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A vasárnap csendje,
avagy készülődés Pünkösd eljövetelére

A csend..... Minden esetben a várakozás folytatása. Valami történik, amire belsőnk, minden zsigerünk vár. Szemléljük
magunk minden rezzenését, pillantunk
körbe-körbe, vajon mi fog történni?
Van aki a csenddel nem tud mit kezdeni. Mindig zajos környezetbe és környezetre vágyik, üvöltő zene és kocsmakörnyezet veszi körbe. Középpontban
kell lennie, ezáltal annyi energiát veszít,
amivel hasznos teendők sokaságát végezhetné el. Elhiteti magával, semmire nincs
ideje, a környezetnek „áldozatként” tünteti fel magát.
Bevásárló központok „tölteléké” Mindig a legújabb, a legdivatosabb, a legnépszerűbb hajhásza.
Most csend van. Vasárnap végre csend
van. Nem tudom megfigyelte e a kedves
olvasó, a vasárnapnak különleges hangja
van. A reggeli időszak nyitott ablakán keresztül hallani a felkelő természet hangját. Hallani, amint ébresztik egymást a
csiripelő madarak. Hallani a kakas kukorékolását.
A házőrzők is később követelik a napi

betevőt. Hallani a kotkodácsolást, nem
zavarja, kamion dübörgő kerék hangja
a reggel csendjét. Nem pöfögnek a reggel útra kelők motorhangjai. Valahogy
mindenki ráér. A reggeli kávé és sült hús
illata is később jön át a szomszédból.
Apropó szomszéd. Kedves ismerősöm
mesélte, hogy a vasárnapi „zord” üzletbezáró rendelet alapján ismerte meg a
húsz éve mellette élő családot. Ahogyan
lenni szokott, elfogyott a tojás, a délutáni
vendégségre váró süti fontos kelléke. S
a szomszéd, lám nem zsörtölődős hangú
„droid”, hanem hús vér kedvesség.
Még arra is jutott idő, hogy bevallják egymásnak, a templom harangjának
csengése is másképp szól, vasárnap. Az
Úr napján, amit pihenéssel, kikapcsolódással, az egymásra való odafigyeléssel kell tölteni. A templom, hívó harang
hangja, a lelkiismeret hangja. Vannak
olyanok is, akik feljelentést írnak, kellemetlenkednek, valóban a levél feladója,
nem is létezik a borítékon megadott címen. Lehet, hogy ő is csak a zajos „kocsmahangulat” embere?

A kenyérszaporítás példájában Jézus is
arról beszél, higgyetek és adatik..., s jut
másnak is elég.
A csend a Szentlélek hangja. Hagynunk kellene, hogy belénk jöjjön, hogy
legyen fülünk meghallani mit közvetít
felénk! Hogy indíttatását kövessük a mások és magunk segítésére.
Hogy környezetünk, ne csodabogárként tekintsen ránk, ha reggel mosolyt
adunk az éppen arra igyekvőnek. Hogy
eszünkbe jusson a drága megfáradt szülői
kéz, milyen biztonságot adóan vezetett
be a templom kapuján. Az ismert illat,
ami minden templom kötelező kelléke,
ami kiiktatja a rossz hatását.
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket
űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat
vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.” Mk.
16,17-18.
Ünnepi, elcsendesedett lélekkel várjuk,
Pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét.
Reviczky Éva

„AZ EMBER ISTEN LEGSZEBB HIMNUSZA”

2016 április 10-én a Jézus Szíve Templom hívei és vendégei közös délutáni kiránduláson megtekintették Balmazújvárosban a Semsey Kastélyban Ritók Lajos
festőművész kiállítását.
Rembrandt neve mellett Ritók Lajos
festőművész neve eltörpültnek tűnhet, de
semmi oka a kishitűségre.
A festőóriás 400 évvel ezelőtt készült
művei ma is csodálatot keltenek a látogatókban.
Ritók Lajos kortárs művész, de Leonardo da Vinci és Munkácsy Mihály stílusában fest.
Remekműveket láthatott az odalátoga-

tó. Portréi kifejezetten idős embereket ábrázolnak. Mögöttük ott van az élet. – Még
itt, már ott vannak. – fogalmazta meg nagyon pontosan Kálmán atya.
A festő stílusa, apró részleteket megjelenítő, nagyon mély átérzéssel megfestett
remekművek.
Fiatal kora ellenére, a kezében rejlik
minden – hosszú, súlyosan viselt és megélt életek megfestésének a tehetsége.
Aggodalom c. képének keretét székely
fafaragó mesterrel készítette, aki a Parlament kupolatermén is dolgozott. A keret
is a fafaragás remekműve.
Filozófus c. képét akár a Sixtus kápol-

nában, Szent Péter, vagy Szent József arcaként láthatnánk viszont.
Ritók Lajos festőművész szerénységére utal, nem dicsekedett egyáltalán azzal,
hogy több mint 27 országban állított már
ki. Most ismét a Párizsi Louvre múzeum
várja festményeit. S a közeljövőben Japánban egy nagyon híres magyarországi
Porcelán manufaktúrával állít ki közösen.
A művész itt él családjával Debrecenben. Erdélyi származású, közöttünk élő,
nagyon is mai ember. A képei felölelik a
múlt a jelen és jövőbeni embert. Minket,
akik Isten legszebb himnuszai vagyunk.
Reviczky Éva
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A szőlő és a bor a Bibliában

Az emberiség egyik legrégebbi művelődéstörténeti dokumentuma a 90-es
évektől újra a közérdeklődés középpontjába került. Ezt mutatja a Vizsolyi Biblia
hasonmás kiadásának sikere, és az a tény,
hogy az általános iskolai és gimnáziumi
tanterveinkben is helyet kapott. Ezzel
lehetővé vált, hogy az új nemzedék ne
misztikus babonaságok tárházát lássa
benne, hanem kultúrtörténeti értékét.
Legújabban a szőlőműveléssel foglalkozó szakkönyveink is megerősítik a Mózes V. könyvében olvasható tanácsokat:
„Ne vess a szőlőd közé különb-különbféle magot, hogy valami módon meg ne
fertőztessék az elveszett magnak termése
és a szőlő gyümölcse.” (5Móz 22,9)
Síkvidéki szőlőinkben manapság is
gyakran láthatunk köztes növényeket. A
kisüzemi szőlőművelés ismert munkafogásai megtalálhatók a Bibliában, a telepítéstől a szüretelésig. Így például a következő idézet bizonyítja, hogy a csonkázás
és a hajtásválogatás az ókori kultúrákban
ismert és fontos művelet volt:
„Mert miképpen szüret előtt, mikor
immár a szőlő jövése megerősödött, és
virágából ő gyümölcsei kitisztultak, elvagdalja annak vesszeit a szőlősgazda a
metszőkésekkel és jövéseit elmetéli és elhányja.” (Ézs 18,5)
Sajátos szokást tükröz Mózes harmadik
könyve. Nagyüzemi szőlőskertjeink művelői a munkaerőhiány kényszerétől hajtva akaratlanul is követik az ősi tanácsot:
„Szőlődben az elmaradt szőlőgerezdeket ne keresd fel, és az elhullott szőlő
szemeket ne szedd fel, a szegényeknek és
a jövevényeknek hagyjad azokat.” (3Móz
19,9)
Az ókori szokásjog szerint a szőlőbe
belépő idegen enni ehetett, de a termést
nem vihette el. A magyar hegyközségi
törvények ennél jóval szigorúbbak voltak.
Mint ismeretes, évszázadokon át súlyosan
büntették egyetlen szőlőfürt leszedését is!
Az utóbbi évtizedek hazai mezőőri gyakorlata inkább a bibliai felfogáshoz áll
közelebb:
„Mikor beméndesz a Te felebarátod
szőlőjébe: egyél szőlőt kívánságod szerint, de valami edénybe azt ne rakjad.”
(5Móz 23, 24)
Az óbort kedvelték
A bor ivására, kínálására vonatkozó
utalások bibliai tárháza is rendkívül gazdag. Megtudjuk, hogy a bibliai időben az
óbort kedvelték, azt tartották egészségesebbnek:

„És senki, aki ó bort iszik, mindjárt új
bort nem kíván inni: mert azt mondja: az
ó bor egészségesebb.” (Lk 5, 39)
Fény derül a napjainkban szokásos borkínálási turpisság ókori eredetére is:

Illusztráció: Bozsik István

„Minden embernek először jó bort
szoktak a vendégnek adni, és minek utána
megborosodnak, akkor adnak alábbvalót.” (Jn 2,9)
A megittasodott vendégeknek bizony
még ma is adnak gyengébb minőségű, hiányosan mért, (nemegyszer vizezett) bort
egyes vendéglátóhelyeken.
Csak mértékkel
A túlzott mértékű borfogyasztás ellen
számtalan részben is igen határozottan
érvelnek:
„Mit te nem szeretsz, senki másnak, se
cselekedd. Bort úgy ne igyál, hogy megrészegedjél, és a részegség tenéked útitársad ne légyen.” (Tób 4,16)
Különösen fenyegető hangú a Biblia
a már korán reggel részegeskedőkkel és
azokkal szemben, akik az italmérésekben
szorgalmatoskodnak:
„Jaj azoknak, akik jókor reggel felkelnek, hogy részegeskedjenek, mulatnak,
mint estvéig, hogy a bor felgerjessze őket.
Jaj, a nagy borihatóknak, és kik serények
a részegítő italnak töltésére (Ézs 5,11-12)
A túlzott mértékű borfogyasztás tiltásait a Biblia sok helyen indokolja is. Legtöbbször a szegénység rémével fenyeget.
Így például a Példabeszédben:
„Ne légy azok közül való, akik a bortól megrészegednek. Mert a részeges és

tobzódó szegény lészen, és szakadozott
ruhákban öltöztet az aluvás.” (Péld 23,20
– 21)
A Sirák könyvében is hasonlókat olvashatunk:
„A részeges munkás ember nem szokott
meggazdagodni. A bor és asszonyi állat
elhitetik a bölcseket: és aki egyesül a paráznákkal, vakmerő az.” (Sirák 19,1 – 2)
A részegeskedés elleni érvek között
szerepel a kígyó – hasonlat is:
„Ne nézd a bort, mikor veres, mikor
mutatja pohárban az ő színét, és mikor
pezseg. Végezetre, mint mérges kígyó
megmar és mint mérges kígyó megcsíp
(Péld 23,31)
A kígyót – mint tudjuk – ünnepi
borosedényeinken, kancsóinkon gyakran
ábrázolták a fazekasaink az előző századokban. A „Miska-kancsó” kígyó motívumának egyik magyarázatát talán éppen
abban vélhetjük, hogy a borban levő veszélyekre figyelmeztet.
A bor mértéktelen fogyasztásából következő személyiségtorzulásokra is találunk utalásokat.
„A bor csúfolóvá tészen, és a részegítő
ital háborgóvá; és valaki abban gyönyörködik, nem lészen bölcs.” (Péld 20, 1)
Nem a borivásban kell megmutatni a
férfinak, milyen erős, mert a bor úgyis
erősebb az embernél, a akár dúsgazdag,
akár koldusszegény. Ezt az örök igazságot
olvashatjuk ki a következő két idézetből:
„A borban ne mutasd magadat férfiúnak, mert a bor sokakat elvesztett. Mint
kemence megpróbálja fegyvernek élit,
mikor vízbe mártatik; úgy a bor kevélyeknek szíveket, mikor megrészegednek.”
(Sirák 31, 28 – 29)
„Óh! Férfiak! Mely igen nagy ereje vagyon a bornak, mennyivel erősebb a bor
mindazoknál, akik őt megisszák. Elhajtja
az elmét. A királynak és árvának elméjét
egyaránt.” (3 Ezsd 3,18 – 19)
Szép számmal találhatunk olyan részleteket is a Bibliában, amelyeknek a merev
antialkoholisták semmiként sem örülhetnek. A bor kedélynemesítő hatásának,
gyógyerejének hangoztatására gondolunk. E helyeken szó sincs teljes aszkézisről! A mértékletes borivást nemcsak
megengedhetőnek, de egyes esetekben
kívánatosnak, sőt szükségesnek is tartják.
Ezt fejezi ki Sirák könyvéből való idézetünk:
„Élet embernek a bor, ha azt mértékletesen ijándod.” (Sirák 31, 30)
Bor nélkül az élet szinte elképzelhetetlen az ismert népi rigmusok szerint:
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„Ez a világ mi volna, ha egy kis bor
nem volna.”
Önkéntelenül is az jut az eszünkbe, ha a
Biblia költői kérdését olvassuk:
„Micsoda élete az embernek, aki bor
nélkül vagyon?”
A bor szükségességét azután így indokolja:
„Mert vigaszságokra teremtetett az embereknek, nem részegségekre. Szívnek
vidámságát és elmének örömet szerez az,
ha alkalmatos időben issza az ember, és
amennyi csak elég.” (Sirák 31,31 – 32)
A szenvedő és keserű emberekkel találkozva a borivásra felszólító mondatokat
is olvashatunk:
„Adjatok részegítő italt az elveszendőnek, és bort a keseredett szívű embernek.
Igyék, hogy feledkezzék meg az ő szegénységéről: és az ő nyomorúságáról ne

N. László egykori tanítványom szeptember végén
kapta az első idegsokkot,
miután óvodából az iskolába
cseperedett csemetéje harmadik hete hordta haza a fekete pontokat. Az ezer sebből
vérző, ugyanannyi arcú „modern pedagógia” jegyében
ugyanis nem osztályozzák a
lurkót – nehogy lelki sérülést
szenvedjen. A régi, ötfokú
eredményjelző skála helyett
vagy-vagy alapon közlik a
szülőkkel, megfelelt-e nebulójuk az iskola elvárásainak.
(A szülő azt gondolta, hogy a
tanulók „fizetése” az érdemjegy.)
N. László gyermeke különben ragyogó képességű
kölyök, ötletekkel és szereplésvággyal teli, csupán az
ülőgumói készültek speciális
anyagból, s ennek eredményeként óhatatlanul mozogni
kezd a padban, ha a figyelmét
nem kötik le. Tudvalévő (?)
a kisiskolások ilyenek! Ráadásul beszédtechnikája is
fejlettebb az átlagosnál. Mit
kezdjen ilyen „ventilátor”
gyerekkel a pedagógus, s
mit kezdjen fekete pontjaival
a derék apa? Iratkozzon be
karatetanfolyamra, hogy bírjon a gyerekkel, vagy szedjen
nyugtatókat? Ezért fordult
hozzám a kétségbeesett apuka, hátha segíthetek…
Közösen vizsgáltuk a feke-

emlékezzünk meg többé.” (Péld 36, 6 -7)
A bor búfelejtő hatása mellett egyéb
gyógyhatását is feltételezi a Biblia.
„Ne igyál mégis csak vizet; a te gyomrodért és gyakorta való betegségeidért.”
(1Tim 5,23)
Mint tudjuk, még a huszadik század
eleji gyógyszertankönyvekben is többféle
betegségre javasoltak bort. Számos részlet olvasható Issekutz Béla: Gyógyszertan
és gyógyítás, illetve Katona – Dömötör:
Magyar borok, borvidékek (Bp. 1963.
199-201. p.) című művében.
Végül a bor megítélését illetően szólnunk kell az Énekek énekéről, ahol kétségkívül a legköltőibb gondolatok sorát
olvashatjuk a szőlőről, a borról. Salamon
kedvese egyes testrészeit a szőlőgerezdekhez, a borhoz hasonlítja. Itt találkozhatunk a „drága fűvel megcsinált borral”

is. Annak ellenére, hogy a bibliai idézeteknek csak igen kis töredékét mutathattuk be, azért kialakulhatott a kép arról,
milyen fontos volt a szőlőművelés és a
borászat a bibliai földeken élő emberek
életében. Az idézett részletek egyik –
másikának örök érvényűsége meglepő.
Talán a legfigyelemreméltóbb ókori
üzenet így foglalható össze: a bor mértékletes, kulturált fogyasztása hozzásegítheti
a ma emberét is – rohanó, konfliktusokkal
terhes világunkban – az egészségesebb
életmódhoz, az élet kisebb-nagyobb küzdelmeinek eredményesebb megvívásához. Ismertetésünk végéhez kívánkozik a
Bibliát „hivatalból” jól ismerő múlt századi költőnk, Tompa Mihály két sora:
„A bor s a jókedv árja pezsdül:
Szép, szép az élet mindenestül!”
Dr. Varga Gábor

Beskatulyázott erkölcs

te pontok történetét, a gondos
elemzés során napfényre került a „vásottság” kórokozója.
Íme:
Hétfő délelőtt... A pont színe ismerős.
– Miért kaptad te apaszomorító?
– Szaladgáltunk a vécében
Kedd délután... Ugyanaz a
minősítés.
– A napköziben beszélgettem Józsi barátommal.
Szerda...
– Tízóraizás közben nevetgéltünk.
Csütörtök...
– Kilógott a lábam a padból
óra alatt.
Péntek...
– Örültem a szabad szombatnak.
– Nem is csodálom – mondom lelkesen – mert mi lenne
ebből a srácból, ha mindezt
nem csinálná. (Meg arra is
gondolok, mi lenne velünk –
esetleg a pedagógussal is – ha
reggeltől estig így pontoznák
az életünket?) Ne vegye zokon a Pedagógia Arkangyala, én akkor szomorkodnék,
ha csupa piros pont virítana
abban a fránya ellenőrzőben
ilyen szempont szerint értékelve. Mert a beskatulyázott
erkölcsöt, a „karám-morált”
nem tartom erkölcsösnek, s

tiltakozom ellene akkor is,
ha hétéveseken gyakorolják!
A karám-morál hívei szeretnék beterelni az embert egy
előregyártott tákolmányba,
s azonnal megsértődnek, ha
az illető nem érzi jól magát.
Ebben a perspektívában azok
lesznek a jó fiúk, akik hagyják
terelni magukat, akik hűséges
másolatai annak a mintának,
melyre az életüket megtervezték. Méltán hívják őket „mintagyereknek”, s állítják oda
a többi elé példaképül. Csak
azoknak megy el a kedve ettől
a mintától, akik igényesek az
arcukra.
Tibike mindennap piros
ponttal örvendezteti meg az
övéit. Nagyon szép! Gratulálok! Jó, hogy nem nekem
hozza haza, az így értékelő
pedagógustól! Veszedelmes
kór ez a „karám-morál”, mert
feltartóztathatatlanul terjed!
Nem áll meg a kisiskolás diák
ellenőrzőjénél. Belopja a gimnáziumok falai közé, sőt az
egyetemekre. Innen már csak
egy lépés az ÉLET, s mehet

tovább a verkli, ott is azoknak
tapsolnak, akik belesimulnak
az elvárások puha tenyerébe.
Az erkölcs nem azt jelenti,
hogy egy prototípusnak as�szisztáljunk!
Láttam már idomított delfint, két lábra álló elefántot
és focizó lovakat. Nem tetszettek! Sajnáltam őket, mert
mindnyájan ócska manipulációk áldozatai. Éppen arról
mondatták le őket nem kis
kínlódás által, ami a lényegük.
Nyolc, tizenkét vagy tizenhét
év alatt megszokhatja az ember gyereke a pórázt, mint
a láncra kötött eb, de eljön
a perc, mikor kikívánkozik
belőle, s akkor durva módon
szabadul, talán még a gazdáját
is megmarja!
A birkákat nagyon jól lehet
terelni, csak rutinos pásztor és
két pulikutya kell hozzá. De
az embert terelni lehetetlen!
Az erkölcs szabad igyekezet a jóra! Nevelni tehát
annyi, mint rokonszenvessé
tenni a jót, hogy mindenki
örömmel induljon feléje saját
akaratából.
Nagyenyedi Zoltán

Olvastam valahol...
...hogy egy férfi lélekszakadva rohan a lejtőn haladó busz
után. Odaszól egy járókelő:
− Mit erőlködik annyira? Mindjárt jön a következő!
− Az lehet, de annak nem én vagyok a sofőrje!
Nagyenyedi Zoltán
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Tiszavasvári kirándulás a Vasvári Pál Társasággal

A Vasvári Pál Társaság 2016-ban Tiszavasváriba, az ott működő
Vasvári Pál Társasággal
történt kapcsolatfelvétel
alapján tervezte kirándulását. 2016. április 5.-én
reggel a hajdúdorogi székesegyháznál kezdődött
programunk. A plébános
úr a bronzkapu előtt fogadott minket. Beszélt a
templom történetéről, a
csodálatos kapun ábrázolt
bibliai jelenetekről, majd
megcsodáltuk a belső teret, az 54 képből álló ikonosztázt, és hallgattuk a
litániát.
Barátaink a tiszavasvári állomásnál várták
csoportunkat.
Elkalauzoltak innen a múzeum-

ba, ahol friss pogácsával,
kávéval, üdítőkkel és
szép szavakkal fogadtak. Tiszavasvári 1941ben Büdszentmihály és
Tiszabüd egyesítésével a Vásvári Pál iránti tiszteletből – alakította ki új nevét. A múzeum gyűjteményét alaposan megszemléltük, külön figyelemmel
a Vasvári Pál emlékszobára. A szentmihályi városrészen a református
templom és környékének
meglátogatása után a városhoz kötődő Dessewffy
család emlékeit kerestük
fel. A temetőben a kriptájukat és annak környékén
lévő családi síremlékeket,
majd a jelenleg lakatlan,
de romos állapotában is

impozáns kastélyt, és az
azt övező angol parkot
jártuk körbe. A temetőben
láthattuk még az Alkaloida egykori megalapítójának, Kabay Jánosnak
a síremlékét is. A büdi
városrészen álló görög
katolikus templomban az
ikonosztáznak két új kapuját is láttuk, a templom
mellett pedig Vasvári Pál
szobránál tisztelegtünk.
Utolsó látnivalóként a ma
idősek otthonát magába
foglaló Korniss-kastélyt
néztük meg. Bemehettünk
a társalgóba és a belső udvarra is. A hatalmas park
közepén álló, 1824-ben
épített, klasszicista épületet a filmesek is számon
tartják!

Miután elköszöntünk
tiszavasvári
vendéglátóinktól, Tiszadobra, a
nemrég felújított és megnyitott Andrássy-kastélyhoz mentünk. Vezetéssel
jártuk be a látogatható
részeket, azután a HoltTiszához sétáltunk, egy
kicsit bolyongtunk a bukszus-labirintusban is.
Nem voltunk előre bejelentve, de fogadtak minket a Tiszalöki Vízlépcső
területén. Egy szakember
kalauzolásával
tanulmányozhattuk a lapátok
működését, a duzzasztás
módját.
Szép, napsütéses napunk
volt, apró, de érdekes látnivalókkal megtöltve.
Bagossi Gáborné
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Hajdúböszörményben született, élt nyolc évtizedet,
örökre nyugszik szülei mellett a böszörményi temetőben.
Édesapja jó nevű asztalos
mester, munkáját őrzi számos
középületünk, pl. a mai Levéltár. Gizike, a legendásan szép
leány, a helyi gimnáziumban
érettségizett, majd tanítónői
oklevelet szerzett. Férjével
vidéken tanítottak, de házassága zátonyra futott. Amikor
1971-ben Veress Ferenc életmű kiállítását rendezték meg

Veressné Takács Gizella

a Hajdúsági Múzeumban,
megismerkedett édesapja fiatalkori barátjával. Veress Ferenc is nehéz élethelyzetben
volt, mert legismertebb találmánya miatt kálváriát járt,
szíve rendetlenkedett, elvált
feleségétől. Titkárnői állást
kínált maga mellett Gizikének, főfoglalkozásként pedig
tanítónői állást egy budai iskolában. Egymásnak segítettek talpra állni, majd a házasság mellett döntöttek. Nyolc
tartalmas évet éltek együtt a

Márton-hegyen lévő családi
villában. Sok kiállítás, könyvkiadások, utazások, nagy baráti kör töltötték meg életüket.
Rendszeresen jártak hozzájuk
a böszörményi ismerősök is.
Veress Ferencet 1983-ban
a szülővárosában temették
el. Az özvegy engedélyével
vette fel a szakképző iskola
1992-ben a „színek-szavakszabadalmak” emberének, a
festő-költő-feltalálónak a nevét. Nyugdíjazása és szülei
halála után Gizike is haza köl-

tözött. Érdekelte a közélet, az
iskolába rendszeresen eljárt
zsűrizni, a tantestület nyugdíjasai sajátjukként fogadták be.
Gyengülő egészsége ellenére
telefonon tartotta a kapcsolatot a világ minden részén élő
ismerőseivel éppúgy, mint a
helyiekkel, a családjával, keresztgyerekeivel. Szép arca,
választékos modora, kifogástalan eleganciája tette különlegessé. Szeretettel őrizzük
emlékét.
Bagossi Gáborné
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Szabadtéri keresztek Hajdú-Bihar megye
Hazánkban a szabadtéri
fémkorpusszal, egykori kenészaki
felében
(III.
rész)
keresztek túlnyomó többsédergyár területén áll.

gét a római katolikus egyház
illetve a hívek által emeltetett keresztek képezik. A jelen felsorolásban is 139-ből
105 tartozik ebbe a kategóriába, ami az objektumok háromnegyede; ez az országos
átlag alatt van. Ismerkedjünk
meg a római katolikusok által emeltetett keresztek sajátosságaival is:
A kereszten függő Krisz
tustest többnyire háromdimenziós alakot ölt; amely
lehet fa, bronz, kő, beton,
műkő, esetleg vasból öntött
korpusz is. A korpusz lehet
egyszínű vagy színezett, ez
utóbbiak akár változatos
élénk színekkel is jelezhetik
a Krisztus testét takaró leplet vagy töviskoronáját (pl.
Rezi, Gyenesdiás, Zala megye).
Mellékalakokkal is többször egészítik ki a kereszt
talpazatát; egy vagy akár
három mellékalakot is felfedezhetünk ezen emlékeken. Ilyen lehet: Szűz Mária
egyedül vagy a kisdeddel,
Keresztelő Szent János, Nepomuki Szent János stb. A
Tiszántúlon leggyakoribb a
lepelbe burkolózó imádkozó Mária alakja; de felénk
igazából nem számít gyakorinak a mellékalakok ábrázolása. (Mezőladány, Kisvárda,
Tornyospálca, stb.)
Nem találhatóak rajtuk
a görög katolikusok ke
resztekhez hasonló, a keresztet félkörívben átölelő
glóriák sem; posztamensük
döntő többsége tartalmazza
felirat formájában az építtető nevét, (magánszemély(ek)
vagy egyház) és évszámát,
esetleg az állítás alkalmának
megnevezését is. Vannak
olyan keresztek is, ahol nem
láthatóak feliratok, mégis
feltételezhetjük, hogy a felállításakor eredetileg mégis

tartalmazhatott írást a mára
lekopott, lefestett, átalakított
márványlap vagy a posztamens anyaga.
A hívek és az egyházak,
szerencsére többnyire gondot fordítottak és fordítanak
ezen jellegzetes emlékeink
megfelelő állapotban való
megőrzésére.
Nyírmártonfalva: – Kőkereszt, festett pléhkrisztussal, állíttatók emléktáblájával, évszám nélkül, a görög
katolikus templom előtt áll.
(Széchenyi István u.)
– Kőkereszt, fémkorpus�szal, 1938-ban jubileum
alkalmával állított kereszt,
mely a ma Tájházként funkcionáló egykor görög katolikus elemi iskola előtt áll.
(Kossuth Lajos u.)
– Temetői kőkereszt, festett pléhkrisztussal, évszám
nélkül, a köztemetőben áll.
(Zúgó u.)
Polgár: – Kőkereszt, fém
korpusszal, állíttatók feliratával, 1895-ből, út mentén
áll. (Szabolcs u.)
– Kőkereszt, fém korpus�szal, állíttatók feliratával,
1902-ből, fém kerítéssel, út
mentén áll. (Hősök útja)
– Temetői kőkereszt, fém
korpusszal, évszám nélkül,
Kálváriatemetőben áll. (Táncsics Mihály u.)
– Kálvária-kőkereszt, fém
korpusszal, 1914-ből, állíttatók feliratával, Kálváriatemetőben áll. (Táncsics Mihály u.)
– Latrok kőkeresztjei,
rozsdás pléhlatrokkal, 2db,
évszám nélkül, Kálváriatemetőben áll. (Táncsics Mihály u.)
– Vaskereszt fémkorpus�szal, Mária-mellékalakokkal,
állíttató táblájával, 1899-ből,
a római katolikus templom
kertjében áll.(Szabadság tér)
– Kőkereszt, kőkorpusszal,

Mária-mellékalakkal, állíttató táblájával, 1927-ből, a római katolikus templom előtt
áll. (Szabadság tér)
– Trianon-emlékkereszt fából, 2010-ből,a római katolikus templom kertjében áll.
(Szabadság tér)
– Temetői kovácsoltvas
kereszt, feliratok nélkül, a
Köztemetőben áll. (Dante u.)
– Temetői kőkereszt, kőkorpusszal, állíttatók táblájával, 1922-ből, Köztemetőben áll. (Dante u.)
– Temetői kőkereszt, fémkorpusszal, Mária-mellékalakkal, állíttatók táblájával,
1929-ből, Köztemetőben áll.
(Dante u.)
– Temetői kőkereszt, rozsdás fémkorpusszal, felirat
nélkül, Köztemetőben áll.
(Dante u.)
– Vaskereszt, festett pléhkrisztussal, fémhálós kerítéssel, 1995-ből, út mentén áll.
(Dózsa György u.)
– Kőkereszt, festett pléhkrisztussal, felújító emléktáblájával (1997), út mentén
áll. (Taskó u.)
– Kőkereszt, fém korpus�szal, állíttató táblájával,
1900-ból, út mentén áll.
(Margitai út)
– Kőkereszt, fém korpus�szal, Mária-mellékalakkal,
állíttató feliratával, 1927ből, út mentén áll. (Margitai
út)
Téglás: – Kőkereszt, pléhkrisztussal, állíttató feliratával, 1977-ből, a görög katolikus templom mellett áll.
(Dózsa György u.)
–
Trianon-emlékkereszt
fából, 2010-ből, a görög katolikus templom mellett áll.
(Dózsa György u.)
– Fakereszt, kőkorpusszal,
bádog keresztfedéssel, magánház kertjében áll. (Kossuth Lajos u.)
Tiszacsege: – Kőkereszt,

– Kőkereszt, fémkorpus�szal, 2000-ben milleniumra
állíttatva, a római katolikus
templom előtt áll. (Fő u.)
– Fakereszt, végtagjain
csonkolt fémkorpusszal, a
következő felirattal: „Krisztusnak azért nincs keze,
hogy általad tegye a jót, azért
nincs lába, hogy az Ő útján
járj.” (Kossuth Lajos u.)
Tiszagyulaháza: – Temetőkereszt,
fémkorpusszal,
állíttató táblájával, 1906-ból,
Köztemetőben áll. (Petőfi
Sándor u.)
– Kőkereszt, kőkorpusszal,
neogótikus stílusú, 1906-ból,
az állíttató táblájával, római
katolikus templomkertjében
áll. (Kossuth Lajos u.)
Újszentmargita: – Rongált kőkereszt, kőkorpusszal,
állíttató feliratával, 1876ból, eredetileg Tukán állt,
majd 2006-ban lebontották
és állítólag a helyi plébániára
szállították.
– Világháborús kő emlékkereszt, 1994-böl, a Köztemetőben áll. (Rákóczi út)
– Temetői kovácsoltvas kereszt, fém korpusszal, a Köztemetőben áll. (Rákóczi út)
– Vaskereszt, fém korpus�szal, angyalalakkal,a római
katolikus templom előtt áll.
(Rákóczi út)
Újtikos: – Vaskereszt,
fémkorpusszal, Mária-alakkal, 1905-ből, az állíttató
táblájával,a római katolikus
templom előtt áll. (Széchenyi István tér)
– Temetői vaskereszt, fémkorpusszal, angyalalakokkal, 1877-ből, az állíttató
feliratával,a Köztemetőben
áll. (Ady Endre u.)
Vámospércs: – Kőkereszt,
festett kőkorpusszal, 1972ből, állíttató táblájával, a római katolikus kápolna kertjében áll. (Béke u.)
Hőgye Lajos
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Magyarország papírszükségpénzei
(1914–1919)

Az 1914–1919-es évek közti pénzkibocsátások túlnyomó része katonai,
azaz hadi származású volt. Különleges
szükségpénz csoportot alkotnak azok a
pénzhelyettesítők, amelyek ugyan nem
Magyarország területén keletkeztek, de
a Nagy Háború hadszínterein fogságba
került közös hadsereg katonái adtak ki a
szibériai hadifogolytáborokban.
A magyar szükségpénzek közé soroljuk
azokat a többségében magyar hadifoglyok által kibocsátott pénzhelyettesítőket
is, melyeket több nyelven, köztük magyarul is megszövegeztek.
A szükségpénzek olyan pénzhelyettesítő eszközök, melyek a valódi pénzek minden ismérvével rendelkeztek. Ezek olyan
pénzek, melyeket pénzkibocsátási joggal
nem rendelkező intézmények adtak ki.
Leginkább háború, ostrom vagy gazdasági válság esetén használatosak. Túlnyomó többségük papírpénz volt, de akadtak
köztük érmek és bélyegek is. A pénzek
készülhettek rézből és ólomból, ezüstből és papírból is. Az is előfordult, hogy
a szükségpénz egyáltalán nem papírból
készült, hanem selyemből vagy bőrből,
vászonból és alufóliából, cserépből vagy
játékkártyából is akár. Magyarországon
először a Rákóczi-szabadságharc idején
alkalmaztak szükségpénzeket (réz libertások és polturák), majd az 1848-as szabadságharc idején is.(Kossuth-bankók).
Különösen a különböző hadifogolytáborok pénzkibocsátásai, valamint a Tanácsköztársaság, majd a külföldi intervenció korában bekövetkezett pénzügyi
zavarok áthidalására szolgáló papírszükségpénzek érdemelnek figyelmet. A hadifogolytáborok zárt életének egyik szükségszerű eleme volt az, hogy csak a tábor
területén érvényes szükségpénzeket adtak
ki. Ez azonban nemcsak az első világháborúban történt meg. Több mint kétszáz
évvel korábban jelenik meg az első ilyen
szükségpénz Drezdában, a hétéves háború idején, az osztrákok által foglyul ejtett
porosz tiszti foglyok számára létesített
táborban. Később az amerikai függetlenségi háborúban is voltak ilyen forgalmi
pénzhelyettesítők. A Napóleoni háborúk
korában már számos tábori pénzről tudunk.
1915 telén, a Stockholmba összehívott
Vöröskereszt konferencián határoztak a
pénzjegyek kibocsátásáról: a harcoló felek megállapodtak: a fogolytáborokban az
életfeltételek javítása érdekében, egyebek
között tábori pénzeket lehet nyomtatni.
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A Monarchia hadereje kilencszázezer
orosz hadifoglyot ejtett a keleti fronton
zajló hadműveletek során. Közülük 385
ezer munkaképes foglyot a magyar mezőgazdaságban alkalmaztak a hátországban.
Az akkori, közös hadügyminisztérium
kimutatása szerint több mint százezer
orosz hadifogoly tartózkodott táborok-

tek 25 dollárnyi zsoldot kaptak havonta,
ami igen nagy pénz volt. Ráadásul 5 és tíz
dolláros címletekben kapták meg, jutottak
hozzá a zsoldhoz.
A hazai szükségpénzek történetében
egyedülálló a proletárdiktatúra, a Tanácsköztársaság ideje alatti pénzhelyettesítő
eszközök keletkezése. Mind változatosságukban, mind grafikai szépségükben
különlegesek. Mind országos elterjedé-

ban. Tizenhét tábor területén (Hajmáskértől Zalaegerszegig, és Dunaszerdahelytől
Nezsiderig) a hadügyminisztérium utasítására a tábor nevével ellátott szükségpénzek forogtak az antant foglyok kezén.
A szükségpénzek rendeltetése az is volt,
hogy ne lehessen a pénzt felhasználni a
fogoly esetleges szökésénél. Hiszen az
csak a tábor területén ért valamit!
A keleti fronton orosz fogságba esett
hadifoglyok szintén táborokba kerültek.
A császári Németország 165 ezer közkatonát és 22100 tisztet, Törökország és
Bulgária összesen 50200 katonát és 950
tisztet vesztett. Ausztria-Magyarország
embervesztesége majd kétmillió hadifogoly volt a keleti fronton. Közülük csak
54100-an voltak tisztek.
Az orosz hadifogolytáborokat főként az
Urálon túli területeken, Szibériában építették fel. Így a táborok nagy része, köztük
a szükségpénzeket kibocsátók is, jórészt a
Transzszibériai Vasút mentén keletkeztek.
Egyik-másik tábor valóságos táborvárossá fejlődött, a hadifoglyok létszáma akár
10-40 ezer főre is felduzzadt. A Táborparancsnokság egy tételben vásárolta meg,
táboron kívüli beszerzési forrásból az
árukat. Ezeket az árukat szükségpénzekért lehetett beszerezni a táborban. A tisz-

sükben, valamint mennyiségükben is kivételesek voltak. De még a kibocsátás körülményeit elősegítő pénzügyi igazgatás
is teljesen egyedi volt az esetükben.
A pénzügyi népbiztosság gondoskodott
a közületek által történő kibocsátás feltételeiről (papír és nyomda, festék és tervezés, stb.) Ezek a szükségpénzek nagy
mennyiségben készültek, de később, a
Tanácsköztársaság bukása után, tűzzelvassal pusztították őket. Egy, az 1920-as
években megjelent folyóirat, a Libellus
hasábjain volt olvasható: Vannak olyan
ritkaságok köztük, melyek felérnek az
1848–1849-es szabadságharc szükségpénzeinek rangjával.
A gyűjtési eredmények korántsem tekinthetőek lezártnak, noha újabb példányok felbukkanása már aligha várható.
Viszont ennek megfelelően emelkedik a
megmaradt példányok értéke és a szükségpénzek megbecsülése.
Ambrus Géza dolgozta fel könyvében
Magyarország papírszükségpénzeit 1914
és 1919 között. A rövid időszakból 117
helységből származó, 234 kibocsátó által,
337 sorozatban kiadott, 1240 címletben,
1730 különféle típusváltozatú papírszükségpénzt ismertet.
Molnár Pál
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Tizedes, százados, ezredes.
Ezek-biztos más is hallotta már, nem csak katonai
rangok, hanem olyan emberekre mondják, akiknek csak
a tizedik, századik, ezredik
szava az igaz. (Bocsánatot
kérhetünk a katonáktól…)
Sajnos vannak megbízhatatlan nem szavatartó emberek. Pedig a hazugság nem
csak nem szép, de ártalmas is.
Sőt visszahat az adott

Szavahihetőség

ember jellemére – és megítélésére is… „Ezek” esküdöznek is gyakran, ami még
tovább növeli a bűnt.
Jakab levelében olvasható
(Jak. 5,12. …testvéreim, ne
esküdözzetek sem az égre,
se a földre, se egyébre.
Igenléstek legyen: Igen,
tagadásotok: Nem! Különben ítélet fog sújtani titeket.”

Az idő a térrel együtt teremtett. Az
embernek megszabott ideje van, jól
kell tehát gazdálkodni vele. Mindennek megvan az ideje, olvasható a Prédikátor könyvében is (3. fej.)

Máténál (Mt. 5.33-37) pedig. Az Úr parancsa: „Hallottátok azt a régieknek
szóló parancsot is: Hamisan
ne esküdjél, hanem tartsd
meg az Úrnak tett esküdet.
Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek:…” (A hamis eskü még
veszélyesebb. Erről szól
Arany János egyik balladája.)

Idő
Időnk kiszabottsága miatt sincs jo-

gunk más idejével gazdálkodni.
Sose késs valahonnan, mert az nem

Légy tehát őszinte és igaz.
Egyszerű és szavatartó!
Hiszen a parancs is így
szól: Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!”
(8.)
Minden kimondott szavad
Téged is minősít!
Isten mindent tud – az
emberek pedig előbb-utóbb
mindent észrevesznek. Az
ígéreteket meg kell tartani!
Légy igaz és ne vágyj kétes „aranyra”!

csak a Te időd és más idejét nincs jogod pazarolni!
Időnk véges itt e Földön. Jól kell hát
kihasználni, hogy ne legyen mit megbánni – az Úr előtt sem.

Jog és igazság (olvastam…)

Bizony nem teljesen azonos fogalmak ezek. Az igazság már erkölcsi
kategória is – és tudjuk, hogy az erkölcs megelőzi a jogot…
(Persze vigyázni kell!)
az a jó, ha minél nagyobb az átfedés a két fogalom között. Jogászok is
mondják, hogy ők a jogot kell, hogy
érvényesítsék. (A jogos viszont sok-

szor kevesebb, mint az igazságos)
A jogkövető magatartás megkövetelhető. De van, aki nem is megy tovább. Ha én nem állok ki Az igazságtalanság ellen, vagyis az igazságért
– még rendes ember vagyok, vagyis
jogkövető.
Az ügyvéd is a jogot kell, hogy érvényre juttassa.

Talán ezért is nem véletlenül jutott
eszembe a régi (olvasott) történet:
„Az ügyvéd megy klienséhez a tárgyalás után.
– Végre, győzött az igazság!
Mire a delikvens:
– Nem baj, majd fellebbezünk!
Balla Sándor

A képviselő-testület baráti összejövetele
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