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Online felületen és nyomtatott 
változatban is megjelenik az Új-
várad című lap, amelyet a Várad 
folyóirat intézményi önállósá-
gának megszüntetését követően 
indítanak a szerkesztők. Az iro-
dalmi-művészeti folyóiratot jövő 
hétfőn mutatják be a nagyváradi 
Szigligeti Stúdióban.

 » KRÓNIKA

K ét hónappal a Várad folyó-
irat intézményi önállóságá-
nak megszüntetését követően 

a lap munkatársainak egy része új 
folyóiratot alapított a Holnap Kultu-
rális Egyesület kiadásában a BGA 
Zrt. támogatásával – közölte tegnap 
a szerkesztőség. Az Újvárad című 
64 oldalas periodika a csíkszeredai 
Alutus nyomdában készül, főszer-
kesztője Szűcs László, vezető szer-
kesztői Kemenes Henriette (print) és 
Tasnádi-Sáhy Péter, szerkesztői: Biró 
Árpád Levente (kultúra), Simon Judit 
(esszé, kritika), Ujvárossy László (a 
lap tervezője, a művészeti rovat veze-
tője), Traian Ștef (Dialog/Párbeszéd), 
főmunkatársak: Boka László iroda-
lomtörténész, Magyari Sára nyelvész, 
egyetemi tanár, Kőrössi P. József író, 
könyvkiadó. A kiadó ügyvezetője 
Laza Erika. Az Újvárad, melyet márci-
us 8-án, hétfőn 17 órától mutatnak be 
élőben a nagyváradi Szigligeti Stúdi-
óban, hamarosan kapható a nagyobb 
erdélyi városok könyvesboltjaiban, 
illetve Budapesten és Debrecenben 
a Lapker újságárusainál. A folyóirat 
nyomtatott és online változatban 
egyaránt előfi zethető. Március 8-án 
17 órától mutatják be a Holnap Kultu-

rális Egyesület új kiadványait is: Péter 
I. Zoltán Régi képeslapok, régi törté-
netek – Nagyvárad című sorozatzáró 
kötetét, Dánielisz Endre Galíciától a 
Garda-tóig című, a szerző édesapjá-
nak első világháborús naplóját tar-
talmazó művét, valamint Fám Erika 
Halló, Juli! című kisregényét.

„Maradtunk az elhatározással, 
hogy folytatni kell, új lapot nyitni. 
Kísérlet is ez, hiszen az Újvárad nem 
csupán folytatása valaminek, hanem 
útkereső újrakezdés. Próbája annak, 
hogy részben új szerepekben, új ar-
cokkal képes-e ez a társaság arra, 
hogy egy hagyományos irodalmi-mű-
vészeti folyóirat erényeit tartalmában 
és formájában ötvözze egy képes heti-

lap formátumával, már ami a műfajok 
és a tipográfi ai elemek használatát 
illeti. Mindezt olyan online felülettel, 
ami csak részben tükre a nyomtatott 
változatnak” – fogalmaz a szerkesztő-
ség beköszönő cikke.

Az Újvárad márciusi száma irodal-
mi rovatában közöl Markó Béla, Gre-
csó Krisztián, Demény Péter, Láng 
Orsolya, Benedek Szabolcs, Nemes 
Z. Márió, Vida Gábor, Áfra János, Ba-
biczky Tibor, Szántó T. Gábor, Mol-
nár Krisztina Rita, továbbá Mihók 
Tamás fordításában és ajánlásával 
Gellu Naum román költő verseiből 
olvashatnak. Finnországban bicik-
livel a címe Lakatos-Fleisz Katalin 
esszéjének, míg a Tandem rovatban 

ÚTKERESŐ ÚJRAKEZDÉSNEK SZÁNJÁK A SZERKESZTŐK AZ ÚJVÁRAD CÍMŰ, JÖVŐ HÉTEN BEMUTATKOZÓ PERIODIKÁT 

Új lapot indítanak a Várad folyóirat szerkesztői

A Holnap Kulturális Egyesület új köteteit is megismerheti a közönség a most induló, 
Újvárad című folyóirat bemutatóján
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Magyari Sára társszerzője Horn Ra-
oul Andreas, a téma a magyar kul-
túra megmutatása és befogadása. 
Traian Ștef múltbeli váradi román–
magyar irodalmi kapcsolatokat 
idéz fel, Boka László a nemrég gya-
nús körülmények közt előkerült Jó-
zsef Attila-kézirat ügyének tanulsá-
gairól ír véleményanyagot. A szám 
képzőművészét, Barabás Mártont 
Herczegh Máté írásával mutatja 
be a lap. A társadalom rovatban 
emlékezetpolitikai stratégiákról ír 
Mayer Ágota, míg Bura Károly ci-
gányprímás életének egy szakaszát 
Hajnáczky Tamás monográfi arész-
lete mutatja be. A kultúra rovat-
ban Fekete Ágnes színművésszel 
beszélget Biró Árpád Levente, míg 
Bozsódi-Nagy Orsolya a 121 éve 
épült Szigligeti Színház korabeli 
emlékkönyvének üzeneteit dolgoz-
ta fel. A kritika rovatban Bartha 
Réka egy rendhagyó sepsiszent-
györgyi színházi produkcióról, He-
gyi Réka Dragomán György főzős-
könyvéről, Szűcs László a London 
művésznegyedébe kalauzoló Sár-
közi Mátyás-könyvet, míg Beretvás 
Gábor a Még egy kört mindenkinek 
című Vinterberg-fi lmet méltatja. 
Előhívás című rovatában Kőrössi P. 
József hónapról hónapra a múltból 
hív elő egy-egy régi fotót a hozzá 
tartozó történettel, ezúttal az Ady 
Kör 1975-ös marosvásárhelyi vizit-
jéről. Március 8-án 17 órától mutat-
juk be Péter I. Zoltán Régi képesla-
pok, régi történetek – Nagyvárad 
című sorozatzáró kötetét, Dáni-
elisz Endre: Galíciától a Garda-tóig 
című, a szerző édesapjának első 
világháborús naplóját tartalmazó 
művét, valamint Fám Erika: Halló, 
Juli! című kisregényét.

 » Az Újvárad, 
melyet március 
8-án, hétfőn 17 
órától mutat-
nak be élőben a 
nagyváradi Szig-
ligeti Stúdióban, 
hamarosan kap-
ható a nagyobb 
erdélyi városok 
könyvesbolt-
jaiban, illetve 
Budapesten és 
Debrecenben.

Kézdiszék gyötrelmes évei: 
Tóth László újabb könyve 

a Nagy Háborúról
A karácsonyi ünnepi (kicsit visszafogott), erdélyi 
könyvpiac míves kiadványát – Tóth László Kézdiszék 
1917–1920 forgatagában, szemtanúk visszaemlékezé-
seinek tükrében című kötetét – kaphattam kézbe. A 
kiváló író-újságíró immár második írásában dolgozza 
fel a „feldolgozhatatlant”: Kézdiszék szenvedését az 
első világháborúban. A szerző a köztudatban kevésbé 
ismert tényeket tár a nagyközönség elé. Dr. Balla Tibor 
ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Karának professzora sze-
rint 1945 után az egykori román betörés s az azt követő 
hadműveletek kutatása háttérbe szorult a magyar tör-
ténészek kutatási terveiben, pedig következményei egy 
országrész s nemzedékek sorsát határozták meg. Tóth 

László ugyan nem történész, de nagy körültekintéssel 
alapozta meg munkáját, dokumentumokkal támasztja 
alá a szomorú tényekről megfogalmazott szavakat. Egy 
régi mondás szerint: „Nem a tábornokok, hanem az őr-
mesterek döntötték el a háborúk sorsát.” A bölcs szó-
lás rá is igaz, szorgalommal s alázattal vette számba 
az eseményeket, s vonta le a következtetéseket. Igaz, 
volt miből merítenie – kézdivásárhelyi patriótaként – 
évtizedekkel ezelőtt még beszélhetett a nagy öregek-
kel, akik megélték a tragédiák sorozatát, s a történte-
ket továbbadták az ifjabb nemzedéknek okulásul. Az 

írástudó kettős koncepció alapján fogott munkához. 

Egyrészt végigtekintette a Nagy Háború eseményeit, 
másrészt szemtanúk vallomásait gyűjtötte össze, A 
közölt névsorok is sokatmondók, hiszen majd’ min-
den család lel rá ismerősre, rokonra a nevek között. A 

szerző visszatér a románokkal folytatott harcokra, s 
azok kihatásaira. A meggyötört lakosságot ráadásul 
a hadikölcsönök elvesztése sújtotta, és a harcok után 
a fosztogatók – s ebben nemcsak a románok „jeles-
kedtek” – állították újabb megpróbáltatások elé. 

A háború legnagyobb rontásának mégis az erkölcsök 
mételyezését tekinti. Az elnémult harangok nem csu-
pán az ágyúöntés miatt kifosztott templomok szim-
bólumai, a hitehagyott emberek jelképei is egyben. 
A papok és lelkipásztorok évezredes közösség-össze-
fogó munkája válik napok alatt semmissé, s sokszor 
az igehirdetőknek is félteniük kellett életüket. Ador-
ján László lelkész helyettes segélykiáltása mindent 
elmond: „Bűnökbe való elmerülés, a közömbösség 
elnémította a lelkiismeret hangját jó előre”. Ahogy 
haladunk a rettenet útján előre, az erkölcsök is egyre 
romlottak, eltűnt a szégyenérzet. A román megszállás 
után már elkezdődött a helyezkedés és az alakosko-
dás, az elvándorlás pedig tovább bomlasztotta a ma-
gyarság egységét.

A lapokon ugyanakkor nemcsak a tragédiák sora-
koznak, felbukkannak a mindennapok örömteli élmé-
nyei, ünnepek, bálok, színielőadások, a szürkeségbe 
süllyedt város csinosítása. Az élet ment tovább, a 
gyötrelmek lassan emlékké szelídültek.  Tóth László 
a szeretet ünnepére nagy szeretettel adta közre gon-
dolatait. A könyv szép kiállítású, a képanyag gondos 
válogatást takar. A kötet a baróti Tortoma Könyvkiadó 
gondozásában jelent meg.




