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hirdetés
Minden kedves olvasónknak örömökben, sikerekben, szeretetben gazdag új esztendőt kívánunk!
Köszönjük, hogy az elmúlt tizenegy esztendő alatt lapunk mellett álltak, és reméljük, továbbra is olvasnak minket. Külön köszönjük hűséges
rejtvényfejtőinknek a sok helyes megfejtést. Szívesen fogadjuk visszajelzéseiket, véleményüket, témajavaslataikat, hogy lapunk Önöknek és
Önökről szóljon.
A Biharország szerkesztősége

Tabéry-novellapályázat
A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, valamint a Várad irodalmi és művészeti folyóirat immáron 6. alkalommal hirdeti
meg az éves, tematikus Tabéry Géza-novellapályázatot.
A pályázati kiírásra pályakezdő és gyakorló szerzők egyaránt jelentkezhetnek. A szervezők várják gimnazista pályázók jelentkezését is XI. és XII. osztályból. Felső korhatár:
30 év.
A pályázat célja, hogy közlési lehetőséget
teremtsen fiatal novellaszerzők s mindazok részére, akik rövidprózai munkáikkal szeretnének értő szakmai értékelés, megítélés alapján megmutatkozni a kortárs irodalmi életben,
hosszabb távon pedig alkotásaikat nyomtatott
és elektronikus irodalmi fórumokon is megjelentetni.
A beküldött novelláknak tematikusan az
alábbi, a Tabéry életművében fellelhető gondolatkörökhöz kell kapcsolódniuk: mimikri – rejtőzködés, adaptáció, túlélés; emlékezet – az
elmondható és elmondhatatlan (traumatikus)
tapasztalata; határlét – két kor, két terület küszöbén, ütközési zónáiban. A kiválasztott tematikát a beküldött novellák előtt tüntessék fel.
A pályamunkákat szakértő zsűri (egyetemi oktatók, szerkesztők, prózaírók) értékeli a felhívást kiíró két intézmény részéről. A
zsűri döntése alapján a minősítést elért novellák szerzői elismerő oklevelet, a legjobb pályamunkákat beküldő 3 szerző pedig pályadíjat
és könyvcsomagot kap az alábbiak szerint:
– a győztes pályamű 50 ezer Ft-ot, illetve
ennek megfelelő lejt + könyvcsomagot;
2
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– a második helyezett 30 ezer Ft-ot, illetve
ennek megfelelő lejt + könyvcsomagot;
– a harmadik helyezett 20 ezer Ft-ot, illetve
ennek megfelelő lejt + könyvcsomagot.
A legjobbnak ítélt novellákat a Várad irodalmi és művészeti folyóirat publikálja.
A pályázatra szerzőnként maximum
két novella küldhető be. A novellák terjedelme egyenként legfeljebb 15 000 leütés lehet
(Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm-es margó). A
zsűri nem veszi figyelembe a terjedelemhatárt
túllépő szövegeket! Nevezési díj nincs!
Beküldési határidő: 2020. február 10.
A küldeményen kérik feltüntetni: Tabérynovellapályázat. A pályamunkákhoz minden
esetben mellékelni kell a pályázó pontos elérhetőségeit!
Az írások beküldhetők villanypostán a
taberypalyazat@gmail.com címre vagy postán
a Várad szerkesztőségének címére (Revista
culturală Várad, 410068 Nagyvárad/Oradea,
Piaţa 1 Decembrie nr. 12, jud. Bihor).
A pályázat résztvevői a pályamunkák beküldésével egyúttal felhasználási engedélyt
adnak a meghirdetők részére egyéves időtartamra, s ennek révén a meghirdetők szerzői
jogdíj nélkül, magyar nyelvterületen bármilyen formában közzétehetik a pályaműveket.
A zsűri jogosult dönteni a díjak kiadásáról,
esetlegesen összevonásáról vagy visszatartásáról is.
Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás: 2019 áprilisában. További információk: http://magyarszak.partium.ro/hu; http://
www.varad.ro/.
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Hajdúvárosi hírcsokor
Faültetés a játszótereken
Tavaly a város több pontján számos facsemetét ültettek ki a Nagyszalontai Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére. Decemberben
például a megújult Aranydió parkban és a Malom téri játszótéren 7 szilfát és 15 platánt ültettek ki. Az ültetést végzők munkáját szorgos
gyermekkezek is segítették, mivel az Arany
János Elméleti Líceum IV. A osztályának tanulói Tóth Éva Andrea tanítónő vezetéséve, illetve a Teodor Neş Főgimnázium IV. B osztálya Bodiu Lavinia tanítónő vezetésével vettek
részt a környezetszépítésben.

Aranylakodalmasokat
köszöntöttek
December végén a nagyszalontai városházán köszöntötték az egybekelésük 50. évfordulóját 2019-ben ünneplő házaspárokat. A
hűség jutalmaként járó aranyoklevelet, pénzt
és virágot ez alkalommal 12 pár vehette át
Török László polgármestertől. Nagyszalonta elöljárója köszöntőjében szívből gratulált
az ünnepelteknek, jó egészséget, sok erőt és
további boldog együtt töltött éveket kívánt a
házasoknak. Az aranylakodalmasok nagy
örömmel vették át a polgármestertől az ajándékokat, majd a ceremónia végén a közös
fotózkodásra is lehetőség nyílt.

Diákok is
segítettek
a facsemeték
elültetésében
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Közösségi tervezés
a Füveskertben
A hajdúváros elöljárósága új módszert vezet
be annak érdekében, hogy a közügyekbe bevonja a lakosságot. Nemcsak fórumok révén
próbálja tartani a kapcsolatot az emberekkel,
hanem meghatározott témákban is kikéri a véleményüket. Nagyszalonta egyik külső kerületében, a Füveskertben például a régi óvoda
elé egy új, rendezett teret kíván kialakítani a
városvezetés. Tavaly év végén ezért felhívással
fordult a szalontaiakhoz, hogy akinek elképzelése van a térrel kapcsolatosan, rajzolja le és
mutassa azt be az érdekelteknek.
A tervet 50 × 70 centiméter nagyságú rajzon ábrázolhatja a pályázó, ezt a rendezési
tervet kell eljuttatnia a polgármesteri hivatalba. Az elképzelés szerint maguk az érintettek,
a Füveskert lakói valamikor tavasszal egy lakossági fórumon választhatják majd ki a legjobbnak ígérkező tervet. A későbbiekben pedig – a költségvetés függvényében – ezt az
elgondolást valósítanák meg.

Energiatakarékosabb kórház
Amint arról már korábban beszámoltunk,
a nagyszalontai városi kórház számos korszerűsítést, az egészségügyi ellátást javító beruházást tudhat maga mögött. Decemberben

önkormányzat
Tizenkét házaspárt
köszöntött az év
végén Török László
polgármester

aláírták annak a projektnek a kivitelezési szerződését, amelynek célja a közintézmény energetikai hatékonyságának növelése. A projekt
a 2014–2020-as Regionális Operatív Program keretében valósul meg, értéke megközelíti a 12,5 millió lejt (10 490 000 lej + 1 993 100
lej áfa). A munkálatokat a Kesz Construcţii
România Kft. és a Lisscom Kft. végezheti el.

Nagyváradig nincsenek fix ellenőrzési pontok, azonban most már Magyarországra sem
„ugorhatunk át” a matrica beszerzése nélkül.
Számításunk alapján érdemesebb befizetni az
útdíjat, mivel egy személygépkocsira 134 lejt
kell fizetnünk egész évre, azonban az „ingyen
úthasználat” büntetése 250 lejre rúg, s abból
kis híján két évre is kiválthatnánk az útdíjat.

Útdíjmatricát figyelő kamera
a vámnál

Új közvécét építenek

A nyár folyamán a nagyszalontai határátkelőn közlekedő autósoknak felkeltette a figyelmét, hogy a vámhoz közeledve egy masszív
felfüggesztésre szerelt kamera előtt kell elhaladniuk. Találgatás és szóbeszéd indult, ezért
utánajártunk, és akkor azt a választ kaptuk
a Regionális Út- és Hídkezelő Társaság kolozsvári illetékesétől, hogy az említett kamera
csak a forgalom megfigyelésére szolgál.
Novemberben aztán a talapzaton megjelent
egy kék tábla is „Video Control Rovinieta” felirattal, amelyből azt a következtetést szűrtük
le, hogy immár nem csak a forgalmat fogják
szemmel tartani, hanem az útadó befizetését
jelző matricát is ellenőrizni fogják. Következtetésünket igazolta is egy újabb kolozsvári telefonhívás.
Tapasztalataink szerint számos autós közlekedik útadó befizetése nélkül, hiszen egészen

Megtudtuk, hogy a szalontai helyhatóság új
közvécé építésén gondolkodik. Az eddigi illemhely működésében számos fennakadás volt. A
Kossuth utca végén levő, nyáron nyitva tartó
létesítmény igencsak rossz gazdasági mutatókkal működött: egy hónap alatt 200 lej volt a
bevétele, a személyzeti költsége viszont több
mint 3000 lejre rúgott. Az itt dolgozó alkalmazott bére veszteségessé tette a létesítményt.
Arról nem is beszélve, hogy csak napi hat órában volt nyitva, délután a helyiség bezárt.
Most az önkormányzat tervei alapján, a
központi park felújításával egyetemben egy új,
önműködő vécét kívánnak kialakítani. Ez az illemhely napi 24 órát üzemelne, és bérköltség
sem terhelné. A létesítmény öntisztító lesz, ez
is hozzájárul a gazdaságosságához. A tervek
szerint az illemhely közel lesz a parkban kialakítandó játszótérhez.

Balázs Anita

Megszabták a terményárakat
A Bihar Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság javaslatai alapján a megyei önkormányzat döntéshozó testülete no-
vem
beri ülésén megszabta az árendaszerződésekben szereplő termények át-

lagárát 2020-ra. Az átlagárakat áfa nélkül határozták meg.
A határozat szerint a kukorica kilója
0,53 lejt, a búza és az árpa kilója 0,55 lejt,
a szilva kilója pedig 0,8 lejt ér. Egy-egy

lej az alma és a burgonya, 1,18 lej a napraforgó, 1,25 lej a szója, 1,45 lej a repce, 2
lej pedig a barack kilónkénti ára. A legelők füvének árát is meghatározták, ez 40
lej tonnánként. (F. N. L.)
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Adóemelést hozott
az új év Nagyváradon
Novemberi ülésükön a liberális párti tanácstagok
igennel, a szociáldemokraták és az RMDSZ-esek
nemmel szavaztak az idei nagyváradi adókat
és illetékeket megszabó tanácsi határozatra,
amint arról honlapunkon már beszámoltunk.
Az ülés előtt Florin Birta alpolgármester
elmondta: a helyi adókat és illetékeket 4,6 százalékkal, a 2018-as inflációs rátával emelték,
és három új adónemet is bevezetnek, igaz,
ezek egyikét csak 2021-től alkalmazzák. Annak az 50 százalékos többletadónak a bevezetését halasztják egy évvel, amelyet a távfűtési vagy földgázhálózatra nem csatlakoztatott
épületek tulajdonosainak kell fizetniük. Ennek
úgymond az a célja, hogy kevesebben fűtsenek a levegőt szennyező fával vagy szénnel a
táv- vagy gázfűtés használata helyett. Az alpolgármester arra biztatta a váradiakat, hogy
minél hamarabb csatlakozzanak valamelyik
hálózathoz, akár többen együtt is elkészíttethetik a terveket, mert így annak költségei kisebbek.
Az engedély nélkül emelt épületeket is felüladóztatják, ha három év elteltével állapítják
meg, hogy hiányzik az engedély. Ekkor jegyzőkönyvet állítanak ki, és ezért főépületek
esetén 5000, melléképületek esetén 2000 lejt
kell fizetni. Az alpolgármester elmondta: ha a
hároméves határidőn belül fedezik fel az engedély nélküli építkezést, akkor az engedély
megszerzéséért 1000 és 10 ezer lej közötti
bírságot kell fizetni.
A harmadik illetéket azoknak kell fizetni,
akik nem tartják rendben a tömbházuk, házuk előtti zöldövezetet. Ők először felszólítást
kapnak, amelyben határidőt is megszabnak
a munka elvégzésre. Ha ezt nem tartják be,
akkor a helyhatóság megrendeli a zöldövezet
rendbetételét négyzetméterenként 0,7 lejért,
ezt hatvan napon belül kell kifizetni.
Az idei épületadó, például a magántulajdonban lévő, lakás célú épületé, az adókö6

Biharország

2020. január

teles érték 0,118 százaléka, az érték pedig
függ az építmény típusától, közművesítésétől és a használt építőanyagtól. Például vasbeton szerkezetű vagy külsőleg valamilyen
hőkezelt anyaggal borított és közművesített
épületnek négyzetméterenként 1060 lej az
adóköteles értéke a tavalyi 1013 lej helyett.
Ha az épület nincs közművesítve, négyzetméterenkénti adóköteles értéke 636 lej a
tavalyi 608 lej helyett. Ha az épület külső
fala fa, égetetlen tégla vagy bármilyen, nem
vegy- és hőkezelt anyag, és közművesítve
van, az adóköteles négyzetméterenkénti értéke 318 lej (tavaly 304), közművesítés nélkül 212 lej (tavaly 203 lej).
A közigazgatási úton kimondott válás illetékét 500-ról 600 lejre emelték; a terembér házasságkötés esetén nem változott, a személyi
igazolvány sürgősségi, 24 órán belüli kibocsátásáért pedig ezentúl 20 lejt kell fizetni.
A Nagyváradi Városi Múzeumba idéntől
10 lejbe kerül egy felnőtt és 5 lejbe egy félárú (diák-, nyugdíjas- stb.) jegy. Magánrendezvényeket is lehet szervezni ezentúl a múzeum
tereiben, a múzeumi személyzet felügyeletével, ez óránként 2500 lej áfa nélkül a várban,
a többi múzeumi térben pedig 4000 lej áfa
nélkül.
Drágult a parkolóbérlet is a fehér jelzésű parkolóhelyeken: egy hónapra 100 lej (tavaly 90 lej volt), negyedévre 280 (250), fél
évre 550 (480), egy évre pedig 1050 lej (900)
2020-ban.
A Rulikowski temetőben egy sír másfél
méter mélyre való kiásásáért ezentúl 400 lejt
kell fizetni a tavalyi 350 lej helyett, a többi
díjszabás nem változott, viszont új szolgáltatásokat vezetnek be. Másfél méter mély sírhelyet ásnak ki ezentúl urnának 200 lejért,
ezt a helyet tíz évre szintén 200 lejért adják
bérbe.
Az ősi strandon, a Nymphaea Élményfürdőben és az állatkertben nem emelnek árat
idén, és a piaci asztalbérleti díjak sem változnak.

Fried Noémi Lujza

vélemény

Parkolási játékok
N
agyváradnál területileg is, népességben is jóval nagyobb nyugat-európai
városokban járva ámultunk és bámultunk, milyen zökkenőmentesen lehet a
belvárosokban közlekedni, nem úgy, mint
itthon, ahol túlélési próbatételnek is kön�nyen beillik gyalogosan végigmenni egy-egy
szűkebb utca keskeny járdáján. A nagyrészt
egyirányúvá tett – és nem ritkán egyik napról a másikra a már megszokott irányt gyorsan átváltott – belvárosi utcákban életveszélyes a járdán mendegélés, mivel azt elállják
az amúgy is szűk úttest felén parkoló autók,
magán az úttesten pedig a közlekedő járművek sodorhatják könnyen veszélybe a járókelőt.
Több ismerősömtől is hallottam, hogy a
belvárosi utcák járdái mellett vagy részben a
járdán is parkoló autókat hamarosan ki fogják tiltani, illetve beterelni az addigra talán
csak elkészülő folyóparti mélygarázsba vagy
a megboldogult Voinþa pályára tervezett – és
talán már az építését is megkezdett – parkolóházba. Ez a szépen hangzó akció természetesen nem napok kérdése lesz, hisz a mélygarázs is már évek óta készül, sőt egy időben
le is állt az építése, mert észrevették a víz
beszivárgását, és új megvalósíthatósági tervet kellett készíteni. Csodálkoztunk is eleget: mik nem történnek körülöttünk, hogy
csak úgy, egyik napról a másikra folyni kezd
egy folyó, mert csak így magyarázható, hogy
az eredeti tervbe miért nem számították be

a folyópart közvetlen közelségét. De hát a
természet még mindig képes meglepetéseket okozni, legalább annyira, mint az emberi
észjárás logikai kerekei. Mert van, hogy valami jelentéktelen kis porszem miatt megakad
a kerék, újrainduláskor pedig fordított irányba fordul.
Ez a fordított logika is végső soron logikus
magyarázat, hisz az említett nagyvárosokban
azért olyan kellemesen nyugodt a turista városnézése, mert előbb megépítették a magas
vagy mély parkolóházakat, az emberek ott
hagyhatják a járműveiket, és gyalog vagy tömegközlekedéssel elérnek oda, ahol dolguk
van. Nálunk viszont – helyi sajátosságként –
parkolási játékokat vezettek be, mintegy felmérve, mennyire dinamikusak, ügyesek, kreatívak a váradiak, milyen hamar pillantanak
meg egy üres helyet, és mennyire sikerül lerázniuk a másik megpillantót. Van, akit kifejezetten szórakoztat ez a látvány, vagy azért,
mert járókelő, vagy mert már előbb biztonságban leparkolt valahol. De akinek sürgős
dolga van, nem biztos, hogy szívesen belemegy a játszadozásba, legyen bármennyire is mulatságos mások kijátszása. Ilyenkor
akaratlanul is bővül a szitokszavak kincsestára, felemlegetve az élhetetlen várost és vezetőjét, reménykedve az urbanizációt irányító
logika kerekének egyszer talán csak jó irányba való és végleg úgy is maradó megfordulásában.

Molnár Judit

Fizessen elő kiadványainkra!
A Biharország folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 5 lej, 3 hónapra 13 lej, 6
hónapra 25 lej, 1 évre 50 lej.
A Várad folyóirat előfizetési díja: 1 hónapra 7 lej, 3 hónapra 18 lej, 6 hónapra 30 lej, 1 évre 50 lej.
Együtt mindkét kiadvány kedvezményes előfizetési díja: 1 hónapra 8 lej,
3 hónapra 25 lej, 6 hónapra 40 lej, 1 évre 75 lej.
A Biharország (és/vagy a Várad) előfizethető a szerkesztőségben készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető nevének és pontos lakcímének, valamint az Abonament Biharország (és/vagy Várad) megjegyzésnek a feltüntetésével: Revista culturală Várad Oradea, Piaţa
1 Decembrie nr. 12., jud. Bihor; CUI 18415639; Cod IBAN RO81 TREZ 0762 1G33
5000 XXXX, Trezoreria Oradea.
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hagyomány

A múlt értékei a mában
Egyre népszerűbb a gyermekek és a fiatalok
körében az Adventi Érmelléki Fonó, melyet négy
éve indítottak, a székelyhídi Ér Hangja Egyesület
kezdeményezésére. Az idei hagyományőrző napra
december elején került sor.

Díszek
és használati
tárgyak készültek
csuhéból
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Alig harangozták el a nyolc órát Székelyhíd templomaiban, máris gyülekeztek a városi múzeum bejáratánál a fonóban részt vevők és kísérőik. Kinőtték az eddigi helyszínt,
a Munkásklubot, ezért kényszerültek megfelelőbb teret keresni. Nagy választék nem volt, de
jövőre, a kultúrház elkészültével az Érmellék
értékhordozó központjává válhat Székelyhíd.
Jól becsülték meg a szervezők: a városi
múzeumot szinte megtöltötte a mintegy 200
gyermek, aki a foglalkozásokon részt vett. A
fonó megnevezés már önmagában is sejteti a
célt: múltmentés, hagyományok átadása a következő nemzedéknek. Számtalan foglalkozás
zajlott a nap folyamán. Dormány Lajos fából készített makettekkel jelenítette meg az
érmelléki porták melléképületeit, régen közismert tárgyait. A sok találékonyságot és nem
kevesebb kézügyességet igénylő munka eredménye dicséretet érdemel. Braun Ildikó az
utóbbi években tűnt fel a közösség segítőjeként, hogy öröklött „tudományát” továbbadja. Major Anikóval együtt horgolásra tanították a kicsiket.
Azt gondolnánk, a folyton hangoztatott kör
nyezetkímélés, az elhasznált tárgyak újrahasz-
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Fafaragásban főleg a fiúk ügyeskedtek

nosítása új keletű kezdeményezés, pedig nem
így van. A falusi embereket a kényszer vitte rá
arra, hogy találékonyak legyenek, így született
meg az elhasznált ruhadarabokból a rongyszőnyeg. Készítésének az Érmelléken szakavatott tudora, ismerője az érkeserűi Balajti
Irén. Munkája egyre keresettebb, mondhatni,
reneszánszát éli ez a szőttesféleség, a Balajtiféle termékekből jócskán jutott nemcsak Magyarországra, de még az Amerikai Egyesült
Államokba is.
Szabó Ferenc a fotózás mellett újabban
a fafaragásban teljesíti ki adottságait, munkái
pinceajtókon, lakóházak díszítőelemeként is
láthatók. Ezúttal is érdeklődve vették körbe faragóasztalát a gyermekek, s miután elmagyarázta nekik a véső biztonságos használatának
módját, örömmel hántották a forgácsot a pengeéles szerszámokkal.
A csuhéfonás ma már inkább kézügyességfejlesztő, szórakoztató tevékenység, viszont
egykoron őseinknek gyakorlati hasznot jelentett. Bátori Ferenc testnevelő tanár ennek jó
ismerője, s pedagógusként ahhoz is értett, miként tegye érdekessé ezt a foglalatosságot a
kicsik számára.
Az ékszerek sem mai találmányok. Boros
Ágota pedagógus azt fedte fel, miként készíthetünk ásványokból, kőzetekből ékszert. A
nemezelés jó ismerője, a nagyváradi Faragó
Emese óvónő maga köré gyűjtötte az érdeklődő gyermekeket, hogy ők is elleshessék, hogyan lehet gyapjúból víz és szappan segítségével érdekes és értékes tárgyakat készíteni.

hagyomány

Átélhették az alkotás csodáját a korongozók

Vitathatatlanul a legnépszerűbb foglalkozásnak bizonyult a Pap Julianna irányította
kukoricahántás. Nem maga a morzsolás hozta izgalomba a fiatalokat, hanem a különféle alkotások építése a lecsupaszított csutkából. Ahogyan régente téli estéken górét, kutat
és egyebeket rakosgattak össze a csutkából a
játszadozó gyerekek, a maiak is előszeretettel
ügyeskedtek nagyszüleik korának „védjegyével”.
A szervező Ér Hangja Egyesület önkéntesei is beszálltak a foglalkozásokba: a közelgő
ünnepekre való tekintettel csillagokat és karácsonyi díszeket fabrikáltak fapálcikákból.
Szülők, nagyszülők a helyi Búzavirág Népdalkör jó hangú hölgyeivel kiegészülve sodorták
a csigatésztát, s közben rá-rázendítettek egyegy népdalra, karácsonyi énekre. A szervezők
elmondták, hogy a jövőben ez utóbbi foglalkozást külön rendezvényként fogják megtartani,
annál az egyszerű oknál fogva, hogy a csigacsinálás a szükséges asztalok miatt nagy teret
foglal el. Az összesodort levesbevalót a helyi
baptista gyülekezetnek ajándékozták; a korábbi években a református és a római katolikus
közösségeknek is juttattak adományt.

A kukoricamorzsolás volt
a legnépszerűbb

Szorgos kezek
csigatésztát
sodortak

A fonóban további négy tevékenység debütált. A létavértesi Rozsnyai Gyűjtemény alkalmazottai visszatérő résztvevőként a mézeskalács-készítés mellett a gyertyaöntést is
bemutatták. Halmágyi Csaba képzőművész a bútorfestést tanítgatta, László Attila
keramikus a korongozást és agyagozást; ezt
a látványos munkafolyamatot szó szerint tátott szájjal bámulták a gyermekek. Nincs is annál ámulatba ejtőbb, mint amikor egy maroknyi agyagból az ügyes kezek alatt formálódik a
kistányér, a csésze vagy a bögre. A papírmerítés észrevétlenül is a tárgyak újrahasznosítása,
a környezettudatos viselkedés felé terel, ebben
segédkezett a nagyváradi Farkas Tia.
Meglepetésvendégek is bekukkantottak a
fonóba, a Stubenberg-kastélyban működő
Gyermek Jézus Otthon lakóinak ajándékokat
hozó, a magyarországi Edelényből érkezett,
mintegy ötven gyermekből álló küldöttség.

D. Mészáros Elek

Kipróbálták az agyagozást is
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önkormányzat

Nagyszalonta éve 2020
Török Lászlót, Nagyszalonta polgármesterét
2019 utolsó napjaiban arra kértük, hogy értékelje
a 2019-es évet, illetve vázolja, milyen tervekkel,
célokkal tekint az új év elé.
– Milyen esztendőt zárt a hajdúváros?
– Az elmúlt évet tekintve úgy válaszolhatnék, hogy úton vagyunk, mégpedig a jó úton,
a fejlődés útján. De ez sokévnyi előkészítés,
megfeszített munka révén valósult meg. A hivatal konstruktív dolgozói, a tanácsosi gárda
összefogása révén arról beszélhetünk, hogy
városunk ma már 98 millió eurónyi összegű
terv előkészítésében partner. Számos olyan
beruházás készült el, épp folyamatban van,
vagy az előkészületei zajlanak valamilyen fázisban, amely több tíz évre meghatározza a
város fejlődését. A napjainkban zajló csatornázás az elmúlt száz év legjelentősebb közberuházása. Sok a vesződség és a gond vele,
de addig nem nyugszunk, amíg az egész város infrastrukturális lefedettségét meg nem
oldjuk. Pontra tesszük ezt a várost! Amit száz
évig nem lehetett megoldani, mi most elvégezzük. Behoztuk a lemaradásunkat a környező, velünk egy léptékű településekhez képest. Most előzünk! Tudjuk, mit akarunk, és
hogy merre tartunk. Még nem értünk célba.
Az úton sok az akadály, s az is megesik, hogy
nem minden halad simán. De a tervünk világos: infrastruktúra, gazdaság, egészségügy,
oktatás, turizmus, sport, kultúra – ezek mind
fejlesztési szegmensek. Ezek mellett útnak indítjuk a zöld város programot, és nagy hangsúly kerül majd a digitális világra is. Folytathatnánk a sort.
– Milyen konkrét elképzelései vannak városvezetőként az új esztendőre?
– Az infrastruktúrában elsődleges cél,
hogy minden utcán legyen szennyvízcsator
na, víz és aszfalt, és hogy elkezdődjön a kormány támogatásával a várost elkerülő út
megépítése, amely tehermentesítené a városközpontot az áthaladó teherforgalomtól. Célunk az is, hogy további gazdasági szereplőket
hozzunk a városba, és ezzel nagyobb fizetéseket kapjanak a lakosok. A zöld város program
pedig egy olyan komplex tervcsomag, amely10
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Török László, Nagyszalonta polgármestere derűlátóan
tekint az új évre, célja tovább vezetni a várost
a fejlődés útján

be beletartozik, hogy az egész várost lefedő
kerékpárút-hálózatot akarunk létrehozni, továbbá elektromos buszokkal akarjuk megoldani a diákok szállítását. Ide tartozik a termálvíz felhasználása is nemcsak strandon, hanem
például közintézmények fűtésére is. Úton vagyunk, sok lesz még az akadály. Az erős városok vállalják a kihívásokat, a gyengék pedig
nem mernek kilépni a komfortzónájukból. Mi
erősek vagyunk. Én azt szeretném, ha száz év
múlva az utódaink azt mondanák, hogy elvégeztük a feladatunkat és helytálltunk. Tudom,
ebben sokan mellettünk lesznek. Hiszem,
hogy 2020 sok szempontból Nagyszalonta
éve lesz.

Balázs Anita

faluról falura

Újpalota továbbadja
sváb hagyományait
Néhány kilométerre Nagyváradtól található
a megye egyetlen, többségben ma is németek
(svábok) lakta települése. A helyiek legnagyobb
ünnepe a Kirchweih, a Páduai Szent Antal
tiszteletére szentelt templomuk búcsúja, amit
a június 13-hoz legközelebbi vasárnapon tartanak.

Az impozáns római
katolikus templom

Újpalota elődjét Ó-Palota néven először
XIII. századi kimutatásokban említették mint
a váradi püspökség birtokát. Később a Czibak
nemzetség birtoka lett. Az 1514-es parasztfelkelés, majd a török hódítás alatt a falu teljesen
elpusztult. 1786 nyarán német telepesek érkeztek a vidékre – nagy részük a Rajna-vidéki Kirchenből és Niederfischbachból – és alapították meg a mai Újpalotát. 1819-ben a falu
birtokosa gróf Frimont János Mária (1759–
1831) lett. Az osztrák császár velencei tartományának főparancsnokaként Páduában
székelt, s a hagyomány szerint egy nehéz csatában megfogadta, ha túléli, Szent Antal tiszteletére templomot építtet palotai birtokán.
Olasz mérnökök tervei alapján 1825–1829
között meg is épült a kereszt alakú, monumentális templom, s Frimont gróf gazdagon
fel is szerelte azt minden szükséges kellékkel,
dísszel, műtárggyal.

Az 1880-as cenzus 512 lakost vett lajstromba Újpalotán, közülük 363 német, 62 román,
54 magyar volt. Felekezeti megoszlás szerint
416 római katolikus, 39 görögkatolikus, 23
református, 22 ortodox. 2002-ben 566 lakosából 286 német, 144 magyar, 130 román, 4
szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. A Német Demokrata Fórum (NDF) helyi szervezetének elnöke, Tencuþ Angéla adatai szerint
a településen ma 546-an élnek, 194 német,
189 román, 160 magyar és 3 szlovák. A település közigazgatásilag Biharszentandrás községhez tartozik.

Apadó sváb közösség
Újpalota télen is éppen olyan szép és rendezett, mint amilyennek a júniusi ünnepség idején mutatkozott. Tiszta utcák, rendezett porták, a széles utcákon a fű mindenütt
lenyírva, s néhány ház előtt november végi
ottjártamkor még virág is feltűnt, sehol még
egy papírszelet sem. A művelődési ház előtt
kellemes meglepetés ért: a román nemzeti lobogó és az EU-s zászló mellett ki van tűzve a
német is, senkit sem zavar.
A falu közepén áll a kereszt alakú, 25 méter hosszú, 25 méter széles, 25 méter magas
templom, mögötte, előtte, jobbról, balról utcák, így gyakorlatilag négy főutcája van Palotának. Láber Ferenc a Várad-ősi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, de ő látja el
az egyházi teendőket Újpalotán is mint megbízott plébános. A templom építésének történetét is tőle hallottam. Frimont gróf a palotai
istenháza altemplomában nyugszik, sokan felkeresik temetkezési helyét, és az egyház minden karácsony harmadnapján – Szent János
napján – szentmisét mond érte. A templom
egyébként a váradi bazilika után a második
legnagyobb a térségben.
A többségében sváb hívek igénylik a német
nyelvű szentmisét, ezért minden pénteken, il-

Ø
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Újpalota továbbadja sváb hagyományait
(folytatás az előző oldalról)

Ø

letve minden hónap utolsó vasárnapján németül, a többi alkalommal magyarul miséznek.
A helyiek sváb dialektusát nem biztos, hogy
megérti egy németül tudó – meséli a plébános. Az egyházközségnek jelenleg mintegy
350 híve van. A ’80-as évek végén, ’90-es
évek elején nagyon megfogyatkozott a közösség, sokan külföldre mentek.
Láber Ferenc természetesen szól a Kirch
weihról is, ez templomszentelést jelent. A
magyar és német nyelvű ünnepi szentmisére más németlakta településekről is érkeznek
hívek: Biharból monospetriek, szentjobbiak,
köröstarjániak, váradiak, de jönnek Szat
márból is: Nagykárolyból, Mezőfényről, Me
zőpetriből. Igazi ünnepi hangulat uralkodik
ilyenkor, népviseletbe öltözött fiatalok jóval a
templomi szertartás előtt bejárják a palotai utcákat, hogy az egyházi eseményre invitálják a
lakosságot. A szentmisét körmenet, koszorúzás, majd népünnepély követi.

Első világháborús
emlékmű, magyar
felirattal

Lottónyeremény volt
a kiköltözés
Palotán jártamban Jánosi Leventével, az
RMDSZ helyi szervezetének elnökével is elbeszélgettem. Ő családjával Nagyváradról költözött a faluba, 2007-ben itt vettek házat, s azt
teljesen felújították, korszerűsítették. Először
is arról kérdeztem, hogyan élnek ma a palotai emberek. Egyetlen szóval felelt: jól! Hiszen
mindenkinek van munkahelye, nagy részüknek Váradon, de a községben működő cégeknél is. A megélhetés itt nem jelent gondot. Azt
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A széles utak,
gondozott
környezetű
otthonok faluja
Újpalota

is elmondta, hogy az ivóvíz- és szennyvízcsatorna behálózza az egész települést, a háztulajdonosoktól függ, mikor kötik be. Nemrég
megépítették a második utat, amely Nagyváradot összeköti Szentandrással, s ez megkönnyíti a közlekedést, mert elkerüli a régebbi
úton lévő vasúti átjárót. Beszélgetésünk során
az is kiderült, hogy itt nincsenek egyénileg
gazdálkodó földművesek, a Frimont Mezőgazdasági Társulás műveli meg a földet, kiváló,
nagy kapacitású gépekkel.
Az utóbbi időben a román lakosok száma
nőtt, sok a vegyes házasság, illetve többen beköltöztek a faluba. Jelenleg nincs is eladó ház.
Jánosiék nagyon jól érzik itt magukat, beilleszkedtek a falu életébe, de vendéglátóm szerint vannak olyanok, akiknek ez nem sikerült
kellőképpen. Vele megesett még a kiköltözésük előtt, egy télen, hogy az átalakítás alatt
álló házukat felkeresve meglepetten látta, elseperték előtte a havat. „A szomszéd néni akkor megjegyezte, hogy náluk mindenki rendben tartja a ház elejét. »Mivel maga most még
nincs itt állandóan, én a havat elsepertem,
de ha kiköltözik, ez a maga kötelessége.« Ettől kezdve mi is így álltunk ehhez, hiszen ez
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Tencuț Angéla, a Német Demokrata Fórum újpalotai
szervezetének elnöke

a normális. Itt senki sem várja el, hogy más
kitakarítsa az ő sáncát, vagy a háza előtt levágja a füvet.” Jánosi Levente a sváb közösség szorgalmát, tartását példázva Kohr Balázs
tisztelendő mondását idézte: „Itt a fű is úgy
nő, ahogy azt a sváb akarja.”
Palota nagyon vonzó – állítja házigazdám
–, de hogy is ne lenne az: a mindössze hét kilométerre lévő megyeszékhelyre autó nélkül is
könnyű eljutni, reggel 5-től este háromnegyed
11-ig jár a busz, ugyanakkor zsákfalu lévén
csendes, nincs átmenő forgalom. „Az, hogy
én ide kiköltöztem, számomra egy lottónyeremény volt” – fogalmazott vendéglátóm.
A plébánostól hallottam először, hogy az
oktatás néhány éve megszűnt Palotán, a gyerekek Szentandrásra vagy Váradra járnak iskolába. Jánosi Levente erről azt mondta, a fő
ok a kevés gyerek volt, ráadásul a Váradon
dolgozók zöme eleve oda íratta be a gyerekét.
Szentandrásra mikrobuszok viszik-hozzák a

A művelődési házra
a német zászlót is
kitűzték

Készülnek
az adventi
koszorúk

tanulókat. Beszélgetőtársam szerint jól felszerelt az iskola, elektronikus táblákkal, modern
körülmények között folyik az oktatás. Mindez
elsősorban az ottani önkormányzat és maga
Mărcuþ Ioan polgármester hathatós munkáját
dicséri – tette hozzá Jánosi Levente.
A magyar érdekvédelmi szervezetről is váltottunk szót. Mint megtudtam, előbb Palotán
alakult meg az RMDSZ, majd Szentandráson.
A kettő alkotja a körzeti szervezetet, a körzeti,
egyben szentandrási elnök Filip János. Jánosi Levente sajnálattal jegyzi meg, hogy a legutóbbi választások óta Palotát senki sem képviseli a községi tanácsban. Ugyanis mind az
RMDSZ, mind az NDF külön listán indult,
de egyik sem kapott a bejutáshoz szükséges
szavazatszámot. Véleménye szerint közös listán akár két helyi tanácsosuk is lehetett volna. Annak ellenére, hogy minden tanácstag a
községközpontban él, az önkormányzat és a
polgármester is szívén viseli Palota gondjait –
teszi hozzá vendéglátóm. „Ha a polgármesterhez fordultunk valamilyen gonddal, olyan még
nem volt, hogy ne orvosolta volna. Maximális jóindulattal kezelik a település problémáit.”

Régi ismerőssel találkoztam
Amikor huszonkét évvel ezelőtt faluriportot írtam Újpalotáról, Osvald Ferenc volt az
egyik fő beszélgetőpartnerem. Azóta is találkoztunk a templombúcsúkon, most újfent felkerestem. Példamutatóan szép és rendezett
minden a háza körül, kisebb fedett uszodája
is van. Boldogan újságolja, hogy egy hónapja

Ø
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Újpalota továbbadja sváb hagyományait
(folytatás az előző oldalról)
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nagyapa lett, s örülnek az új életnek. Nagyobbik fia cégének gazdasági igazgatójaként dolgozik.
Sajnálattal állapítja meg, hogy a nagyjából
200 fősre apadt palotai sváb közösség tagjai
között nagyon sok az idős ember, a fiatalok
nagy része kiment Németországba vagy máshová. Ezért is kevés a gyerek. Jónak tartja viszont, hogy a legfiatalabbak jelentős része a
váradi német iskolába jár, így németül is megtanulnak. A falu különböző nemzetiségű lakosai jól megvannak egymással, s Osvald Ferenc is megerősítette, hogy az önkormányzat
és a polgármester gondot fordít a településre.
Egyebek mellett annak gondozottságához is
hozzájárul a helyhatóság a központi park és a
temető körüli területek rendben tartásával. Az
is szóba került, hogy nagyon kevesen tartanak
állatot, alig két-három szarvasmarha van Palotán. Sertést még nevelnek, no meg baromfi is
van, főleg a tojás miatt.
Az NDF helyi szervezete nagyon jó kapcsolatot ápol más települések, például Temesvár,
Nagyszeben német fórumaival – teszi hozzá
beszélgetőtársam. A 22 évvel ezelőtt írt riportom címét – Jól élünk mi ebben a faluban –
most is helyénvalónak tartja: „Sőt, most még
jobban vagyunk, örülünk annak, hogy második mandátumát nyerte el a német származású román államfő.”
Örül annak, hogy a falu lakosai összetartanak, és reméli, hogy még hosszú ideig meg
tudják tartani német gyökereiket. „Mi is próbáljuk tartani a kapcsolatot az anyaországgal,
sok rokon már ott lakik, és német cégekkel is
vannak kapcsolataink” – mondta Osvald Ferenc.

Jánosi Levente,
a palotai magyar
érdekvédelmi
szervezet elnöke

Az NDF szervez

Osvald Ferencet
újra felkerestem

Tencuþ Angélával, az NDF helyi szervezetének elnökével a községi művelődési ház nagytermében találkoztam. Helybeli fiatalokkal
éppen adventi koszorúkat készítettek. Elmondása szerint szervezetüknek mintegy 35 tagdíjfizető tagja van. 2011-ben sokkal több volt.
A legutóbbi választáskor 600 név szerepelt a
palotai választási névjegyzékben, azok is, akik
az egykori kendergyár, a disznóhizlalda körül
laknak, őket viszont a falubeliek nem tartják
palotaiaknak.
Természetesen a fórum nagy rendezvénye, a Kirchweih is szóba került, ezenkívül
baráti találkozókat is szerveznek a néptánccsoportok számára. A tánccsoport idén lesz
húszéves, öt-hat párt tudnak kiállítani. „Szeretnénk új ruhákat készíttetni a néptáncosoknak, hiszen a most használtak már tizenegy
évesek. Igazi sváb ruhákat akarunk csináltatni, egy temesvári illető segít ebben. Reméljük,
elkészülnek az idei templombúcsúra. A költségek fedezésében támogatókra számítunk, a
polgármester februárra ígérte, hogy megkapjuk a szükséges összeg egy részét. Amolyan
szíve csücske vagyunk mi, palotaiak a polgármesternek” – árulta el Tencuþ Angéla. Azt is
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a mezőgazdasági társulás révén Palotán „az utolsó
négyzetméter föld is meg van munkálva”.
Késő délután, advent első vasárnapja előtt,
immár elköszönőben újabb sétát tettem a faluban. Nagyon sok palotai épp a háza elejét takarította.

Dérer Ferenc
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A cselekvő szeretet
ünnepe Arany városában
December derekán Nagyszalontán immár
17. alkalommal rendeztek jótékonysági estet.
Ezúttal is a cselekvő szeretet ereje szólította
meg mindazokat a vállalkozókat és jószívű
magánembereket, akik ismét arra szövetkeztek,
hogy összefogással, adakozással segítsenek
a rászorulóknak.

Böjte Csaba,
a Szent Ferenc
Alapítvány vezetője
is beszédet
mondott

közelebbről is, hiszen meg is szólaltatták őket
a videó készítői. A gyermekek elmesélték, milyen úton kerültek az otthonba s hogyan élik
a mindennapokat ebben a különleges nagycsaládban.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
Fotók: Balogh Sándor

Ezúttal nemcsak a Szent Ferenc Alapítvány
égisze alatt működő nagyszalontai gyermekotthonok számára hirdettek gyűjtést a szervezők, hanem a nehéz sorsú helybeli gyermekek
étkeztetését is támogatni kívánták, valamint
annak a 4 hónapos, Bihar megyei kisfiúnak,
Noelnek a gyógykezelésére is felajánlották az
összegyűlt pénzadomány egy részét, aki gerincvelői izomsorvadásban szenved.
Az immár hagyományosnak mondható jótékonysági estnek ezúttal is a karácsonyi díszbe öltöztetett Zilahy Lajos Művelődési Ház
adott otthont. A terített asztalok mellett helyet foglaló vendégek kezdésként egy kisfilmet
láthattak, amely a nagyszalontai gyermekotthont és annak lakóit mutatta be, néhányukat

A decemberi
rendezvényen
97 ezer lej gyűlt
össze
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A cselekvő szeretet ünnepe Arany városában
(folytatás az előző oldalról)

Ø

Az adományest alatt egy 24 órás jótékonysági sportrendezvény is zajlott a város egyik
edzőtermében. Itt lelkes, sportszerető emberek kerékpároztak és kocogtak egy teljes napon át a gyermekotthon lakóiért. A nemes
kezdeményezésről Szíjjártó Szilárd helyi tanácsos, a program egyik szervezője élő videóban nyilatkozott a helyszínről. A bejelentkezésből megtudtuk, hogy a nap során befolyt
részvételi díjakat teljes egészében az otthon
számára ajánlották fel a szervezők.
A rendezvény során megosztotta ünnepi gondolatait a jelenlevőkkel Böjte Csaba
atya, majd Borbély Lénárddal, Nagyszalonta testvérvárosának, Csepelnek a polgármesterével közösen átadta a Bálint családnak azt
a vándorbölcsőt, amely három évvel ezelőtt a
magyar államelnök felesége, Herczegh Anita
jóvoltából érkezett a hajdúvárosba, életre keltve a régi hagyományt, amikor a kisbabákat
még bölcsőben ringatták, és a kiságyak több
nemzedéken át öröklődtek családról családra.

Nagyszerű
hangulatot
teremtett
a Bojtorján
együttes

Alkalomhoz illő
műsort adtak elő
az otthon fiataljai

Természetesen az otthon fiataljai is készültek egy kis műsorral az ünnepi estre, így fejezték ki köszönetüket a támogatásért. Hegedűjátékkal ajándékozta meg a résztvevőket a
tehetséges Szilágyi Ruben, majd Németh
Szilárd magyar országgyűlési képviselő, a
Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese mondott beszédet. A politikus ezt követően
átadta az összegyűlt pénzadományt rejtő borítékot, mely idén 97 000 lejt tartalmazott. Végül a Bojtorján együttes koncertje koronázta
meg az estet.

Balázs Anita

Először
a nagyobbik
testvér, Bálint Léna
tesztelte
a vándorbölcsőt

Szilágyi Ruben hegedült
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Belül is megújul
a barokk püspöki palota
A nagyváradi római katolikus püspöki palota
külső felújításával már elkészültek, ezt és a belső
felújítást a magyar kormánytól kapott mintegy
hatmillió euró értékű támogatásból végezhetik el.
Idén decemberre befejezhetik a barokk püspöki palota felújítását. Mint arról honlapunkon
már olvashattak, Böcskei László nagyváradi megyés püspök, Matuz Zsolt projektmenedzser, Emődi Tamás építész és Kleszken
Tímea, a Baudet Tancrede kertépítő munkatársa legutóbb 2019 decemberében számolt
be a munkálatok állásáról. A munkát 2017.
december 15-én kezdték el, és a tervek szerint
idén decemberben befejezik.
A külső helyreállítás végéhez közeledve vis�szakerült a főbejárat fölé az „ADAMUS.L.B.
PATACHIC.DE.ZAJEZ.DA.EPISCOPUS.
VARADIENSIS. 1776” felirat, melynek helyét a felújítás során fedezték fel, és elkészült
a palota építését megrendelő Patachich Ádám
püspök címere is. Hatalmas munkát végeztek
az elmúlt két évben, egyebek mellett megerősítették a tartószerkezet elemeit, ahol szükség
volt rá, ott fémtartókkal erősítették meg a tartófalakat és födémeket. Restaurálták a földszinti barokk ablakrácsokat, a homlokzat ös�szes ablakát kicserélték, a kődíszítéseket, ahol
csak lehetett, helyreállították, illetve a tönkrementek helyett újakat faragtak ki.
Elkészült a műemlék épület külső, biztonságos és energiatakarékos (mintegy 20 százalé-

A külső felújítás
elkészült

A barokk épületet
emeltető Patachich
püspök előtt
tiszteleg
a főbejárat fölött
helyreállított
felirat

kos megtakarítást jelentő) LED-es megvilágítása és az a hőszivattyúkkal működő rendszer,
mely télen az épület fűtésének 20-30 százalékát képes ellátni, nyáron pedig a hűtésben lesz
szerepe. Az összes közműkábel a föld alatt fut
már, és két boltozatszakaszt elbontottak azért,
hogy a liftaknát kialakíthassák, az első és második emeleten elbontották az 1960-as évekből származó álmennyezeteket is. A második
emeleten láthattuk azt is, hogy készül az új álmennyezet, amely mögött a fűtő-hűtő rendszer csövei futnak.

Decemberben is bejárhattuk a palota második emeletét, ahol a viszonylag kedvező időjárásnak köszönhetően ottjártunkkor is dolgoztak, akárcsak az első emelet freskóinak
roppant aprólékos munkával járó restaurálásán. Mint elhangzott, az állandó kiállításoknak
az első emelet ad majd otthont, a másodikon
az időszakos tárlatok kiállítótermei lesznek.
Emellett konferenciatermeket és vendégszobákat is kialakítanak ott. Az egykori szemináriumi kápolnában is folyik a munka, abból például egy kisebb konferenciaterem lesz.

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
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Belül is megújul a barokk püspöki palota
(folytatás az előző oldalról)
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Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: továbbra is azt szeretnék, hogy a palotában kulturális, nevelő stb. programok is helyet kapjanak, s az találkozási pont legyen a
váradiak és a városba látogatók számára.
A palota mellett annak kertjét is felújítják
egy határon átívelő projekt keretében, ennek
értéke 773 ezer euró, a partner pedig a magyarországi Szent István Egyetemhez tartozó Szarvasi Arborétum. A kert a püspökség
megfogalmazása szerint: „környezetvédelmi övezet, magánterület jellegű, de látogatásra nyitott kert. A palotához illő külső környezet átvezeti a látogatót abba a térbe, amely az
épületben várja, de különálló módon is kellemes kikapcsolódást nyújt mindenki számára”.
Átalakításával júniusra kell elkészülniük. A fák
állapotát megvizsgálták-megvizsgálják egy különleges műszerrel, a Fakopp Bt. ArborSonic
3D elnevezésű eszközével, amely megmutatja
a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. A palotakert 150 éves
tölgyfája támasztékot kapott, ez ha nem is túl
esztétikus, de szükséges megoldás.
A palota főtengelye előtti teret már szabaddá tették, onnan a fákat és bokrokat átültették. A kertet bizonyos szabályok betartásával (ezeket a főkapunál elhelyezett tájékoztató
táblán természetesen magyarul is kiírták) naponta 6.30 és 22 óra között látogathatják az
érdeklődők. Tilos például kerékpározni, görkorcsolyázni, kutyát bevinni, a növényeket leszakítani, italozni. A kertben térfigyelő kamerákat telepítettek, a látogatók biztonsága és a
növények védelme végett.

Fried Noémi Lujza

A kertet is átrendezik

A főkapu mellett álló táblán tájékoztatják a látogatókat arról,
hogy mit szabad nekik és mit nem

Rendszeresen
beszámolnak
a sajtónak
a felújítási
munkálat
szakaszairól
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Egyházi épületben alakul
közösségi tér Csokalyon
Decemberben a Csokalyi Református
Egyházközség több fontos esemény helyszíne
volt. Ezek közül kettőről számolunk be ezúttal.
Teremsport-eszközökre
pályáztak sikerrel

Tokár Sándor
és Csűry István
kézfogással
köszönti
a templomból
távozókat

Már évek óta hagyománya van az asztalitenisznek Csokalyon. Így telente, amikor hamarabb sötétedik, a fiatalok, de még a felnőttek
egy része is a televíziózás vagy az internetezés
helyett hasznosabb elfoglaltságot választ. Az
érmelléki faluban izgalommal teli estéken pattogtatják a fehér labdát, alapos felkészülés zajlik, minden évben megrendezik a helybeli asztalitenisz-versenyt.
Tokár Sándor, a helyi református gyülekezet lelkipásztora is felismerte ennek a hagyománynak a fontosságát, hisz az elhalóban
levő emberi kapcsolatok gyámolítása, a sportolás fokozottan szükségszerűvé vált az utóbbi évtizedekben. Megragadva az adandó alkalmat, az elmúlt év végén a Bethlen Gábor
Alapnál pályáztak sporteszközök vásárlására. Ifjúsági és cserkészegyesületek, valamint
egyházi közösségek számára volt kiírva a pályázat, a maximálisan kérhető összeg egymillió forint volt. A csokalyi református közösség
500 ezer forintot kapott a helyi ifjúsági rendezvények eszköztárának a bővítésére. Ebből
sikerült vásárolniuk egy pingpongasztalt, egy

Az egykori egyházi iskola

csocsóasztalt és egy darts-szekrényt, valamint
egy léghoki-asztalt.
A december 7-i átadást türelmetlenül várták
kicsik és nagyok. Tokár tiszteletes, látva lelkesedésüket, már egy héttel korábban engedélyezett egy „eszköztesztelő” délutánt. A Fényes Elek Közösségi Házban kaptak helyet a
sportszerek, használatuk ingyenes bárki számára. A december 7-i versenyre húszan neveztek be, a vándorserleget Szabó Csaba
vihette haza. A negyedik X felé lépkedő asztaliteniszező évek óta a legeredményesebb a helyi versenyen, a fiataloknak nem sok esélyük
volt eddig vele szemben.

Az „összefogás épülete”
külsőleg is megújult
A Fényes Elek Közösségi Ház a Papp-Szász
család anyagi támogatásával egyházi iskolának épült az 1880-as években; a csokalyiak
emeletes iskolaként emlegetik. 1948-ban államosították az épületet, s tanintézetként működött a továbbiakban is. Az egyházközség vis�szaigényelte az ingatlant, 2013-ban birtokba
is vette. Az épület állaga az évek során leromlott; ahogyan Tokár Sándor tiszteletes megjegyezte: a kommunisták kisajátítani tudtak, de
aztán mindent hagytak amortizálódni.

Ø
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Egyházi épületben alakul közösségi tér Csokalyon
(folytatás az előző oldalról)
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2015–2016-ban egy belső átalakítás után
egybenyitották a két osztálytermet. Az így
nyert jókora belső tér immár alkalmassá vált
közösségi, családi rendezvények megtartására. A benti falakat újravakolták, festették, központi fűtést szereltek be. Egy évvel később a
Bethlen Gábor Alap és a székelyhídi önkormányzat támogatásával tetőjavításba fogtak.
A szarufák, gerendák ellenálltak az idő múlásának, viszont az új cserepek alá új lécezet került. Ez 32 ezer lejbe került. 2017-ben,
bár szünetelt az ingatlan további rendbetétele, mégsem ültek tétlenül, a templomkertben
levő emlékművet javították meg. Tavaly a helyi önkormányzat és a megyei tanács hathatós támogatásának köszönhetően új köntösbe
öltözött a hajdani iskola: 500 négyzetméter
falfelületre került vakolat. A munkálat értéke
meghaladta az 55 ezer lejt. Az emeleten lakrészek találhatók, azokat is szeretnék a jövőben
felújítani. De mindenekelőtt egy konyhát csatolnának a már meglévő épülethez. Ahhoz,
hogy mindennel elkészüljenek, további 150
ezer lejre van szükség – sorolta a tiszteletes.
Advent harmadik vasárnapján hálaadó istentiszteletet tartottak az egykori iskolaépület külső felújításáért. Igei üzenettel Csűry
István királyhágómelléki református püspök
szolgált; a 146. zsoltárból véve az alapigét a
kegyelemmel, irgalommal teljes isteni szeretetről szólt. Ez olyan kincs, amelyre jövendőt
lehet építeni, s amely elég ok arra, hogy boldogok legyünk, még akkor is, ha életünkben
vannak nehéz pillanatok. Az épületet elorozták, rommá tették, de most boldogok lehetünk, mert sikerült visszaszerezni és felújítani
a gyülekezet számára. Isten szeretete nem elmélet csupán, hanem a gyakorlatban is látha-

A meghívottak
soraiban Gavrucza
Tibor ny. esperes,
Hegyessy Zsolt
városmenedzser,
Csuka József
alpolgármester,
Szabó Ödön
képviselő
és Béres Csaba
polgármester

Jóleső testmozgás
és szórakozás is
az asztalitenisz

tóvá válik az ő hűsége – összegezhető a püspök üzenete.
Tokár Sándor házigazda tiszteletes köszönetet mondott a segítőknek, a Bihar Megyei
Tanácsnak, a székelyhídi városvezetésnek,
amelyben az alpolgármesteri tisztséget a gyülekezet presbitere, Csuka József látja el. Az
ünnepi alkalmon ugyancsak jelen levő Szabó
Ödön parlamenti képviselő úgy vélekedett,
hogy ez az eredmény az egyház, a közösség
és az RMDSZ összefogásának kiteljesedése.
„Így vált az összefogás épületévé ez az egyházi ingatlan” – fogalmazott.
Két helyi fiatal, Papp Tilda és Szabó Attila szavalata után a vendégeket s a gyülekezet tagjait a felavatott épületben felszolgált
ebédre invitálták. A finom étkek elfogyasztása előtt Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere köszöntőjében dicsérte a politikumnak
és az egyháznak a közösség érdekében való
összefogását: „Mindez bizonyítja, hogy kitartó munkával tudunk eredményt elérni. De itt
nem állunk meg, egy vezetőnek mindig többre
kell törekednie.”

D. Mészáros Elek
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Egy évtizede teszik
szebbé az adventet
Margittán egy évtizedes hagyománya van annak,
hogy advent időszakában a Margittai Ifjak
Köre (MIK) az RMDSZ helyi szervezetével együtt
megrendezi az egyházi kórusok ökumenikus
találkozóját.
A kórustalálkozó ötlete Botos Sándor akkori MIK-elnök és Demián Zsolt alapító tag
egyik beszélgetésén vetődött fel. Azon tanakodtak, miként lehetne egy olyan programot
szervezni, mely bizonyítja, hogy a fiataloknak nemcsak a bulizáson és szórakozáson jár
az eszük, hanem tartalmas, több korosztályt
érintő rendezvényeken is helytállnak. A lehetőségek latolgatása közben az ökumenikus adventi kórustalálkozóra esett a választás.
Margitta valamennyi felekezetének énekkarait meghívták az első találkozóra, és nagy részük igennel válaszolt. A vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott, hiszen majdnem telt
ház előtt énekelhették el a kórusok a gyönyörű karácsonyi énekeket. A sikeren felbuzdulva a főszervezők és ötletgazdák úgy döntöttek,
hagyományt teremtenek a rendezvénynek. Ez
sikerült, hiszen az elmúlt évtizedben minden
adventkor megrendezték, méghozzá felfelé
ívelő sikerrel. A találkozó azokban az években
sem maradt el, amikor a művelődési házat renoválták, mivel találtak más alkalmas helyszínt. Igényelte a közönség az ünnepre hango-

A magyarkéci
református kórus

lódásnak ezt a formáját, ezért az új helyszín is
megtelt hallgatósággal.
Az idei jubileumi alkalomra a szervezők
társszervezőnek bevonták a Horváth János
Társaságot, így az pályázati úton finanszírozta a kórusok tagjainak fellépés utáni finom vacsoráját. Négy énekkar tett eleget a meghívásnak: a helybeli református és katolikus, a
magyarkéci református kórus, továbbá a szintén margittai Mi-Kis Kórusunk. Utóbbi nem
kimondottan egyházi kar, de repertoárjában
vannak az adventi időszakhoz illő énekek.
Az ünnepvárás hangulatát az énekek mellett
a színpadon feldíszített karácsonyfa is fokozta. A hivatalosságok részéről az RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető elnöke, Szabó Ödön, Magyarországról pedig az Emberi
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Erőforrások Minisztériumának támogatáskezelő főigazgató-helyettese, Kovács-Pifka
Péter, továbbá Pocsaly Zoltán polgármester, Árkosi Antal városi RMDSZ-elnök, valamint az egyházak, civil szervezetek és intézmények vezetői tisztelték meg jelenlétükkel az
eseményt. A műsorvezető Szűcs Andrea rövid felvezetője után a meghívottak köszöntői
következtek. Gratuláltak a fiataloknak, amiért
ilyen színvonalas, három korosztályt magához
láncoló programot szerveznek immár egy évtizede. A kórusok valamennyien a maximumot adták, igazi ünnepváró hangulatot keltettek, és ezt a közönség vastapssal honorálta.
Szabó Ödön leginkább annak örült, hogy a
MI-Kis Kórusunkban éneklő gyerekei is bekapcsolódtak a rendezvénybe, ők további tíz
év zálogát képezhetik. Kovács Pifka-Péter a
karéneklés közösségépítő erejét emelte ki beszédében.
A fellépések után az ötletgazdák oklevelet
adtak át a kórusvezetőknek, majd az énekkarok és a közönség egy maxi kórust alkotva közösen elénekelte a klasszikus és örökzöld
Mennyből az angyalt.
A belépés ingyenes volt, de egy gyermek
gyógykezelésére pénzadományt gyűjtöttek a
kihelyezett urnába. Ezáltal a közönség lelkileg
feltöltődve és az adakozás nemes örömével távozhatott a művelődési házból.

A margittai katolikus énekkar

Margittai reformátusok

Szőke Ferenc

A Mi-Kis Kórusunk

Telt ház volt

Oklevelek átadása
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Három évtizede
távozott a költő
Ízig-vérig lokálpatrióta volt, „sivatag falujából”
nem tudott messze menni, Érmihályfalva tartotta
fogva. Máté Imrére (1936. febr. 14. – 1989. dec. 8.)
emlékeztek szülővárosában.

Nagyváradról
érkezett
a Szacsvay kórus

Az érmihályfalvi költő nimbuszát több módon is őrzik szülővárosában. Szülőházán emléktábla áll, a Széchenyi téren szobrot állítottak neki, a városi könyvtár is az ő nevét viseli.
Mindemellett évente megemlékeznek róla,
halálának 30. évfordulója alkalmából pedig
nagyszabású rendezvénnyel rukkoltak elő. Az
1989. december 8-án elhalálozott költő már
nem érhette meg az általa gyűlölt rendszer bukását, de költészete tovább él.
A helyi Bartók Béla Művelődési Ház zsúfolásig megtelt a költő halálának 30. évfordulóját megelőző délutánon. Javarészt fiatalok
lepték el a széksorokat, ugyanis a megemlékezéshez ifjúsági kórustalálkozó társult. A
műsorvezetői teendőket ellátó Geszti Ivett
tanárnő elsőként Nyakó József helyi polgármesternek adta át a szót. Az elöljáró megdicsérte a szervezők eredményes munkáját, s a
költőhöz kötődő személyes emlékeiről is szólt.
„Izgága tagja volt az akkori társadalomnak
Máté Imre, a cenzúra ellen lázadt, és ma is kirekesztett tagja lenne a társadalomnak. Befe-

A költő szobra a Széchenyi téren

lé forduló egyéniség, lázadó, az egyház akkori papjával, ahogyan a város vezetőjével sem
ápolt jó viszonyt. Még a temetésén is egy vendég lelkipásztor szolgált. Mindenképpen kiérdemelte a megbecsülésünket” – fogalmazott a
városvezető.
A továbbiakban a poéta életútjáról Szilágyi
Ferenc Hubart költő, képzőművész értekezett. Elmondta, hogy Máté Imre kitűnő tanuló volt, Székelyhídon érettségizett. Születésétől fogva – orvosi műhiba okán – beszédében
korlátozott volt. Könyvtárosként, portásként,
iskolai bentlakás gondnokaként dolgozott szülővárosában. Különböző lapok közölték írásait: az Ifjúmunkás, a Fáklya, később az Utunk
és a Korunk is. Magyarországi lapokban is közölt. Három kötettel jelentkezett: Látta ezt a
fürge mókus, Forgó táncban és A Nap kalapja címűekkel. A Segíts meg, emberségem
című antológia az övéin kívül Számadó Ernő
és Gábor Ferenc verseit is tartalmazza. Élő
kapcsolatot tartott fenn több művésszel, nagy
örömére szolgált, hogy sikerült eljutnia Budapestre, ahol az érmihályfalvi születésű Zelk
Zoltán költővel kezet szoríthatott.
A költőre mutató felszólalók után sorra léptek színpadra a gyermekek és fiatalok alkotta
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kórusok. Elsőként a nagyváradi Szacsvay Kórus Kiss Tünde irányításával egyebek mellett
megzenésített verseket adott elő. A több iskola jó hangú diákjaiból verbuválódott Szatmári
Gyermekkar Dobosi Csilla és Smith Mária
vezetésével Szívből énekelünk című összeállításában karácsonyi és regös énekekkel lépett
színpadra. A Margittáról érkezett Mi-Kis Kórusunk Puskás Miklós zongorakíséretével
egyebek mellett Ady Endre megzenésített versével és Ákom Lajos margittai születésű zeneszerző művével állt a közönség elé. Végül pedig a Darabont Aliz vezette helyi Csilinka
gyermekkórusnak tapsolhattak a jelenlévők.
A gyermekek Zelk Zoltán és Máté Imre megzenésített verseivel készültek. Zárásként a közönséggel együtt énekelték Ady Endre Kis,
karácsonyi ének című versének megzenésített
változatát.
A kultúrházbeli eseménysort a székelyhídi
Ér Hangja Médiacsoport által készített kisfilm
levetítése zárta. A Forgó táncban című alkotásban ismerősök, barátok, pályatársak vallanak a költőről, idézik fel hozzá fűződő emlékeiket. Végül a jelenlevők a Széchenyi térre
vonultak, és megkoszorúzták a költő szobrát.
Másnap újabb megemlékezés következett a
Máté Imre Költő Emlékéért Egyesület szervezésében. A Varázscsizma címmel meghirdetett gyermekrajzversenyre érkezett pályamunkákat állították ki a Gödör rendezvényházban.
A kis alkotókat szüleik is elkísérték. BariczNánási Ferenc tanár elmondta, hogy míg az
elmúlt évben iskoláskorúaknak hirdettek hasonló megmérettetést, az idén az óvodásokat szándékoztak megszólítani. Visky Mária
nyugdíjas tanárnő Máté Imre költészetéről beszélt, majd Szilágyi Ferenc Hubart a pályázatra beérkezett 28 alkotást értékelte. Máté Imre
nyolc versét adták meg témául, azok közül
szabadon lehetett választani ihletforrást. Az
értékelés témaválasztás szerint történt, így lehetett 5 első, 4 második és 4 harmadik díjazott. A résztvevők mindegyike kapott emléklapot és ajándékcsomagot. A gyermekek a
rajzokon kívül szavalatokkal emlékeztek a költőre, majd Papp Zsuzsanna nyugalmazott
óvónő méltatta a rajzokat, és segédkezett az
ajándékok átadásában is.

D. Mészáros Elek
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A helybeli Csilinka is fellépett
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Száznál több istenes vers
az ünnep küszöbén
Az adventi időszakot, az ünnepvárást elsősorban
az egyházak igyekeznek szebbé, tartalmasabbá,
meghittebbé tenni. Margitta rendszerváltás utáni
első kulturális civil szervezete, a Horváth
János Társaság úgy gondolta, „besegít”
a programszervezésbe. Az istenes versek körzeti
szavalóversenyét 2010-ben szervezték meg
először a római katolikus kistemplomban, tavaly
pedig már a tizedik vetélkedőt tartották meg.
A szervezőket kettős cél vezérelte: szebbé,
tartalmasabbá tenni az ünnepvárást és népszerűsíteni az istenes verseket. Az előadók
ezeket ugyanis elhanyagolták egy kicsit, szavalóversenyeken alig találkozunk velük, pedig
költőink nagyon sok szép istenes verset írtak.
A versenykiírás szerint bárki jelentkezhetett
unokától nagyszülőig, egyetlen kitétel az volt,
hogy istenes verset kell szavalnia. A meghívást először mérsékelt érdeklődés követte a
szavalók részéről, de a hallgatóság megtöltötte
a templom padjait. Három korcsoportra osztották a jelentkezőket. A legkisebbek előadásuk bájával, az idősebbek pedig jól kivitelezett
szavalatukkal nagy sikert arattak.
Híre ment az adventi szavalóversenynek,
így a következő évben már megduplázódott a
jelentkezők és a hallgatóság száma. A HJT elnöke, az esemény főszervezője, Szőke Ferenc

Csillogó szemű
szavaló

Megtelt
az istenháza
a jubileumi
versünnepre

úgy döntött, a verseny helyszíne évenként váltakozzék a katolikus és a református templom
között. Az egyházak készséggel igent mondtak a házigazdai felkérésre, és mind a szavalók, mind a hallgatóság száma évről évre nőtt.
Tavalyelőtt a katolikus kistemplomban már
pótszékeket kellett bevinni, mert a padokban
lévő ülőhelyek kevésnek bizonyultak.
Mivel körzeti versenyről van szó, az évek
során a környékbeli településekről is érkeztek
tehetséges versmondók: Érbogyoszlóból, Érszőlősről, Berettyószéplakról, Magyarkécről,
Micskéről, Monospetriből és Tótiból. A legtehetségesebbek oklevelet és könyvvásárlási utalványt kaptak, melyet a város magyar
könyvüzletében ízlésük szerinti kötetekre válthattak be. A jutalmakat a Bihar Megyei Tanácstól és a Communitas Alapítványtól pályázati úton nyert összegből finanszírozták a
szervezők. Szinte minden évben különdíjakat
is átadhattak, ezeket az RMDSZ, a polgár-
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mester vagy önkormányzati képviselők ajánlották fel. Ezáltal egyetlen tehetséges szavaló sem maradt ki a jutalmazásból. A gyönyörű
versek meghallgatásával pedig végeredményben mindenki nyert.
Tavaly már majdnem 80 jelentkező volt, és
valószínűsíthető volt, hogy a jubileumi, tizedik
alkalomra ez a szám még nagyobb lesz. A
szervezők ezt a rendezvényt szerették volna
az eddigieknél is emlékezetesebbé tenni, ezért
a főszervező pályázatot nyújtott be a Bethlen
Gábor Alaphoz. A program elnyerte a kuratórium tetszését, és a magyar kormány lett az
esemény főtámogatója. Ezenkívül a megyei
tanács és a Communitas Alapítvány is hozzájárult a költségekhez. A szavalásra jelentkezők
száma végül meghaladta a 100 főt, így a jubileumi versenyen több mint 100 gyönyörű istenes vers hangzott el. Bővítették a meghívott
települések körét, így az állandó résztvevőkön
túl Érmihályfalva és Székelyhíd is küldött versmondókat. Az előválogatást mindegyik település maga végezte el.
A döntő helyszíne tavaly decemberben a református templom volt, és ezúttal is zsúfolásig
megtelt. A legfiatalabb versenyzők előkészítő osztályosok voltak, a legidősebbek 50-60
éven felüliek. A főszervező köszöntő és köszönő szavai után Kovács Gyula református lelkipásztor és Tóth Attila Levente római katolikus
plébános is üdvözölte a résztvevőket. A plébános úr a zsűrizés feladatát is vállalta. A versmondók hat korcsoportban mérettettek meg:
előkészítősök és I. osztályosok, II. és III. osztályosok, V. osztályosok, VI. osztályosok, VIII.

Ötödikesek
és idősebbek
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Az I–III.
osztályosok

osztályosok, középiskolások és iskolán túliak. Tapasztalt tanárokból, illetve színjátszókból álló külön-külön zsűri bírálta el teljesítményüket.
Nagyon sok jó szavalat hangzott el, a vis�szatérő előadóknál nyomon követhető volt
a fejlődés. A szoros eredmények miatt több
megosztott díjat, illetve különdíjakat is kiosztottak a szervezők. A főtámogatónak köszönhetően idén ezt megengedhették maguknak,
sőt azt is, hogy teljesítményétől és korcsoportjától függetlenül minden versenyző kapjon
egy édességet és írószert tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot. A jók közül a legjobbak
pedig az eddiginél nagyobb értékű könyvvásárlási utalványt kaptak. A legnagyobb jutalom azonban az a meghitt ünnepváró hangulat volt, amit a gyönyörű és jól előadott istenes
versek keltettek. Az istenes versek szavalóversenye már egy évtizede ad tartalmas ünnepvárást egyazon időben három generáció számára.

Szefi

szomszédoló

Egy bihari, akiben
több ember lakik
Különös hangverseny részese lehettem
Berettyóújfaluban november végén. A fellépők
példaként állhatnak az itt élő fiatalok előtt, mert
ők is itt kezdték az alapfokú zenei képzésüket.
A zárás pedig frenetikus volt: Leroy Anderson
Bugler’s Holiday című művét Váradi Judit, Tóth
Zoltán, Györgyfi Zsolt és Hegedűs Imre játszotta
el úgy, mintha mindig is együtt muzsikáltak
volna. Mikor az időpontot egyeztettük dr. Váradi
Judit zongoraművésszel, kiderült, lesz ideje
rám, mert kezét törte, és jelenleg nem tanít.
A berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési
Házban ültünk le egy rövid beszélgetésre.
Dr. Váradi Judit zongoraművész, egyetemi docens közép- és felsőfokú tanulmányait
Debrecenben végezte mint zongora- és szolfézstanár, karvezető, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen korrepetitori, illetve
kulturális menedzseri diplomát szerzett. 2010ben nyerte el doktori fokozatát Finnországban, a Jyväskyläi Egyetemen. Ugyanebben az
évben Artisjus díjat, 2018-ban Komlóssy-díjat,
Egy konferencián
a PKE-n

Dr. Váradi Judit zongoraművész sokféle
tevékenységgel szolgálja a klasszikus zenét

2019-ben Debrecen Kultúrájáért díjat kapott.
– Elmondható Önről, hogy nemcsak bihari, hanem váradi is egy kicsit?
– Nomen est omen, a név kötelez – mondja nevetve. – Apai nagyszüleim Nagyváradon
laktak, de Berettyóújfaluban is volt házuk.
Nagyapámat innen vitték el katonának, és
nagymama abban reménykedett, hogy ide is
tér majd vissza. Idáig azonban már nem ért el.
Elvitték „málenkij robotra”, és odaveszett. A
család itt rekedt, mikor a határokat lezárták a
második világháború után. Nagymama itt maradt három gyerekkel, akiknek hamar fel kellett nőniük, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben. Édesanyám pedig Berettyóújfaluban
sokáig a Nagyváradi utcán lakott. Én lettem
egyedül zenész a családból, igaz, a nővérem
is tanult zongorázni, és amikor kicsi voltam,
rengeteget énekelt nekem. Otthon azonban
ez természetes volt, sokszor versenyeztünk a
családtagokkal vasárnaponként, hogy ki ismer több népdalt. Jártam én akkor szavalóversenyekre is, de egy idő után szebb eredményeket értem el zongorából Kaszanyitzky
Andrásné Mancó néni és dr. Kovács Lajosné

Ø

(folytatás a következõ oldalon)
2020. január
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Egy bihari, akiben több ember lakik
(folytatás az előző oldalról)

Archív felvétel

Ø

Ági néni tanítványaként, és ez arra sarkallt,
hogy a zenei pályát válasszam.
– Szerteágazó tevékenysége miatt kívülről úgy tűnik, több ember lakozik Önben, és
minden egyes éne sikeres. Nézzük csak a tanítást…
– A Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Karán 1988-ban kezdtem a pályámat tanársegédként. Az első esztendő izgalmas volt,
mert tanítottam, de még hallgató is voltam.
Aztán 2000-től adjunktusi, 2007-től docensi
munkakörben dolgoztam. 2013–2017 között
dékánhelyettes voltam, 2014-től egyetemi docens vagyok. A korrepetálás, a zeneközvetítés és koncertpedagógia, zenepedagógia, zenei menedzsment tárgy mellett angol nyelven
a kötelező zongora, a kíséret és lapról játék
tárgyakat oktatom. A tudományos munkám
miatt jártam konferenciákra, így találkoztam
a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
(PKE) akkori dékánjával, Hausmann Aliceszal, s az ő meghívására lettem 2016-ban a
PKE óraadó tanára, ott koncertpedagógiát
és kulturális menedzsmentet oktatok. Alice
egyébként abban az utcában tanított sokáig,
ahol a nagyszüleim háza állt.
– A menedzseri tevékenysége is szerteágazó, ha valami véget ér, lesz helyette másik kettő…
– 2000 óta a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és A Jövő Művészetéért Alapítvány
művészeti menedzsere vagyok. Számos nagy
projektet én találtam ki és valósítottam meg,
és van, amit megörököltem. Fontos, hogy a
zenének értő közönsége legyen. Ezért talál-
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Férjével,
Szabó Istvánnal

Négykezes
Vásáry Tamással

tam ki a Nagyerdei Ősz Művészeti Napokat
(2001–2009), a Konzervatóriumi esték hangversenysorozatot, a Hang-Játék-Zene ismeretterjesztő élménykoncerteket. 2011-ben alapítottam, azóta is koordinálom és moderálom a
Vasárnapi muzsika hangversenyeit a Kölcsey
Központban. 2011-től az Universitas hangversenysorozat művészeti menedzsere is vagyok,
2016-tól pedig működik az egyetemistáknak
szóló Lélekmelengető alkalmak a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában.
2007-től az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi
Nyári Akadémiája és a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar szervezője és művésztanára,
2013-tól művészeti igazgatója vagyok.
– Országos és nemzetközi konferenciák
előadója is. A menedzseri munkájában gyökerezik valahol az a tudományos tevékenység, amely további kutatásokra ösztönzi?
– Mindig is foglalkoztatott, hogy értő közönséget neveljünk a komolyzenének, de
hogy ebből doktoráljak is, arra nem volt lehetőség akkor Magyarországon. 2010-ben
a doktori fokozatot a Jyväskyläi Egyetemen,
Finnországban szereztem meg, és 2014-ben
honosította a Debreceni Egyetem. Az értekezés címe: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének, a kutatási téma a közönségnevelés, a koncertpedagógia volt. Nem
jelentett ez tartós kintlétet, mert a témavezetőm, Matti Vainio professzor úr kiválóan beszél magyarul, nagy tisztelője, népszerűsítője
a magyar kultúrának hazájában, és szívesen
utazott egy-egy konzultációra Debrecenbe. A
doktori megvédése persze Finnországban történt a finn protokoll szerint, angolul. 2015

szomszédoló

óta a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában témavezető vagyok, valamint szabadon választható
kutatási szemináriumot vezetek, és a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központban (CHERD) kutatást folytatunk
a felsőfokú oktatásban tanulmányaikat megszakító hallgatók lemorzsolódásának okairól,
valamint a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
támogatásával a gyermekek kötelező tanórán
kívüli művészeti tevékenységéről és a művészeti rendezvényeken való részvétel lehetőségéről.
– Milyen szerepe van a zenének a családja életében?
– A férjemet, Szabó Istvánt Debrecenben,
a főiskolán ismertem meg. Nagyon büszke
vagyok rá, hogy Magyarország legnagyobb
ütőhangszeres tanszakát oktatja, és nagyon
fontosnak tartja a kamarazenélést is. Tanszakának legjobbjai 2004 óta Sonus együttes
néven koncerteznek Magyarországon és külföldön egyaránt. A férjem sem csak itthon tanít, Besztercebányán a konzervatóriumban és
a Művészeti Akadémián is oktat. Ő az alapítója Szlovákiában a felsőfokú ütőhangszeres

Berettyóújfaluban
is remek koncertet
adtak

A család

Puskás Levente szaxofonossal Mallorcán, a Miró
Múzeumban is felléptek

képzésnek, valamint a magyar mellett a szlovák ütőhangszeres doktori képzés elindítása is
az ő nevéhez fűződik. Azt hiszem, mi már
Debrecenben vagyunk otthon, hiszen befogadtak és elfogadtak minket, bár hetente járok
haza Berettyóújfaluba is. A férjem koncertezett már itt a Sonus ütőegyüttessel, de 2010ben a lányainkkal közösen is adtunk már családi koncertet a járási hivatalban. Azóta Ágota
közgazdász lett, Eszter a zenei pályát választotta, jelenleg zongoristának tanul a Zeneakadémián.
– Rendszeresen kísért zongorán kórusokat, szinte egész Európát bejárta, és volt az
Egyesült Államokban is, de úgy tűnik, Puskás Levente szaxofonművésszel való együttműködése új kapukat nyitott meg…
– Puskás Levente klarinét- és szaxofonművész, egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának szaxofontanára
először a Zeneakadémián a diplomakoncertemen működött közre, 2006 óta azonban
folyamatosan együtt dolgozunk. 2017-ben
Szaxon, 2019-ben Tetra címmel adtuk ki CDlemezünket, amelyen magyar zeneszerzők
szaxofonra és zongorára írt művei hallhatók.
Fontosnak tartjuk azonban a lemezbemutató koncerteket is, mert más élőben hallgatni ezeket a műveket. Játszottunk a Bartók rádióban, a Katolikus Rádióban, de Mallorcán
és Antwerpenben is. Mindezek mellett meghívásunk van Bangkokba, a dániai Aarhusba,
a szlovéniai Bledbe, valamint májusban Budapesten is fellépünk. Törekszünk arra, hogy a
magyar zeneszerzők művei a nemzetközi zenei élet körforgásába bekerüljenek. Sokrétű a
tevékenységem, de mindegyik középpontjában a klasszikus zene áll. Szeretném megmutatni azt az évszázadok óta összegyűlt értéket,
amely minden korosztály számára különleges
élményt nyújt.

Kocsis Csaba
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Dr. Grósz Emil
szemészprofesszor
A magyarországi szemgyógyászat egyik
legjelentősebb alakja, több szembetegség
kórtani leírása és gyógykezelésének kidolgozása
fűződik a nevéhez. Három évtizeden keresztül,
1905 és 1936 között töltötte be a Budapesti
Tudományegyetem I. számú szemklinikájának
igazgatói tisztét.
Egy igen tekintélyes, többgenerációs váradi
szemészdinasztia tagja: nagyapja Grósz Frigyes (1798–1858), nagybátyja Csatáry Grósz
Lajos (1832–1907), apja Grósz Albert (1819–
1901), fia pedig Grósz István (1909–1985)
volt. 1865. szeptember 30-án született Nagyváradon. Középiskoláit szülővárosában végezte, majd 1882-től a Budapesti Tudományegyetem orvostudományi karán tanult.
Harmadéves medikusként publikálta a Jelentés a Nagyváradi Szemgyógyintézet 50 éves
működéséről című orvostörténeti tanulmányát, melyben felmenőinek szakmai érdemeit
ismertette. 1887-ben szerzett orvosi oklevelet
és azzal párhuzamosan középiskolai egészségtan-tanári képesítést, majd az egyetemi szemklinika gyakornoka lett.

Nagyívű orvosi karrier
1888-ban külföldi tanulmányutat tett, majd
ugyanebben az évben nevezték ki a szemklinika tanársegédjévé, később adjunktusává. Néhány esztendő elteltével, 1893-tól, szakmai tudása és szervezőkészsége elismeréseként – az
intézmény vezetője, Schulek Vilmos távollétében – a klinika igazgatóhelyettesi feladatait látta el, 1894-ben pedig magántanárrá habilitált
az elméleti és gyakorlati szemtükrözés tárgykörében. 1900-ban nyilvános rendkívüli tanári kinevezést kapott a fővárosi egyetemen.
Oktatómunkájával egyidejűleg 1900 és
1904 között a legtekintélyesebb gyógyinté30
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zetek – előbb a Szent János, majd a Szent
István, illetve a Szent Rókus Kórház – szemész főorvosaként tevékenykedett. Időközben 1903-ban trachomaügyi kormánybiztossá nevezték ki, ezt a tisztséget 1918-ig látta
el. 1905-ben a Budapesti Tudományegyetemen a szemészet nyilvános rendes tanárává
lépett elő, egyúttal az I. Számú Szemklinika
igazgatójává nevezték ki Schulek Vilmos betegeskedése miatt. Ez utóbbi tisztséget egészen
1936. évi nyugdíjazásáig betöltötte. Schulek
1905-ben bekövetkezett halála után szemészprofesszorrá nevezték ki. Az 1914/1915-ös
tanévben az orvostudományi kar dékáni feladatait is ellátta.

A szemorvoslás sokoldalú
művelője
A szemészet több ágában jelentős eredményeket ért el, diagnosztikával, patológiával,
sebészettel és terápiával egyaránt foglalkozott.
Behatóan vizsgálta a degeneratív szemlencseelváltozások (szürke és zöld hályog), a szivárványhártya- (iritis) és a szaruhártya-gyulladás
(keratitis), a retinaleválás (ablatio retinae), a retinadaganat (glioma retinae), a tábeszes látóideg-sorvadás (tabes optica), a pangásos pupilla, az üvegtestgyulladás (hyalitis) kórtanát,
de foglalkozott a kancsalság és a vakság patológiájával is. Több szemészeti műtéti eljárást
dolgozott ki, világszerte elterjedt az öregkori
szürke hályog általa bevezetett sebészeti kezelése. Kormánybiztosként sokat tett a népbetegségként számon tartott fertőző kötőhártyagyulladás, a trachoma leküzdéséért.
Jelentős tevékenységet fejtett ki a tudományszervezés és az orvostovábbképzés terén. Tudományos kapcsolatokat épített ki
több külföldi szemészeti intézménnyel és társasággal. A budapesti szemklinikát elismert
iskolává és tudományos műhellyé fejlesztette.
Maga a klinika is az ő irányításával költözött
át 1908-ban egy új épületbe (Mária utca), illetve az Üllői úti klinikai telep felépítését is ő

história
d’ophtalmologie) és az Egyesült Királyság Szemészeti Társaságának (Ophthalmological Society of the United Kingdom).
1909-ben Budapesten nemzetközi orvosi kongresszust tartottak, ennek főtitkára lett.
A kongresszuson végzett tevékenységéért jutalmul magyar királyi udvari tanácsosi tisztséget kapott. Tudományos érdemei elismeréseként 1930-ban Corvin-koszorút vehetett át,
1932-ben pedig a Lyoni Egyetem díszdoktorává avatták.
Élete vége felé önéletrajzot írt Ötven év
munkában címmel. 76 évesen hunyt el, 1941ben.

érte el. Az országban több szemkórházat és
kórházi szemosztályt létesített. Személyében a
magyarországi intézményes szemorvosképzés
megteremtőjét tisztelik.
Az Orvosi Hetilap mellékletének, a Szemészet című folyóiratnak a szerkesztője volt, illetve 1911-ben az Orvosképzés alapító társszerkesztője lett. Ez utóbbi, a tanfolyamok
programja mentén haladó lapot 1938-ig
szerkesztette Scholtz Kornéllal közösen. Állandó munkatársa volt nemzetközi szemészeti folyóiratoknak, például a Zeitschrift
für Augenheilkunde és az Archiv für Au
genheilkunde című szaklapoknak is. Hoor
Károllyal szerkesztett háromkötetes szemészeti monográfiája, önálló kötetei és egyetemi jegyzetei mellett szaktanulmányai jelentek
meg a fenti folyóiratokon kívül az Egészség,
a Budapesti Szemle, az Egyetértés és a Magyar Orvosi Archívum lapjain.

A nemzetközi tudományos élet
élén
1905-től 1919-ig töltötte be, elsőként, a
Magyar Szemorvostársaság elnöki tisztét,
ennek egyben alapító tagja is volt. Emellett
1911-től alelnöke, 1926-tól pedig tíz éven át
elnöke volt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által 1912-ben is elismert Orvosi Továbbképzés Központi Bizottságának (a
bizottságot 1936-ban megszüntették). Aktívan részt vett nemzetközi szemészeti társaságok munkájában is, tagja volt a heidelbergi Német Szemészeti Társaságnak (Deutsche
Ophthalmologische Gesellschaft), a Francia
Szemészeti Társaságnak (Société Française

Magyarul közölt fontosabb
munkái
Jelentés a Nagyváradi Szemgyógyintézet 50 éves működéséről: 1830–1855 és
1858–1882, Nagyvárad, 1886; Szemészeti
diagnostica, Budapest, 1893; A vasúti alkalmazottak látásáról, Budapest, 1895; Az egyetemek magántanári intézménye, előadás,
Budapest, 1896; Előadások a szemtükrözésről, Budapest, 1897; A rövidlátás operálása, a Budapesti Kir. Orvosegyesületben 1897.
november 13-án tartott előadás, Budapest,
1898; A magyar orvosok és természetvizsgálók 1846-iki és 1847-iki vándorgyülésein
szemkórházak létesítése érdekében tett indítvány, A Szabadkai vándorgyülés alkalmából, Budapest, 1899; A szembajok összefüggése a szervezet egyéb betegségeivel (Hoór
Károllyal), egyetemi előadások vázlata, Budapest, 1900; Az orvosképzés új rendje Magyarországon és külföldön, Budapest, 1902;
A szem vizsgálásának módszerei, egyetemi
előadások, Budapest, 1902; A trachomaellenes védekezés alapelvei; A szemészet kézikönyve I–III. (Hoor Károllyal közösen szerkesztve), Budapest, 1910–1911; A szem
tuberculosisa, Orvosképzés, 1913; A harctéri szemsérülésekről és megvakulásokról, Az
országház delegatio-üléstermében 1915. évi
április hó 16-án tartott előadás syllabusa (vázlata), Budapest, 1915; Az orvosi tudomány a
háborúban, Hadi Beszédek 13., Budapest,
1915; A szemészet békében és háborúban,
Előadás, Budapest, 1917; A trachomaellenes
védekezés, Orvosi Hetilap, 1924; Az egyetemek múltja és jövője, Budapesti Szemle,
1927; Ötven év munkában, Budapest, 1939.
Szilágyi Aladár összeállítása
2020. január
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Az El Camino útján
Dr. Mailinger Csenge Dorottya nagyszalontai
származású rezidens pszichiáter néhány
hónappal ezelőtt nem mindennapi utazást tett,
ugyanis végigjárta az El Camino zarándokutat.
Elmondása szerint ez elsősorban különleges
önismereti út volt. Az élményről lapunknak is
szívesen mesélt.
– Milyen előzmények után döntött úgy,
hogy elindul a zarándokútra?
– Nagyszalontán születtem, jelenleg Budapesten élek és dolgozom. Orvosi tanulmányaimat Marosvásárhelyen végeztem, majd az
egyetem befejezése után Kolozsváron kezdtem dolgozni. Egy nap aztán úgy éreztem,
hogy váltásra van szükségem, valami másra,
mind testileg, mind lelkileg. Ekkor határoztam
el, hogy részt veszek az El Camino úton.
– Tulajdonképpen mi az El Camino?
– Ez egy olyan ősrégi zarándokút, amely
a kelta időkben a Tejút szimbóluma volt. A
mai út több európai országból Spanyolország
Galícia nevű tartományába vezet. A hagyomány szerint az ottani székváros, Santiago
de Compostela székesegyházában őrzik Szent
Jakab apostol földi maradványait.
– Milyen volt az a nap, amikor elhatározta, hogy nekivág az útnak?
– Egyik hétköznap reggel bementem dolgozni, majd amikor kiléptem a kórház ajtaján,
rádöbbentem, hogy igen, itt és most meg kell
tennem, el kell érnem ezt a mérföldkövet az
életemben, önmagam megismerése felé. Mindenki más-más okból vág neki a zarándokútA részvételért
emléklap is jár
a zarándokoknak

Dr. Mailinger Csenge Dorottya számára igazi
önismereti út volt az El Camino

nak, vannak, akik vallási indíttatásból vagy
önismeret céljából, mások élethelyzeti krízisből adódóan, vagy éppen csak teljesítménytúrának fogják fel. A gyalogosan megtett út a
franciaországi Saint-Jean-Pied-de-Port faluból
indul, és 800 kilométeren át halad Santiago
de Compostela városig, majd innen még 90
km vár a zarándokra az út végéig, az Atlantióceán partjáig, Finisterre városban.
– Mennyi időbe telt végighaladni a zarándokúton?
– Az El Caminót én egy hónap és tíz nap
alatt tettem meg. Induláskor egy 9 kilogramm
súlyú hátizsák, túrabakancs és túrabot volt
minden felszerelésem. Számomra az eltelt
idő nem volt hosszú, az átélt magány közelebb vitt a lelki békémhez, és az utamba kerülő sok zarándokkal megélt pillanatok kellemes
feltöltődéssé alakultak. Sok különböző emberrel összehozott az élet, olyan útravalót kaptam tőlük, amely éppen beilleszkedett az életem eme szakaszába.
– Milyen beállítottságú emberekkel találkozott az úton?
– Néhányuk zárkózott volt, látszott rajtuk,
hogy nincs szükségük kommunikációra, egyedül a gondolataikkal akarják végigvinni a zarándokutat, míg mások nyitott kedvességgel
üdvözöltek.
– Milyen ütemterv alapján haladt?
– A betervezett ütemet egy hétig tartottam,
azaz napi 35 kilométert tettem meg, reggel
5-kor kelés, gyaloglás 16 óráig. Viszont egy
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Miért kapok virágot?

H

atározottan fűzfakedvem van. Ha másért nem, hát azért, mert a párom
minden héten virágot hoz nekem. Tíz
év után is. Ez fölöttébb gyanús. Ha optimista
szemmel nézem, igazán hozhat nekem virágot, hiszen szép vagyok, kedves és szeretetreméltó. Csakhogy az utóbbi időben nemigen szolgáltam rá a virágra.
A múltkor is elfelejtettem, hova tettem a
személyi igazolványát, amit a telefon mellett hagyott. Pedig arra határozottan emlékszem, hogy direkt azért tettem oda, hogy
ott biztos megtaláljam. Három hétig kerestük. Akkor is csak azért találtuk meg,
mert meg akartam mutatni a barátnőmnek a fiam dicsérő oklevelét, amely egy
mappában volt, hadd lássa, nem csak az
ő csemetéje tehetséges.
Tegnap pedig, miközben
az én kedvesem kanalazza a
szárazbablevest, azt kérdi, tudom-e, miből készül az ecet,
amivel a levest ízesítettem. No,
ha nem tudom, majd ő megmondja. Az ecet olyan öreg borból készül, aminek derékig érő hos�szú szakálla van, és már talált is
egy szálat belőle, és kihalássza
a levesből az én hosszú, aranyos hajszálamat…
Arról már nem is merek
említést tenni, amikor a sötétkék fél
zokniját a barnával párosítottam ös�sze. Még szerencse, hogy csak a kollégái vették észre. Bár jobb lett volna, ha egy idegen
fedezi fel, mert az legalább nem heccelte volna nyolc órán át.
Mostanában hülyeségeket csinálok anélkül,
hogy észrevenném. Talán az az oka, hogy ver-

Ø

hét után átgondoltam: hova ez a nagy sietség? Sutba dobtam a tervet, és éltem a pillanat adta lehetőségekkel. Végül is szerintem ez
volt a célja a zarándokutamnak. Így lett 28ból 40 nap az én utam, s minden pillanata
egy csoda volt. A napi kapcsolattartás az otthoniakkal lassan háttérbe szorult, egyre kevesebb képet készítettem, és a jegyzetfüzet,
amelyet azzal a szándékkal vittem magam-

seket írok, és folyton álmodozom. Tegnap is
ahelyett, hogy letöröltem volna a könyvszekrény párkányáról a port, virágokat rajzoltam
bele az ujjammal, sőt egy négylevelű lóherét
is kanyarítottam melléjük, hátha szerencsét
hoz. Hozott is a házfelelős egy
vízszámlát, és amikor letette a
szekrénypárkányra, igen furcsa
ábrázattal szemlélte a porba rajzolt művemet. Másnap az egész
ház tudta, hogy milyen por van nálam.
Hát fűzfakedvem van. Mert miért hoz
nekem ezek után is virágot a párom? Találgatom:
1. Azért hoz virágot, mert még tíz év
után is szeret.
2. Mert megcsal, és így akar kárpótolni.
3. Szerelmes a virágáruslányba.
Azért valljuk be, hogy a fizetés sosem elég hónap végéig. Minek hát virágra pazarolni? Éppen ezeken morfondírozom, amikor beállít az én
kedvesem öt szál piros szegfűvel. Azonnal felmegy bennem a
vezérhangya, és cseppet sem diplomatikusan támadok rá:
– Most aztán áruld el végre,
hogy miért hozol nekem minden
héten virágot, a hétszentségit?!
Miközben zaklatottan várom a
választ, ő teljes lelki nyugalommal válaszol:
– Azért, mert ha nem hozok minden
héten virágot, akkor a régit nem dobod ki a
vázából még akkor sem, amikor már a felismerhetetlenségig elszáradt…
Hát szólhatok egy szót is?

Tóth Ágnes

mal, hogy utam során bölcs gondolatokkal teleírom, elmaradt. Ehelyett a lelkembe vésődtek az emberek, az élmények. A zarándokút
végén, a katedrálishoz érve vártam a drámai
pillanatot, hogy örömkönnyektől ittasan megváltom a magam valóságát, de ehelyett kevésbé hangzatos dolgot tapasztaltam meg: a pillanat, amelyben vagyunk, az a legértékesebb.

Balázs Anita
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Munkavállalók (6.)
Bután pénzt keresni
Szigetország ide vagy oda, két dologban
biztosan előtte jár Románia: nagyon gyatra a mobiltelefonos térerő, de még ennél is
rosszabb a Wifihálózat. Megállapításom akár
megalapozatlannak is tűnhetne, ha nem bő
ötpercnyire lenne a legközelebbi lakott település. És nem röstelltek aláíratni velem egy
„miniszerződést”, hogy hajlandó vagyok heti
öt fontot fizetni a wifiszolgáltatásért, illetve ezért az összegért hetente egyszer a céges busz elszállít a legközelebbi kisvárosba
egy gyors bevásárlásra. Bevásárolni mindig
ugyanoda járunk; legalább két alkalom kellett
ahhoz, hogy eligazodjak a polcok között. Szűk
háromnegyed órát hagynak a bóklászásra, a
sofőr morog, ha valaki késik néhány percet,
de ez érthető is, hisz munkaidő után kell szállítgatnia a társaságot.
Szinte már boldog vagyok a kis szobácskám okán, jól elleszek itt magammal, remélem, jó ideig nem raknak mellém senkit. Egyelőre nem hiányzik a társaság, főként nem az
a dorbézolósfajta. Végignyúlok az ágyon, gondolataimba mélyedek. Nem a pillanatnyi helyzetemen vagy az otthoniak iránti nosztalgia
önsajnálatba kergető valóságán töprengek,
sokkal mélyebbre, távolabbi időrétegek mögé
tekintek. Leltározom eddigi életemet, keresem
azokat a sarkalatos pontokat, ahol választani, dönteni lehetett volna másként is. Teszem
mindezt, mert ráérek. Eddigi rohanós, gyakorta felszínes életvitelem miatt ódzkodtam a mélyebb sorsértelmezéstől. A hibák, az elkövetett bakik számolásával hamar felhagyok, mert
számtalanok. Ahogyan legalább akkora garmada kacatot rakhatnék össze azokból a valós
vagy talán csak általam annak vélt sérelmekből, amelyeknek címzettje voltam. Saját vétkeim alól máshonnan várom, vártam a feloldozást, viszont a felém irányított léleköldöklő
nyílröppenetekkel szemben tehetetlen vagyok.
A naivak sorsát élve mindig azt hittem, ha én
szándékosan nem bántok meg másokat, akkor
erre mások sem képesek. Most viszont érzem,
az öregedő pumpát sok helyen átszaggatták az
évtizedek során, egyre silányabban képes ellátni feladatát. Merre menekülhetnék, vajon a
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földrajzi távolságok életelixírként hasznosíthatók? Nem valószínű, hisz önmagamban hordozom a szeretettekkel együtt mindazt, mindazokat, amik, akik azzá tettek, ami vagyok.
Önlétem elől nincs menekülés még odaát sem.
Révedezésemből a szomszédból áthallatszó
szakadozott horkolás ránt vissza a valóságba.
Még örülök is neki, mert önmagammal társalogva egyre mélyebb bugyraiba rántana az
elmúlt idő. Hisz gyarlóságok közepette sem
voltam soha magányos: az örömöt hozó, kön�nyeket letörlő sohasem tágított mellőlem. Makacsul szeret engem.
A horkantások kétszólamúvá válnak, sőt
már hárman is beszálltak a „vetélkedőbe”.
Ittlétem során különböző válfajaival sikerült
megismerkednem e „zenei világnak”. Van az
a fel-fellobbanó, mint hirtelen szellőtől hamu
alól a láng, ami aztán gyorsan ismét alábbhagy. Mormogássá szelídülve erőt gyűjt, s
amikor már azt hiszed, hogy vége van, akkor
újult erővel ismét nekirugaszkodik. Számomra ez a legidegesítőbb, mert kiszámíthatatlan.
A megállás nélkül horkolók lettek a „kedvenceim”, ők lefekvéstől hajnalig, ahogy mondani
szokás, fújják a kását. Ezzel egy idő után megbarátkoztam, rájöttem, hogy ez a folyamatosság egyfajta biztonságérzetet, nyugalmat ad,
semmi váratlan nem fog történni, ameddig ők
aktívak. Magamban el is neveztem őket házőrző kutyáimnak. Immár kötelezően részei az
éjszakámnak, mint faluhelyen sötétedés után
a kiskertekből beosonó virágillat, az óraketyegés vagy a bolhacsípés. Ez utóbbi csupán alternatív jelleggel.
Többféle munkacsoportba tagolódnak az
emberek. Vannak, akik a fóliasátor, üvegház
építésével, karbantartásával foglalkoznak. Mások palántaneveléssel, megint mások a szabad
földön tevékenykednek. Értelemszerűen a legtöbben a betakarítás időszakában lepik el a
farmokat. Engem a palántások közé osztottak
be. De később rájövök, sokkal tágabb értelmet
nyer ez a fogalom, mint ahogyan azt odahaza
értelmezni szokták.
Háromnegyed nyolcra kell kiérni a célterületre, eligazítás végett. Nyolc órakor minden-
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kinek el kell kezdenie a munkát. Előző este
egyeztetek egy román kollégával, akivel egy
csapatban fogok dolgozni, hogy együtt megyünk. Fiatalember, huszonöt év körüli lehet,
intelligensnek látszó, jóarcú gyerek. Már negyedik éve húzza itt az igát. Barna bőrű, valahonnan délről érkezett, szülei Máramarosból
származtak. Hamar kiszúrja, hogy anyámtól
nem sok román szót hallhattam a pólyámban,
így már dicsekszik is vele, hogy az ő felmenői közt is vannak magyarok. Igaz vagy sem,
de kedves gesztusként hat. Bő negyedórát kutyagolok a sudár legény nyomdokában, szerencsére észleli zihálásomat, lejjebb srófolja a
tempót. Elnézést kér, de számára ez a „normális”.
A fóliasátrak között kövezett, még esőben
is járható az út. Egyelőre nem sokan vagyunk,
tucatnyian talán. Mindenkin fényvisszaverő
mellény. Különböző színűek. A munkavédelem mellett rangjelzést is jelentenek. Az itthon is használatos citromsárga mellény viselője egyszerű munkás, akin rózsaszín van, az
vagy gépész, vagy öntözésért felelős személy,
de lehet bármilyen más alacsonyabb beosztású alkalmazott. A kék mellényesek a csoportvezetők. A reggeli eligazítást általában a zöld
mellényesek tartják, ők adják ki az aznapi feladatot, értelmezésünk szerint egyféle brigádvezetők. A narancsságra mellényt a menedzser viselheti. Ő általában csak egy bólintás
erejéig kommunikál velünk, nagyobb szakmai
megbeszéléseket csak a zöld mellényesekkel,
a kékekkel vagy a rózsaszínekkel folytat. Amikor ő megjelenik, „120”-ra kapcsol mindenki.
A legtöbbet az öntözés, a páratartalom stb. ellenőrzéséért felelős alkalmazottal tárgyal, aki
a Szilágyságból származik. Többnyire leszidásba hajló beszélgetések ezek, ha nem derül is

ki, hogy miről folyik a diskurzus, a gesztikulálásból látni. Nincs mit csodálkozni ezen a menedzseri szigoron, hisz a még gyenge palánta igen sérülékeny, nagy odafigyelést igényel.
Mire a különböző színű mellények jelzésértékét, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos
legelemibb tudnivalókat megtanulom újsütetű ismerősömtől, a kijelölt cigarettázóhelyről
elővánszorognak sorstársaim. Befordul a céges Renault-val a zöld mellényes is. Mindenkivel kezet fog, angolul köszön, meg bolgárul,
lengyelül is. Vagyunk még itt románok és magyarok is. Már tud rólam. Elsőre románt szeretne faragni belőlem, még egy „buné”-re is
futja tőle. A Székelyföldről érkezett Ferenc,
aki Wass Albert minden fellelhető könyvét elolvasta, korrigálja a „zöldet”, hogy bizony magyar vagyok, ezért ne keverje a puliszkát a töltött káposztával. Tudomásul veszi, „leokézza”
az észrevételt, de egy „jónapotra” már nem
telik tőle. Ezt nem kell rossz néven venni,
amúgy is jó barátok Ferenccel, aki, mostanság
hallottam, már kék mellényes lett. Később sokat beszélgettünk székely pártfogómmal irodalomról, hitről, politikáról. Az utóbbi kettőről
másmilyen a véleményünk.
Angliában két dolgot lehet tenni leginkább:
butulni és pénzt keresni. „Nagyon sok buta
ember van itt. Magyar is. Az egyik szilágysági
faluból legalább harminc fiatalt ismerek. Nem
értem az ottaniakat, 17-18 évesen már gürcölni küldik a szülők a gyermekeiket ahelyett,
hogy tanulnának. Egyiküknek sincs érettségije, de szép háza, az igen. Jó barátaim, dolgos
fiatalok, de a bű vagy bánál nem jutottak sokkal többre. Nem lesz ez elegendő a megmaradásunkhoz” – sommázza megismerkedésünket követően Ferenc.

D. Mészáros Elek
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Új tervek
a filharmóniában
A Nagyváradi Állami Filharmóniában új művészeti
vezetővel indul a munka az új esztendőben:
Kurucz Tibor hegedűművész vette át az ősszel
nyugdíjba vonult, de fuvolásként továbbra is
a zenekarban maradt Foica Lászlótól az
irányítást. Ilyenkor a legtermészetesebb kérdés,
hogy mik a tervei, vannak-e olyan elképzelései
Kurucz Tibornak, melyek változtatnának
az eddigieken, és melyek ezek az újdonságok.
– Új elképzeléseim természetesen vannak,
de semmiképpen sem akarok most minden
eddig megszokottat felborítani. Hosszú távra képzelem el a változást, nem akarom és
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nem is lehet rövid távon megoldani az óhatatlanul felmerülő gondokat. Megpróbálom
röviden összefoglalni az igényeimet és elképzeléseket, szeretném ugyanis elkerülni, hogy
konkrétumok hiányában a szerencsére folyamatosan növekvő közönségünkből bárki
is azt gondolja, ki tudja, milyen nagy bajokat takargatunk. Először is szeretném leszögezni, hogy a zenekarunkban csak jó és nagyon jó zenészek vannak, de mivel bármilyen
munkában szükség van fejlődésre, ez nálunk
is elkerülhetetlen. Úgy érzem, a minőség
szempontjából stagnálunk, ami előbb-utóbb
felszínre kerülne. Azt szeretném, ha a hétfő
reggeli próbákra mindenki felkészülten jönne, ne kelljen senkinek kedden vagy esetleg
szerdán behoznia azt a begyakorlási szintet,
amire a pénteki szabadnapot szánjuk. Csakis
ezzel a feltétellel lehetne elérni, hogy a saját
lehetőségünk 80-90 százalékában teljesítsen
mindenki a csütörtöki koncerten. Eddig csak
hangfelvétel készült a koncertről, ezentúl videó is lesz, s az egyértelműen megmutatja
majd, kinél milyen hibákat kell kiküszöbölnünk. Ugyanehhez a témakörhöz tartozik,
hogy nagyon sok fiatal van a zenekarban, nekik pedig mindenképpen példára van szükségük: ha már az első próbanapon látják a
felkészültséget, mondhatni, automatikusan
átveszik. Már rövid távon meg fog látszani a
hatás, de a zenekari repertoár teljesítéséhez
az a bizonyos rövid táv is – az én esetemben
mindenképp így volt – körülbelül öt évet jelent.
– Köszönöm, hogy említette az indulás
periódusát. Ha lehet, tekintsünk vissza egy
kicsit a kezdetekre…
– Érettségi után, 1994-ben kezdtem a kolozsvári zeneakadémiát, és ’97-től már tagja
lettem a nagyváradi zenekarnak. Másfél éven
át játszottam az első hegedű szólamát, majd
három évre átmentem Marosvásárhelyre, mivel volt kollégákkal megalakítottuk a Tiberius
vonósnégyest, és könnyebben tudtunk dolgozni, ha én is ott vagyok. A kvartett tagja
volt Molnár Tibor első hegedűs, én a másod-

zene – kultúra
hegedűs, Mihálydeák Endre brácsás és Kozma Péter csellista. Péter sajnos nagyon fiatalon elhunyt, de így is hét évig dolgoztunk
együtt. Rengeteg mesterkurzuson vettünk
részt, elsősorban Ausztriában és Angliában,
és állítom, hogy a tanultak legalább 80 százalékát ezeken a mesterkurzusokon sajátítottam
el. A legtöbbet például Ausztriában az Amadeus vonósnégyestől, illetve Devich Sándortól, ő a Bartók vonósnégyes tagja volt. A
szorosan vett szakmai ismeretek elsajátítása mellett elsősorban azt emelném ki, hogy
megtanultuk, hogyan is kell együtt játszani.
2002-ig voltam Vásárhelyen, 2003-ban pedig versenyvizsgán elnyertem itthon, Váradon a zenekar másodhegedű szólamvezetői
posztját.
– Ezek az előzmények feltehetőleg közrejátszottak abban is, hogy megalakulása óta
tagja a Nagy Kálmán koncertmester kezdeményezte és vezette Michael Haydn Kamarazenekarnak.
– Igen, természetesen. A kamarazenélés
nagyon szép nagyváradi hagyomány, de ezen
túlmenően mindig élmény együtt játszani, s
ez nemcsak a kamaraegyüttesben, de a nagy
zenekarban is érződik, hisz egész másképpen
tudunk egymásra figyelni.

– Az idei évad januártól kezdődő műsortervét már az új művészeti igazgató állította össze. Mi változik, mi követi az eddigi elveket?
– Már június végéig megvan a műsor, a közönség igényének megfelelően zömében preklasszikus, klasszikus és romantikus műveket
fogunk játszani, természetesen követve a Beethoven születésének 250. évfordulójáról megemlékező emlékév követelményeit is. A jövő
évadra szeretnénk egy operett- és egy operaestet rendezni, mert a közönség igényli, de a
jövő évadról még túl korai beszélnünk. Vannak elképzeléseim karmestereket, szólistákat
illetően, meglátjuk, hogyan alakul majd.
– Létezik egy olyan városi legenda, miszerint a zenészek belebetegednek, ha gyerekeik nem követik őket a pályán. Mi a helyzet e
téren a Kurucz családban?
– A legendát én is igazolom, ha nem is épp
száz százalékban, én viszont egyik gyerekemet sem kényszerítettem zenélni. Ők akarták,
és most már jól is hegedülnek, de nem tőlem,
hanem Kálmántól tanulnak. S ha nem is köteleztem őket, de nagyon örülök, hogy a hegedűt választották, és büszke vagyok mindkét
gyermekemre.

Molnár Judit

Programajánló januárra
A nagyváradi Szigligeti Színház
társulatai ezúttal is változatos
darabokkal várják mind a gyermek,
mind a felnőtt közönséget.
A koncerteket csütörtökönként
este 7-től a filharmónia Bartók–
Enescu termében tartják, a bérletek
érvényesek, jegyek a filharmónia
székhelyén (Szilágyi Dezső, ma
Moscovei utca 5. szám) válthatók
hétköznapokon 11–16 óra között.

Szigligeti Színház
17., péntek 18 óra, Szigligeti Stúdió: Tündér Lala;
17., péntek 19 óra, Szigligeti Színház:
Macskajáték, Szigligeti Ede-bérlet;
18., szombat 17 óra, Szigligeti Színház:
Macskajáték, Gábor József-bérlet;
18., szombat 17 óra, Szigligeti Stúdió: Tangó;

19., vasárnap 17 óra, Árkádia színpad: János vitéz;
19., vasárnap 19 óra, Szigligeti Stúdió: Catullus;
22., szerda 19 óra, Szigligeti Színház:
Sybill – A magyar kultúra napja;
26., vasárnap 19 óra, Szigligeti Stúdió:
Amikor a pásztor…, Nagyvárad táncbérlet;
27., hétfő 19 óra, Szigligeti Stúdió: Aranyos szegelet, Nagyvárad táncbérlet
28., kedd 10 óra, Árkádia színpad: Óz, a
nagy varázsló;
28., kedd 19 óra, Szigligeti Stúdió: Lila
ákác;
29., szerda 10 és 12 óra, Érmihályfalva: Óz,
a nagy varázsló;
29., szerda 17 óra, Szigligeti Stúdió: Lila
ákác;
30., csütörtök 18 óra, Szigligeti Stúdió:
Tündér Lala.

Nagyváradi Állami Filharmónia
16., 19 óra, szimfonikus hangverseny. Műsoron: T. Albinoni: B-dúr trombitaverseny,
op. 7, no. 3.; O. Respighi: Régi dalok és táncok – 3. szvit; G. Torelli: D-dúr trombitaverseny; J. Haydn: 82., C-dúr (Medve) szimfónia,
Hob. I:82. Vezényel: Horváth József, közreműködik: Gabriel Gyarmati (trombita).
23., 19 óra, Beethoven-est a zeneszerző születése 250. évfordulójának tiszteletére. Műsoron: Coriolan – nyitány, op.
62.; 1., C-dúr zongoraverseny, op. 15.; III.,
Esz-dúr (Eroica) szimfónia, op. 55. Vezényel: Jankó Zsolt, közreműködik: Cătălina
Butcaru (zongora – Ausztria).
30., 19 óra, szimfonikus hangverseny. Műsoron: J. Sibelius: d-moll hegedűverseny,
op. 47.; A. Dvořak: VIII., G-dúr szimfónia,
op. 88. Vezényel: Romeo Rîmbu, közreműködik: Remus Azoiţei (hegedű – Anglia).
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Átadták az új
forgószínpadot
Magyarországi és Bihar megyei elöljárók,
meghívottak jelenlétében adták át a Szigligeti
Színházban az ott működő két társulatnak
az új forgószínpadot, illetve az új hangés fénytechnikai berendezéseket.

Korszerűsítették
a hangés fénytechnikát

A beruházást a RO–HU 445, A román–
magyar határon átnyúló kulturális inkubátor
az előadó-művészetek számára elnevezésű
projekt keretében végezték el, s mint elhangzott, ez az első olyan határon átívelő projekt,
melynek váradi részét befejezték. A 7,4 millió
euró értékű beruházásból a nagyváradi teátrum része 1,029 millió euró volt.
A decemberi átadáson Czvikker Katalin,
a Szigligeti Színház főigazgatója köszöntötte a
megjelenteket Elvira Rîmbu, a Regina Maria Színház megbízott vezetője társaságában.
Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, dr. Papp László, Debrecen polgármestere, Bulcsu László, a Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés alelnöke, Szabó Ödön parlamenti képviselő, Gemza Péter, a debreceni Csokonai Színház igazgatója, valamint a kivitelezők részéről Beniamin Rus, a Selina Grup
és Vernes András, az Energolux Kft. vezetője ismertette a projekt technikai részleteit. Novák Eszter, a Szigligeti Társulat vezetője felidézte, hogy forgószínpadot a japán

Modern gépezetet építettek „a világot jelentő
deszkák” alá

kabuki színházban használtak először, Európában 1894-ben egy müncheni Don Giovanni-előadáshoz építettek ilyet. Szavai után
Tasnádi-Sáhy Noémi és Sebestyén Hunor színművész adott ízelítőt a szilveszterkor

A szilveszteri bemutatóig gyakorolhatták
a technikusok az új vezérlő kezelését
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FERDÍTGETÜNK

Nyelvi drágakő
Előszeretettel kerülöm az olyan
megfogalmazásokat, amelyek az egyik nyelv
felsőbbrendűségét, értékesebb voltát hirdetik
egy másikkal szemben. Különösen, ha két
anyanyelvet ütköztetnek ilyenképpen, mivel
az összehasonlítgatás egy bizonyos fokon olyan
nevetséges, mintha ketten azon vitatkoznának,
kinek az édesanyja szebb.
Tudatosan vagy félig-meddig öntudatlanul
mindenkinek a saját anyanyelve a legkedvesebb, az áll hozzá a legközelebb, azt ismeri legjobban. De akaratomon kívül néha csak belesodródom egy-egy ilyen nyelvi „vetélkedésbe”,
akkor viszont a különböző nyelvi szerkezet érdekességeiről, idegenek számára könnyen
vagy nehezen elsajátíthatóságáról beszélek.
Magyarán: nem hagyom magam csőbe húzni,
mert nagyon rossz szájízt hagyna maga után
az értelmetlen hőzöngés.
Most viszont büszke vagyok, hogy szinte
észrevétlenül sikerült belopnom azt a kifeje-

Ø

előadandó Sybill című operettből, majd Adrian Locovei, a Iosif Vulcan Társulat művészeti vezetője után a Criºana Néptáncegyüttes zenészei léptek az új forgószínpadra.

Elvira Rîmbu és Czvikker Katalin, mögöttük az ünnepélyes átadó rendezvény
meghívottai a forgószínpadon

zést, amiről épp írni szeretnék a nyelvi érdekességekről szóló sorozatunkban: a bevezető
érvelés után, mintegy összefoglalva a lényeget, azt a szót használtam, hogy magyarán.
Csoda vajon? Dehogyis! Épp csak ennek a
szónak és származékainak a felbukkanása
mondható páratlan leleménynek: a megértést
ugyanis az anyanyelvünk megnevezése hordozza, tehát mi, mindannyian megértjük, miről van szó. Nincs szükség semmiféle külön
magyarázatra, magyarázkodásra. Lefordításával hiába is gyötrődnénk, fogadjuk el, hogy ez
a mi nyelvünk külön kincse. A közelünkben
élő más nyelveken a latin eredetű explikálást
használják, vagyis számukra az érthetővé tétel
a példák felsorakoztatását, az exemplifikálást
jelenti.
Nem tudom, van-e még olyan nyelv a világon, ami hasonlóan értet meg valamit, ahogy
mi magyarázunk, és annak ellenére, hogy
nem is volna olyan nehéz ennek utánajárnom, nem teszem: megőrzöm a kincset érő
leleményt magamnak/magunknak, remélve,
hogy nem engedjük porba gurulni egyedülálló
nyelvi drágakövünket.

Molnár Judit

A munkához fél év sem kellett: a július 17-i
szerződéskötés után a kivitelezők tartották a
vállalt határidőt. Kiöntötték a forgószínpad
alapját, beszerezték a hang- és fénytechnikai
berendezéseket, ezeket a vezérlőből kezelik a
technikusok. A forgószínpad tartóelemeit no
vember 6-án kezdték felszerelni, ellenőrizték
a futópálya pontosságát is; a 8 méter átmérőjű forgó rész mozgásának hibahatára nem
haladhatja meg a 2 millimétert. A központi
tartóoszlopba bevezették a vezérlést, a színpadot forgató motorokat is elhelyezték. A tartóelemek összeszerelésével egyidejűleg zajlott a
díszlettartók (trégerek) gépesítése, ezek a díszletelemek és világítótestek gépi mozgatása révén megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a
színpadi háttérszemélyzet munkáját. Az eredményt már az átadáskor egy rövid, de látványos bemutatón láthattuk.

F. N. L.
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A századforduló
utáni Bazárszoros
Két századfordulóbeli képeslap segítségével
emlékezünk az egykori Bazárszorosra, a Fő
utcának a Bémer térről nyíló, kezdeti szakaszára.

Az új bazárépület
nem sokkal
a felépítése után
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Az első képeslap a Fő utcának azt a szűkebb szakaszát ábrázolja, amelyet két oldalán
két bazárépület is szegélyezett: az 1877-ben
épített földszintes és az 1900-ból való emeletes. A régebbi bazárt két emeletes ház közé
szorították, a kép előterében levő Guttmannház és a távolabb levő közé, amely 1915 tavaszától a Park szálloda lett. Az utóbbi emeletén
volt a Bihar Megyei Nemzeti Kaszinó. Több
mint fél évszázad elteltével, 1888 nyarán a kaszinó elköltözött az Orsolya-rend által az Úri
utca sarkán felépített új épület emeletére.
De mit ír a régi kaszinóról K. Nagy Sándor nem sokkal az új helyiségbe való költözés
előtt? A Nagysándor József utca „jobb szegletét egy nagy, emeletes – erkélyes – épület
foglalja el, ahol van a Bihar Megyei Nemzeti
Casino, mely 1833. évi március 6-án alakult
meg Fényes Károly táblabíró inditványozása
folytán és 1833. évi július elsőjén költözött be
ez épületbe, mely akkor Gróf Rhédey Ádám
tulajdonát képezte. A Casino könyvtára az irodalom legjelesebb termékeit tartalmazó 2000
kötet könyvet számlál, – összesen 36 folyóirat

2020. január

és hírlap, még pedig 26 magyar, 6 német, 3
francia és egy román – áll az olvasók szolgálatára, – az ízlés és kényelem követelése szerint bebútorozott szép helyiségek a szórakozás
céljaira szolgáló felszerelésekkel is gazdagon
el vannak látva… A Casino mellett csinos Bazár van, telve boltokkal, melyek eltakarják az
udvarban levő nyári színkört; ez csinos deszkabódé, hol a váradi türelmes közönség tavasz
kellemében, nyár forróságában s ősz hidegében – egy szóval akkor, midőn más vagy kerüli
vagy keresi a zárt helyeket – itt didergi vagy izzadja végig az előadásokat, a téli szállásaikról
kényszerűségből (mert ott még elég kenyérre
valót sem kereshetnek) elvándorló színtársulatoktól, hol a deszkabódé sem a meleg, sem
a hideg ellen nem képes védeni. Télen? – akkor néha egy-egy festett lovakkal, kedvetlen
bohócokkal s bohóskodó művészekkel ellátott
lovarda, – vagy régen színházi nyugdíjt élvező,
elagott hangú dalművész, vagy zenetanításból megélni nem tudó virtuóz hangversenye
részesít bennünket művészi élvezetben. Hát
az állandó színház? Az igaz, hogy 1799-ben
megkezdődtek Váradon a rendes színi előadások, – az is igaz, hogy már 1827-ben nemcsak kimutattatott az állandó színház helye,
hanem terve is elkészíttetett, – az is igaz, hogy
1829-ben, későbben 1857-ben új színházi tervek készíttettek s első szerint az Apolló, második szerint a Szent László tér jelöltetett ki a
színházépítés helyéül, az is igaz, hogy 1883ban ismét elhatároztatott az állandó színház
építése és pedig a Nagypiacra, – az is igaz,
hogy 1829-ben 10.000 frt. s 1842-ben 2078
frt volt gyűjtve az állandó színházalap javára:
– de be kell vallani, hogy az állandó színházunk mai napig sincs, sőt még a begyűlt ös�szegek tartózkodási helye is ismeretlen…” –
Ez áll K. Nagy Sándor 1885-ben megjelent
útikönyvében.
Mintha csak érezte volna, hogy még sokat
kell várniuk a váradiaknak a kőszínházra. De
addig, kerek másfél évtizeden keresztül, továbbra is csak a „csinos deszkabódé” s a nyári
színkört eltakaró, úgyszintén „csinos” Bazár-

a régi Várad

Egy régi „körbeírt”
hosszú címzésű
képeslap

épület maradt a színházkedvelő közönségnek.
És bár az útikönyv szerzője csinosnak titulálta mindkettőt, ezek az építmények távol álltak
attól, hogy így minősítsék őket. Le is bontották később mindkettőt…
Nagyjából hasonló helyről készült, nagyon
szépen megkomponált másik képeslapot is
bemutatunk. Vélhetően a Bazárszoros korabeli hangulatát próbálta hangsúlyozni a nagyváradi Schönfeld Sámuel lapkiadó azzal, hogy
elegáns nőket és egy cilinderes férfit montírozott a kép előterébe. Ketten egy kis kalapos
kislánnyal az Áldás – a későbbi Rimanóczy –
utca irányába igyekeznek, akárcsak néhány
lépéssel előttük egy fekete ruhás hölgy. Az
utca sarkánál egy konflis a színház felé kanyarodott éppen, meglepő módon az úttest jobb
szélén, hiszen ebben az időben még a „balra
hajts!” volt a szokás. A távolban a macskaköves úttesten két másik férfi bandukol, de hogy
hová, azt nehéz volna megmondani. Egészében véve egy szép képeslapot készített a már
említett kiadó. Nagy kár, hogy a feladó hölgy
körbeírta a hosszú címzésű lapot, amivel nagyon rontotta a képeslap esztétikai értékét.
De ha már szóba kerültek a lapra írottak,
lássuk, mi is maradt fenn Halász Etelka tollából. Szövegét a lap felső részén kezdte, majd a
bazárépület és a vele szemben levő Guttmanféle ház közötti szabad térségben folytatta:
„Kedves Kamill! A képeslapon küldött üdvözlet nagyon jólesett. Én bizony még mindég
gyöngélkedő vagyok – ma először ágyon kívül
idehaza. Írjon olykor édes Kamill – ha mes�sze kerültünk is – mindég szívesen gondolunk
magára.”
Több hely nem lévén a két ház között, a további mondanivalóját a feladó a lap alján folytatta, majd felkanyarította a képeslap jobb szélére: „Reméljük ha Erdélybe megy – erre veszi

útját, és legalább 24 órát minálunk tölt. Szívélyesen üdvözli Halász Etelka.”
Úgy tűnik, hogy Etelka kevesellte, hogy
csak a maga nevében írjon az őket úgyszintén képeslapon üdvözlő Kamillnak, ezért a
lap bal szélén levő üres mezőbe még odaírta: „Imi puszizza – az uram üdvözli.” Bár nem
biztos, hogy jól sikerült kibogoznom a „puszizza” szót, Imi valószínűleg a Halászék kisfia lehetett, és a bizonyos „kedves” Kamill a család
barátja, aki már megfordulhatott náluk. Hogy
honnan jöhetne majd Kamill erdélyi úti céllal,
ez ebből a pár sorból nem deríthető ki. Valószínű, hogy nem a főváros irányából, hiszen
akkor nem kerülhette volna el Nagyváradot.
Valahol délebben, Szeged, Gyula térségében
lakhatott Kamill, ahonnan más úton is megközelíthette Erdélyt. Természetesen csak bízhatunk abban, hogy a képeslap megírását követően rövidesen meggyógyult Halász Etelka,
és ágyon kívül tölthette élete további napjait…
De ne pazaroljunk több időt a képeslapra
írott szövegre, szánjunk ellenben némi figyelmet a rajta látható bazárépület sarki üzleteire.
A földszint sarki részén a cégtábla szerint Zala
Ferenc áruháza működött. Ugyanitt – a legtöbb századfordulós képeslap szerint – a Wéber Testvérek áruháza volt. A színház irányában a sarokig még két üzlet nevét örökítették
meg a korabeli képeslapok: Ausländer Berta és a másik sarkon Frankl Róza nevét. Volt
olyan lap is, amelyen Ausländer cégtáblája helyett már a Wéber Testvérek divatterme szerepel. Terjeszkedhettek tehát Wéberék. Nem
csoda, hiszen a korabeli reklámok szerint náluk lehetett kapni a legszebb női felöltőket,
kislánykabátokat, kosztümöket. Természetesen, amíg el nem sodorta őket is a történelem vihara…

Péter I. Zoltán
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Mátyus Kata hagyatéka
A Kaposvári Egyetem nyugalmazott főiskolai
tanára adjunktus kollégájával ismét érdekes
és értékes levéltári leletre bukkant. Ezúttal
egy XVII. század eleji végrendeletet elemeztek
alaposan, és lapunknak ajánlották fel közlésre,
ugyanis az örökhagyó Bihar megyei volt.
Elsőként arra keressük a választ, hogy vajon ki lehetett az a Bihar megyei Bél faluban
élő Mátyus Kata, aki 1604. december 10-én
tollba mondta a végrendeletét nemzetes vitézlő Ujlaki Philep (később Filep) deák uramnak,
annak Feni Zsuzsánna nevű felesége és váradi
nemes Rumi Gáspár deák előtt. A végakarótól
tudjuk meg, hogy az előző férje vitézlő Király
Albert volt. Neki már volt az előző házasságából egy fia, Király György, aki a leírás alapján
már felnőtt korú volt. Az első férj elhalálozása
után az özvegy újból férjhez ment, mégpedig
„Boldog-Ujfalusi” Nagy Gergelyhez (akinek a
megkülönböztető, esetleg nemesi előnevét a
testamentum bevezetőjében másképp írták le,
mégpedig „Bodokü ujfalvi” alakban; Boldogkőújfalu neve régen Bodókőváralja volt, falu a
régi Abaúj-Torna vármegyében). Katának már
tőle született egy fia, Mihály. Ezen okirat keletkezésekor várandós volt a második gyermekével, akiről így ír: „…mostani reám váró állapotban… a kit minden nap várok, kit nem
tudok ha fiu lészen vagy leány”.
A végakarat bevezetésében leíratja, hogy
nem beteg, tehát nem emiatt készítette a végrendeletét. Talán már idősebbnek számított
abban a korban az újabb gyermekáldáshoz,
ezért került sor a végrendelkezésre? Mindös�sze e néhány főből állt a családja, sajnos egyiküknek sem említi az életkorát. Számunkra
nagy hátrány az is, hogy hiányoznak az olyan
adatok, mint: mikor és hol születtek, kik voltak a szüleik, nászaik, testvéreik, sógorságuk,
távolibb rokonaik. A férjek származása, nemesek voltak-e, milyen rangjuk volt, miféle szerepet töltöttek be az akkori Bihar vármegyében,
milyen vallási felekezethez tartoztak, mit hagyott az egyes egyházakra, ami általános szokás volt; halálozása esetén hová temessék –
és sorolhatnánk a kérdéseinket, amelyekre a
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végrendeletben szokatlan módon nem lelünk
választ. Pedig az ilyen okiratok nagyon részletesen szokták taglalni mindezeket az adatokat a pontosítás érdekében, s minderről a két
deáknak, akiknek a jelenlétében készítette, bizonyára tudomása volt, hisz iskoláikban megtanították őket ezen formaságok betartására.
Csak két feleletet találhatunk e hiányosságra: vagy váratlan gyorsasággal, igen rövid idő
alatt készülhetett e testamentum, azaz mégis
beteg volt, s esetleg tartott a szülés kimenetelétől; vagy olyan családról van szó, akit akkor
és ott mindenki ismert, ezért rendhagyó tartalmú a szövegezés. (Magát az okiratot dr. Komáromi András írta át, és közölte a Történelmi Tár 1903. évi kötetében.)
Átnézve minden genealógiát, családtörténetet, nem leltünk a család nyomára. Akkor
miért is gondoltuk, hogy Mátyus Kata családja
nemesi származású lehetett? Felsorolunk néhány közvetett bizonyítékot. A második férj
neve előtt nemesi előnév szerepel. Amikor említi őket, akkor a vitézlő vagy a nemzetes jelzővel vezeti be a nevüket. Amint a későbbiekben majd részletezzük, nagyon sok arany vagy
aranyozott ezüst használati eszközük és ékszerük volt, köztük két pecsétgyűrű, ezek közül
az egyikkel, a sajátjával hitelesítette a végrendeletét. A ruháik mind a legfinomabb anyagokból készültek (atlasz, azaz nehéz, fényes
selyemszövet; kamuka damasztszövet; bársony), legtöbbjük skófiummal, azaz ezüst- vagy
aranyszállal volt hímezve. A leírt dolmányok,
menték, subák mind értékes szőrmével voltak
díszítve és bélelve, nyesttel, petymeggel (ritka
és értékes macskaféle szőrméje). A család férfi tagjainak sok és díszes fegyvere, lószerszáma volt. Váradon és Bélen kívül öt faluban volt
még házuk, és az itt található szőleiken kívül
ezekben „rész” jószággal rendelkeztek, ahol
jobbágyaik voltak. Ez utóbbiak közül az előző
férjével, Király Alberttel „négy ház jobbágyot”
Barbócs Jánosnak, fiának és lányának adtak
– az ajándékozás okát nem említi az okmány.
Végül említsük meg a testamentum megfogalmazóját, illetve tanúit is, akik mindketten nemes származású deákok voltak.
Összefoglalva: tehát a végrendelet alapján
sok mindent tudtunk a címben szereplő Mátyus Katáról és a családjáról, azonban mégis
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nagyon keveset ahhoz, hogy magát a családtörténetet kiegészíthettük volna újabb adatokkal.
A további kutatáshoz Dáné Veronka, a Debreceni Egyetem oktatója adott szakmai segítséget. Az általa ajánlott és kapott, már nyomtatásban megjelent dokumentumok alapján
sikerült a családról újabb adatokkal kiegészíteni a már leírtakat. (Itt köszönjük meg a szíves segítségét.) A dokumentumok: Az erdélyi
fejedelmek királyi könyvei és Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei, amelyeknek oklevélkivonataiban értékes és viszonylag sok új momentumot tudtunk meg Mátyus Kata családjáról.
Elsőként meg kell említeni, hogy Király
Albert Báthory István lengyel királysága idejében, 1579–80-ban Lublinban és Zawołocban
lovassági parancsnok volt, majd 1588-tól Báthori Zsigmond alatt az udvari lovasok prefektusa, 1590-től pedig a váradi udvari familiárisok kapitánya. A továbbiakban időrendben
közöljük róla és feleségéről a fennmaradt tartalmi kivonatok alapján a következő életrajzi
adatokat.
Az első egy perirat, amely 1588-ban íródott a váradi káptalanban mint hiteles helyen.
Ebből derül ki, hogy Mátyus Kata édesapja
„Byk-i” Mátyus János volt. (A biki lehetett nemesi előnév, de az is, hogy a latin de elöljáró
csupán a származási helyét jelölte.) Halála után
fiú nem maradt a családjában – ahogy írják „fiági magvaszakadása” –, csak a kiskorú és árva
Katalin nevű leánya. Ekkor Hort nevű faluban
(Szabolcs vármegye) lévő részjószágát Báthori
Kristóf vajda Zalay Jánosnak és feleségének,
Majady Fruzsinának adta. 1588-ban Kata, aki
már ekkor férjnél volt, mégpedig „Gagy-i” Király Albert felesége, visszaperelte e jószágot.
(Gagy falu a régi Udvarhely vármegyében található.) Mint kiderült, a pert megnyerték, és a
birtokaikat visszakapták. Mindezt 1589-ben a
gyulafehérvári káptalan is megerősítette, átírta. Ebben is megemlítik a férjet mint az udvari lovasok kapitányát s az indokot is: „hűséges
szolgálatai miatt”. Ez az adat azt bizonyíthatja,
hogy a Mátyus család eredetileg Szabolcs vár-

megyéből eredt, ott lehettek a birtokaik. A korán árvaságra jutott Katalin bizonyára nagyon
fiatalon mehetett férjhez, ha még 1604-ben
szülőképes korban volt. Azonban mint férjezett asszony már korábban is visszakövetelhette volt apai birtokrészét, amelyből az akkor jogosan neki járó „leánynegyedet” nem adták ki
neki Zalay Jánosék.
1588-ban a vajda baráti szolgálataiért neki
adományozott egy Kavasd prédiumban (Bihar
megye) lévő „puszta ősi jobbágytelket”, amely
korábban Lely Jánosé volt. Az itt említett Lely
valószínűleg elszegényedhetett, mivel négy falut is elzálogosított Király Albertnek 500 magyar arany forintért, s egyben őt jelölte meg
gyermekei gyámjául.
1590-ben a házaspár Gyulafehérvár (város)
falain kívül, a Lippa utcában egy nemesi udvarházat és egy kúriát (itt valószínűleg csak
egy épületről van szó), valamint a város határában a „Borbandpataka” mellett egy rétet
vásárolt 260 forintért. Az eset érdekessége,
hogy amikor ezeket átírják, akkor az oklevélkivonatban az szerepel, hogy szolgálatai jutalmául a vajda nekik „adományozza azokban
lévő királyi jogát” is, azaz örökös birtokaik
lettek azok. A későbbi végrendeletben sem a
kavasdi, sem a fehérvári ingatlan nem szerepel, tehát időközben azokat eladhatták.
1591. március 5-én kelt egy érdekes határozat Király Alberttel kapcsolatosan. Ez megállapítja, hogy öregségére való tekintettel a
város utcáin éjjel teljesítendő őrséget már nem
tudja ellátni, ezért minden teher alól az élete
végéig mentesítik. E szövegbe van beleszőve,
hogy az említett Lippa utcában egy sarokházban lakott. Még ez évben két meg nem nevezett falu adójának tizedét engedik át neki. Majd
Okland faluban (más néven: Homoródoklánd
a volt Udvarhelyszék vármegyében) kap részjószágot. És mindegyik esetben megismételve, hogy mindezeket „szolgálatai jutalmául”
adományozták neki.
A nevét tartalmazó utolsó oklevél 1599.
június 7-én kelt. Ebben olvasható, hogy
„Czelna” nevű egész birtokát, amelyet Báthori Zsigmond adományozott neki, cserébe
adja. Mégpedig „Szemere Zoboszló” birtokbeli (Szabolcs vármegye) apai részéért és Várad városának Szent Miklós nevű utcájában, a
Sebes-Körösön épült háromkerekű malomért.
Mivel a csereérték nem volt egyenlő, ezért 50
forint értékkülönbözetet fizetett értük. Az apai
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A bizonyságtevő énekes
Nagyváradon járt
A Nagyváradi Hit Gyülekezetének meghívására
az Oradea Shopping City Ambasador
nagytermében koncertezett Oláh Gergő,
a magyarországi 2012-es X-Faktor tehetségkutató
verseny győztese. Vallott lapunknak hitéről,
családjáról, pályafutásáról.

Oláh Gergő
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– Miért éppen egy keresztény gyülekezethez jött el koncertezni Nagyváradra?
– Ez a város nem ismeretlen számomra,
már háromszor léptem fel itt. Ezúttal a helyi
Hit Gyülekezete pásztora, Szűcs István meghívására érkeztem a salgótarjáni gyülekezet
lelkipásztorával, Illés Kornéllal együtt. Egy
kétnapos regionális keresztény konferencián
vettünk részt, első este nagyszerű, értő közönség előtt énekeltem, másnap pedig a két istentiszteleti alkalmon Illés Kornél hirdette az igét.
– Hogyan került kapcsolatba ezzel a közösséggel?
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– Nem titkolom senki előtt, a Hit Gyülekezetének tagja vagyok. Szüleim is ebben a
közösségben élik meg hitüket, így már gyermekként hallottam az igét, erkölcsi-szellemi
nevelésben részesültem. Tinédzserkorban én
is megéltem a lázadás, az önmagam keresésének időszakát, de ez soha nem nyilvánult meg
szélsőséges módon. Aztán már húszéves korom előtt elfogadtam Jézus Krisztust személyes megváltómnak, azóta igyekszek eszerint
élni.
– Hogyan került kapcsolatba a zenével, illetve az X-Faktor-beli siker mennyire változtatta meg addigi életét?
– Akkor vegyük sorba. Már kisgyermekként énekelgettem óvodai, iskolai ünnepségeken. Viszonylag hamar felismerték, hogy
jó hangú gyerek vagyok. Itt szeretném megjegyezni, hogy mennyire fontos idejében meglátni a tehetséget a fiatalokban. Támogatni,
egyengetni kell az útjukat, mert különben elkallódnak. Ez nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők feladata is. Nősülésem után nehéz körülmények között éltünk feleségemmel,
gyakorta még a mindennapi kenyér előteremtése is bizonytalan volt. Minden munkát elvállaltam, ami csak akadt. Édesapám, amikor
látta, hogy épp betont keverek, odajött hozzám, biztatott, hogy fiam, ez nem a te sorsod, Isten másmilyen jövőt szánt neked. Ez
megragadt bennem, a Teremtő ígéreteihez
foggal-körömmel ragaszkodtam még a kilátástalan helyzetekben is. Az Ő válasza soha
nem késik, csak mi vagyunk türelmetlenek.
Ha előbb jött volna a siker, akkor talán nem
lettem volna elég erős ahhoz, hogy feldolgozzam, de Isten jobban tudja, mikor minek van
itt az ideje. De térjünk vissza a kérdéshez.
Felléptem kisebb-nagyobb versenyeken, többet közülük meg is nyertem. Közben táncolni is tanultam. Jelentkezésem az X-Faktorba
egy külön sztori, hisz valójában eszem ágában
sem volt, hogy oda menjek. Egy előző énekverseny szervezői neveztek be tudtomon kívül
mondván, hogy Gergő, neked ott a helyed.
És a várt csoda beteljesedett, megnyertem a
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dalversenyt. A kérdés második felére válaszolva elmondhatom, hogy nagyban megváltoztatta az életemet mindez, de szerencsére jó
értelemben. Az első interjúk során többnyire
csak egyszavas válaszokra voltam képes, ma
pedig be nem áll a szám, főként, ha Jézusról,
a szeretetről kell bizonyságot tennem. A sztárság nem az, ami kívülről látszik, nagyon sok
a kiégett, félrecsúszott kolléga. Nagy „bukta”
lett volna az életem hit nélkül. Feleségemmel
négy gyermeket nevelünk, a legkisebb mindössze egyéves. 2012-től Budapesten éltünk,
nemrég költöztünk vissza Salgótarjánba, ott
saját házat vásároltunk.
– Mit jelent az Ön számára Salgótarján?
– Mire ezek a sorok megjelennek, már látható lesz a legújabb videoklipem, ami Salgótarjánról készült, abban minden benne van. A
klip ötletgazdája Illés Kornél pásztor, velem
énekel benne a szintén salgótarjáni Szolnoki
Péter, a Bon Bon együttes tagja.
– A zenénél maradva, együttest alakított
Roma Soul névvel. Ez egyfajta zenei irányváltást is jelent?
– Ezzel a formációval szeretnénk kilógni a
sorból, nem a tizenkettő egy tucat elv mentén haladni. Visszanyúlunk az archaikus cigányzenéhez, amihez mai, modern könnyűzenei elemek társulnak. Már a zenekari tagok
nemzetiségi összetétele is egyfajta üzenet a részünkről, roma és magyar emberek teremtik a
jót, fogalmazzák meg közös üzenetüket.

– Hitét megélő keresztényként mennyire
disztingvál a fellépések elfogadásakor, vagy
bármi jöhet?
– Mindig a célt tartom kiindulópontnak, ez
pedig nem más, mint kedvére tenni annak,
akitől kaptam a talentumot. Isten felé imádással fordulok, az embereknek pedig róla teszek
bizonyságot. Hiszem, hogy a zene Istentől
származó, örökké létező, ezért tisztán, hálával kell viszonyulni e kivételes ajándékhoz.
Ebből kiindulva nem fogadok el bármilyen felkérést, diszkókba például nem járok. 2013ban az a megtiszteltetés ért, hogy a Madách
Színház igazgatója, Szirtes Tamás felajánlotta, hogy a Jézus Krisztus szupersztár című
produkcióban rám szabja Heródes szerepét.
Mondanom sem kell, mekkora megtiszteltetésnek számított ez a frissen nyert X-Faktorgyőztesnek. A szöveg java része Jézus-gyalázás volt, ezért nagyrabecsülésemről biztosítva
az igazgató urat, visszautasítottam a felkínált
lehetőséget.
– Újabban több alkalommal fellépett az
Ez az a nap elnevezésű, több felekezetből
érkező, modern egyházzenei formációkkal.
Sokan különbözőképpen vélekednek erről a
„keveredésről”…
– A központban Jézus Krisztus dicsőítése,
megváltó kegyelmének hirdetése áll. Ha ez
az üzenet több ezer fiatalhoz eljut, akkor már
megérte.

Jó hangulat
a váradi koncerten

D. Mészáros Elek
2020. január
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rész valószínűleg a felesége apai részét jelenti,
hisz eredetileg ő lehetett Szabolcs megyéből
való. (Ritka érdekesség, hogy a regesztákban
a XVI. század elején két utca és két folyóvíz
neve is előfordul.)
Amint jeleztük, a továbbiakban nem találkoztunk Király Albert nevével, tehát valószínűleg még ebben az évben elhalálozhatott. Özvegye hamarosan férjhez mehetett
„Boldogújfalusi” Nagy Gergelyhez. Hisz 1604ben, a végrendelkezésekor – ahogy említi –
már volt egy Mihály nevű fiuk, és éppen ekkor
volt várandós a második gyermekükkel.
Ezek után tekintsük át összefoglalva, hogy
mit hagyott örökül a jelenlegi férjének, a mostohafiának, a saját fiúgyermekének, illetve annak, akit akkor még csak a méhében hordott.
(A végakarat nagyon részletesen szól arról,
hogyha az örökösök közül valamelyikük előbb
halna meg, akkor miképp változik az öröklési
sorrend, illetve melyik ingatlan vagy tárgy kié
lesz. Ezeket a variációkat most mellőzzük, mivel számunkra érdektelenek.)
Pénzről csupán egyszer olvashatunk. Az
első férje fiát, Király Györgyöt 500 arannyal
és 100 tallérral elégíti ki, amelyhez még hozzájön az a 100 arany, amellyel egy Nyári Pál
nevű egyén tartozik nekik.
Már szó volt az ingatlanjaik egy részéről, de
itt újra fölsoroljuk az összes házukat, amelyekhez földek, néhányhoz pedig szőlő is tartozott:
Nagyvárad, Bél(i), Keresztúr (Apátkeresztúr),
Hidas~Hidastelek, Pata, Topa (Köröstopa) és
Cselze. Ez utóbbi nem azonosítható, vagy elírás vagy rossz olvasat lehet, talán Cséklye
vagy a fentebb említett Celna?
Ékszerei a következők voltak: hat aranylánc,
a nagyobbikban száz aranyszem van, az egyiken arany függő kereszt, a többi gyöngyökkel
van összefogva vagy kék és zöld zománccal díszítve. Négy arany karperec, egy köves korona, 23 aranygyűrű, némelyikben gyémántkő
van, és a már említett pecsétgyűrűk.
A házban és a háztartásban használatos
eszközök közül csak az értékesebbeket és a
ritkábbakat említi. Mondhatnánk, hogy inkább azokat, amelyek mintegy díszként vagy
ritkán, jeles alkalmakkor szolgáltak az életükben: 13 arany fedeles kupa, közülük egyik virágos, egyik zománccal díszített; három ezüst
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serleg, egyik nagy, a másik kettő közepes méretű; három nagy és öt apró, aranyozott szélű
pohár; két ezüstkanna; 24 ezüstkanál és három -villa, valamint két mosdó korsóstul.
A fent már említett ruhákon kívül bársonyés selyemszoknyák, ezüsttel hímzett olasz vászoning, bogláros pártaövek, főkötők; hímzett
paplan, három bársony vánkoshéj, valamint
13 nagy és kisebb szőnyeg szerepel Mátyus
Kata lajstromában.
Részletesen nem ír lovakról, nagyobb és
apró háziállatokról. Azonban az kiderül, hogy
a lovaknak nagy szerepük lehetett a családban,
főleg a férfiak életében, ugyanis szinte minden
fontos lószerszám akkori neve előkerül a leírásban. Ezek legtöbbje ezüsttel vagy boglárral
ékesített, ritka darab. A felsorolás előtt kiemelnénk, hogy még olyan is szerepel köztük, hogy
„két ló nyakába való ezüst aranyas lánc”. A számokat mellőzve csupán fölsoroljuk ezeket: fékagy, szügyellő, farmatring, boncok~boncsok,
nyakbavető, kötőfék, zabla~zabola, nyereg kápástul. Apró érdekesség, hogy szerepel két
ezüst bot is köztük, amellyel ostor helyett biztatták és irányították a lovakat.
A sort a fegyverekkel zárjuk. Volt belőlük
bőven, hisz a családban három férfi élt az évek
során, a régieket egymástól örökölhették, miközben újakat is vásárolhattak, készíttethettek, az első férj pedig katonaember volt. Jelen
esetben a mostani férje és a mostohafia, Király György osztozik ezeken. (Mihály még kiskorú volt ekkor.) Ezek legtöbbje is ezüst vagy
aranyozott volt, ezért e jelzőket nem ismételjük az egyes daraboknál. A következőket olvashatjuk a végakaratban: szablya (11 db!),
egy-egy pallos és „hegyes tőr”, sisak, jancsár
(török görbe kard), tegez (nyíltartó).
A végrendeletben szereplő legfontosabb
tárgyak ismertetése után a továbbiakban szólnánk az okmány szövegalkotásáról, szóhasználatáról, az akkori magyar nyelv ragozási
rendszeréről s legfontosabb jellemzőiről. Nem
tudjuk, hogy írója hol járt iskolába, mely akkori kollégium írástudományát sajátította el. Ehhez még hozzá kell számítanunk a saját írásgyakorlatát is. Tudjuk, hogy a magyar nyelv
helyesírását ekkor még nem szabályozták, tehát az eltérések iskolánként, országrészenként
és egyénenként is nagyon különbözők voltak.
Ismert tény az is, hogy a mindenkori írott szöveg szabályosabb, archaikusabb az élő szó-

história
használatnál. Ez főként az ilyen műfajú, szinte
jogi szövegnek minősülő okirat esetében érvényes, mint a végrendelet.
Mindezeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy írója nagyon képzett, gyakorlott
egyén volt. Hisz ha a testamentumot olvassuk, szinte nem is érezzük, hogy az 415 évvel ezelőtt keletkezett. Természetesen ez utolsó mondatunk kissé túlzás, mert amint majd
az alábbiakban bemutatjuk, kiderül róla, hogy
az több helyütt magyarázatra szoruló szöveg,
már nyelvemlék.
Megfogalmazása pontos, egyértelmű, csak
a szükséges helyeken magyaráz és ismétel.
Néhol követi a tollba mondó végrendelkező
közbeszúrt, szóbeli megjegyzéseit. Például,
ha valamelyik családtag bekövetkezendő haláláról tesz említést, akkor Mátyus Kata mindig hozzáteszi: „kit az ur Isten távoztasson el”,
vagy „kit az Isten szent fiáért el távoztasson”.
Ennek a szövegbe szúrt frazémának a mai jelentése: az Isten mentesen (meg) tőle, Isten ne
adja. A szöveg logikája csupán egy helyen, a
vége felé törik meg, amikor Katának véletlenül eszébe jut, hogy az apjának, Mátyus Jánosnak van nála egy mentéje, egy szablyája
és egy cipellője. De hogy mi legyen ezeknek
a sorsa, azt nem tudjuk meg a sorokból, mert
utána csak egy hosszú vízszintes vonal áll.
Rövidítést csak néhány szónál használ, de
azt többször is, ami abban a korban megszokott volt: „ő kglmék, kglmének” – ez az illető személy kegyelme, udvarias említése –, a
„nsgát”, azaz nagyságát és a „ns.”, vagyis nemzetes jelzőt. Gyakori az igekötők és a mai vonatkozó névmásaink különírása, ami jellemző
volt arra az időszakra: „a ki”, „az ki”, „a mi”.
Az archaizmusok közül kiavult szavakat alig
találunk: atyafia (gyermeke, rokona), asszonyember (nő), magtalanul (gyermektelenül), elsőben (először), maradékjáé (utódáé). Azonban
mindezek a szavak a szövegkörnyezetükben
érthetők, sőt nem egy közülük ma is használatos a tájnyelvben, esetleg kisebb jelentéseltéréssel. A fogalmi archaizmusokra viszont nagyon sok példát találunk, hisz ezek a szavaink
kikoptak a nyelvünkből. Ide tartozik a ruhaanyagok, fegyverek, lószerszámok egy része,
például: sklófia~skófia, atlacz (tömör, fényes
selyemszövet), pártaöv, boncsok, jancsár stb.
A jelentésbeli változáson átment szavaink közül is több olvasható, ilyenek: marha (kincs,
ékszer, vagyon), szerelmes gyermekének (szeretett), öreg (nagy), háborítsa (molesztálja), jószág (földbirtok).

A formai archaizmusokból olvashatunk legtöbbet a végakarat szövegében. Ezeket három
nagy csoportra oszthatjuk. Az első csoportbeli archaizmusok esetében azóta megváltozott a szó alapalakja, ilyenek: szerént, selleg,
kalán, vidla (villa), elnyugott (elnyugodott),
gyűrő (gyűrű), bélett~béllett (bélelt), üdvezült
(üdvözült, elhunyt), viszontag (viszont), penig
(pedig), ismég (ismét). A másodikba azokat
soroltuk, amelyeknek a ragozása, toldalékolása eltér a mai használattól. Főként az igeragozást emeljük ki, amely a XVII. század elején
a mainál jóval változatosabb volt. Ez leggyakrabban a múlt idejű igéknél tapasztalható, de
előfordul a jövő időben, a feltételes módban
és az igékből képzett igeneveknél is. Ilyenek:
kötöttem vala, küldött volt, attuk volt, eszembe jutván, megértvén, holtunk történnék. A
harmadik alcsoport az, amelyeknél a korabeli nyelvjárási jelenségekre gyanakodhatunk.
Ilyen a hangsúlyos ö-zés: én vöttem, pörrel
(ez a jelenség különben Biharra nem jellemző, inkább a végakaró vagy az íródeák nyelvhasználatára gyanakodhatunk); a j hang elhagyása (hiátus): szőleével, bársony héat (héjat);
a mássalhangzó megnyúlása: nállam, tölle;
régies igealakok: maradott, pecsétlettem
meg; néhány egytagú ige alapalakjában az -n
toldalék jelentkezik: lészen, vagyon; a számnevek eltérő használata: az ketteje köves,
az hármán vagyon boncsok (hármójukon);
majd néhány példa a névszói toldalékokra:
Zsigmondtul, Istvántul, részestül (a ‑tól, ‑től
rag helyett).
Végezetül azt kell kiemelnünk, hogy a bevezető mondatai között egy nagyon lényeges
elemet olvashatunk: Erdély fejedelmének, Bihar vármegye örökös urának hagy egy koronát és egy gyöngyházból készített poharat.
Ugyanis nem a magyar királyt, Rudolfot, hanem a mindenkori fejedelmet ismeri el uralkodójának. A gondolat a befejezésben is visszatér,
amikor arra kéri a fejedelmet, hogy az legyen
a gyermekei egyik tutora, azaz a férje melletti
gyámja. Amint írja: „legyen oltalmazójok minden ügyekben, kiért az Ur Isten ő nsgát minden dolgaiban tegye szerencséssé és áldgya
meg Amen.”
Megjegyzés: Ha a kedves Olvasó bármilyen
családtörténeti adattal ki tudja egészíteni az itt
leírtakat, azt köszönettel vesszük.

Dr. Fülöp László
CSc ny. tanár, Kaposvári Egyetem
Dr. Barkóczy László
adjunktus, Kaposvári Egyetem
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zöldövezet

Beültettem kiskertemet
45. C
 seresznyeszilva
(Prunus cerasifera)

Nem hosszú életű fafaj, elég sok kártevője
és betegsége ismert. Oltással, szemzéssel és
zölddugványozással szaporítható.

A rózsafélék családjába és a szilva nemzetségbe tartozó, Kelet-Európában és NyugatÁzsiában honos, kis növésű, 5-10 méteresre megnövő, kerek koronájú, lombhullató fa.
Fosóka- vagy mirabolánszilvának is nevezik.

46. C
 serjés hortenzia
(Hydrangea arborescens)

Termő
cseresznyeszilva

Kérge szürkésbarna, sima. Ovális, csúcsban
végződő, csipkés-fűrészes szélű levelei zöldek
(a vérszilváé vörösek). Ősszel elszíneződés nélkül hullnak le. Ötszirmú, fehér virágai (a vörös
levelűek virága rózsaszín) márciusban nyílnak.
Gömbölyű, kicsi, sárga vagy narancssárga,
csonthéjas a termése; augusztustól bőven terem, ehető. Enyhén savanykás, készülhet belőle lekvár, szörp, pálinka.
Kedveli a napos helyet, de félárnyékban is
megél. Jó vízelvezető képességű, közepesen
tápanyagdús talajban érzi jól magát. Magoncként pár évig rendszeresen öntözni kell a fejlődéshez, később már elég jól elviseli a szárazságot. A koronaformázás érdekében, illetve az
elhalt, beteg hajtások lemetszését közvetlenül
az elvirágzás utánra időzítsük.
Legközelebb a cserszömörcével
és a csészerojttal ismerkedünk meg.
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Cserjés hortenzia

Észak-Amerika keleti vidékeiről származó,
a somvirágúak rendjébe tartozó, bokros növekedésű, lombhullató cserje. Akár 2,5 méter
magasra is megnőhet, föld alatti indákkal terjed.
Nagyobb csoportokba ültetve vagy térelválasztóként minden kert vagy park dísze lehet.
Figyelem: toxikus anyagokat tartalmaz, ezért
az arra érzékenyeknél bőrirritációt okozhat.
Kerekded leveleinek felülete érdes, szélük
fogazott, fajtától függően közép- vagy sötétzöldek. Apró fehér virágai nyár elejétől a hajtások végén hatalmas, labdaszerű virágzatba
tömörülnek, hosszan nyílnak, és idővel halványzöld színűre változnak.
Félárnyékban, savas vagy semleges kémhatású, jó vízáteresztő képességű talajban fejlődik szívesen. Vízigényes növény, ügyelni kell
rá, hogy a földje ne száradjon ki. A virágokat
az az évi hajtásokon hozza, ezért tél végén,
kora tavasszal érdemes erőteljesen visszametszeni. Az elszáradt virágzatot is ilyenkor kell
eltávolítani. A gyenge vagy a földre lehajló
hajtást is távolítsuk el, mert nem bírná tartani a virágot.
Betegségekkel szemben ellenálló, időnként
levéltetvek vagy takácsatkák károsíthatják.
Félfás dugvánnyal szaporítható.

ínyenceknek

Kalóriadús menü
Kolbászos krumplileves
Hozzávalók: 15 dkg füstölt kolbász, 5 dkg
füstölt szalonna, 5 dkg kolozsvári szalonna, 1
fej vöröshagyma, 1 teáskanál fűszerpaprika, 2
db közepes sárgarépa, 80 dkg krumpli, 1 evőkanál majoránna, 1,5 evőkanál finomliszt, 2,5
dl tejföl, só, bors.
Elkészítés: A karikára vágott kolbászt fazékban közepes lángon kiolvasztjuk, majd kiszedjük. A zsírján félig kiolvasztjuk a csíkokra
vágott szalonnákat, majd hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és üvegesre pároljuk.
Megszórjuk pirospaprikával, és hozzáadjuk
a felkarikázott répát. Felöntjük annyi vízzel,
hogy bőven ellepje. 10 perc főzés után hozzáadjuk a megtisztított, karikára vágott krumplit. Fűszerezzük, és közepes lángon 20 percig
főzzük. A tejföllel elkevert liszttel behabarjuk.
Visszarakjuk a levesbe a kolbászkarikákat, és
még egyszer felforraljuk.

Sajtos, zöldséges tojáslepény
Hozzávalók: 8 tojás, 1 evőkanál olaj, 1
zöldpaprika, 1 kis fej vöröshagyma, 1 kis cukkini, 2 szál újhagyma, 3 csésze rukkola vagy
spenót, 6 db friss bazsalikomlevél, 15 dkg reszelt parmezán, 8 dkg kecskesajt, só, bors.
Elkészítés: Tűzálló edényben az olajon
megpirítjuk a felkockázott paprikát, megdinszteljük a vékonyra szelt hagymát, hozzáadjuk a felkockázott cukkinit, a rukkolát, a
bazsalikomot, és 5 percig sütjük. A tojásokat
felverjük, elkeverjük a reszelt sajttal, ízesítjük,
és ráöntjük a zöldségekre. Rászórjuk a felsze-

letelt zöldhagymát és a kecskesajtot, összekeverjük, és addig sütjük, amíg a tojás megszilárdul. Paradicsommal tálaljuk.

Csokoládés fügekenyér
Hozzávalók: 30 dkg vaj, 25 dkg porcukor,
30 dkg liszt, 6 tojás, 25 dkg füge, 5 dkg dióbél, fél csomag vaníliás cukor, 1 dkg őrölt fahéj, reszelt citromhéj, 15 dkg étcsokoládé, 5
dkg mandula- vagy pisztáciaforgács.
Elkészítés: A vajat habosra keverjük a porcukorral, majd az egyenként hozzáadott tojásokkal és a vaníliás cukorral. A lisztbe belekeverjük a fahéjat és az apróra vágott fügét meg
a dióbelet. Hozzáadjuk a tojásos masszához,
egyenletesre keverjük, és sütőpapírral bélelt
formába öntjük a tésztát. 180 fokon megsütjük. A formából kiborítva hűtsük ki. A csokoládét egy teáskanálnyi vajjal olvasszuk fel, és
vonjuk be vele a fügekenyeret, s szórjuk meg
a mandula- vagy pisztáciaforgáccsal. Ha megdermedt a csokoládémáz, szeletelhetjük.
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üdítő

Carlos Santana mondta
Carlos Augusto Alves Santana Grammy-díjas
mexikói rockzenész, gitáros egyik gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízszintes 1.
és függőleges 30. alatt.
VÍZSZINTES: 13. … ál – felbátorít, felbiztat. 14. Szeretetteljes mozdulatot tesz. 15.
Ritmus alapegysége. 16. Ókori rabszolgatartó
állam Palesztina déli részén. 18. A földre helyez. 20. Állat nyakára helyezik. 21. A jelzett
időtől. 22. Rendkívüli jelenség. 24. Befejezés
– angolul. 26. Téli sport. 27. Fekete István
fecskéje. 28. A késnek is van. 29. Dátumrag. 31. Lopakodó. 33. Város Szlovákiában.
36. Kör alakú. 38. A tetejére. 40. Szintén
ne. 41. Moll jellegű hangsor. 42. A kálium,
az oxigén és a stroncium vegyjele. 43. Tengeri rabló. 45. Dél-Amerikában élt indián.
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FÜGGŐLEGES: 1. Úszó, az első magyar
olimpiai bajnok (Alfréd). 2. Aranynyúl, Brazíliában és Peruban él. 3. Verdi operája. 4.
Este része! 5. Igevégződés. 6. Igaz. 7. Kiváló olasz karmester (Alberto, 1909–2001). 8.
Női név. 9. Kettőzve: halandzsa, mellébeszélés. 10. Menüettben van! 11. Törtrész. 12.
Tűzhely sütője (népies). 17. Brâncuºi szobra. 19. Méteráru, szövet. 23. Szögfüggvény
(röv.). 25. Előtag, jelentése új. 27. Erdei fa,
a tölgy rokona. 28. A hajnal istennője a görög mitológiában. 29. Szardellagyűrű. 31.
Fonalat tekercsel. 32. Időegység. 34. Bölcső
(nép.). 35. Verdi operája (ék. h.). 37. Zsolnay-máz. 39. Hálával emleget. 43. Becézett
Katalin. 44. Olivér egyik becézése. 45. Görög betű. 47. Az Attila névváltozata. 49. Figyelmeztető mozdulatok. 51. A kimonó öve.
53. Tréfás színházi ötlet (angol). 56. A bibliai paradicsomot őrző angyal. 58. A koordinátarendszer kezdőpontja. 59. Napszak. 60.
Folyamat lanyhul, tesped. 61. Csemegéznivaló – gyermeknyelven. 62. Vigyáz rá. 64.
Azonosításra szolgál. 66. Norvég politikus, az
ENSZ első főtitkára (Lie). 68. Négy lába van,
mégis botlik (névelővel). 70. … Pacino – filmszínész. 72. Férfi megszólítása.

Barabás Zsuzsa

73

Decemberi rejtvényünk (A szeretetről) helyes megfejtése: „A szeretet az a nagyhatalom, amely az életben mindig megsegít minket.”
Könyvjutalmat nyert: Kántor Sándor (Nagyvárad), Szilágyi Andrea
(Érmihályfalva).
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46. Mozog a közepén! 47. Román személyes
névmás. 48. Deciliter. 49. Uralkodói jelvény.
50. Rizses étel. 52. Cselekvést kifejező szó
része. 54. A bór és a nitrogén vegyjele. 55.
Ritka női név. 57. Kalapban van! 58. Azonos magánhangzók. 59. Részben beilleszt!
60. Vágóeszköz része. 62. Rendőrségi alegység. 63. Ribonukleinsav – röv. 65. A Jupiter holdja. 67. Az Antilla-tenger másik neve.
69. Régi labdajáték. 71. Használatban – latinul (két szó). 73. Szövetség.

A helyes megfejtést szerkesztőségünkbe
eljuttatók között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Beküldési határidő: január 31.
Postacím: Biharország, 410068 – Oradea,
Piaţa 1 Decembrie nr. 12.;
e-mail: biharmegye@gmail.com.

hirdetés

Felvételipótlók
és felkészítők a BBTE-n
A Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
egyes karai az idén is megszervezik azokat
a tantárgyversenyeket, amelyek helyettesíthetik
a 2020–2021-es egyetemi tanévre meghirdetett
felvételi vizsgát. A legjobb eredményeket
elérők az első év első félévében tanulmányi
ösztöndíjat és bentlakási szálláshelyet is
kaphatnak.

ro/c ate gor y/p ent r u-l iceen i/ol i mpia davoluntarilor/;
– közgazdaság- és gazdálkodástudományok: XII. Középiskolások Üzleti Tanácsadó
Versenye (3 forduló: 2 online forduló + 1 kolozsvári döntő), jelentkezési határidő: 2020.
február 25., kolozsvári döntő: 2020. április 24–26.; Oeconomicus Napocensis közgazdaságtudományi verseny (matematika és
közgazdaságtan) időpontjai: 2020. március
21., május 16.; részletek: http://hu.econ.
ubbcluj.ro/
és
http://193.231.19.17/
oeconomicus/;
– újságírás szak: sajtóanyag létrehozása
A BBTE 11 karán szerveznek tematikus
témájú pályázat, beküldési határidő: 2020.
tantárgyversenyeket az alábbiak szerint:
– matematika és informatika szakok: Ma- április 15.; részletek: https://bit.ly/2RIR9q7;
– valláspedagógia szak: vallásolimpia V–
tematika–informatika verseny Kolozsváron
2020. április 4-én, részletek: http://www. XII. osztályosoknak 2020. április 14–16-án
Székelykeresztúron (valláspedagógia szakcs.ubbcluj.ro/bbte-matek-info-verseny/;
– fizika szak: Augustin Maior Fizikaverseny ra jelentkező diákoknak); SOKaDALOM ze2020. március 28-án, részletek: http://atom. nei tehetségkutató verseny 2020. márciu b b c l u j . r o/m a f i /p a g e . p h p ? m e n u I d = us 20. – április 25. (zenepedagógia szakra
jelentkező diákoknak), részletek: https://
30&parentId=14;
– kémia és vegyészmérnöki szakok: Candin r t . u b b c l u j . r o/ f e l v e t e l i t - h e l y e t t e s i t o Liteanu Kémiaverseny 2020. március 28-án, tantargyversenyek/;
– Római Katolikus Teológia Kar: magyar
http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/;
– biológia, ökológia és természetvédelem nyelvű római katolikus hittanolimpia, részleszakok: Apáthy István Tantárgyverseny 2020. tek: https://hittanolimpia.romkat.ro/.
A BBTE Magyar Tagozata által szervemárcius 21-én, http://biogehu.com/felveteli/
zett, felvételit helyettesítő tantárgyversenyektantargyverseny/;
– környezettudomány szak: Marcian Blea ről a https://admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/
hu Környezettudományi Projektíró Verseny, concursuri_admitere honlapon lehet tájéko2020. január 6. és június 26. között, részle- zódni részletesebben.
A BBTE Matematika és Informatika Karátek: http://enviro.ubbcluj.ro/concurs-marciannak oktatói a 2019–2020-as egyetemi tanévbleahu-2/;
– filozófia szak: filozófia esszéverseny, az ben ingyenes felvételi felkészítőket is tartanak
esszék beadásának határideje 2020. márci- matematikából és informatikából középiskous 21.; részletek: http://filozofia.hiphi.ubbcluj. lások számára. Ezek naptára elérhető a kar
honlapján: https://bit.ly/2MmVo4R.
ro/;
A felvételi menetéről a https://admitere.
– szociológia és antropológia szakok: Ven
czel József Szociológia és Antropológia Es�- ubbcluj.ro/hu/ honlapon lehet olvasni. A
széverseny, részletek: http://socasis.ubbcluj. BBTE Magyar Tagozatának hivatalos (központi) közösségi médiafelületei (www.facebook.
ro/hu/venczel-jozsef-esszeverseny/;
www.instagram.com/
– szociális munka szak: önkéntesek ver- com/bbtekolozsvar;
senye, jelentkezési határidő: 2020. április bbtekolozsvar) rendszeresen frissülnek felvétefolyamán, részletek: http://socasis.ubbcluj. livel kapcsolatos tartalmakkal.
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Fenti képeslapunk még 1899 előtt készülhetett, ugyanis még áll az a házsor, amely a Bazárszoros bal oldalát szegélyezte. Annak okát, hogy miért is nevezték „szorosnak” a Fő utcának a Bémer térből kiinduló szakaszát, a képeslap is jól érzékelteti. Nagyon szűk volt, korabeli leírások szerint szélessége alig haladta meg – ha meghaladta – a nyolc métert. Emiatt, ha két szembejövő szekér itt találkozott, alig fért el
egymás mellett. A bal oldali sarki ház a lebontásnál jobb sorsot érdemelt volna, de az úttest keskenysége
megpecsételte a sorsát. 1899 nyarán lebontották a szomszédos épületekkel együtt, hogy felépíthessék a
ma is álló Bazárépületet, s egyúttal kiszélesítsék a közutat. Minderről mostani lapszámunkban olvashatnak részletesebben
Biharfüreden bizonyára teljében van most a síszezon, lenti képeslapunk mégis a táj nyári arcát idézi, méghozzá a több mint 120 évvel ezelőttit. A Sonnenfeld Adolf nagyváradi műtermében készült lap ugyanis az
elküldője által feltüntetett keltezés szerint 1899. február hó 11. napján már létezett. Érdekessége továbbá, hogy Bihardiószegről küldték a lendületes megszólítás szerint „Kedves Dódinak”. A feladó arról értesíti benne a címzettet, hogy pár nap múlva, „kedden, azaz 14-én délben 1 órakor okvetlen” megérkezik, és
a viszontlátás reményében öleli az illetőt. Sajnos, az aláírást nem sikerült kibetűznünk. Reméljük, a találkozás nem hiúsult meg…

