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Ady Endre múzsájának villája az RMDSZ-es pártalapítvány tulajdonában sem vált közösségi házzá

A nagyváradi Léda-ház magánya
Nagyvárad egyik legro-

mantikusabb, ugyanak-

kor legvitatottabb épü-

lete Ady Endre múzsájá-

nak villája, ismertebb ne-

vén a Léda-ház a város 

főutcáján éli 21. száza-

di kálváriáját. Az RMDSZ 

egyik alapítványának a 

tulajdonába kerülve évek 

óta elhanyagoltan áll. 

Nemcsak az erdélyi magyar 
lapok, de a román média is  
megszellőztette a ház körü-

li tulajdonjogi huzavonát is. Főleg 
azután, hogy az RMDSZ-es Mecé-
nás Alapítvány az önkormányzat-
tal szembeni  adóhátraléka miatt 
kénytelen volt egy olyan cserébe 
bocsátkozni, amelyben a félig meg-
épített, de már porladozó Ady-köz-
pontot és a torzóban maradt szál-
lodát odaadta a nevezetes ingatla-
nért, negyed árban. Így került Ady 
Endre egykori szerelmének villája 
párttulajdonba, amely Léda (Brüll 
Adél) anyai nagybátyjának, Stern 
Mártonnak volt a tulajdona. Léda 
családja 1902-ben költözött a stílu-
sos főutcai úrilakba.

Volt, nincs Ady-központ

A félkész Ady-központot 2016-ban 
lebontották, amelyet a magyar ál-

lam támogatásával 2003–2004-ben 
építtetett az RMDSZ-hez közel álló 
Mecénás Alapítvány. Az Ady End-
réről elnevezett mintegy 600 négy-
zetméteres hasznos területű kon-
ferenciaközpontot és a mellé terve-
zett szállodát a Lotus Center társa-
ság vásárolta meg az önkormány-
zat által szervezett árverésen.

Az Ady-központ lebontását kö-
vetően Csomortányi István, az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) 
Bihar megyei szervezetének el-
nöke követelte, hogy a Mecé-
nás Alapítványt létrehozó helyi 
RMDSZ-vezetők számoljanak el 
azzal a 800 ezer euróval, amely a 
központ felépítésére kapott ma-
gyar állami támogatásból eltűnt. 
Csomortányi szerint ennyit tesz ki 

a Mecénás Alapítvány által kapott 
magyarországi állami támogatás 
és a cserében kapott Léda-ház ér-
téke közötti különbözet.

A néppártos politikus az Ady-
központot felépítő Mecénás Alapít-
vány és az épületet lebontó Lotus 
Center társaság közötti egybe-

esésre is nemegyszer felhívta a fi-
gyelmet. Hozzátette, mind az ala-
pítványt, mind a nagyváradi plázát 
működtető társaságot Mudura 
Sándor üzletember hozta létre. 
Ugyanabban az esztendőben Sza-
bó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei 
szervezete és a Mecénás Alapít-
vány ügyvezető elnöke a sajtó meg-
keresésére azt állította: az alapít-
vány hiánytalanul elszámolt a ma-
gyar kormány felé, így a maga ré-
széről lezártnak tekinti az ügyet.

A villa diszkrét bája

A téma viszont korántsem merül 
ki az ingatlanok cseréje vagy árkü-
lönbözete kapcsán, bár az erdélyi 
sajtóban még ma is vissza-vissza-
tér, hogyan úszott el a magyaror-
szági támogatás háromnegyede a 
Sebes-Körösön. A panama mögött 
a villa állagának romlása, elhanya-
goltsága is folyamatos pellengér a 
„mecénások” számára.

Az elmúlt években a Krónika na-
pilap is foglalkozott az ebek har-
mincadjára hagyott Léda-házzal, 
az előkertjében méteresre nőtt 
gyomnövényzettel, az udvarán fel-
halmozódott szeméttel. A Bihar 
megyei sajtó 2014-ben többször is 
beszámolt arról, hogy a nagyvára-
di Főutca lakói nem egy ízben tet-
tek feljelentést a Mecénás Alapít-
vány ellen, a Léda-ház kapuján be-
lül burjánzó gyomnövényzet miatt, 

sőt arról is tudósítottak, hogy több-
szöri pénzbírságot is kiróttak az 
alapítványra (alkalmanként 1500 
lejt) a parlagon hagyott udvar és az 
elcsúfított utcafront kapcsán.

Szabó Ödön Bihar megyei 
RMDSZ-es parlamenti képvise-
lő, az alapítvány ügyvezetője „ten-

denciózus lépéseknek” minősítet-
te a feljelentéseket, ennek ellené-
re sem az udvart, sem az előkertet 
nem takarították ki. A ház azóta is 
üresen áll, és néha egy-egy önkén-
tes brigád  megszabadítja a folyon-
dároktól.

A sajtó folyamatosan leporol-
ja a témát, annál is inkább, mivel 
Szabó Ödönék úgy tálalták az in-
gatlannal való terveiket, hogy azt 
„közösségi és művészeti tevékeny-
ségekre” használják fel. A szom-
szédban lakók pedig azóta is a vil-
la „diszkrét bájaként” emlegetik 
a kovácsoltvas kerítésen át látszó 
műanyagládákat, illetve az elbur-
jánzott dudvát, amely csak a téli 

fagyok beálltával engedi láttatni a 
ház valódi szépségét.

A közelmúltban mégis történt 
valami, ami mosolyt csalt a Bihar 
megyei újságolvasók arcára...

Diákok takarítottak

Az érköbölkúti Rákóczi Lajos ma-
gyartanár megunva a Léda-ház 
körüli temérdek hercehurcát és az 
ingatlan udvarának burjánzásáról 
szóló híreket, autóba szállt nyolca-
dikos diákjaival, hogy kitakarítsa 
Ady egykori múzsájának, „a köny-
nyek asszonyának” elhanyagolt 
portáját. Mint mondta, „emberség-
ről példát, vitézségről formát” tet-
tekkel kell adni, nem holmi ma-
gyarázkodásokkal, amivel a me-
gyei szövetség korifeusai szolgál-
nak az elhanyagolt ingatlan ügyé-
ben. „Az ilyen dolgokat alapvető 
eszközökkel, a mi esetünkben sep-
rűkkel, metszőollókkal, lapátokkal 
és egyéb kerti szerszámmal szo-
kás megoldani” – mondta a köböl-
kúti iskola tanára.

„Bár az utcán elhaladók meg-
megnéztek bennünket, sőt bólogat-
tak is hozzá, nekünk kettős hasz-
nunkra vált az akció, mivel a hely 
jellege jó atmoszférát kölcsönzött 
egy interaktív irodalomórának is. 
Másfél órai munkával kiirtottuk 
a gazt, összeszedtük a szemetet, 
majd elmentünk a Kanonok-sorra 
és egyéb helyekre is, ahol a költő 
gyakrabban megfordult, és a Hol-
naposok szobránál is elidőztünk 
kicsit. Az összegyűjtött szemét és 
gaz eközben az utcán hevert, amit 
később utánfutóra raktunk, majd 
megpróbáltuk leadni a váradi sze-
méttelepen, de mint kiderült, enge-
dély hiányában nem tehettük. Meg-
előzendő a hercehurcát és az utá-
na való járást, leponyváztuk és ha-
zavittük Érköbölkútra” – mesél-
te nem kis malíciával a hangjában 
Rákóczi Lajos.

Nem mindennapi leckét adtak 
fel. Végül is úgy dukált, hogy az ér-
mindszenti költő múzsájának ud-
varát egy érmelléki kisfalu diák-
jai szabadítsák meg a gazból, mi-
vel a megyeszerte erőltetett tuli-
pános kalákák csak a „nagy meg-
valósításokra” terjednek ki. Kicsi-
re nem adnak.
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A téma korántsem merül ki az ingatlanok cseréje 
vagy árkülönbözete kapcsán, bár az erdélyi sajtóban 
még ma is visszatér, hogyan úszott el a ma gyar  -
országi támogatás háromnegyede a Sebes-Körösön. 

Emberségről példát,  vitézségről formát ők adnak! Érköbölkúti gyerekek takarítják a „mecénások’” házát

Egy korrupciós történet kronológiája

A Tőkés László által vezetett Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület 2002-ben a magyarországi Széchenyi-terv keretében 320 mil-
lió forintos támogatást nyert arra, hogy Ady Endre szülőfalujában, Ér-
mindszenten Ady-zarándokhelyet, termálszállót és konferencia-köz-
pontot hozzon létre. A magyarországi kormányváltás után azonban a 
Medgyessy-kormány a pénzt immár nem az egyházkerületnek, hanem 
az RMDSZ Bihar megyei vezetői által 2002 augusztusában bejegyzett 
Mecénás Alapítványnak folyósította, amely nem Érmindszenten, hanem 
Nagyváradon látott neki a terv megvalósításának. A Nagyváradra köl-
töztetett projekt azonban csak részben valósult meg. A várostól 49 évre 
haszonbérbe vett egyhektáros telken felépült az Ady-központ, a melléje 
tervezett szállodának azonban csak a vázszerkezete készült el.
A nagyváradi önkormányzat 2014 februárjában állapodott meg egy in-
gatlancseréről a Mecénás Alapítvánnyal. Az ingatlancsere folytán az ala-
pítvány Ady Endre múzsájának, Brüll Adélnak a 320 négyzetméteres la-
kóházát kapta meg a hozzá tartozó 500 négyzetméteres telekkel. A cse-
re előtt a Léda-ház értékét 283 ezer euróra (88 millió forint), az Ady-köz-
pont és a félkész szálloda értékét csaknem 310 ezer euróra (96 millió fo-
rint) becsülték. A különbözetből a Mecénás Alapítvány az általa felhal-
mozott adóhátralék nagyobb részét törlesztette.
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) a pénzmosás és a sikkasztás tipikus példájának tekintet-
te, hogy a Mecénás Alapítvány egy 283 ezer eurós ingatlant kapott az 
Ady-központért, amelynek felépítésére a magyar államtól 2003-ban és 
2004-ben 1,1 millió eurós támogatást kapott.
Az alapítvány elnöke, Kiss Sándor ellen – aki az RMDSZ Bihar megyei 
szervezetének az elnöki és a Bihar megyei önkormányzat alelnöki tiszt-
ségét is betöltötte abban az időben – három esztendeje többrendbeli 
pénzmosás, csúszópénz elfogadása, befolyással való üzérkedés és hiva-
tali visszaélés miatt emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség (DNA).
A bűnvádi per a mai napig nem ért véget. A Léda-ház a nagyváradi Főutcán. A város magyarsága nem használhatja




