajdonos.

A harmadik asszony, Kovács Gyöngyi el-
árulta, hogy bár Szentjobbon született –
1974-ben ide jött férjhez –, nagyon szeret itt
élni, „nem mennék innen sehova”, mondta.

Valamikor virágzott

Kövesegyházától mintegy 15 kilométere ta-
lálható Felsõderna, utunk következõ állomá-
sa. Elõször 1406-ban említi oklevél, Oláhdar-
naként, 1472-ben Felsewdarna formában do-
kumentálható. Már 1880-ban elkezdõdött itt
az aszfalt bányászata és feldolgozása, de a
rendszerváltás után felszámolták ezt az ipart.
A mai községközpontnak 1910-ben 1302 la-
kosa volt: 826 magyar, 347 román, 44 né-
met, 31 szlovák. A 2002-es népszámlálás
1020 lakost jegyzett fel: 558 románt, 288
szlovákot, 165 magyart. Jelenleg Felsõdernán
mintegy 175 magyar él, reformátusok, római
katolikusok és jehovisták.

Lukács Attila lelkipásztorral az egyházköz-
ség tulajdonában lévõ imaházhoz megyünk,
már vár ránk Udvari Sándor, az RMDSZ he-
lyi szervezetének elnöke és Szilágyi Ilona.

„Az elmúlt években érezhetõ volt Dernán is
az infrastrukturális fejlõdés – indítja a beszélge-
tést Udvari Sándor –, az egész faluban kiépítet-
ték az ivóvízhálózatot, elkezdõdött a csatorná-
zás, uniós projektben. Következik az utcák asz-
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Udvari Sándor
és Szilágyi Ilona
a szépen
karbantartott
dernai imaházban

Oláh Mária tatarosi
otthonában tartják

az egyházi
összejöveteleket
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Lukács Attila igehirdetését. A házigazda itt szü-
letett 1942-ben, Nagyváradon érettségizett a
3-as számú leány-középiskolában 1959-ben.

„Olyan volt ez a település, mint egy kis vá-
ros: hat bánya volt itt, de a rendszerváltás utá-
ni években bezártak – emlékezik Oláh Mária. –
Ebben a negyedben mintegy 30 magyar él,
vagy 16-an reformátusok. A régi iskolát, ahol
az istentiszteletet tartották, valaki megvette, és
nem volt hol összegyûljünk egyházi szertartás-
ra, azért ajánlottam fel a lakásomat. A tisztele-
test rég ismerem, a szüleit is Mezõtelegdrõl.
Ezeken a vasárnapi együttléteken általában
csak négyen veszünk részt, szeretünk énekelni,
prédikációt hallgatni. Az itteni magyaroknak
nem nagyon van más lehetõségük egy-egy ösz-
szejövetelre, pedig itt valamikor pezsgett az
élet. Ma már csak emlékezünk mindenre. A fa-
lu határában van egy domb, Kossuth-dombnak
nevezik, a románok azt mondják, dealul Coº,
egyébként szõlõhegy. Úgy hallottuk, hogy
Kossuth Lajos errõl a dombról szólt az itteniek-
hez egy toborzáskor” – meséli házigazdánk.

Háromfõs gyülekezet

Továbbindulunk az ugyancsak a községhez
tartozó, mintegy 3 kilométerre fekvõ Vara-
szóra. Az úton gödör gödör hátán, de a falu-
ban szebbnél szebb házak sorakoznak. Az
1992-es népszámláláskor 174-en éltek itt, kö-
zülük 100 szlovák, 48 román, 27 magyar.
Minden hónap utolsó vasárnapján Berczéi
Gizella szép kertes házában hallgatja meg az
igehirdetést a három református. A többi 8-
10 magyar baptista vallású.

„Poklostelekrõl jöttem ide, férjhez – idézi fel
a múltat háziasszonyunk. – Abban az idõben,
jó 50 éve, sok magyar élt Varaszón; most a la-
kosság nagy többsége szlovák. Nagyon örven-
dünk a havonta megtartott istentiszteletnek,
sokat jelent számunkra. Innen is elmentek a fi-
atalok, mint a környékrõl mindenhonnan. De
mihez is kezdhetnének itt, hisz munkalehetõ-
ség nincs, s a családot fenn kell tartani.”

Nagyjából fél napot töltöttünk Lukács Attila
lelkipásztorral az egyházközségéhez tartozó
falvakban, s mondhatom, jólesõ érzéssel töl-
tött el olyan magyarokkal beszélgetni, akik a
világtól szinte teljesen elzárva akarnak hallatni
magukról. Ahol megfordultunk, mindenhol
õszintén örültek annak, hogy nem feledkez-
tünk meg róluk. És szinte mindenki azzal kö-
szönt el: „Máskor is keressen fel bennünket!”

Deák F. József

vegyes házasságban élnek, sokan áttértek az
ortodox vallásra. Sokan elköltöztek Margittára,
Váradra, de külföldre Spanyolországba, Nagy-
Britanniába, Németországba és Magyarország-
ra is. Néha-néha még hazalátogatnak, de õk
már vissza soha nem költöznek. Valamikor vi-
rágzott itt az élet, de ma már nem ez jellemzi a
települést” – összegez Szilágyi Ilona.

A szépen rendbe tett imaházon látszik a
gazdakéz munkája. Lukács Attilától megtud-
tam, hogy legutóbb három éve volt itt konfir-
máció, de a jövõben sajnos nincs rá kilátás. In-
dulunk tovább Tatarosra.

Kossuth dombja

Hét falu tartozik a közel 3500 lakosú köz-
ségközponthoz, az itt élõk 2,4 százaléka ma-
gyar, mintegy 110 fõ. A települést elõször
1360-ban említik egy oklevélben, Tatarpatak
néven, 1490-ben Tatnaros, 1692-ben Tata-
ros, 1808-ban Tatáros-Brusztur néven szere-
pel, 1851-tõl Tataros a neve. Már a XIX.
században nagy kõszénmedencét találtak itt,
és kitûnõ aszfaltot is bányásztak. 1910-ben a
2100 lakosból 1200 román, 718 magyar, 27
német volt.

Oláh Mária csodás helyen, egy gyümölcs-
fákkal körülvett kis dombtetõn lakik, több lép-
csõt megmászva érünk fel otthonába. Abban a
szobában beszélgetünk, ahol havonta egyszer
a mintegy tíz tatarosi református meghallgatja
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Berczéi Gizellával
abban a szobában
beszélgettünk,
ahol az isten-
tiszteleteket tartják

Udvari Sándor,
Szabó Ödön

képviselõ, Lukács
tiszteletes és Grim

András megyei
tanácsos az elsõ

Réz-hegységi
Magyar Napon

Felsõdernán
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család házában

gyûlnek össze
a reformátusok
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A modern
technikát is
használja

A szakemberhiány véleményem szerint két
okra vezethetõ vissza. Az egyik az, hogy min-
denki és mindenáron felsõfokú iskolát akar vé-
gezni. Sok esetben szülõi biztatásra, még ak-
kor is, ha a jövõ alagútjában nem dereng a
fény. Elképzelésük sincs, mit kezdenek majd az
egyetemi diplomával, hol fognak majd dolgoz-
ni, de azért legyen. Közülük sokan a munka-
nélküliek táborát bõvítik, mások külföldön ke-
resnek munkát. Úgy gondolom, õk sem szíve-
sen hagyják el szülõföldjüket, szaggatják el
gyökereiket, de nem tehetnek mást. Talán egy
szakoklevéllel, egy szakma ismeretével sokkal
többre mennének. Az viszont a baj, és itt már
eljutottunk a második okig, hogy a szakoktatás
erõsen visszafejlõdött. A szaktudás pedig el-
vesztette valamikori becsületét, megbecsülését.

Elvétve vannak ugyan szakiskolák, de szak-
mát igazából a mûhelyben lehet megtanulni.
Egy részét a mestertõl és a tapasztaltabbaktól
kell „ellopni”, a többit pedig munka közben,
saját tapasztalatból. Nem voltak feleslegesek a
régebbi idõkben az inas- és segédévek. Igaz,

lentrõl kellett kezdeni, mondjuk sepregetéssel,
de ez is a tanulás részét képezte, hiszen egy
mûhelyben is rendnek kell lennie. Természete-
sen a szakiskolában tanult elméleti anyag jó és
hasznos kiegészítõje a mûhelyben elsajátítot-
taknak. Ma még elvétve lehet jól képzett sza-
kikat találni, de vajon lesz majd ezután is?
Nagy szükség lenne rájuk.

Orgován Attila autóbádogos is még ilyen
hibrid tanulással – inasként a mûhelyben, diák-
ként a szakiskola padjaiban – sajátította el a
szakma fortélyait Nagyváradon. Jó szakembert
faragtak belõle, ezért az autótulajdonosok köre-
iben ismert és elismert. Azt vallja, hogy min-
dent, ami javítható, meg kell javítani, csak ak-
kor cserélni, ha javíthatatlan. Az utángyártott
alkatrészek ugyanis ritkán vetekedhetnek az
eredetivel. Arra törekszik, hogy mindig hibátlan
munkát adjon ki kezébõl, emellett a pontosság
és a megbízhatóság a legfontosabb jellemzõi. E
tulajdonságok alapján válhat valaki felkapott
mesterré. Neki sikerült ezek közé kerülnie.

1974-ben született a Margitta melletti Mo-
nospetriben, ott végezte el az általános isko-
lát, majd Margittán folytatta X. osztályos korá-
ig. Ezután Nagyváradra ment Teszári Zoltán
mûhelyébe inasnak három évre. Ennyi idõ kell
ahhoz, hogy rendesen meg lehessen tanulni
egy szakmát. A tanulás mellett pénzt is kere-
sett, hiszen kapta az inaspénzt, mely az idõ
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Igazából inasként lehet
szakmát tanulni
Egyre gyakrabban botlunk bele abba
az elkeserítõ ténybe, hogy nagyon kevés
a jól képzett szakember. Pedig az élet
minden területén nagyon nagy szükség
lenne rájuk. ORGOVÁN ATTILA
autóbádogos egyike a keveseknek.

Orgován Attila kijárta az inasiskolát is



teltével és a rábízható munkával arányosan
nõtt. Utolsó évben már fizetésnagyságú volt.
A szakmai gyakorlattal párhuzamosan esti ta-
gozaton végezte a szakiskolát. A mûhelybõl
ment el sorkatonának, és a szolgálat után oda
tért vissza és ott is maradt 1998-ig. Akkor nyi-
tott ugyanis autójavító részleget a margittai
Record Szövetkezet. Felajánlották neki az
autóbádogosi állást, s a szülõfaluja közelsége
miatt elfogadta. Azóta Margittán dolgozik,
ugyanabban a mûhelyben, de közben önállósí-
totta magát. 2006 óta önálló vállalkozó, és
bérli azt a mûhelyt, melyben eredetileg alkal-
mazottként dolgozott.

– Mikor érlelõdött meg önben az elhatá-
rozás, hogy autóbádogos legyen?

– Tulajdonképpen eredetileg, sok fiatalhoz
hasonlóan, hivatásos gépkocsivezetõ akartam
lenni. Akkoriban divatos volt ez a szakma, érde-
kesnek, kalandosnak látszott. A próbálkozás si-
kertelen volt, de nem sokkal utána megtudtam,
hogy Nagyváradra autóbádogos inasiskolába le-
het jelentkezni. Felvettek, és menet közben na-
gyon megszerettem ezt a szakmát. Ma már
nem bánom, hogy nem sikerült az eredeti ter-
vem. Akkoriban a Teszári-mûhelyben a legjobb
szakemberek dolgoztak mind a bádogos, mind
a festõ részlegen. Utóbbit Lestyán Béla vezette,
akinek neve van az autófestõ iparban. Nagyon
sokat tanultam tõlük, amit mind a mai napig
hasznosítani tudok. A munka során mindennap
tanulok valami újat, de azt hiszem, ez minden
szakmában így van. Szeretem a munkámat,
örömmel csinálom, és meg tudunk élni belõle.
Úgy látom, a klienseim is meg vannak eléged-
ve, hiszen legtöbben visszajárók.

– Van elegendõ megrendelés? Kitölti a
munkaidejét?

– Nagyon sok a munka, nyolc órában nem
is lehet elvégezni. Különben is rugalmasnak
kell lenni, hiszen minden kliens azt szeretné,
ha autóját már másnap használhatná. Termé-
szetesen, ha kell, túlórázom, hogy kielégítsem
az igényeket. Margitta városa el tudna látni

munkával több autóbádogost is, de sajnos egy-
re kevesebben vagyunk. Mindössze négy-öt
szakember. A nagy szervizek is túlterheltek,
sokat kell várni a munkára. Ott inkább cseré-
lik az alkatrészeket, mi kisebb vállalkozók,
amit csak lehet, megjavítunk, kikalapálunk. A
mûhely „nyitott kapus”, vagyis a tulajdonos
folyamatosan követheti a munka menetét. Ez-
zel a lehetõséggel sokan élnek. Természetesen
kisvállalkozóként is be kell szereznem a leg-
modernebb gépeket, eszközöket a javításhoz,
de a hagyományos fogók és a kalapácsok ma
is alapeszközök. Ezek teszik bádogossá a bá-
dogost. Az alkatrészek cseréjét akár más szaki
is elvégezheti. Az is számít, ki festi le a javított
részeket. Én igyekszem a legjobbakkal együtt-
mûködni. Természetesen az elvégzett munká-
ra garanciát vállalunk.

– Elképzelhetõ, hogy a vállalkozás eset-
leg folytatásra talál a családban?

– Ezt még nem tudom. Két gyermekünk
van, Tímea 11 éves, Kristóf 9. A fiam rokon-
szakma iránt érdeklõdik, mivel jelenleg azt
hangoztatja, hogy autófestõ akar lenni. Ha ez
így lesz, és nekem is bírja majd az egészsé-
gem, együtt elvégezhetjük a sérült kocsi teljes
javítását. Akkor már igazi családi vállalkozá-
sunk lesz. Én nem csak a saját gyermekeimet,
de minden fiatalt bátran biztatok arra, hogy
tanuljon szakmát. Ha jól dolgozik, biztos meg-
élhetést ad családjának, és a jól végzett mun-
ka sikerélményt is nyújt. Én elmondhatom,
hogy elégedett vagyok. A volt mesterem sze-
rint sajnos nincsenek jelentkezõk, pedig vár-
nák az érdeklõdõ fiatalokat.

– Mit tervez, akarja-e bõvíteni vállalkozá-
sát?

– Mivel szakemberhiány van, nem sok értel-
me van nagyobb mûhelyrõl gondolkodni. Ma-
radok a jelenlegi, két autót befogadó változat-
nál. Szeretnék azonban egy saját mûhelyt épí-
teni, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetnem. Ta-
lán majd még egy embernek munkát tudok
adni. Megrendelés van bõven, csak munkást
kell majd találnom. Magánemberek, kisebb cé-
gek egyaránt igénybe veszik a mûhelyt. Egy
idõben igen sok külföldrõl behozott kocsit
hoztak javításra, mielõtt értékesítették. Ezek
száma ma már kezd apadni. A jövõben is el-
vállalok minden olyan munkát, ami a bádo-
gossághoz tartozik. Van, amivel jobban, s van,
amivel kevésbé lehet keresni, de ezért elutasí-
tani nem szabad. A munkát meg kell fogni és
meg kell becsülni. Ezt tanultuk mestereinktõl
az inasévek alatt.

Szõke Ferenc

gazdaság|
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Ami nem fér
a mûhelybe, azt
az udvaron javítja
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A keresztyén szellemiségû hajdúvárosi ma-
gyar iskola sokéves tervezgetés után, az
RMDSZ nagyszalontai szervezete és a refor-
mátus egyház összefogásával jött létre. A tan-
intézetbe felekezettõl függetlenül minden diá-
kot várnak, az egyetlen kritérium, hogy ma-
gyarul kell tanulni. Az elmúlt évek során ren-
geteget fejlõdött az önálló magyar tanintézet,
az egyház támogatásával modern felszerelése-
ket vásároltak az összes épületbe, sorra felújí-
tottak minden tantermet, idén nyáron külsõ-
belsõ szigetelést végeztek a nagyiskolán, s már
korábban kicserélték a nyílászárókat és kor-
szerûsítették a villanyvezetékeket is. Ezzel
egyidejûleg gõzerõvel készül a Bocskai István
utcán a magyar iskola legújabb épülete, a há-
romemeletes Dél-bihari Szórvány Oktatási
Központ és Iskola, amely a legmodernebb ro-
mániai iskola lesz. Az építkezésrõl Mikló Fe-
renc helyi lelkipásztor tájékoztatta lapunkat, s
körbe is vezetett a helyszínen.

Nagy szükség van az új épületre

Az Arany János Elméleti Líceumban sok a
diák, szalontaiak és a környékrõl érkezõk egy-
aránt tanulnak itt, jelenleg nyolc épületben. A
református egyház felismerte az igényt egy
szórványkollégium és iskola megépítésére,
amely összefoghatja majd a szórványban ne-

Készül a dél-bihari
szórványkollégium

Nagyszalontán a református egyház
közremûködésével 2011 õszén kezdte
meg mûködését önálló magyar
tanintézetként az Arany János Elméleti
Líceum. A tervek szerint jövõre adják át
a magyar kormánytámogatással újonnan
felépült kollégiumot és oktatási
szórványközpontot.

Külön
tárolóhelyiségek
a hús, a zöldség
és a tejtermékek
számára

16|Biharország|2016. november

Mikló Ferenc (baloldalt) rendszeresen érdeklõdik
a munka menetérõl

A 250 férõhelyes ebédlõt természetes fény világítja be



velkedett gyermekeket, és az Arany János El-
méleti Líceum összes diákjának tanítása
mondhatni egy területen lesz megoldható. Ha
benépesül a már álló új ingatlan, ott elfér majd
annyi osztály, hogy elegendõ lesz négy épület
a tanulók elhelyezésére. Három ingatlan köz-
vetlenül egymás szomszédságában található, a
negyedik szintén a belvárosban, a piac közelé-
ben van.

A rendkívüli volumenû munkát a magyar ál-
lam segíti. Mikló Ferenctõl megtudtuk, hogy a
budapesti kormány eddig három fázisban kül-
dött anyagi támogatást: elsõ lépésben 350
millió forintot utaltak át a református egyház-
nak az épület felhúzására, majd következett a
második részlet a belsõ munkálatok elvégzésé-

re 210 millió forint értékben. A harmadik té-
tel újabb 100 millió forintot jelent az iskola és
szórványközpont befejezésére, illetve a beren-
dezések megvásárlására.

Modern technológia, tágas
termek

Mikló Ferenc vezetésével bejártuk az új épü-
letet, ahol jelenleg is nagy erõkkel dolgoznak
a szakemberek. A földszinten található a 250
személyes ebédlõ. A tervek szerint nemcsak a
bentlakásban élõ diákok étkeznek majd itt, ha-
nem a rászoruló gyermekeknek is fõznek. Az
étkezde mellett a konyha és az élelmiszerrak-
tárak találhatók, külön kis helyiségek a húsfé-
lék, a zöldségek, a tejtermékek tárolására, a
legkorszerûbb elõírásoknak megfelelõen. Van
könyvtár- és olvasóterem, mosoda és számos
tároló helyiség is.

Az emeletre vezetõ lépcsõsor alatt mosdók
sorakoznak, külön mindkét nem számára. Az
elsõ emeleten sorakoznak az igazgatóság, a
könyvelõség világos irodái és az óriási tanári
szoba, ebbõl zárható tolóajtóval lehetõség van
leválasztani egy kisebb termet, ahol igény sze-
rint különbözõ megbeszéléseket, katedraülése-
ket tarthatnak majd a pedagógusok. Szintén
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Tágas és világos
lesz a tanári is 

Az épület udvari
homlokzata

(folytatás a következõ oldalon)
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ezen a szinten kaptak helyet közös szertárral a
fizika- és kémialaboratóriumok, a második
emeleten pedig a földrajz- és a történelemka-
binet, meg az informatika- és multimédia-la-
bor. A matematika oktatására is külön terem
készült, mellette orvosi szoba található.

A negyedik szintet a bentlakás szobái foglal-
ják el. Apartmanszerû szobákat alakítanak ki,
mindegyikben 3-3 ágy, szekrény, asztal és
szék lesz, illetve számítógépek a bentlakó diá-
kok számára. Az internátusban 60 gyermek-
nek van hely. A szobák szépek, világosak, és
minden szobához saját mosdó tartozik.

Sétánk során azt láttuk, hogy szinte megál-
lás nélkül dolgoznak a munkások, az egyik
szinten csempéztek, a másikon a vizesblokko-
kat alakították ki, és a fûtõtesteket helyezték
el. Az épület fûtésére egyébként geotermikus
energiát használnak majd, s a nyári hûtést is
hasonló módon fogják megoldani. A szellõzte-
tõ csövek már a helyükön vannak, a padlóra
csúszásgátló réteg kerül, épül az új kerítés az
ingatlan köré, következik a festés és a környe-
zet rendezése.

Jövõre adják át

Az iskola- és szórványközpontban igyekez-
nek mindent a legmagasabb igényeknek meg-

felelõen kivitelezni, éppen ezért nem is siet-
nek a befejezéssel, hiszen a fõ cél az alapos-
ság, hogy hosszú távon jól mûködõ, tartós in-
gatlan épüljön – foglalta össze a lelkipásztor.

A projektben foglaltak szerint 2017 õszéig
kell kulcsrakészen átadni az ingatlant, de
Mikló tiszteletes szerint nagy valószínûséggel
már tavaszra befejezik a munkát. Az ünnepé-
lyes átadásra az elképzelések szerint március-
ban kerülhet sor, de ha ekkor mégsem sikerül-
ne megtartani az avatót, akkor augusztus 20-
ra tolódik a hivatalos átadási ünnepség.

Balázs Anita
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A szellõzõrendszer
már a helyén van,
következik
a fûtõtestek
felszerelése
és a padozat
burkolása

Az emeletre vivõ
lépcsõ, a vaskorlát

kész, hamarosan
a helyén lesz

a kapaszkodó is

(folytatás az elõzõ oldalról)

Készül a dél-bihari szórványkollégium
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Tizennyolc
tanterem is helyet
kapott
a kollégiumban
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A kommunizmus bukása elõtt kiterjedt ba-
rackosok, almások virultak falvainkban. Nem-
csak az állami gazdaságok, hanem a termelõ-
szövetkezetek is sokat fektettek be a gyümöl-
csösök telepítésébe. Ahogyan annyi más, a
termés java része is exportra került, de leg-
alább munkalehetõséget teremtett a falusiak
számára. Nyaranta még a vakációzó diákokat
is foglalkoztatták, nekik is jól jött egy kis zseb-
pénz. Érkörtvélyesen, a közismert „dinnyeor-
szágban” az állami gazdaságnak nagy kiterje-
désû almása volt. Az 1989-es bukfenc után az
egykori földtulajdonosok leszármazottai kép-
telenek voltak, vagy egyáltalán szándékukban
sem állt megmenteni a termõ fákat. A földe-
ket, aki tudta, megmûvelte, bérbe adta vagy
eladta.

Bíró László Szilágy megye központjában,
Zilahon született. Házasság révén került Érmi-
hályfalvára, és a ’90-es években vállalkozásba
kezdett. Akkorra már két fiuk is született. Ké-
sõbb a család áttelepült Magyarországra, de
Bíró továbbra is visszajárt dolgozni. Amikor
meghallotta, hogy Körtvélyesen eladó lett az

egykori almás területe, azon törte a fejét egyik
barátjával, hogy jó lenne megvásárolni. Igen
ám, de mit lehet kezdeni a homokos, nem túl
nagy értékû földdarabbal? Annyira telített a pi-
ac, hogy a dinnyetermesztés kifulladóban van,
meg aztán az komoly szakértelmet is igényel.
Bíró mindig is kedvelte a biogazdálkodást, ma-
napság is csak megbízható helyrõl vásárol élel-
miszert. Alapos kutakodást, interneten való
böngészést követõen akadt rá a homoktövis-
re. Ez az, csettintett egyet, amikor a piaci le-
hetõségeket is kedvére valónak találta.

Terepszemle kóstolgatással

A telephely õrzõje sokkal inkább termeténél
fogva riogató, mintsem természetét tekintve.
Amint kiszállunk az autóból, odasomfordál
mögénk, minden mozdulatával igényli a ked-
ves szót, a simogatást. De az is lehet, hogy
csak túlontúl okos, a gazda jelenléte jelzi szá-
mára, hogy nem betolakodókkal van dolga.

Manapság sokan felkapják a fejüket
tájainkon a homoktövis szó hallatán. Pedig
e sokoldalúan hasznosítható cserje
valóságos kincs, állítja BÍRÓ LÁSZLÓ, aki
homoktövis-termesztésbe kezdett
Érkörtvélyesen.

Tibetbõl nyert egészség
Homoktövistelep Érkörtvélyesen

Hûtõház a cserjék
között

Bíró László tervekkel teli 

(folytatás a következõ oldalon)
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Jókora kifutóval ellátott disznóólból mala-
cok futnak elõ, a hízók éppen csak elõbaktat-
nak jöttünkre. Odébb tehéncsorda harapja a
zöldet, míg a bejárattól balra zöldellõ cserjék
levelei között szellõk bújócskáznak.

Még mielõtt a gazdaság mûködésérõl kap-
nék tájékoztatót, homoktövis-alapismeretbõl
vizsgáztatom vendéglátómat. Õshazájában, Ti-
betben már évezredek óta ismerik e növény
hasznosságát. Termését, ha a monda igaz,
már Dzsingisz kán és Nagy Sándor is használ-
ta. Kiváló az immunerõsítõ hatása, Kínában a
gyógynövények királynõjeként emlegetik. A
csatákba induló lovakat is ezzel „turbózták”, ál-
lóképességük megnõtt, szõrzetük fényesen
csillogóvá vált. C-vitamin-tartalma tízszerese a
citroménak, E-, B-, A-vitamin-, valamint flavo-
noidtartalma is magas. Emellett erõsíti a hám-
sejteket, fényessé teszi a hajat, de sebek, vara-
sodás kezelésére is jó. Kozmetikai szerek ösz-
szetételében is fellelhetõ. A leveleit is haszno-
sítják, megszárítva teának. Az ûrhajósok speci-
ális diétájában is helyet kap a homoktövis bo-
gyója, immunerõsítõ és roboráló hatása miatt.

Romániában is egyre inkább elterjedõben
van a homoktövis termesztése, jelenleg 300-
400 hektárra becsülhetõ az ezzel a cserjével
beültetett terület. Ehhez, a nyugat-európai és
ázsiai országokhoz képest csekélynek számító
területhez csatlakozott Bíró László 2012-ben
három hektár telepítésével. Ismerõseinek egy
része eleinte legyintett látva, hogy mibe fo-
gott, nem sok jövõt jósoltak a vállalkozásnak.

A kezdeti idõszakon túllépve elmondható,
hogy az idõ õt látszik igazolni, hisz a gyenge
minõségû, homokos talajon aligha lehetett
volna bármilyen más növénnyel nagyobb pro-
fitot elérni. Ezen felbuzdulva tovább terjeszke-
dett, idéntõl már 6,5 hektárra nõtt a homok-
tövis-birodalom. Jövõre további 7 hektár beül-
tetését tervezi az ügyvezetõ. Valószínûsíthetõ,
hogy ez még nem a végállomás, hisz a 80
hektáros birtokon még elfér néhány tucatnyi
cserje.

A homoktövis magról és dugványozással is
szaporítható. Mivel kétlaki (van külön nõi és
külön hím ivarú egyed), vigyázni kell a helyes
arányok betartására: nyolc nõi ivarú egyedre
egy porzónak kell jutnia. Ha kevesebbet ülte-
tünk, hiába várjuk, hogy kedvencünk terem-
jen. A kifejlett cserjék általában a harmadik
évben fordulnak termõre. A maximális hoza-
mot hatéves koruktól hozzák, életkoruk nagy-
jából 40 évre tehetõ. Hektáronként 1800-
1900 cserjét ültetnek, ezekrõl az optimális ter-
mõkor elérése után 18 tonna bogyós termés
szüretelhetõ. A növény nem igényes a talaj
minõségére, a szárazságot is jól viseli, de ön-
tözéssel akár 50 százalékkal is növelhetõ a ter-
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A tisztító-válogató
berendezés

(folytatás az elõzõ oldalról)



Tibetbõl nyert egészség

Évrõl évre nõ a hozam



mésmennyiség. Mellette szól az is, hogy be-
tegségekre nem fogékony, ezért biotermék-
ként értékesíthetõ a termése vagy annak fel-
dolgozott változata.

Szüretelés fagyasztva

Az egész évi munkálatok közül a betakarítás
a legmacerásabb, hisz kézzel szinte lehetetlen
nagy mennyiségben leszedni a termést a tövi-
sek miatt, emellett az apró bogyók erõsen ta-
padnak az ágakhoz. Megfelelõ gépi eszközt
sem találtak még ki. Szibériában az elsõ fa-
gyok után szüretelnek, ugyanis a fagy hatásá-
ra a bogyók már könnyen leválnak. Európá-
ban más módszert találtak ki: a bogyókkal teli
ágakat levágják, a csupasz cserjetörzs marad
csak meg, azután –40 fokra hûtött fagyasztó-
kamrákban gyorsfagyasztják az ágakat. Így
már könnyedén lerázogatják róluk a bogyó-
kat. Bíró ezt már gépesítve végzi, nemrég vá-
sárolt Magyarországról egy olyan szerkentyût,
ami a termés közé keveredõ fagyott leveleket
kiválogatja. Az elkülönített bogyók egy másik,
–25 Celsius-fokos fagyasztóhelyiségbe kerül-
nek raktározás végett. Ezzel a módszerrel szü-
retelni csak minden második évben lehet,
mert egy év kell ahhoz, hogy a csupasz tör-
zsön újra kifejlõdjenek a termõágak. Ezért az
a szokás, hogy rotációs alapon az ültetvény

egyik fele épp „pihen”, míg a másik része ad-
ja a termést.

Romániában Nagybányán és Besztercén
vásárolják fel a homoktövis termését, 1,7
eurós kilónkénti áron. Ezzel szemben Német-
országban akár 5 eurót is fizetnek ugyanazért
a mennyiségért. Bíró László éppen ezért úgy
gondolta, hogy maga fogja feldolgozni a ter-
mést, és egy sikeres pályázat révén elképzelé-
se a közeljövõben megvalósulni látszik, aho-
gyan az is, hogy öntözéssel még hatékonyab-
bá tegye a termelést. A bogyók kipréselésével
nyert, velõnek nevezett sûrítményt tartósító-
szer mellõzésével tervezi palackozni, illetve hí-
gítva szörpként értékesíteni. Az ízvariációk bõ-
vítését is tervezi, ezért jövõre néhány hektár-
nyi almást és meggyest fog telepíteni, illetve
további egzotikus gyógynövényekkel is szeret-
ne foglalkozni.

Mielõtt elköszönök, lássuk a medvét alapon,
nekiveselkedem az egyik bokor termésének.
Óva intettek, hogy csak csínjával ízlelgessem,
mert magas C-vitamin tartalma miatt igen sa-
vanyú. Azért-e, hogy az elõzetes „megfélemlí-
tések” miatt rosszabbra számítottam, nem tu-
dom, de nekem a fogamra való volt ez a kissé
furcsa, egyedi íz. És hogy mennyire nem illem-
bõl csipegettem az ágakról, az is bizonyítja,
hogy úton hazafelé tovább majszolgattam a
magammal vitt félmaréknyi egészséget.

D. Mészáros Elek
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Augusztusban
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szolgálat minden gyönyörûségét és terhét,
majd a közigazgatásilag Mezõtelegdhez tarto-
zó Pósalakára került. Az alig háromszáz lelkes
falucskát hatvan százalékban magyar ajkúak
lakják, ezen belül száztízre tehetõ a reformátu-
sok száma. Rajtuk kívül még jelentõsebb szá-
mú baptista és néhány római katolikus alkotja
a magyar közösséget. Az ottani egyházköz-
ségben családias légkör alakult ki, hisz keve-
sen voltak, csak magukra számíthattak.

A kisebbségi létben felértékelõdik az egyház
szerepe. Az összefogás megmutatkozott abban
is, ahogyan kalákában rendbe tették, bõvítet-
ték a lelkészlakot, vagy ahogyan 2012-ben új
köntösbe öltöztették az 1803-ban épült temp-
lomot, átfestették a bádogtetõt. Évente családi
napot szerveztek, aminek egyházi jellege volt,
közösséget erõsített – sorolja Pál László.

Idõközben a tiszteletes megtalálta élete pár-
ját a margittai születésû, immáron Pál Tímea
zene- és vallástanár személyében. Felesége a
nagyváradi Mihai Eminescu Fõgimnáziumban
vállalt állást, de emellett a gyülekezetépítésbõl
is kivette a részét. Segédletével férfikórus mû-

Kopácsolás zaja szûrõdik ki a paplakból, az
udvaron lévõ vakolattörmelékbõl, cementes-
zsák-maradványokból nem nehéz kikövetkez-
tetni, hogy odabent felújítás folyik. A papta-
mási református gyülekezet méltóképpen
akarja fogadni új pásztorát és annak családját,
a parókiát vakolják, festik. A villanyhálózat
cseréjének is épp itt volt az ideje, a régi fûtõ-
testek helyett is újakat szerelnek fel.

Pál Lászlóval egy viszonylag nyugalmasabb
helyet keresünk az épületben, ahol terveirõl,
családjáról, valamint arról a szórványközös-
ségrõl mesélhet, ahonnan a tömbmagyar vi-
dékre érkezett.

Már szinte természetesnek tûnik, hogy a
térségbe jövõ lelkipásztorok zöme a Szilágy-
ságból származik, így én sem lepõdöm meg
különösképpen, amikor kiderül, hogy a papta-
mási református lelkész Zilahon jött világra.
Azon viszont kissé meghökkenek, hogy 1979-
ben született, hisz mivel segédlelkész-korosztá-
lyúnak véltem. A teológia elvégzése után,
2004-tõl két évig Nagyszalontán ízlelgette a

Paptamási
református
temploma
a parókia felõl

Szórványból érkezett
a paptamási lelkész

Az idén nyáron nyugdíjba vonult Bereczki
András református lelkipásztort váltotta
a paptamási szolgálatban PÁL LÁSZLÓ, aki
a gyülekezet meghívására érkezett
az ottani közösségbe.

Pál László a gyülekezet lelki építését tartja
elsõdlegesnek
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öbb mint két esztendõ telt el azóta,
hogy nyelvészeti rovatunk barátai a
fenti címmel találkoztak. A többsé-
get képviselõ tiltó szövegek után
alulírott egy ezzel ellentétes nyelvi

jelenséggel rukkolt elõ: az olvasók figyelmét
olyan szavakra hívta fel, amelyek egymástól

némileg eltértek, ámde
egyiket is, másikat is tiltás
nélkül beszédünkbe iktat-
hattunk.

Meglehet, közülük sokan
emlékeznek a cselekedik –
cselekszik, a gyermek –
gyerek párhuzamokra. A
Nyelvmûvelõ kéziszótár e
jelenséget igazoló példákat
ábécérendben hozta tudo-
másunkra. Elõzõ írásom-
ban jómagam csupán a gy

betûig jutottam el. Ideje,
hogy társaikkal folytassam.
Hajdan – hajdanán – hajda-

nában: jelentésük azonos, és vá-
lasztékos, irodalmi rangú beszédünk,

írásunk tartozékai. Ezekkel helyettesíthetjük
az elkoptatott valamikor, régen-t. „Testvérük”
volt a napjainkra kihalt hajdanta változat.

A halászlé – halleves – hallé egyaránt fö-
löttébb kedvelt étel. A második alakot többnyi-
re a szakácsok mondogatják, míg a harmadi-
kat hal nélküli levesként tálaljuk.

A hamarabb – hamarább – hamarébb
mindhárom tagja szabályosan kerül mondata-
inkba, ám ez utóbbi népies, kevésbé irodalmi.
Az arrább – arrébb s a hátrább párhuzam-
ként jelentek meg.

Noha az ábécé következõ tagjára térünk át,
az elõzõ jelenség ezeknél sem változott. Ide-
kinn – idekint – ideki egyaránt köznyelvi, ám
az elsõrõl megjegyezzük, hogy társainál válasz-
tékosabb. Egyes vidékek tájnyelvében az ide-
künn is hallható, s ezt sem ítéljük vétségnek. 

Innen – innét – innentõl: köznapi társalgá-
sunkban az elsõ hangzik el gyakrabban, a má-
sodik népi jellegû. A harmadik használatától
az igényesen szólók idegenkednek, de elfo-
gadják hely- és idõhatározói értelemben. Íme:
Innentõl már a Petõfi utcán találjátok magato-
kat. Innentõl kezdve a fiamnak percnyi nyu-
galma sem volt.

Itt – itten, ott – ottan: beszélgetésünk so-
rán általában a rövidebb változattal élünk, ám-
de nem hibázunk a két szótagosok esetében
sem, hiszen legismertebb költõink is verseikbe
iktatták. „Ottan némán, mozdulatlan áll-
tam…” (Petõfi: A Tisza); „Szabadság! itten
hordozák / Véres zászlóidat…” (Vörösmarty:
Szózat).

A föntebb leírottak olvasóinkat arról gyõz-
hették meg, hogy a betûnyi bõvítéssel gazda-
gított szavaink rokonok is lehetnek, nem csu-
pán eltanácsolandó idegenek.

Dánielisz Endre

Ez is helyes, az is jó (2.)

T

ködött, a fiatalokat furulyázni, gitározni taní-
totta. A tiszteletes pedig világi tudományok-
ban is pallérozta elméjét, egyebek mellett szo-
ciológiát tanult.

Paptamásiba lélekszámban gyarapodva ér-
kezett a család. Dávid fiuk 2009-ben született,
Dóra Bíborka pedig négyesztendõs „nagy-
lány”. Nagy a gyülekezet elvárása irántuk, hí-
vásának eleget téve lelki áttörésért, megújulá-
sért fog munkálkodni a lelkész és családja. A
tiszteletes asszony, egyelõre ideiglenesen, el-
vállalta a kántori szolgálatot, és szándékában
áll egy színvonalas kórus létrehozása is. A fia-
talokkal való foglalkozás az egyik prioritása
szolgálatuknak, s ebben szerepet kap a zene-
oktatás is.

A félezer lelket számláló egyházközség egy-
ben tartása a személyes kapcsolatok kiépítésé-

vel érhetõ el. Ezért Pál László, ahogyan azt
Pósalakán is tette, rendszeresíteni fogja a csa-
ládlátogatásokat.

D. Mészáros Elek
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A templombelsõ is
szemet

gyönyörködtetõ





ná vált. Ne kutassuk ennek okát, inkább az új,
korszerû feljáróval foglalkozzunk. Ez utóbbit
szokatlan módon nem valamelyik nyári, eset-
leg õszi hónapban, hanem tavaly december-
ben adták át. Összességében elmondható,

A mai középgeneráció tagjai még jól emlé-
kezhetnek a Gomba vendéglõhöz vezetõ sé-
tányra, amelynek állaga az utóbbi évtizedben
egyre inkább romlott. Szinte használhatatlan-

|közélet

Õszi séta a Gombához
Egy éve sincs annak, hogy felújították
Nagyváradon a Gomba vendéglõhöz vezetõ
sétányt. Október elsõ napfényes, meleg
vasárnapján mi is felsétáltunk, hogy
megtekintsük az új létesítményt.

Innen vághatunk
neki

az emelkedõnek.
A távolban az új

kilátó

Az új felüljáró
a sínek,
a gyorsforgalmi út
és a vele
párhuzamos
kerékpárpálya
fölött is átvezet

Legtöbben kisgyermekekkel jönnek, az õ kedvüket
csúszdák szolgálják
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repülõhíd helyébe korszerû felüljárót építettek,
amely nemcsak a két sínpár, hanem a nemrég
létesített gyorsforgalmi út felett is átsegíti a
gyalogosokat. De ne feledkezzünk meg az út-
testtel párhuzamosan húzódó kerékpárútról
sem. A gyalogoshíd magas korlátja biztonságot
jelenthet az átkelõknek. Csak az róható fel a
tervezõknek és a kivitelezõknek, hogy a tér-
iszonyban szenvedõk csak félve mernek rálép-
ni a felüljáró padlózatának lyukacsos részére.
Nem ajánlatos ez a tûsarkú cipõs hölgyek szá-
mára sem. De azért találtak ez utóbbira megol-
dást, ugyanis a járófelület egy keskenyebb ré-
szét tömör lemezzel borították…

A dombon felvezetõ sétányt nagyon ügye-
sen alakították ki, egyáltalán nem fárasztó a
kapaszkodás, hosszú egyenes szakaszok után
következnek csak a lépcsõk. Ha mégis elfárad-
na valaki, esetleg gyönyörködni szeretne a vá-

hogy a kisebb hiányosságok ellenére szép lé-
tesítményt alakítottak itt ki, gondozott a pá-
zsit, a járólapokkal kirakott sétányok és lép-
csõk mellett fákat, bokrokat, cserjéket ültet-
tek, valóságos dendrológiai park jelleget adva
a domboldalnak.

Annak, aki több mint egy éve nem járt erre,
nagy meglepetésben lehet része. A régi rozoga

közélet|



A teljesen felújított
Gomba vendéglõ 

Váradi panoráma a dombtetõrõl

A pihenõk mellé
ültetett szõlõbõl

remélhetõleg
lugas lesz

(folytatás a következõ oldalon)
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A sétányok mentén kilátóként is használható
pihenõhelyeket alakítottak ki



Talán majd megszokjuk, mint ahogy meg-
szoktuk az 1965-ben épített Gomba vendéglõ
furcsa kinézetét is. Utóbbival szemben fõleg
azoknak volt ellenérzésük, akik még láthatták
az ezen a helyen álló Kálvária kápolnát. Annak
idején a kápolna fala s mennyezete a földmoz-
gás miatt több helyen is súlyosan megsérült,
veszélyessé vált. Az 1950-es évek derekán a
statikai beavatkozást igénylõ felújítás helyett a
könnyebb utat választották: a lebontását. Ez
szinte törvényszerû volt a népköztársaságban,
hiszen az egyházaknak csak megtûrt szerep ju-
tott.

Most a Gomba vendéglõ is a meglepetés
erejével hathat arra, aki hosszú ideje nem járt
erre. Teljesen felújították 2010 tavaszára, de
azóta is tovább csinosították. Igen jó hatást kel-
tenek a fõhomlokzata elé ültetett díszcserjék,
tujafák, akárcsak az, hogy befedték a teraszát.

Innen a Golgota (ma Graurilor) utcán ke-
resztül is visszatérhetünk a városba. Igaz, gya-
logosan csak óvatosan haladjunk, hiszen sok
helyen a keskeny járdát is elfoglalják a gépko-
csik. Mára teljesen megújult az utca. Végig
újonnan épült villasor szegélyezi, csak a Kálvá-
ria (ma Dózsa György) utcai torkolatánál ma-
radt meg néhány emeletes ház az 1960-as
évekbõl. A többit, a kisemberek által lakott há-
zacskákat már ne keressük a Golgota utca két
oldalán…

A Gombától nyugat felé tekintve is, a távol-
ban valóságos új város keletkezett. A Golgota
utcából leágazó, városunk egykori polgármes-
terérõl, Rimler Károlyról elnevezett új utca is
egy villasorhoz vezet…

Péter I. Zoltán

ros panorámájában, ott vannak a padokkal el-
látott pihenõhelyek szõlõtõkéktõl övezve. Ez
utóbbiak néhány év elteltével lugasként kelle-
mes árnyékot vetnek majd a pihenni vágyókra.

A gyermekek természetesen nem pihenni
jönnek ide, õk kedvükre rohangálhatnak, de
felállítottak számukra csúszdákat is. Láthatóan
ezeknek nagy sikerük volt ezen a vasárnapon
is. De ha már a gyermekeknél tartunk, megál-
lapítható: igen biztonságosnak tûnik számunk-
ra az egész domboldali feljáró, de csak a szü-
lõk felügyelete mellett.

Természetesen, aki keres, találhat hibát.
Helyenként a sötétszürke járólapok elmozdul-
tak a helyükrõl a talajmozgás miatt, egy szaka-
szon a lépcsõsor már nem is vízszintes, kissé
eldõl a terméskõbõl kirakott támfal felé. Meg-
akadályozásához túlságosan mély betonalapot
kellett volna önteni a sétány és lépcsõsor alá,
ami nagyon megnövelte volna a beruházási
költségeket. Indokoltabb az utólagos kisebb ja-
vítás, s talán idõvel a földréteg is stabilizálódik.
Október végére a a városvezetés le is záratta a
feljárót. A kivitelezõnek – garanciális munká-
ról lévén szó – ki kell javítania a hibákat, lehe-
tõleg úgy, hogy a téli idõjárást is kibírja.

A Kálvária-dombra felérve, még a Gomba
vendéglõ elõtt egy hasonló nevû kávézót léte-
sítettek, amely egyben kilátóhely is. Közelrõl
nem lehet különösebb kifogásunk az építmény
ellen, de a domb aljából túlságosan is masszív-
nak, bumfordinak tûnik, valahogy nincs össz-
hangban a tájjal, bokros, fás környezetével.
Mintha egy erõdítmény lenne ott fenn.

|közélet

(folytatás az elõzõ oldalról)

Õszi séta a Gombához
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szomszédoló|

– Már induláskor megfogalmaztuk a céljain-
kat, és azt hiszem, ezekhez a kezdetektõl fog-
va hûek tudtunk maradni. Hevesi Sándortól
vettük a mottónkat: „A tradíciót nem úgy kell
õrizni, mint poszt a lõportornyot, hanem mint
Vesta-szüzek a tüzet, folyton élesztgetni kell,
hogy ki ne aludjék!” Hogyan tudtunk hûek
maradni? Élesztgettük, fenntartottuk a még
meglévõ hagyományt, és igyekeztünk felkutat-
ni a már feledésbe merültet. Olyan közösséget

alkotunk, amelyben az egyesület tagjai jól ér-
zik magukat, ahol az alkotó kedv élteti az al-
kotómunkát. Lehetõséget teremtünk mestere-
inknek a helyi, regionális és országos kiállítá-
sokon való bemutatkozásra, a helyi zsûrizése-
ken konzultációra, megmérettetésre, a tanu-
lásra, tapasztalatcserére a regionális, országos
konferenciákon való részvétellel. A Bihari
Népmûvészeti Egyesület 1993-ban alakult 16
településrõl 20 fõvel. Mára már 30 település-
rõl több mint 180 tagunk van, közülük 70-75-
en aktív alkotók, akik 27-féle mesterséget mû-
velnek, a többiek pedig tiszteletbeli és pártoló
tagok. Tagjaink között van csuhé-, szalma-,
gyékény-, vesszõfonó, fafaragó, fabútor-készí-
tõ, fazekas, bõrmûves, szûrrátét-készítõ, pipa-,
játék-, citerakészítõ, gyöngyfûzõ, hímzõ, ne-
mezelõ, szövõ, mézeskalácsos, hagyományõr-
zõ íjász, kovács-díszmûlakatos, ötvös, tûzzo-
mánc-, népiékszer-, grillázs- és viseletkészítõ.

Mindig megújulásra képes közösségként
szolgálta a térséget a Bihari Népmûvészeti
Egyesület. Megalakulása óta TÖRÖK
ISTVÁNNÉ vezetésével mûködik
a berettyóújfalui közhasznú civil szervezet.
Sebõ Ferenc szavai jutnak eszembe róluk:
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem
beteg. Nem õrizni kell, mert nem rab.
Hagyományaink csak akkor maradhatnak
meg, ha megéljük õket!” Az egyesület
vezetõje is hasonló gondolattal kezdte
a beszélgetést, amikor az indulásról
és az eredményekrõl, mindennapokról
kérdeztem.

Nemcsak helyben,
országosan is ismertek

Egy biharkeresztesi
határ menti
kiállításon
és vásáron

Nagy Magdolna, Török Istvánné és Halászné Nagy
Andrea

(folytatás a következõ oldalon)
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téma, amit a kilátogató érdeklõdõk megismer-
hetnek. Ebben az esztendõben ez a játék volt.
Egyesületünk a hagyományos góré köré, a ku-
korica felhasználásának folyamatához kap-
csolta és építette fel a tevékenységeket. A gó-
ré mint babaszoba a rongyszõnyegekkel, a ré-
gi babaszekrénnyel, az edényekkel, mérleggel,
a „fõzés lehetõségével”, a kóróból készült álla-
tokkal kiváló játszó hely a gyermekek és szü-
lõk számára. Olyan meghitt, barátságos kör-
nyezet volt ez, ahol szívesen idõztek a csalá-
dok. Készültek a csutkababák, rongylabdák,
rongybabák, és a gyerekek nagy örömmel fe-
dezték fel a kukoricamorzsolás élményét. A
nagy sikert elismerés kísérte, hiszen az Év Mû-
helye díjat egyesületünk kapta meg. Mestere-
ink míves portékái nemcsak a látogatók köré-
ben voltak népszerûek, de kiérdemelték a
szakmai bizottságok elismerését is. A Népmû-
vészeti Egyesületek Szövetsége által alapított
Király Zsiga-díjban részesült több évtizedes,
magas színvonalú munkájáért Sárközi Béláné
szûrrátét-készítõ népi iparmûvész.

– A magas színvonalú munka nyomon
követhetõ akkor is, ha az itt élõknek szer-
veznek foglalkozásokat, táborokat, de ez a

– Mennyire vannak jelen a térség kulturá-
lis életében?

– Biharban talán nincs is olyan település,
ahol az adott falu, város nagy rendezvényén
be ne mutatkoztunk volna kiállítással, gyer-
mekjátszóval. Ilyen alkalom a citerás találkozó
Pocsajban, az Apáti-napok Körösszegapáti-
ban, a Magyar napok Magyarhomorogon, fa-
lunap Zsákán, lovas nap Furtán, a Bihar–
Bihor Expo Biharkeresztesen, a számadó na-
pok és a város napja Berettyóújfaluban. Soká-
ig meghatározó részesei voltunk a Sárrét Íze
Fesztiválnak Nagyrábén, és megmutattuk ma-
gunkat országos rendezvényeken is: Szent-
endrén, Gyulán, Törökszentmiklóson, Nyír-
egyházán, Debrecenben, Hajdúhadházon, Bu-
dapesten és Nagyváradon. Ez utóbbit nem is a
határon túli települések közé sorolom, hiszen
Berettyóújfalu és Várad kulturális élete talán
szorosabb is, mint a megyeszékhellyel, Debre-
cennel való kapcsolat.

– A legjelentõsebb, legrangosabb rendez-
vény a budai várban megrendezett Mester-
ségek ünnepe. Mit jelent ez az egyesület éle-
tében?

– Kiemelt esemény és bemutatkozási lehe-
tõség számunkra a kézmûvesség legnagyobb
ünnepe. 1994 óta veszünk részt ezen és kép-
viseljük a bihari térség tárgyalkotó népmûvé-
szetét a tájegységre jellemzõ viseletben, instal-
lációval. Népszerûsítjük a furtai, a komádi
hímzés már-már feledésbe merült motívumait,
a mára újra felfedezett bihari szûrt, szûrrátétet
és alkotóink egyéb gyönyörû portékáit ezen a
rangos seregszemlén is. Idén harminc kézmû-
ves 14-féle mesterséget mutatott be. Az éven-
te megtartott eseményen mindig van egy fõ

|szomszédoló

Válaszúton Kallós
Zoltánnál

Kallós Zoltán
dedikál a berettyó-

újfaluiaknak

(folytatás az elõzõ oldalról)

Nemcsak helyben, országosan is ismertek
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konferenciánk, amely a kisbunda, a szûrviselet
tematikát foglalja magában. Terveink között
szerepel a téma bõvítése a nemezzel – viselet,
lakáskultúra, használati tárgyak kategóriákban
kiírt pályázattal. A Vándorlegény konferen-
cia is hozzánk vándorol az idén, hogy hány
esztendeig marad, ez még a jövõ titka. Ün-
nep-elõ foglalkozásainkra nagy létszámban je-
lentkeznek a térség pedagógusai. Népszerûek
táboraink is. A gyermek alkotótábort 22 éve
szervezzük, visszajáró gyerekek vannak Buda-
pestrõl, az Egyesült Államokból is, örömmel
vesznek részt a foglalkozásokon a nagyma-
máknál töltött nyári szünet idején. Ebben az
évben dr. Halászné Nagy Andrea táborvezetõ
szervezésében nyílt napon a szülõk is ismer-
kedhettek a mesterségekkel. Az Országos
Csuhéfonó Tábor immáron nagykorú lett, az
idén 18. alkalommal gyûltek össze az érdeklõk
az önkormányzattól ingyenes használatba ka-
pott alkotóházunkba. Jöttek Dunakeszirõl,
Budapestrõl, Hajdúszoboszlóról, Komádiból,
Furtáról, Püspökladányból, Tépérõl, Nagyke-
rekibõl, Hencidáról és természetesen Berety-
tyóújfaluból óvónõk, tanítók, érdeklõdõk. Kü-
lön érdekessége volt a hétnek, hogy Kállai
Irén táborvezetõ egy szakmai napot szervezett
nagyváradi, érmelléki és margittai látogatás-
sal, melynek során ottani kézmûvesekkel is-
merkedtek. Megtekintették a váradi vármúze-
umot, az ottományi kúriában faragott, fonott
székeket tanulmányozhattak, meglátogatták
Kéri Gáspárnak, az Év Tájházvezetõjének gá-
lospetri házát, Margittán pedig a székfaragó-
fonó Heczi Sándor családjával találkoztak. A
Nemzeti Mûvelõdési Intézettel is vannak közös
programjaink, most Bojton a gyékényfonást,
Váncsodon a kosárfonás mesterségét „tanítjuk
vissza”.

– Most a Számadó Napok idején kértem
meg, hogy beszélgessünk az egyesület mun-
kájáról. Szokott számvetést készíteni?

– Igen, hisz ez is része a munkánknak, hogy
számba vesszük a lehetõségeinket, eddigi
eredményeinket. Jó alkalom volt erre ez a be-
szélgetés is. Eredményeinket a tagok elismeré-
sei is bizonyítják. Számos népi iparmûvész (32
fõ), Népmûvészet Mestere (2), Népmûvészet
Ifjú Mestere (5) van tagjaink között. Kirándulá-
sokat szervezünk Erdélybe, Porciába, legutóbb
44-en Válaszúton köszöntöttük Kallós Zoltánt
a 90. születésnapján. Az, hogy ilyen élõ le-
gendával is találkozhattunk, felejthetetlen. Az
ilyen találkozások még jobban összekovácsol-
ják közösségünket.

Kocsis Csaba

szellemi-gyakorlati mûhely ismert lett or-
szágosan is, sõt a határainkon túl is tudják
már, hogy hol van Berettyóújfalu.

– Kapcsolatainkra az együttmûködés, a nyi-
tottság jellemzõ, így rendszeresen találkozunk
a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel,
Berettyóújfalu önkormányzatával, regionális
és országos népmûvészeti egyesületekkel, a
Népmûvészeti Egyesületek Szövetségével, vaj-
dasági és romániai egyesületekkel, a Hagyo-
mányok Házával. Többször hívtak az elmúlt
években határon túlra, így állítottunk már ki
Nagyváradon, az olasz testvérvárosunkban,
Porciában, eljutottunk Svédországba, Német-
országba és Luxemburgba is. Kitesszük a szû-
rét címet kapta a kétévente megrendezett

szomszédoló|
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A tizennégy gyermek anyja, Niobé, elva-
kultságában Létónál, Apollón és Artemisz
anyjánál mondta magát elõbbre valónak.
„Õrültség az, amit tesztek, thébai asszonyok,
többre becsülve a láthatatlan istennõt, mint
engemet, aki elõttetek állok! Minek áldoztok
Létónak, minek tisztelitek õt illatos tömjénnel,
buzgó imádsággal? No hiszen! Szép istennõ!
Inkább elõttem borulnátok térdre! Én dicsõ ki-
rályi házból származom, fényes palotában szü-
lettek gyermekeim, õt meg, hiszen tudjátok,
mint hazátlan koldusasszonyt a hitvány
Déloszon kívül egy sziget sem akarta befogad-
ni. Meg aztán két gyermek! Nekem tizennégy
van. Hét fiú, hét leány, egyik szebb, mint a
másik! Eleget áldoztatok már a két gyermek
anyjának, vegyétek le a babérágat fejetekrõl!”
– írja Trencsényi-Waldapfel Imre Görög regék
(Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990) címû
könyvének vonatkozó fejezetében. A további-
akban röviden: Létó bepanaszolta Niobét a
gyermekeinek: Apollón a fiúkat, Artemisz a
lányokat nyilazta le, csak egy lány és egy fiú
maradt életben. A holttestek tíz napig teme-
tetlenül hevertek, a tizenegyedik napon ma-
guk az istenek földelték el õket. Niobé fájdal-
mában kõvé dermedt, de könnyei még azután
is patakzottak.

Ugyancsak Apollón bünteti meg Kasz-
szandrát, a trójai királylányt, akit megtanított
a jóslás mûvészetére, de mivel a lány nem vi-
szonozta szerelmét, azzal büntette, hogy min-
dig pontosan meglátja majd a jövõt, de soha
senki sem fog hinni neki. Így is történt: ami-
kor közeledtek a görög hajók, Kasszandra
megmondta, hogy azok hozzák magukkal Tró-
ja vesztét, ám senki sem hitt neki csakúgy,
mint tíz év múlva, az „ajándékba” hagyott fa-
ló láttán. Vergilius Aeneis címû eposzában
úgy szerepel, hogy csak Laokoón, a fõpap hit-
te el Kasszandrának, hogy a lóban harcosok
húzódnak meg, és õ mondta a mérgezett ked-
veskedésekkor máig használt mondatot:
„Timeo Danaos et dona ferentes.” (Félem a
görögöket, ha ajándékoznak is.)

Meddõ boncolgatás helyett tehát röviden
bevezetõül csak annyit, hogy kezdetben volt a
bûn. Igen, az eredendõ. Egy alapjában logikát-
lan, megmagyarázhatatlan tiltás megszegése.
Akkor a bûn volna az ember lényege? Nem,
inkább a tiltások megkerülése vagy inkább a
megszegése, amire aztán következik – immár
tökéletes logika szerint – a bûnhõdés. Ha úgy
tetszik, a büntetés. De miféle bûnökrõl is be-
szélnek a kultúrtörténet mítoszai?

A görög mitológia minden epizódját tulaj-
donképpen egyetlen bûn, a hübrisz mozgat-
ja és motiválja. Gyûjtõfogalom volt a hübrisz,
belefért mindaz, ami az istenek akarata ellen
történt. Tulajdonképpen mindazt magába fog-
lalta, amit a Biblia hét fõbûnnek mond: a ke-
vélység (büszkeség), a kapzsiság, a bujaság, az
irigység, a mohóság, a harag és a (jóra való)
restség bûnét. A legismertebb példák, melye-
ket alább idézni fogok, azt bizonyítják, hogy
elsõsorban a kevélység (önteltség) és a kapzsi-
ság minõsült hübrisznek, talán épp ugyan-
azért, amiért a bibliamagyarázattal foglalkozó
teológusok szerint is mindenekelõtt a kevély-
ség választja el a lelket az isteni kegyelemtõl,
és a kapzsisággal együtt leginkább lényege
minden gonosznak, mondhatni az emberi ter-
mészet egyik alapeleme. A büntetés a legke-
gyetlenebb formáktól az egészen enyhéig ter-
jedt, habár – az alábbi két példában – ugyan-
az az isten, Apollón, a mûvészetek és a lelki
szépség istene a büntetõ.
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Nem szívesen bonyolódnék vallásfilozófiai
fejtegetésekbe, egyrészt mert nem
szakmám, s így csak kontárkodva turkálnék
az egyébként nagyra becsült szakterületen,
másrészt, mert néhány olvasót talán
elriasztanék az olvasástól, vagy épp
olyasmi elolvasására kényszeríteném, ami
nem biztos, hogy érdekli.

KULTÚRSZILÁNKOK

Hét az egyben: bûnök 
és bûnhõdések
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A társadalmak fejlõdése során alapvetõen

átértékelõdött egyes bûnök fogalma, és ennek
megfelelõen a büntetés is sokat enyhült. Né-
hány görög mitológiai, illetve bibliai történet
párhuzamából nyilvánvalóvá válik az említett
„enyhülés”. Az Ószövetségben például Ábra-
hám parancsot kap Istentõl, hogy áldozza fel
fiát, Izsákot. Ábrahám nem kérdezõsködik,
hanem épp készül végrehajtani a parancsot,
amikor meglátja a bokorban vergõdõ kost, és
megérti, hûségének itt a jutalma, fia helyett
feláldozhatja a kost. A görög mítoszokban a
Trója ellen vonuló görögök Aulisz kikötõjében
kénytelenek vesztegelni, a jóslat pedig, amit
minden bizonytalan esetben kértek, azt üzen-
te, hogy fel kell áldozniuk a fõvezér felnõtt lá-
nyát, Iphigeneiát. Artemisz istennõ viszont
az utolsó percben kimenti a már lángoló mág-
lyáról a lányt, egy szarvasünõt tesz a helyébe,
és elviszi Iphigeneiát a tauriszok földjére.

Az ókori görög tragédiák sajátossága volt,
hogy csak közismert történetet dolgozhattak
fel, s a darab értékét éppen az adta, hogy az
illetõ szerzõ a két „kötelezõen választható”, a
trójai és a thébai mondakörbõl milyen epizó-
dot ragad ki, melyik szereplõt állítja a közép-
pontba, milyen lelki konfliktus emésztõ tüzébe
helyezi. A legkedveltebbek közé tartozott épp
Iphigeneia családja: apjának, Agamemnon-
nak, illetve testvéreinek, Élektrának és
Oresztésznek a története. Dióhéjban össze-
foglalva: Agamemnon, a görög seregek fõve-

zére, miután lányáról mindenki azt hiszi, hogy
máglyán feláldozták, tíz évet tölt Trója ostro-
mánál. Közben otthon felesége, Klütaim-
nésztra új párra talál Aigiszthosz személyé-
ben, két gyermeke, Élektra és Oresztész pedig
felnõ. Amikor Agamemnon hazatér Mükéné-
be, a hadizsákmány részeként idõközben sze-
retõjévé lett Kasszandrát is magával hozza. Ez
már csak – mondhatni – ráadás az Iphigeneia
megölése és a tízéves távollét hübriszére:
Klütaimnésztra Aigiszthosszal együtt megöli
hûtlen férjét és annak szeretõjét.

A mai perrendtartás talán gondolkodás nél-
kül fel is mentené a gyilkos feleséget, de a sze-
met szemért bosszúelvvel mûködõ világban
bûnhõdnie kellett: Élektra felbiztatta öccsét,
Oresztészt, hogy ölje meg anyjukat és annak
szeretõjét. Ám Oresztész is az önbíráskodás
hübriszébe esett ugyanúgy, mint anyjuk, csak
közben már a környezõ világ annyira fejlõdött,
hogy a gyilkosságot nemcsak újabb vérontás-
sal, hanem más bûnhõdéssel is meg lehetett
torolni. Oresztész története így válik az épp
alakuló jogállamiság egyik legelsõ példájává: a
gyilkosság után elmenekül, de ûzõbe veszik az
erünniszek (a római mitológiában fúriáknak
nevezik õket), a bosszúállás istennõi. Oresz-
tész Delphoiba, majd Athénbe ment, ahol egy
bíróság – Pallas Athéné támogatásával – fel-
mentette, és azt is megtudta, hogy az
erinnüszöktõl akkor szabadul meg végleg, ha
elmegy a tauroszokhoz, és elhozza Artemisz
égbõl hullott szobrát. Különbözõ kalandok kö-
zepette ez is sikerül, és mondhatni ezzel véget
is ér a fogat fogért vérengzés.

Odüsszeusznak sem járt halál azért, ami-
ért a kelleténél büszkébb volt az eszére, hogy
tíz év „állóháború” után az õ csalafinta ötleté-
nek segítségével sikerült Tróját elfoglalniuk.

A keresztény szóhasználat bûnbocsánatról
beszél, illetve a krisztusi megváltásról. Ha pe-
dig a hét fõbûnt nézzük és belegondolunk,
hogy gyónáskor mi volna bármelyikért is a
büntetésünk, nem volna kétséges, hogy egy
kis plusznassolásért, irigykedésért, kivagyisá-
gért, netán a jóra való restségért helyén ma-
rad-e a fejünk vagy sem. Ami természetesen
nem a bûnözésre való felbujtást jelenti, hanem
az erkölcsi értékrendünk követelményeinek
betartását, amirõl Immanuel Kant német fi-
lozófus azt mondta, hogy „Fölöttem az ég,
bennem pedig a kategorikus imperatívusz”,
József Attila pedig majdnem ugyanígy véle-
kedik, amikor kijelenti, hogy „Az én vezérem
bensõmbõl vezérel!”

Molnár Judit

Görög vázakép
a Louvre-ból:
Oresztész, Apollón,
Klütaimnésztra
és az Erinnüszök
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– Vajon Tóth Tünde emlékszik-e, milyen
elõadás hagyott benne elõször olyan mély
élményt, aminek eredményeként elhatároz-
ta, hogy õ is színésznõ lesz?

– Ha jól emlékszem, elõször A hétfejû tün-
dér címû mesedarabot láttam a színházban,
ám az elsõ igazi nagy élmény az Yvonne, bur-
gundi hercegnõ volt a ’80-as évek vége felé.
Viszont én nem azzal kezdtem rögtön a serdü-
lõkoromat, hogy márpedig, ha törik, ha sza-
kad, színész leszek, mivel elõbb más akartam
lenni: amikor szüleim beadtak zongorát tanul-
ni, akkor zongoramûvész, a balettórák hatásá-
ra pedig a balettmûvészi pályáról álmodoztam.
Késõbb orvosnak készültem, majd halászmér-
nöknek, mert nagyon jól ment a kémia és a bi-
ológia. A matematika viszont nem annyira,
azért mentem át X. után humán osztályba.
Oroszból érettségiztem, Bán Judit tanította,
példaértékûen. Igyekezett velünk az egész

orosz kultúrát megismertetni, sokat hallgattunk
például Viszockijt, õ beszélt elõször Nizsinszkij-
rõl, nyelvgyakorlásképpen pedig Puskint olvas-
tunk, az Anyegint. A verseket és a versmon-
dást mindig nagyon szerettem, X.-ben orszá-
gos szavalóversenyt is nyertem. De csináltam
például olyasmit, hogy iskola helyett beültem
az Ady-múzeumba, és nagyon sok mindent el-
olvastam. Utána megkértem a magyartanár-
nõnket, engedje, hogy tartsak egy Ady-órát.
Megengedte, jól sikerült. És elõfordult az is,
hogy beültem egy cukrászdába, és Nichita
Stãnescu-verseket fordítottam. Szóval tulajdon-
képpen nem lógtam, hanem mást tanultam.

– Az éneklést még nem is említette…
– Az iskolában elõfordult ugyan, hogy alkal-

manként kérték, illusztráljam a szöveget egy-
egy dallal, de a fõiskolán figyeltek fel az ének-
hangomra. Kolozsváron végeztem 1996-ban,
mi voltunk az elsõ évfolyam. Nagyon erõs csa-
pat voltunk, de képzést is sokfélét kaptunk,
még a filmezés rejtelmeibe is beavattak. Olyan
nagy tudású, széles látókörû tanáraink voltak,
mint például Kötõ József vagy Bréda Ferenc,
akiktõl nemcsak szakmai tudást, de általános
mûveltséget is alaposan kaptunk. Két évig Ko-
lozsváron játszottam, majd Temesvárra hívtak,

Az egész elõadás legyen
jó, ne csak részletek!
TÓTH TÜNDE az 1998/99-es évadban
szerzõdött a nagyváradi Szigligeti
Társulathoz, s bár tulajdonképpen
hazajött, színész-rendezõként akkor
mutatkozott be: Orfeum címmel
a páholyelõcsarnokban rendezte meg
az Ady váradi éveit felidézõ zenés irodalmi
összeállítást. Emlékezetes produkció volt,
azóta is minden évadban kap feladatot,
és alakításai mindig emlékezetesek.

Tóth Tünde színmûvész rendezõként is jeleskedik

Ababi Csillával
(jobboldalt)
a Leonce
és Lénában
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a harmadik gyermekem, az elsõ kisfiunk.
– Az évek során melyek voltak a legjelen-

tõsebb szerepei?
– Minden szerepet szeretek, a kis szerep is

nagy munka. Soha életemben nem adtam
vissza szerepet, nem is tartom etikusnak, leg-
jobb tudásom szerint igyekszem megoldani a
feladatot. Most nem sorolnám fel minden sze-
repemet, a legutóbbi nagy kedvenc A mi osz-
tályunk címû darab Mariankája. Ezt mérföld-
kõnek érzem a pályámon, ugyanis olyan elõ-
adás, amilyet én tulajdonképpen szeretek: az
egész legyen nagyon jó! Hiába alakít sikeresen
egy vagy két ember, számomra a teljesség a
fontos. Nem az a lényeg, hogy esetleg én le-
gyek a középpontban, a többi úgysem számít.
Igenis számít a legrövidebb szöveg, a legki-
sebb szerep sikerültsége is.

– Ezek szerint jól tud együttmûködni a
kollégákkal, mert nézõként soha nem érzek
semmiféle feszültséget.

– A magánemberi kapcsolatok nem is jö-
hetnek át a színpadon. Örülök, hogy említet-
te, a játékomban nem érezni soha feszültséget
a partner vagy partnerek és közöttem, s ezt a
jövõben is meg szeretném õrizni.

– És milyen rendezõi tervei vannak?
– A rendezésben volt egy kis szünet, aztán

jött A legbátrabb gyáva, a Rómeó és Júlia a
bábszínházban, az Áni Máni, a Leánder és
Lenszirom, legutóbb pedig A rút kiskacsa.
Voltam párszor segédrendezõ, de mint ilyen
sokat nem tettem, inkább figyeltem a próbá-
kon, hisz egyébként is szeretem a próbafolya-
matokat, jó látni, helyesebben meglátni, ki mit
gondol az épp alakuló szerepformálás közben.
A rendezéssel kapcsolatban nem tervezek
semmit, ha kapok felkérést, nagyon szívesen
elvállalom. Egyébként sincs hová „sietnem”,
Peter Brook szerint például legalább húsz év
szükséges egy rendezõi felfogás kiforrásához.
A Temesvári Nemzetibõl kérdezték, nem vál-
lalnék-e rendezést, de mivel nem tudjuk elõre
az egész évadot, senkit nem szeretnék össze-
zavarni. Igyekszem a konfliktushelyzeteket
megoldani, elsimítani, számomra az a fontos,
hogy a vezetõnek ugyanazok legyenek az ér-
tékei, mint az enyémek. A színházi munkában
az is nagyon jó, hogy különleges találkozások
adódnak: a színész színésszel, rendezõvel,
díszlettervezõvel találhat rá gyorsan a közös
hangra, amire aztán építeni lehet az elõadás
sikere érdekében. Nagyon szeretem, amikor
kellemes hangulatban, gördülékenyen megy a
munka, nagyon jólesik jól dolgozni!

Molnár Judit

és az anyagiak miatt át is szerzõdtem. Ott ren-
deztem 21 évesen az Oz, a nagy varázslót.

– Mikor ébredt fel a rendezési vágya?
– Nem álmodoztam különösebben a rende-

zésrõl, a szükség hozta. A kollégákkal arról
beszélgettünk, hogy jó volna egy gyerekdarab,
kellene egy gyerekdarab, de senki sem akart a
rendezésébe belevágni; gondoltam, megpró-
bálom. Én dramatizáltam, én írtam a dalszöve-
geket, s még rá is énekeltem. Nagyon jól ösz-
szeállt, két éven keresztül játszották. Egy ki-
szálláskor, Aradon én is beugrottam Toto sze-
repébe, mert a kolléganõ nem tudott eljönni.
De akkor már megvolt a nagyobbik lányom,
nehéz volt kisgyerekkel a hátamon kiszállásra
járni, ezért határoztunk úgy, hazajövünk, hogy
a szüleim besegíthessenek a gyereknevelésbe.
Egyébként az Orfeum is ugyanúgy jött létre,
mint az Oz: éreztük, kellene valami új, valami
más, és én felvállaltam.

– És nem sokkal ezután a Kiss Stúdió
Színház híres Madách-adaptációjában meg-
kapta Éva szerepét.

– Igen, Varga Vilmos látta az Orfeumot, és
azt mondta, én leszek Éva. Nagyon nagy siker
lett, sokat játszottuk, németországi turnéra is
mentünk. Nem lehet elfelejteni azt a katartikus
érzést, amikor például Kastlban, az akkor még
mûködõ magyar gimnázium gótikus szilenci-
umtermében a szó legszorosabb értelmében
felzengtek Madách szavai. Aztán megszületett

vastaps|

A múlt hónapban
bemutatott, Az én

kis hûtõkamrám c.
darabban Dimény

Leventével
és Firtos Edittel

A Közellenségben
Kiss Csabával
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Szûts Dezsõ alakját, pályafutását lehetetlen-
ség úgy felidézni, hogy lépten-nyomon ne
bukkanjon elõ Ady Endre neve, alakja is, fõleg
Ady nagyváradi éveinek vonatkozásában. A
múlt századelõnek ez a különc viselkedésû és
megjelenésû figurája megrekedt tehetség volt,
maradandó alkotások nélkül. A kortársak visz-
szaemlékezései szerint gyakran váltotta ki kör-
nyezetének ellenszenvét intrikus, gátlástalan
magatartásával. Adyra hatással volt mefisztói
lénye: egyszerre vonzotta és taszította õt.
(Szûts idõnként idegszanatóriumok lakója
volt.) Gonosz praktikáival, kétes értékû taná-
csaival rossz szelleme volt, de egyben maró,
kíméletlen kritikájával ösztönzõje magasabb
célok felé. A kettejük bonyolult, ellentmondá-
sos, olykor konfliktusoktól sem mentes viszo-
nya nagyon jól érzékelhetõ a Szûts új lapja, az
elõzõ részben említett Színházi Újság beindí-
tása körüli – Ady keltette sajtóaffért követõ –
együttmûködésük fejleményeibõl. Éppen az
Ady által indulásból inkriminált lap hasábjain.

„Sajtókakasok” összecsapása

Hegedûs Nándor, a két világháború közötti
váradi sajtóvilág, magyar közélet és politikum
kiváló képviselõje, jeles Ady-kutató, az Iroda-
lomtörténeti Közlemények 1957. januári
számában foglalkozott behatóan ezzel a kér-
déssel, a Hét ismeretlen Ady-vers és néhány
ismeretlen Ady-próza címû tanulmányában.
„Az irodalomkutatás elõtt teljesen ismeretlen
maradt a nagyváradi Színházi Újság címû na-
pilap, amely 1900–1901-es években jelent
meg, és szinte zsúfolásig tele van Ady Endre
nagyváradi életének nyomaival – hívja fel a fi-
gyelmet Hegedûs. – De ezeken a nyomokon
kívül ez a furcsa színházi napilap szépszámú
Ady-írással is ékes, amelyekrõl eddig semmifé-
le könyv vagy gyûjtemény nem vett tudomást.
A Színházi Újságot Neumann Vilmos nevû
nyomdász indította el. Szerényméretû kis
nyomda volt az övé, kézenhajtott gépekkel.
Neumann Vilmos a lap kiadásában nyomdájá-
nak foglalkoztatását látta, és megelégedett
volna vele, ha saját szedési és nyomási mun-
káját megkeresi. Az újság esténként jelent
meg. Elsõ számát 1900. október 17-én adták
ki az újonnan épült Szigligeti színház ünnepé-
lyes megnyitása alkalmából. Ezen mint felelõs
szerkesztõ Marton Manó neve látható. Marton
Manó a Nagyvárad címû lap segédszerkesztõ-
je volt ekkor. Neve azonban csak egy napig
szerepel a színházi újságon, mert másnap már
Pillangó álnév látható a lap homlokán, még-
pedig 1900. október 18-tól november 2-ig.
Ezen a napon Szûts Dezsõ veszi át a szerkesz-
tést, Ady barátja és mefisztója, akit õ maga a
Magyar Pimodanban Ártás és Tébolynak ne-
vezett. Ez a tehetséges, zabolátlan és kiszámít-
hatatlan ember ettõl kezdve hat hónapon át
vezeti ezt az újságot.”

Az újság megindulását nyomban Ady Endré-
vel folytatott éles polémia kísérte. Ady a Sza-
badság címû lapban október 18-án Színházi
sajtó címû kis cikkében haszontalannak, ártal-
masnak bélyegezte egy színházi lap megindítá-
sát (Lásd a Biharország elõzõ számát.) A lap
csípõsen válaszolt, mire Ady önérzetes nyilat-
kozatban utasította vissza a „lapocska korlátolt

A legnagyobb magyar
„nemíró” (2.)
Szûts Dezsõ (Nagyvárad, 1869 –
Nagyvárad, 1926) újságíró, szerkesztõ,
Ady Endre barátja és ivócimborája, sokak
véleménye szerint Ady „egyik rontó
szelleme” volt. Kettejük viszonyának bizarr
keretet nyújtott a Szûts szerkesztette
Színházi Újság.

A kõszínház
megépültével
színházi bulvárlap
is indult
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gyanúsítását”. Valószínû, hogy már a Pillangó
álnév alatt is Szûts Dezsõ szerkesztette a Szín-
házi Újságot. A polémia során szerkesztõi üze-
netben felelt Adynak, mondván: ha úgy tetszik,
folytassa. De Ady nem folytatta a civakodást,
errõl a Szabadság 1900. október 21-i száma
az alábbiakat közölte: „Az Ady Endre és Szûts
Dezsõ urak között felmerült ügy a mai napon
lovagias ton elintézést nyert. Nagyvárad,
1900. október 20. Halász Lajos, Bíró Lajos,
Ady Endre megbízottai, dr. Fodor Gyula, dr.
Kurländer Ede, Szûts Dezsõ úr megbizottai.”
Vagyis a megbízottak, azaz a segédek közbejá-
rására a párbajozó felek kibékültek. (Lásd Pé-
ter I. Zoltán: Ady harcos párbajellenessége és
ifjúkori párbajai, in. Várad 2016. 9. szám.)

Hogy a két ifjú „sajtókakas” közötti viszály
milyen hamar rendezõdött, mi több, Adynak
is felkínáltattak az általa indulása napján faty-
tyúhajtásnak minõsített lap hasábjai, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy három nap eltel-
tével már õ is beszállt a munkatársak közé.

Két oldalról bombázta Adyt

Mivel Ady Endre Nagyváradra érkezése
napjától gyakorlatilag naponta nyomon követ-
te a színház építésének mozzanatait, a társulat
létrejöttének fejleményeit, rengeteg tudósítást
írt a teátrum életérõl, lehetetlen volt végül is
barátja színházi lapjától távol maradnia.

„A Színházi Újság 1900. november 23-án
nõi aláírással ellátott leveleket kezd közölni – ír-
ja Hegedûs Nándor. – Az aláírás: A’-dyné. Az
elsõ cikknek a címe: Santuzza és azt panaszol-
ja fel, hogy a színigazgató nem tûzi mûsorra a
Parasztbecsületet, holott Székely Anna szemé-
lyében kitûnõ althangú énekesnõ van Santuzza

szerepére. A cikk tanulmányozása nem nyújt
megnyugtató következtetést a szerzõre, pedig
joggal feltehetõ, hogy ezeket Ady írta. Csak-
hogy ebben az elsõ cikkben néhány francia szó
akad, amiket Ady sohasem használt még ekkor,
maga a kis cikk Ady Endre egyik »csodásan
hangulatos« versébõl idéz, és bajos elhinni,
hogy õ saját magát idézné. De már a lap de-
cember 4-i számában Négy évszak címû és
szintén A’-dyné aláírású levél a szerkesztõhöz
igen gyanús. Két okból. Elõször azért, mert
Pintérné Szép Olga nevû drámai szendérõl
szól, akibe Ady diákosan szerelmes volt, a má-
sik pedig az, hogy a cikk stílusa mûvésztollra
vall. Persze az aláírás is Ady mellett szól.

A Színházi Újság az alatt a fél év alatt,
amíg Szûts Dezsõ szerkeszti, Ady személyét
két oldalról bombázza. Állandóan felszínen
tartja a Még egyszer címû verskötet megjele-
nésének kérdését. Ady Endre már 1900 má-
jusában meghirdette, hogy Még egyszer cí-
men új verskötetet ad ki. Az elõfizetési díjakat
fel is szedegette a könyvre. De a kötet
sehogysem tudott megjelenni, és mint tudjuk,
egészen 1903 év szeptemberéig nem is sike-
rült kiadni. Szûts Dezsõ azonban sûrûn ad hírt
arról, hogy a könyvet már szedik, már nyom-
ják, már készen van, holott igen jól tudta,
hogy a verseskötet még a holdban van. Álor-
cás magasztalások jelentek meg a Még
egyszer-rõl, mutatványokat közölt belõle,
csakhogy Ady napjait megkeserítse. Ez volt
az egyik bombázás.

A másik Ady nõügyeit robbantotta fel. Cél-
zások, sunyi allúziók, ügyesen elrejtett, de a
beavatottak elõtt mégis világos szerkesztõi
üzenetek hívták fel az olvasó figyelmét Ady
szerelmeire vagy flörtjeire. A sok tûszúrás kö-
zött azonban találunk komolyabb kellemetlen-
kedést is. Ilyen volt a Színházi Újság 1900.
november 23. számában megjelent híradás:
»Hymen. Ady Endre, a Szabadság fõmunka-
társa, a jeles poéta, tegnap jegyezte el Marton
Gabriella kisasszonyt, a nagyváradi lapok ked-
velt tárcaírónõjét.«”

A Színházi Újságot 1901. május 1-ig szer-
kesztette Szûts Dezsõ, azután Kaczér Vilmos
vette át a lapot. Április 30-án már az õ neve
szerepel mint felelõs szerkesztõé. Kaczér
igyekszik színes újságot nyújtani. Az õ szer-
kesztésében Esti líra címmel új rovatot nyit-
nak, és mint a lap szeptember 28-i számából
kiderül, ennek Ady Endre a vezetõje. Ady itt is
közli verseit.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár összeállítása
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A színház timpanonját allegorikus dombor-
mûvek ékesítették: középpontját egy három
méter magas nõalak foglalta el, Patrona
Hungariae, egyik kezében a magyar címeres
pajzzsal, másik kezében karddal. A fõalaktól
jobbra két nõi dombormû volt látható. Az álló
alak a zenét ábrázolta, a mellette fekvõ nõ ál-
arccal kezében a színmûvészetet jelképezte. A
fõalaktól balra levõ szakállas férfi, kezében
lanttal, a költészetet szimbolizálta. Mögötte
volt a tragédia megszemélyesítõje, egy fekvõ
férfialak, kezében tõrrel.

Az elsõ híradás a timpanonbeli kompozíció-
ról a Nagyvárad napilap 1900. április 24-i
számában jelent meg: „Nap-nap mellett mind
ékesebben bontakozik ki a színház meglepõen
szép képe a munkásállványok égnek meredõ
gerendáinak sûrû erdejébõl. Immár a gyönyö-
rû palota homlokán ott ragyog a pompás dísz:
a szoborcsoportozat, mely a színmûvészet apo-
teozisát alkotja. A szobormû alakjai mûkõbõl

vannak formálva, s a tragédiát, vígjátékot, iro-
dalmat s zenét személyesítik. A csoport a hom-
lokzat háromszögében, az úgynevezett timpa-
nonban van elhelyezve, s Peller Ferenc nagy-
váradi szobrász ízlését, ügyes kezét dicséri.”

A színház felépítése után két és fél évtized-
re már hullani kezdtek a timpanonról a dom-
bormûvek darabjai, s ez 1930-ban tragédiá-
hoz vezetett, amint az Nagy Béla színháztörté-
nész kutatásaiból tudható. Ebben az évben egy
viharos tavaszi éjszakán a szemközti konflisál-
lomásról a kocsisok bemenekültek a zivatar
elõl a portikusz alá, de egyiküket egy lezuha-
nó, több kilós szobordarab annyira megsebe-
sített, hogy késõbb belehalt sérülésébe. Ezután
a hatóság leverette a még megmaradt dom-
bormûveket, és a timpanon mezejét simára
vakolták. Az allegorikus dombormûveket majd
csak 2008 tavaszán rekonstruálta hitelesen
Deák Árpád szobrászmûvész.

1900 júliusában meghozták a budapesti
Mayer cégtõl a víg- és szomorújáték mûkõbõl
készített két allegorikus szobrát, ezeket szep-
temberben a színházba vezetõ lépcsõsor két
szélére állították fel. Ezeket is Deák Árpád res-
taurálta 2008-ban.

A nagyváradi eklektikus építészet egyik
legszebb példája a színház épülete.
Legdíszesebb része a neoklasszicista
fõhomlokzat, a fõtengely kiemelésére
a középrész elé nyílt oszlopos csarnokot –
portikuszt – tervezett a bécsi Fellner
és Helmer cég, háromszögû oromzattal,
azaz timpanonnal.

A színház
fõhomlokzata nem
sokkal a felépítése
után 

Amit a színházról
tudni illik

A hátsó homlokzat valamikor a két világháború között
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rinti szavazás viszont meglepõ eredményt ho-
zott: 33 nem és 33 igen szavazat született arra
a kérdésre, hogy Szigligeti Edérõl nevezzék-e el
a színházat vagy sem. Ilyen esetekben a döntés
a polgármesterre marad. Bulyovszky igennel
szavazott, amit lelkes éljenzés és nagy zaj köve-
tett. Így tehát Nagyvárad színházát Szigligetirõl
nevezte el a város törvényhatósága.

Nem hagyta szó nélkül a történteket Ady, így
kommentált lapjában: „…A bodonosi szénharc
semmi ahhoz képest, amilyen harcokat ezért a
mi agyondíszített kis színházunkért vívunk. Már
a neve is micsoda csetepatét szült. Városi vagy
Szigligeti?… A harc elült, az új színház neve:
Szigligeti Színház. […] Azt a már túlságosan is
díszelgõ kis színházat Nagyvárad város emelte.
Olyan hatalmas áldozat árán, amit az idegen
méltányolni nem tud. Deszkája mindnyájunk
katedrája lesz. Ebben a mi csoportokból álló
társadalmunkban mindenki meg akarja kapni
ízléséhez és igényéhez képest áldozataiért a re-
numerációt. A tragédia nem foglalhatja le, az
operett sem. A Szigligeti-repertoár legkevésbé.
Haragudjanak meg rám, de az összes színpad-
ra termett darabok közt a színmû nevezhetõ
leginkább efemer becsûnek. Egy kurta, sokszor
nagyon is átmeneti korszak pillanatnyi felvéte-
le, mely óriási hatást tehet azokra, kik a leka-
pott vidéket és mozgó bábujait ismerik, de ránk
legfeljebb érdekességével hathat. Szigligeti
nagyságából ez mit sem von le, de darabjaiból
igen. A színház azonban, mely minden kornak,
de elsõsorban a jelennek tükre, nem szolgálhat
eszközül a köteles kegyelet könnyû leróvására.
Színházat elnevezni egy elmúlt kor – bár tagad-
hatatlanul – zseniális rajzolójáról nem lehet.
Szigligeti emlékét szobor õrizze! A nagyság
mindenkori értékének szimbóluma a szobor.
Szobrot érdemel Szigligeti, s városi nevet a
színház, melyet Nagyvárad város annyi érdem-
mel és áldozattal emelt a kultúra nemesítõ csar-
nokául…” (Szabadság, 1900. június 17.)

Péter I. Zoltán

Amilyen göröngyös út vezetett a színház épí-
tésérõl szóló határozat megszületéséig, legalább
olyan nehezen született döntés a színház név-
adása ügyében. Elsõként az 1900. május 11-i
közgyûlésen került szóba a jövendõ színház ne-
ve. Kuncz Gusztáv felvetette, hogy Városi Szín-
ház legyen a neve, szemben a Szigligeti Társa-
ság átiratával, melyben a Szigligeti Edét javasol-
ták. Bulyovszky József polgármester javaslatára
ekkor még elhalasztották a döntést. Másnap
Kurländer Ede a Nagyvárad cikkírójaként tá-
madta Kuncz javaslatát. Mint írta: „Ennél sok-
kal megfelelõbb volna Nagyváradi Nemzeti
Színház, vagy Nagyváradi Népszínház, de leg-
megfelelõbb a proponált Szigligeti Színház.”

Más véleményen volt Halász Lajos újságíró,
aki a Nagyváradi Napló hasábján május 19-én
így írt: „Dilemma elõtt áll a városi közgyûlés,
nem tudja, a most épült díszes színházat miképp
nevezzék el: Városinak vagy Szigligeti Színház-
nak? A nagy többség az elõbbi elnevezést óhajt-
ja, de attól fél, hogy ha szíve hajlamai szerint
cselekszik, akkor akadni fognak többen, akik ke-
gyetlenséggel vádolják Szigligeti iránt, lesz olyan
is, aki tudatlanságot is imputál nekik, azt mond-
ván, hogy a Szigligeti név leszavazásával csak
azt mutatták ki, hogy nem tudják, ki volt Szigli-
geti Ede. […] Ezt a színházat végtelen sok küsz-
ködés után, jelenleg még ki sem számítható ál-
dozatok árán Nagyvárad város építtette az adó-
fizetõ polgárok sok-sok ezer filléreibõl, kell te-
hát, hogy a színház elnevezésében kifejezést
nyerjen, hogy ez a színház városi színház, a pol-
gárság tulajdona, édes mindnyájunk büszkesé-
ge. […] Neveztessék ezért a mi színházunk egye-
dül és kizárólag Városi Színháznak…” Mintegy
kiegészítésként azt is javasolta, hogy Szigligeti
Edének állítsanak egy mellszobrot a színház elé.

A város közgyûlése június 15-én tûzte napi-
rendre a színház nevének kérdését. Amint az a
Nagyvárad másnapi számában olvasható, igen-
csak megoszlott a bizottsági tagok véleménye,
és heves vitába torkollt a szópárbaj. A név sze-
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dombok és a folyó felõl hûvös, fanyar
illatot hozott a szél, versenyt úsztak a

levegõben az ökörnyálak. Rakon-
cátlan kis szélrohamok tépázták a
park fáit, és az asszony hosszú

haját összeborzolták. Színes leveleket táncoltat-
tak az ösvény felett, majd odébbálltak, és min-
den mozdulatlanná vált, mint ahogy õ maga is,
amikor meglátta a földön heverõ alélt nõt, aki
nem lehetett több negyvenévesnél. Szép volt,
természetes bájjal az arcán. Hosszú vörös haja
szétterült az avaron. Fekete estélyi ruha simult
a testére, ami meghökkentõen hatott ezen a
hétköznapi hajnalon.

A nõt látásból ismerte. Régebben mindig a
város egyik bérpalotájából lépett ki két kisgye-
rekkel. Volt egy pillangó alakú tetoválás a vál-
lán. Óvatosan a nõ fölé hajolt. Igen. Ott volt a
jobb vállán a tetoválás. Hirtelen ismerõs par-
fümillat csapta meg. Épp olyan, mint a
Sparkling White Diamonds, amit a férje két éve
San Franciscóból hozott neki, amikor ott tartott
elõadást egy orvosi konferencián. Az illat felka-
varta az emlékeit.

Kicsit zavarosan emlékezett vissza. Valami
perrel fenyegették az urát, de az nem akart be-
szélni róla, egyre idegesebb lett, és egy nap
nem jött haza, sõt másnap, harmadnap és két
hét múlva sem. Õ sírt, egyre kétségbeesettebb
lett. Nem értette, hova tûnt el a férje, miért
nem jelentkezett a munkahelyén sem. Torok-
szorítóan rossz érzés volt a hiánya. A gyerekek

is sírtak az apjuk után. A rendõrségen türelem-
re intették, nyugtatgatták, hogy megtalálják, de
õ nem tudott megnyugodni, és nem akart to-
vább várni. Zaklatottan bolyongott az utcákon.
Kérdezõsködött ismerõstõl, ismeretlentõl, és a
férfi fényképét mutogatta nekik, míg nemsoká-
ra egy fekete kalapos úr azt mondta, hogy fel-
ismeri a doktor urat a fotón. Pár hete látta be-
menni abba az ódon, magas bérházba, ami a
város központi parkja mellett áll.

Két óra múlva már a márványlépcsõket
mászta lihegve az öreg bérpalotában, ahol egy-
kor tizenöt évig laktak, és mára minden megko-
pott. A lift nem mûködött, tetejét szemét borí-
totta. A házmesterné ajtaja be volt deszkázva.
Jól emlékezett rá, az ötven év körüli nõ az épü-
let takarítása mellett a rigolyás, beteg urát is
ápolta, aki, míg egészséges volt, folyton verte
az asszonyt. Aztán, amikor az embert elvitte a
halottaskocsi, a házmesterné felvette a piros se-
lyem ruháját, kifestette magát, és elment tán-
colni a Lord’s mulatóba.

A lépcsõház ablaküvegei kitörtek. Fázni kez-
dett. Most látta, hogy vékony estélyi ruhában
van. Nem emlékezett rá, mikor vette fel. A lép-
csõház mennyezetén pókhálók remegtek a hu-
zattól.

A függõfolyosókról a kilátás a belsõ udvarra
nyílt, ami aknaszerû volt, sötét és félelmetesen
mély. Az évtizedek során sokan követtek el itt
öngyilkosságot a mélybe vetve magukat. A két
épületszárnyat összekötõ teraszról rá lehetett
látni a város déli részére. Régen esténként innen
bámulták a távoli, hunyorgó fényeket, nagyokat
kiáltottak a lábuk elõtt elterülõ városra, és hall-
gatták, miként száll a hangjuk a háztetõk felett,
felborzolva a cserepeken szunnyadó csöndet.

Az ötödik emeleti folyosó plafonján lyuk tá-
tongott, vasbetondarabok lógtak ki fenyegetõen.

Régen sok barátjuk járt ide. Verseket olvas-
tak fel és a festményeiket mutatták be. Most
meg csak a múlt kísért itt, és az idõ mutat pél-
dát az enyészetbõl.

Régi lakásuk bejárata elõtt gyengeség tört rá.
Leült a küszöbre. Ha jobban lesz, majd be-
megy. Pár percre lehunyta a szemét.

Aztán belépett. A szobában halk zene szólt.
Gyertyák világítottak, félhomályba burkolva az
estélyi ruhás férfiakat és nõket. Mind feketében
voltak, kristálypoharakkal a kezükben. Álarc
volt rajtuk. Mintha egy velencei karneválba
csöppent volna. Hatalmas tükör csillogott a

A
A titokzatos nõ
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jobb oldali falon. Hirtelen megpillantotta ma-
gát. Karcsú volt és fiatal. Fekete selyemruha si-
mult rá. Vörös haja kontyba tûzve. Vállán a te-
tovált pillangó szárnya mintha meglebbent vol-
na. Épp elámult a saját szépségén, amikor hoz-
zálépett egy lakáj, és szólt, hogy átvezeti õt egy
másik terembe, mert valaki várja.

– Milyen jól néz ki a doktor felesége – jegyez-
ték meg a háta mögött. Azt is suttogták, hogy
a férje akar találkozni vele. Ennek megörült.
Végre megtalálta! Ha az ura meglátja, milyen
szép, akkor nem fogja többé magára hagyni.

Az egykori hálószobájuk ajtaját nyitották ki
elõtte, és õ belépett a félsötét helyiségbe. A la-
káj bezárta az ajtót, és magára hagyta õt. A szí-
ve hevesen vert. Megroggyant a térde. Le akart
ülni, de nem volt sehol egy szék, sem más bú-
tor. Az üres szobát megtöltötte a Sparkling
White Diamonds parfüm illata, pedig csak pár
cseppet tett belõle a nyakára. Ha megérzi a fér-
je, biztosan elõjön, hiszen tõle kapta. De nem
jött, csak árnyak mozogtak. Megreccsent a pad-
ló, és sóhajokat hallott. Hideg futott végig a há-
tán, félni kezdett. A sárga selyemfüggönyt meg-
lebbentette a szél. Ijedten kapaszkodott bele.

Mit keres õ itt? Mi ez a színházi elõadáshoz
hasonlító jelenet? Milyen szellemtanya ez? El-
húzta a függönyt, lenézett az alatta elterülõ
parkra, és kilépett az ablakon. A lábával kitapo-
gatta az ismerõs tûzlépcsõt, és gyors iramban
mászni kezdett lefelé. Hûvös szél fújt. A Hold
eltûnt a palota kupolája mögött. A második
emeleten pár ablakból világosság szûrõdött ki.
Tehát még laknak itt. Lejjebb már sötétebb volt,
nem látta, hova teszi a talpát, érezte, hogy el-
fogytak a lépcsõfokok. A két karja egyre erõt-
lenebbé vált, nem bírta tartani magát, és csúsz-

ni kezdett. Ágaknak ütközött, melyek eltörtek
alatta, és õ lezuhant.

Amikor magához tért, a földön feküdt. A szá-
jában savanykás ízt érzett, a szíve összevissza
vert. A fél oldala elzsibbadt. Bámulta a sárguló
fákat. A dombok és a folyó felõl hûvös, fanyar
illatot hozott a szél. Érezte, ahogy a rakoncátlan
kis szélrohamok szétzilálják hosszú vörös haját.
Egy pillanatra mintha látta volna magát kívülrõl,
ahogy széttárt karokkal fekszik a földön fekete
estélyi ruhában, meztelen vállán a tetovált pillan-
góval, és a szél színes leveleket táncoltat körülöt-
te, aztán minden elsötétült elõtte.

A város ébredezett. A parkon tréningruhás
emberek futottak keresztül. Néhányan a kutyá-
jukat sétáltatták. Egy fekete szakállas fiatalem-
ber vette észre a földön heverõ nõt. Fölé hajolt,
kitapintotta a nyakán az ütõeret, majd mobilte-
lefonjáról mentõt hívott. A nõ szirénázást hal-
lott. Érezte, hogy valakik viszik, meg-megdöc-
cennek vele, a mellkasát nyomogatják, tût szúr-
nak a vénájába. Öklendezni kezdett.

– Hála istennek, él! – kiáltotta egy férfihang.
– Tudja valaki, ki ez a nõ? Van nála igazolvány?

– Nincs. Csak egy férfi fényképét szorongat-
ja. Talán azon a nyomon el tudunk indulni –
hallotta egy nõ válaszát, aztán újra bódulatba
zuhant.

Az ügyeletes orvos átvette a nõvértõl a gyû-
rött fényképet. Kisimította, sokáig nézte, aztán
meglepetten kiáltott fel.

– Te jó ég, hiszen ez a férfi a fotón dr. W.
idegsebész, akit a rendõrség hetekig keresett,
és csak a tegnap találták meg a holttestét egy
bérpalota aknaszerû udvarának a mélyén. Állí-
tólag egy orvosi mûhiba miatt lett öngyilkos.

Tóth Ágnes
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Nem volt diadalmenet az élete, de kitartásá-
nak, eltökéltségének köszönhetõen dr. Oláh
Józsefnek sikerült révbe érnie szakmájában és
kortárs irodalmárként egyaránt. Idén adta ki
harmadik verseskötetét, és olvasótábora igen
népesnek mondható. A 101 vers a Szilágy-
ságról címû, tavaly megjelent antológiában is
van költeménye. Margittán és környékén –
beállva a Horváth Imre, Gittai István és Papp
Attila által kialakított sorba – mostanra felzár-
kózott a kedvencek közé.

Elsõ kötete Fekete-kék virág címmel jelent
meg, támogatók nélkül, saját költségére. Il-
lusztrációit Bánházi Gyöngyi margittai képzõ-
mûvész készítette. A vezéroldalon köszönetet
mond a temesvári Franyó-kör tagjainak és
Anavi Ádám tanár úrnak, akik bátorították a
tollforgatásra. Verssel reagált a ’89-es temes-
vári eseményekre, de más hangulatú és szerel-
mes verseket is tartalmaz a kötet. Nem szer-
kesztette, nem csoportosította tematikusan a
költeményeket, mégis szerették az olvasók, és
igen hamar elfogyott a polcokról. Ez bátorsá-
got és erõt adott neki a további munkához.
Második kötete a Bolond élet címet kapta. A
kötetben „…a versek hol könnyed, hol ke-
mény hangon vallanak a mindannyiunk által
meg- és átélt századvégrõl, az új évezred elsõ
évtizedérõl, amikor az emberiséget válságbuk-
dácsoló hétköznapjaink gondjai emésztik, és
csak lopva szakít néhány pillanatot a lélekpal-

lérozásra” – írta Tüzes Bálint az elõszóban.
Egy jobb, emberközelibb világ utáni vágy vo-
nul végig a köteten. Ugyancsak Bánházi
Gyöngyi illusztrálta, baráti támogatásként.

A legújabb versgyûjtemény a Sodrásban cí-
met kapta. Tematikusan 10 fejezetre oszlik, il-
lusztrációit Lakatos Bettina készítette, az elõ-
szavát Márton Ágota írta. Költõi képei plaszti-
kusak, tömör képi világot alkalmaz. Társada-
lomkritikájának is hangot ad, játékos megfo-
galmazással, rímképlettel. Mûvei összességét
tekintve a költõ a lírikusok sorát erõsíti. Utób-
bi két kötetének kiadásához már talált baráto-
kat, akik támogatták.

Micskén született dr. Oláh József 1966-
ban, ott végezte el az általános iskolát, majd
Szilágysomlyón folytatta tanulmányait a Me-
zõgazdasági Szakközépiskola állategészség-
ügyi szakán. Álmai között szerepelt az irodal-
mi pálya is, de errõl lebeszélték, mondván:
olyan szakmát válasszon, amibõl meg lehet él-
ni. Szófogadó volt, engedett az érveknek, s
érettségi után, tanárai biztatására, sikerrel fel-
vételizett a Temesvári Állatorvosi Egyetemre,

Egyik énje állatorvos,
a másik költõ

DR. OLÁH JÓZSEF neve ismerõsen hangzik
Margittán és környékén, de a megyében,
sõt a Partiumban is. Egyik énjében
a lelkiismeretes, megbízható, munkáját
csendben, pontosan végzõ, szûkszavú
állatorvost ismerhette meg környezete,
a másikban pedig a költõt, aki érzéseit
és véleményét a környezetében
történtekrõl modern versekben, felesleges
szavak nélkül, lényegre törõen és nagyon
kifejezõen közli.

Dr. Oláh József sokoldalú személyiség 
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és 1992-ben diplomázott. Az övé volt az elsõ
évfolyam, amikor bevezették a 6 éves tanul-
mányi idõt. Eleinte szokatlan volt, de kiderült,
hogy nem hiábavaló, fõleg a szakosodási lehe-
tõségét tekintve. Temesvár mellett, Temesúj-
népen volt az elsõ munkahelye egy magánvál-
lalkozónál; fõleg azért vállalta el, mert közben
megnõsült, és felesége még Temesváron ta-
nult az orvosin. Egy ideig albérletbõl albérlet-
be költözködtek, nem sok ideje maradt a köl-
tészetre, de ha eszébe jutott valami, azt meg-
írta. Munkahelyén nem éppen állatorvosi fel-
adatot kapott, ezért amint a felesége végzett,
elköszönt munkaadójától, és a margittai disz-
nóhizlaldában lett farmorvos. Felesége Nagy-
váradon, majd Szilágysomlyón dolgozott, így
az ingázás megmaradt, de késõbb neki is sike-
rült Margittán elhelyezkednie. Megunták az al-
bérleteket, és Micskére költöztek. Sajnos a
hizlalda csõdbe ment, így Oláh doktor újra ál-
lás nélkülivé vált. Egy ideig vágóhídi állator-
vosként tevékenykedett, majd miután létre-
hozták Margittán a Hatósági Állatorvosi Hiva-
talt, megpályázta az állást. Sikeres verseny-
vizsgával elnyerte, és 1999 óta ezt a tisztséget
tölti be. Hozzá tartozik Margitta városa a fal-
vaival, valamint tíz környékbeli község a falva-
ival együtt, szám szerint 56 település. Felügye-
li az állatorvosok tevékenységét, az állatforgal-
mat és -nyilvántartást, jelentenie kell az állatok
betegségét, az állati eredetû élelmiszerek biz-
tonságáért, forgalmazásuk engedélyezéséért
felel, és ellenõrzi a Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökséghez benyújtott nyi-
latkozatok valóságtartalmát. Széles körû a fel-
adat, de megbirkózik vele. Immár biztos mun-
kahelye van neki és feleségének egyaránt. Ka-

landos, költözködõ életmódjuk rendezõdött.
Három gyermekükkel boldog családot alkot-
nak.

Dr. Oláh József ragaszkodása a költészet-
hez kisiskolás korára vezethetõ vissza, hiszen
költõi szárnyait már akkor bontogatni kezdte.
Ezt nem díjazták, fõleg ha tanárai órákon vers-
íráson kapták. Kilencediktõl kicsit alábbha-
gyott az ihlet, talán azért is, mert csak román
tagozatra járhatott, s ez minden energiáját fel-
emésztette. Egyetemistaként kapcsolatba ke-
rült a Franyó Zoltán Irodalmi Körrel, s ekkor
újabb lendületet kapott költészete. Sokat ta-
nult a tapasztaltabb irodalmároktól, akik báto-
rították és biztatták az alkotásra. A rendszer-
váltás után egy ideig az egyetemi újságot is
szerkesztette. Micskére költözése után meg-
születtek a már említett kötetek. Hivatása és a
versírás mellett hobbiból kertészkedik is, szõ-
lõt-gyümölcsöt termeszt, állatokat tart. Saját
bevallása szerint életének zaklatottabb szaka-
szában is folyamatosan alkotott. Ha jött az ih-
let, akkor írt. Alkotásai megjelentek újságok-
ban is, Temesváron, Egerben és Nagyváradon
egyaránt.

– Szakmai és költõi tevékenységén túl a
civil szférának is aktív résztvevõje. Kérem,
beszéljen errõl, valamint terveirõl, elképze-
léseirõl!

– Tavaly hívtuk életre a Berettyó-menti és
Érmelléki Közmûvelõdési Egyesületet, mely-
nek felkérésre alapító elnöke lettem. Szándé-
kunkban áll kulturális rendezvényeket szervez-
ni, kiegészítve a már mûködõ kulturális civil
szervezetek tevékenységét. Ezen túl össze
akarjuk fogni a térség tollforgatóit. Egyelõre a
hivatalos bejegyzés útját járjuk, elég lassan ha-
ladunk, de elõbb-utóbb a végére érünk. A Ma-
gyar Állatorvosok Világszövetségének Bihar
megyei képviselõje is vagyok. Ez azzal a köte-
lezettséggel jár, hogy rendezvényeket szervez-
zek és összetartsam a csapatot. A szükséges
szakmai információk is rajtam keresztül áram-
lanak a magyar kollégákhoz. Ezenkívül a most
véget érõ ciklusban az Érmelléki Református
Egyházmegye világi fõjegyzõje, a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület igazgatóta-
nácsi és közgyûlési tagja voltam. A jövõt illetõ-
en bízom abban, hogy a Fennvaló majd meg-
mutatja, merre kell mennem. Ameddig van ih-
let, írni fogok, amit elkezdtem, folytatni fo-
gom. Nagylélegzetû terveim nincsenek, egy-
szerûen szeretnék boldog lenni a családban,
örülni gyermekeim és jövendõbeli unokáim si-
kereinek.

Szõke Ferenc

Dedikálás legújabb
kötetének

bemutatóján

portré|
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generátortelep megépítése. Ez a telep 1959-
ben már 4 gépegységgel mûködött. Sajnos az
áramforrások telepítése lemaradt a gyors ipa-
rosítás igénye mögött. Így 1955-tõl kezdve
áramkorlátozásra volt szükség az esti csúcsfo-
gyasztás idõszakában.

Pályakezdés a villanytelepen

A temesvári mûegyetem villamosmérnöki
karán 1958-ban befejeztem tanulmányaimat,
és a nagyváradi villamosmûnél sikerült elhelyez-
kednem. Az elsõ évben a rendszerirányító, úgy-
nevezett diszpécser osztályon kezdtem megis-
merni a régió energetikai helyzetét. Ez nagyon
jó periódus volt, megismertem a villanytelep
mûködését, a munkatársakat és nem utolsósor-
ban a vezetõséget. Elég hamar kitûnt a fõmér-
nök, Andrássy Gyula vezéregyénisége és széles
körû felkészültsége. Késõbbi pályafutásomra is
nagy hatással volt ez a kezdeti idõszak.

A villanytelep szakemberei, élen a fõmér-
nökkel, meggyõzõdtek arról, hogy a régió vil-
lamosenergia-szükségletét a jövõben nem le-
het hatékonyan megoldani új termelõegység
telepítésével. Az egyedüli megoldást az orszá-
gos rendszerhez való csatlakozás jelentette.

Már az 1950-es években kezdett körvona-
lazódni az ország erõmûveinek és hálózatai-
nak összekapcsolásával az Együttmûködõ Or-

Villanytelepünk
elmúlt fél évszázada
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A második világháború utáni években Bihar
megye – az akkori Criºana Tartomány része –
állandó áramellátási gondokkal küzdött. A
gondok csak 1961-ben oldódtak meg, amikor
a régió csatlakozott az országos villamosener-
gia-rendszerhez.

A háborúban a súlyos bombázások és a vá-
roson átvonuló front nem okozott kárt magá-
ban a nagyváradi villamosmûben. Csak az el-
osztóhálózat rongálódott meg, de elég hamar
helyreállították. Alig végeztek ezzel, a krónikus
üzemanyaghiány okozta a legnagyobb gondot.
A megoldást az almaszegi szénbányák kiterme-
lése és a szénszállítás jelentette. Jelentõs lépés
volt a villanytelep modernizálása egy új gõzka-
zán beszerelésével és az átállás az olajtüzelésre.

A növekvõ villamosenergia-szükséglet kielé-
gítésére új megoldások felé fordultak, mégpe-
dig a régió vízenergiájának hasznosítása felé.
Megkezdõdött egy vízerõmû építése Esküllõn,
a létesítményt 1954-ben helyezték üzembe.
Ugyanakkor kiépítettek egy 35 kilovoltos ma-
gasfeszültségû hálózatot Nagyvárad–Eskül-
lõ–Almaszeg–Sarmaság között.

A fejlõdés nem állt meg, 1955-ben meg-
kezdõdött egy gyorsan megvalósítható beru-
házás: egy dízelgépekkel mûködtetett villamos

A magas-
feszültségû
kapcsoló szerelése
Vaskohszikláson
a transzformátor-
alállomáson. Pár
év múlva modern
kapcsolóra
cserélték
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Ötvenöt éve kapcsolódott Bihar megye
az országos villamosenergia-rendszerhez.
A csatlakozás értelmi szerzõje ANDRÁSSY
GYULA fõmérnök volt.

Andrássy Gyula fõmérnök (balról) és Victor Bolcaº
osztályvezetõ egy vasoszlop állítását szemléli az épülõ
Vaskohsziklás–Nagyvárad távvezetéknél
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helye a nagyváradi Phoebus szerszámgépgyár
volt. 1941-ben a villamosmû fõmérnöke lett.
A háború utáni elsõ években bontakozott ki
magas szintû tudása és gyakorlati érzéke. Ve-
zetésével valósultak meg a fentebb bemutatott
fejlesztések.

Karizmatikus egyéniségével mindig példát
mutatott abban, hogy miként kell leküzdeni a
nehézségeket. Mindig távlatokban gondolko-
dott. Olyan tekintélyre tett szert, hogy kikér-
ték véleményét az akkori tartomány iparosítá-
sával kapcsolatban is. Fõ szerepe volt Várad
nyugati ipartelepének létesítésében, a bauxit-
kitermelés fellendítésében, a timföldüzem léte-
sítésében és az új hõerõmû megépítésében.
Elismerésként megkapta a Munka Érdemren-
det. 1963-ban igazgatónak nevezte ki az ak-
kori Ipari Minisztérium.

Nagyon szerette a fiatal, rátermett munká-
sokat, technikusokat, mérnököket, támogatta
õket, és bízott bennük. Jelszava volt az alkal-
mazottak végsõkig menõ védelme az állam
megtorló szerveivel szemben, mert azok min-
den üzemzavar vagy áramszünet alkalmával a
szabotõröket keresték.

A helyi néptanácsi és pártvezetõknek min-
dig bátran megmondta a véleményét a város
és a tartomány gazdaságát, iparát érintõ kér-
désekben. Így lassan kezdett kényelmetlenné
válni, és megkezdõdött a fúrása és koholt vá-
dak gyûjtése ellene. 1965-ben egy monstre
pártgyûlésen fejére olvasták összes „bûnét”,
és az akkori váradi pártvezetés kezdeményezé-
sére kizárták a pártból. Ez egyben az igazgatói
állásból való felmentését is jelentette. A józan
gondolkodású igazgató, ªtefãnoiu révén a
Timföldüzem felvette az energetikai osztályra
szakértõként. Itt 1968-as nyugdíjazásáig dol-
gozott teljes megbecsülésben. 1970-ben a
párt akkori megyei elsõ titkára azt mondta,
hogy Andrássy elvtárssal nagy igazságtalanság
történt, és rehabilitálták õt pártvonalon. Érde-
kes módon 1971-ben, a Román Kommunista
Párt megalapításának 50. évfordulója alkal-
mával egy emlékérmet is kapott.

Sajnos az események nagyon megviselték
szervezetét és két infarktuson is átesett. 1976-
ban a szíve már nem bírta az igénybevételt, és
fia, dr. Andrássy Gyula (Totyi) és dr. Zicher Ist-
ván mentõorvos karjai között halt meg. Ezzel
a megemlékezéssel szakmai vonalon is szeret-
ném rehabilitálni Andrássy Gyula mérnököt,
aki az akkori nehéz években is képviselte és
védte a szakma becsületét.

Makai Zoltán ny. villamosmérnök,
technikatörténész

szágos Villamos Energetikai Rendszer. 1958-
ban minden tartomány csatlakozott hozzá, ki-
véve a Körösök vidékét és Dobrudzsát.

Az elkészült tanulmányok bebizonyították,
hogy a csatlakozáshoz a leggazdaságosabb
megoldás egy 110 kilovoltos távvezeték meg-
építése Vaskohsziklás és Nagyvárad között.
Ugyanis Vaskohsziklás és környéke már be-
kapcsolódott a Déva felõl jövõ hálózatba. Az
építkezés 1960 júliusában kezdõdött meg, és
1961. február 16-án fejezõdött be. Ekkor he-
lyeztük üzembe a 78 km hosszú 110 kV-os
távvezetéket és egy-egy transzformátor-
alállomást Vaskohszikláson és Nagyváradon.
A munkálatok felügyeletére és átvételére há-
romtagú mérnökcsapatot neveztek ki, ennek
én lettem a vezetõje. Kezdetektõl figyelemmel
kísértük a beruházás elõkészületeit, a kivitele-
zést és végül az üzembe helyezést. Ezzel a be-
ruházással teljesen új korszak kezdõdött régi-
ónk áramszolgáltatásában.

Ki volt Andrássy Gyula?

Az 55. évforduló alkalmával szeretném be-
mutatni volt fõmérnököm, késõbb igazgatóm
gazdag életpályáját. Andrássy Gyula 1908. jú-
nius 19-én született az Arad megyei Iltõ (Ilteu)
községben. Édesapja vasutas volt, így került a
család Nagyváradra. Középiskoláit Nagyvára-
don kezdte a Premontrei Fõgimnáziumban,
majd a Gojdu Líceum magyar tagozatán fejez-
te be. A budapesti mûegyetemen gépészmér-
nöki diplomát szerzett 1931-ben. Elsõ munka-
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A távvezeték
úgynevezett portál
tartóoszlopa
Nagyváradon.
Ma már nem
látható, le lett
szerelve

A nagyváradi
transzformátor-

alállomás
kapcsolótáblája.

Ma is
megtekinthetõ, de
már csak muzeális

jellege van



Krately Róbert 1976. április 7-én született
Nagyszalontán. Általános iskolába szülõváro-
sában járt, utána Kolozsvárra felvételizett a
képzõmûvészeti középiskolába, mert köze-
lebb, még a megyeszékhelyen sem volt ilyen
képzés. Be is jutott, s két éven át ott tanult
monumentális festészetet (nagy felületre fes-
tettek különbözõ kompozíciókat). Az utolsó
két évet már Nagyváradon végezte.

– Miért éppen a képzõmûvészetet válasz-
totta? Inspirálta valaki?

– Már gyerekkoromban is szerettem rajzol-
ni, színezni, és jobban ment, mint másnak, ezt
az iskolatársaim meg a rajztanárom is észre-
vette. Ezért döntöttem el, hogy fejleszteni sze-
retném a tehetségemet, és ezért felvételiztem
a képzõmûvészetire.

– A családban volt más képzõmûvész is?
– Nem, az õseim egy különleges világban

dolgoztak: cirkuszosok voltak. Dédnagyapám-
nak volt egy cirkusza, amit nagy sikerrel mû-
ködtetett, artistaként dolgozott. Természete-
sen nagyapám, majd édesapám is artista lett.
Volt is egy zenés létraszámuk, amivel nagy si-
kereket arattak. A hagyományt én törtem
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meg, nem folytattam az artista pályát, bár egy
kicsit belekóstoltam a cirkuszos életmódba.

– Úgy tudom, az évek során a világ szá-
mos pontját bejárta…

– Igen, ez így igaz. A középiskola elvégzése
után tíz éven át Magyarországon dolgoztam,
több utazó cirkusznál. Bejártam egész Ma-
gyarországot, és sok barátságot kötöttem, né-

A manézstól az ecsetig
Szeptemberben mutatták be KRATELY
RÓBERT nagyszalontai festõmûvész
legújabb alkotásait az Arany-palota
nagygalériájában. A tárlatnyitó kapcsán
egyebek mellett arról is beszélgettünk,
hogy miként lesz egy artistacsalád sarja
a képzõmûvészet szerelmese.

Írországban a Nemzeti Cirkusznál dolgozott

Ma is szívesen
emlékszik vissza
a vándorcirkuszos
életre, bár
felmenõivel
ellentétben nem
lett artista

Krately Róbert (balról) a tárlatnyitón 
Bagosi Imre Tibor képzõmûvésszel
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– Eddig hány kiállításon láthatta már a
nagyközönség a munkáit?

– Mostanáig három tárlatom volt, az elsõ
Nagyváradon 2011-ben, a Posticumban, az-
tán Nagyszalontán állítottam ki 2012-ben, s
most ismét itthon, a szülõvárosomban mutat-
tam be pár napja a legújabb festményeimet.

– Melyik a festészethez kapcsolódó leg-
emlékezetesebb élménye?

– Néhány évvel ezelõtt Feketegyörösön
részt vehettem pár hónapon át egy templom
falfestményeinek az elkészítésében. Ez szá-
momra hatalmas élmény volt.

– Mit gondol, lesz utánpótlásuk a festõ-
mûvészeknek? Érdekli a fiatalokat ez a mû-
faj?

– Úgy vélem, minden területen van és lesz
utánpótlás, így a képzõmûvészetben is. Nagy-
szalontán is tapasztaltam érdeklõdést, amikor
szünidõben rajzot tanítottam a Zilahy Lajos
Mûvelõdési Házban. Vannak fiatalok, akik szí-
vesen ismerkednek ezzel a mûfajjal.

– Mit tanácsolna a festõmûvésznek ké-
szülõ fiataloknak?

– Csak annyit, hogy másodállásnak jó ez a
tevékenység, de itt nálunk, Romániában, egy-
elõre ebbõl megélni nem lehet, fõleg egy kis-
városban. Persze ez ne keserítsen el senkit,
mert a festészetet egyébként egy szép hobbi-
nak is lehet tekinteni, ami még egy kis pénzt
is hozhat a konyhára. Adottság, ha valakinek
van érzéke a festészethez. Ezt az adottságot
lehet fejleszteni, és ha éppen jó idõben va-
gyunk jó helyen, akkor akár meg is lehet gaz-
dagodni belõle.

– Milyen tervei vannak a közeljövõre? Ho-
gyan képzeli el az életét öt év múlva?

– Elsõsorban festõként szeretnék érvénye-
sülni és megvalósítani a terveimet. Ezt külföl-
dön gondolom, s talán már jövõre új utakra lé-
pek.

Balázs Anita
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hányukkal a mai napig tartom a kapcsolatot.
2008–2009-ben Írországban, a Nemzeti Cir-
kusznál dolgoztam, többek között sofõrként,
sátorbontó és -építõként, reklámfestõként. Ér-
dekes évek voltak ezek, hasznosak, szórakoz-
tatóak, betekintést nyerhettem a cirkuszvilág
kulisszatitkaiba. Volt egy másik érdekes mun-
kám is, ugyanis 2004-ben egy sikeres buda-
pesti meghallgatás után elkerültem egy ameri-
kai luxushajóra szakácssegédnek, de portrékat
is festettem az utasokról. Ez is nagy élmény
volt, de aztán végül hazajöttem Nagyszalontá-
ra, jelenleg pedig az egyik helyi gyárban dol-
gozom.

– Mióta, illetve milyen témájú képeket
fest szívesen?

– Ötévesen már rajzolgattam. Emlékszem,
hogy a reklámszatyrokon, amiket anyukám
hozott haza Magyarországról, voltak híres me-
sefigurák, például Pom-Pom, Vuk, a Vízipók-
csodapók, ezek nagyon tetszettek nekem, és
lerajzoltam õket. Aztán festettem már csend-
életeket, tájképeket, portrékat, üvegre ikono-
kat, gyerekszoba falára mesefigurákat. Leg-
utóbb például Nagyváradon festettem egy
óvoda falára ismert meseszereplõket. Legin-
kább az állatokat és a madarakat szeretem
megfesteni, úgy érzem, ez a világ áll hozzám
a legközelebb.

Portrékat is festett
a luxushajó

utasairól

A Kajmán-
szigetekre is
eljutott

Óceánjárón szakácssegédként folytatta a vándoréletet
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Még elevenen élnek benne a székelyhídi
nagymamájánál eltöltött gyermekkori nyarak
emlékei. Bár az évtizedek tovasuhantak azóta,
s az egykori játszótársak többségét is messze
hintette az élet. „Szódás” bácsi a poros utcá-
kat járva kínálgatta portékáját, a fiatal leány-
ka, amint észrevette közeledtét, már futott is,
hogy aztán a bakra szökkenve „besegítsen” a
munkába: keményen fogta a hajtószárat, amíg
az öreg a vásárlóit kiszolgálta.

Rupárcsics Csilla Judit édesapja szerb szár-
mazású felmenõkkel bírt, Élesdrõl került Szé-
kelyhídra labdarúgóként, itt ismerkedett meg
késõbbi feleségével. Csilla Judit két-három-
évesforma lehetett, amikor szüleivel Nagybá-
nyára költöztek. Az ottani vívósport megte-
remtõje, Tóth István toborozni indult, így ju-
tott el a negyedikes leányka iskolájába is.
Egyedüli leány volt a szakosztálynál, de valami
oknál fogva mégsem hátrált meg, keményen
küzdött a páston. Tehetsége szorgalommal
párosult, aminek igen hamar meglett az ered-
ménye. Tizenhárom éves korában mind a

gyermek, mind az ifjúsági és a felnõtt orszá-
gos bajnokságon döntõs volt. Felnõtt egyéni-
ben ötödik helyet ért el.

Válogatott kerettag

Képességeire felfigyeltek, tizenöt éves korá-
ban átvette a szatmári egyesület. Tudni kell,
hogy a 1970-es évektõl Szatmárnémeti az or-
szágos nõi tõrvívás fellegvárának számított. Az
ott kinevelt tehetségeket igyekeztek helyben
tartani, de ez csak a lányok esetében sikerült.
A fiúkat, amint sorkatonai szolgálatra kerül-
tek, elhappolták a bukaresti Dinamo és
Steaua sportklubok. A nõi válogatott java ré-
szét Szatmár adta, s a lányok többsége ma-
gyar volt.

Alig tizennyolc évesen, 1981-ben az egye-
temi világbajnokságot megnyert román csapat
tagja volt Rupárcsis Csilla Judit is. A konduká-
tortól hálából meg is kapta a sportérdemrend
legmagasabb fokozatát. Ez erkölcsi elismerés
volt, pénzjutalom nem társult hozzá. Ceauºes-
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Jócskán születtek az eltelt évtizedek,
évszázadok alatt Székelyhídon olyan
késõbbi hírességek, akik messze kerültek
szülõvárosuktól. De olyan, aki aktív
pályafutásának végeztével visszatelepült
volna, már kevés akad. RUPÁRCSICS CSILLA
JUDIT ezen kevesek számát gyarapítja.

Tõrözõk térfoglalása
Székelyhídon

Rupárcsics Csilla Judit hazatért szülõvárosába 

Bajnok edzõ
oktatja a párbajtõr
fogásait
Székelyhídon
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cu támogatta az élsportot, az elért nemzetkö-
zi sikereket a kommunista propaganda saját
céljaira használta. Ahogyan az akkoriban él-
sportolóknál szokás volt, egy fiktív állást bizto-
sítottak a számukra, ahonnan a fizetésüket
kapták. De emellett nem volt semmi extra jut-
tatás – emlékezik vissza a tõrözõ. Az edzések
mellett amúgy sem jutott volna idejük munká-
ba járni. Egyetlen nap kihagyást sem engedé-
lyeztek, a háttérben kemény, állóképességet
erõsítõ gyakorlatokat végeztek.

Egyéniben az országos bajnokságokon so-
ha nem sikerült a dobogó legmagasabb foká-
ra állnia, de második és harmadik helyezett-
ként többször is örülhetett. Közben Bukarest-
ben edzõi képesítést szerzett, majd lázasan ké-
szült az 1984-es Los Angeles-i olimpiára.
Örömére be is került a román keretbe. De en-
nél még nagyobb és váratlan öröm érte: kide-
rült, hogy gyermeket vár. Egy percig sem ha-
bozott, a mostanra felnõtté cseperedett fiát
választotta az esetleges világhír helyett. Pedig
kirobbanó formában volt, gyõzni ment volna
az olimpiára. Gyermekének megszületése
után edzõi feladatokat látott el Szatmárnéme-
tiben egészen 1991-ig, amikor is áttelepült

Magyarországra. Egy ideig ismét „beöltözött”,
majd a budapesti Dózsa és a Vasas tõrözõ
szakosztályának edzõje lett.

Megszerettetni a párbajtõrt

Az elmúlt év decemberétõl ismét Székelyhí-
don él Rupárcsics Csilla Judit. Beteg édesany-
ját jött haza gondozni, és maradt azután is,
hogy az nemrég elhunyt. Megtalálni véli a he-
lyét a kisvárosban, de továbbra sem akar a tét-
lenség embere lenni. Megkereste a polgármes-
tert, és elmondta neki a terveit, miszerint szíve-
sen meghonosítaná itt is a párbajtõrt. Az elöl-
járó örömmel fogadta a kezdeményezést, tá-
mogatást ígért a sportembernek, elvégre ebbe
a „frigybe” egyelõre õ adja a nagyobb „hozo-
mányt”. Többek segítségével sikeresen pályáz-
tak felszerelésekre, majd a fiatalok között igye-
keztek népszerûsíteni a sportágat. A helyi isko-
la a rendelkezésükre bocsátotta a sporttermet,
ahol októberben elkezdhették az edzéseket.

Egy edzõ általában húsz emberrel képes ha-
tékonyan foglalkozni. Rupárcsics úgy gondol-
ta, hogy heti egy alkalom elegendõ lesz a
sportág meghonosítására. Tévedett, már elsõ-
re mintegy ötven fiatal jelentkezett párbajtõ-
rözni. Ezért korcsoportokra osztotta a fiatalo-
kat, és immár heti háromszor csapnak össze a
pengék. Minden szülõt igyekszik megnyugtat-
ni, hogy a vívás egyáltalán nem veszélyes, ma
már tökéletes biztonságot nyújtanak a védõru-
hák. Ez a sportág nem korosztályfüggõ, kedv-
telésbõl bárki ûzheti, még 40 évesnél idõsebbe-
ket is találni az élvonalban. Azért mindenképp
ajánlott kilencéves kor körül elkezdeni, a foko-
zatos felkészülés hozhatja meg a komoly ered-
ményt. Kérdésemre, hogy mennyire fontos e
sportágban a testmagasság, a hosszú kéz, Ru-
párcsics elhanyagolható szempontnak nevezte
ezeket. A gyorsaságot, a jó technikát tartja el-
sõdlegesnek. A gyõzelem részben fejben dõl el,
a higgadt, átgondolt taktika fél siker.

Az edzõnõ nem titkolt terve, hogy csatla-
kozzanak a Román Vívószövetséghez, illetve
az, hogy élvonalbeli sportolókat neveljen Szé-
kelyhídon. Addig is pótcselekvésként a helyi
Rádió Érben próbálgatja másmilyen kvalitása-
it. A fizikai állapot karbantartása mellett a szel-
lemi frissesség megõrzésére is odafigyel. Ha
más nem akad erre a célra, akkor éppen
Shakespeare-szonetteket tanul meg kívülrõl.
Az idei tanévtõl pedig a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem elsõéves hallgatója.

D. Mészáros Elek

Az egykori
válogatott vívó
otthon edzõsködik

Hetente háromszor
tartanak edzést
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Legközelebb a százszorszépet és a szedret mu-
tatjuk be.

147. Szarkaláb
(Delphinium consolida L.)

A boglárkafélék családjába tartozó, egyéves
gyomnövény. Keleti, dús virágú faját dísznö-
vényként termesztik. Román neve: nemþiºor
de câmp.

Meszes talajon, utak mentén, parlagokon,
szántóföldeken gyakori. Erõs karógyökerû,
felálló szárú, 20-60 cm magasra nõ. Levelei
többszörösen szeldeltek, a levélszeletek keske-
nyek. A vetési szarkaláb virágai szétterülõ, a
keletié pedig a szár végét szorosan övezõ,
akár 30 cm hosszú fürtben rendezõdnek. A
sarkantyús virágok ibolyakék színûek, termése
hosszúkás tüszõ.

Májustól júliusig virágzik, a gyógyászatban a
diterpénvázas alkaloidokat, antocián-szín-
anyagokat (delfinidin) és flavonoidokat tartal-
mazó virágokat használják. Vérnyomáscsök-
kentõ, vizelethajtó és fertõtlenítõ hatása miatt
teakeverékek alkotórészeként szerepel, a ke-
verékek küllemének szépítésére, illetve szem-
borogató forrázatok készítésére. Erõs hatású
alkaloidjai miatt óvatos felhasználást igényel,
teakeverékekben is csak kis arányban lehet!

|fûben-fában

Gyógynövény-ábécé

Szarkaláb

Szappanfû

146. Szappanfû
(Saponaria officinalis L.)

A szegfûfélék családjába tartozó, évelõ nö-
vény. Hívják még lábmosófûnek, legénycsalo-
gatónak, szappanvirágnak, habzófûnek. Neve
arra utal, hogy részeit vízzel rázva hab képzõ-
dik. Román neve: cuin, sãpunãriþã.

Eurázsiái faj, nálunk folyóvizek mentén te-
rem, fõképpen üledékes, homokot tartalmazó
talajon, de megtalálható utak és kerítések mel-
lett is. Dísznövényként is termesztik.

Hengeres, 1-2 cm vastag, vízszintesen kú-
szó gyökértörzse sok tarackot és gyökeret fej-
leszt. Szára 60-80 centiméteresre megnõ, ke-
véssé elágazó. Hosszúkás, háromerû levelei
átellenesek. Öt sziromlevelû, fehér vagy rózsa-
színû, esetleg lilás árnyalatú virágai a szár csú-
csa felé tömörülnek, kellemes illatúak. Június-
tól szeptemberig virágzik. A toktermés hossza
megegyezik a maradandó csészéjével, amely-
nek belsejében képzõdik.

A gyógyászatban tarackjait és gyökereit
használják. A piros szappangyökér szaponint
tartalmaz (kb. 5%-ot), aglikonja a gipszogenin,
újabb vizsgálatok szerint a kvillájasav, fõ gliko-
zidja pedig a szaponarozid D.

Köptetõként használják, egyszeri adagja
0,5 gramm. Kísérleti körülmények között
csökkenti a kívülrõl származó koleszterin fel-
szívódását, továbbá fokozza az ellenanyag-ter-
melést. A népi gyógyászatban enyhe vizelet-
hajtó hatása miatt is alkalmazzák.
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Sütõtökös birsalmakrémleves

Hozzávalók: 2 birsalma,
30 dkg sütõtökpüré, pár szem
szegfûszeg, cukor, 1-2 teáska-
nál vaníliaaroma, méz, õrölt
fahéj, reszelt citromhéj, gyöm-
bér (kb. 1 cm-es), 2 dl fehér-
bor, 2 dl tejszín, 1 l víz.

Elkészítés: A birsalmát fél-
bevágjuk, a magházát kivágjuk,
megtûzdeljük szegfûszeggel, és
alufóliával bélelt tepsire tesz-
szük. A sütõtököt feldarabol-
juk, majd szintén a tepsire tesszük. Mindegyiket
mézzel megcsorgatjuk, majd elõmelegített sütõ-
ben kb. egy óra alatt készre sütjük. Ezután a
megsült birsalmát és tököt a héjából kikanalaz-
zuk. A vizet egy edénybe öntjük, ízlés szerint
szegfûszeget, fahéjat, reszelt citromhéjat és re-
szelt gyömbért adunk hozzá, majd lassú tûzön
30 percig fõzzük, végül leszûrjük. A fûszeres lé-
hez hozzáadjuk a sütõtökpürét és a birsalma hú-
sát, majd ízlés szerint cukorral, vaníliával, csipet
sóval ízesítjük. Hozzáöntjük a bort, és lassú tû-
zön kb. 20 percig fõzzük. Botmixerrel pépesít-
jük, majd újraforraljuk. Amikor elkezd forrni, ál-
landó keverés mellett beleöntjük a tejszínt, ke-
vergetve jól kiforraljuk, de fõzni már nem kell.
Pirított mandulaforgáccsal tálalhatjuk.

Birsalmával töltött
dagadó

Hozzávalók: 1-1,5 kg da-
gadó, 1 kg burgonya, 15-20
dkg szeletelt bacon, 2 kisebb
birsalma, 2-3 paradicsom, 1
kaliforniai paprika, 2 dl száraz
fehérbor, 1 rúd fahéj, só, bors,
gyömbér, olaj, vaj, pikáns lek-
vár.

ínyenceknek|

Elkészítés: A dagadót éles késsel felszúr-
juk és felnyitjuk, a birsalmát félbevágjuk, mag-
házát eltávolítjuk, és helyére pikáns lekvárt és
fahéjdarabot teszünk, majd a húsba nyomjuk.
A dagadó száját hústûvel összefogjuk. A húst
kívülrõl megsózzuk, borsozzuk, és reszelt
gyömbérrel megszórjuk. Hõálló edénybe ola-
jat és vajat teszünk, erre a hámozott és félbe-
vágott krumplit, a negyedelt paradicsomokat,
a csíkokra vágott paprikát, majd ráhelyezzük a
dagadót, és a szalonnaszeletekkel beborítjuk.
Felöntjük a borral, s fóliával letakarva elõme-
legített sütõbe tesszük. Alacsony hõfokon 1,5-
2 óra alatt sül meg. A húst szeletelve, a vele
sült krumplival tálaljuk.

Birsalagút

Hozzávalók: 4 tojás, 4 evõkanál liszt, 3
evõkanál cukor, 1 evõkanál méz, só, 1 csomag
sütõpor, 2 nagyobb birsalma, fél citrom leve, 3
evõkanál barna cukor, 1 dl édes fehérbor, 2
szem szegfûszeg, fahéj; a krémhez: 25 dkg
gesztenyemassza, 20 dkg porcukor, 1 evõka-
nál rum, 5 dkg vaj; az aszpikhoz: 3 evõkanál

cukor, 5 dkg zselatin, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 5 dl víz.

Elkészítés: A 4 tojásból
piskótát sütünk egy 23 × 30-
as tepsiben. Egy õzgerincfor-
mát fóliával kibélelünk. Bele-
szabjuk a piskótatésztát úgy,
hogy a tetejére is jusson. A
birsalmákat meghámozzuk,
felkockázzuk, és 4 dl vízzel, a
citromlével, a borral, a barna
cukorral és a fûszerekkel fel-

forraljuk. Forrástól számítva 5 percig fõzzük,
kihûtjük. A vajat a gesztenyével, a rummal és
a porcukorral habosra keverjük, majd a kihûlt
piskótalapokat vékonyan megkenjük vele. A
nagyobbik részét az õzgerincformába simítjuk,
kisebbik részével a borítólapot kenjük meg. Az
õzgerincformát megtöltjük a párolt birsalmá-
val. Megfõzzük a zselatint, hagyjuk félig meg-
dermedni, ekkor rászedjük a birsalmára, és
beborítjuk a krémes piskótával. Hûtõbe tesz-
szük fél napra, utána tálra borítjuk, és csoki-
mázzal bevonjuk. Megszórhatjuk pörkölt mo-
gyoróval, dióval. Kifagyasztjuk, majd szeletel-
ve kínáljuk.
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Birsalmás finomságok
Tájaink szezongyümölcse, nagyanyáink
idejében minden vidéki háztartásban ott
illatozott késõ õsztõl a konyhaszekrény
tetején. A közismert birsalmasajton kívül
sok más fogáshoz is felhasználható.



sastánc. 38. A földkéreg felszíni része. 39. A
nádor neve Erkel Hunyadi László c. operájá-
ban. 41. Tisza Kálmán névbetûi. 42. Hollan-
dia autójele. 44. Nem enged. 45. Cirkuszi po-
rond. 47. Ellenállása csökken. 49. Hivatali
rang. 51. A föld, a gabonatermelés istennõje
a görögöknél. 53. Egykor mezõváros, ma Bu-
dapest része. 55. Lemezlovas – röv. 56. A
középkorban hódító arab. 58. Ez a másik.
59. Ajándékoz. 60. Becézett Pamela. 61. …
tengeralattjáró – a Beatles albuma és rajzfilm-
je. 63. Képes a közepén! 64. Farmermárka.
66. Vajon valóságos? 68. Számosan. 70.
Távközlési szolgáltató cég. 72. Csehország fõ-
városa. 74. Nevettetõ, kitalált rövid történet.

FÜGGÕLEGES: 1. Káros esõ jelzõje is. 2.
Lángész. 3. … Mannon – tábornok az Ameri-
kai Elektra c. drámában. 4. Román pénz. 5. A
nitrogén és a szén vegyjele. 6. Kétszeres Kos-
suth-díjas festõ (István, 1865–1961). 7. Egy-

szerûen. 8. Táplálékot kíván. 9. Egyesü-
lethez tartozik. 10. A fényáram egysége
(röv.). 11. Hangot érzékel. 12. Az a má-
sik. 17. Nobel-díjas angol költõ, drámaíró
(1888–1965). 19. Amely módon. 23.
Álomba ringat. 25. Lenget. 27. Azonos
mássalhangzók. 28. Szintén ne. 29.
Hegységrendszer nevét viselõ nyelvcsalád.
31. Szõrme – névelõvel. 32. Vasmacska.
33. Óriásfolyam Közép-Afrikában (4640
km). 34. Utca – szláv nyelvekben. 36.
Tyúk „fejdísze”. 40. … levente – Heltai
Jenõ színmûve. 43. Könnyedén halad.
46. Elemi részecskével kapcsolatos. 48.
Francia írók (apa és fia) az 1800-as évek-
ben. 50. Nagyobb víztartó építmény. 52.
Kis folyóvíz. 54. Ellenben. 57. Didergés.
59. Indián nép az USA délnyugati részén.
60. Kossuth-díjas nagybõgõmûvész (Ala-
dár, 1939–2006). 61. Növény fiatal haj-
tása. 62. … a csodaszarvasról – Arany Já-
nos költeménye. 63. Díszít. 65. Egy –
Berlinben. 67. Páratlan gepárd! 69. Be-
cézett gyermekintézmény. 71. Papírmé-
ret. 73. Az amerícium vegyjele.

Barabás Zsuzsa

A helyes megfejtést szerkesztõségünkbe eljuttatók között
könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: novem-
ber 30. Postacím: Biharország, 410068 – Oradea, Piaþa
1 Decembrie nr. 12.; e-mail: biharmegye@gmail.com.

VÍZSZINTES: 13. Vízmosta száraz völgy.
14. Erdélyi református püspök, prédikátor,
költõ (Kálmán, 1929–2007). 15. Becézett
szülõ. 16. Nagy francia mesélõ (1828–1905).
18. … 3 – esszenciális zsírsav. 20. Régi súly-
mérték. 21. Egyenlõ részben (görög). 22.
Hajlék. 24. Római számok, összegük 1051.
26. Nemzetközi mértékrendszer (röv.). 27.
Kézi munkával gyártott limuzin. 28. Szögfügg-
vény (röv.) 29. Párosan hunyó! 31. A jelzett
idõtõl. 33. Ausztráliai emlõs. 35. Országos
Takarékpénztár. 37. Dél-amerikai eredetû tár-

|üdítõ

Kölcsey Ferenc (1790–1838) magyar
költõ, nyelvújító, politikus, akadémikus
egyik gondolatát idézzük: „Tenn erõdre
támaszkodjál, …”. Folytatása a rejtvényben
a vízszintes 1. és a függõleges 30. alatt.

Októberi rejtvényünk (Kosztolányi Dezsõ mondta) helyes
megfejtése: „…egy nyugtalan, emberfölötti vágy. Minden ér-
ték: szerzett.” Könyvjutalmat nyert: Hasznosi Csaba
(Margitta), Darabont Tibor és Szûcs Erzsébet (Ottomány).
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közélet|

Az élesdieket és az onnan elszármazottakat
évrõl évre összehozó, Találkozás Hétvégéje
elnevezésû rendezvénysorozat rendszeres
résztvevõjeként találkoztam idén
a mézeskalács-költeményeket készítõ
és árusító FEICA NATALIÁVAL.

Mézes, míves adomány

Minden évben nagyon sok élesdi és hazalá-
togató vesz részt a Találkozás Hétvégéjén. A
kétnapos rendezvényen vannak egyházi alkal-
mak, közös ebéd, kulturális mûsorok helyi vagy
meghívott elõadókkal, és általában jelen vannak
és bemutatót tartanak a város büszkeségei, a
hagyományõrzõ íjászok. Vasárnap az egykor
Élesden konfirmáltak találkozóját is megtartják.

Idén az eseménysorozat elsõ napján, szom-
baton, a közös ebéd elõtt figyeltem fel az asztal-
sorokat védõ hatalmas sátor mellett felállított
standon kínált mézeskalácsokra. Nagyon szé-
pen kivitelezett, mindenféle formájú édessége-
ket lehetett vásárolni, a befolyó pénzt a város
református egyházközsége által mûködtetett
Kajántó Mária Gyermek- és Ifjúsági Otthonnak
ajánlották fel. Megkerestem a mézeskalácsok
készítõjét, Feica Nataliát, s õ elmondta, hogy
élesdiként egy nagyváradi cég könyvelõje, és
egyelõre hobbiból készít mézeskalácsot.

„Nem tanultam senkitõl, saját magam jöttem
rá, mit és hogyan kell csinálni. Három éve fog-
lalkozom vele, minden engedéllyel rendelke-
zem, amit a törvény megkíván. Nagyon lassan
indult be, igazán csak ebben az évben alakult
úgy, hogy folyamatosan kaptam megrendelést.
Úgy kezdõdött, hogy egyszer elmentünk Bécs-
be, a karácsonyi vásárra, és ott minden pén-
zünket elköltöttük, de a rokon gyerekek ajándé-
kára nem maradt semmi. Majd otthon sütök

mézeskalácsot, biztattam magamat, és neki is
láttam. Eleinte nem voltak ilyen szépek, mint
ezek, amiket itt lát, de próbálkoztunk. A masz-
szakészítés sok idõt vett el, és magam jöttem rá
mindenre, hogyan díszítsek, milyenek legyenek
a színek. Sokat tanulmányoztam, amíg ennek a
»mesterségnek« minden csínját-bínját megis-
mertem. A húgom is segít, ha sok a munka. Ezt
még lehet fejleszteni. Minden évben karácsony
elõtt is egy jó nagy adagot ajánlok fel az egy-
háznak. Ha nem tévedek, akkor két-háromezer
lejt árultak a mézeskalácsból, azt a gyermekott-
honban élõ gyerekek számára ajánlottam fel.”

Deák F. József

Stílusosan mézeskalács-névjegyével Feica Natalia

Élesden,
a Találkozás
Hétvégéjén
jótékony célra
árulta a süteményt

Kedves ajándék, emléktárgy is lehet
a mézeskalácsból

Kalácsból doboz – ez is Feica Natalia
alkotása
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Román területen Kossuth Lajos egyetlen egész alakos bronzszobra Nagyszalontán maradt meg. Tóth András alkotását
1901. június 30-án állították fel a hajdúváros fõterén nagy ünnepség keretében. Jelen volt az avatáson Ady Endre is, s imp-
resszióit a Nagyváradi Napló július 2-i számában publikálta. Tóth András alkotásának hasonmását 1902-ben felállították
az amerikai egyesült államokbeli Cleveland városában is. Mindkét Kossuth-szobor napjainkban is megtekinthetõ

A romantikus Körös-parti képeslap elõterében, a folyó túlpartján a nagyváradi városháza és a vele szomszédos újvárosi ró-
mai katolikus plébánia látható. Távolabb a Szent László-templom, illetve a Holdas templom tornyai társulnak a városháza
tornyához. Az újvárosi folyópartot ekkor még fagerendákból ácsolt korlát szegélyezte, az olaszi részen még ilyen sem volt. De
a XX. század elsõ évtizedében készített képeslapon lencsevégre kapott játszadozó gyermekeket vélhetõen ez nem zavarta…


