
 

   

A TARTALOMBÓL: 
 
Méltóságteljes emlékezés Kazin-
czy Lajosra 
Méltóságteljes ünnepséggel em-
lékeztünk a 15. aradi vértanúra, 
Kazinczy Lajosra érsemjéni em-
lékművénél. 
(3. oldal ►) 

 
Gondolatok a karácsonyról 
Elgondolkodtató olvasmány a 
karácsonyi ünnepkör történeté-
ről, a szeretet ünnepének üzene-
téről. 
(4. oldal ►) 

 
Emlékezés az első Kazinczy-
ünnepségre 
Érdekes és olvasmányos helytör-
téneti írás az 1991-es Kazinczy 
emlékünnepről. 

(8. oldal ►) 

 

JELIGE: 
„Kérjetek az Irgalmazótól, 
válassza meg rosszat a jótól, 
gyújtson világot a szívünkben 
tudni a jót még életünkben.” 

  (Szabédi László) 

Giorgio Barbarelli da Castelfranco: A pásztorok imádata (1510 körül) 
 

É 
rsemjén Község Önkormány-
zata és az Érsemjéni Hírmon-
dó szerkesztıi szeretetben 
gazdag Karácsonyt és örö-

mökben gazdag, boldog új évet kí-
vánnak minden kedves olvasónak! 

D 
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N em véletlen, 
hogy ez a 
néptánccso-
port mottója, 

hiszen akik felvállalják 
és művelik ezt a műfajt 
azok gazdagabbak, szí-
nesebbek és reményeim 
szerint jobb emberek 
lesznek az életben.  A 
néptánc iránti szerelem 
az a fajta furcsa érzés, 
amit szavakkal nem is 
lehet igazán elmondani, 
hiszen akit megérint azt 
az élete végéig elkíséri.
  

Őket is megérin-
tette, hiszen a csoport 
megalakulásától kezdve 
mai napig is oszlopos 

tagjai az Ezüstperje nép-
tánccsoportnak. Ők azok 
az emberek, akikre min-
dig lehetett és mai napig 
is lehet számítani. A 
Szabó házaspárról van 
szó Imiről és Tündéről, 
akiket azért is szeretnék 
kiemelni a többi kiváló 
csoporttag közül, mert 
házaspárként ebben a 
rohanó világban energiát 
és időt szakítanak ennek 
a csodálatos műfajnak 
az ápolására, művelésé-
re és népszerűsítésére. 
Azt hiszem, a világnak 
sokkal több ilyen em-
berre lenne szüksége, 
hiszen én személy sze-
rint nem tudok olyan 
példát mondani a közös 

munkánk során, amit 
maximálisan ne teljesí-
tettek volna. Ha kellet 
szerelmespárt (ami nem 
volt nehéz), jó házigaz-
dát, Petőfi Sándort és 
Szendrei Júliát alakítot-
ták a színpadon. Ez csak 
egy néhány a sok szerep 
közül, amit már közösen 
véghez vittünk. Ezúton 
szeretném nekik megkö-
szönni a csoport és ma-
gam nevében azt a szín-
foltot, amit képviselnek 
ennek a kiváló tánc-

együttesnek az életében. 
 

 
 Az Ezüstperje 
néptánccsoport nevé-
ben kellemes karácso-
nyi ünnepeket és bol-
dog új évet kívánunk 
minden kedves olvasó-
nak! 
 

Sütő Szabolcs 
az Ezüstperje  

néptánccsoport vezetője. 

Ezüstperje néptánccsoport (Nélkülük színtelenebb lenne az élet) 

A Szabó házaspár 

 
„A néptánc, a népdal, a népzene 

mint kifejezési formák mind az 

anyanyelv megannyi csodálatos vi-

rágai. Nélkülük szegényebb, színte-

lenebb és társtalanabb lenne az 

élet.” 

A néptánccsoport egyik érsemjéni fellépése, a bal oldalon Szabó Tünde és Szabó Imre 
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O 
któber 23-án, vasárnap 
méltóságteljes emlék-
ünnepnek adott otthont 
az Érsemjéni Kazinczy 

Emlékmúzeum udvara. Kazinczy 
Lajos 2010-ben avatott emlékmű-
vénél emlékeztek meg a ’48-as 
szabadságharc tizenötödik vérta-
nújáról. 

1849. október 25-én, Ara-
don végezték ki Kazinczy Lajost, 
a ’48-as események egyik emble-
matikus alakját. Rá emlékeztek 
Semjénben az emlékére állított 
szobor mellett, az emlékmúzeum 
udvarán. Bár az időjárás meglehe-
tősen kedvezőtlen volt, elmond-
hatjuk, hogy szép számban gyűltek 
össze az 1848-as forradalom hőse-
ire emlékezni akarók.  

Az ünnepség délután négy 
órakor kezdődött Érsemjén polgár-
mesterének, Balázsi Józsefnek ünnepi 
beszédével. A polgármester, miután 
üdvözölte a jelenlevőket felhívta a 
figyelmet az egység fontosságára a 
megmaradásért folytatott küzdelem-
ben. Emlékeztetett, hogy az aradi vér-
tanúk közül sokan nem magyar nem-
zetiségűek voltak, de ennek ellenére 
céljuk közös volt, egységesen tudtak 
fellépni ennek megvalósítása érdeké-
ben. Felidézte, hogy a történelemben 
a magyarnak mindig volt kivel har-
colnia, akár külső akár belső ellenség-
gel, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy 
a harcokat mindig a megmaradásért 

kell folytatnunk, minden magyarnak 
ez kell legyen legfőbb célja. Balázsi 
József után Németh István, a székes-
fehérvári Krajczáros Alapítvány elnö-
ke mondott beszédet. Szavai az 1848-
as forradalom eseményeit idézték fel, 
kidomborítva Kazinczy Lajos érde-
meit, sorsának tragikus alakulását. 
Németh beszédét követően Csáki 
Márta érsemjéni református lelkipász-
tor, illetve Demse Pál szintén helyi, 
római katolikus plébános szolgálata 
következett. Csáki tiszteletes asszony 
Pál apostol Timóteushoz írt második 
leveléből származó sorokat idézte, 
párhuzamot vonva Pál apostol nemes 

harca és a magyar történelem 
nagyjainak harcai között. Felhív-
ta a figyelmet, hogy elődeinkhez, 
Kazinczy Lajoshoz hasonlóan 
harcolni a jelen generációnak is 
kötelessége. Demse tisztelendő 
megemlékező gyászszertartással 
adózott Kazinczy emlékének.  

A k ö v e t k ezők b en  a z 
érsemjéni Kazinczy Ferenc I-
VIII Osztályos Iskola növendé-
keinek zenés, hazafias szavala-
tokkal tarkított, lelkes műsora 
következett. Műsorukat követően 
Emődi Dániel, a debreceni Pro 
Pátria Alapítvány elnöke mon-
dott beszédet. Véleménye szerint 
a magyar nép megmaradását az 
biztosította, hogy minden nem-
zeti tragédia után hittel tudott 
újrakezdeni. Elmondta, hogy egy 

nép megmaradásának kulcsa a család, 
mégpedig a nagycsalád. Kazinczy 
Lajosról szólva felhívta a figyelmet, 
hogy Haynau személyes konfliktus-
ban állt Kazinczyval és szándékosan 
végeztette ki az aradi 13 után, hogy 
nevét ezzel a feledés homályába süly-
lyessze. Ennek ellenére nevét az utó-
kor máig nem felejtette el. Báró Emő-
di beszédét követően a helyi Ezüst-
perje néptánccsoport műsora követke-
zett. Az ünnepi előadás néptánccal 
gazdagon körítve mutatta be az ifjú 
szabadságharcos életét születésétől 
tragikus, ámde hősi haláláig. Őket 
Kocsán István előadóművész követte, 
aki harmonika kísérettel adott elő ha-
zafias katonadalokat. Előadása sike-
res volt, az énekekbe a közönség is 
bekapcsolódott.  

Az ünnepséget koszorúzás 
zárta. Kazinczy Lajos semjéni emlék-
művénél helyeztek el koszorút a Fe-
hérvári Huszáregyesület, a Krajczáros 
Alapítvány, a Pro Pátria Alapítvány 
(Emődi Dániel elnök), Érsemjén Ön-
kormányzata (Balázsi József polgár-
mester) és a Bihar Megyei Cserkész 
Ifjúsági Szövetség (Munkácsi Zsom-
bor és Fórián Dávid érsemjéni tagok). 
A koszorúzást követően a Himnusz 
eléneklésével ért véget a megemléke-
zés.  

Csorba Sándor 

Méltóságteljes emlékezés Kazinczy Lajosra 

A díszőrség bevonulása 

A koszorúzási ceremónia egyik mozzanata 
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 „Ne féljetek, mert ímé 
hirdetek néktek nagy örö-
met, mely az egész nép-
nek öröme lészen. Mert 
született néktek ma a 
Megtartó ki az Úr Krisz-
tus, a Dávid város-
ában”.Lk.2,10-11. 

Karácsonyt és új-
évet várva a fenti ige a 
legteljesebb örömüzene-
tet hordozza az egész ke-
resztyén világnak. A mai 
kor embere sok mindent 
tapasztal napjainkban. 
Látjuk a rohanó világunk 

mindennapjait, a sok 
nyugtalanságot, félelme-
ket, örömtelenséget, kö-
zömbösséget. 
Mindezekre a lelki álla-
potokra Isten Igéje ad 
megoldást. Felhívja fi-
gyelmünket arra a Meg-
tartóra, akinek a születé-
sére emlékezünk a kará-
csonyi ünneplésben. A 
szabadító Krisztus kínálja 
a  m e g t a r t a t á s t 
mindannyiunknak, erőt, a 
félelmekből szabadulást a 
nyugtalanságból és a kö-

zömbösségből kimeneke-
dést. 

Krisztus Urunk 
születésére évről évre 
megemlékezünk, arra a 
tényre, hogy ő megszüle-
tett azért, hogy mi el ne 
vesszünk; de hogyan telik 
ünneplésünk a kará-
csonyban és miként vár-
juk az új évet?! 
A legfontosabb az, hogy 
a mi szívünkben is meg-
szülessen az Őbelé vetett 
hit és bizalom. Ha ez 
nem történik meg, akkor 

nem várhatjuk a békét, 
nyugalmat és szívbéli 
örömöt, s ami a legfonto-
sabb az örök életet. 
Krisztusnál viszont mind-
ez megtalálható! 
 

Istentől áldott ka-
rácsonyt és békés új esz-
tendőt adjon a mi Urunk 
mindannyiunknak! 

 
Csáki A. Márta 
ref. lelkipásztor 

 

Karácsonyi köszöntı  

A  Betlehemben világra 
jött Kisdedet maga a 
gazdagon ajándékozó 
Isten adta a világnak, 

aki lényege szerint maga a jóság. 
„Úgy szeretette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta értünk, hogy, 
aki Benne hisz el ne vesszen, hanem 
örökké éljen”.(Jn.3.16). 

Mit üzen nekünk a Kará-
csony? A karácsony a kereszténység 
üzenete. Titokzatos módon köze-
lebb viszi az embert Istenhez. Titok-
zatossága minden embernek szól, 
legyen kételkedő vagy hívő. A ké-
telkedőknek azt mondja, hogy em-
beri életünket titkok veszik körül, 
amelyeket puszta ésszel átlátni nem 
lehet, csak a hit szemével. A hívő 
ember pedig leborul a jászolban fek-
vő titok előtt s csodálja, hogy Isten 
ennyire közel jött, hogy őt nézheti, 
érintheti, karjaiba veheti. 

A karácsony azt is üzeni, 
hogy szívben és lélekben nekünk 
embereknek is közelebb kell kerül-
nünk egymáshoz. Közelebb kell ke-
rüljenek a házastársak egymáshoz. 
Talán húzódik köztük egy vékony 
válaszfal, vagy akad olykor egy kis 
idegenkedés. Közelebb kell férkőz-

niük egymáshoz szülőknek és gyer-
mekeknek, akik közé egyre nagyobb 
meg nem értések, türelmetlenségek 
vernek éket. Közelebb kell kerül-
jünk egymáshoz mi emberek, mert 
közünk van egymáshoz, ugyanan-
nak az Atyának vagyunk gyermekei 
és testvérei Krisztusban. 

A karácsony az öröm üzene-
te. Az angyal örömre hívja fel a 
pásztorokat. „Nagy örömet adok 
tudtul nektek és majd az egész nép-
nek!”(Lk. 2,10). Ezt az örömet Jé-
zus ajándékozta nekik és nekünk. 
Ilyen örvendező lélekkel éljük meg 
karácsony szent ünnepét, s Betle-
hem melege költözzék mindannyi-
unk otthonába. 

Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok mindenkinek, felekezeti ho-
vatartozás különbségtétele nélkül, 
egy Istentől megáldott, békés kará-
csonyt és sikerekben gazdag, boldo-
gabb újesztendőt! 

 
 

Tisztelettel és szeretettel: 
 

Borsi Imre Lóránt 
önkormányzati tanácsos 

 
 

A szeretet nyelvén 
 
 
Ezen az ünnepen, 
Egy nyelvet beszéljünk, 
A szeretet betűi 
Alkossák anyanyelvünk. 
 
Akárcsak az Isten, 
Ki ma hozzánk lehajolt, 
Jászolba érkezett, 
S anyjába karolt. 
 
Úgy karoljuk át, 
Mi is most egymást, 
S zengjünk az angyalokkal 
Az éjbe alleluját. 
 
Királyokkal, pásztorokkal 
Hódoljunk az Úr Jézus előtt, 
Könyörögve, esdve kérve 
Az élethez erőt. 
 
Erőt a megbocsátáshoz, 
S az egymásra figyeléshez, 
A szeretet megéléséhez, 
A testvéri béke megterméséhez. 
 
Ezért jött közénk,  
Ezért lett emberré az Isten: 
Megmutatni számunkra, 
Szeretet nélkül, béke sincsen. 

Karácsonyi gondolatok 
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 A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a 
csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos arcú bácsi haladt lefelé. Az út két szélén álldogá-
ló, hólepte fák összesúgtak mögötte: 
- Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot! 
 Mert bizony ı volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyet-
len éjszaka bejárja a világ összes városait és falvait. S akinek puttonyából sohasem fogy ki az édesség, 
jut abból minden jó gyerek cipıjébe. Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és kö-
rülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipıt. Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az 
utcai padon. Odament hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen hideg téli éjszakán 
az utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és bizony majdnem elsírta ma-
gát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok, sok évvel ezelıtt cukrot és cso-
koládét vitt neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett 
örömében. De ez már régen volt, azóta felnıtt ember lett a kis ba-
rátjából, s íme, most itt fekszik a hideg, decemberi 
éjszakában. 
 Nem sokáig gondolkodott Mikulás 
bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az 
alvó zsebeit csokoládéval és mogyoróval. 
Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy 
ne fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen 
rosszak a cipıi, levetette mérföldjáró csizmá-
it, és ráhúzta a szegény ember lábára. 
Azután szomorúan és mezítláb ment 
tovább, hogy elvigye ajándékait a gye-
rekeknek. S amíg a jó öreg Mikulás ván-
dorolt a messzi városokban, az alvó em-
ber álmodni kezdett a piros köpeny alatt. 
Azt álmodta, hogy ismét gyerek lett, puha 
paplan alatt alszik, s cipıi cukorral telerak-
va ott állnak az ablakban. S míg álmodott, 
az útszéli kopár fák föléje hajoltak, és meg-
védték a széltıl, a csillagok pedig egé-
szen föléje szálltak, és simogatva melegí-
tették az arcát. 
- Álmodj csak, álmodj! - susogták a fák, 
zizegték a csillagok. 
S ı álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, 
szép, világos reggel lett, s annyi cukor és csokolá-
dé került elı cipıibıl, hogy az asztalt is telerakhatta 
vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egy-
másnak: 
- Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik... 
De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember csodálkozva látta magán a köpenyt és 
a csizmát. S mikor a zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi jóval 
a zsebeit. 
Hát még mekkora lett a csodálkozása, mikor a cukor és a mogyoró mind pénzzé változott a zsebei-
ben. Csengı aranypénz lett valamennyibıl, s most már vehetett házat, ruhát magának, s olyan lett az 
egész élete, mint az álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekkorában. 
 A Mikulás boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek hiába kérdezték a jó öreget, miért jött 
vissza mezítláb a földrıl. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállába. 

A Mikulás csizmája 
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N agy Lajos halá-
la után gyönge 
asszonyi kézre 
maradt az or-

szág. Az özvegy királyné 
maga akart kormányozni 
mind a két országban: Ma-
gyar- és Lengyelországban 
is. Megmásította férje aka-
ratát és a gyenge Máriát 
koronáztatta meg Magyar-
ország királynőjévé. A len-
gyelek hallani sem akartak 
arról, hogy Magyarország-
ról kormányozzák őket. 
Elfogadták királyuknak 
Zsigmondot, Mária vőle-
gényét, de csak azzal a fel-
tétellel, ha Lengyelországba 
költöznek és lemondanak a 
magyar trónról. Hosszas 
egyezkedés után engedett 
csak az özvegy királyné, 
végülis Hedvig lett lengyel 
királynő. Az özvegy arra 
számított, ha Mária lesz 
Lengyelország királynője, 
leendő férjének, Zsigmond-
nak a birtokát Lengyelor-
szág bekebelezi. A magyar 
királynőnek szánt Hedvig 
házassága útján meg arra 
számított, hogy ezzel Vil-
mos osztrák herceg birtokai 
magyar fennhatóság alá 
kerülnek. E bölcsen kigon-
dolt tervét meghiúsította az 
özvegy királyné nagyravá-
gyása, sőt még egyéb kö-

vetkezménye is lett. A len-
gyelek nem engedték meg, 
hogy Hedvig Vilmos herceg 
felesége legyen, hanem szí-
ve ellenére a pogány Jagel-
ló Ulászló litván herceggel 
házasították össze a feltűnő 
szépségű Hedviget. Ezzel a 
házassággal Lengyelország 
végleg elszakadt Magyaror-
szágtól. 
 Az özvegy királyné 
oktalan politikája a bajok, a 
zavarok egész sorát vonta 
maga után. Amikor Mária 
helyett Hedviget kénysze-
rült átengedni Lengyelor-
szágnak, kiadta az útját 
Zsigmondnak és helyette 
egy francia Anjou herceg-
gel jegyezte el Máriát, re-
mélve, hogy ezzel megszer-
zi a nápolyi koronát. Az a 
korona akkor a kis 
Durazzói Károlyé volt, akit 
a trónra maga Nagy Lajos 
király segített. A kicsiny 
termetéért Kis Károlynak 
nevezték, aki annak idején 
megesküdött Nagy Lajos-
nak, hogy sohasem hábor-
gatja birtokukban a leánya-
it. Kapóra jött neki az öz-
vegy királyné oktalan terve, 
mert ő meg a magyar koro-
nára vetette a szemét. 
Könnyű dolga volt, mert 
Nagy Lajos halála után 
megmozdultak a zavaros-
ban halászni szerető főurak, 
többnyire azok, akik Nagy 
Lajos idejében lettek fő-
urak. Ezek Kis Károlyt Bu-
dára hozták, ahol meg is 
koronázták. Csak néhány 
hétig viselhette a koronát, 
mert az özvegy királyné 
bámulatos ügyességgel fon-
ta a hálót. A királynak fo-
galma sem volt róla, hogy 
merénylet készül ellene, 
pedig már ki is volt szemel-
ve a gyilkos, a nagyerejű 
Forgács Balázs személyé-
ben. Amikor a terv elké-
szült a királyné áthivatta a 
királyt, hogy fontos levele 

érkezett. Gyanútlanul ment 
át a király, ahol nagy társa-
ság fogadta. Károly javában 
nevetett a hölgyekkel, ami-
kor Forgács Balázs mentéje 
alól előrántotta csákányát és 
fejbe vágta a királyt. 
 Így a hatalom ismét 
az özvegy királyné kezébe 
került. Elbizakodottságában 
kevés kísérettel indult a 
Dráván túli részekre, hogy 
ott a forradalmat elfojtsa. 
Azt hitte elég, ha megmu-
tatja magát a lázongó 
Horváthynak és társainak. 
De nem így történt. Hívei-
nek kis társaságával, amint 
Garai Miklós várába tartott 
fegyveres kíséret nélkül, 
Horváthy János nagy sereg-
gel meglepte. Erzsébetet és 
Máriát bilincsbe verték és 
Nógrád várába vitték. Az 
országgyűlés megkegyel-
mezett volna a lázadóknak, 
ha a két királynét szabadon 
engedik. A lázadók az aján-
latot nem fogadták el, sőt 
nagyobb erővel folytatták a 
forradalmat. Nem volt más 
mód, mint haddal menni 
ellenük. Zsigmond vezette a 
hadat. Alig indult el, a láza-
dók az özvegy királynét 
leánya szeme láttára megöl-
ték. Ha Zsigmond meg nem 
áll útjában, így bántak vol-
na el Máriával is. Velencét 

kérték fel közvetítőnek. 
Közben 1387-ben Zsigmon-
dot megkoronázták király-
nak. Első dolga volt, hogy 
kiszabadítsa a fogságból 
Máriát. Nagy nehezen, de 
sikerült leverni a lázadókat, 
s végre szabadon bocsátot-
ták Máriát. A király maga 
hozta haza hitvesét Budavá-
rába. Ismét férfi kezébe 
került a királyi pálca, a ha-
talom, mivel Mária nem 
vett részt az uralkodás 
gondjaiban. 
 

Lejegyezte: Varga József 
ny. tanító 

Asszony a trónon 

Mária királynő képe 
Thuróczy krónikájában Erzsébet királynő elrablása (Kovács Mihály festménye) 

Luxemburgi Zsigmond 
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Ünnepelni jó – Emlékezés az első Kazinczy-ünnepségre 

A  XIII. Falunap műsora 
juttatta eszembe, hogy 
írjak az 1991-es emlékün-
nepről. Ez volt az az ün-

nep, amit az 1991-es fordulat után 
szabadon megünnepelhettünk. Ehhez 
az ünnephez kapcsolódik az emlék-
múzeum 20. évfordulója is. 
 Hogyan is született meg ez a 
nagyszerű ünnepség? A sátoraljaújhe-
lyi Kazinczy Társaság jegyzője leve-
let küldött a helyi önkormányzathoz, 
hogy szeretnék felvenni a kapcsolatot 
Kazinczy szülőfalujával és itt megün-
nepelni halálának 160. évfordulóját. 
A levélre Varga József, akkori pol-
gármester válaszolt és szeretettel meg 
is hívta a sátoraljaújhelyieket. 
 Ezután bizottságot alakítot-
tunk, megbeszéltük a tennivalókat. 
Nt. Szabó László református lelkész 
szervezte és irányította a munkát a 
polgármesterrel együtt. A munkában 
segítették őket a pedagógusok, a helyi 
RMDSZ vezetősége, a fiatalok és a 
község minden lakosa. 
 Ünnepre készültek az 
érsemjéniek. Ez meglátszott az egész 
falun. Árkokat takarítottak, fehérre 
meszelték a fákat, deszkakerítéseket. 
Lehomokozták az utcákat, tereket. A 
Kazinczy szobrot is végleg kiszabadí-
tották több évtizedes rabságából. Ki-
vágtak néhányat a szobrot övező 
puszpáng bokrokból. Magyar népvi-
seletbe öltöztek a falu fiatal leányai, 
legényei. 

 Az egyik közös megbeszélé-
sen Nagy Katalin tanárnő felvetette 
egy emlékszoba berendezését. Akkor 
már félhivatalosan a református egy-
ház visszakapta a régi fiúiskolát, 
amelyikben tanítói lakás is volt. Ép-
pen akkor nem lakott benne senki, 
így a helység adott volt. Ezután kö-
vetkezett az anyaggyűjtés. Nagy Ka-
talin magyartanárnőnek nagyon sok 
Kazinczyval kapcsolatos anyaga, 
újságcikke volt. Nagy Gyula 
kultúrigazgató és Keresztúri Lajos 
összegyűjtötték a faluban található 
tárgyakat, könyveket, képeket. Csá-
nyi Ferenc asztalos elkészítette a pol-
cokat, a képek rámáit. Balázsi József, 
jelenlegi polgármester elfogadhatóvá 

varázsolta a lakás konyháját, előszo-
báját. Az I-IV. osztály tanerői: Ador-
ján Ilona, Kecskés Éva, Varga Piros-
ka, Ari László és Horváth Irén tanár-
nő rendszerezték az összegyűjtött 
anyagot az asztalokra, polcokra, fa-
lakra. A termet és az előszobát kézi-
munkával, függönnyel díszítettük. 
Majd emlékkönyvet nyitottunk, aho-
vá a látogatók beírhatták benyomása-
ikat, véleményüket. A sok hányatta-
táson keresztül menő Kazinczy arc-
kép is előkerült, amit Kazinczy em-
lékszobában helyeztünk el. A kiállí-
tott anyagokban szegényes emlék-
szobát a Kazinczy Társaság sok új 
kiadvánnyal gazdagította, s gazdagít-
ja ma is. Ez az emlékszoba volt a 
mai emlékmúzeum elődje. 
 Maga az ünnepség azt hi-
szem feledhetetlen maradt mindenki 
számára, aki ott volt. Megmozdult az 
egész Érmellék, hiszen az Érmellék 
magyarságának közösségi és vallási 
összejövetele volt ez az alkalom. Ta-
lán ünnepibb és gazdagabb volt, mint 
a 100. évforduló, amit ugyanitt ren-
deztek. Az ünnepség célját is Kazin-
czytól vett idézettel határoztuk meg: 
„Eszköze lenni az Isteni kéznek. Egy 
nem haszontalan tagja az egésznek.” 
A rendezvényre több ezer résztvevő, 
érdeklődő gyűlt össze nemcsak a 
faluból, a környékről, hanem Erdély-
ből és Magyarországról is. A Kazin-
czy Társaság képviseletében Fehér 

Az 1991-ben átadott  Kazinczy emlékszoba kívülről 

Az érsemjéni iskola kórusának ünnepi előadása 1991-ben 
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József társasági jegyző (a jelenlegi 
elnök) és dr. Hőgye István társasági 
titkár, Sátoraljaújhely-Széphalom 
önkormányzata nevében Dombóvári 
János volt jelen. 
 A megemlékezések a Kazin-
czy szobornál kezdődtek, amelyik 
1907-ben a másik nagy szülött, Frá-
ter Lóránd kezdeményezésére és 
adományából készült. Varga József 
polgármester köszöntötte a meghí-
vottakat, a résztvevőket. Megnyitó 
beszédét azzal kezdte, hogy szép és 
fontos tény, hogy itt és most emlé-
kezhetünk Kazinczy Ferencre, közsé-
günk nagy szülöttére. Majd beszélt 
az író, költő helyi kapcsolatairól, 
arról, hogy mit jelent ma is az érmel-
lékieknek Kazinczy élő emléke, pél-
dája. Az irodalmi műsorban Kiss 
Jenő: Óda az anyanyelvhez, Illyés 
Gyula: Koszorú című verseit, vala-
mint Sutáné Marozsán Mária az 
anyanyelvet őrzőkhöz irt imáját hall-
hattuk. Itt hangzottak csak igazán 
torokszorítóan Illyés Gyula versének 
sorai: „...szélkaszabolta magyar 
nyelv… fölnevelő Édesanyám…”. 
Ezután a népviseletben lévő fiatalok 
segítségével közösségek, szerveze-
tek, egyházak képviselői, a Kazinczy 
Társaság tagjai is elhelyezték koszo-
rúikat, virágaikat a szobor talapzatán. 
Innen átvonultunk az 1924-ben le-
bontott szülőházon levő, a lebontás-
kor megmentett emléktáblához. Itt az 
újraavató beszédet Ludász Gyula 
tartotta a községi Kazinczy nevét 
viselő iskola tanulóinak szavalatai 
között. Az emléktáblát Tőkés László, 
akkori református püspök, Szabó 
László helyi református lelkész és 
Pásztor Ilona iskolaigazgató koszo-
rúzták meg. Ezután megnyitottuk az 
emlékszobát. Itt említem meg, hogy 
az alkalomra Szilágyi Ferenc 
érmihályfalvi éremművész Kazinczy 
emlékplakettet készített, de készültek 
kitűzők is, amelyekből az emlékszo-
bánál lehetett vásárolni. 
 Református templomunk 
nagyon kicsinek bizonyult a nagy-
számú érdeklődőnek. Bevonuláskor 
szinte agyontapostuk egymást. Így 
Tőkés László igehirdetését nem a 
templomban, hanem a szobor körüli 
parkban tartotta meg. Az egyházi 

műsorhoz kapcsolódott Hőgye István 
előadása Kazinczy egyházi közszol-
gálatáról. Ezután felcsendült a Him-
nusz. Le sem lehet írni azt a megha-
tottságot, amikor több ezer ember 
ajkáról szabadon hangozhatott nem-
zeti imánk. Nagyon új volt még ez 
akkor az embereknek. Először 1990. 
május 27.-én énekeltük benn a temp-
lomban a fordulat utáni első konfir-
mációi ünnepségen. Férfiak, nők 
egyaránt megkönnyezték. 
 S hogy még maradandóbb 
legyen az egész ünnepség, Horváth 
László fényképezőgépével megörö-
kítette a fontosabb eseményeket, pil-
lanatokat. A készített felvételeket 
Horváth Irén tanárnő, az emlékmúze-
umnak ajándékozta. 
 Az ünnepi napot a vendégek-
kel, a rendezőkkel, a szereplőkkel 
együtt jó hangulatú, baráti beszélge-
tésekkel, vacsorával zártuk. A finom 
falatokról a presbiterfeleségek gon-
doskodtak Szabó tiszteletesasszony 
irányításával. A sütés-főzést már 
szombaton délután megkezdtük az 
óvoda konyhájában. Vasárnapra már 
csak az ízléses terítés maradt. Érde-
kességképpen említem meg, hogy a 
virágvázák is egyformák voltak az 
asztalon Ötvös Irma jóvoltából. Azt 
is meg kell említenem, hogy szombat 
éjszakára őrséget kellett szerveznie 
az önkormányzatnak a fontosabb 
épületekhez, nehogy megzavarja va-
laki az ünnepi készülődést. 
 Végül illesse köszönet és 
hála mindazokat, akik sokat tettek 
azért, hogy ez az ünnepség létrejöhe-
tett. Ilyen nagyszabású ünnep 1991-
ig a környéken nem volt és amelyik-
nek ilyen visszhangja lett volna. Bi-
zonyítják ezt a megyei és országos 
lapok is. Ünnepelni jó – írtam a cím-
ben. Mostmár senki sem tilthatja 
meg ünneplésünket, megemlékezése-
inket. Példa erre az évenkénti faluna-
pok, az idén immár a tizenharmadik. 
 Emlékeztem és megírtam, 
hogy a mai fiatalok is ismerjék meg 
községünk múltját, fontosabb esemé-
nyeit. Az idősebbek pedig, ha már 
elfelejtették volna, emlékezzenek 
vissza, gondolatban elevenítsék fel. 
Jó érezni, hogy nagy elődünknek 
köszönhetően Érsemjén neve benne 

van minden művelt ember tudatában. 
Illő, hogy méltók legyünk ehhez az 
örökséghez. Őrizzük meg ezt a nyel-
vet szépnek, tisztának, örökkévaló-
nak. Igyekezzünk megbecsülni ezt a 
szép szülőfalut, rendezett utcáival, 
virágos udvaraival, nevezetes épüle-
teivel, gyönyörű parkjaival, ahol 
öröm élni hétköznap és ünnepnap 
egyaránt. 
 Ennek igazolásául álljon itt 
Suta Marozsán Mária imája az 
érsemjéni emberekért: 
 
 

A cikket lejegyezte: 
Varga Piroska  

ny. tanítónő 

Én Istenem hallgass meg engem! 
Halk bár a hangom 
és neved is féltve ejtem, 
én Istenem hallgass meg engem! 
Adj Uram erőt a semjéni népnek, 
szálljon bár feléd katolikus vagy 
református ének. 
Adj békét, Uram, ha kedves az égnek, 
add, hogy hozsannaként szálljon az 
égre, 
imája e szorgalmas népnek. 
Hol olyan az ember, mint érett kalász, 
szélben hajló, de fejét nem meghajtó, 
ki küzd, hogy holnap több kenyere 
legyen. 
Segítsd őt, uram, minket megváltó, 
hogy lelkében is nyugalom legyen! 
Add, Uram, hogy sokáig éljenek az 
anyák, 
kik életet adnak mindig tovább, 
kik tanítják izét a magyar beszédnek, 
adj nekik örök életet, kérlek! 
Ha egyszer majd, Uram, a végítélet 
napján, 
azt kérded Te is: Hol születtél, 
mondd, lám! 
büszkeséggel mondhassa minden ide-
való: 
Érsemjénben, hol születni s felnőni jó, 
mert célt adott nekünk az Isten, 
s hozzá eszközt – nyelvünket – miben 
csalatkozni nem szabad. 
Mert addig él a nemzet, 
míg egy nyelven érez és arra hallgat. 
Én Istenem, hallgass meg engem… 
Neked ajánlom ide vonzódó lelkem. 
 

Suta Marozsán Mária 
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Halottaink: 

 
 
 
 
 

Csobán Terézia, Érsemjén - élt 81 évet 
Pop Mărioara, Érkenéz - élt 83 évet 
Májerkuk István, Érsemjén - élt 56 évet 
Țenț Nicolae, Érsemjén - élt 83 évet 
Hevesi Gheorghe, Érselénd - élt 47 évet 
Dobran Alexandru, Érselénd - élt 54 
évet 
Kele Victor, Érselénd - élt 81 évet 
 

Nyugodjanak békében! 
 

Újszülöttek: 
 
 
 
 

 
Kalmár Alina Melania - Érkenéz 
Bakró Ferenc Dániel - Érkenéz 
Kiss Barnabás - Érsemjén 
 

Gratulálunk! 
 
Házasságot kötöttek: 

 
 
 
 
 

 
Bálint Mihály - Somogyi Éva, Érsemjén 
Szűcs Imre Norbert - Nagy Mirabela 
Marinela, Érsemjén 
Kovács Ádám - Szabó Orsolya, 
Érsemjén 

Sok boldogságot  kívánunk! 

N e feledjük, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, nem a túl-
zott ajándékozásé és a mértéktelen evés-ivás ünnepe. 
 A karácsonyi ünnepek legköltségesebb kiadása az 

ajándékok vásárlása. Próbáljunk megegyezni a rokonokkal, barátok-
kal, hogy csak a gyermekeket ajándékozzuk. Ha nem sikerül meg-
egyeznünk, akkor készítsünk saját magunk ajándékokat. Különösen 
meglepőek az ehető karácsonyi ajándékok, amelyek nem csupán 
egyediek és finomak, hanem olcsóbbak is. A gyerekeket se halmoz-
zuk el méregdrága ajándékokkal, hanem inkább tanítsuk meg őket, 
hogy a karácsony a család, az együttlét és a figyelmesség ünnepe. 
Vonjuk be őket az ünnepi készülődésbe. Tudatosítsuk, hogy az ün-
nepek legszebb ajándéka a kedvesség és a figyelem, amely ingye-
nes. 
 Állítsunk össze egy egyszerű karácsonyi menüt, amihez nem 
szükséges túl drága vagy beszerezhetetlen alapanyag. A menüt előre 
állítsuk össze. Lehet, hogy előre sikerül beszereznünk az alapanya-
gokat, főleg, amik elállnak a kamrában vagy a fagyasztóban. Fon-
tos, hogy ne készüljünk rengeteg étellel, hisz ez felesleges pénzki-
dobás. A maradékot pedig felhasználhatjuk egyéb ételekhez. Házias 
karácsonyi sütemények készítése is sokkal olcsóbb és finomabb is, 
mint a cukrászdából rendeltek. Ehhez próbálok én is két recepttel 
hozzájárulni: 

Varga Piroska 
ny. tanítónő 

ÉRSEMJÉNI HÍRMONDÓ 
Felelős kiadó: Érsemjéni Polgármes-
teri Hivatal, Balázsi József polgár-
mester 
Érsemjén tel: 0259/356172 
Szerkesztő bizottság: Varga József, 
Csorba Sándor 
Számítógépes szerkesztés: Csorba  
Sándor 
KÉSZÜLT A BIHAR MEGYEI  
TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL 
Készült az Europrint nyomdában. A 
nyomda az újság tartalmáért nem 
vállalja a felelősséget! 

A karácsonyról 

Karamellás almatorta 
Hozzávalók: A tésztához: 13 dkg vaj, 7,5 dkg cukor, 25 dkg liszt, 1 
csipet só, 1 egész tojás. 

A töltelékhez: 1 kg alma, 10 dkg vaj, 12 dkg cukor, 1 
csomag vaníliás cukor. 

Elkészítése: a 12 dkg vajat, a cukrot és a sót kikeverjük. Hozzáadjuk 
a tojást és apránként a lisztet. Jól összegyúrjuk, (finomabb, ha na-
rancs- vagy citromreszeléket teszünk bele), cipót formálunk belőle, 
négy részre vágjuk, a darabokat egymásra helyezzük, majd ismét 3-
4 részre osztjuk. Ezt a műveletet háromszor megismételjük. Ezután 
a tésztát hűvös helyen egy órát pihentetjük. Majd 1,5 cm vastagsá-
gúra nyújtjuk, kivajazott tortaformába vagy tepsibe tesszük úgy, 
hogy körben kis szegélyt hagyunk. Alufóliával letakarva előmelegí-
tett sütőben 15 percig sütjük. Levesszük a fóliát és még 10 percig 
sütjük. A meghámozott almát kockára vágjuk. Forró vajon a fele 
cukorral megpirítjuk. Amikor megpuhult a sült tésztára halmozzuk. 
Meghintjük a cukor másik felével és percre visszatesszük a sütőbe. 
Jó étvággyal fogyasztjuk. 
 

Karácsonyi keksz 
Hozzávalók: 1,2 kg liszt, 20 dkg porcukor, 2 tojás, 25 dkg margarin, 

1 evőkanál zsír, 1 tasak sütőpor, ízlés szerinti lekvár. 
Elkészítése: a hozzávalókat összedolgozzuk, (tehetünk bele citrom-
reszeléket), a tésztát kinyújtjuk és különböző formákat szúrunk ki 
belőle. Sütőpapírra tesszük, középmeleg sütőben megsütjük. Ami-
kor kihűltek, ízlés szerinti lekvárral ragasztjuk össze. Tetejüket por-
cukorral meghintjük. 


