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Programajánló 
decemberre

A nagyváradi Szigligeti Színház társula-
tai ezúttal is változatos darabokkal, bemuta-
tóval várják mind a gyermek, mind a felnőtt 
közönséget. A koncerteket csütörtökönként 
este 7-től a filharmónia Bartók–Enescu ter-
mében tartják, a bérletek érvényesek, jegyek 
a filharmónia székhelyén (Szilágyi Dezső, ma 
Moscovei utca 5. szám) válthatók hétköznapo-
kon 11–16 óra között.

Szigligeti Színház

14., szombat 19 óra, Szigligeti Stúdió: Kö-
vek a zsebben;

15., vasárnap 19 óra, Szigligeti Stúdió: 
Aranyos szegelet;

17., kedd 19 óra, Szigligeti Stúdió: Lila 
ákác;

18., szerda 17 óra, Szigligeti Stúdió: Lila 
ákác;

21., szombat 19 óra, Szigligeti Stúdió: Lila 
ákác;

22., vasárnap 18 óra, Szigligeti Stúdió: 
Tündér Lala;

31., kedd 19 óra, Szigligeti Színház: Sybill 
– bemutató, Szigligeti Ede-bérlet.

Nagyváradi Állami Filharmónia

12., 19 óra: szimfonikus hangverseny. Mű-
soron: L. v. Beethoven: István király – nyi-
tány, op. 117; J. Haydn: 2., D-dúr gordon-
kaverseny; Sz. Rahmanyinov: II., e-moll 
szimfónia, op. 27. Vezényel: Horváth Gá-
bor (Magyarország), közreműködik: Ştefan 
Cazacu (gordonka).

19., 19 óra: karácsonyi hangverseny. Mű-
soron: J. Ch. Pez: Concerto pastorale; J. S. 
Bach: Air – a 3., D-dúr zenekari szvitből, 
BWV 1068; T. Albinoni: g-moll adagio; C. 
Saint-Saëns: Karácsonyi oratórium, op. 12. 
Vezényel: Romeo Rîmbu, közreműködik a fil-
harmónia énekkara, karigazgató Lászlóffy 
Zsolt.

Boldog, békés karácsonyt és örömökben, 
eredményekben, szeretetben gazdag 
új esztendőt kívánunk minden kedves 
olvasónknak!

A Biharország munkatársai
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Gyermekotthonok 
Nagyszalontán

A Szent Antal Otthont egy hatalmas családi 
házban rendezték be, ez 2004 óta működik, 
a Béke Királynője Otthont pedig egy hajdani 
kaszárnyaépületben alakították ki 2008-ban. 
A védelmi minisztériumtól átvett ingatlant a 
város adta át használatra a Szent Ferenc Ala-
pítványnak.

A Böjte Csaba atyához tartozó két létesít-
mény igazi otthont nyújt a gyerekeknek. Az 
otthonokat egy dévai tanár házaspár, Ma-
kai István és Mónika vezeti, valamint több 
nevelő felügyeli, irányítja a gyerekeket. A ki-
csik és nagyok napjai családias környezetben, 
minden nap harmonikusan telnek itt, és a ta-
nulás mellett természetesen a játék és a kikap-
csolódás is szerepet kap. Olyan gyermekek 
neveléséről gondoskodnak a szalontai ottho-
nokban, akik saját családjukban hátrányos kö-
rülmények között nevelkedtek. Az itt dolgozó 
nevelők igyekeznek úgy gondoskodni róluk, 
hogy testileg, értelmileg, érzelmileg és erköl-
csileg is a koruknak és képességeiknek meg-

Nagyszalontán két gyermekotthon működik  
a Böjte Csaba nevével fémjelzett Szent Ferenc 
Alapítvány égisze alatt: a Szent Antal és a Béke 
Királynője Otthon.

felelően fejlődjenek. Lapunknak Makai István 
igazgató mesélt a létesítményekről, az itt élők 
mindennapjairól.

– Hány gyermekről gondoskodnak jelen-
leg a Szent Antal és a Béke Királynője Gyer-
mekotthonokban?

– Jelenleg 70 gyermekünk van összesen, 
de voltak olyan időszakok, amikor száznál is 
többen laktak nálunk. Mostanra sokan már ki-
repültek, dolgoznak, családot alapítottak.

– Kik kerülhetnek be az otthonba, hány 
éves kortól?

– Minden olyan rászoruló, nehéz szociális 
helyzetben lévő gyermeket befogadunk, aki 
már betöltötte a 7. életévét.

– Kérem, ismertesse az otthon hétközna-
pi programját!

– Mi úgy működünk, mint egy család, reg-
gel mindenki iskolába megy, miután hazaér-
tek a gyerekek, megebédelnek, majd 15 órától 
kötelező szilenciumot tartunk 18 óráig. Min-
denkinek van valamilyen házimunkája, amit a 
tanulás után elvégez, utána pedig szabadprog-
ram van. Este 7-kor vacsorázunk, majd a ki-
sebbek 9 óráig, a nagyobbak pedig 10 óráig 
maradhatnak fenn.

– Hogyan kerültek és kerülnek ide a gye-
rekek?

Az egykori 
kaszárnyák ma 
gyermekeknek 
adnak otthont

Makai István feleségével együtt vezeti az otthonokat
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A Szent Antal Ház

Az otthon 
apróságai, köztük 
az idei elsőáldozók

– Vannak, akiket az alapítvány keres fel, 
így kerülnek ide, valamint a gyermekvédel-
men keresztül is érkeznek hozzánk gyerekek.

– Meddig maradhatnak a gyerekek az ott-
honban?

– Addig, amíg a szülő talpra nem áll. Ha 
megteremti a gyermekneveléshez szükséges 
körülményeket, akkor visszatérhetnek saját 
családjukba a gyerekek. Ha ez nem történik 
meg, akkor a felnőtté válásuk után kell csak 
kiköltözniük, persze miután munkát és saját 
lakást találnak, tehát ha már megteremtették 
maguknak a mindennapi megélhetéshez szük-
séges feltételeket.

– Úgy élnek tehát az otthonban, mint egy 
igazi család?

– Igen, mi úgy gondoljuk és érezzük, hogy 
a nagyszalontai gyermekotthonokban élő kö-
zösségeket valóban családnak nevezhetjük, 
hiszen a nevelők igazi anya-apaként támo-
gatják, oktatják, nevelik a gyermekeket. Lel-
kiismeretesen foglalkoznak a kicsikkel, segítik 
őket a mindennapi feladatok megoldásában, 
és törekednek arra, hogy az otthon gyerme-
kei felnőttként is építő tagjai legyenek a kö-
zösségnek.

– Milyen anyagi forrásból tartják fenn az 
otthont és látják el a gyerekeket?

– Az otthonokat Nagyszalontán és Romá-
nia-szerte mindenhol a jó szándékú támo-
gatók adományaiból működtetjük. Vannak 
köztük cégvezetők, politikusok, magánsze-
mélyek, számos nagyszerű ember. Nagysza-
lontán minden esztendőben egy jótékonysági 
estet is rendezünk a helyi RMDSZ-szervezet-
tel karöltve, ilyenkor a város lakosai közösen 
segítenek az árva és nehéz sorsú gyermekek-
nek az adományaikkal. A hajdúváros vállalko-
zói és magánemberei immár 16 éve fognak 
össze rendszeresen és vizsgáznak jelesre min-
den esztendőben a nehéz körülmények között 
élő gyermekek támogatásáért végzett munká-
ban. Az idei adományestet december 13-án 
tartjuk, szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt.

Balázs Anita

Megyei adók és illetékek emelkednek jövőre
Októberi ülésén hagyta jóvá a Bihar Me-
gyei Tanács a 2020-as adókat és illeté-
keket, ezeket a 2018-ban mért, 4,6 szá-
zalékos inflációs rátával emelték.

A Körösvidéki Múzeum új illetéke-
ket is bevezet, például a múzeumi tere-
ket óránként 150 lejért lehet bérbe venni 
2020-ban, és ugyanannyiba kerül egy-
órányi fotózás vagy videózás is a köz-
gyűjteményhez tartozó ingatlanokban.

A Mária Királyné Színház az előző 
évadban alkalmazott 1600 lejről 2000 
lejre emelte a színházterem bérleti díját. 

Ha kulturális eseményre veszik igénybe, 
akkor az idei 1100 lej helyett 1500 lejt kell 
majd fizetni jövőre érte óránként. A szín-
házbeli fotózás 300 lej helyett 400 lejbe 
kerül félóránként, az Árkádia Bábszínház 
terme pedig óránként 600-ért bérelhető 
ki az eddigi 550 lej helyett.

A Nagyváradi Állami Filharmónia 
óránként 1013 lejről 1500 lejre emeli a 
Bartók–Enescu koncertterem bérleti dí-
ját, a terembeli események előkészítésé-
ért pedig 203 lej helyett 250 lejt kell majd 
fizetni. Újdonság, hogy a termet a vetítés 
és hangosítás szolgáltatásával együtt is 

bérbe lehet majd venni, 2000 lejért. Aki-
nek emellett a koncertzongorára is szük-
sége van, az 500 lejjel többet, 2500 lejes 
bérleti díjat fizet.

A Bihar Megyei Lakossági Nyilván-
tartó Hivatalban 2020-tól 22 lejbe kerül 
majd a személyes adatok közlése, a név-
változtatásért pedig 58 lejt kell majd fi-
zetni a korábbi 21, illetve 55 lej helyett. 
Minimálisan, de nő a Gheorghe Şincai 
Bihar Megyei Könyvtár éves tagdíja is 
jövőre: 25 lej helyett 26 lejt kell majd fi-
zetni.

F. N. L.



önkormányzat

Biharország 2019. december6

Az Amerikai Egyesült Államok a legna-
gyobb hulladéktermelő ország a világon. Ki-
használva a rengeteg kézi munkaerőben rejlő 
kínai potenciált, válogatatlanul küldte az ázsi-
ai országba az általa megtermelt szemetet. A 
kínai felhasználónak is jó volt ez az üzlet, mert 
óriási mennyiségű újrahasznosítható anyagot 
nyert vele. Hogy mekkora szemétmennyiség-
ről van szó, csak megsaccolni lehet, az Egye-
sült Államok egymaga a világ szemetének hu-
szonöt százalékát produkálja.

Ilyen, a világra kitekintő alapismeretek-
kel kezdte beszélgetésünket Horváth Béla, 
Szalacs község polgármestere, s folytatta is. 
Kína gazdasága látványosan fejlődik egy ideje, 
megnőtt a lakossági fogyasztás, aminek az ot-
tani hulladékmennyiség megsokszorozódása 
lett a következménye. Emiatt Kína 2018-ban 
bezárta kapuit az amerikaiak szemete előtt. 
Az USA-nak egyelőre nincs hulladékgazdálko-
dási stratégiája, a raktározás nem megoldás, a 
végtelenségig nem lehet tartogatni a szeme-
tet.

A szalacsi helyzetre utalva Horváth úgy véli, 
hogy jelenleg a legnagyobb ellenséget, önma-

gunkat kell legyőznünk. Ehhez csupán annyit 
kellene tennünk, hogy ne szennyezzük kör-
nyezetünket, a szemetet szelektíven gyűjtsük. 
A modern élet hozta efféle kihívásokat próbál-
juk meg úgy kezelni, hogy az őseinktől meg-
örökölt földet élhető állapotban adhassuk át 
az utánunk jövőknek.

Az emberek egy része fogékony erre a gon-
dolatra, de akadnak olyanok is, akik azzal ko-
pognak be a polgármesterhez, hogy nekik 
nincs is szemetük. „Tudom, tudom – válaszol-
ja ilyenkor –, az olajat az ABC-ből a markában 
szokta hazavinni, a cukrot pedig egy vászon-
szatyorban.”

Szalacs lakosainak az önkormányzat ingyen 
osztotta ki a szelektív hulladékgyűjtő edénye-
ket, rendeltetésüknek megfelelően mindegyi-
ket feliratozták román, magyar és roma nyel-
ven. A kukák úgy vannak megtervezve, hogy 
a tetejük csak egy bizonyos pozícióban nyílik, 
ezzel elejét vették, hogy a szemét kiboruljon 
belőlük. Az edények egyezményes színkóddal 
vannak ellátva. A 120 literes, hagyományos 
kukákba üveget gyűjtenek, a 40 literes a kom-

Szemétpélda Szalacson

Jól érezték 
magukat a dél-
koreai újságírók

Szalacs a szelektív hulladékgyűjtés terén 
nemcsak országos hírnévre tett szert az utóbbi 
időben, hanem külföldön is egyre többen 
érdeklődnek az ott alkalmazott módszer felől. 
Legutóbb Dél-Koreából érkeztek látogatók  
az érmelléki faluba.

Horváth Béla polgármester a szelektív hulladékgyűjtő 
kukák helyes használatát magyarázza
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Az elhasznált 
gumiabroncsokat 
is összegyűjtik

munális hulladék edénye, a műanyagot, a pa-
pírt-kartont, biohulladékot szintén külön-külön 
gyűjtik. Azok számára, akiknek a különböző 
rendeltetésű kukák megkülönböztetése még 
mindig nehézséget jelentene, piktogrammal 
illusztrálták az illető edényben elhelyezhető 
hulladékot. Az edények mellé minden család-
nak komposztálóládákat is adtak. Külön két 
nagy gyűjtőhelyet alakítottak ki Szalacson és a 
közigazgatásilag hozzá tartozó Ottományban, 
ezekbe a nagy méretű tárgyakat lehet kiszállí-
tani. A telepeken külön rekeszbe kerül az épít-
kezési hulladék, a gumiabroncs, de akár egy 
megunt vagy elkopott matractól is könnyen 
meg lehet szabadulni.

Az új, válogatott hulladékgyűjtés bevezeté-
se előtt havonta 30 tonna szemetet termelt 
Szalacs, azonban annak 40 százalékáról kide-
rült, nincs ott mit keresnie: ilyen volt a kő, a 
hamu, a faágak stb. A környezetvédelmi adót 
tonnánként kell fizetni az elszállított szemét 
után. Évi 50 ezer lej kiadással terhelődött az 
önkormányzat feleslegesen.

Az építkezési törmeléket újrahasznosítják A méretes hulladékok gyűjtőhelye

Horváth Béla a következő lépésben még az 
utcai szemeteskukákat is le akarja szereltet-
ni. Az utcai szemetelést, ha kell, szigorral fog-
ja megszüntetni. A megoldás egyszerű: az út 
közben keletkezett szemetét mindenki vigye 
haza magával és a szelektív gyűjtőben helyez-
ze el. Sajnos ettől még messze állunk, hiszen 
például a kirándulók a teli palackokat elcipe-
lik a kirándulóhelyig, de az üreseket már „nem 
bírják” haza. A helyzetet neveléssel vagy – ha 
másképp nem megy – a már említett szigor-
ral, büntetéssel kell orvosolni – véli az elöljáró. 
Az előbbit már el is kezdték: a helyi tanintézet-
ben környezettudatosságra nevelik a gyerme-
keket, ott is szelektíven gyűjtik a hulladékot.

Azt pedig, hogy a lakosok által szétválo-
gatott hulladékot begyűjtéskor ne öntsék újra 
össze, ellenőrzéssel lehet megoldani. Nemrég 
Bihar megye turistahelyein helyeztek ki tér-
figyelő kamerákat, ezzel is igyekeznek elejét 
venni a szemetelésnek. Az egyik legnagyobb 
gond faluhelyen a szemétégetés, kiváltképp a 
rengeteg műanyag palacké. Ezek égése során 
súlyosan mérgező, rákkeltő anyagok szabadul-
nak fel – sorolja Horváth.

Dél-Korea a világ harmadik legeredmé-
nyesebb szelektív hulladékgyűjtő és -feldolgo-
zó országa. Két ottani újságíró a Zero Waste 
angol nyelvű lapban olvasta a szalacsi hulla-
dékgyűjtésről szóló tanulmányt, majd azzal 
a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy 
szeretnének ellátogatni az érmelléki faluba, 
megtekinteni, miként működik ez a rendszer. 
Szalacs hírneve ily módon messzire eljutott, 
de az országban is előadásokra, ismertetők-
re hívják Horváth Bélát. Legutóbb egy Ko-
lozsváron megtartott konferencián értekezett 
a témáról. Mindez mutatja, jegyzi meg ven-
déglátóm, hogy egyre többen ráeszmélnek, a 
szemét erőforrás, csak tudni kell kezelni.

D. Mészáros Elek
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Magyarkéc együtt 
fejlődik a várossal

November közepén fejeződött be a telepü-
lésre vezető út egy csaknem 3 kilométeres 
szakaszának felújítása és szélesítése. A kivite-
lezéshez szükséges majdnem 100 ezer eurót 
a Bihar Megyei Tanács utalta át célirányosan 
erre a beruházásra. Az útnak közvetlenül a te-
lepülés előtti és azon belüli szakaszát (123-as 
és 11-es) újították fel és szélesítették egy mé-
terrel. Így már kényelmesen elfér rajta két jár-
mű egymás mellett.

Az új szakasz érinti az iskolát, a görögka to-
likus templomot és az óvodát. A 123-as bekö-
tőút hibáit pedig kijavították a főútig (191F). 
Ezáltal kényelmesen és balesetmentesen le-
het közlekedni Margitta és a közigazgatásilag 
hozzá tartozó falu között. Rég megvan erre az 
igény, hiszen igen sokan ingáznak a városba 
dolgozni vagy tanulni.

Szintén a múlt hónapban adták át a 
magyarkéci iskola felújított mellékhelyiségeit. 
Erre 133 ezer lejt még az előző kormánytól 
kaptak. A munkálatokat rendben elvégezték, 
a tanulók pedig birtokba vehették a kor igé-
nyeit kielégítő mosdókat.

A fűtéshez szükséges tüzelőt is leszállította 
már az önkormányzat az iskolának, és ellen-
őrizték a fűtési rendszer állapotát.

Egy nagyobb lélegzetű beruházás is folya-
matban van a 2. Országos Fejlesztési Prog-
ramon keresztül. Ez a magyarkéci víz- és 
szennyvízhálózat kiépítése. A munkálatok jól 
haladnak, valószínűleg jövő nyáron át tudják 
adni a vízhálózatot. Ezt már nagyon várják a 
helybeliek, hiszen életkörülményeiket látvá-
nyosan javítani fogja.

Jelenleg is folyik a munka mindaddig, 
ameddig az időjárás engedi. Ugyanennek a 
projektnek köszönhetően jövőre a városhoz 
tartozó másik faluban, Genyétén is elkezdik 
a csatornázást. Ott a vezetékes ivóvízhálózat 
már megvan.

Szőke Ferenc

Magyarkéc falu közigazgatásilag Margitta megyei 
jogú városhoz tartozik. Ennek a helyzetnek 
tulajdonképpen haszonélvezője, hiszen együtt 
fejlődik a várossal. A fontosabb beruházások 
minden esetben a „kistestvért” is érintik.

A magyarkéci 
iskola mosdóit 
korszerűsítették

A felújított útszakasz a falu központját érinti

A mellékhelyiségek megfelelnek a kor igényeinek
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Séta a polgármesterrel
Az elmúlt évek során sokat fejlődött 
Nagyszalonta, de bizony sok még  
a munka, a tennivaló. Az a jó, ha az emberek 
tájékozódhatnak, és egyben elmondhatják 
javaslataikat, észrevételeiket, gondjaikat. Ennek 
az elképzelésnek a szellemében utcafórum 
jellegű sétára indult a polgármester október 
végén.

Török László 
minden panaszt 
meghallgatott, 
feljegyzett

Egy folyamatban lévő munkálatot ellenőriz Horváth János alpolgármester

Elsőként a hajdúváros déli övezetét járta be 
Török László, s közel két és fél órába telt, 
amíg mintegy 15 utcán végiggyalogolt. Az itt 
élő emberek barátságosan fogadták, elbeszél-
gettek a problémákról, meghallgatták egy-

mást. Az Independenţei utcán lakó két csa-
lád legfiatalabb tagjai, Sárközi Szabina és Gáll 
Réka pedig kifejezetten emiatt rendet raktak a 
ház előtt, mert olvasták, hogy erre fog járni a 
polgármester.

A következő sétán a város északi részét 
járta be a polgármester, ezúttal helyettesével 
együtt. A végére nem kevesebb, mint 16 962 
megtett lépést mutatott Horváth János alpol-
gármester okostelefonja. A város vezetőit már 
a kiindulópontnál várták az emberek, aztán a 
cikcakkos útvonalon sokan az utcán fogadták 
az elöljárókat, hogy elmondják ügyes-bajos 
dolgaikat. Volt, aki a szomszédos ipari egység 
zajára panaszkodott, s olyan is, aki a szemetet 
eldobálókra. A polgármester számos bosszan-
tó hibáról, orvoslásra váró feladatról szerzett 
így tudomást. Ezeket azonnal vagy a későbbi-
ekben megoldják.

A következő meglátogatott kerület a város 
keleti része volt, ezt a szalontaiak Újtelek né-
ven ismerik. Itt november elején járt „munka-
sétán” a polgármester és helyettese. Az előre 
kijelölt útvonalon több helyen is találkoztak a 
városvezetőkkel az emberek. Kisebb-nagyobb 
gondok, jó ötletek is elhangzottak, s az itt élők 
kedvezően fogadták a látogatást. Az észrevé-
teleket, amint a korábbi bejárások alkalmával 
is, feljegyezték az elöljárók, és minél hamarab-
bi orvoslást ígértek. Azt is elmondták, hogy 
számos jó megvalósítás, munkálat, készülő 

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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Hajdúvárosi hírcsokor
Oxigénközpont a kórházban

Nagyszalonta területi kórháza folyamato-
san korszerűsödik. Számos javulás tapasztal-
ható a betegellátásban. A kórház vezetősége 
legutóbb az életmentő oxigén beszerzésé-
re dolgozott ki új koncepciót. Eddig a szak-
mai piacról rendszeresen vásárolt palackokból 

vagy mozgótartályból látták el a betegeket oxi-
génnel. Ezeknek az a hátrányuk, hogy túlsá-
gosan drágák, ráadásul a sok szállítás miatt a 
minőségük is romolhat. A kórháznak havonta 
mintegy 10 000 lejébe kerül a palackozott oxi-
gén vásárlása.

Most mintegy 700 000 lejes beruházással 
olyan készüléket kívánnak vásárolni, amely 
maga állítja elő az oxigént, emellett rendbe 
hozzák az egész kórházat behálózó oxigénve-
zető csatornákat, és minden egyes ágynál lesz 
oxigénmaszk, amely erről a készülékről kapja 
az életmentő levegőt. Ez a korszakváltó beru-
házás azt is eredményezi majd, hogy az oxi-
gén minősége sokkal jobb lesz, mint az előző 
technológiájú.

Kisebb adó a hibrid kocsikért

Hatalmas gépjárműpark szennyezi váro-
sainkat, mindenki gépkocsival akar járni an-
nak ellenére, hogy nagyon sokan a környe-
zetbarát életmód hívei. A környezettudatosság 
előmozdítása érdekében a nagyszalontai helyi 

beruházás – például jövőre a köves utcák le-
aszfaltozása – körvonalazódik ebben a kerü-
letben, s ez derűlátásra ad okot.

Végül, de nem utolsósorban a város nyuga-
ti része, a Kolónia, a Füveskert és az Állomás 
övezet következett. A polgármester és helyet-
tese négy héten át a város minden külső ne-
gyedét végigjárta, számos gondot feljegyzett, 
sok emberrel beszélgetett, így célt ért a Séta 
a polgármesterrel program. A nyugati részen 
nemcsak a mai gondokat, hanem a terveket 
is kielemezték a városvezetők, és megszületett 
az az elhatározás, hogy a jövőben minél szé-
lesebb körben bevonják a lakosságot a dönté-
sekbe. Ennek kapcsán szóba került például a 
kerületben található régi iskola előtti tér ren-
dezése. Erről a témáról közvitát is indítanak 
majd a kerület lakosainak körében.

A Séta a polgármesterrel folytatódik, a kö-
vetkező időszakban a belső kerületeket és a 
város központi részét veszik majd górcső alá 
a városvezetők.

B. A.

Séta a polgármesterrel
(folytatás az előző oldalról)

A különböző negyedekbe tervezett beruházásokról is beszélt az ott lakókkal 
az elöljáró

Minőségi előrelépést jelent a betegellátásban az új, oxigént előállító 
készülék beszerzése

Ø
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tanács 2020-ra a légszennyező járművekre ki-
rótt összeg 15 százalékára csökkentette a hib-
rid gépkocsik adóját a 2019-beli 50 százalék-
ról. Ismereteink szerint hamarosan napirendre 
kerül a teljesen elektromos meghajtással mű-
ködő gépkocsik adóztatása is, és a hírek sze-
rint az önkormányzat ezekre 0 százalék adót 
kíván kivetni.

Lebontották a trafóállomást

Már három éve annak, hogy az önkor-
mányzat felújította a városközpontban a ka-
tolikus templom melletti tömbházudvart. Itt 
akkor kijáratot is létesítettek a Kálvin utcára. 
Már akkor le szerették volna bontani a tömb-
ház udvarának közepén éktelenkedő régi, el-
avult, csúnya transzformátorállomást, ám az 
áramszolgáltató Electrica Rt. anyagi okokból 
nem tudta beütemezni az övezet korszerűsíté-
sét. Akkor, hogy az épület ne csúfítsa el az ud-

vart, az önkormányzat mesefigurákat rajzolta-
tott az oldalára.

Két éve, mikor korszerűsítették a város 
elektromos hálózatát, az önkormányzat elér-
te, hogy a transzformátorállomás kikerüljön 
az udvarból, most a Kálvin utca sarkán mű-
ködik. Az Electrica mégsem bontotta le az im-
már használaton kívüli épületet, szintén pénz-
hiányra hivatkozva. Most végre lett pénze a 
bontásra, így felszabadul a terület. A helyható-
ság bővíteni fogja az itt található szemétlera-
kót, illetve újabb parkolókat létesít.

Azt is megtudtuk, hogy egy másik volt tra-
fóállomást is a földdel tesznek egyenlővé, a 
Tenkei úti kanyarban található, emeletes ház 
nagyságú épületet is lebontják.

Lebontanák a fáskamrákat is

A főtér régi tömbházudvara, a Raiffeisen 
Bank mögötti épületek udvara is várja a felújí-
tást. Már az idén tavasszal utcafórumon egyez-
tettek a városvezetés képviselői az itt lakókkal, 
s az emberek többsége támogatta a moderni-
zálást. Voltak és vannak ellentétek az érintettek 
között, hisz akadt, aki szorgalmazta az egyik fa 
kivágását, míg a másik ellenezte, de minden-
ki egyetért abban, hogy az udvar közepén ék-
telenkedő, elavult fáskamrákat le kell bontani.

Igen ám, de ezek az épületek a lakosok egy 
részének a tulajdonában vannak. Először úgy 
tűnt, hogy a tulajdonosok felajánlják a város-
nak az épületeket, de mára kiderült, hogy ez 
nem valósul meg. Ezért szükséges, hogy az 
önkormányzat a közeljövőben kisajátítsa a fás-
kamrákat, hogy tudjon haladni a műszaki ter-
vek előkészítésével.

Balázs Anita

A trafóház 
lebontásával 

jelentős terület 
szabadult fel  

a tömbház udvarán

Megszépül  
az udvar, amint 
eltűnnek a régi 

fáskamrák
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Készülődés  
az emléktábla 
avatására

Emléktábla-avatás Réven 
a magyar szórvány napján
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének  
és halálának napját a Magyar Országgyűlés 2015-
ben a magyar szórvány napjává nyilvánította;  
a határozat az Alaptörvényben is helyet kapott. 
Azóta Réven november 15-én vagy a hozzá 
legközelebbi vasárnapon megünneplik a napot.

Ezen a napon a Sebes-Körös menti térség 
szórványban élő magyarsága együtt ünnepel 
a réviekkel. A rendezvényeket a helyi refor-
mátus egyházközség, a Pro Rév Egyesület, az 
RMDSZ helyi szervezete és az iskola magyar 
tagozata együtt szervezi. Idén november 17-én 
zsúfolásig megtelt a révi református templom, 
még pótszékeket is hozni kellett a parókiáról. 
Az ünnepi istentiszteleten Szoboszlai-Gás-
pár István mezőtelegdi református lelkész 
hirdetett igét Mózes I. könyve 28. részének 
10–19. versei alapján. A lelkipásztor feltet-
te a kérdést, hogy sokszorosan szórványban 
élőként meg kell-e ünnepelni ezt az állapotot. 
Lehet-e az ilyen eseményt ünnepnek nevezni? 
Igen – volt a válasz, ez az az alkalom, amikor 
megmutathatjuk, hogy a szórványközösség 
miként éli meg a maga magyarságát, a maga 
hétköznapi életét. A tiszteletes arról is szólt, 
hogy „jobb időkre is számíthatunk. Az Úristen 

nem hagyott bennünket magunkra sem itt, a 
Sebes-Körös mentén, sem Erdélyben”.

A házigazda, Papp Csaba református lel-
kész köszönte meg az igehirdető szolgálatát, 
s üdvözölte a „testvéri együttlét” résztvevő-
it, majd a helybeli óvodások és iskolások igen 
színvonalasan összeállított és előadott műso-
ra következett. A furulyacsoport tagjai kezd-
ték, utána három szavalat (Móra Ferenc, 
Mécs László és Dsida Jenő verse) hangzott 
el, majd több közösen énekelt dal után Pop 
Gréta énekelt és gitározott. A gyülekezet ál-
tal nagyra értékelt, bensőséges hangulatú elő-
adás a helybeli pedagógusok – Liuc Melinda 
és Bezgédi Ildikó tanítónők, illetve Juhász 
Ilona óvónő – munkáját dicséri.

A folytatásban Hasas János, Rév község 
alpolgármestere köszöntötte az ötödik szór-
ványnapon megjelenteket. Hosszan beszélt 
az általuk szervezett eseményről, majd ar-
ról is szólt, hogy az anyanyelv megtartásért 
a harc nem az anyaországban, hanem ezeken 
a vidékeken zajlik. A magyar szórvány napja 
a jövőtervezésre is jó alkalom, hiszen a szór-
ványban nagyon fontos az összefogás, a közös 

Papp Csaba, a Révi Református Egyházközség lelkésze
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Felsorakoztak 
a hagyományőrző 

huszárok

A révi iskolások 
nagyszerű műsort 
mutattak be

Ø

akarat. Rév és környéke egyházait, az itt élő 
magyarságot Bihar megye végváraiként tart-
ják számon, melyek összetartó erőt jelenthet-
nek – mondta Hasas János. Majd személyesen 
köszöntötte a magyarországi meghívottakat: 
Grezsa Csabát, a kolozsvári főkonzulátus 
konzulját, Rostás Pétert, a testvértelepülés 
Székkutas alpolgármesterét, Meleg Vilmos 
színművészt, a váradi filharmónia igazgatóját, 
az RMDSZ nagyváradi városi szervezetének 
elnökét, továbbá a határon innenről és túlról 
érkezett hagyományőrző huszárokat. Az ő je-
lenlétük azért is fontos, mert ekkor avatták fel 
az emléktáblát Bersek József ’48-as babérko-
szorús huszár ezredes tiszteletére a gyülekeze-
ti ház falán.

Grezsa Csaba konzul köszöntőjében üdvö-
zölte a szervezőket és az egybegyűlteket, akik 
jelenlétükkel bizonyítják, hogy igen, szórvány-
ban élnek itt, de nem kevesen. Rostás Péter a 
testvértelepülés üdvözletét hozta el a réviek-

nek, s arról is szólt, hogy a magyar kormány 
egységes magyar nemzetben gondolkodik. A 
templomi esemény megható pillanata volt Me-
leg Vilmos szavalata.

Emléktábla gyűjtésből

Templomozás után a jelenlevők a gyüleke-
zeti központ udvarán lehettek tanúi Bersek Jó-
zsef emléktáblája avatásának. Méltóságteljes 
bevezetőként Meleg Vilmos elszavalta Arany 
János egyik versét. A Létavértesen élő Cson-
tos János, az egykori debreceni magyar ki-
rályi 2. honvéd huszárezred hagyományait 
ápoló huszár százados megköszönte a hely-
belieknek ezt a lehetőséget, hogy az ő és dr. 
Vincze Ferenc, Hajdúszoboszló nyugalmazott 
címzetes főjegyzője kezdeményezésére emlék-
táblát leplezhetnek le, melynek költségeit ada-
kozásból gyűjtötték össze. Szólt az 1848–49-
es forradalomról és szabadságharcról s abban 
Bersek szerepéről. Felidézte azt is, miként ke-
rültek kapcsolatba Révvel: 2013-ban huszár-
portyát szerveztek Lenkey János tábornok 
emlékére – őt a tizennegyedik aradi vértanú-
nak nevezte –, aki Galíciából Kossuth Lajos 
felhívására hazahozta a huszárokat, és részt 
vettek a szabadságharcban. A portyán Révet 
is útba ejtették; nagy szeretettel fogadták őket, 
s három napot töltöttek itt. Akkor tudták meg, 
hogy a réviek ápolják egy ’48-as huszár ezre-
des emlékét, és kopjafát állítottak emlékére.

Csontos János lelkesítő beszédét nagy taps-
sal fogadta a mintegy félezer jelenlevő, ez-
után a hagyományőrző huszár százados és 

Hasas János, Rév község alpolgármestere

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

Emléktábla-avatás Réven…

dr. Vincze Ferenc leleplezte az emléktáblát  
a Bersek József nevét viselő gyülekezeti há-
zon, s az emlékjelet megkoszorúzták.

Közös ebéd, kulturális műsor

Az események a művelődési házban közös 
ebéddel folytatódtak. Nagyon készültek erre 
is a réviek, hiszen finom ételek sokasága ke-
rült az ünnepi asztalra, közben a mezőtelegdi 
Pacsirták Néptáncegyüttes fürge lábú tánco-
sai nagyszerű műsort mutattak be. Szoboszlai-
Gáspár István lelkipásztor irányításával több 
tájegység táncait kötötték csokorba, Vincze 
Jázmin énekelt is.

Időközben sikerült néhány szót váltanom 
azzal a három pedagógussal, aki a templomi 
műsorra felkészítette a gyerekeket. Liuc Me-
linda elmondta, hogy a tanórák végeztével 
legalább két hétig próbáltak, a gyerekek na-
gyon lelkesek voltak, nagy akarattal készültek 
az eseményre.

Hasas Jánost, az egyik főszervezőt is meg-
kértem, értékelje az immáron ötödízben meg-
rendezett révi szórványnapot: „Úgy érzem, 
hogy a szervezésre szánt befektetésnek min-

dig eredményei vannak, hiszen nagyszerű al-
kalom ez arra, hogy a környékbeli települé-
sek magyarsága itt, Réven találkozzon, és 
megbeszélje gondjait, elképzeléseit, ismer-
tesse eredményeit, és jövőképet mutathas-
sunk. Másrészt a többségi román nemzet felé 
is megmutathatjuk, hogy itt a Sebes-Körös 
mentén élnek még magyarok, akik nem szé-
gyellik, hogy magyar nemzetiségűek.” Az ün-
nepségen jelen voltak örvéndiek, telegdiek, 
vársonkolyosiak, telkiek, pusztaújlakiak, vá-
sárhelyiek, élesdiek, nagybáródiak, rövidebb 
ideig magyarkakucsiak is.

Az alpolgármester is elismeréssel szólt a 
révi magyar pedagógusok munkájáról, a gye-
rekek felkészítéséről. A sikerhez hozzájárult 
az egyház, a helybeli tiszteletes, Papp Csaba, 
aki vallásórákon foglalkozik a gyerekekkel – 
mondta Hasas János. Hozzátette, köszönettel 
fogadták a magyarországi hagyományőrzők 
felajánlását, hogy gyűjtenek az emléktáblára, 
hiszen Réven mindig is tisztelték a ’48-as hu-
szár ezredes emlékét.

Réven sikeres volt a magyar szórvány nap-
ja, jóleső érzés volt ott lenni, látni a mosoly-
gós, elégedett arcokat, melyek azt sugározták, 
igen, ma itt élünk, a szórványban, de látjuk a 
jövőképet is.

Dérer Ferenc

Ø

Mintegy félezren 
gyűltek össze 
a gyülekezeti 

központ udvarán

A mezőtelegdi 
Pacsirták a révi 
színpadon

Az emléktábla 
a gyülekezeti 
központ falán
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közélet

Városalapító szent 
királyunk lovas 

szobrának bronz 
makettje két éve 

már elkészült

Ø

– Hogyan, mikor kezdeményezte a Va ra-
dinum Kulturális Alapítvány a szoborállítást?

– A Varadinum ünnepség a rendszerváltás 
után a Szent László-örökség éltetésére is jött 
létre. A történelmi egyházak és az RMDSZ 
egységes, konszenzusos döntése volt, hogy 
a városalapító király egyházmegyei ünne-
pe köré alakuljon az összmagyarság kulturá-
lis fesztiválja, seregszemléje. E közös döntés-
re épülve született meg az Alapítványunk is 
– nyilatkozta Koncsek-Vadnai Zita kura-
tóriumi elnök. – Tempfli József püspök atya 
munkája és akarata szerint, aki alapítványunk 
kurátora is volt, a kiásatás, restaurálás után 
a Festum Varadinum alkalmából állították fel 
újra a város legrégebbről megmaradt Szent 
László-kőszobrát is. Mindez a legtermészete-
sebben állított bennünket Szent László lovas 
szobrának ügye mellé, zászlóvivőinek sorába.

– Hogyan, mikor készült el a szobor ma-
kettje? – kérdeztük Szabó Ödönt, az utóbbi 
évek Varadinum-ünnepségeinek programku-
rátorát.

– 2017-ben közösen döntöttünk úgy a ka-
tolikus egyházzal, hogy Deák Árpádot kérjük 
fel az alapelképzelés megfogalmazására. Jól 
sikerült a terv, bronzba öntöttük a makettet, 
gyűjtést és kérelmeket fogalmaztunk meg a ki-
vitelezési források előteremtésére. Nagyon jól-
eső érzés volt, hogy az összes egyház, civil és 
nagyrészt politikai közeg is támogatta, támo-

gatja az ügyet. A következő lépésre az idén 
kerülhetett sor: a művész immár a kétszeres 
életnagyságú szobor megformálására kapott 
megbízatást.

– Mit jelent ez a kétszeres életnagyság?
– Ez a Vitéz Mihály főtéri szobrának helyé-

re került, Ferdinánd királyt ábrázoló lovas szo-
bor pontos mérete. Azt reméljük, hogy ezáltal 
senki nem fogja egymáshoz méricskélni a két 
művet, hisz a méretük egyforma lesz. A művé-
szi alkotás természetesen egyedi marad mind-
két esetben.

– Mikor kapott nagyobb lendületet a mun-
ka? Honnan sikerült forrást szerezni?

– Tapintatosan kellett és kell eljárnunk fo-
lyamatosan a Szent László-szobor ügyében, 
hisz a cél az, hogy egységet kovácsoljunk min-
den irányban ezzel az alkotással. Próbálunk 
ügyelni arra, hogy senki ne érezze, hogy ő 
nem állhat az ügy mellé. Mindenki adhatott, 
adhat támogatást. Téglajegyekkel indítottunk, 
jótékonysági rendezvényekkel folytattuk, hisz 
a Mága Zoltán-koncert és a művész úr magán-
adománya is szerepel könyvelésünkben forrás-

Készül Szent László 
váradi lovas szobra

Várad magyar közösségének több évszázados 
vágya teljesülhet belátható időn belül, ugyanis 
jelentős magyarországi támogatással készül  
a városalapító szent király impozáns lovas 
szobra. A kezdeményezőket, a Varadinum 
Kulturális Alapítvány és a Nagyváradi Római 
Katolikus Püspökség elöljáróit, illetve  
az alkotóművészt kérdeztük a több éve elindított 
folyamat fejleményeiről.

(folytatás a következõ oldalon)
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Készül Szent László váradi lovas szobra
(folytatás az előző oldalról)

Øként. Természetes ugyanakkor, hogy a nagyon 
komoly anyaországi támogatások nélkül vágy-
álmokat kergettünk volna. Alapítványunk a 
Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaságtól kapta a legnagyobb ösz-
szegű támogatást, segítséget. De az RMDSZ 
Ügyvezető Elnökségétől is jelentős összeget 
pályázhattunk meg, és így fokozatosan szerez-
zük meg azt a közel 200 000 lejt, amit az első, 
2017-es makettől ez év végéig szerződési köte-
lezettségként nekünk ki kell fizetnünk.

– A Római Katolikus Püspökség/Egyház-
megye milyen partnerségben van önökkel?

– Ez fordítva van. Mi vagyunk, próbálunk az 
egyház partnerei lenni ebben az ügyben is. Mi 
csak azokat a feladatokat vállaltuk fel a Szent 
László-szobor és -kultusz ügyében, amelyeket 
egyeztettünk a katolikus egyházzal. Nekünk, 
a Varadinumnak, alapítónk a püspökség. Ha 
kezdeményeztünk is valamit, akkor abban biz-
tos lehet, hogy a püspökség jóváhagyása meg-
volt a lépésünkhöz. Például a Deák Árpáddal 
megkötött megbízatási hármas szerződésben, 
amelynek alapján egyébiránt fele-fele arány-
ban az egyház és a Varadinum Alapítvány fize-
ti az alkotói honoráriumot, mi eleve teljes egé-
szében átadtuk a kivitelezési, felállítási, szerzői, 
megrendelői jogainkat az egyháznak.

– Egyeztettek-e már a kezdeményezők és 
a városi elöljárók, hova helyezzék el az alko-
tást?

– Erről nem szeretnék ma nyilatkozni. Aki 
tisztán, racionálisan tekint erre az egyik leg-
fontosabb váradi magyar ügyre, tudja ponto-
san, hogy az ideális, szívünknek, lelkünknek 

megfelelő hely ma foglalt. Talán akkor kell 
leülni a városvezetéssel ezt végleg rendezni, 
amikor meggyőzzük egymást arról előbb mi, 
magyarok, hogy a szobor ügyét nem használ-
juk először is magyar–magyar vitában, más-
részt jó volna elkerülni egy magyar–román 
vitát is. Ha ez a két vita nem lesz vagy meder-
ben tartható, akkor jó helyre kerülhet majd a 
szobor. Én azt támogatom, hogy Szent Lász-
ló lovas szobrának kérdését teljes konszenzu-
sos üggyé próbáljuk tenni. A városvezetéssel 
is kell nyilván tárgyalni, de csak az eredményt 
kell a sajtó elé tárni.

– Kié lesz a szobor?
– Egyértelműen a római katolikus egyházé 

kell hogy legyen. A másik főtéri Szent László-
szobrot is ez a tulajdoni helyzet mentette meg 
annak idején, és így vált áthelyezhetővé a leg-
rosszabb időkben a római katolikus székes-
egyház elé, a püspöki palota szomszédságá-
ba, ahol ma is áll.

Szent László váradi kultuszát mindig is elő-
térbe helyezte a Nagyváradi Római Katolikus 
Egyházmegye, illetve a püspökség. A szobor-
állítás előkészületeiből is természetesen kiveszi 
a részét. Megkeresésünkre Böcskei László 
megyés püspök elektronikus levélben foglalta 
össze álláspontjukat.

„Szent László király lovas szobrának állí-
tásával kapcsolatosan az elmúlt időben már 
többször nyilatkoztam. Most is az eddigieket 
tudom hangsúlyozni, miszerint Szent Lász-
ló királyt, aki Isten kegyelméből a magyar ke-
resztény életszentség példaképe és keresztény 
kultúránk egyik legjelesebb építője, egyhá-
zunk és közösségünk, elsősorban a katolikus 
egyházunk hitvalló szentjeként tiszteli. Ezért 
úgy gondoljuk, hogy köztéri lovas szobrának 
méltó helyét szentünk liturgikus tiszteletének 
kilencszáz esztendős hagyományait követve 
kell kiválasztanunk, főhajtással adózva az ő el-
vitathatatlan, máig ható társadalmi és törté-
nelmi szerepvállalása előtt.

Szent László király székesegyházának, te-
metkezési helyének, szent teste itt őrzött erek-
lyéinek, európai hírű zarándokhelyének és 
nem utolsósorban a középkor óta itt álló köz-
téri emlékének hagyományát egyházmegyénk 
az elmúlt évtizedekben hitéből fakadó minden 
erejével igyekezett fenntartani és elmélyíte-
ni. Ennek szellemében a Nagyváradi Római 
Katolikus Püspökség, városunk és nemze-

Deák Árpád 
szobrászművész 
(jobb szélen) 
az öntőminta 
megformálásán 
dolgozik most
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ti közösségünk világi intézményeivel együtt-
működve, több mint két esztendeje dolgozik 
azon, hogy e nemes eszme és hitből született 
szándék testet öltsön. Szent királyunk bronz-
ba öntött lovas szobrának elkészülését a Ma-
gyarország kormánya és egyházmegyénk biz-
tosította alapokon túl nagyszámú lelkes váradi 
polgár is anyagi támogatásban részesítette. 
Számos megrendítő esetnek lehettünk tanúi, 
amikor magyar közösségünk kevésbé tehetős 
tagjai gyakran anyagi lehetőségeiket megha-
ladva álltak a közös szándék mellé, ez meg-
sokszorozza az összegyűlt pénzadományok 
és a támogatók igen nagy száma felett érzett 
örömünket. Úgy hisszük, hogy ezek a példák 
Szent László élő emlékezetének és szellemisé-
gének igaz jelei mai világunkban.

Szent László lovas szobrának felállítása las-
san nem is annyira anyagi természetű feltéte-
lek biztosításától függ. A lovas szobor megalko-
tására felkért művészek szakszerű munkájához 
oda kell tenni a váradi magyarság és minden 
Szent László királyt tisztelő polgár összefogá-
sát ezen szép álom megvalósítása érdekében. 
A 2017-ben már bemutatott makett átdolgozás 
alatt áll azért, hogy egy kifinomultabb minta 
alapján kerüljön kivitelezésre a várt lovas szobor.

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 
továbbra is kiemelkedően fontosnak tartja, 
hogy alapító és pártfogó szent királyunk szak-
rális méltóságához illő köztéri emlék jöhessen 
létre Nagyváradon, valamint támogatásáról 
biztosít minden olyan személyt, intézményt és 
közösséget, amely a tiszta szív szándékából, 
politikai és egyéni érdektől mentesen kívánja 
szolgálni közös célunkat.”

A lovas szobor 2017-ben elkészült makett-
je alapján az alkotó, Deák Árpád most a két-
szeres életnagyságúra tervezett szobor vas-
vázra épített agyagváltozatán dolgozik. Ennek 
alapján öntik majd bronzba szent királyunk 
mását a munkával megbízott zimándújfalui 
(Arad megye) öntőműhelyben.

„Évekkel ezelőtt olvastam, hogy volt egy 
Szent László lovas szobor a váradi várban, me-
lyet a Kolozsvári testvérek készítettek a XIV. 

században. Habár valószínű, hogy Kolozsvári 
Márton és György itt, Nagyváradon készítet-
te a három szent király álló és Szent László-
nak a művészettörténetben különleges helyet 
elfoglaló lovas szobrát, sajnos egy pár vázla-
tos ábrázoláson kívül semmilyen nyom nem 
maradt utánuk” – válaszolta Deák Árpád kép-
zőművész arra a kérdésünkre, honnan ihlető-
dött a szobor megtervezésekor. „Több vázlatot 
is készítettem, foglalkoztatott egy olyan törté-
nelmi személyiség alakja, aki a romanika korá-
ban élt, a gótika és a reneszánsz idején teljese-
dett ki a kultusza, s akinek szakrális jelenléte a 
dél-olaszországi Altomontétól Vilniusig, a Fel-
vidéktől Bolognán át Székelyderzsig meghatá-
rozta az eszményi lovagideált. S ami nagyon 
fontos: utóélete Nagyváradon teljesedett ki, 
máig ható szellemi jelenlétként” – tette hozzá.

Mint mondta, a XI. századból nem maradt, 
nem maradhatott hiteles ábrázolás a király-
ról, így a későbbi korok Szent László-ábrá-
zolásai jelenthették a kiindulópontot. Ilyen a 
nagy reneszánsz mester, Simone Martini kis 
oltárképe, a Sangineto olasz lovag síremlékén 
szereplő Szent László-alak, amely nagyon ha-
sonlít a Bunyitay Vince rajzán látható váradi 
káptalani pecséten szereplő arcmásra, aztán a 
számtalan Kárpát-medencei freskó királyábrá-
zolásai és talán a legfontosabb, a Szent Lász-
ló-herma.

„A hermában talált koponya antropo mor-
fológiai vizsgálata után elkészítették az arcre-
konstrukciót, ezt is figyelembe vettem. Ami a 
hagyomány szerint közvetlenül kötődik a ki-
rályhoz, az a zágrábi katedrális kincstárában 
őrzött palást. A szakirodalom szerint eredete 
a XI. századi Szicília lehetett. A palást hatszö-
gű, stilizált virágmintás motívumait felhasznál-
tam a kompozícióban. A koronával kapcso-
latosan a Salamon király obulusán szereplő 
hercegi abroncskoronát tartom a legvalószí-
nűbbnek, ilyen lehetett László koronája is” – 
árulta el az alkotó.

A munka folyamata eléggé hosszas volt, 
a különböző dokumentumok, adatok kisebb-
nagyobb mértékben befolyásolták a „megfo-
galmazást”. „Számomra akkor zárul le a fo-
lyamat, amikor átadom a vasvázra épített és 
megmintázott agyagszobrot az öntőműhely-
ben. Reményeim szerint a bronzöntés és a 
végleges helyen való elhelyezés után kel élet-
re a kétszeres életnagyságú szobor” – mond-
ta Deák Árpád.

Fried Noémi Lujza
Máté Zsófia

A Kolozsvári 
testvérek által 
megformázott 
Szent László  
lovas szobor  
a törökdúlásig  
a váradi várban állt
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Pályakezdő albisi lelkész
Két év után ismét van saját lelkipásztora az Albisi 
Református Egyházközségnek. Demeter Szabolcs 
István szeptember elseje óta istápolja az ottani 
közösséget.

Az albisi református gyülekezet presbite-
rei Kócza István főgondnokkal az élen hosszú 
ideig kutakodtak megfelelő lelkipásztor után, 
mert az előző pap nem sok dicsőséget hagy-
va hátra, távozott a nyáj éléről. Az eltelt idő-
szakban többnyire Darabont Tibor ottományi 
tiszteletes hirdette az igét Albison is. Végül 
szeptember elsejétől megoldódott az áldatlan 
állapot, püspöki kinevezéssel Demeter Sza-
bolcs István került a gyülekezet élére.

A lelkészi hivatal irodájában beszélgetünk 
a frissen végzett lelkipásztorral; megelégedés-
sel szól az ottani közösségről. Demeter Sza-
bolcs István 1992-ben született lelkészcsalád-
ban, édesapja egy évvel korábban érkezett 
Tótiba, azóta ott szolgál. Heten vannak test-
vérek, négy fiú és három lány. Közülük ha-
tan vagy már lelkészek, vagy teológiai hall-
gatók. Erre azért már felkapom a fejem… A 
várt magyarázat sem marad el: szülei példa-
mutató keresztyén életvitele mindmáig hatás-

sal van az életükre. Édesapja őszinte hitéletét 
látva Istvánban már öt-hat évesen megfogal-
mazódott az elhatározás, hogy ha felnő, lel-
kipásztor lesz. A tinédzserkort ő sem vészelte 
át némi lázadás nélkül, de istenhite mindvégig 
megóvta a kísértésektől.

A családban tapasztalt életvitel meghatáro-
zó jellegén túl a Teremtővel való személyes, 
bensőséges kapcsolata játszott döntő szerepet 
pályaválasztásában. Zárójelben meg is jegy-
zi, hogy manapság már többnyire csak a hi-
tüket a mindennapokban megélők vállalják a 
papi hivatást, hisz társadalmi és anyagi meg-
becsültségük jócskán csökkent az utóbbi év-
tizedekben. A társadalomba beszüremlő vagy 
inkább beömlő nyugati szabadosság sokakat 
eltávolított az egyháztól. Többségük vagy a vi-
lági életvitel felé fordult, vagy keresztény hitét 
másmilyen szellemi irányultsággal cserélte fel. 
Mindkettő egyaránt veszélyes.

A falusi lét is jelentős változásokon megy át, 
még ha nem is olyan intenzitással, mint a vá-
rosokban. Éppen ezért a lelkipásztorokra egy-
re nagyobb felelősség hárul. A fiatal tiszteletes 
mindezeknek tudatában van, a lelki építke-
zést tartja most elsődlegesnek. Visszaállították 
a vasárnapi két istentiszteleti alkalmat azzal a 
módosítással, hogy a délutáni együttlét inter-
aktív jelleget kapott. Megbeszélnek igerésze-
ket, bibliai történeteket, a jelenlévők is véle-
ményt nyilváníthatnak az elhangzottakról. Ez 
a módszer közelebb hozza egymáshoz a lelki-
pásztort és a gyülekezet tagjait, a hívek mind-
inkább magukénak érzik az egyházat.

A fiatalok kezdeményezték az ifjúsági bib-
liaórák beindítását. Csütörtökönként talál-

Albis református 
temploma

Demeter Szabolcs István feleségével, Zsófiával
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Az iskola-
épületeket bérli  
az egyháztól  
az önkormányzat

A felújított 
kultúrház is  

az egyház 
tulajdona

koznak a lelkészükkel. Egyházi kórus eddig 
is működött, ezen a téren minden megy a 
maga rendjén, Herman Csaba kórusvezető-
nek köszönhetően. A gyermekek és a konfir-
málásra készülők hitoktatása is jó úton halad. 
2020-ban hét fiatal fog konfirmálni. Viszont 
a nőszövetség megalakítása még csak a ter-
vek között szerepel. Majd az őszi betakarítá-
si időszak végeztével válik időszerűvé; télen 
több szabadidejük van a közösség asszonyai-
nak. Mindeközben a tiszteletes családlátoga-
tásba kezdett, sorra kereste fel a faluban élő-
ket, ismerkedett, elbeszélgetett velük. Az albisi 
református egyházközség 600 tagot szám-
lál; idén stagnált a lélekszám: 15 temetésre 
ugyanannyi keresztelő jutott.

A parókiára is beinvitál a tiszteletes: szé-
pen felújított, összkomfortos lakással várta a 
gyülekezet a lelkészt és feleségét. Demeter 
Szabolcs István egy hónappal azelőtt nősült, 
hogy Albisra érkezett volna. Felesége, Zsófia 
asszony épp idehaza van, mosolyogva mutat-
kozunk be egymásnak. Hétvégeken tartózko-
dik csak a faluban, ötödéves orvostanhallgató 
Marosvásárhelyen. Temesváron ismerkedtek 
meg, a tiszteletes legnagyobbik bátyja ott lelki-
pásztor. Zsófia asszony is élő hitű keresztyén, 
sokat forgolódott a temesvári gyülekezetben. 

Amikor együtt van férjével, naponta közösen 
olvasnak a Bibliából, majd megbeszélik az ol-
vasottakat.

Annak ellenére, hogy jó ideig nem volt lel-
kipásztora az albisi gyülekezetnek, a presbi-
térium jól sáfárkodott az egyház vagyonával: 
a 25 hektár földdel és az erdőrésszel. A bér-
be adott szántók után járandóságot kapnak, 
az erdőből pedig évente 8 köbméter tüzelni 
valót. A falu jelentősebb közösségi ingatlanai 
a református egyház tulajdonában vannak: a 
néhány éve felújított kultúrház, a két iskola-
épület, ezek után bérleti díjat fizet az önkor-
mányzat. Jó állapotban van az egykori tanítói 
lakás is, ma gyülekezeti házként használják.

Megtekintjük az említett ingatlanokat. 
Kócza István – aki egyúttal az Albist is magá-
ban foglaló Érbogyoszló község polgármestere 
is – néhány férfival az iskola mögött szorgos-
kodik. Egy nagy kapacitású kazánt próbálnak 
a helyére igazítani. Mostantól központi fűté-
sük lesz az iskoláknak – mondja hangjából ér-
ződő elégedettséggel a polgármester. Majd azt 
is elmondja, hogy nemrég sikerült tíz ár föl-
det vásárolniuk az iskola közvetlen szomszéd-
ságában.

A XII. században épült, majd kibővített, ro-
mán stílusú templomba is bemegyünk. A tisz-
teletes elpanaszolja, hogy egy helyen beázott 
a tető, a falakról mállik a vakolat. Pedig tíz év-
vel ezelőtt teljes felújításon esett át az imádság 
háza. A kivitelezőt okolja a hibákért, az nem 
végzett jó munkát. Az édesapja által pászto-
rolt tóti gyülekezet templomát is ugyanaz a 
vállalkozó újította fel, s ott is hasonló minősé-
get produkált.

Szombat lévén még sok teendője van ven-
déglátómnak, áldott szolgálatot kívánva kö-
szönök el tőle. Az áldás mellett sok-sok cselek-
vő egyháztagra is szüksége lesz, akik maguk is 
az áldás részei.

D. Mészáros Elek

Kazán az iskola központi fűtéséhez
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Szobrot állítottak  
a 15. aradi vértanúnak

Cseke Attila, 
Csontos János  
és Kalmár Ferenc 
leplezte le  
a szobrot

Október 6-án hajlamosak vagyunk csupán 
az azon a napon kivégzett tizenhárom aradi 
vértanúra emlékezni, pedig rajtuk kívül továb-
bi két magas rangú honvédtisztet is kivégeztek 
Aradon. Már október 6. előtt felakasztották 
Ormai Norbert ezredest, 25-én pedig Kazin-
czy Lajost lőtték agyon a vársáncban. Kazin-
czy Lajos édesapja, Kazinczy Ferenc nyelv-
újítónk révén kapcsolódik Érsemjénhez. A 
szoborállítás egy évvel ezelőtt vetődött fel, a 
debreceni huszárok ötlete egy év múltán meg-
valósult. Többen is hozzájárultak a szobor el-
készítésének költségeihez, az ötletadók példá-
ul 100 ezer forinttal.

A szoboravató ünnepséget egyházi ese-
ménnyel kötötték össze, huszárok álltak dísz-
őrséget. Csáky Márta református lelkipásztor 
az Istenbe vetett hit nemzetmegtartó erejéről 
beszélt, majd kiosztotta újborra az úrvacsorát. 
A templomi együttlét után a sokaság átvonult 
az átellenben lévő központi parkba, amely las-

san már szoborparkká alakul, hisz sokasod-
nak az ott felállított szobrok, emlékjelek.

A huszárok fegyelmezett sorokban vonultak 
fel, majd Balazsi József polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, hogy 
Semjénben mindig is megemlékeztek Kazin-
czy Lajosról, húsz évvel ezelőtt csónak ala-
kú kopjafát állítottak tiszteletére, később pe-
dig újabb emlékjel került a múzeum udvarára. 
„Manapság is tennünk kell megmaradásun-
kért. A legnagyobb veszély, hogy elhagyjuk 
szülőföldünket, szétszóródunk a nagyvilág-
ban” – figyelmeztetett a polgármester. A ké-
sőbbiekben elmondta, hogy a szobrot már lát-
hattuk a televízióban: az egy héttel azelőtt 
megrendezett XII. Nemzeti Vágta ezúttal Ka-
zinczy Lajos előtt tisztelgett, s a szervezők erre 
az alkalomra kölcsönkérték az alkotást. A díj-
átadás a budapesti Hősök terén az érsemjéni 
szobor előtt ment végbe.

Végleges helyén a szobrot úgy állították fel, 
hogy az szembe nézzen az édesapa, Kazin-
czy Ferenc büsztjével. (A nyelvújító szobrának 
költségeit annak idején a falu másik nagy szü-
lötte, Fráter Loránd, a „nótás kapitány” mu-
zsikálta össze.)

Az avatón a magyar kormány képviseleté-
ben Kalmár Ferenc miniszteri biztos szólt 
az ünneplőkhöz. A huszonkilenc évesen ki-

Balazsi József polgármester

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
tizenötödik aradi vértanújának, Kazinczy Lajos 
ezredesnek a szobrát leplezték le október utolsó 
hétvégéjén Érsemjénben. A büszt a község 
központi parkjában áll.
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A Hajdú 
Néptáncegyüttes  

a semjéni 
színpadon

végzett, ismeretlen helyen elhantolt Kazinczy 
Lajos ezredes életútját méltatta, akinek utol-
só szavai is a nemzetféltést tükrözték: „Iste-
nem, ne hagyd el szerencsétlen hazámat!” A 
továbbiakban szólt kormánya nemzetpolitiká-
járól, illetve a magyar történelem meghami-
sítására irányuló törekvés jelentette veszély-
ről. Személyes hangvételre váltva a miniszteri 
biztos elmondta, hogy Brassóban született, az 
Érmihályfalván eltemetett anyai nagyapja pe-
dig a közelben lévő Csiha-tanyán élt. „Ezeket 
a gyökereket mindmáig a lelkünkben hordoz-
zuk” – fogalmazott a magyarországi vendég.

Cseke Attila Bihar megyei RMDSZ-el-
nök, szenátor egyértelművé tette, hogy 1849 
történései nem félemlítenek meg bennünket, 
hőseink cselekedetei bátorságot adnak a cse-
lekvésre, amely szabadságunk megőrzésére 
irányul. A mi szabadságunk megteremtésével 
nem akarjuk megcsonkítani a másokét. Fon-
tos a szabadság kifejezés helyes értelmezése: 
nem azt jelenti, hogy azt teszel, amit akarsz, 
hanem hogy nem kell megtenned azt, amit 
nem akarsz – fogalmazott Cseke.

Csontos János, a debreceni huszárok ve-
zetője „jelentést tett” Kazinczy Lajos ezredes 
úrnak a mai utódok helytállásáról. Huszár-

jai közelebbi és messzi tájakról érkeztek tisz-
teletet tenni: Bihardiószegről, Szentjobbról, 
több szilágysági településről, Gidófalváról 
(Kovászna megye), Hámosfalváról (Felvi dék), 
Backamadarasról, Makfalváról, Erdőszent-
györgy ről (Maros megye), valamint Álmosdról, 
Debrecenből, Nagyrábéról, Nádudvarról, Hor-
tobágyról és Létavértesről (Magyarország). „A 
magyar emlékezetpolitika eddig csak az ara-
di tizenháromról beszélt, de itt most nemzeti 
emlékhelyet avatunk. Vannak még további ér-
demtelenül elfeledettek, mint például Lenkey 
János tábornok, aki emlékezetét vesztve bör-
tönben halt meg” – sorolta a hagyományőrző 
huszártiszt.

Lelik István amellett, hogy elszavalta a 
Szózatot, elmondta, hogy a Csíkszeredá-
ba száműzött Csiha családtól hallott első íz-
ben Érsemjénről. Eldöntötte, hogy anyagilag 
is hozzájárul a szobor felállításához.

Az ünnepi beszédek után a huszárok dísz-
őrsége mellett Cseke Attila, Kalmár Ferenc 
és Csontos János leleplezte a székelyhídi szü-
letésű Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrász 
alkotását. Majd Csáky Márta református lel-
kipásztor és Nagy János római katolikus plé-
bános megáldotta az emlékhelyet.

A megemlékezés ünnepi pillanatai a Frá-
ter Loránd Művelődési Házban folytatódtak, 
itt dr. Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. 
igazgatója – maga is támogató – szólt a néző-
teret megtöltő sokasághoz. Hamarosan bené-
pesült a színpad is, a helyi Ezüstperje Nép-
tánccsoport alkalomhoz illő, magas szinten 
koreografált táncműsort mutatott be. A pro-
dukciót Kazinczy Lajosról készült életrajzi film 
(Szép halál volt) levetített részleteivel egészí-
tették ki, ezzel is fokozva az érzelmi hatást. 
Nem kevesebb dicséretet érdemel a Hajdú 
Néptáncegyüttes (Magyarország) fergeteges 
előadása, valamint a táncosokat kísérő Sarog-
lya zenekar produkciója.

D. Mészáros Elek

Főhajtás a szobor előtt Huszárok 
felsereglése
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Reggelre elég sikeresen lezsibbasztottam 
a derekam a keskeny alvóalkalmatosságon. 
Nagyokat nyújtózva igyekszem életre kelteni 
megmerevedett tagjaimat. Közben a kávéfőző 
már fortyogva spricceli az ébresztőnek szánt 
nedűt. Nehéz lenne eldönteni, hogy az íze 
vagy az illata a csábítóbb. Talán a kettő együt-
tes hatása az, ami rabul ejt.

Nem aludtam túlságosan jól, pontosabban 
rosszul aludtam. Az éjszakai eső ütemes ab-
lakverdesése szendergésre késztetett, álmom-
ban úti élményeim és az otthoni világ képei di-
apozitívként sorjáztak elő elmém bugyraiból. 
Aztán amint az eső alábbhagyott, feltámadt a 
szél. Mintha fel akarta volna borítani a „kég-
lit”. Sikerült is felszakítania a tetőlemez sar-
kát, és püfölte virradatig. Ezzel az alvásom is 
véget ért.

A „jó” román rántottát készít a kávé mel-
lé. Reggelizni hív. Korai számomra a hajna-
li evés, de a kávét örömmel elfogadom. Gelu 
diszkréten, de mégis határozottan kopog 
Viorel hálófülkéjén. Bentről dünnyögés, mo-
corgás a válasz. Viorel kikászálódik, rekedt 
hangon elereszt egy bună dimineaţát, majd 
kimegy rágyújtani. Erős krákogás, fulladásba 
hajló köhögés vesz erőt rajta, behallik, aho-
gyan öklendezik. Az éjszaka fel nem szívódott 
alkohol kibuggyan belőle. Taknyolódva, köny-
nyes-vöröses szemmel jön vissza. Vacog a kin-
ti hidegtől, kávét löttyint egy pohárba, és visz-
szahúzódik a vackára.

Gelutól érdeklődöm, hogy mire számítsak 
a központban. Megnyugtat, hogy semmi kü-
lönös nem fog történni, személyes adatokkal 
kell kitölteni űrlapokat, munkavédelmi szabá-
lyokat ismertetnek, meg ilyesmi. Ne vigyek 
uzsonnát se, két óránál tovább nem fognak 
ott tartani.

A fóliasátrak között baktatunk, többen csat-
lakoznak hozzánk. A buszmegállóba igyek-
szik mindenki; a szél megrongálta a fóliasát-
rakat, azokat kell kijavítaniuk. Esőkabátban, 
gumicsizmában, vállra vetett hátizsákkal in-
dul munkába a kárelhárító csapat. Nyolcan 
vagyunk „civilbe” öltözve, könnyen kiszúrom, 
hogy sorstársak leszünk a mai délelőttre. A 
szervezettség eddig kiválónak tűnik, az autó-
busz sofőrje is tud rólunk.

Kívülről jókora hűtőháznak, munkacsar-
noknak tűnik a szendvicspanelből készült zöld 
színű épület. Belülről már másmilyen képet 
mutat, ez egy irodaház. Az emeletre tessékel-
nek bennünket, egy szűk helyiségbe. Külön-
böző nációból érkeztünk, hárman vagyunk 
Romániából. Ők már visszatérők, de az a sza-
bály, hogy aki egy hónapnál hosszabb idő-
re hazautazik vagy másmilyen okból kiesik a 
munkából, annak kötelező ismét részt vennie 
a munkavédelmi ismertetőn.

Egy-egy táblagépet kapunk, különböző 
nyelveken jelenik meg rajta a kitöltendő adat-
lap. Magyarul hiába keresem. Pedig ami-
kor a cég beindult, többnyire magyarországi 
munkavállalókat alkalmaztak, ugyanis a cég-
tulajdonos (akit ott-tartózkodásom alatt egy-
szer sem láttam) felesége magyar. Aztán egy 
idő múlva kitört a „balhé”, a magyarországi 
munkások nagyobb órabért követeltek. Pórul 
jártak, nem emelték a fizetésüket, így mind-
egyikük továbbállt. Sebaj, gondolhatta a tulaj-
donos, jöttek a románok meg a bolgárok. És 
azóta sincs munkásban hiány.

Segítségünkre van egy bolgár és egy ro-
mán tisztviselőnő, megmondják, mit hova kell 
beírni. Telefonon már beszéltem Danielával, 
a kiutazásom mikéntjét egyeztettük. Ő is Bi-
har megyei, csak éppen a megye másik szeg-
letéből. Ez a fajta „földiség” annyira elegendő, 

Munkavállalók (5.)
Szobafoglalás barakkfaluban
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hogy jóindulattal viseltessen irántam. Beszéd-
be elegyedünk. Elmondja, hogy Nagyváradon 
érettségizett, majd menedzsernek tanult. Már 
hatodik éve szokatja magát az angol konyhá-
hoz. Úgy tervezte, hogy két-három évnél nem 
marad tovább, de a dolgok jobban alakultak, 
mint remélte. Első évben a földeken dolgozott, 
de végzettsége és főként angolnyelv-ismerete 
okán az irodába került. Szükségük volt valaki-
re, aki a román munkavállalókkal foglalkozik. 
Ha bármi problémám adódik, nyugodtan ír-
jak rá – szavait megnyugtató mosollyal toldja 
meg. Ez volt az első és egyben utolsó találko-
zásom Danielával.

Mire befejezzük az okosítót, az autóbusz is 
percre pontosan megérkezik. Ezúttal nem kell 
a telefon fordítóprogramjára fanyalodni, a ro-
mán kollégák szólnak, hogy délután négy órá-
ra pakoljam össze a cuccaimat, mert autóbusz-
szal visznek a végleges szállásomra.

Lassan telnek az órák, egyedül vagyok a la-
kókocsiban. Jobb híján kisepregetek, felmo-
som a konyhát és az előteret. Ennyit igazán 
megérdemel tőlem Gelu.

Reggel még könnyen ment a gyaloglás a 
buszmegállóig, de most csomagokkal meg-
rakodva, végigcipedekve a mintegy négyszáz 
métert kínlódás a javából. Belátható távolsá-
gig előreviszek két csomagot, majd visszaté-
rek a többiért. Így evickélek el a buszmegálló-
ig. Japán pontossággal berobog az egyébként 
meglehetősen elhasználódott munkásszállító 
jármű.

A kék szemű, nagy szakállú bolgár barakk-
felelős még emlékszik rám. Vagy a cigaret-
támra. Magasra lendített kézzel üdvözöl. Sőt, 
meg is öleljük egymást. Ennél aztán jól bevá-
gódtam – gondolom. A későbbiek során rájö-
vök, kijár a baráti mosoly mindenkinek, aki 
egy kis figyelmességgel fordul felé. Az igazság 
az, hogy alapjában véve mindenkivel rendes, 
persze van, akivel rendesebb.

A szendvicspanelből készült barakkban kö-
rülbelül 150 embert tudnak elszállásolni. A 
nemrég felújított részben kapok szobát. Steril 
ágynemű, az emeletes ágy lefóliázva. Egy kis 
méretű hűtőszekrény, a ruhának fogasok, egy 
polcos, derékmagas szekrény főzőedények-
nek, tartós élelmiszernek. Ez használható asz-
talként is. Örömmel konstatálom, hogy egy-
előre nincs lakótársam: a magam ura vagyok 
a szobában. Ilyenkor még kevés a munkás, de 
nyárra zsúfolttá válik a lakóhely. Minden 40 
szobára jut egy vizesblokk négy zuhanyzóval, 
külön helyiségben a WC, az is négyrekeszes. 

A szobácskák a munkavédelem emberei által 
nemrég megejtett látogatás óta lettek kétágya-
sak, azelőtt négyen laktak kétszer ekkora te-
rületen. A belső teret egyszerűen kettéválasz-
tották gipszkarton lapokkal. Tulajdonképpen 
csak annyi változott, hogy nem látjuk egy-
mást, de minden nesz áthallatszik.

A folyosó mindkét oldalán szobák sorjáz-
nak. Én szerencsésnek mondhatom magam, 
legalábbis a panorámát illetően. Ablakom 
előtt füves tér, arrább egy öntözésre használt 
jókora tavacska állandó lakókkal. Ezek a vad-
kacsák már teljesen megszelídültek, kijárnak a 
vízből ennivalót kunyerálni. A tó mellett lakó-
kocsik százai sorakoznak. Ahogyan a barak-
kok, ezek is megtelnek nyáron munkásokkal. 
Mivel központi fűtés csak a barakkban van, 
itt tavasz beállta előtt a lakókocsik nem üze-
melnek.

Ahogyan a barakk kezd zsúfolttá válni, aki 
csak teheti, leköltözik a lakókocsikba. Már 
csak azért is, mert a tisztálkodási lehetősé-
gek jobbak, és helyben van a konyha is. A 
barakk közös főzőhelyisége eléggé messzire 
esik, ezért edényekkel, sütni- és főznivalókkal, 
mosogatószerrel felszerelkezve macerás neki-
indulni a meleg étel reményében. Ha egy teát 
vagy kávét megóhajt az emberfia, akkor is vé-
gig kell járnia ezt az utat. A legrosszabb, hogy 
amikor azt hiszed, minden szükséges eszközt 
odapakoltál a főzéshez, a konyhában eszmélsz 
rá, hogy nincs nálad például a bors vagy az 
olaj. Éppen ezért eleinte sokan igyekeznek hi-
deg ennivalóval beérni. Egy idő után viszont 
ez megbosszulja magát.

A konyha közvetlen szomszédságában van 
a mosoda. Talán itt ér a legelső csalódás: 
mindössze három mosógép működik a nyolc-
ból. Sokan, hogy elkerüljék a sorban állást, 
késő este vagy hajnalban viszik a szennyest. 
A mosógépek érmével működnek, azt a ba-
rakkfelelőstől lehet beszerezni. Egy fontba ke-
rül egy mosás.

Szintén ebben az épületben van a szabad-
idős szoba, ahol lehet pingpongozni, biliár-
dozni, csocsózni meg televíziót nézni. A ba-
rakkhoz közel egy kis méretű focipályát is 
kialakítottak. Egy élelmes román mini ABC-t 
nyitott, hazai portékával csalogatja a vevő-
ket. Akinek kedve szottyan egy kis otthoni ás-
ványvízre, netalán cujkát inna a miccs vagy a 
pacalcsorba felvezetőjeként, az jókora felárral 
megveheti.

(Folytatjuk)
D. Mészáros Elek
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A Bethlen Gábor Alap közreműködésével 
2018-ban kaptak lehetőséget egy olyan na-
gyobb összegű támogatás elnyerésére, amit 
bármire elkölthettek, idézte fel Meleg Attila. 
Megkérdezték, mire van szükség, ő azt mond-
ta, hogy kell egy szállítójármű, mert azt bér-
lik, és hogyha marad annyi pénz, akkor egy 
szolgálati lakás, ami székhelyéül is szolgál az 
MM Pódium Kulturális Egyesületnek, hiszen 
az a céljuk, hogy mindent egy fedél alá köl-
töztessenek.

„Már tavaly ősszel elindult a házkeresés, 
kerestünk egy olyan kisebb, de több helyiség-
ből álló házat, amely megfelel nekünk irodá-
nak, próbateremnek, raktárnak, reprezentáci-
ós térnek, emellett legyen benne ruharaktár, 
díszletraktár és műhely is a bábuk és kellékek, 
díszletek javításához” – sorolta a társulatveze-
tő. Végül éppen március 15-re sikerült fedél 
alá hozni a vásárlást.

Meleg Attila szerint ez az első komoly elis-
merése a munkájuknak. Kaptak támogatáso-
kat 2012 óta szintén a Bethlen Gábor Alapon 
keresztül, de azok 2-3 hónapra, legfeljebb fél 
évre voltak elegendők. Ezekből például után-
futót, kül- és beltéri hangosítást vásároltak, a 
kelléktárat gyarapították, kiszállásokra, tur-
nékra költöttek. A gyermekprodukciókra elég 
kevés pályázati lehetőség van – jegyezte meg 
–, holott a költségek szinte ugyanakkorák, 
mint a felnőtt produkciókéi. A most elnyert 
összeggel azonban azt akarták, hogy mara-
dandó nyoma legyen a nagyobb támogatás-
nak, és ez a ház a társulat és a külső szemlélő 
számára is maradandó érték.

Évi kétszáz gyermekműsor

A Matyi Műhely Bábszínházat 1991-ben 
alapították, s a Tempó Klub tíz évig adott ott-
hont neki. Aztán átmentek a nagyváradi vár-
ba, de onnan 2012-ben, a vár felújításának 
kezdetén ki kellett költözniük. Egyesületként 

Otthonra talált  
az MM Pódium

Többéves „otthontalanság” után állandó 
székhelye van Biharpüspökiben a nagyváradi 
MM Pódium Kulturális Egyesületnek. A jó hírről 
Meleg Attila, az MM Pódium vezetője tájékoztatta 
lapunkat, s az előadásaikról, munkájukról is 
beszélgettünk.

Meleg Attila

Az MM Pódium  
új otthona
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(folytatás a következõ oldalon)

Ø

egyébként 2009 óta működnek, előtte korlá-
tolt felelősségű társaságként dolgoztak, de úgy 
nem tudtak pályázni. A továbblépéshez kultu-
rális egyesületet hoztak létre, és a repertoárt 
bővítették színházi tevékenységre, a bábszín-
házi előadásokat is átgondolták, több az élő 
szereplő, több az interaktivitás bennük.

Mindeközben hét éven át egyik bérle-
ményből a másikba költöztek, volt olyan év, 
hogy kétszer is. Ráadásul szanaszét voltak, 
a biharpüspöki Bocskai Művelődési Házban 
próbáltak például, de volt egy külön bérelt 
raktáruk, másutt egy bérelt műhely, a képző-
művész otthon dolgozott, Meleg Attila pedig 
otthon tartotta az irodát…

Az MM Pódium azonban a nehézségek el-
lenére folyamatosan dolgozott. Évente 200-
250 gyermekműsort játszanak, és három-
négy bemutatójuk van. Emellett az ifjúságra, 
a nyugdíjasokra és a felnőttekre is gondolnak, 
egyes előadásaik hiánypótlók, ilyen volt pél-
dául a váradi kabaré újraélesztése. Ez a műfaj 
nagyon sok lehetőséget ad, 10-15 éve folya-
matosan készítik a kabaré-előadásokat. Válto-
zik a zenei összeállítás, jelenetekkel, kuplék-
kal, vidám versekkel is bővítik a repertoárt, 
hogy bármilyen meghívásnak eleget tudjanak 
tenni. Hívták már meg őket nyugdíjas-találko-
zóra, születésnapra, falu- és városnapra, válla-
lati rendezvényen is felléptek már, meg persze 
a jeles napokon, mint a Mikulás, Márton-nap 
stb.

Rendszeresen visszajárnak megyénkben az 
Érmellékre, a Sebes-Körös és a Fekete-Körös 

völgyébe, Dél-Biharba, s természetesen Nagy-
váradon és környékén is játszanak. Visszaté-
rő fellépők Arad, Szilágy, Szatmár, Kovászna, 
Hargita és Brassó megyében, de Temesvá-
ron, Déván és Vajdahunyadon is játszanak, 
Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében 70, Hajdú-Bihar megyében 35 telepü-
lésen lépnek fel, Kelet-Szlovákiában pedig 15 
helységbe visszajárnak.

Már az egyesület alapításakor elhatározták 
– emlékszik vissza Meleg Attila –, hogy csak 
értéket közvetítenek, és megpróbálják tovább-
adni mindazt az általános műveltséghez szük-
séges tudnivalót, amit főként a magyar em-
bernek kötelezően ismernie kell. Nagyon sok 
pedagógus is megnézi az előadásaikat, mert 
nemcsak gyerekeknek szóló érdekességeket, 
tudnivalókat csempésznek bele produkcióik-
ba, hanem a felnőttekhez is szólnak. „Az a mi 
ars poeticánk, hogy nem az a nagy dolog, ha 
a színházat meghívják valahova, hanem az, ha 
rendszeresen visszahívnak. És a jó általában 
kiszorítja a rosszat. Annak örülök, hogy a pá-
lyázatok adta lehetőséggel élve eljutunk olyan 
településekre is, ahova színház vagy bábszín-
ház egyáltalán nem jut el” – tette hozzá.

Tapasztalataik szerint nemcsak Arad és Te-
mes, hanem Bihar, Szatmár és Szilágy megye 
is szórványosodik. „Amikor kezdtem a szak-
mát, még a nyolcvanas években, bizony volt 
úgy, hogy egy hét alatt elértük azt a néző-
számot, amit most egy hónap alatt érünk el. 

Bábok  
és díszletek
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Tolnay Tiborral is 
együtt dolgoztak

Otthonra talált az MM Pódium
(folytatás az előző oldalról)

ØSzinte egynegyedére csappant az a létszám” – 
emlékezett vissza. Kellő erkölcsi támogatás hi-
ányában nagyon-nagyon nehéz kultúrmissziót 
végezni, de azért csak fölgyullad az a kis re-
ménysugár, s példát is mondott rá Meleg At-
tila. Műsorfüzetük mellékleteként kiadják az 
MM Pódium Hírmondót, ennek a Bábszín-
ház Barátja rovatába gyerekektől kérnek raj-
zokat, verseket, meséket, s folyamatosan bő-
vül a „szerzők” listája.

Tájolás és emlékszobák

Az MM Pódium csapata változó. Általá-
ban húszfős, és mindig az adott előadáshoz 
szerződtetik a megfelelő művészeket. Hozzá-
juk tartozik egy gyerekcsoport, a minipódium 
is, és vannak bedolgozók, akik csak bizonyos 
tevékenységre jönnek, például karakterszíné-
szek. Az előadásokat pedig a meglévő társu-
latra, a meglévő személyzetre állítja össze Me-
leg Attila.

Évi három-négy bemutató készül gyerme-
keknek, egy-kettő pedig felnőtteknek. Nyáron 
szabadtéri előadásokat is kínálnak, de szük-
ség esetén mások előadásainak népszerűsíté-
sében is segítenek. A társulatvezető azt is el-
árulta, hogy menedzserekkel dolgoznak, akik 
minden megyében vagy régióban elvégzik a 
feladatukat. Ők kérik az új előadást, azt nép-
szerűsítik, az időpontokat egyeztetik; kiala-

kítottak egy olyan bűvkört, amely segíti is a 
munkát, és egyben el is várja a színvonalat – 
fogalmazott az alapító.

Nagyváradon általában nyolc-tíz előadá-
suk van, a többi „tájolás”, azaz kiszállás, ma-
gyarázta meg a szakkifejezést Meleg Attila. A 
hét három-négy napja tájolás, egy-két nap az 
itthoni ügyintézés, olyankor Váradon vagy a 
város közelében játszanak. A kiszállásaikat is 
idejében kötik le, például az Iskola másképpen 
program heteiben sokfelé járnak bábelőadá-
sokkal. Néha zsűrizni is kell, különböző ren-
dezvényeken, megnyitókon részt venni vagy 
kiállításon véleményt mondani, tehát repre-
zentálni kell az MM Pódiumot, ezért sokrétű 
és szép ez a munka, tette hozzá.

Meleg Attila azt is elárulta, hogy a felnőttek-
nek szóló előadások bővítéséhez felkérte báty-
ját, Meleg Vilmos színművészt. „A bátyám na-
gyon sokáig játszotta a Csokonai-műsorát, és 
szomorúan hallom, hogy jelenleg a középis-
kolások egy órában tanulják Csokonait. Ezért 
örülnek a pedagógusok, amikor egy-egy nyílt 
magyarórát hirdetünk, ilyenkor valakit beha-
tóan bemutatunk versekkel, mozgással illuszt-
rálva a színpadon. Befogadóbb a gyermek a 
nyílt magyarórák iránt” – osztotta meg tapasz-
talatait beszélgetőtársunk.

Ő idén készített egy összeállítást Hol volt, 
hol nem volt címmel, ebben hat magyar nép-
mesét dolgoztak fel. Az előadást szeptember 
30-án, a magyar népmese napján mutatták 
be Nyíregyházán. Ennek nyomán most a világ 
meseirodalmából dolgozna fel meséket. Na-
gyon sokat jelent számára Andersen világa, 
hiszen nagyon nagy kihívás bábszínpadra vin-
ni, de ott van Hauff vagy Grimm mesetára is.

Meleg Attila szeretettel beszélt a volt mun-
katársakról is, például Tolnay Tibor festő-
művészről, akiről az új székhely egyik szobá-
ját tervezi elnevezni. De láthatjuk a Mircea 
Cosma pantomimművész készítette leporellót, 
Nagy Emília, Bányai Szabados Katalin terveit. 
Egy másik szoba Karalyos Sándor bábművész, 
valamint Dankó János zeneszerző nevét vise-
li majd, ők is sokat foglalkoztak a fiatal mű-
vészekkel. Nehéz felsorolni mindenkit, hiszen 
volt, aki csak egy előadásban működött közre, 
de hálás azoknak is, akik munkájukkal a hát-
térből segítették-segítik a társulatot és az MM 
Pódiumot.

Fried Noémi Lujza
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Biharországban tisztelik a hagyományo-
kat. Szent Demeter napja jelentette sokáig a 
gazdasági év végét a pásztortársadalomban, 
amikor a nyájak beszorultak a legelőről, s ezt 
mindenütt összekötötték a számadással és a 
pásztorfogadással. Azt tartották, hogy kihaj-
táskor akárki lehet pásztor, de az igazi pásztor 
az, aki az őszi behajtáskor rendesen elszámol. 
A Bihari Számadó Napok kiállítás Berettyóúj-
faluban minden esztendőben most is alkalmat 
ad arra, hogy a termelők, kézművesek, mű-
vészek, települések értékeljék az elmúlt év ta-
pasztalatait, és számadást készítsenek munká-
juk eredményéről.

A vásári forgatagban az ünnepélyes meg-
nyitó után a vásár díjainak átadása következett 

a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban. A ter-
mékdíjak után adták át a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által 1997-ben 
alapított Nyíri István-díjat, amellyel a Berettyó-
újfalu és térsége gazdaságának egészét szolgá-
ló tevékenységet ismerik el. Az idén Nagy La-
jos, a helyi gimnázium közgazdász tanára, a 
helyi kamarai rendezvények aktív résztvevője 
vehette át a kitüntetést. A díjazott 25 eszten-
dőt dolgozott a Berettyó ÁFÉSZ-nél kereske-
delemszervező, étteremvezető, marketing és 
vendéglátóipari osztályvezető beosztásban. A 
Coop üzletláncban belső oktatóként 1996-tól 
tevékenykedett. Az Eötvös József Szakképző 
Intézetben 1993-tól óraadóként, majd 2003. 
augusztus 18-tól főállásban oktatott. 2011. 
augusztus 1-től az akkor még Berettyóújfalui 
Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szak-
képző és Közgazdasági Szakközépiskola köz-
gazdász tanára lett.

A legszebb standért járó vásárdíjat a Be-
rettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) bi-
harkeresztesi Bocskai István Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma érdemelte ki. A második helyen a furtai 
Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület 
végzett, harmadik pedig az Élet Diabétesszel 
Egészségesen Sokáig (ÉDES) Egyesület lett.

Számadás  
a bihari értékekről

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg 
Berettyóújfaluban a Bihari Számadó Napokat, 
de először fordult elő, hogy a rendezvény 
novemberre, annak második hétvégéjére esett.  
A fő szervező a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara helyi szervezete volt, társszervező 
pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.  
A kulturális programok szervezésével ismét  
a Nadányi Zoltán Művelődési Házat bízták meg.

(folytatás a következõ oldalon)

A díjazottak,  
és akik 
megnyitották  
a rendezvényt

Ø

A Nyíri-díjas Nagy Lajos és Bodó Sándor, a pénzügyi 
tárca foglalkoztatáspolitikáért és vállalati 
kapcsolatokért felelős államtitkára
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A termékdíj első helyét Kissné Fórián Il-
dikó díszüveges munkái érdemelték ki. A fia-
tal vállalkozó azt nyilatkozta, hogy vállalkozá-
suk alapjait még az édesapja, Fórián Károly 
fektette le 1982-ben, aki ekkor még épület-
üvegezéssel és síküveg feldolgozásával foglal-
kozott. A ’80-as évek közepétől tevékenysé-
ge káli poharak és az úri lámpagyár részére 
csillárüvegek csiszolásával bővült. 1997-től 
egy osztrák cég felkérésére kristály dísztár-
gyak csiszolásával foglalkoztak több éven ke-
resztül, tükrök és bútorüvegek fazettázásával 
kiegészítve. Ebben az időben kezdett Ildikó is 
az édesapja mellett dolgozni. „A megszokott 
megrendelések teljesítése mellett arra vágy-
tunk, hogy valami új, egyedi dolog gyártásá-
ba kezdjünk. Mára fő profilunk a díszüvegek 
gyártása lett, melyeket bejárati és beltéri ajtók, 
szekrényajtók, térelválasztók, lakásdíszek, tük-
rök, egyedi ajándéktárgyak készítéséhez le-
het felhasználni. Szeretnénk, hogy minél szé-
lesebb körben megismerjenek bennünket és 
munkáinkat. Ha tehetjük, és a munka is meg-
engedi, kiállításokon is bemutatjuk új terméke-
inket. Azt gondolom, jó úton járunk, hiszen ez 
a díj is ezt erősíti” – nyilatkozta a kitüntetett.

Elismerésben részesült a berettyóújfalui 
piac „kemény magja” is. A termékdíj második 
helyezettje lett Mezei István őstermelő hide-
gen sajtolt olajaival, a harmadik pedig Nagy-
né Gál Renáta a családi receptek alapján 
házilag készített kézműves termékeivel, mint 
a Berettyóújfalu színe-java elnevezésű darált 
nyers paprikája, amely eddig is ismert, nép-
szerű volt a városban, a mostani kiállításon 

pedig új termékekkel, lekvárokkal is jelentke-
zett.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara díját 
ebben az évben Tetétlen Község Önkormány-
zatának homoktövis-termékcsaládja, míg a kü-
löndíjat Mayer András sajtkészítő érdemelte 
ki. A fiatal vállalkozó a pesti létet feladva köl-
tözött Berettyóújfaluba a bihari származású 
feleségével. Elsajátították a sajtkészítés forté-
lyait, öt éve folyamatosan szélesítik a válasz-
tékot. Sok-sok sajtot esznek meg egy-egy sajt-
féleség kikísérletezése során, hogy a legjobb 
termék kerüljön a vásárlók asztalára.

A szakmai előadások és a BSZC Bessenyei 
György Szakgimnáziuma rendvédelmi bemu-
tatója után Palásti Máté fellépése követke-
zett. A gitárművész, zeneszerző Snétberger 
Fe  renc tanítványa volt. Zenei sokszínűsé-
gét jellemzi, hogy populáris számokat is fel-
dolgoz. Ebben a műsorában magyar népdal-
feldolgozások is szerepeltek. Utána a Kacor 
Ci teraegyüttes lépett a színpadra. A helyi re-
formátus általános iskola együttesének művé-
szeti vezetője Balázs Amarilla népdaléne-
kes. Az elmúlt években száznál több sikeres 
fellépésük volt. Színpadra léptek Berettyóújfa-
luban és a környező falvakban, kétszer voltak 
külföldön: a romániai Hegyközpályiban és a 
szerbiai Torontálorosziban. Ezt követően a Be-
rettyóparti Nyugdíjasklub Egyesületének Nép -
dalköre bihari, sárréti dallamokat szólaltatott 
meg Bencze Lászlóné dr. Mező Judit gyűjtésé-
ből. A délutáni fellépők sorát Tatár Árpád és 
barátai fergeteges néptáncbemutatója zárta.

A szombati napot a 2017 őszén Balogh 
László, Csontos Péter és Molnár László ala-

Számadás a bihari értékekről
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Nagyné Gál  
Renáta és fia  

az elismeréssel

Kissné Fórián 
Ildikó szüleivel  
és testvérével
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A Bihari 
Citerazenekar

A BSZC Nádudvari 
Népi Kézműves 
Szakközépiskolája 
és Kollégiuma is 
kiállított

pította bluesformáció, a Simple Blues Band 
kezdte. A bandához 2019-ben csatlakozott 
Vincze Krisztián, aki az Éva Presszó gitárosa 
és zeneszerzője volt. Balogh Laci és Molnár 
Laci több évtizedre visszatekintő zenei hátte-
re vezeti a formációt sajátos és egyedi zenei 
világba.

A zenészeket a Bajnóca néptáncosai követ-
ték a színpadon. Az egyesület Berettyóújfalu 
legnagyobb néptánccal foglalkozó szervezete, 
2009-ben alakult, így idén ünnepelte fennál-
lásának 10. évfordulóját. Velük egy blokkban 
szerepeltek a „rengősök”. A rengő jelentése 
bölcső, s a 13 fős csoport számára jelképes 
erővel bír. A Rengő Néptáncegyesület bízik 
abban, hogy 2016. májusi megalakulásuk a 
megújulás, a közös élmények, a generációkon 
átívelő felhőtlen szórakozás és hasznos idő-
töltés bölcsője. Tagjaik nagy része édesanya, 
akik táncos gyermekeik láttán kedvet kaptak, 
hogy részesei legyenek néphagyományunk 
továbbéltetésének. Nagy András Balázs színes 

népzenei csokrai zárták a délelőttöt. Megszó-
lalt a citera, a tekerőlant és a doromb is.

Délután a Berettyóújfaluban és a környék 
településein is jól ismert Körömvirág együttes 
kezdte a fellépők sorát. A formáció megzené-
sített verseket adott elő a magyar népdalkincs-
csel ötvözve. Műsorukban minden korosztály 
megtalálhatta a kedvére a valót.

Az utolsó fellépő a Bihar Citerazenekar 
volt, mely a Nemzeti Együttműködési Alap 
egyik pályázatának segítségével jött létre 
2018. január 20-án, több bihari település ci-
terásainak összefogásával. Az együttes egye-
disége és különlegessége a nagy létszám. A 
legfiatalabb tag 15, a legidősebb 81 éves. Mű-
vészeti vezetőjük Tóth Gyula citerakészítő, 
népzenész, tanár, több együttes szakmai ta-
nácsadója. Megalakulásuk óta már több Haj-
dú-Bihar megyei településen, illetve Biharban 
Nagyváradon és Margittán láthatták-hallhat-
ták előadásukat. Az együttes tagjai furtai nép-
viseletben álltak színpadra, és katonadalokból 
adtak válogatást, illetve szerelmes dalcsokrot 
pengettek.

A két nap alatt bebizonyosodott, hogy a ha-
gyományőrző programok manapság is nagy 
érdeklődésre tartanak számot; a látogatók szá-
ma naponta meghaladta a 700 főt.

Kocsis Csaba

Mayer Andrásnak nem sok eladnivalója maradt  
a vásár végére

Színpadon a Körömvirág együttes
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Szent László  
főtéri kőszobra

A török hódoltság után állított első váradi 
köztéri szobor, egy homokkőből készült Má-
ria-ábrázolás, a megye rendjeinek kezdemé-
nyezésére 1735-ben került a vármegyehá-
za elé (az egykori Széchenyi téren, ma Traian 
park). A második kőszobrot a káptalan ado-
mányából a városalapító lovagkirály tiszteleté-
re emelték.

Szent László kőszobrát 1739. június 23-án 
állították fel a Kispiac (a későbbi Szent Lász-
ló tér) mértani középpontjában. A szobor egy 
négyzetes alapú, felfelé karcsúsodó és füzé-
res jón pillérfőben végződő talapzaton állt. Az 
aránytalan szoboralak vállán palást, fején ko-
rona, bal kezében országalma volt. Biró Jó-

A török hódoltság előtt Szent Lászlónak egy álló 
és egy lovas szobra is volt a várban. Mindkettő 
elpusztult 1660-ban, Szent István és Szent Imre 
álló szobraival egyetemben. Csak a XVIII. század 
harmincas éveiben gondoltak a városban ismét 
köztéri szobrok felállítására.

zsef a Kolozsvári testvérek pompás szobrá-
nak korcs epigonjaként emlegette. Nemigen 
lehettek megelégedve vele a váradiak, ezért 
1892-ben átköltöztették a papnevelde kertjé-
be. Csatolt képünk is ezen a helyen ábrázolja 
a lovagkirály barokk szobrát.

De lássuk, hogyan vélekedett a szobor-
ról K. Nagy Sándor 1885-ben, a városról és 
megyéről írt útirajzában: „Egy szentnek, egy 
magyar királynak szobra ez, ki Nagy-Vára-
dot egykor fényessé és hatalmassá tette, – egy 
szobor, mely egykor pompás dísze volt en-
nek a térnek, akkor, midőn a mostani eme-
letes házak helyét apró földszinti nádas házak 
foglalták el, – egy szobor, mely utóbbi időben 
annyi éretlen gúnynak volt kitéve azok részé-
ről, kik nem tudnak e szoborról egyebet, mint 
hogy az ott áll elhagyatva: – ez a Szent László 
szobra… Azt mondják: megkoptál, – de akik 
azt mondják, nem gondolják meg (sőt nem is 
tudják), hogy feletted már annyi idő viharzott 
el, amennyi éppen elég volt arra, hogy három 
egészséges nemzedéket elseperjen az élők so-
rából. Másfél század bizony le is koptathatta 
már koronádról az aranyozást s megviselhet-
te palástodat, melyet ezelőtt másfél századdal 
készített a szobrász omlatag mészkőből! Hi-
szen az alatt a másfél század alatt nem javítot-
tak a te öltözeteden éppen semmit! Elveszett a 
te gondnokod, sőt arról is elfeledkeztek, hogy 
tulajdonképpen ki volna a te gondnokod s ki 
állított téged ide? … [Az újvárosi római kato-
likus plébánia iratai közül] csak az 1823. má-
jus 4-i Canonica visitatio emlékezik meg leg-
először e szoborról, s ez is csak annyit mond 
róla, hogy »igen régi szobor, de felállítóját is-
merni nem lehet«.

Élt azonban a jelen század legelején egy 
okos ember, ki megírta a váradi püspökség 
történetét: Keresztúri József Alajos, aki ismer-
te ezt a gazdátlan szobrot s azt írja reá vo-
natkozólag, hogy gróf Csáky Miklós ősei ne-
mes példáját követve a város védszentjének, a 
Szent Királynak tiszteletére szobrot állított ide 
a piac közepére (»in medio Urbis Varadiensis 
foro«) az 1739-ik évi június 23-ik napján.

Szent László 
kőszobra  

a papnevelde 
kertjében
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Tehát ez a sokszor kigúnyolt szobor már 
száznegyvenhat év óta áll itt egy püspök ke-
gyeletéből! Ez alatt az idő alatt aztán nem cso-
da, ha megkopott is, minden gondozás nél-
kül. Másfél század viharzott már el felette s ez 
alatt gazdátlanná vált, elfeledték gondozni. De 
legyünk egészen igazságosak… voltak a régi 
öregek között, kik igyekeztek kegyeletben tar-
tani ezt a szobrot, [így Szenczy István kano-
nok, Kondé Miklós püspök és Jedlicska Antal 
kanonok]…”

Schlauch Lőrinc bíboros, váradi püspök 
1890-ben elhatározta, hogy a lovagkirály 
szentté avatásának 700. évfordulójára új szob-
rot állíttat neki. De addig is, amíg ez elkészül, 
elrendelte a kőszobor restaurálását. A talapza-
ton kijavították a töréseket, a király alakját fe-
hér színnel vonták be. A kőszobrot 1892-ben 
költöztették át a Pray György utcai papnevel-
de udvarára, és a tér közepére felállították a 
lovagkirály új bronzszobrát. Később, az 1940-
es évek végén a régi kőszobrot a püspöksé-
gi kertbe szállították, végül 1962-ben jótékony 
múzeumi munkatársak elásták az akkori mú-
zeum kertjében, hogy megmentsék az utókor 
számára egy esetleges elpusztítástól. 1999-
ben Tempfli József megyés püspök kiásatta a 
szobrot, majd restaurálása után 2000. május 
21-én a Varadinum ünnepség alatt felállíttat-
ta a székesegyház oldalbejárata mellé. Sajná-
latos, hogy váradi köztéri barokk szobrásza-
tunknak ez az egyedül fennmaradt emléke a 
szükségesnél alacsonyabb, ráadásul stílustalan 

talapzatra került, ami hátrányosan befolyásol-
ja térhatását.

Végezetül emlékezzünk meg Szent László 
két várbeli szobráról is. Mindkettő a Kolozsvá-
ri testvérpár, Márton és György alkotása volt. 
Szent László álló szobra mellett Futaki Deme-
ter püspök (1345–1372) a testvérpártól meg-
rendelte Szent István és Szent Imre szobrát is. 
A három szobrot 1370-ben vélhetően a szé-
kesegyház déli oldalán állították fel. Az álló ki-
rályszobrok közül balról az első Szent Lászlót 
ábrázolta. Nyakában lánc függött, azon kard, 
kezében csatabárdot és pajzsot tartott.

A váradi szobrok felállítása után a Kolozsvá-
ri testvérpár 1373-ban Prága városa számára 
elkészítette a sárkányölő Szent György lovas 
szobrát, ez ma is látható a Hradzsin udvarán, 
a Szent Vitus-dóm mellett. E szobor másolatát 
1904-ben Kolozsváron is felállították, így ab-
ból következtetni lehet Márton és György mű-
vészetére.

Zudar János püspök (1383–1395) nagy 
tisztelője volt Szent Lászlónak, ezért a Szent 
György-szobor felállítását követően megbíz-
ta Márton és György mestert, hogy készítse-
nek számára egy Szent Lászlót ábrázoló lovas 
szobrot. A megbízás időpontja nem ismeretes, 
az ellenben tény, hogy a szobor 1390-re már 
elkészült. Luxemburgi Zsigmond király és fe-
lesége, Mária királyné jelenlétében leplezték le 
ünnepélyesen, 1390. szeptember 8-án. A mű-
alkotás talapzatán ellenben az állt, hogy már 
május 20-án elkészült.

A lovas szobor – Bunyitay Vince szerint – 
Szent Lászlót úgy tüntette fel, ahogy a nem-
zet emlékében élt: nyílt helyen, harci ménjén 
ülve, jobbjában csatabárddal, amint éppen 
csatába vágtat, hogy megvédje övéit s szent 
hitét. Bár a korabeli szemtanúk nem egysége-
sen állapították meg a lovas szobor helyét, az 
nagy valószínűséggel a székesegyház és a püs-
pöki palota közötti téren volt elhelyezve, a há-
rom álló szobor közelében.

A szobrok három évszázadon keresztül da-
coltak az idővel, egészen 1660. augusztus 28-
ig. Akkor foglalták el a törökök a váradi várat, 
és sok más értékkel együtt elpusztították az 
általuk bálványnak tartott királyszobrokat is. 
Szalárdi János szemtanúként így emlékezett: 
„Az három oszlopokon álló és I. László király 
lovas nagy mesterségesen öntetett statuáit, ál-
lóképeit, hogy nekiek mintegy religiójok volna 
semmiféle képen nem szenvedni, mindenestül 
diribról-darabra roncsolták vala.”

Péter I. Zoltán

A kőszobor 
a bazilika 
mellékbejárata 
közelében
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Délelőtt konferencia kezdődött A kórház 
múltja, jelene, jövője címmel, s ezen részt vett 
Cseke Attila szenátor, egykori egészségügyi 
miniszter, Varga Ludovic, a Bihar Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár elnöke, Florin 
Mu       reºan, a Bihar Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság igazgatóhelyettese, Török Lász-
ló polgármester és a helyi tanács számos tag-
ja. A jelenlevőket Adrian Haþegan, a kórház 
menedzsere köszöntötte, majd Laura Moti-
ciac, az intézmény szóvivője vázolta fel a 
szalontai egészségügy történetét a kezdetek-
től napjainkig.

A kórházzal kapcsolatos részletes informá-
ciókat Adrian Haþegan bemutatójából ismer-
hették meg a résztvevők. A menedzser felidéz-
te, hogy amikor 2004 végén átvette a kórház 
vezetését, az intézmény a bezárás szélén állt; 
az évek során sikerült jelentős előrelépése-
ket elérni az egészségügyi ellátás terén. Azt is 
megtudtuk, hogy három pályázatot is elnyer-
tek, ezek megvalósítása hamarosan megkez-
dődik. Az egyik az épület energiatakarékossá 
tételét szolgálja (nyílászárók cseréje, nap- és 
geotermális energia hasznosítása), a másik a 
járóbeteg-rendelőintézet bővítése, a harmadik 
pedig a sürgősségi ellátás fejlesztése.

A tanácskozáson az osztályvezető orvosok 
részletesebben is bemutatták mindegyik rész-
leg fontosabb adatait az ellátott betegek szá-

mától a felszerelésekig. A konferenciával egy 
időben az érdeklődők ingyenes, beutalót nem 
igénylő vizsgálatokat végeztethettek el a szak-
rendelőkben, illetve elsősegélynyújtási ismere-
teket szerezhettek. Több százan éltek is az al-
kalommal, és megtudhatták például, hogyan 
nyújtsanak szakszerű elsősegélyt szívroham 
vagy allergia okozta rosszullét esetén.

A konferencia kötetlen beszélgetéssel zá-
rult, ennek során szóba kerültek az országos 
egészségügyi ellátás főbb problémái és a le-
hetséges megoldások, majd a vendégek meg-
tekintették a belgyógyászati, az újszülött- és a 
gyermekgyógyászati osztályt, illetve a műtőt, 
valamint az egynapos kórházi ellátási részleg 
kezelőszobáját és betegszobáit.

A résztvevők megelégedéssel tapasztalták, 
hogy az évek során szemmel láthatóan fejlő-
dött a nagyszalontai egészségügyi intézmény, 
és mint ahogy az a konferencián kiderült, ez a 
fejlődés folytatódni is fog a jelentős projektek-
nek köszönhetően.

Balázs Anita

Nyílt nap a kórházban
November közepén egy szombati napon szélesre 
tárta kapuit Nagyszalonta egészségügyi 
intézménye az érdeklődők előtt. A nyílt nap célja 
az volt, hogy bemutassák, mennyit változott  
az utóbbi időben és még milyen változások előtt 
áll a kórház.

Az érdeklődőknek újraélesztést oktattak

Az egyik műtő

Konferencián 
mutatták be  
az egészségügyi 
intézményt
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Magyarra és magyarul 
tanítók kézikönyve

Hegedűs Rita

– Ennek a nyelvtannak már volt egy első 
kiadása, amely szintén a Tinta Könyvkiadó-
nál jelent meg 2004-ben. Az a könyv 338 ol-
dalas volt, a mostani 560 oldalas. Miért volt 
szükség az új, bővített kiadásra?

– Mint már az első kiadás előszavában ki-
fejtettem, nyelvtanom a gyakorlati nyelvtanári 
munkám folyománya; az okos, érdeklődő di-
ákokkal folytatott együttgondolkodás eredmé-
nye, alátámasztva a folyamatosan gyarapodó 
elméleti eredményekkel. Az új diákok új kér-
déseket tesznek fel, melyek megmutatják, hol 
van szükség arra, hogy mélyebbre ássunk. So-
kat segített a kollégák kritikája, a visszajelzé-
sek és visszakérdezések is.

– A magyar nyelvnek nem nagyon sok 
nyelvtana van, jó, ha 10-15 évenként születik 
egy ilyen terjedelmű, mint a most megjelent 
mű. Melyik korábbi nyelvtanok hasonlítanak 
leginkább az Ön könyvére?

– A nyelvtanom végső formába öntésé-
hez természetesen átnéztem a rendelkezés-
re álló magyar és külföldi nyelvleírások jó ré-
szét. Meglepően sokat merítettem a régi, XIX. 
század eleji, illetve XVIII. század végi ma-
gyar mint idegen nyelv tankönyvekből, Bras-
sai Sámuel elméleti írásaiból. Az újabb ma-
gyar nyelvtanok közül nagyon sok funkcióra 
vonatkozó megjegyzést tartalmaz a Bencédy 
József, Fábián Pál, Rácz Endre, Velcsov Már-
tonné 1968-as egyetemi tankönyve, A mai 
magyar nyelv. Meglepő, hogy lényegesen kö-
zelebb áll a nyelvhasználat leírásához, mint a 
későbbiek. Mérföldkőnek tartom Hadrovics 
László A magyar funkcionális mondattan 
alapjai c. művét; s biztos vagyok benne, hogy 

az a magyartanár, aki M. Korchmáros Valéria 
1993-as Mondattanából tanult, a mai napig 
biztos tudással indítja útnak a diákjait. Csak 
néhány magyar szerzőt említettem – legjobb, 
ha belenéznek a könyv bibliográfiájába, on-
nan teljes válasz nyerhető.

– Milyen múltra tekint vissza a magyar 
nyelvtan leírása, azaz a magyar nyelvtani 
szabályok könyvbe foglalása?

– Európában a reformáció lendítette fel 
a nemzeti nyelvek tudományos feldolgo-
zását. Ennek tipikus példája Sylvester Já-
nos Grammatica Hungarolatina című műve 
1539-ből. Sylvester úttörő feladatot vállalt, 
igazi „alkalmazott nyelvész” módjára járt el: 
az Újtestamentum fordításához volt szüksége 
az akkori időszak mércéjével mérve korszerű 
tudományos nyelvtanra. Mivel ilyen nem léte-
zett, megírta. Nyelvtana – szintén a kor szo-
kásainak megfelelően – a latinban gyökerezik, 
de munkája során észrevette a két nyelv alap-
vető tipológiai különbségeit, s kiváló érzékkel 
magyarázta az eltéréseket.

– Ön a magyar mint idegen nyelv, azaz 
az idegen anyanyelvűek magyar nyelvre taní-

Nemrégiben jelent meg Hegedűs Rita Magyar 
nyelvtan című könyve a Tinta Könyvkiadónál  
A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 31. tagjaként. 
Ebből az alkalomból beszélgetett az egyetemi 
tanár-nyelvész szerzővel Kiss Gábor igazgató-
főszerkesztő.

(folytatás a következõ oldalon)

Ø
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Magyarra és magyarul tanítók kézikönyve
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Segítő ábra  
a településnevek 

helyes 
toldalékolásához

tásának elismert szakembere. Segítette ez a 
most megjelent nyelvtan megírásában?

– Elsősorban – fogalmazhatok úgy is, hogy 
kizárólag – ez segített: nyelvtanom a kívülálló, 
a nyelvet nem ismerő perspektívájából írja le 
a magyart. Ez az objektivitás teszi lehetővé az 
idegen nyelv és az anyanyelv közötti összeha-
sonlítást, átjárást; emellett friss szemléletmó-
dot jelent az anyanyelvtanítás unalmas, nor-
matív gyakorlatával szemben.

– Mennyi ideig készült a Magyar nyelvtan?
– Az első kockás füzetet 1983-ban nyitot-

tam: ebbe írtam fel a diákjaim kérdéseit, ame-
lyekre nem tudtam gyorsan kielégítő választ 
adni. A jelenlegi kötet kéziratát 2013 decem-
berében adtam le a Tinta Könyvkiadónak. 
Ha lenne kapacitásom, akár most is folytat-
hatnám a munkát. Hangsúlyozom: a nyelv él, 
működik, alakul; a leíró szabályok nem örök 
érvényűek. A nyelv leírására vállalkozó szak-
ember feladata, hogy felismerje a tendenciát, 
amelynek mentén a változások követik egy-
mást.

– Az elmúlt évtizedekben megjelent leíró 
magyar nyelvtanok többnyire egy-egy kuta-
tóközösség műhelyéből kerültek ki. Ön mi-
ért választotta a ,,magányos farkas” szere-
pét, miért egymaga írta meg az új nyelvtant?

– Korántsem vagyok „magányos farkas” tí-
pus: állandóan konzultáltam a kollégákkal, élő 
kapcsolatban álltam és a mai napig állok a di-
ákokkal. A nyelvtan írásával párhuzamosan 
nyelvkönyveken, tananyagokon dolgoztam 
– sohasem egyedül. Számomra ez a nyelvle-
írás kihívás volt; néha kínkeserves rabszolga-
munka – főleg, ami a Formák fejezetét illeti –, 
de alapvetően örömforrás, igazi flow-élmény. 
Ezért magamnak kellett megdolgoznom.

– A fülszövegben olvassuk, hogy a könyv 
célja az, hogy megkönnyítse az átjárást a sa-

játos szerkezetű magyar és az idegen – el-
sősorban az indoeurópai – nyelvek között. 
Miért olyan nagy az idegen nyelvek és a ma-
gyar nyelv szerkezete között az eltérés?

– Kérem, olvassák el a harmadik rész, az 
Összefüggések bevezetőjét: A magyar nyelv 
– madártávlatból. Ott a válasz.

– Mondana egy-két eltérő jelenséget a 
magyar és az idegen nyelvek között?

– A kommunikációvezérelt szórend; a két-
féle – határozott és általános, leánykori nevén 
tárgyas vagy alanyi – igeragozás; az, hogy a 
magyar nyelvben igen sok az eset, és folytat-
hatnám.

– A nyelvtan alcíme: Formák, funkciók, 
összefüggések. Mit takar ez a három, nem 
éppen nyelvészeti szakkifejezés?

– A forma és funkció viszonya minden 
nyelvelmélet alapkérdése. Az, hogy mit ér-
tünk funkción, már sokkal érdekesebb kér-
dés: a hagyományos szemlélet ezt leszűkíti a 
grammatikai funkcióra. Az Összefüggésekkel 
az volt a célom, hogy az elszórt, általában erő-
teljesen elméleti következtetéseket érthetően, 
taníthatóan tárjam a nyelvtanárok és fordítók 
elé.

– A könyvet lapozgatva feltűnik, hogy 
igen sok táblázatot, ábrát találunk benne. A 
282. oldalon például a településnevek tolda-
lékolásáról látunk egy összefoglaló tábláza-
tot. Nem egyszerű ez a magyarban: Tihany-
ban, Zamárdi-ban, de Bajá-n, Kolozsvár-on 
sőt Győrött, Pécsett. Van erre egyszerű sza-
vakkal megfogalmazható szabály?

– Erre tudom ajánlani az említett oldalt: ti-
pikus példája a hangtani, nyelvtörténeti és 
történelmi hatások együttes befolyásának. A 
táblázat Szűcs Tibor kollégánk ötletét fejlesz-
tette tovább.

– A Pécs esetében azt olvassuk, hogy 
mondhatjuk azt is, hogy Pécs-ett, és azt is, 
hogy Pécs-en. Így kijelenthetjük, hogy a ma-
gyar nyelvben párhuzamosan egyszerre lé-
tezik többféle helyes nyelvi alak, megoldás? 
Nem nehéz ezt megtanítani azoknak, akik a 
magyart tanulják?

– Nincs olyan nyelv, amelyben ne létez-
nének párhuzamos alakok. A nyelvtörténet 
változásai időben és térben haladnak – nem 
egyenlő sebességgel. Az is természetes, ha a 
folyamat megtorpan – például az adott terület 
nyelvhasználói tudatosan ragaszkodnak az ar-
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A magyar igekötők 
használatát is ábra 
magyarázza  
a nyelvtan-
könyvben

chaikus alakhoz, netán mások is átveszik ezt 
a formát.

– Az időhatározókat bemutató részben 
egy érdekességre bukkanhatunk. Azt mond-
juk: hétfő-n, kedd-en, szerdá-n stb. Azonban 
kivételként a vasárnap esetében csak annyit 
mondunk: vasárnap, és nem vasárnapon. A 
nyelvtan írása közben hogy tapasztalta, sok 
hasonló kivétel van a magyar nyelvben?

– A kivétel csak addig kivétel, ameddig 
meg nem vizsgáljuk alaposan az okokat. Az 
a jelenség, hogy egy főnév határozói funk-
cióban is használható, tipikus nyelvtörténeti 
folyamat: a grammatikalizáció egyik állomá-
sa. Gondoljunk csak a reggel szóra, melyben 
a hangutánzó passzív reg- tőhöz járul a sok-
funkciós, hasonult -val, -vel rag. Míg a hét 
napjainak nagy része – ide tartozik a szerda 
is – jövevényszó, átvétel más nyelvekből, ad-
dig a vasárnap magában rejt egy jelöletlen 
birtokos szerkezetet: a vásár(nak a) napja. Ha 
mutató névmási jelzőt kapnak a hét napjai, 
máris egységesül a használatuk: Ezen a vasár-
napon sokkal többet aludtam, mint azokon a 
hétfőkön, amikor munkába kellett mennem. 
Nyelvtanom írása során pontosan azt igye-
keztem nyomatékosítani, hogy a nyelv nem 
stabil, megkonstruált, statikus alakzat, mely-
nek kőbe vésett szabályai vannak, hanem a 
humboldti értelemben vett élő organizmus. 
És kérem minden kollégámat, amikor taníta-
ni kezd, gondolja végig ezt a jelzős szerkeze-
tet: gondoljon a növényekre, az állatokra, a 
bacilusokra vagy éppen saját magára, aki al-
kalmazkodik a körülményekhez, változik, ala-
kul. A szabályokat, kategóriákat mindig utó-
lag állítják fel a megfigyelt tendenciák alapján, 
előre legfeljebb jósolni lehet. Higgyék el: sok-
kal érdekesebb, sőt akár élvezetes is lehet egy 
nyelvtanóra, ha nem a száraz, sokszor idejét-
múlt normatív szabályokkal töltjük meg, ha-
nem együtt indulunk felfedezőútra a diákja-
inkkal.

– Olvashatjuk a Magyar nyelvtan 4. olda-
lán, hogy négy lektora is volt a kötetnek. Mi-
ért volt szükséges, hogy ilyen sokan legye-
nek?

– Három lektort én választottam: meggyő-
ződésem, hogy Korchmáros Valériánál job-
ban kevesen értik a történet–szerkezet össze-
függéseit; Csontos Nóra a pragmatika tudora, 
Wéber Kata – aki Pécsett doktoranduszhallga-
tóm volt – a kognitív szemlélet múltjával, jele-
nével – s természeténél fogva jövőjével – ná-
lam sokkal mélyebben foglalkozott. Balázsi 
József Attila nemcsak kiváló tipológus, de sas-
szemű lektor is, akit a kiadó biztosított. Itt kell 
megemlítenem a két szerkesztő, Földes Zsu-
zsa és az oroszlánrészt végző Kis Ádám áldo-
zatos munkáját: ők szedték ráncba a nemegy-
szer csapongó gondolatokat, hangolták össze 
az egyes részeket. És még egy: a kötetben a 
Köszönetnyilvánítás nem puszta udvariassági 
gesztus, az ott említett kollégák mindegyike 
hozzájárult a könyv végleges formájához.

– Milyen fogadtatásra számít? Természe-
tesen gondolhatunk itt a nyelvész kollégák 
véleményére és a nagyközönségre is.

– Kedvező előjelnek tekintem, hogy az első 
kiadás példányait már több könyvtárból is el-
lopták. Talán nem tűnik szerénytelenségnek a 
sejtésem: ha egy nyelvtanár eljut odáig, hogy 
belelapozzon a könyvbe, már nyert ügyem 
van, használni is fogja. Ha elriasztja a vastag-
sága, netán eszébe jutnak a nehezen emészt-
hető szakirodalommal kapcsolatos rossz ta-
pasztalatai, akkor nincs mit tenni.

– Most, hogy megjelent, mondhatjuk ta-
lán, élete fő műve, hátradől a karosszékben, 
vagy már a következő nyelvészeti munkán 
töri a fejét?

– Fotelről és hátradőlésről szó sincs: pilla-
natnyilag a Funkciók rész egyik fejezetének, 
a Birtoklás, valamihez tartozás kiterjesztése 
van terítéken. A berlini Humboldt Egyetem ál-
tal finanszírozott egyik projekt keretében ösz-
szehasonlító köteten dolgozunk: azonos mód-
szerrel, azonos felépítésben vizsgáljuk az 
angol, lengyel, cseh és szlovák, horvát, román, 
olasz, dán, japán és természetesen a magyar 
nyelvben e kategóriát. Remélem, hogy ezzel a 
funkcionális-tipológiai szemléletű összevetés-
sel olyan iskolát teremtünk, melyben az elmé-
let és a nyelvpedagógiai szemlélet harmoni-
kusan összekapcsolódik. Külön büszkeséggel 
tölt el, hogy a szerzőtársak közül hárman rövi-
debb-hosszabb ideig tanítványaim voltak. Ha 
már „életem fő művét” emlegetjük, akkor rá-
juk s arra a sok-sok fiatal kollégára és tehet-
séges diákra gondolok, akiket pályafutásom 
során megismertem, s hozzájárulhattam az ő 
sikereikhez, eredményeikhez.
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Nagyvárad kivételes 
hangverseny-színhely

Murvai Márta kedves hangszerével
Váradon állt 
először zenekarral 
színpadon

Előző ittlétekor, 2016 márciusában, pár hó-
napos kislányát, Blankát is elhozta, meg édes-
apját is, hogy a próbák és a koncert alatt vi-
gyázzon a kis unokára. Most csak egyedül jött 
Murvai Márta, negyedik éves kislánya Kolozs-
váron, a nagyszülőknél várja a közös haza-
menetelt. Három éve arról beszélgettünk, ho-
gyan választotta életpályául a zenét, jelesül a 
hegedűt, most viszont elsősorban az érdekelt, 
mi is vonzza a váradi koncertterembe a fiatal 
művésznőt.

– Bukarestben nőtt fel, tudtommal csalá-
di kötődése sincs Nagyváradhoz. Mi az, ami 
– közönségünk nagy örömére – ismételten 
visszahívja városunkba?

– Egy olyan esemény, ami egyszeri, meg-
ismételhetetlen, és Nagyváradon történt: az 
első fellépésem zenekarral. Pontosan nem is 
emlékszem, talán 12 vagy 13 éves voltam, 
mindenesetre még általános iskolás a buka-
resti német iskolában, viszont külsősként már 
jártam a zeneiskolába, és így jöttem el Várad-

ra, egy ifjúsági zenei fesztiválra. A püspöki 
palota egyik termében léptünk fel, a szimfo-
nikus zenekar kíséretében, Romeo Rîmbu ve-
zényletével. Részletekre már alig emlékszem, 
de a koncert hangulata és a közönség fogad-
tatása megmaradt. Felnőtt szólistaként 2014-
ben tértem vissza, akkor Hacsaturján hegedű-
versenyét játszottam, 2016-ban Csajkovszkijt, 
most pedig Bruch Skót fantáziáját, ezt én 
ajánlottam a program összeállításakor. Már 
2014-ben felfigyeltem a közönség kedves nyi-
tottságára, szívélyességére, és rá is kérdeztem 
a művészeti titkárságon, hogy mivel magya-
rázható ez az igazi érdeklődés. A nagyvára-
di filharmónia, amely, ha nem csalódom, az 
idén ünnepelte állandó, intézményes működé-
sének 70. évfordulóját, ám a város szimfoni-
kus élete a háromszáz évhez közelít lassan, ha 

Murvai Márta Bukarestben született, Berlinben 
élő hegedűművész szívesen lép fel a nagyváradi 
szimfonikus zenekarral, novemberi koncertje 
már a negyedik találkozás volt az őt mindig nagy 
érdeklődéssel fogadó váradi közönséggel.
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Murvai Márta 
a nagyváradi 

filharmónia 
színpadán  
2016-ban

a püspökség állandó zenekarának tevékenysé-
gét is számba vesszük, szóval a városnak ez a 
patinás szimfonikus érdeklődése mindenkép-
pen hozzájárul a közönség műértő magatartá-
sához. Megtudtam viszont azt is, hogy hagyo-
mány a vezetőség jó kapcsolattartása a helyi 
sajtóval, és már a koncert előtti beharangozó-
ban megjelenik nemcsak a zenei est program-
ja, de a zeneszerzők életével, illetve a művek-
kel kapcsolatos tudnivalók is, úgyhogy akiket 
érdekel, utánanéznek, meghallgatják esetleg, 
és innen a koncerttermi nagyon rokonszen-
ves hangulat.

– Mennyire könnyű vagy nehéz egyeztet-
nie a berlini munkahelye és a különböző fel-
lépései között?

– Szabadúszó előadóművész vagyok, nincs 
állandó szerződésem, de éppen az, hogy 
könnyebben mozdulhatok, fesztiválokra, kon-
certekre bármikor mehetek, nehezíti is az idő-
pontok letárgyalását, mivel jó előre egyeztet-
nünk kell az együttműködést. Karmesterekkel, 
zenekarokkal, illetve művészeti tikárságokkal 
tárgyalva nem ritka, hogy évekkel a fellépés 
előtt lefoglaljuk a közös időpontot. Ugyanez a 
kölcsönösség jellemzi a programot is: a most 
ajánlott Bruch-művet például már játszottam 
Jankó Zsolt vezényletével, és nagyon szeret-
tem volna még egyszer eljátszani. Ha van 
ilyen eset, akkor természetesen jelentkezem, 
és szólok.

– Arra kérem, röviden foglaljuk össze a 
pálya- és hangszerválasztást, s ezúttal már 
idekapcsolhatjuk kislányának, Blankának is 
a zenei viszonyulását.

– Szüleim mesélték, de mintha nekem is 
rémlene, hogy amikor komolyzenét hallgattak 
a rádióban, én megálltam, és elmélyülten hall-
gattam. Énekelgettem is, Csire József zenetu-

dós figyelt fel a hangomra, és hamar kiderült, 
hogy abszolút hallásom van. Ennek ellenére 
nem az éneket, hanem elsőre a hegedűt vá-
lasztottam, és mai napig hűséges is maradtam 
a hangszeremhez. Ahogy már említettem, az 
általános iskolát a német tanintézetben végez-
tem, de közben már délután külsősként jártam 
a zeneiskolába.

– A hűséget említette, ezek szerint nem 
foglalkoztatta soha a váltás gondolata, eset-
leg a vezénylés, amellyel kapcsolatban több 
olyan véleményt is hallottam, hogy a hege-
dűsöket egy idő után elkapja a karmesterség 
iránti vágy. Nem voltak ilyen momentumai?

– Elvégeztem én is egy karmesterkurzust, 
de úgy éreztem, nem áll jól a kezemben a di-
rigensi pálca, úgyhogy ha ritkán vállalom is 
a zenekar vezetését, akkor csakis szólista-
ként teszem, vagyis úgy hajlok a zenekar felé. 
Egyébként a kislányomnak is abszolút hallása 
van és nagyon jó ritmusérzéke, azt mondja, 
hegedülni akar. Egyelőre még túl korai volna 
belevágni, de hamarosan tisztázódik majd a 
zenei hajlamának alakulása és a jövője.

– Végezetül a kedvenc versenyműveiről 
kérdezném. Vannak kedvencei?

– Vannak, sőt mondhatnám, propagálom 
is, hogy nem ártana a modernebb hangzáshoz 
szoktatni a közönséget. Nagy a repertoárom, 
szívesebben játszom újabb darabokat, Sztra-
vinszkijt, Sosztakovicsot, Berget, Richard 
Strausst, a kamarazenétől sem idegenkedem, 
legutóbb például Weinberg két hegedűre írott 
szonátájával arattunk nagy sikert Berlinben, 
de végső soron azt mondanám, hogy bármit 
bármikor szívesen eljátszom remélve, hogy 
nemcsak magamnak és a zenekarnak, de a 
közönségnek is örömet szerzek vele.

Molnár Judit
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Feltámadás karácsonykor
Hullott a hó. Fehér volt minden, a ház-

tetők, az utcák, az autóbuszok, a par-
kolók, a kifutópályák, az egész világ. 

A város szélén lévő hegyek is fehér kucsmát 
viseltek. Ellenállhatatlanul közeledett a kará-
csony, mindenki várta. Különösen a gyerekek.

– Anyu, apu, mit hoz nekem a Jézuska? – 
érdeklődött Marci.

Anyu az aput nézte, apu a padlóra szegezte 
tekintetét. ,,Jó lenne, ha ez a kiszáradt fenyő-
deszka holnapra kizöldülne, ágakat növeszte-
ne, és egészen a plafonig érne.”

– Olyan nagy karácsonyfát szeretnék, ami 
felérne egészen a csillárig! – mondta a gyerek.

Géza összerezzent, a fiú kitalálta gondo-
latait, hiszen ő is ilyesmire gondolt, de hát a 
vágyak, az álmok csak ritkán válnak valóra. 
Milyen jó lenne, ha holnap felébredne, indul-
hatna dolgozni, minden szép lenne, megve-
hetné a fiának azt a szép, nagy karácsonyfát, 
a díszeket, a csillagszórókat, amelyek úgy szik-
ráznak, mint a csillagok.

– Most nem lesz karácsonyfánk – ébresz-
tette fel felesége az álmodozásból. – Most ne-
héz idők járnak, kisfiam.

Géza most még jobban nézte a padlót. 
Mintha bűnös volna, szemrehányást érzett a 
felesége hangjában, mint amikor hazajött az 
elbocsátás hírével. ,,Kirúgtak a munkahelyed-
ről, mert élhetetlen vagy, mással nem fordult 
volna elő”– mondta akkor a nő. Ez a megál-
lapítás jobban fájt Gézának, mint amikor ke-
zébe nyomták a felmondólevelet mondván, 
hogy a gyárnak nincs megrendelése, nem tud 
az embereknek munkát adni. Géza fafaragó 
volt, szomorúan vette tudomásul, hogy nincs 
szükség a szépen megformált virágaira, leve-
leire. Azt is tervezte, hogy emberi alakokat, 
arcokat formáz meg, kifaragná a kis Jézust 
a jászolban vagy a már térítő Jézust fenn a 
kereszten, a Golgotán. De holnap karácsony 
van, erre aligha lesz idő.

– Apu, igaz, hogy nem vagy élhetetlen, hozol 
nekem egy nagy karácsonyfát és egy vonatot?

– Minek kell a vonat? – kérdezte Géza, 
hogy egy kis időt nyerjen, gondolkozzon, ho-
gyan tudna karácsonyfát szerezni.

– Azzal utaznék Meseországba, ott minden 
szép és jó, nincs veszekedés, csak az örök vi-
gasság.

– Hozok, fiam – mondta anélkül, hogy tud-
ta volna, honnan szerzi be. Magához vette a 
kis fűrészét, és indult kifelé.

– Hová mész? – kérdezte ijedten a felesége. 
– Hiszen nincs nálad pénz. – Már bánta azo-
kat a megjegyzéseket, amiket elejtett a gyerek 
füle hallatára.

Géza is tudta, hogy nincs pénz nála, két-
ségbeesetten kóborolt az utcákon a kacsalá-
bon forgó paloták körül, arra gondolt, onnan 
vág ki egy jó magas karácsonyfának valót, de 
ez lehetetlen volt, jól megtermett komondorok 
őrizték a házakat, a járdára is kimerészkedtek, 
ott is ügyeletet tartottak.

Egy kis mellékutcában, az egyik háznál ma-
gányosan álló kis fenyőre lett figyelmes, dísze 
volt a háznak, a kiskertnek. Miközben leteker-
te az újságpapírt a fűrészlapról, az apja jutott 
eszébe, aki favágó volt. Vajon hány faragott 
virággal, vésett szomorúfűzzel kell még veze-
kelnie apja mesterségéért?

Dolgavégezetlenül elszántan markolta meg 
a fűrészt, s a piac felé vette útját. Itt egész fe-
nyőerdők várták, hogy eladják azoknak, akik 
meg tudják fizetni, s hazavihetik a lakásukba. 
Már besötétedett, az árusok elhúzódtak a fa-
csomók közé áldomást inni az ünnepi bevétel-
re. Géza úgy érezte, itt az alkalom, hisz köz-
tudott, hogy fahegyek maradnak eladatlanul. 
Miért ne örülhetne egy fának a kisfia?

Megragadott egy szemrevaló példányt, és 
elfutott vele.

Az árusok azonban nem így gondolták. 
Amikor kiszakította a fát a csomóból és sza-
ladni kezdett vele, utánaeredtek. Az egyik 
kezében a fűrész volt, az árus azt szúrófegy-
vernek nézhette, mert kést ragadott, amikor 
utolérte.

– A kisfiamnak – próbálta menteni a hely-
zetet Géza, de nem engedte el a fát, az árus 
erre a késsel rácsapott a kezére. A fájdalom-
tól felordított, a fűrészt elejtette, de tovább fu-
tott a zsákmányával. Attól félt, hogy elvérzik, 
a kés az ütőér körül találta el. Az árus felha-
gyott az üldözéssel, megelégedett a hasznos 
szerszámmal. Géza meggyőződött róla, hogy 
nem követik, levette sálját, betakarta kezét, 
amelyből folyt a vér.

– Végre van karácsonyfa – gondolta meg-
könnyebbülten.

lektűr

2019. december

Ø
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FERDÍTGETÜNK

Kis nyelvi otthonosságok

kultúra

2019. december

A vércsík az előszobában is látszott; mikor 
benyitott, a fia szaladt eléje.

– Apu, megvan a fa! – ujjongott. – És a vo-
nat?

– Az később érkezik, fiam.
– Akkor nem is vagy élhetetlen!
Nem válaszolt, mert a vérveszteségtől el-

ájult, ki kellett hívni a mentőt. A felesége hi-
básnak érezte magát, a gyerekkel együtt ott 
toporogtak a műtő előtt, az orvosok fejcsóvál-
va visszafogottan nyilatkoztak a férje állapotá-
ról, a kisfiú sírt.

A nagyon szívesen fogadott ide-oda fer-
dítgetési érdekességeket nem mer-
ném ugyan kifogyhatatlan kincsesház-

nak nevezni, és túlfárasztani sem szeretném 
a nyelvművelés és a helyes beszéd kedvelőit,  
de nem szándékozom elhallgatni a tarso-
lyomban lévő még néhány párhuzamot, il-
letve eltérést sem. Ezúttal az otthoni fogla-
latosságaink körében néztem szét, és máris 
megakadtam a „szőnyeg alá seprés” foga-
lomkörénél.

Nem élet-halál kérdések vagy mélységes ál-
lamtitkok elhallgatására szoktuk mondani, in-
kább csak afféle kis személyes ügyekre, me-
lyek elfecsegéséből sem túl nagy baj, sem 
nagy öröm nem születne, de mégis jobb, ha 
kíváncsi szemek elől a szőnyeg alá kerülnek. A 
románban ugyanezt az akciót úgy aposztrofál-
ják, hogy „punem batista pe þambal”. Vagyis 
a házi mulatságokon egy-két fokkal lejjebb vi-
szik a hangerőt, a cimbalomra zsebkendőt te-
rítve. Ettől természetesen nemcsak halkabban 
fog szólni a zene, de kevésbé profi módon is, 
úgyhogy előbb-utóbb véget vetnek a zenének, 
és az eszem-iszom alatt az emberi hang kap-
ja a főszerepet.

S ha már az eszem-iszom került szóba, ez-
zel kapcsolatban érdekes az eredetileg felte-
hetően szülő-gyerek kapcsolatból átvett „száj-
barágás” fogalmunk, az állatvilágban ugyanis 
előfordul, hogy a felnőtt megrágja az ételt, 
hogy a fióka könnyebben megemészthesse. 
Kinek ne volnának olyan örök életű élményei, 
milyen alaposan és hányszor „rágták szájá-

ba” a család felnőttjei a reggeli iskolába menet 
előtt, mi mindenre figyeljünk az úton és a su-
liban, nem csoda hát, hogy sokan talán még 
ma is gyakran várjuk másoktól a napi prob-
lémáink megoldását, magyarán a sült galamb 
berepülését a szánkba. Legföljebb csak annyit 
méltóztatunk tenni a megoldásért, hogy ki-ki-
nyitjuk a szánkat, miközben figyeljük, feltű-
nik-e már a röpködő galambsült. De ezt hiába 
ferdítenénk le készségesen románra, és emle-
getnénk a „friptură de porumbelt”, nem érte-
nék, mi bajunk szegény madárral, de ha a kész 
megoldást váróknak a „mură-n gură” szófor-
dulatot említjük, rögtön tudják, miről is van 
szó. Ők a galambsütés helyett a szederszedést 
várják el másoktól.

Ha pedig családi szokásaink közé belopta 
magát egy kis nyelvi állattan is, az a párhu-
zam sem érdektelen, amiről már beszéltünk 
a bolhából elefántot kapcsán, vagyis a lényeg 
ugyanaz, csak más példával fejezi ki a két 
nyelv. A hirtelen érvényesülést, beérkezést, 
esetleg a mellé feltételezett némi sunyi eszkö-
zöket is mi azzal fejezzük ki, hogy „miből lesz 
a cserebogár”, románul viszont ugyanezt a „de 
unde sare iepurele” szólással. Ahogy a jelen-
téktelen dolgok felfújása esetében sem volt ér-
telme egyik vagy másik mondást előnyösebb-
nek kikiáltani, ez esetben sem kell magyarázni 
a cserebogár átváltozása és a nyúl szökellése 
közti különbséget, hisz a lényeg végeredmény-
ben az, hogy aki használja vagy akinek mond-
juk, megértse, miről beszélünk.

Molnár Judit

– Anyu, mikor a kis Jézuska megszületett, 
megfeszítették?

– Az később történt, húsvétkor, de akkor 
fel is támadt.

– Ugye apu is feltámad?
– Igen, kisfiam.
– Csak húsvétkor? Hamarabb nem le- 

het?
– De igen. A jó emberek már karácsony-

kor is feltámadnak. Apád pedig nagyon jó em-
ber volt.

V. Szilágyi István

Ø
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Vb-n és Eb-n is nyertek 
a szalontai tengósok
November közepén két rangos nemzetközi 
lábtenisztornán vettek részt a nagyszalontai 
Tengo Sportklub játékosai. Előbb a világ-, 
majd az Európa-bajnokságon bizonyíthatták 
rátermettségüket.

A szlovákiai junior világbajnokságon dobogóra álltak 
a szalontaiak

A szentesi 
kontinenstornán öt 
sportoló képviselte 
a hajdúvárost

A lábtenisz újabb, egyben erősebb és lát-
ványosabb ágán, a futnetben (itt játszanak a 
sokszoros bajnok csehek és szlovákok) U21-
es korosztályú férfi, illetve női világbajnok-
ságot rendeztek a szlovákiai Nagymihályon 
(Michalovce). Itt a hajdúvárosi sportklub két 
fiatal tehetsége vett részt, igaz, nem a román, 
hanem a magyar válogatott tagjaként. Tör-
tént ugyanis, hogy a tornát szervező nemzet-
közi egyesület, az UNIF, nem a szalontaiakat, 
hanem a kolozsváriakat ismeri el románi-
ai tagszervezeteként, így őket hívta meg az 
eseményre. A magyar nemzeti válogatott ve-
zetői, akik nemzetközi tornákról már jól is-
merték a hajdúvárosiakat, meghívót küldtek 
a Tengónak, hogy engedje náluk szerepelni 
azokat a tagjait, akiknek kettős állampolgár-
ságuk van.

Marc Bence és Suciu Dávid volt „had-
ra fogható”, s mindketten alapemberei lettek 

a magyar csapatnak a szlovákiai vb-n. Marc 
Bence egyéniben, párosban és triplában is pá-
lyára lépett, s a döntőig jutott, végül a cse-
hek elleni fináléban szoros csatában maradtak 
alul mindhárom számban. Suciu Dávid páros-
ban és triplában kapott lehetőséget, s kétsze-
res éremszerzőként zárta a tornát. A román 
válogatott erejét jelzi, hogy a csapat csak a ne-
gyeddöntőig jutott.

Eb-éremeső

A Nemzetközi Lábteniszszövetség (FIFTA) 
a magyarországi Szentesen tartotta meg az 
esedékes kontinenstornáját. Ifjúsági, U21-es 
és felnőtt kategóriában hirdettek győztest. A 
futnettel ellentétben a hagyományos lábtenisz-
ben vegyes párost és vegyes hármast (2 fiú és 
egy lány) is rendeznek, így nem kevesebb mint 
13 számban díjazták a legjobbakat.

Ezen az eseményen négy szalontai sportoló 
(három fiú és egy lány) kapott bizonyítási lehe-
tőséget a Román Lábteniszszövetség által kije-
lölt válogatottban. A legeredményesebbnek a 
19 éves Andreea Neag bizonyult: a felnőttek 
között párosban és hármasban is első helyen 
zárt a válogatottal, emellett az U21-es korosz-Ø



Huszár Ingrid hat érme
Idén Csíkszereda adott otthont a román 
rövidpályás úszóbajnokságnak. A Nagyváradi 
CriŞul Sportklub (edző Cristina Madău) négy 
sportolója, Huszár Ingrid, Alföldi Boglárka,  
Kiss Boglárka és Márton Panna állt rajtkőre  
a 25 méteres medencében.
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Huszár Ingrid két bajnoki címet és országos csúcsot 
ért el Csíkszeredában

tályú vegyes csapattal is – a szintén szalontai 
Denis Purja társaságában – a dobogó leg-
magasabb fokára állt fel. Vegyes párosban, 
szintén az U21-esek mezőnyében egy ezüst-
érem jutott a Tengo SK fiatal tehetségének, 
aki Lăzău Norbert oldalán jutott a döntőbe. 
Utóbbi a juniorok versengésében is kitett ma-
gáért: mind párosban, mind triplában döntőbe 
vezette a válogatottat, igaz, mindkét fináléból 
a házigazda magyarok kerültek ki győztesen. 
A junior válogatottban szintén szereplő Ha-
lász Dániel egyéniben csere volt, párosban 
és hármasban viszont kivette a részét az érem-
szerzésből.

A román válogatott 8 arany- és 5 ezüst-
éremmel zárta az Európa-bajnokságot; a ma-
gyarok 4 elsőséget tudhattak a magukénak, 
míg férfi egyéniben Moldova Köztársaság ver-
senyzője lett a legjobb. A háromnapos küz-
delem végén a már említett nemzetek mellett 

a dán és a francia válogatott tagjai állhat-
tak még fel a dobogóra. Az ünnepélyes díját-
adón a világszövetség ciprusi elnöke, Sevket 
Songur adta át az érmeket és a serlegeket.

„Ha rajtunk múlik, mi a lábtenisz erősebbik 
ágán, a futnetben küzdöttünk volna meg az 
elsőségért, de egyelőre nem kaptunk kedvező 
választ az UNIF vezetőitől – értékelte a Tengo 
SK tagjainak szereplését Sorean László 
klubelnök és edző. – Ezért is adtunk teret két 
játékosunknak, hogy a magyar válogatottban 
lépjen pályára a szlovákiai vb-n, ahol remek 
teljesítményt nyújtottak. Ami az Európa-baj-
nokságot illeti, elégedett vagyok a sportolóink 
által elért eredményekkel, mi több, örömmel 
tapasztaltam, hogy a junioroknál a színvonal 
sokat javult az elmúlt évekhez képest, a dön-
tők pedig kifejezetten izgalmas és látványos 
csatákat hoztak.”

Hajdu Attila

A váradi küldöttség legeredményesebb tag-
ja ezúttal is Huszár Ingrid volt, hatszor állt fel a 
dobogóra, két számban (50 és 200 m-es mell-
úszás) pedig nem talált legyőzőre a nagy if-
júságiak mezőnyében, míg a felnőttek között 
ezüstérmet szerzett. A fiatal tehetség továb-
bi két bronzéremmel gyarapította kollekcióját: 
200 méteren a vegyes, majd a pillangóúszás-
ban, míg a 100 méteres vegyes úszás döntőjét 
a negyedik helyen zárta.

A 16 éves sportoló két új országos ifjúsá-
gi csúcsot állított fel a versenyen: mellúszás-
ban az 50 méteres távon 32,67 másodperc, 
a 200 méteres távon pedig 2 perc 35,52 má-
sodperc alatt ért célba. A csíkszeredai dön-
tők során egyéni legjobbját is megjavította a 
Criºul SK sportolója, mégpedig a 200 méte-
res mellúszásban. Csapattársa, Alföldi Boglár-

ka a 800 méteres gyorsúszás döntőjében sze-
repelt a juniorok között, végül hetedikként ért 
célba.

H. A.

Ø
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A szentgyörgyi és gyalókai Gyalókay család 
Zsigmond magyar királytól az 1418. év szep-
tember havában, Kisasszony napján kapott cí-
meres levelet. A király ebben az időben Né-
metországban, Ulm városában tartózkodott, 
a família ősatyja, Gyalókay János ekkor jelent 
meg az uralkodó színe előtt. A király figyelem-
be vette János és közelebbi családja hű szol-
gálatait, s nekik királyi oklevélben nemességi 
jelvényül címert adományozott. A Gyalókay 
család már ez előtt is a birtokos nemességhez 
tartozott. Régi oklevelekből ismert ősi birtoka, 
amelyről a nevét is kapta, Győr-Moson-Sopron 
megye nyugati részén Gyalóka falu volt. Innen 
a család egyes tagjai az idők folyamán Bács, 
Bihar, Komárom, Vas, Veszprém és Zala me-
gyébe telepedtek át. Gyalókay Mózes a Vas 
megyei Répceszentgyörgy községben volt föld-
birtokos, innen a család szentgyörgyi előneve.

Kettős, katonai és tudományos 
karrier

Gyalókay Jenő érdeklődését már gyermek-
korában alapvetően meghatározta, hogy édes-
apja honvéd századosként harcolt az 1848–
49-es szabadságharcban. Az apa szerteágazó 
közéleti tevékenységet folytatott, a többi kö-
zött ő indítványozta a Bihar-megyei Törté-

nelmi és Régészeti Egylet megszervezését, és 
megalakulásától annak alelnöke volt. Nagyob-
bik fia, ifj. Gyalókay Lajos is már a premontrei 
gimnázium diákjaként tevékenyen részt vett 
az egylet munkájában, és később, rendőrtisz-
ti karrierje csúcsán is kapcsolatot tartott vele.

Jenő 1891–93 között a budapesti műegye-
tem gépészmérnök-hallgatója volt, ám har-
madévben életpályája hirtelen jelentős for-
dulatot vett, ugyanis 1893-ban önkéntes 
közlegényként belépett a hadseregbe. 1895-
től hivatásos tiszt lett, 1910-ben századossá 
léptették elő. Az I. világháborút végigharcol-
va 1916-tól őrnagyként szolgált, végül a nagy 
háború utolsó évében a 255. honvéd nehéz-
tüzér ezred parancsnoka volt. 1919-ben Sze-
geden a Horthy Miklós által létrehozott Nem-
zeti Hadsereg fővezérségén tüzér előadóként 
tevékenykedett. Ekkoriban kezdte hadtörténe-
ti kutatásait. 1920-ban már ezredesi rangban 
a magyar hadtörténelem megbízott előadója-
ként oktatott a debreceni egyetemen. 1921 
és 1926 között csoportigazgatói kinevezéssel 
a budapesti Hadtörténeti Levéltárban dolgo-
zott. 1927-ben saját kérelmére nyugdíjazták, 
s ettől kezdve élete minden napját a hadtörté-
neti tudományoknak szentelte. 1922 és 1943 
között a Hadtörténelmi Közlemények szer-
kesztését irányította. A Pilch Jenő, Gyalókay 
Jenő és Markó Árpád alkotta katonatudós tri-
ásznak fő szerepe volt a XX. század első fele 
magyar hadtörténet-tudományának megújítá-
sában, korszerűsítésében, s ennek hatása nap-
jaink hadtudományában, különösen a hadtör-
ténetírásban is érezhető.

Gyalókay főként XV–XIX. századi magyar 
hadtörténelemmel foglalkozott. A források fel-
használása mellett az eseményekre a kato-
na szemével tudott tekinteni, igyekezett re-
konstruálni a háttérben zajló történéseket, 
nagy gondot fordított a logisztikai kérdésekre. 
Részletesen és mindenre kiterjedően elemez-
te a mohácsi csatát, alapvető hadtörténelmi 
tanulmányai jelentek meg az 1848–1849-es 
szabadságharc hadmozdulatairól is. Megírta 
az 1848. évi téli orosz intervenció, majd az 

Gyalókay Jenő ezredes, 
hadtörténész, akadémikus
Nagyváradon született 1874. április 28-án. 
Származása, családi háttere valósággal 
predesztinálta arra, hogy a magyar hadászat 
történetének kutatását válassza hivatásának, 
hiszen édesapja, a Szalacson született id. 
Gyalókay Lajos ügyvéd, országgyűlési képviselő, 
lapszerkesztő az 1848–49-es szabadságharc 
idején Bem tábornok hadsegédje volt.  
A segesvári csatában ő látta utoljára Petőfi 
Sándort.
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A tudós katona 
forrásmunkának 
számító könyve

1849-es nyári erdélyi hadjárat történetét. Ku-
tatásai során felhasználta a saját birtokában 
lévő gazdag forrásanyagot. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1926. május 6-án levelező, 
1936. május 14-én rendes tagjává választot-
ta. A debreceni ütközetről (1849. augusztus 
2.) című székfoglalóját 1926. október 18-án, 
A besztercei hadosztály harcai 1849 nyarán 
címűt 1937. január 11-én tartotta meg. Bu-
dapest ostromának végnapjaiban halt meg, 
1945. március 10-én.

Kimeríthetetlen forrás

Fő művei: Bihar vármegye és az utolsó ne-
mesi insurrectio, Nagyvárad, 1902; Nagy-
várad ostroma 1660-ban, Hadtörténelmi 
Közlemények, 1911; Az erdélyi hadsereg az 
oroszok betörése idején, 1849. jún. 19., Tör-
ténelmi Szemle, 1915; Albisi Zólyomi Dávid, 
Századok, 1917; A magyar nemesinsurrectio 
reformtervei 1797-től 1809-ig, Századok, 
1925; A háromszéki hadjárat, 1849. július 
16–24., Hadtörténelmi Közlemények, 1922–
23; A magyar nemesinsurrectio 1805-ben, 
Hadtörténelmi Közlemények, 1925; A mo-
hácsi csata, in Mohácsi Emlékkönyv, szerk.: 
Lukinich Imre, Bp., 1926; A debreceni ütkö-
zetről, Hadtörténelmi Közlemények, 1927; 
A biharmegyei hadjárat 1604-ben, Hadtör-
ténelmi Közlemények, 1928; Bethlen Gábor 
mint hadvezér, Hadtörténelmi Közlemények, 
1929; Az első orosz megszállás és Erdély 
felszabadítása 1849 tavaszán, Bp., 1931; A 

segesvári ütközet (1849. július 31.), Hadtör-
ténelmi Közlemények, 1932; A magyar ka-
tona, I–II., társszerzők: Berkó István, Pilch 
Jenő, Bp., 1933; A besztercei hadosztály har-
cai 1849 nyarán, Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 1937; Az erdélyi hadjárat 1849 nya-
rán, Bp., 1938; Mátyás király, a hadszervező 
és hadvezér, in Mátyás király Emlékkönyv, I., 
Bp., 1940; Végvár és csatatér, in Magyar mű-
velődéstörténet, III., Bp., 1941; A váradi vár, 
Hadtörténelmi Közlemények, 1942.

Húsból és vérből való alakok

Talán legkiemelkedőbb munkája, mely ké-
sőbb kimeríthetetlen forrásként és tudomá-
nyos mintául szolgált a következő történész-
nemzedékek számára, a Franklin Társulatnál 
megjelent, nagylélegzetű, Erdélyi hadjárat 
1849 nyarán című hadtörténeti munkája volt, 
melyhez közeli, közvetlen kútfőként édesap-
ja, id. Gyalókay Lajos, Bem tábornok egyko-
ri szárnysegédje szolgált. A könyv kiadója így 
sommázta a szerző tudományos érdemeit:

„Viharos és tragikus eseményekről szól ez 
a könyv, a szabadságharc egyik hősi-szomo-
rú epizódjáról. Mégis komoly és józan írás, tá-
vol minden romantikától és szépítéstől. Hiteles 
könyv ez, kétszeresen is. Egyrészt tudományo-
san, mert roppant levéltári kutatások eredmé-
nyeinek összegezése, másrészt az író személye 
szerint, mert a szerző édesapja Bem tábornok 
hadsegéde volt. Gyalókay Jenő a szabadság-
harc hadtörténelmének egyik legjobb és legtu-
dósabb ismerője. Újonnan fölfedezett eredeti 
adatai és forráskutatásai tették lehetővé, hogy 
a katona biztonságával tájékozódjék az egyko-
ri események forgatagában. A hideg történet-
író tárgyilagos írásmodorának fényében világo-
sabban és tisztábban jelenik meg az elcsigázott, 
lerongyolódott, kifáradt és rosszul táplált hon-
védsereg reménytelenségében hősies küzdel-
me az előrenyomuló orosz gőzhengerrel szem-
ben, mint bármely regényes elbeszélésben. A 
szabadságharc egykori legendás irodalmában 
a harc hősei szinte természetfölötti ideálok vol-
tak, Gyalókaynál ennél is tisztábban jelennek 
meg, mert emberi alakok. Adatai a romantikus 
hősöket húsból és vérből való emberi alakokká 
formálják, és könyvét azzal az érzéssel tehetjük 
le, hogy tárgyilagossága a hősökbe vetett hi-
tünket nemcsak hogy nem rombolja le, hanem 
csak reálisabbá és igazabbá teszi.”

Szilágyi Aladár összeállítása



Legközelebb a cseresznyeszilvát és a cserjés hortenziát mutatjuk be.

43.  Csavart mogyoró  
(Corylus avellana „Contorta”)

A nyírfafélék családjába tartozó, terebélyes, 
de nem túl magasra (2-3 méterre) megnövő, 
lombhullató díszcserje. Nevét a különleges, 
csavart ágrendszeréről kapta.

Tojásdad, fogazott, hullámos, középzöld le-
velek alkotta lombja ősszel sárgás árnyalatú 
lesz. Az egyedeken nő- és hímivarú virágok 
is fejlődnek. Utóbbiak a barkák, február kö-
zepe táján jelennek meg. Sárga füzéreik igen 
dekoratívak a még csupasz ágakon. A sokkal 
kisebb, bordó színű nőivarú virágok jóval ha-
marabb, akár decemberben is megjelennek. A 
termése ehető, őszre fejlődik ki.

Jó vízáteresztő képességű, lúgos vagy sem-
leges kémhatású talajban fejlődik szépen, a fél-
árnyékos helyet kedveli. Jól tűri a szárazságot 
és a városi levegőt. Ősszel érdemes elültetni. 
A levéltetvek és a takácsatkák ellen kell óvni. 
A vadhajtásait ajánlatos levágni, mert azok 
már nem fognak csavarodni. A fajt ugyanis ol-
tással szaporítják.

44.  Cseppecskevirág 
(Osteospermum ecklonis)

Az őszirózsafélék családjába tartozó évelő, 
örökzöld, de fagyra érzékeny virág, Dél-Afri-
kából származik.

Kis termetű növény, 25-40 centiméterre nő 
meg, ezért nemcsak kertben, hanem erkély-
ládában is nevelhető. Kisebb bokrokat alkot, 
zöld levelei lándzsásak. Nyár elején hozza a 
margarétához hasonló, lila, sárga, rózsaszín, 
fehér vagy bíborszínű virágait. Egyes példá-
nyok szirmainak színe a közepe felé sötétedik. 
Késő őszig virágzik. Érdekessége, hogy csak 
napfényben nyílik.

A meleget és a napos fekvést kedveli. A jó 
vízáteresztő, laza talajban fejlődik szépen. A 
túlöntözést megsínyli, de a kiszáradt földben 
nem hoz virágot. Ha pótoljuk a földje tápanya-
gát, hónapokig virágzik. Az elnyílt virágoktól 
rendszeresen szabadítsuk meg.

Magról vagy dugvánnyal szaporítható. Nyár 
közepén szedett félfás dugványát kell elültet-
ni, illetve a magját április közepén vethetjük 
el 20 cm sortávolságra. Ha kikeltek, 15 centi-
méteres tőtávolságra ritkítsuk. Vetés és ritkítás 
után ajánlatos megöntözni.

zöldövezet
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Beültettem kiskertemet

Csavart mogyoró

Cseppecskevirág



ínyenceknek
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Ünnepi asztalra valók
Bizonyára minden családban megvannak a 

hagyományos karácsonyi étkek. Alább olyan 
recepteket válogattunk, amelyek változatossá-
got hozhatnak.

Húsgombócleves

Hozzávalók: 30 dkg darált sertéscomb, 3 
sárgarépa, 2 petrezselyemgyökér, 2 gerezd 
fokhagyma, 2 teáskanál pirospaprika, 1 tojás, 
1 fej vöröshagyma, 1 krumpli, 1 csokor petre-
zselyemzöld, kevés olaj, só, bors.

Elkészítés: Az apróra vágott vöröshagy-
mát kevés olajon megdinszteljük, hozzáad-
juk a zúzott fokhagymát, és a tűzről lehúzva 
keverjük bele a pirospaprikát. A darált hús-
ba beleütjük a tojást, hozzáadjuk a hagymás 

keveréket, sóz-
zuk, borsozzuk, 
és alaposan ösz-
s z e k e v e r j ü k . 
A zöldségeket 
megt isz t í t juk, 
felkarikázzuk, il-
letve felkockáz-
zuk, és kevés 

olajon megfuttatjuk, majd felöntjük 1,5-2 liter 
vízzel, ízesítjük, és 15 percig főzzük. Közben 
a darált húsos masszából vizes kézzel kis gom-
bócokat formázunk, és ezeket is belerakjuk a 
levesbe. További 15 percig (míg meg nem pu-
hulnak) főzzük. Tálalás előtt szórjuk meg a le-
vest apróra vágott petrezselyemzölddel.

Mandulás rántott hal  
gombás sajtmártásban

Hozzávalók: 60 dkg halfilé (lehet tengeri 
hal, pisztráng, csuka stb.), 5 dkg kukoricada-
ra, 2 tojás, 2,5 dkg szeletelt mandula; a már-
táshoz: 50 dkg főzőtejszín, 20 dkg gouda sajt, 
40 dkg konzerv csiperkegomba, 10 dkg prá-
gai sonka, bors.

Elkészítés: A halszeleteket sózzuk, borsoz-
zuk, és félretesszük, amíg a mártást elkészít-
jük. A sonkát, gombát felkockázzuk, össze-
keverjük, hozzáreszeljük a sajtot, a tejszínt is 
belekeverjük, és borssal ízesítjük. A mártást le-

fedve hűtőbe rakjuk. A halat beszórjuk a kuko-
ricadarával, majd belemártjuk a felvert tojásba, 
aztán megforgatjuk a mandulában, és forró, 
bő olajban kisütjük. A halat forrón, a mártást 
hidegen tálaljuk, salátát adhatunk mellé.

Körtetorta

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 15 dkg vaj, 17 
dkg cukor, 1-2 evőkanál tejföl, 1 kg körte (be-
főtt is lehet), kevés só.

Elkészítés: A lisztet elmorzsoljuk 10 dkg 
vajjal, majd hozzáadjuk a tejfölt, 2 dkg cukrot és 
egy csipet sót. Összegyúrjuk, és fél órára a hű-
tőbe tesszük pihenni. A körtét, ha szükséges, 
meghámozzuk, magházát kivágjuk, és szeletel-
jük. Az 5 dkg vajat felmelegítjük, hozzáadunk 
15 dkg cukrot, és karamellizáljuk. Beletesszük 
a körteszeleteket, és 15-20 percig pároljuk. A 
gyümölcsöket ezután egy tortaforma aljába 
rendezzük, s ráöntjük a karamellizálódott cuk-
rot. A tésztát kinyújtjuk akkorára, hogy lefedje 
a körtét. A szélét lenyomkodjuk, villával meg-
szurkáljuk néhol, és 200 fokos sütőben nagy-
jából 25 perc alatt megsütjük. Ha kész, borít-
suk ki a tortát egy tálra.



Novemberi rejtvényünk (Fejedelmi gondolat) helyes megfejtése: „Nem 
mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” 
Könyvjutalmat nyert: Sárközi Lajos (Biharfélegyháza).

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe 
eljuttatók kö  zött könyvjutalmat sorsolunk 

ki. Beküldési határidő: december 30.  
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea,  

Piaţa 1  Decembrie nr. 12.;  
e-mail: biharmegye@gmail.com.

üdítő

Biharország 2019. december46

A szeretetről

VÍZSZINTES: 13. Díszít. 14. Törtető-
en akar érvényesülni. 15. Német zeneszerző 
(1685–1750). 16. A Vatikán hivatalos nyel-
ve. 18. Híres. 20. Szeszes ital (becézve). 21. 
Feladat része! 22. Olajbogyó. 24. Szülő. 26. 
Térkép szélei! 27. Szappanmárka. 28. Bibli-
ai idézet. 29. Ezen a napon. 30. A harc és a 
háború istene az ókori görögöknél. 32. Ke-
let-Ázsiában honos értékes, illatos fa. 34. … 
John – angol énekes, zeneszerző, zongorista. 
36. Fogadószoba – eredeti (francia) írásmód-
dal. 37. … Éva – színésznő. 38. Japán drá-

mai műfaj. 39. Szintén ne. 40. Omlani kezd! 
42. Rumcseppek! 43. Magyar Tudományos 
Akadémia (röv.). 45. Mesebeli lények. 46. Vi-
lágszerte elterjedt társastánc. 48. Olaszország 
ókori lakosa. 50. … Valli – olasz színésznő. 
52. Mutató szócska. 53. Fehér – Bukarest-
ben. 55. Mérő szerkezet. 56. Tiltás. 57. A 
jód, a kén és az oxigén vegyjele. 58. Lassan 
(zenében). 60. Elé betűi. 61. A Duna jobb ol-
dali mellékfolyója. 63. Irving … – amerikai író 
(1903–1989). 65. … Davis Jr. – amerikai elő-
adóművész (1925–1990). 67. Meleg rumos 
ital. 69. … Sanchez – Nobel-békedíjas (1987) 
politikus. 71. Svéd bútoráruházlánc.

FÜGGŐLEGES: 2. Az észak-amerikai in-
diánok barbár diadalmi jelvénye. 3. Magyar 
királyné és osztrák császárné (1892–1989). 4. 
Becézett Etelka. 5. Klasszikus kötőszó. 6. An-
tal egyik beceneve. 7. Már előre. 8. A haty-
tyúk … – Csajkovszkij balettje. 9. … melegsé-
ged (Ady). 10. Vércsoport. 11. Anyós (rég.). 
12. Bacilusban van! 17. Latin név (ék. f.). 
19. Francia írónő (Francoise, 1935–2004). 
23. … Angeles. 25. … Club – nemzetközi 
írói egyesület. 27. Tamási személyneve (ék. 
h.). 28. A mozgatás szerve. 29. Bűvész. 30. 
Az asztácium vegyjele. 31. Lángész. 32. Az 
indiai költészetben gyakori verssor (SLOKA). 
33. Te és ő. 35. A két … … Erich Kästner 
regénye. 39. Svéd autómárka. 41. Orosz 
gépkocsimárka. 44. Ékezetben különböző be-
tűk. 45. … Forman – Oscar-díjas cseh film-
rendező. 46. Gyakran pityergő. 47. Éneklő 
szócska. 49. … Vegas. 51. …-fut. 54. Tető-
pont. 56. Európai nép. 57. Billeg. 58. Papa-
gájnév. 59. A neon és az amerícium vegyjele. 
60. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let. 62. A nitrogén és a rénium vegyjele. 64. 
Egyesülethez tartozik. 66. Aki betűi. 68. Ga-
laxis határai! 70. Téli sport.

Barabás Zsuzsa

Prof. dr. Bagdy Emőke Prima Primissima díjas 
pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár, 
író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Egyik 
gondolatát idézzük a rejtvényben a vízszintes 1. 
és a függőleges 13. alatt.
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A hagyományokhoz híven a nagyszalontai 
önkormányzat szervezésében idén is 
nagyszabású mulatságot rendeztek az idősek 
világnapja alkalmából a város nyugdíjasai 
számára.

Szépkorúak köszöntése  
a hajdúvárosban

A rendezvényen, csakúgy, mint az elő-
ző években, ez alkalommal is részt vett a két 
nagyszalontai nyugdíjas-egyesület – a Romá-
niai Magyar Nyugdíjas Szövetség és a Városi 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület – tagsága, 
illetve meghívott társszervezetek képviselői 
Magyarországról és a Partiumból. A gyönyö-
rű rendezvényteremben terített asztalok vár-
ták az ünnepelteket.

A házigazdák nevében Török László pol-
gármester mondott ünnepi köszöntőt, beszé-
dében hangsúlyozva, milyen szép dolog elér-
ni a nyugdíjas kort, látni, ahogy a gyermekek, 
unokák szárnyat bontanak a nagyszülők vi-
gyázó iránymutatásával. Az elöljáró kiemelte 
a nyugdíjasok szerepének fontosságát a társa-
dalmi életben, hiszen ők mutatnak jó példát 
a fiataloknak, élettapasztalatuk révén számos 
tekintetben segítik a felnövekvő generációt.

A városvezető után a Romániai Magyar 
Nyugdíjas Szövetség képviseletében Nagy 
Irma elnök mondott köszöntőt, majd Nagy-
szalonta másik nyugdíjas közössége, a Városi 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület zenés ve-

títéssel egybekötött köszöntőjét Tóth Zsu-
zsanna elnök adta át az egybegyűlteknek.

A szívmelengető beszédek után a nap ma-
gyarországi meghívott előadója, Solymos 
Tóni és zenésztársai vették birtokba a szín-
padot. Népszerű dalaival, közismert slágerei-
vel ajándékozták meg a jelenlévőket. Az elő-
adóművész kétségkívül remek hangulatot, 
igazi táncra csábító életérzést varázsolt a ren-
dezvényterembe olyannyira, hogy az örökifjú 
zenész biztatására sokan táncra is perdültek. 
A koncert után pedig Solymos Tóni szívesen 
fotózkodott és beszélgetett is a résztvevőkkel.

A jó hangulatú mulatozás a finom ebéd 
után folytatódott, hiszen felcsendültek a leg-
szebb dalok, immár Nagyszalonta kiváló ze-
nésze, Nagy László jóvoltából, aki kora estig 
szolgáltatta a talpalávalót a szépkorú ünnepel-
teknek.

Balázs Anita

Török László 
polgármester is 

köszöntötte  
az ünnepelteket

Solymos Tóni 
remek hangulatú 

koncertet adott



Ez a képeslap 1902 februárja előtt készülhetett Nagyvárad főterén, mivel akkor kezdték bontani a képen 
még látható egykori püspöki lakot, hogy helyet csináljanak az új városháza építésének. A vashíd már az 
előző század utolsó évtizedében elkészült. A tér többi épülete már jól ismert számunkra, akárcsak a dísz-
fákkal beültetett piactér. Ez utóbbi közepén már ott látható Szent László bronzból készített álló szobra, 
melyet 1893-ban állítottak fel ugyanarra a helyre, ahonnan egy évvel korábban elköltöztették a városala-
pító király barokk stílusú szobrát. Erről a kőszoborról lapunk mostani számában olvashatnak

Meglehetősen ritka, falusi látképet ábrázoló képeslapra bukkantunk. A ma Biharvajdának, pár száz évvel 
ezelőtt csak Vajdának nevezett érmelléki település jegyzői lakát örökítette meg a fényképész. A lap küldője, 
bizonyos Kálmán „Kedves Károly bátyjának” köszöni nagyon szépen az Ózdról neki küldött „szíves megem-
lékezését”. A múlt század eleji Borovszky-féle enciklopédikus monográfia feljegyzi a Nagyvárad–Székely-
híd vasútvonal mentén fekvő nagyközségről, hogy „már 1285 körül szólnak az adatok” róla, s akkor meg-
közelítőleg 800-an lakták. „A XIV. század elején püspöki birtok. 1475-ben Woywoda néven találjuk említve.  
A mult század elején a Dobozy család volt a földesura, most pedig Beck Henriknek van itt nagyobb birtoka”


