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KARACSONY 

Ma tán a béke ünnepelne, 
A Messiásnak volna napja, 
Ma mennyé kén' a földnek válni, 
Hogy megváltóját béfogadja. 
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék 
Szívükre mind az emberek, - . 
De nincs itt hála, nincs itt béke. 
Beteg a világ, nagy beteg ... 

Kihűlt a szív, elszállt a lélek, 
A vágy, a láng csupán a testé; 
Heródes minden földi nagyság, 
S minden igazság a kereszté .. . 
Elvesztette magát az ember, 
Mert lencsén nézi az eget, 
Megátkozza világrajöttét, -
Beteg a világ, nagy beteg ... 

Ember ember ellen csatázik, 
Mi egyesítsen, nincsen eszme, 
Rommá dőlt a Messiás háza, 
Tanítása, erkölcse veszve ... 
Oh, de hogy állattá sülyedjen, 
Kinek lelke volt, nem lehet! ... 
Hatalmas Ég, új Messiást küldj: 
Beteg a világ, nagy beteg!. .. 

ADY ENDRE 
(1899. december 23) 

2!(;ncfen Xedves Olvasónknak, ba/cÍFainkon belül és kívül; 

szerelelben 5'azda_J, 2s!enáldo!!a békés, bo/cfo!l karácsonyi ünnepeke/ kíván: 

a Ozerkeszléfsé.J 
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hogY miről döntött a képviselötes
tület november 29-i ülésén 

Az esed ékes lakossági közmeghall
gatásra december S-én és 6-án kerül sor 
a két településrészen külön-külön. 

Ünnepélyes alapköletételre kerül 
sor december 8-án, amelynek vendége 
Glattfelder Béla államtitkár, a Gazdasági 
Minisztériumból. Ezzel hivatalosan is el
indul az Ipari park infrastruktúrájának ki
építése, valamint az idős nyugdíjasok· 
szociális bérlakása, és a fiatalok fecske
háza néven várva-várt beruházás. 

Településszerkezet\, szabályozási 
előterv jóváhagyása alapj án fo lytató
d ik a tervezési feladat. 

A településszerkezeti terv meghatá
rozza a település alakításának, védelmé
nek lehetőségeit, a fejlesztési irányait, az 
egyes területrészek felhasználási módját, 
a környezet állapotának javítása vagy 
legalább szinten tartása mellett. Az építé
si, állattartási rendeleteket is módosítani 
kell, ha az új rendezési terv elkészül, és 
jóváhagyásra kerül. 

Ennek alapján tovább bővül a 
Kertvárosia~ terület: Révlapos, Nép

liget, Csókási, Ujkert sor a Selyem út és 
Móra út között, Kossuth utcától a Pásztor 
J. utcáig, Főút, Bajcsy Zs. által határolt 
területen, Rákóczi és Mirhóháti utca kö
zötti terület, Hősök útja, a Somogyi Béla 
és Béke u. közötti szakasza. kivéve a 
központi vegyes területbe eső része, 
Blaha-Endrődi utca-Apponyi utca-Fő út 
által határolt terület. 

Központi vegyes terület: Blaha 
utca, 

A Ridegvá ros D-i r észe, és a 
védtöltés dél i részén a Toronyi út és az 
endrődi határcsatorna közötti részen gaz
d'.15ági terület jelölendő ki, mezőgazdasá
gi telephelyek részére, mely külterület 
maradna. 

Új kert sor Ny-i r észén a Selyem út
tól délre különleges terület kijelölése 
sportlétesitmény~k céljára. 

A Révlapos E-i részén (Fáy utca vé
gén) maradjon mezőgazdasági kiskertes 
terület. 

Szippantott szennyvíz d íj a köbmé
terenként 333,6 Ft-ra emelkedik, az eme
lés mértéke, 18,9 %. 

A költségvetés 1-Jll. negyedévi 
pénzügyi beszá molój a egyhangúlag el
fogadásra került. 

A város pénzügyi egyensúlya stabil, 
az intézmények időarányos költséo-be
vétcl alakulása rendben van. A költség
vetés m~gfele lő tartalékkal rendelkezik, 
amely biztosítja a közalkalmazottak és 
köztisztviselők 13. havi jövedelmét. Is
mét büntetve lesznek azok az intézmény
vezetők és gazdaságvezetők, akik 
túllépik az éves kereteiket. Ők csak janu
árban kapják meg a prémiumot, azaz a 
13. havi fizetést. 

Az utak elmaradt javítását e napirend 
keretében kifogásoltam. 

VÁROSOrtK 

. " ... 
Nem kerül egyelőre eladásra a 6605 

db (10.000 Ft névértékű) á llamköt
vény, amit a város a gázközmű vagyon 
privatizációs bevételeként kapott. Az ál
lamkötvény biztos kamatozású. 

Támogatások emelése: óvodai, böl
csődei, közművelődési, logopédus ellátá
si. Sportcsarnoki támogatások 
egységesen 10%, sportszervezetek közös 
támogatási kérelme a költségvetés tár
gyalásáig elnapolásra került. 

Gyomaszolg szolgáltatási díj válto
zása i: temetői szolgáltatás 10%-kal, 
parkgondozás 15%-kal került emelésre. 

Ligetfürdő bővítés i beruházási 
munkáinak lebonyolítására (közel 900 
millió forint!) egy személyben megbízást 
kapott: Vass Ignác a Liget fürdő vezető
je. A közbeszerzési munkabizottság tag
jai: Vass Ignác, Hangya Lajosné, 
Novodomszki Pál, Rau József, Dr. Csor
ba Csaba. 

Vas Ignác a közbeszerzési eljárásról, 
a tendertervekről, a kiviteli szerződésről 
utólagos tájékoztatást ad majd a testület
nek. Vonatkozik a tájékoztatási kötele
zettsége a saját forrás biztosítására is. 

A törvény jelenleg még nem írja elő 
ilyen esetekre, (amikor átruházásra kerül 
egy testületi feladat egy személyre) a va
gyonnyilatkozat tételi kötelességet. Ezért 
erre csak akkor lehetett volna kötelezni a 
megbízottat, ha a testület azt megszavaz
za. Tekintve, hogy a módosító indítvány 
megszavazására semmi esély nem volt, 
ezért e sorok írója csupán mint a saját vé
leményét mondta e l a testület tagjainak. 

A megbízás 2 ellenszavazattal elfo
gadásra került, az eredeti fom1ában. 

E ladó a Fő út S. sz. a latti volt Kal
már ház, azaz a volt lósegítö iskola . 
Minimum ár S millió forint. További 
információk a Polgármesteri Hivatalban 
szerezhetőek be. A pályázat beadási ha
tárideje: 2002. január 3, déli 12 óra. 

A Gyomaendrődi Híradó december 
1 -től 97 forintba kerül. 

A Körös Kajak Sportegyesület 
2001 évi szakmai munkájáról szóló be
szá molót, a Gyermekjóléti és Család
segítő csoport munka beszámolóját, a 
Katona József Művelődés i Központ, a 
Körzetközponti jegyzői felada tok tel
jesítéséröl, és az a dóosztály tevékeny
ségérő l szóló írásbani beszámolókat a 
testület köszönettel elfogadta. 

A 2002 évi BURSA HUNGARIC A 
Ösztöndíjpályázathoz a testület a csat
lakozási szándéknyilatkozatot jóváhagy
ta. 

A helyi járatú autóbusz remélhetőleg 
naponta legalább egyszer megközelíti a 
szakorvosi rendelőt, így könnyítve a tö
megközlekedési eszközzel j áró idős em
bereken. 

Az idősek karácsonyi ajánd ék cso
magját idén is házhoz szál lítják, ezzel is 
áldott szép karácsonyt kívánunk. Fogad
ják szeretettel. 

Császárné Gyuricza Éva 
Képviselö 

2001. december 

„ ... Három dolog marad meg addig: 
A hit, a reménység és a szeretet; 
Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet! ... " 

(1Kor13) 

Karácsonyi üdvözlet a 
Gyomaendrődön élő családoknak, 

a magányosoknak és minden 
jószándékú embernek, minden 

Kedves Olvasónak! 

Újra elérkezett a várakozás, az advent 
ideje, amikor a családok meggyújtják az ad
venti koszorú egy-egy gyertyáját; a gyerekek 
az adventi naptár egy-egy ablakát türelmet
lenül nyitogatják, nagy a nyüzsgés-mozgás: 
karácsonyfa díszítés, ajándékvásárlás ... El
érkezik a várva-várt nap, szenteste van. Már 
mind a négy gyertya ég az adventi koszorún, 
már csodálatosan pompázik a karácsonyfa, 
már az utolsó ablak is kinyílt az adventi nap
táron: és végre mindenki megkapja ajándé
kát. Milyen szép és megható, amikor együtt a 
család, amikor látjuk a szemek csillogását a 
pislákoló gyertyafénynél, és akkor értjük meg 
igazán: nagyobb dolog adni, mint kapni! 
Majd elérkezik az éjféli mise ideje, nem érez
zük magunkat fáradtnak; elmegyünk a zsúfo
lásig megtelt templomba, ahol együtt 
énekelünk, imádkozunk;. együtt köszöntjük a 
Kisjézus születését. Orömünknek ez a 
csúcspontja. 

Hétköznapjainkat, ünnepnapjainkat ma
gunk szervezzük, magunk alakítjuk, és ezek 
az emlékek hagyományozódnak gyermeke
inkre, unokáinkra. Tudjunk, és merjünk ün
nepelni a szeretet ünnepén, karácsonykor. 
Jöjjenek össze a családok, és tegyék félre 
gondjaikat. Beszélgessenek és énekeljenek 
együtt. Aki ~gyedül van, annak nehezebb az 
ünneplés. 0 pedig gyújtson gyertyát szeret
tei emlékére, ő is díszítsen fel egy karácsony
fa ágat, és hallgasson karácsonyi énekeket, 
Jézus születésének ünnepére mindannyian 
emlékezzünk' 

Kedves Gyomaendrődi Polgárok! Kedves 
Olvasóink! 

Várjuk ezt a Karácsonyt, hiszen a szere
tet ezen a napon mindenki lelkébe beköltö
zik, hívő~ébe és nem hívőkébe egyaránt. 
Kívánok Onöknek, kedves családtagjaiknak, 
rokonaiknak, barátaiknak, gyermekeiknek Is
tentől megáldott, kegyelmekben gazdag, 
boldog karácsonyt! 

Őszinte szeretettel 
Domokos László 

Országgyűlési képviselő 
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Megyei hírek - A jövö elkezdődött ... 

Október 26-án kora délután Szarvason a 
Tessedik Sámuel Főiskola Tessedik termé
ben tartotta a FIDESZ „A jövő elkezdődött" 
címü vitairatának „A föld megtartó erej e -
agrárium és vidékfejlesztés a XXI. század
ban" címmel ismertető előadását. A vitairat 
első mondata így szól : „A föld szeretete Ma
gyarország 1 OOO esztendős történetében 
gyakran bizonyult olyan megtartó erőnek, 
ami messze túl mutatott a földből élők kenyérkereseti lehetőségükhöz 
való természetes ragaszkodásnál." A házigazda Domokos László az V. 
választókerület országgyűlési képviselője volt. A tárgyban megjelölt vi
taindító előadást Farkas Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bi
zottságának elnöke tartotta. 

Az előadás után hasznos és építő jellegű vitára került sor. A felszó
lalók általában a vitairatot bírálva kevesellték a mezőgazdaságról írotta
kat, mondván, hogy a téma fontosságára való tekintettel bővebb 
ismertetést igényelt volna. A beszélgetést összegezve Domokos László 
megköszönte a hasznos és bíráló véleményeket. Hangsúlyozta, hogy 
épp az volt a vitairat célja, hogy tovább gondolkodásra ösztönözzön. 
Megjegyezzük, hogy a vitai rat megyei bemutatójára október 9.-én ke
rült sor. A 216 oldalt felölelő vitairat előszavában Pokorni Zoltán a 
FIDESZ elnöke így szólt: „Ismernünk kell a múltunkat, számba venni 
eredményeinket, reálisan értékelni a jelent, mert csak így tervezhetünk 
méltó jövőt, amelyért érdemes dolgozni." 

A történelmi egyházak szere
pe az új évezred küszöbén 

Ezzel a c ímmel nyitotta meg 
Domokos László országgyű lés i 

képvisel ő, a Megyei Közgyíí lés el
nöke a fórumot, melyen nagyszámú 
érdeklődő vett részt. A fórumot kö
szöntötték: Nagy László a Tiszán
tú li Református Egyházkerület 
püspök :;elyettese, Gyulai Endre 
Szeged-Csanádi Egyházmegye 
püspöke (fenti kép), Dr. Harmati 

Béla a Déli EvaagéHkus Egyházkerület püspöke. A fórum megnyitó 
előadását Semjén Zsolt helyettes államtitkár (lenti kép) tartotta, elő
adásának címe: A kormány egyház
politikája. Béres István Gyula Város 
főépítésze előadást tartott a műemlé
kek és műemlékjellegű egyházi épü
letekről, azokkal kapcsolatos 
teendőkről. Végül Takácsné B. Nagy 
Nikolett a Békés Megyei Területfej
lesztési Tanács munkatársa, az egyhá
zaknak szóló pályázati lehetöségekröl 
ta rtott elöadást. A fórumró l szóló 
részletes beszámolónkat következő 
számunkban adjuk közre. 

Hordógyár létesül Mezöberényben - Mezöberényben, Domoko: 
László országgyűlési képviselő jelenlétében helyezték el a Katona és Ka 
tona K ft tulajdonában hamarosan felépülő hordógyár alapkövét. A hordó 
gyár, első ütemének megvalósulása után 22 füt tud majd foglalkozatni. P 
hírnek az ad különös jeltőséget, hogy a vállalkozás ügyvezetője városun ~ 
egykori mecénása az endrődi születésű Katona Sándor. Sajnáljuk, hog) 
vállalkozása nem itt valósulhatott meg. 

Tisztelgés a hősök előtt Körösszegapátiban - A város veze
tői és lakossága, valamint a meghívottak felemelő ünnepségen 
emlékeztek meg Az I. és II. világháború áldozatairól, az '56-os 
mártírokról, emléküknek adózva, új ra temetéssel egybekötött 
díszsírhelyet emelve 16 magyarnak, akiket a második világhábo
rú végén galád módon gyilkoltak le a szovjet katonák. Az ünnep
ségről tudósításunk a 235. oldalon olvasható. 

Kedves Olvasóink, Előfizetőink, Támogatóink ! 

Saj nálattal kellett m egállapítanunk, hogy kérésünk ellenére 
többen vannak, akik még a 200 l évi fizetési kötelezettségüknek 
sem tettek e leget. Szerkesztőségünknek nincs olyan apparátussa, 
hogy - de szándékunkban sincs - felszólító leveleket küldjön. 
Ezért úgy határoztunk, aki 2002. március 31-ig nem küldi el az 
újságunk támogatására szánt összeget, annak április hótól nem 
küldj ük lapunkat, tudomásul véve, hogy nem kíván lapunk előfi
zetője lenni. Megértésüket é~ belátásukat kérjük, hiszen a lap 
postaköltsége is már több mint évi ö tszáz forint, nem bes~lve az 
előállítási költségekről. 

Tennészetesen ez nem vonatkozik azokra, akik év közben fi 
zettek elő , mert azok fizetési kötelezettségének határideje 
ugyancsak év közben fog lejárni . 

SZERKESZTÖSEG 

Zászlót bontott a nyugdíjasok polgári egyesülete -November 
6-án a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség helyi szervezetének 
kezdeményezésére megalakult az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü
let (ONyPE) Gyomaendrődi Szervezete. Vendégünk volt Dr. Aszódi 
Pál az egyesület elnöke A gyomaendrődi szervezet elnöke lett Gardi 
Lajosné, alelnök Tímár Mihály, a vezetőség tagjai: Hunya Alajos, 
Yaluska Laj os, Marsi Jánosné. Részletes ismertetést az egyesület tevé
kenységérő l, feladata iról, céljairól januári számunkban adunk részletes 

KÖSZÖNTŐ 

Köszöntelek 
Benneteket 45. há
zassági évforduló
tok a lkalmából! Jó 
egészséget és sok 
boldogságot kívá
nok mindkettőtök
nek! Köszönöm, 
hogy álmaim meg
valósításához m in
dig segítettetek. 

Nagyon sok 
szeretettel: Lányotok: Irén Szabó lajos és felesége eljegJdsi kép 

VIII. Nemzeti Fiatal Szárnyasállat JGállítás -November 10-én 
nagy sikerrel zajlott le városunkban a Magyar Galamb- és Kisá llatte
nyésztők Országos Szövetsége által rendezett kiáll ítás. A Városi Sport
csarnokban Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket és 
mondon megnyitó beszédet. A sikert bizonyítja, hogy 32 fajtagyőztes, 4 
színgyőztes, és 22 különdíjas kapott méltó elismerést. A kiállítást meo-
tekintette Dom~kos László választókerületünk országgyű lési képvis~
lője, a Megyei Onkormányzat e lnöke. 
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó! 
Sarkcsillag a négy égtáj felől! 
Anyanyelved billyogként iclöl! 
Te vJgy a téli hó s a tavas i zöld, 

új kenyér íze, lepergő könny sója, 
öröm-kacagás, lelki Kába-kő ... 
Isten .íldjonl Te légy végső álmunk. 
s 1vadékainkba szebb.Jövő! 

Tímár M áté 

Tallózás az emlékezet búzamezejéró1 

Kedves Olvasóink! 
Ebben a sorozatban - megszakítva hagyományainkat - több 

régebben élt endrődi, gyomai személyiséget vettünk egy cso
korba. úgy ahogy írta nekünk Tímár M áté barátunk, nem sokkal 
elhunyta előtt. Igaz, többekró1 megemlékeztünk már soroza
'.u_n~ban. de Tíf!:ár Máté emlékének is tisztelegve adjuk közre 
1rasac. mert az 0 anekdotázó stllusa, hisszük, hogy új fényében 
vi lági'rja meg még azokat is, akikró1 már megemlékeztünk. 

~gadjál emlékezés. ifjuljal< v issza, s kéljenek élővé a hol
tak: 

r app Zsigmond, gazdálkodó, kőszobrász. és festőművész, 
így jegyezte a megyei monográfia az én szeretve tisztelt Zsiga 
bá_ty,,mat. aki először mondotta édesapámnak, Ugrin Péter bá
csi uran. egy mangalica kan-csere alkalmából, hallván 
cselfességemet, hogy: „Bátyámuram, ebbó1 a gyermel<bó1 
meg lesz valami!"' Letté. vagy nem. a Jóistennél a mérce s ná
lam a hálás emlékezés. Papp Zsigmond 1888-ban született 
Gyomán, gazdálkodó szülőktó1. kálvinistának. Zsombolyán 
v~gzett úgynevezett földműves oskolát, majd 60 holdon gaz
dalkodott, de olvasottsága többszörösen lekörözte az „Úri ka
szinót''. s képzőművészként is diplomásokat állíthatott volna 
háta mögé. Szobrászmúnelyébó1 síremlékek sokasága vándo
r.olr a ~en:etóbe, s or~zágzászlók sora. ő alkotta a gyomait is, s 
ugyszmten a gyomai református templom orgonájának fabur
kolarár. 1928-ban az országos mesterversenyen faszobrai álta
l~~o~ _el~smeréssel találkoztak, míg ő a Faluszövetség 1925-ös 
k1all1tasan negyven vászonnal szerepelt. Legismertebb műve a 
szülei sírjára készült „A Magvető és a Nagy Arató" című met
szete elveszett a református temetóbó1. A közéletbó1 sem hi
ányzot~. Tagja volt a községi képviselő-testületnek, a 
~egye1-blzottságnak, a kálvinista presbitériumnak. Nejétó1 ko
ran elhunyt fia mellett Futó Zoltánné, Papp Ilona leánya szár
mazott s egy unokája él. Halálát az osztályharc okozta. Házából 
kilakoltatva a múnelyét építette át lakhatóvá s eközben érte az 
agyvérzés, melyból az öröklétbe távozott. Gyomaiak ne feled
jétek! 

~al~á~ l_mre, Endrődön mindenki „Imre bácsi" -ja, évtize
dekig fobiro .. Vacerországban'", aki még az „elvtársak~ is 

Megújult a könyvtár Endrődön 
t;iove~ber ~3_-én került sor a felújított endrődi könyvtár ün

n~pelyes atadasara, amelyen számos meghívott vett részt. A 
k~nyvtá_r teljes felújítását végezték el: sor került az épület teljes 
sz1getelesére, új padlófűtést kapott, az elektromos hálózatot is 
t:!jescn. felújított~_k: új nyílászá_rok tették szebbé a helyiséget. A 
konyvta~ ~olgoz.?1 tS a?'endeztek a k~nyvanyagot. 

A felu11tott konyvtar szeretettel varja olvasóit. 

visszatiszteltek volna egy-két holdat a kilencvenbó1, ennyiért: 
„Mindet öcsém-uramék, vagy semmennyit!" 1879-ben szüle
tett, nevezetes nemzetségbó1 s az Ugrin családból nősült. Hat 
gyermeke édesapámozta s állí tólag így iskolázta Finta Albert 
főjegyzőt, amikor ledorongolt egy kertészi szegényembert: 
„Engem kendezzen. főjegyző uram. mert a szegény jobban a 
szívére veszi s visszaüt. jogosan!" Bár a l ófő-székely Finta se 
volt darócból szőtt valaki , nyilván az értetlenség csiklandozta 
az idegeit. Imre bácsi Imre fia, az elsőszülött, tsz-nyugdljasként 
élte meg a kilencvenedik évét a Zöldfa utcában, s élje a százat, 
ha élne, nyogodjonak ha holt. 

Heöpapi Pikó Béla földbirtokos, ny. intéző, Gyoma. A köz
tisztelt Pikó doktor úr édesapja. Két-tanyás birtoka az endrődi 
Kertekig terjedt, de a hangja - ha a renyhe cselédeit 
egrecérozta -. talán Kondorosig, Szarvasig is. Kiváló gazda 
volt, s ősei a Szatmári-béke aláírói között is szerepelnek. Az 
endrődi-gyomai Wodianer uradalomban, majd a vasvári 
Zselénszky grófoknál gazdálkodott, a háború végén fónad
nagyként szerelt le, s akkor telepedett le Gyomán, végérvé
nyesen. A gazdasági csőddel terhes 30-as években hősiesen 
harcolt a megyénél az ugynevezett védett birtokok elárverezé
se ellen. 

Vaszkó Mihály (1897-1975) Endrődön: Mihály bácsi! Jó
módú, sokgyermekes. hivő katolikus családból származott, ti
zenévesen már kaszált, s l 9 l 5-tó1 megjárta a szerb-olasz
orosz frontokat, súlyosan sebesült. Szinte az alapításától a Füg
getlen Kisgazda és Agrárpárt, majd Bajcsy Zsilinszky Endre 
Magyar Radikális Párt-jának tagja. Legendaként emlegetik 
Tarpán ma is, miként raga_dta kantáron az ellenük kivezényelt 
csendőrök lovát. Tamási Aronnal együtt. De ott találhatjuk a 
Parasztszövetség szervezó1 s hadbalépés ellen tiltakozók sorá
ban is. A Sztójay-féle internálást bujdosással kerülte el, de a 
Debreceni Ideiglenes Nemzetgyú1és képviseléiinek sorában 
már ott találjuk 1944 végén s a képviselónázban egészen 
1948- végéig, amikor a Rákosiék felkínált minisztersége he
lyett inkább a k-betüs üldöztetést, a börtönt választotta. Szibé
riában a szívem is félrevert örömömben, amikor a Szabad 
Nép-ben olvashattam, mint !ámadták az egyházi iskolák álla
mosítása elleni fellépéséért. Ugy tiszteltem érte, akár édesapá
ma~_! 1 956-~an is megtalálta a helyét. de a Nemzeti Bizottmány 
elnokeként 1s ragaszkodott a szocialisták tagságához, hogy tel
jes legyen a demokrácia. Régen utca-nevet érdemelne. (M int 
tudják olvasóink, beszámoltunk arról az ünnepségró1. amikor 
2000 nyarán róla utcát neveztek el.) 

Rácz Lajos (Endrőd, 1900. - Gyoma 1983) Mintha ikercsil
la~a lenne Vaszkó Mihály bácsinak. Szegényparasztból 
Pohalmon lett kisbirtokos, zsilinszkista. és színműíró. Parla
menti képviselőségéró1. kisgazda főtitkárhelyettességéró1 
Vaszkó M ihály iránti együttérzésbó1 mondott le, és ment el ta
lajjavítónak. A teremtő paraszti alkotó életerő nemes példája 
volt. Megírta emlékiratait, amibe Ortutay Gyula „beléfirkált", 
amire nem engedte megjelenni. Tudom, e lőször én 
lektroáltam. Most megjelenhetne, mint a „póhalmi társulás'" 
momentuma. 

Régi dal. régi dal, régi dicsöségról ... 
Tímár Máté 

METÁL STOP 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Kerékpár forgalmazó márkabolt és szerviz 
Gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 

~ ~ , csövek, szerelvények 
Hutoszekrenyek, fagyasztóládák, mosógépek, háztartási kisgépek 

Szórakoztató elektronika 
Szegek, csavarok, zárak, lakatok 

Fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók 
„ Villanyszerelési anyagok 

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: 386-909 
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Gyoma város állapota „politicai, statisticai tekéntetben" 

A kemény osztrák önkényuralom idején a 
„Község organicus kifejlődése s azok tevé
kenysége?" kérdésére a gyomai elöljáróság 
a következő körülményesnek tűnő feleletet 
adta, melyből nem nehéz kihámozni az óhajt, 
hogy ti. állattassék vissza mihamarább a köz
ségi, jól bevált önkormányzat. „Igen kívána
tos, és felette óhajtandó volna, ha a' mostani 
működése körében is elég erélyességet kifej
tő Elöljáróság a' magas kormány által czélba 
vett községi rendszer életbe léptetésével ha
tás körében meg szilárdittatnék, hogy így a' 
Községek organicus ki fejlődés tekintetében 
is annál inkább előre haladhassanak." 

Hosszan és terjedelmesen foglalkozik az 
irat a „Katonai ügy" kérdéseivel és válaszai
val. Ezek közül néhány érdekesebb tételt vá
logattunk; 

„Az újjonczozási rendszabályok mint az 
Igazság, és egyenlőség alapjára fektetett pol
gári jollét fentartására szolgálló eszközök, a' 
népre nézve meg nyugtatólag hatnak, van 
mind azon által a' Katona állításra vonatkozó
lag egy alázatos észrevételünk az t.i., hogy a' 
tavalyi módszerént megyeileg ki állított 
Ujjonczokból eggyik Község a' másik
nál-szemre főre eggyik Községnek szebb, 
derekabb legényei lévén, mint a' másik
nak-vagy többet, vagy kevesebbett adott, 
mint a' mennyit lélek szám szerént ki vetés 
után községileg kiadni köteles lett volna, mire 
nézve óhajtásunk az vólna, hogy a' Ujjonczok 
kiállítása körüli eljárás jövendőre nézve a' 
szerént történnék mint volt ez 1851/52-dik 
évben." 

Vagyis ne történjen az meg, hogy az 
egyik községben, ahol sok szép daliás le
gény van, mind összeszedik, a másikban már 
csak válogatnak s így telik ki a megyére kirótt 
ujonclétszám. 

A katonai „kötelezettség alóli megszöké
sek, öncsonkítások, nem történtek." Gyoma, 

Ill. fejezet 

mint a többi Békés vármegyei községek is a 
Nagy Váradi Császári és Királyi be avatási 
hadfogadó kerülethez tartozik." - „Közsé
günkben régi időtől fogva állandó beszálláso
lások nem történtek, mind azon által annak 
idejében fél század lovasságnak adatott be
szállásolási helyiség." - Az elöljáróság szá
mításai szerint a városban beszállásolható 
szükség szerint 1.128 ember és 678 ló. 

A „népoktatással" kapcsolatosan a vá
laszadók a következőket írták: . .A' Közsé
günkben létező tanítói testület elég 
erélyességgel, és lehető szorgalommal foly
tatott elemi oktatásokban, növendékeinket 
foganatos, és dicséretes képezettségben ré
szesíti. - „Politicai magatartás ... E részben 
Tanítóink kifogás alán nem eshetnek, sőtt 
mint tanúsított hű alatt valók dicséretet 
érdemlenek, - A' Tanítók az i ll ető Egyházak 
által eddigelő még nyugdíjjazásban nem ré
szesíttettek, 's erre nézve még ez ideig sem
mi rendszer fel állítva nincs." 

Az állami monopóliumokkal kapcsolatos 
kérdéskörben a dohányjövedékkel-dohány
termesztéssel összefüggő érdekes megfi
gyelést összegző választ olvashatunk; 
„Községünkben ... , csak éppen négy ter
mesztési vál lalkozó találtatván (t.i. négyen 
termesztenek dohányt), ebből merített ta
pasztalások után, azt vagyunk bátrak elő ter
jeszteni, hogy amennyiben ezen 
termesztvényi ág, mind magára az állada
lomra, mind az összves népségre jövedelmi 
tekéntetben hasznotársztó bri ll (tárgyi szem
pontú remeklés, művelet). a' termesztéstőli 
idegenkedés pedig onnan származván, mi 
szerént ezen nagy gonddal, és sok fáradság
gal járó termesztménynek ára, a' munkálko
dók fáradtságát nem eléggé jutalmazza; -
ennél fogva úgy vagyunk községünk lakosai 
részéről meg győződve, - hogy a' Dohány 
árának felrugtatása által termesztési vállalko-

zók is nagyobb számmal találkoznán;:ik, ha 
kivált azokat helyben venné által az Allada
lom (t.i. a dohányleveleket, a „végterméket"). 

A határ tagosítása már 1851-ben megtör
tént. A lakosság szántóföldje, kaszálója, le
gelő illetősége az uradalométól „külön 
szakítva", minden telek után ,,tagosítva" lett. 
A kaszáló két darabban, a lege lő - melyből a 
„zselléri illetőség is egy tagban kiadatott, - a 
telkes lakosokkal közösben használtatik". Az 
egy tagban kiadott szántók lehetővé tették a 
tanyásgazdálkodás további fejlődését s a 
belterjes gazdálkodás kialakulását. Szántó
terület kh.-ban; 11,089, kaszáló rét 9.466, 
szőlő 611 kh. Legelő 11.591 kh. Megjegyzik 
az elöljárók, hogy az egész határ az áradá
sok és vadszikek miatt évenkint kisebb-na
gyobb mértékben használhatatlan. Az 
összes terü let 1/15-öd része pedig 
„általjában haszon vehetetlen". A búza a ve
tőmag háromszorosát, az árpa s zab pedig 
másfélszeresét adja vissza. Az 1852 évben a 
szénater!llés igen csekély volt, sarjúszéna 
semmi. Ugynevezett kü lső legelőket kényte
len a község lakossága más községek hatá
rában bérelni, hogy állatait eltarthassa. Ekkor 
még a jövedelemforrás nagyobb része az ál
lattartásból folyt be. Ezt mutatják az állatlét
számok: szarvasmarha 1041 db., ló 1099 
dq., birka 17 .041 db. (a szárazság miatt a bir
kák 1/5-e elpusztult), sertés 1259 db. (ezek
ben az állatlétszámokban általában az egy év 
felettiek vannak beszámolva). 

A 22 oldalas dokumentum számsorai „be
szédes" válaszai kellő felkészü ltségű kutató 
munkája nyomán képet adhatnak a korabeli 
Gyoma életéről. Örvendetes volna, ha kerül
ne erre „vállalkozó". 

Cs. Szabó István 

1. Világháborús émlékmű avatás - November 10.-én megható ün
nepség keretében Kondor Péter kelet-békési evangélikus esperes és 
Tuska Tibor lelkész áldották meg Isten oltalmába ajánlva a gyomai 
evangélikusok !. Világháborúban elesettek emlékművét, ahol ezentúl 
30 név emlékeztet a hősi halottakra. Ám, a II. vi lágháborús emléktáblára 
is fe lkerült még négy új név a deportáltak és elesettek névsorába. Az ün
nepégen Domokos László választókerületünk országgyűlési képvi
sel ője beszédében elmondta, hogy a gyomai evangélikus németek ősei 
nem voltak ugyan sokan, de a történelem írásában részt vettek. „Kívá
nom, hogy a német tradíciójú lakosság forduljon a múlthoz, de megnyil
vánulásaik vezessenek a jövőhöz ! " 

INFORMÁCIÓ A SZÉCHENYI TERV 
PÁLYÁZATAIRÓL, LEHETŐSÉGEIRŐL 

Megjelent a 2002. évi Széchenyi terv pályázat kiírása vállalkozé.k, 
magánszemélyek és civil szervezetek részére. 

Újdonság: horgász-turisztikai kínálat fejlesztésre is lehet pályázni. 
Magánszemélyeknek továbbra is lehet pályázni hőszigetelt vakolat, 

ille~e nyílászáró cseréjére (egyházaknak is). 
Erdeklődni lehet Ungvölgyi János térségfejlesztési megbizottnál. 

Tel.: 30/294-0650 

A gyomaendrődi Szent Gellér t Katolikus Általános Iskola új telefonszáma: 66/581-170 
Az iskola tanulói énnés nyilvános telefonkészüléket kaptak. 

CIPŐTALPBÍLÍ&T 
&ZONDÁTÓL 

RJ.zgtJfteglf / H. fi 
Telelfo11.· (66) 284-301 

121 5500 Gyomaendrőd, 
1 parte lep út 3. 

irT/F: 66/386-614, 386-226 

Tevékenységeinket piacképes áron kínáljuk 

O-Magas és mélyépítési munkák generál kivitelezése - tervezése 
O-Transzportbeton és betonacél értékesítés, előregyártás, szerelés 
O-Egyedi asztalos és lakatos termékek gyártása (nyílászárók, Interspan 

bútorok) 
cr Építőipari anyagkereskedés (lnterspan bútorlap ... ) 
cr Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru, acélzsalu, 

keretes állvány, útpanel. .. ) 
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DECEMBERI MISEREND 

DECEMBER HÓNAP ÜNNEPEI 

Vasárnap: 8-kor, és este S órakor. Advent hétköznapjain reggel 6-kor 
Rorate hajnali mise. December 24-én (hétfön) - Szenteste - éjféli mise, 

előtte a gyerekek karácsonyi játékot adnak elö. Karácsony min~k~t 
napján és újévkor délelőtt 10-kor, és este S-kor lesznek a szentm1sek. 2. vasárnap: Advent 1. vasárnapja 

3. hétfő: Xavéri Szent Ferenc áldozópap 
4. kedd: Damaszkuszi Szent János áldozópap 

Év végi hálaadás december 31-én, hétfön este S-kor. 

6. csütörtök: Szent Miklós püspök 
7. csütörtök: Szent Ambrus püspök egyháztanító 

Szent Gellért Iskola kápolnájában 
december 9-én, vasárnap fél 12. 

8. szombat: Szeplőtelen fogantatás 
9. vasárnap: Advent 2. vasárnapja 

11. kedd: Szent l. Damazusz pápa 
12. szerda: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő 
13. csütörtök: Szent Lúcia vértanú 
14. péntek: Keresztes Szent János áldozópap, egyháztanító 
16. vasárnap: Advent 3. vasárnapja 
23. vasárnap: Advent 4. vasárnapja 
25. kedd: Karácsony, Urunk születése 

Vasárnap: délelőtt l 0-kor. Kedden, csütörtökön, elsőpénteken és szom
baton este S-kor. A szombat esti vasárnapi elöesti mise. December 

24-én - Szenteste - S-kor tartjuk az éjféli misét. Előtte gyerekek pász
torjátéka. Karácsony mindkét napján és újévkor reggel 8-kor. Az év 

végi hálaadás december 31-én, délután 3-kor lesz. 
26. szerda: Karácsony, Szent István első vértanú 
27. csütörtök: Szent János apostol, evangélista 
28. péntek: Aprószentek 
30. vasárnap: Szentcsalád 
31. hétfő: Szent 1. Szilveszter á a 

Áldott Karácsonyt, és sikeres Újévet kivánok minden 
Kedves Olvasónknak, és Gyomaendrőd minden lakójának: 

Iványi László endrődi plébános 

A katolikus hit elemei (2) 

Vasárnap 10-kor, hétköznap reggel 8-kor, szombaton l S órakor. De
cember 24-én hétfön reggel nincs, - Szenteste - éjféli mise. Karácsony 
mindkét napján és újévkor délelőtt 10-kor. Karácsony e l ső napján az 

önkormányzati szeretetotthonban délután 2-kor, másnapján 3-kor a re
formátus szeretetotthonban. December 31-én, hétfön reggel nincs mise, 

az év végi hálaadás este S-kor lesz. 

II. Az üdvtörténet 

A. Ádám és Éva bűnbe esett és elvesztette Is
ten kegyelmét, de utána Isten megadta nekik az 
üdvösség reményét, a megváltás ígéretét. 

B. Krisztus előtt l 8SO körül Isten kiválasz
totta Ábrahámot, hogy ő legyen az izraelitáknak, 
Isten váJasztott népének atyja. 

C. Abrahámnak volt egy fia, Izsák. Izsák fia 
volt Jákob, Jákobnak pedig tizenkét fia volt. Izra
el tizenkét törzsét Jákob fiai után nevezték el. 

D. Krisztus előtt 12SO körül Isten Mózest vá
lasztotta ki, hogy az izraelitákat kivezesse az 
egyiptomi fogságból az ígéret földjére. 

·_- E. Isten Mózesnek adta a Sínai-hegyen a 
r!ZPARANCSOLATOT, és SZÖVETSEGET 
kötött a n.éppel. 

F. Isten az évszázadok fo lyamán prófétáin 
keresztül beszélt népéhez. A próféták mindunta
lan emlékeztették a népet Istennel való szövetsé
gükre, Isten parancsaira, és közvetítették 
számukra az eljövendő Messiásban való üdvös-
ség üzenetét. . 

.9· Am!kor Krisztus, a Messiás eljött, UJ 
SZOVETSEGET hozott létre. 

H. Azokat az embereket, akik Jézus Krisztus 
tanításait követik, KERESZTÉNYEKNEK ne
vezzük. 

ll I. A kinyilatkoztatás 

A. Azokat az igazságokat, ~m~lyeket Isten 
kinyilatkoztatott, .a SZENTIRAS és a 
SZENTHAGYOMANY tartalmazza. 

B. A Szenthagyomány Istennek az az íratlan 
szava, amelyet Krisztus a Szentlélek közvetítésé
vel adott át az apostoloknak, és amelyet azok to
vábbadtak utódaiknak. 

C. A Szenthagyomány a hitvallásokban, az 
Egyház szertartásaiban és imáiban, valamint a 
pápák és püspökök hivatalos tanításában jelenik 
meg. . 

D. Mielőtt az Ujszövetséget leírták, élőszó
ban adták tovább, és a Szenthagyomány része 
volt. 

E. A Szentírás Isten szava, amelyet a Szentlé
lektől sugalmazva leírtak, és a BIBLIA tartal
mazza. A katolikus Egyház tanításának alapvető 
forrása. 

F. A Biblia hetvenhárom könyvből áll. Ez két 
részre oszlik: az ÓSZÖVETSÉGRE és az 
ÚJSZÖVETSÉG RE. A? Ószövetségbe negyven
hat könyv t!'lrtozik, az Ujszövetségbe huszonhét. 

G. Az Oszövetség könyvei Isten kinyilatkoz
tatásának azt a részét tartalmazzák, amelyet a 
Krisztus e lj9vetele előtt élt embereknek adott. 

H. Az Ujszövetség könyvei Krisztus szavait 
és tetteit, az apostolok tanításait és a korai Egy
házban val.ó tevékenységüket tartalmazzák. 

Isten nem hagyta magára az embert bukása 
után. Ellenkezöleg: Isten hívja az embert, és ti
tokzatos módon meghirdeti a rossz fölötti győ
zelmet és a bukásából való fölemelkedést. (KEK, ni: 
410.) 

1. Az Ujszövetséget négy részre lehet oszta-

Amikor Isten végtelen szeretetében az egész 
emberi nem üdvösségét gondosan elő akarta ké
szíteni, különleges gondviselésével egy népet vá
lasztott ki magán~k, és reá bízta ígéreteit. 
Szövetséget kötött Abrahámmal {vö. Ter IS, 18) 
és Mózesen keresztül Izrael népével (vö. Kiv 
24,8). A tulajdonául lefoglalt népnek egyetlen 
igaz és élő Istenként úgy nyilatkoztatta ki magát, 
hogy Izrael megtapasztalja, milyen úton vezeti 
Isten az embereket, és hogy ezeket az utakat ma
gának a próféták ajkán át szóló Istennek szavából 
napról napra mélyebben és világosabban megért
se, és egyre szélesebb körben tárja a népek e lé 
(vö. Zsolt 21,28-29; 9.S, 1-3; lz 2,1-4; Jer 3,17). 
(Dei Verbum, 14.) 

1. S~ent Máté, Márk, Lukács és János 
EVANGELIUMA. A négy evangélium Krisztus 
földi életét mondja el. 

2. Az APOSTOLOK CSELEKEDETEI az 
apostolok tevékenységének története a Jézus 
mennybemenetelét követő időben, Szent Lukács 
műve. 

3. A huszonegy LEVÉL, amelyek Szent Pé
ter, Pál, Jakab, János és Júdás nevét viselik, és 
amelyeket az ő tekintélyük hitelesít. . 

.. 4. A . legutolsó könyv a JELENESEK 
KONYVE, amelyet Szent János evangélista írt. 

J. Azokat a legföbb igazságokat, amelyeket 
Jézus a katolikus Egyh~on keresztül tanít, az 
APOSTOLI HITV ALLAS tartalmazza. 

„A Szenthagyomány és a Szentírás szorosan 
összefonódik és átjárja egymást. Mert ugyanab
ból az isteni forrásból fakad mind a kettő, igazá
ból egynek mondható és egy cél felé irányul" 
(lásd Dei Verbum, 9.). Mindkettő jelenvalóvá és 
termékennyé teszi az Egyházban Krisztus m isz
tériumát, aki megígérte, hogy övéivel marad 
„minden nap a világ végéig'' (lásd Mt 28,20). „A 
Szentírás Isten szava, mert az isteni Lélek sugal
mazására foglalták írásba" {lásd Dei Verbum, 
9.). „A Szenthagyomány viszont Isten szavát, 
amelyet Krisztus Urunk és a Szentlélek bízott az 
apostolokra, sértetlenül származtatja át ezek utó
daira, hogy az igehirdetésükkel, az Igazság Lel
kének fényénél, hűségesen őrizzék, kifejtsék és 
terjesszék." (lásd Dei Verbum, 9.) Mindebből az 
következik, hogy az Egyház mint a kinyilatkoz
tatás megbízott továbbadója és értelmezője 
„nemcsak a Szentírásból meríti az összes kinyi
latkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. 
Ezért mindkettőt egyforma áhítattal és megbe
csüléssel kell e lfogadni és tisztelni" (lásd Dei 
Verbum, 9.). (KEK, 80-82.) 

Az el~ő keresztény nemzedé~nek még nem 
volt írott Ujszövetsége. Maga az Ujszövetség ta
núskodik az é lő hagyomány folyamatáról. (KEK, 
83.) 

IV. Az Apostoli hitvallás 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
ryiennynek és földnek Teremtőjében. 
Es Jézus Krisztusban, 
az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; 
aki fogantatott Szentlélektő l, 
született Szűz Máriától; 
szenvedett Poncius Pilátus alatt; 
megfeszítették, meghalt és eltemették. 
Alászállt a poklokra, 
harmadnapon feltámadt a halottak közül; 
fölment a mennybe, 
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; 
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; 
a szentek közösségét, 
a bűnök bocsánatát, 
a test feltámadását 
és az örök életet. 
Amen. 
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Szent Imre herceg Magyarország éke ... 

Szent Imre herceo Magyarország éke, szűz tiszta élet legszebb 
példaképe -csend.ült fe l az ének a hívek ajkán, akik zsúfolásig meg
töltötték templomunkat. A Szent I~.re nar~ búcsúr~ s?kan zaránd_o
koltak el a környező helységekbol, elJottek: Bekess.~e-~tand_ras, 
Dévaványa, Hunya, Kétsop~ony, Kondoros, Korosla~ai;y, 
Ecsegfalva, Kunszentmárton, Ujkígyós, Szarvas, Mesterszallas, 
Gyoma hívei. . . „ . . 

Laci atya köszöntötte a meg.ielenteket, maJd elkezdodott a 
szentmise. Bielek Gábor atya prédikációját így kezdte: „Boldogok 
akik ünnepelni tudnak" majd beszélt Endrőd 1i;~galapításár?I, 
amelynek ebben az esztendőben v~n ~30 . ~vf~rduloJ~: J-!osszan is
mertette Csernus Mihály c. apát, plebanos eletet, Endrodert kifeJtett 
munkásságát, akinek a mai napon. er_nléktá~lát avat~ egyház .. Az 
oltár felé fordulva kért Csernus M1haly neveben bocsanatot, akiket 
akarva- akaratlanul megbántott. Az e lhangzottak után kerül so; a 
Millenniumi Zászló meoszentelésére, melyet a Szent Imre Egyhaz
községért Alapítvány adomán~o~ot~ az _egyh,ázi:ak._ Itt soi:oljuJs fel 
az adományozók nevét: Ambroz1 Laszlo, Csasz~r;ie yy~ncz~ Ev~, 
Csikós József, Farkasinszki Zsuzsa, Farkas Mate, Tunar _LaJOS es 
neje, Szabó Zoltán, id. Szmola Sándor, Ungv~lgy1 János, 
Ungvölgyi Vince, Vaszkó András, és az MKJ?SZ h~ lyi_sz~rv~zte, a 
Honismereti Alapítvány, az Oltáregylet. A m11lenmum1 zaszlora az 
első szalagot a Templomos Lovagrend helyezte el. . . . 

Mise után a körmenet következett, amelynek befeJeztevel a h1-
vek Csernus Mihály felavatandó emléktáblája előtt gyülekeztek a 
plébánia kertjében. Itt említjük meg, hogy a táblát az Endrődie~ Ba
ráti Köre Egyesület adományozta. Avató beszédet Hunyad Simon 
Péter mondta, akinek beszédébő l idézünk: 

„Igen tisztelt ünneplő közönség! 
Edes mindnyájan! . .. . . . 
Engedjék meg nekem, hogy megkösz.?niem az En~rod1ek Ba:at~ 

Köre vezetőséoének azt a kitüntető lehetoseget, hogy itt most melto 
beszédet mondhassak Csernus Mihály apát plébános urunk emlék-
táblája felavatása a lkalmából. „ . . . . . , .... 

Hajdanán, a múlt század el~? feleben, a k~t v~ laghab~~ ~ozott, 
a Hánnas Körös folyó bal partJan volt egy eroteljesen feJlodo falu: 

' 

L;11 ~~Dl . 
l ·L-' ·1.:. ' · _,.l.)Z~8G ·~ ll - \i ~„ U L„· 

Endrőd. Lakói szorgalmas, jóravaló, dolgos emberek voltak. Az 1. 
viJáoháború elvesztése, majd a csúfos trianoni békekötés teljes nyo
morba döntötte az országot, s így a falu lakóit is." Beszélt az 
endrődiek nyomorúságos életről, majd így folytatta: „Gy~rekáldás 
volt bőven az akkori statisztika szerint 3.9 gyermek volt atlagosan l:llltóiio.'...!lim:l&ll:l~~~~.:....:i:..::o..-.&..;ao-o&.;C 
a családokban. Békés megye és az Alföld legszaporább faluja vol- nebuló létszám 2 éven belű! iskolát kapott az a hat~rrész. Így épűl
runk. A 3-4-5-6 gyermekes családok átlagos népességn~k számítot: tek Varjas, Nagy lapos, Kocsorhegy, Déc~I?áskom, Ore~~zölö ,_ !<er
tak. De hát bizony, mint minden másból is, ebből is nagy baj tek, Ugar, Polyákhalom, Pogánysor, Tarnto-telep tanyai 1sk_o!a1 . A_z 
keletkezett. Nem volt oskola, nem volt a böti.ivetés tanulására lehe- egész megye területén nem volt olyan falu, ahol 10 tanyai 1skolat 
tőséa. Bizony mondom Néktek feleim, hogy az l. világháború ide- építettek volna. 
jén; mai Hunya községben, az akkori Konodros-tanyák térségében Ezekben az iskolákban több mint 600 gyermek tanult évente. 
a lakosság 23%-a analfabéta volt, a saját keresztjét a vállán hordoz- Gróf Klebesbero Kunó kultúrpolitikáját ö valósí1otta meg 
ván, aláírás helyett alávéste a keresztet." Megrázó szavakkal ~cse: Endrődön példás ~redménnyel. A fa lu szegényeinek sorsát is ő ka
telte a múltat, majd ezt mondta: „Ekkor helyezte a Nagyvara~1 rolta fel otthont biztosított a részükre. Kezdeményezésére népmű
Egyházmegye Csernus Mihályt káplánként. a . f~luba!1, majd velödésÍ estéket szerveztek. A fa luban Munkásotthont, a 
Schiefner Ede plébános után ő töltötte be a plébanos1 t1sztseget. Fel- tanyavílágban gazda-köröket szervezett.. 
ismerte a helyzet tarthatatlanságát, azonnal megfogalmazta és meg- Több esetben nemzetgyűlési képviselőnek választották. Meg
szervezte a tennivalókat. Bölcs előrelátással a kultúra felé nyitott: építette a Kondoros-Endrődi majd a Gyoma-Endrődi köves utat. 
meoszervezte a Polgári Iskola létesítését. Hogy példát mutasson a 1930-ban a „Népház" megépítése következetl, melyet a 
fal~ lakosságának, az építkezés költségeihez családi vagyonából Kultura-Háza néven avattak be a köztudatba. Nagyon agilis, törtelú 
nyolc vagon búzát adományozott, és ha összejött egy iskolára való ember, célratörő vezető egyéniség volt, s egyben jó szónok is. 

Mindezek mellett emberséges, minden bajban segítőkész volt. Nrn1 
engedte meg, hogy a falunk szülöttét, Rózsahegyi Kálmánt és csa· 
ládját elhurcolják az embertelen zsidótörvény keretében. A J.. 1>r· 
mányzóhoz személyesen írott kérelmében szót kért és kap<)ll 1s 
kormányzói menlevelet részükre." Beszédét Csernus apát életúlj:·1-
val fejezte be, szólván a születéstől, halálig eltelt i d~re. Avató b~· 
szédét Hunyad Simon Péter ezekkel a szavakkal fejezte be: „M1. 
akik mezitlábas tanyai gyerekként jártunk az őáltala teremtett isko
lákba, kérjük a város vezetőit, hogy minél előbb iskolát nevezzenek 
el róla, és most kérem, hogy mindnyájan hajtsunk fejet emlék e előtt. 

A tábla leleplezése után Laci atya megáldotta azt, majd elhe
lyezte az cg.yh:í7. nc\·0hcn koszorú.i:ít. Koszorút ~elye'iett el m~g az 
Endriidick ll:1r:'11i Ki-. r.: 11.;,·,~h.:11 Cs;iszárné Gyuncza Eva, a Rozsa
hc!!vi ;\ lt:tl:i111•~ 1-k.ol .i 11,., 1.+,·11 l.:1d:'inyi Gáborné igazgató és Varjú 
Józsc i' i:;a1.:;:11., 1i .:1_, «11<''· 

Császár Ferenc 



228 VÁROSOHK 2001. december 

~jer éb mngt)an tiirténelméneft esemént)ei 
Kedves Olvasóink! 

Sorozatunk utolsó fejezetéhez érvén választanunk 
kellett. hogy mivel is fejezzük be ezer év történelmének 
eseményeit. Hátra lw volna még a két szörnyű világhá
ború és annak következményei. az '56-os forradalom és 
szabadságharcunk felidézése. Mindezekről ugyan már la
J?Unk 8 évc:s fennállása alatt többször is említést tet_tünk. 
Epp ezért a sok harc és önállóságunkert vívott annyi küz
delem után fc:lidézzük a kiegyezés utáni béke: éveit". 

Az 1867-es kiegyezést. a megbékélést. c:lősegítctték 
Ausztria sorozatos vereségei: az 1859·cs francia és az 
1866-os porosz háborúk sikcrtc:len harcai. dc Olaszor
szágban Garibaldi vezetésével megindul az egységes olasz 
nemzetért vívott küzdelem. Ezer ága·boga van annak az 
álJamjogi konstrukciónak. amc:Iy a kiegyezés után jön 
létre:. s amc:Jy ezt megtestesíti az Osztrák-Magyar Mo· 
narchia. 1867-ben kerül a magyar korona I. F crcnc József 
és Erzsébet fejére. A monarchia kialakításában van nagy 
szerepe Deák Ferencnek. akit a nemzet a haza bölcsének 
nevével tisztc:lt meg. Megkezdődik tehát mintegy másfél 
cmberoltőn át tartó boldog békeidők kora. melynek az 
1896-os magyar millennium ad méltó keretet: Kossuth 
hamvainak hazahozatala. a Millenniumi Emlékmű. a 
Vajdahunyad vára. a ma is csodálatra méltó neogótikus 
Parlament megépítése és sok-sok emlékmű. A gazdaság 
fellendül. 

Ennek a kornak néhány eseményét idézzük az olvasó 
c:lé. ismét jeles alkotók munkájának bemutatásával. 

Ferraris Arthur képe: Történc:lmi tarokkpart i címet 
visc:li (!). A képen Tim Kálmán. Eötvös Károly. Jókai 
Mór. Mikszáth Kálmán Podmaniczky Frigyes. A kép 
arra utal. amikor még a politikai és szellemi élet fő kérdé
sei nem a parlamentben. hanem c:lőbb kaszinók kártyaasz
tala mellett dőltek cl. 

Következő lépünk címe: Liszt Ferenc hangversenyt 
ad a királyi pár előtt a budai várban. (2) Ebben a korban 
érik naggyá művészete:. aki bár csu· 
pán néhány szót tud magyarul. 
mégis. tört magyarságával is. ma· 
gyarnak vallotta magát. 

S végül villantsuk fc:J Benczúr 
Gyula két festményét: Erzsébet 
királyné (3) és gróf Andrássy 
Gyula ( 4) alakiát. Erzsébet király
né kora egyik legszebb asszonya 
volt. s akit a magyarok oly nagyon 
szerettek. s ő maga is nemcsak 
megtanult magyar nyc:lven. tanul
mányozza történelmünket. hanem 
érzclmeiben is kimutatta ragasz
kodását a magyarokhoz. Andrássy 
ugyancsak kora legszebb férfialak· 
ja volt. kiben a sportos testi alkat. 
az éles szellemi elmével egyesült. 
Mint tudjuk. 1849-ben Görgey se
gédtisztje. később az emigráció ve
zetője. akit 1851-bcn távollétében 
halálra ítélnek. amnesztiával haza
tér. 1867-től kormányc:lnök. tehát 
ő a második fclclős magyar mi
niszterelnök. később a külügymi
nisztérium élére kerül. 
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A magyar kereszténydemokrácia apostola V. fejezet 

A végéhez közeledő világháború új feje
zetet nyitott a magyarországi keresztény
demokrácia történetében. Apor Vilmos 
unokaöccse. Pálffy József. korábbi ország
gyűlési képviselőnek vezetésével - Kovrig 
Béla emlékiratai szerint - · 1944. október 
13-án megalakult a Keresztény Demokrata 
Néppárt. Pálffy indítványára az alakuló ülés 
egyhangú határozattal meghívta 
Barankovics Istvánt a párt Igazgató Bizott
ságába. Javaslatát az elnök azzal indokol
ta, hogy a Magyar Frontban szerzett 
tapasztalatai meggyőzték: ott Barankovics 
Istvánt tartják a haladó szociális katoliciz
mus hiteles reprezentánsának. 
Barankovicsot hamarosan, az 1945. febru
ár 27-ei vezetőségi ülésen a párt főtitkárává 
választják. 

Barankovics 1945. szeptember 25-én a 
Krisztus Király Egyházközség nagytermé
ben ismertette pártja programját. és lépett 
egyben a szélesebb nyilvánosság elé. A 
szemtanúk emlékezete szerint: „A hallgató
ság jól fogadta Barankovics bemutatkozá
sát." 

Az 1947. augusztus 31-én lezajlott vá
lasztásokon a Néppárt - nem kis meglepe
tésre - 827 .113 szavazattal a?, ország 
második legnagyobb pártja lett. (Orök kér
dés. hogy a Kommunista Párt a kék cédulá
kat leszámítva hány voksot kapott volna?) 

A DNP (Demokrata Néppárt) választási 
sikerét Barankovics a párt lapjában, vezér-

. cikkben értékeli. Bizonyítottnak látja. hogy a 
magyar lélekben a múlt hagyományai, a ke
reszténység és egy új szociális és demok
ratikus rend kívánalma összekapcsolódik. 

A parlamentben Barankovics a politikai, 
a külügyi, a pénzügyi, és később a közokta
tásügyi bizottságban vállalt tagságot. 

Parlamenti beszédeit lapunk kis terje
delme miatt nem tudjuk közreadni, csupán 
megemlítjük, hogy igen hatásos volt beszé
de a Dinnyés-kormány programja feletti vi-

A parlamenti ellenzék vezére 

tában. Támogatásukról biztosította a há
roméves teNet. azzal hogy annak 
szakszerűségén és pártatlan igazságossá
gán őrködni fognak. Ez alkalommal is kifejti 
fenntartását a monopolkapitalizmussal 
szemben, mellyel szembeállítja az „evan
géliumi szocializmus" gazdasági program
ját. Megállapítja: alapvető igénye az 
embereknek, hogy jól és szabadon éljenek. 

De említhetnénk még az államháztartás 
vitelére adott kormányfelhatalmazás meg
hosszabbításának vitájában elhangzott fel
szólalását, majd a rendeleti kormányzás 
veszé l yeiről elhangzottakat. A költségvetés 
vitája során Barankovics példát mutat a 
konstruktív ellenzékiségre. Felszólalása 
rendkívül tárgyszerű és kellőképpen alátá
masztott. Legnagyobb parlamenti beszéde 
az iskolák államosítása kapcsán hangzik el. 
Fejtegetésében abból indul ki, hogy a neve
lés egyaránt joga és kötelessége a család
nak, a társadalomnak és az egyháznak. 
Nyíltan kimondja a töNényjavaslat mögött 
meghúzódó indítékokat: az állami iskola
monopólium a vi lágnézeti totalizmus veszé
lyét rejti magában. Az ügy politikai vonzatait 
illetően megállapítja. hogy az állam részérő l 
semmilyenfajta megegyezési szándék nem 
volt. Barankovics számára ezzel a kérdés
sel lezárul egy korszak, amikor elvei feladá
sa nélkül a rendszerrel való kényszerű 
együttélés lehetőségeit kereste: „Ekkor már 
én is, aki pedig valóban minden képessé
gemmel törekedetem az egyház és az ál
lam között valaminő tűrhető állapot 
létrejöttét előmozdítani, úgy láttam. hogy az 
iskolaügyben többé nem az a probléma. 
hogy miképpen lehet az elvek feladása nél
kül, de a nyílt harc kikerülésével két ellenté
tes elvi álláspont között egy elviselhető 
gyakorlati megoldást találni ... ", hanem már 
csak a belenyugvás, illetve az elutasítás kö
zött maradt az egyházak választása. 

Ezt követően a Demokrata Néppárt és 
Barankovics számára már csak a végjáték 
maradt. A DNP több képviselőjét megfosz
tották mandátumától, kisebb terjedelemben 
jelent meg a párt lapja a Hazánk, a Néppárt 
működését szerte az országban korlátoz
ták. Ilyen körülmények között sem mondott 
le azonban a keresztény 
társadalomfelfogás, a kereszténydemokrá
cia eszméinek terjesztéséről, A,DNP köz
pontjában 1948 novemberében ViTágnézeti 
Akadémia indult. Megnyitó beszédében 
Barankovics utalt rá. hogy szerte a világban 
lényeges változá-
sok zajlanak a gaz-
daság, a társdalom 
és szellemi átalaku
lás terén. A változá
sok mögött egy 
világnézeti csata 
zajlik. A keresztény 
embernek ezekben 
az időkben nem 
pusztán joga. ha
nem kötelessége is 
törekedni arra: kör
nyezetét keresztény 
hitével összhangba 
hozza. 

1948. november 
végén Rákosi az 
MDP Központi Ve-

zetőségi ülésén nem hagyott kétséget 
afelől. mi vár a pártra. Többek között így 
nyilatkozott: ... „Barankovics pártja nem tu
dott egészségesen tárgyilagos lenni, és 
ezért az ellenzékiségben is pozitív műkö
dés terére lépni ... Ez a párt a fasizmus legá
lis búvóhelye, csak nyűg és fölösleges 
teher a demokráciában. Ennek megfelelő
en el is fog tűnni ... „ A vádakra a Hazánk ve
zércikkében válaszolt. 

Utolsó nagy parlamenti beszédére a 
Dobi-kormány programjának vitájában ke
rült sor. Még egyszer összefoglalta állás
pontját a legfontosabb kérdésekben: 
szükségesnek tartotta az állam és az egy
ház viszonyának rendezését, a gazdaság
gal kapcsolatban leszögezte, hogy a 
munkavállalóknak l ehetőséget kell adni 
nemcsak az állami, hanem a szövetkezeti 
és magánszektorba történő elhelyezkedés
re is: „nekünk nem ideálunk az állami bér
munkások társadalma." A harmadik 
kérdéskörként a szabadságjogokat érintet
te. 

Barankovicsnak a magyar országgyű
lésben elmondott utolsó mondatai tisztes
ségéről tesznek tanúbizonyságot: „Mi nem 
változtunk, de megváltoztak körülöttünk - a 
Kormány politikájának következtében - a 
körülmények... Mi inkább a következmé
nyek levonására. mint programunknak a 
változott körülményekhez való idomítására 
vagyunk hajlandók." 

Barankovicsnak még Magyarországon 
eltöltött néhány utolsó napjáról fennmaradt 
naplórészletekből van tudomásunk. Ebben 
számol be utolsó beszélgetéséről Rákosi 
Mátyással. Rákosi elmondja neki, hogy a 
Néppárt a klerikális fasizmus és a fekete re
akció ravasz képviselője. Rákosi jelezte. a 
számára legalkalmasabb időben kérni fogja 
a Néppárt önkéntes feloszlásának bejelen
tését Barankovicstól. Ebben el kellett volna 
ismernie, hogy a Néppárt antidemokratikus. 
népellenes politikát folytatott. Barankovics 
ezt megtagadta, mire Rákosi közölte: nincs 
tisztában a helyzetével. Barankovics vála
sza: „Tudom. hogy csak a lét és a becsület 
között van választásom, de a becsületet vá
lasztom." 

(A . szemelvényeket KOV ÁQS K. 
ZOL TAN és GYORGYEVlCS MIKLOS: „Hí
ven önmagunkhoz" c. könyve címben meg
jelent fejezetének felhasználásával 
készítette Császár Ferenc) 
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19~0. június 3-án születtem Szeghal
mon. Edesapám Tímár Antal, édesanyám 
Uh rin Mária. Negyedik éve járok a Debre
ceni Egyetemre, magyar-angol szakra. 
Különösen a misztikus-vallásos vagy kép
zeletközpontú költészet és próza érdekel. 
Az Emily Bronte költészetének misztikájá
ról írt dolgozatom az előző tanévi OTDK-n 
második helyezést ért el. Ugyancsak az elő
ző tanévben az Angol-Amerikai Intézet 
J!Ovellaíró szemináriumára megírtam az 
Egőáldozatot, eredetileg angol nyelven, 
.~Burnt Offering" címmel, ezután ford!tot
tam le magyarra. A címben szereplő Egő
áldozat a leégett hunyai templom volt. 

Csak egyetlen rövid éjszaka volt, az év 
legrövidebb éjszakája. 

Az átlátszatlan ablakok miatt nem látszott 
a lenyugvó nap, de nem bántam, mert még a 
naplementénél is jobban szeretem nézni a 
kettős színű üvegablakokban fel lobogó ket
tős színű fényeket. Arannyá válnak a suga
rak, ahol fehér az üveg, és lázas vörössé az 
ablakok közepén, a borostyán színű üvegke
resztekben. Ilyenkor azt szeretném, bár az 
egész világ egyszerre lángoló üveggé változ
na, én meg csak nézném, csak nézném örök
kön örökké. 

Majdnem az egész templomot beláthat
tam, mert a hátsó padban ültem, a kezem a 
padtetőn összekulcsolva, ahogy tanítottak. 
Csak a sötét, nehéz tölgyfából ácsolt bezárt 
templomkapu, a kórus, a kórus oszlopai és az 
oszlopok tetején álló szobrok estek ki a látó
teremből, de tudtam, hogy ott vannak, gye
rekkorom óta ismertem ezt a templomot, 
sötétben is tudtam volna tájékozódni. Kellett 
is már, mert lassan a külvi lágból érkező utol
só fények is kihunytak, és csak a templom 
maradt, meg én. 

A meleg nem nyugodott le a nappal 
együtt. A meleg sohasem nyugszik le teljesen 
a templomokban (mert aki azt hiszi, hogy a 
templomokban szörnyen hideg van, nem is 
tévedhetne nagyobbat), de ma éjjel mintha 
még erősödni is kezdett volna, ahogy a fé
nyek végképp kihuny,tak, leszállt az éj, és a 
templom ébredezett. Ereztem, láttam a sötét
ben lüktető újszülött forróságot, újszülött fé
nyeket. Máriát, amint gyöngéd, lágy 
simogató tekintetével egyenest rám néz. 
Amikor kicsi voltam, és a nagymamámmal 
meg a húgommal együtt ültem az első sorban, 
akkor is mindig úgy éreztem, hogy rám néz. 
Talán nem is csak engem nézett, talán min
denkit nézett, állandóan, jóságosan, figyel
meztetően, de csak én értettem a 
figyelmeztetést, és én senkinek sem tudtam 
elmondani. Azt viszont sose gondoltam vol
na, hogy itt többről van szó, mint az úgyn~ve
zett gyermeki hitről, amirő l azt mondják, 
hogy az ember sajnos az évek során elveszíti, 
mert rá kell jönnie, hogy Mária csak egy szo
bor. Pedig bizony többről volt szó. Mária fel 
emelte az arcát és rám mosolygott. 

- Jó estét - köszöntem tiszteletteljesen. A 
hangom ugyan nem visszhangzott a falak kö
zött, de azért lehetett hallani. 

- Jó estét - fe lelte - Vártalak, de már azt 
hittem, ma éjjel nem is jössz. Akkora a hőség, 
meg lehet itt sülni elevenen. 

- Azért eljöttem. Nem akartam csalódást 
okozni. Meg ne~ is gondoltam, hogy te is ér-

VÁROSOHK „ 
Egőáldozat 

zed a forróságot, azt hittem, a te örökké égé? 
Szíved mellett egy nyári éjszaka nem sokat 
számít már. 

Néztem égő, tőrtől átjárt szívére örökké, 
mozdulatlanul mutató, halvány, törékeny ke
zeit. Szíve omló arany sugarakban lüktető, 
arca és keze lázas fehér, köntöse szikrázó, 
forró, lágy kék, mint a júniusi ég, de vala
hogy üdítő is, mint a lágy júniusi fuvallatok, 
és a szeme csillogó melegbama. 

- Ez igaz, de ma éjjel valahogy más. Nem 
érzed? 

Átnézett a másik oltárra, szomorú, ko
moly, Szívére mutató Fiára. A Szíve égő, 
omló arany, lüktető arany, arany töviskoszo
rúval koszorúzott arany, a köntöse lázas vö
rös. Krisztus nem szólt, nem nézett fel, de 
tudtam, hogy felel neki. 

- Azt akarod mondani, hogy ez az az éj
szaka, Jézus? - suttogta Mária. Krisztus nem 
szólt. Nem nézett fel. 

- „A te lelkedet is tőr járja át" - mondtam, 
mert Krisztus azt parancsolta, hogy így szól
jak. 

- Nagyon jó - szólt közbe Szent László a 
főo l tárról. Lázas vöröst szikrázó eztisttel vál
tó pajzsára nyugtatta fáradt testét, roppant 
pajzs volt. Krisztus Első Katonájához Méltó. 
Még fáradtságában is méltóságteljes, paran
csoló tekintete és alakját körül lobogó bíbor
köntöse rávallottak a királyra. - Jól ismered a 
vallást. Sok ilyen követő kellett volna n~kem 
annak idején, aki így tudja idézni az Irást, 
mint te. 

- Ó, nem, Felség - válaszoltam -, be kell 
vallanom, hogy a láts'.?at csal. Ennyire jól 
azért nem ismerem az Irást, és a hitem sem 
mérhető a te sziklahitedhez. - Nagyon szé
gyelltem magam, de ezt be kellett vallanom. 
Sohasem volt szabad hazudnom, az örökké 
növekvő forróság éjszakáján különösen nem. 

- A'{. az éjszaka - mormolta, Krisztusra 
nézve. 0 nem nézett vissza, nem láttam a sze
mét, de jól tudtam, mit parancsol. 

- „A többi jó földbe hullott s termést ho
zott, az egyik százszorosat, a másik, 
hatvanszorosat, a harmadik meg 
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harmincszorosat." Már alig bírtam 
beszélni, mert a könnyek fojtogattak, még
sem sírtam. Nem volt szabad. 

- No, ne légy már olyan szomorú - hallot
tam Szent Antal hangját a hátam mögül. Tud
tam, honnan jön a hangja: mindig is ott ál lt a 
kórus alatt, a homályban. Hátranéztem. 

- Bár én is úgy tudnék a kísértésnek ellen
állni, ahogy te - válaszoltam, könnyeimet 
nyelve. Most lépett egyet, és lassan, ügyetle
nül elindult az oltár felé. Nehezen ment, hi
szen soha életében nem tette le még a lábát az 
emelvényéről. Megfakult ba.ma csuhája vala
hogy elcsitított egy kicsit. Egő, lelkes barna 
szemét Krisztusra emelte. Fel akartam állni, 
odamenni hozzá, támogatni, de valami va
rázslat a padhoz kötött, vagy talán a lábam 
~resztett gyökeret, nem tudtam biztosan. 
Ocska gipsz csuháján apró repedések szalad
tak szét, ahol a térde hozzáért, de észre se vet
te. Különben is, hozzászokott már a rongyos 
ruhához. 

- Ma éjjel, ugye, neml]iába várunk? - ké~~ 
dezte, de 0 nem felelt, 0 nem nézett fel. 0 
csak állt örökké mutató keze~el, én mégis 
tudtam, ó, hogy tudtam, mit parancsol! 

- „Add el, amid van, az árát oszd szét a 
szegények között, így kincsed lesz a menny
ben" - kiáltottam, félig már sírva. Még min
dig semmi ·visszhang. Nem mintha annyi 
szövet borította volna a falakat, az igazat 
megvallva nem is borította őket semmi. A 
stációktól, templomi zászlóktól és a jelenleg 
meggyújtatlan villamos gyertyáktól eltekint
ve csupasz volt a templom fala, tiszta fehérre 
festve, olyan tiszta, tisztító, káprázó fehérre, 
hogy be kellett hunynom a szememet, aztán 
még a tenyeremet is rászoríttanom, nehogy 
belevakuljak a ragyogásba, mégis láttam, lát
tam az egyre jobban belázasodó falakat, he
vülő, fehéredő, tisztuló falakat a mély, 
megismerhetetlen sötétségben, és az össz
pontosuló sugarak lassú ívet rajzoltak - ke
rengő, szálló angyalok a lázas, égő tiszta 
fehér sötétségben, szemük égő, köntösük né
mán suhogó, aranyszámyuk között csorduló 
arany, Kánaán teje és méze csordul - láttam 
Szent Margitot a fényívre lépve, az oszlopfö
ről lassan leereszkedő, fekete-fehér 
apácaköntösbe öltözött alakját, Krisztus 
Urunk menyasszonyát, szeme csukva, ajka 
félig kinyí lva, körülötte örvénylő kardvi
rágok angyalokként kerengő mennyasszonyi 
koszorúja, segíti az útján, ápolja hit és ártat
lan vezeklés ütötte sebeit - a templom, teli 
kardvirágokkal, halvány narancsszínűekkel, 
élénk rózsaszínűekkel , világossárgákkal, hó
fehérekkel, némán suhogók, angyalok köntö
se, repesők, szállók, erre-arra hajladozók, 
törékeny templomüveg-szirmaikon átsütő fé
nyek, az egész templomot betöltő, simogató 
illatuk, akár a szentség lángoló fényének, az 
égő, szent sebeknek egyre erősödő, álomba 
ringató illata, ringató illata, most 

elalszom - elaszom - elalszom -

Csattanás! Éjfél van - az év legrövidebb 
éjszakája feléhez ért. 

- a toronyban most zúgni kezdő harangok, 
láthatatlan, de hallható harangok, hangjuk el
visszhangzó hang, egyik faltó l a másikig ve
rődik, repül, boldogan játszik, a lázas falakat 
borító kardvirágok kupolát szőnek a fejünk 
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fölé a fényívekbő l , mert egyre több és több a 
fényív, és saját templomüveg-virágkelyheik
ből, narancs, rózsaszín, sárga, fehér -

- Az egész hata lmas virágharang lassan 
ring erre-arra, ahogy a harang egyik falától a 
másikig visszhangzó énekként szálló angya
lok mozgatják, most még messze a fejünk fö
lött, és ahol csak hozzáérnek a hatalmas 
virágharang falához, az azon a folton beláza
sodik, felizzik a szent tűz édes sugarában, és 
halkan felzendülő éneke felső szólamot ad a 
toronyból jövő harangzúgáshoz -

- narancs, rózsaszín, sárga és fehér zuho
gó, omló forgataga csorog az angyalszárnyak 
közé a templomüveg-virágharangból, ránk 
hulló gyengéd, kedves, simogató zápor, tej és 
méz, nem kiván többé más ételt és italt, aki 
egyszer kóstolta. Margit, Krisztus Urunk 
menyasszonya felemelte az arcát és hagyta, 
hogy a kardvirágokból áradó méz beborítsa. 
Egy pil lanatra se nyitotta ki a szemét. J„etér
del t, kitárta a karját, és véniát vetett az 0 oltá
ra e l őtt. A fehér kardvirágok azonnal 
beborították, égő szirmaik kínnal fogták kö
rül, de nem érzete a sebeket. Mosolygott. Az 
üvegkupola lázasan éneklő foltjai egyre sza
porodtak, egyre hevesebben izzottak, egyre 
hangosabban szóltak. Végre szabad volt sír
nom, és én sírtam is, nem tehettem mást. 

- Ó, ha követni tudnálak! - kiáltotta Szent 
Antal. 

Lassan, nagyon lassan botorkált a padsor
ok között az oltár fe lé. Margit fiata lon halt 
meg, Antal viszont idősebb vo lt már, úgy
hogy most nem bírt úgy sietni, ahogy szere
tett volna, Krisztus még mindig láthatatlan 
tekintetébe. Lágy aranyként csi llogó sárga, 
világossárga, égő kardvirágok zuhogtak rá, 
szirmaik támogatták, üvegkelyhük olvadt 
aranyat, sárga tejet, sárga mézet öntött rá, 
megsebezték, kínozták, de ö nem érzett sem
mit, csak az örömet, hogy biztonságosan lép
ked az oltár fe lé. Szeme lecsukódott: elájult a 
kíntól, de öntudatlanul is ment, botladozott 
tovább, mindig előre az örvénylő virágok kö
zött, míg Krisztushoz ért, ahol végre össze
rogyhatott. 

A kerengő angyalok egyre lejjebb eresz
kedtek, egyre szélesebb körökben érintették a 
hatalmas templomüveg-virágkelyhet. Szapo
rodtak a lázasan éneklő fol tok, a ringó üveg
harangban az aranyszárnyú angyalok 
nyomán. A harang kezdett gyorsítani, bár 
még mindig elég lassan ringott. Forró méz és 
tej és virágszirmok egyre sűrűbb és sűrűbb 
zuhataga hullott, narancs, rózsaszín, sárga, 
fehér, alig láttam től ük és a könnyeimtől a fe
j.em fö lött, a templomüveg-kardvirágok kö
zölt meg-megjelenő, el -eltűnő angyalokat. A 
kardvirág-harang teteje lázas teljes-vörösben 
izzott már, énekében el tűnt a harangok zúgá
sa, vagy talán csak beleolvadt a felső szólam
ba. 

VÁROSOHK 

- Fáradt vagyok, hadd lépjek be országod
ba, Uram - imádkozott Szent László. Meg
próbáltam letörölni a könnyeimet, és 
fel néztem rá. Már félig elborították a na
rancsszín kardvirágok, szenvedett a lángjuk
tói, de le is segítették a helyérő l , ahogy a 
többieket, hogy Krisztus elé járulhasson. Ott 
letérdelt, aztán lefeküdt, és behunyta a sze
mét. Elaludt. A hőség és a kimerültség az iga
zak álmába ringatta. Pajzsán fekvő alakjára 
köntöse terült szemfedőnek, narancsszín 
kardvirágok zuhogó, zuhogó, zuhogó kavar
gása öntötte rá a tiszta borostyánból és üveg
ből való mézet és tejet. 

A templomban kezdett elviselhetetlenné 
válni a hőség. Csilingelve tört össze egy ab
lak valahol, aztán még egy, még egy; látni 
nem láttam őket, csak a csengést hal lottam a 
falat borító átlátszatlan üvegharang mögül. 
Recsegve repedezett a mész a falon, aztán a 
puffanásokból itélve a vakolat is kezdett 
nagy darabokban lehullani. A virágkupo
la-üvegharangnak már majdnem kétharma
dát borították be a lázasan éneklő 
foltok . .. nem is! többet! A harangnak már 
több, mint kétharmada izzott lángoló vörös
ben. Az összetörő ablakok fehérsége és bo
rostyánja is beolvadt a harangba. 

Most már teljes erőbő l zokogtam, de nem 
is hallatszott a sebesen ringó harang zúgásá
ban, a kupolát betöltő üvegzenében. Soha
sem láttam még ilyen hatalmas kardvirágot, 
mint aminek lázas, lángoló vörös kelyhe 
most már szinte az egész templombelsőt be
töltötte, és majdnem földig ért. Az alacso
nyan szálló angyalokat a kezemmel is 
megérin!hettem volna, amikor átrepültek fö 
löttem. Egő képek, égő templom i zászlók, a 
hőség meggyújtotta a fehér villamos gyertyá
kat és azok a viasznál is jobban olvadtak. 
Mint a toronyban zúgó harangok hangja, az ő 
csilingelésük is, ahogy egyenként darabokra 
törtek, beleolvadt a vörös templomüveg 
örökkön örökké hangzó harangjátékába. 

Egyszerre csak azt éreztem, hogy meg
szűnik a mozdulatlanná merevítő varázslat. 
Felpattantam, felugrottam a pad tetejére, és 
egyik padról a másikra ugorva rohanni kezd
tem. Nem volt már idő kimászni a padsorok 
közé. Sose éreztem még ilyen könnyűnek a 
lábamat. Krisztushoz akartam futni, de arra 
már olyan sűrűn hullottak az égő virágszir
mok, hogy nem tudtam áttörni köztük, úgy
hogy Mária oltárához zuhantam, aki még 
mindig ott állt fenn, reszketve, reménykedve, 
a körülötte kerengő, örvénylő rózsaszín kard
virágok égették az arcát, ruháját, örökké mu
tató kezeit, lüktető Szívét. Kitártam a 
karomat, átöleltem az oltárt, amennyire a szé
lességétől tudtam. Mária lábáig nem értem 
fel , nem mintha olyan magas volna az oltár, 
hanem mert térdeltem. Könnyeimen és az 
egyre omló, égő tejen és mézen keresztül 
nem láttam Krisztus alakját, de Mária látta, 

231 

mert feszü lten figyelt abba az irányba, ahol 
Fia állt, kérdő tekintettel, könnyes szemmel, 
amit alig vehettem ki a rózsaszín kardvirágok 
zuhogó esőjében. Ahogy néha az angyalok 
elrepülnek fölötte, a szárnyuk megsimogatta 
az arcát. Most mintha valami szellem rohant 
volna be a templomba. Nem, mégsem szel
lem: ember. Nem tudtam kivenni az arcát, de 
láttam, hogy az égő szirmok között a föo ltár
hoz rohan, aztán vissza a harang falához, ahol 
még nem vörös, és e ltűnik. Vajon mit akart? 
Semmiképpen sem illett az égö harangba. 
Szerettem volna megkérdezni Máriától, de ő 
észre se vette, csak a Fiára ftgyelt. 

- Jézus! - sikoltott fel. Ot is elérte hát a 
vörös virágkehely. A harangjáték olyan ma
gasságokba emelkedett, hogy be kellett fog
nom a fülemet, nehogy belesüketüljek, de 
belül is zúgott a lángok, égő virágok vissz
hangzó zenéje, a virágkelyhek vörös kupolá
jának zenéje, égő, aranyszárnyú, fehér ruhás 
angyalok égő korsajából ömlő fo rró tej és 
méz, és a templom, tiszta, tiszta, teljében lán
goló üvegből való, a júniusi égbe messze fel
ragyogó, soha le nem nyugvó templom 
belépett az örökkévalóságba. En meg zokog
tam, olyan boldogan, ahogy soha életemben 
még. 

Amikor reggel felébredtem, még mindig 
teli volt a szemem könnyel. Sötétzöld fény 
töltötte be a szobát: a nap sUtört át a vastag 
zöld függönyön. lgen, csak a nap emelkedhet 
így fel, semm i más. Igen a mennybemenetel
nek az a misztériuma csak álom volt. Most 
meg kell győznöm magam, hogy a csodák i 1-
lúziója is egyfajta csoda, igen, és ma már ez 
az egyetlen módja annak, hogy megtapasztal
jam, hogy megtapasztaljuk az örökkévalósá
got. Igen, még az álmokért is hálát kell 
adnom Istennek, és ~eg kell próbálnom, 
megtalálni bennUk az 0 különleges üzenetét, 
mint ahogy földi életem minden más közön
séges eseményében is. Szóval most fe l kell 
kelnem, és jó reggelt kívánnom a családom
nak. 

És aztán megtudtam, hogy a nagyszüleim 
fa lujában a múlt éjjel, éjfélkor, villám csapolt 
a templomba, és az a tűzoltók minden erőfe
szítése ellenére porig égett. Semmi nem ma
radt belő l e, csak a csupasz téglák. Mária 
elszenesedett szobra, mementóként állva az 
összeomlott Mária-oltáron, és az Oltáriszent
ség, amelyet a falu hittantanára mentett ki a 
lángok közül. Az egész falu kétségbeesetten 
gyá~zolt. . 

Es én, én olyan boldog voltam. En tud
tam, hogy nincs semmi okom gyászolni, bár 
nem értettem meg a csodát teljes egészében. 
Nem is érthettem. 

Hiszen csak egyetlen rövid éjszaka volt, 
az év legrövidebb éjszakája. 

TÍMÁR KRISZINA 
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Nemcsak alkotóként, de néprajzkutatóként is tevékenykedik 
„ A szobrász anyaga nemcsak a kő, a fa, hanem inkább a tér ... " 

Október 19-én pénteken a délutáni órákban a gyomaendrődi Kos
suth úti Óvoda nevelőtestülete rendezésében ismét megnyílt az 
Ovi-Galéria, ahol Szonda István képzőművész kiállítására került sor. A 
meonyitót meoelőzően a Katona József Művelődési Központban a 
Kö~ösmenti A~pfokú Művészeti Iskola néptáncos gyermekei köszön-
tötték a vendégeket. . . . 

A Megnyitón Koszecz Sándor mű~ész-tan~r a_z ~ l etfa K~lt.u~al~s 
Alapítvány e lnöke méltatta Szonda lstvan munkassagat. Szava1bol 1de
zünk: 

„Örömmel fogadtam a felkérést, hogy egy olyan óvodában, ahol az 
értékközvetítés kiemelt szerepet játszik a mindennapi nevelőmunka 
során képzőművészeti kiállítást kell megnyitni" - kezdte meg előadá
sát a tanár úr. Majd beszélt az ősidőből szám1azó és a népi lélekben 
megőrzött kultúráról, az alkalmazott művészet ham1óniateremtő és 
szellemi, lelki eligazító erejérő l. Előadását így fol~tatta: „:Szo~~a Ist
ván barátom pályája a szobrászattal kezdődött. Ha mnen v1zsgaljuk az 
eddio- e ltelt időt , akkor azt láthatjuk, hogy különös anyag a kő, a fa. 
Nem~sak a szobrász van hatással az anyagra, az anyag is visszahat, ta
nít. Elsősorban ta lán arra, hogy a szobrász anyaga nem csak a kő, a fa, 
hanem inkább a tér. A teret formálja, a lakítja át. Csomópontokat hoz 
létre, melyek szel lemi és lelki é letünk „útkereszteződéseinél" eligazo
dásunkat szolgálja. A térfom1álás á lta l így változik meg é letterünk. Va
gyis az az a lkotói lét a hiteles, amely át tud lépni hétköznapjain~ 
világába is, eggyé tud válni vele. Az a lkotói folyamat így hétkö~nap1 
életünk szerves részérvé rud lenni. Ebben a gondolatmenetben teljesen 
loo- ikus lépés, hogy Szonda István figyelme a régi kézműves mestersé
o-ek felé fordult és egymásután jelentek meg a lkotói pályáján azok az 
~lemek, melyek mind-m ind más oldalról , de mégis ugyanazt a gondo
latot erősíti; egy szellemiségében, lelkületében széttöredezett világban 
törekednünk kell arra, hogy Egész-ben lássunk, vagyis szemléletünk 
egészséges legyen. Az alkotói pálya vezérgondolatát hűen mutatja be a 
kiállítás. A szobrászi munkából nőttek ki a „használható szobrok" és 
térkonstrukciók", a játékok és játszóterek. Egy iszlám mondás szerint 

~z a müvész, aki élete végén nem tudja legalább egy alkotását életre 
kelteni, örökre elkárhozott. Ez a mondás nagyon élesen hívja fel a fi
gyelmet az alkotó felelősségére, hiszen ~z alkotó ~.üve által ~~n.?ig be
avatkozik életiinkbe, de ez a beavatkozas eredendoen csak ep1to lehet. 
Pisra barátomnak nincs oka félelemre (el van kényeztetve), hiszen mű
vei a gyerekek által nap mint nap új életre kelnek, és az általuk hordo
zott értékeket erősítik használóikban is. Ugyani lyen .alkalmazott 
művészet alkotói, pályájának másik jelentős területe, a nemezkészítés 
is. A nemez puha melegségével lecsendes ít, és csendes szemlélődésre 
késztet. A nemezelés, készítését tekintve is közösségi műfaj, használa
ta pedig gyakran a már megépített t~r be lső rendjét alakítja át. o .ttho
nossá, barátságossá és erőssé teszi. Erdemes kipróbálni, hogy milyen 
lelki hatása van a lakások belső terében ezeknek a takaróknak. Ez a ha
tás nemcsak anyagából, a gyapjúból árad, hanem abból a mintakincs
ből is, mely eredetét tekintve ugyanolyan ősi , mint a gyermekeink 
rajzai ! Ezek az önmagunkban hordozott alapkódolt ősképek jelentik a 
legfontosabb kulcsot mai korunk megértéséhez. (Hiszen mindannyi
unknak olyanokká kell válnunk, mint a gyermek ... ) Ezt a megértést pe
dig nemcsak az alkotó, - de a tudomány eszközeivel is meg lehet 
közelíteni. 

Szonda István nemcsak alkotóként, de néprajzkutatóként is tevé
kenykedik. A néprajztudomány megőrzi a kultúrát. Az alkotó újra te
remti azt. De nem te ljes a kép, ha a megőrzött és újrateremtett kultúra 
nem tud újra terjedrii. Ez azonban már a pedagógus feladata. Szonda 
István barátom az Eletfa Kulturális Alapítvány berkein belü l és kívül 

Gyomaendrőd, Fő út 45. 
Tel/Fax: 66/386-578 
Mobil: 30/9-950-197 
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évek óta szervezi, vezeti azokat az alkotótelepeket, melyek az élő, ter
mészetes műveltség közvetlen áthagyományozódásának leghatéko
nyabb terepei. E rövid ismertető után ne azt kérdezzék, hogy ki is 
Szonda István! Képzőművész, kutató, vagy pedagógus? Ugyanis ezek 
a terü letek csak egy törmelékes világlátás szempontjából tűnnek kü
lönbözőnek. Voltaképpen ugyanaru1ak a fel ismert gondolatnak több ol
dalú, te ljes megközelítéséről van szó. Törmelékes világlátásunkat csak 
úgy tehetjük egésszé, ha tanulunk a műltból. De azt is meg kell tanul
nunk, hogy hogyan lehet ezt a műveltséget nem mechanikus, hanem 
élő módon a mai kultúránk szerves részévé tenni. A kiállitás során eb
ből kapunk ízelítőt. Kívánom, hogy az alkotói pályája továbbiakban is 
töretlenül teljesedjék tovább. 

E gondolatok jegyében a kiállítást megnyitom." 
A megnyitást követően Szonda István kézműves foglalkozást is 

tartott a nagycsoportos gyermekeknek az óvodában. 
A kiállítás mindenki számára nyitva áll december 3 1-ig. 

Császár Ferenc 

GYERMEKCIPŐ KÉSZÍTÉS 

Csikós János 

5502 Gyomaendrőd, Kör út 3. 
(Öregszó1ő, Kondorosi út) 
Telefon: 06 60 485-788 

Béby-leányka-fiúmodellek 18-35-ös méretig 
Bio papucs, szandál, klumpa 18-4 1-es méretig 
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HIREK ERDELYBOL 

„.. . megmarad egy diadal
mas erdélyi igazság: ez a 
föld egymás mellett ... meg
tartja örökös tarka virágzás
ban a népeket, akik rajta és 
érette munkálkodnak." 

Kós Károly, 1925. 

A Kollégium nagyenyedi korszaka 
Folytatás 

A diákhumor a szolgagyerekek parancsolóját nevezte pápának. 
A szolga végzett a tantennekben és lakószobákban minden teendőt. 
Szolga csak a nagyobb, fejlettebb elemista és az 1-IV. gimnazista 
lehetett. Az V. és VI. gimnazista vigyázott a szolgákra. Ezek 

nem voltak se szolgák se urak, neutereknek hívták őket. Közü
lük a két legtekintélyesebb alak1t, legügyesebb diák volt a bíbornok. 
Ezek vigyáztak a neuterek.re. Ok jelölték ki, hogy kik legyenek a 
kurzorok (futárok). Ezek voltak a rektor-professzor, az igazgatók, a 
tanárok, a tanítók, a kontra-szénior, a jurátusok, a pápa és a cipőosz
tó diák küldöncei. A neuterek hibáit cipóelvonással büntették. A fe
gyelem fenntartása érdekében bűntettek is, ha arra a diák rászolgált. 
A legsúlyosabb büntetések a verés, az iskolai börtönbe való zárás, a 
jótéteményektől való megfosztás és végül - a törvények hatodik 
cikkelye szerint- a kollégiumból való kizárás. Ez utóbbit a „káros 
kóborlók" esetében a kollégiumi anyakönyvből való kitörlés tette 
még megbélyegzőbbé. Hogy milyen felelősséggel és mi lyen rend
szeresen járt el az iskolai bíróság a fegyelmezés terén, azt a kollégi
umi jegyző esküje bizonyítja:" ... a véleményeket és szavazatokat 
kedvezés vagy gyűlölség nélkül veszem be; a többség és okosabb 
fél értelmében hirdetem ki pörös ügyekben az ítéletet; a határozato
kat úgy, amint kijelentetnek, tőlem telhető legjobb szövegezéssel 
jegyzem föl, azokat a feleknek minden csonkítás vagy hozzáadás 
nélkül, miképpen híven a jegyzőkönyvbe vettem, fogom kívána
tukra kiadni." Az iskolai büntetéseken kívül nagyobb csapás is érte 
a diákokat. A XVIfl. század elején Enyed, újabb gyászos napokat 
élt át. II. Rákóczi Ferencz szabadságharcának folyamán 
Thoroczkai István kuruc generális bevonult Enyedre, a város pol
gárait Rákóczi hűségére feleskette és egy labanc kém embertelen 
megbüntetésével Rabu6nnak, a német hadak szebeni parancsnoká
nak haragját magára, de egyúttal a dologban teljesen ártatlan 
enyediek.re is felidézte. 1704 márciusában, a gyászos emlékű virág
vasárnapon, Tige ezredes rendes csapatokkal és mindenféle gyüle
vész néppel benyomult Enyedre. Hiába volt Pápai Páriz professzor 
ékesen. szóló könyörgése, kegyetlenül felégették, kirabolták a vá
rost. Aldozatul esett vagy kétszáz ember, köztük az iskola 
kontrascribája és néhány tógátus diákja: Debreczeni István 
contrascriba, Szász.halmi György praeceptor, Szotyori Imre, 
Dobolyi Ferenc, Szotyori György, Zágoni András, K.rizbai Mihály, 
Váradi János, Krizbai György Marosvásárhelyi Péter és Kaposi Sá
muel. Enyedi István professzor tizenkétéves kis kollégista fia is ne
héz sebet kapott. A kollégium tanárai és tanulói a romok közül 
Toroczkóra vonultak. A hagyomány szerint a tanulóknak a Szé
kelykő barlangja szolgált előadási terem ül. A romokat újra építgető 
kolégiumnak három év múlva, egy másik Jabancdúlás elől új ra me
nekü l.nie kellett. A kuruczkorszak második felében vergődés volt 
az iskola élete: 1707-ben csak négy, 1708-ban öt tanuló subscribált 
diáknak. 

Bajusz Tünde 

Karácsonynak szent ünnepén halhatatlan költőnk, Endrőd szü
lötte, Tímár Máté versével köszönti szerkesztőségünk erdélyi hon
fitársainkat, kívánva Istentől áldott, kegyelemben teljes, 
szeretetben gazdag ünnepeket. 

ERDÉLY 

Ami a zsidóknak Jeruzsálem 
(az nékünk is a Kereszt jussán), 
s mozlimoknak a Kába-köve 
(üdvéért el, Mekkáig futván), 
az nékem Erdély, a kínok földje, 
ahol a mély-hitű magyarnak 
egy beszakad a múlt s jövendő, 
s ajó és rossz is egybeszakadnak ... 

Ahol Árpád foglaló népét 
hun-maradvány székelyek várták, 
a Szent Lászlótól - Horthy Miklósig 
attila-gerinccel állták a vártát. 
Nyakukba szakadt Bécsnek, mócnak 
igáját nyögve, bármiáron 
s egyenlően mindig önm~gukkal , mint 
Apor Vilmos és Márton Aron! 

Nem lehet más nékünk a mérce, 
sem a magasban, sem a mélyben, 
az öntudatos magyarságban, 
és a sugárzó emberségben, 
mint a mában a tegnapokkal 
túlélni a golgota-járást 
ha kell Fráter György baráti módra, 
s öngazdagítván a kivárást, 
míg feltámadásra ver az óra! 

Kelemen deák súgj fülembe 
Rodostói zengzetes szókat, 
hogy ez omló, bús Babilonban 
zágonbéli szép szókkal szóljak, 
Pázmány, Tamási, Nyírő vezessen, 
Wass Albert a kitartást adja, 
és ezeket jussolja tőlem 
a jövendő minden magyarja ... 

Segedelmezz, Istenem, kérlek, 
bizodalmat adj, amíg élek, 
hitben mindent kibír a lélek, 
szárnyán reménynek! 
Adj alkotó szeretetet, 
szomjúhomban forrásvizet, 
éhet oltó lágy kenyeret,, . 
s hogy számon HUNGARIA VAL, 
ERDEL Y-t hódoló imával 
fejezzem be életemet! 

Budapest, 1995. december 28-án 

BOWLING TREFF ÉTTEREM SÖRÖZŐ 
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Fő út 81/J.a volt ENCI udvarában 

Magas szintű szolgáltatással, kellemes 
környezetben várja vendégeit. 
Bankettek, bálok, vacsorák, lakodalmak, 
díszebéddel összekötött értekezletek, kon
ferenciák, találkozók rendezése mérsékelt 
árakon lehetséges 160 fö befogadásáig. Az 
étterem speciális kívánság szerinti menü 
elkészítését is vállalja. 
Délután öt órától a bowling pálya bérelhe
tő óránként 1.500.-forintért. 

Telefon: 06-20-9520-243. 
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Kovács Imre és Féja Géza Gyomáról és Endrődről - 1. rész 

E tanulmány közlésének az 
ad időszerűséget, hogy 2002 ja
nuárjában ünnepeljük a két tele
pülés egyesítésének 20. 
évfordulóját. 

századi véres eperjesi törvény
széknek esett áldozatául. Az 
író Trianon után Budapestre 
került, s a híres Eötvös 
Collegium tagjaként tanult né
met és magyar szakon.) A Vi-

Ez év első felében közölte a harsarok egyik fejezete 
Gyomaendrődi Híradó a Gyoma 5 Endrőd címmel a két 
Gyomához szorosan kötődő szomszédos település fejlő
társadalomkutató író, politikus, désrajzát veti egybe, igen ta
a Nemzeti Parasztpárt szám- nulságosan. Ezt most 
űzetésbe kényszerült főtitkára, megtoldjuk Kovács Imre köny
Kovács Imre (1913-1980) vének Gyomáról és Endrődről 
Gyomán, Gyomáról írt neveze- szóló összehasonlításával. (Ez 
tes tanulmányának, a Paraszt- a fejezet a Gyomaendrődi Hír-
életforma csődjé-nek adóban nem jelent meg) 
fejezeteit. A t~nulmány F~ja Géza 1937-ben így írt: 
1939-ben íródott, részben az „Eszak-Békés legérdeke-
író nagybátyjának, a Féja sebb pontja e két már-már 
Géza íróval is barátságot tartó összeépü lő község. Gyoma 
Kovács Endre kisgazdának ma módos, református 'mezővá
is álló Mátyás király utcai házá- ros'. Endrőd jobbára törpebir
ban: munkájában a 18. század tokos és munkásfészek, 
végétől 1939-ig vázolja a szer- katolikus község. Gyoma mint
ző a gyomai paraszttársadal- egy 12.300, Endrőd 14.000 lel
mat, a földbirtokviszonyok, a ket számlál. (Gyoma ma is kb. 
mezőgazdasági termelés ala- 1 o.ooo lelkes, Endrődön vi
kulását. Sok szó esik benne szont csak kb. 6.000 ember él, 
Endrődrő l is, hiszen a közigaz- a téeszesítés és kuláküldözés, 
gatásilag akkor még külön állt a két település 1982 évi egye
katolikus község szoros kap- sítésével járó leépítések foly
csolatban volt a szomszédos tán. sz. F.) Gyoma magyar, 
református Gyomával. némi, már beolvadt németség-

Kovács Imre az úgyneve- gel, Endrőd magyar-szlovák 
zett népi írókhoz tartozott, hí- keverék.) Gyoma egykézik, s 
res könyve a földtelen igen módjával szaporodik, 
szegényparasztok, a zsellér- Endrőd ontja az embert, s rög
ség és uradalmi cselédség tön ott van, ha egy kis rés nyílik 
misztikus vallási szektákba a gyomai határban, legyen az 
menekülésének megrendítő földdarabka vagy béresség, ta
rajza. A néma forradalom, nyaság. Ahol az endrődi ember 
1937-ben jelent meg. Könyvé- megveti a lábát, ott gyökeret is 
ért perbe fogták, a Magyar Ki- ereszt. Gyoma az adott helyze
rályi Ugyészség lázítás címén tet őrzi, az adott földet és élet
fogházra ítélte, s a közgazda- színvonalat akarja megtartani, 
ságtudomány negyedéves Endrőd pedig hódít, szalma
hallgatóját kizárták az ország szálba is megkapaszkodik. 
valamennyi egyeteméről és fő- Gyoma igazi mezőváros, a pol
iskolájáról. · gárosodás külső jeleivel, mó-

Osztozott félig-meddig sor- dos kőházakkal, Endrőd 
sában a parasztság jobb életé- azonban falu, külsőleg is bel
ért bátran kiálló falukutató sőleg is. A gyomai gazda 40., 
irodalom kiváló képviselője, de legkésőbb 50. életéve után 
Féja Géza is (1900-1978). otthagyja a tanyát, s .végkép
Neki 1937-ben jelent meg a pen a 'városba' költözik; eztán 
Békés megyei földnélküli s pár már erejét teljesen a "nyuga
holdon nyomorgó parasztság lomnak", vagy pedig a közélet
elviselhetetlen helyzetét feltáró nek, esetleg a menyecskéknek 
Viharsarok című munkája, szenteli. Példát szolgáltat erre 
amelyet az ügyészség elko- a tömérdek nyugdíjas, főleg al
boztatott, szerzőjét börtönre tisztek, kik még java korukban 
ítélte, s megfosztotta tanári ál- Gyomán telepedtek le, és mint 
lásától. 1945-ben a fővárosból fogyasztók s kupeckedő vállal
visszatért „fogadott szülőföld- kozók élénkítik a helyi életet. 
je", Békés székvárosába Bé- Endrődön a paraszti életforma 
késcsabára, s ott a Megyei még töretlen. A módos paraszt 
Könyvtár munkatársa volt nem adja ki kezéből a gyeplőt, 
1945-1956-ig. (Családja a dolgozik, vállalkozásokon töri 
Felvidékről származott, ő a fejét, bérletet ragaszt a föld
maga Léván érettségizett, jéhez. A módos parasztlány 
egyik őse, Feja András hitval- Endrődön selyemharisnyát 
lásáért, az igazságért folytatott húz, s kosztümbe . öltözik, de 
kemény harcért Caraffa 17. 

kendőt köt a fejére. A paraszti 
életforma szimbólumát nem 
hagyja el. 

Gyoma a józanság földje. S 
e józanság politikai téren a régi 
népi kollektivitás!, közösségi 
érzést, tudatot is megőrizte bi
zonyos mértékben. Társadalmi 
téren a 'holdarisztokrácia', a 
sok holdú birtokosság uralko
dik, politikai tekintetben azon
ban megszűnik minden 
holdhierarchia, s minden eset
ben felülkerekedik a közösség 
érzése és tudata: a gazdák kö
zös frontot alkotnak a mezei és 
ipari munkássággal. A gyomai 
paraszt eredendően ellenzéki. 
Megszokta száz esztendő 
alatt, hogyha hű akar lenni ön
magához, nem is lehet más. A 
hatalom politikai ágensei és 
irányító tényezői itten mindig a 
beköltözött vagy idehelyezett 
idegenekből kerülnek ki, a 
bennszülött nem is tehet mást, 
megellenzi politikájukat és tö
rekvéseiket. Nincs olyan ellen
zéki mozgalom, mely 
visszhangra ne talált volna 
Gyomán, még Nagy György 
egykori köztársasági pártjának 
is sok híve volt, s 1922-ben or
szágos 'megbotránkozást' 
okozott, hogy a gyomai ma
gyarok még mindig a köztársa
ságot éljenzik. Politikai 
kultúrájuk természetesen alig 
van. A polgári pártok mindkét 
oldalon gondoskodtak róla, 
hogy ne is legyen. Akkor meg
szűnnék a nép kezelhetősége , 
a „fellelkesítés" lehetősége, s 
színvonalat követelne a jelölt
től, bármilyen pártot képviselne 
is az. Az uralkodó politikának 
azonban volt egy áldásos hatá
sa. Egy táborba verte itt a pa
rasztság és munkásság 
egyetemét: a népjogok kiter
jesztése érdekében, s a nép
jogok megnyirbálói ellen. Ez 
egyelőre a megfogható ma
gyar mezei program. 

E közösségi hajlamnak, il
letve a lappangó hajlam politi
kai kibontakozásának meg 
vannak a maga gyakorlati 
eredményei is . Az építőmun
kások 42 tagú szakszervezete 
1923-ban építő-szövetkezetet 
alakított. A szövetkezet a sem
miből, minden alaptőke nélkül 
született, s nagyarányú építke
zéseket vállalt. Nem gyűjtött 
tőkét, hanem a lehető legjobb 
munkabéreket nyújtotta. Az 
angol építő-szövetkezetek in
dították útnak e magyar moz
galmat, 34 alakult az 
országban, de csupán a gyo
mai működik s virágzik mind-

máig. A tőkét az egyéni becsü
let pótolja s a szövetkezet 
minden munkavállaláshoz 
megkapja a szükséges anya
gokat hitelbe. A polgári irány
hoz tartozó nagykereskedő 
örömest pártolta a szocialista 
munkások vállalkozását, ami 
mélyen rávilágít Gyoma lelkü
letére. 

Szövetkezést csináltak a 
gazdák is. Egy nagy gabona
cég megbukott. A gazdák meg
vették a cég gabonatárolóját s 
gabonabevásárló szövetkeze
tet alakítottak. Emellett rátértek 
a gyümölcs és a kertészeti cik
kek értékesítésére. A finneknél 
e nyáron is 70 fillér volt a salá
tának való paradicsom. Abból 
indulnak ki, hogy még termosz
kocsiban is érdemes szállítani, 
így is 20-25 fill~r jut kilónként a 
gazdáknak. Erettségizett s 
nyelveket tudó fiatalembereket 
alkalmaz a szövetkezet, s min
den módot megad nekik, hogy 
gabonakereskedőkké nőjenek. 
Ugyanezt látjuk a makói hagy
maszövetkezeteknél: titkáru
kat évente külföldi 
tanulmányútra küldik. A szö
vetkezeti mozgalom, ha alulról 
indul, új közgazdasági vezető
réteg neveléséhez fog. S tévhit 
az, hogy a magyar népnek nin
csen érzéke a szövetkezet 
iránt, valóban csupán burjánzó 
álszövetkezeteinket utálja. A 
gyomai szövetkezeteknek 
10.000 pengő alaptőkére volt 
szüksége, 22 gazdát hívtak 
össze, kik együltükben 18.000 
pengőt jegyeztek, s kijelentet
ték, hogy szükség esetén a 
kétszeresét jegyzik. 

A szövetkezeti mozgalom
nak nagy segítőtársa a tőke 
gyomai megtakarítása. Meg
bukott egy nagy gabonacég 
túlméretezés miatt, egy másik 
a gyarló vezetés folytán, egyik 
álszövetkezet s egy kereske
delmi részvénytársaság ha
sonló okból. Csak az egyik 
százpengős kárt okozott a gaz
dáknak. E bukások okai a gaz
dák eladósodottságának, de 
egyúttal szövetkezésre ösz
tönzik őket. A Hitelszövetkezet 
viszont egész egyedülálló mó
don minden száz békebeli ko
ronát 25 pengőre szanált. Azt 
is meglátták a gazdák, hogy a 
kis, de egységes és gazdasági 
szövetkezéssé fejlődött mun
kásszervezet milyen politikai 
súlyt 1<.epvisel. A példák itt való
bar. ~e ;elnek." 

Szilágyi Ferenc 
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Mementó! 

Mindenszentek napján 
Körösszcgapátiban voltam. Megható (s ta
lán társadalmunkban még nem minden
napi) látványban volt részem. Miután __ a 
község virágdíszbe öltöztette a tem~tot, 
nem feledkezett meg azokról sem, akik az 
1. és ll. világháborúban áldozták élerüket 
a hazáért akik '56-ban a szabadságért a 
legtöbbe~ adták, az életüket, vagy akiket 
az idegen rendszer késóbb küldött vesz
tó'helyre, vagyis legyilkolt. Felemelő ~r: 
zés volt látni, amikor a szózat hang,ra1 
mellen méltóságteljesen lépkedrek a ko
szorúvivők. Nem lehet leírni az érzést, 
amely akkor eltöltött. A gondolat, m~ly 
akkor fejembe ötlött, az volt, hogy mire 
képes az a nép, aki nem tagadja meg a 
múltját, hanem erőt merít abból. Az ün
nepi megem lékezés csodála~os e_se
ménnyel folycacódott. ami miatt 
tulajdonképpen Körösszegapátiba utaz
tam: a temető díszparcellájában elkészül t 
a hősök sírkertje. Amit meglátva, földbe
gyökerezett a lábam. Tessék kérem, a 
kedves Olvasónak ránézni a mellékelt 
fénvké ekre a hatalmas ko ·afára amel 

alacr az újra teme-
tett, kivégzett 
karonák hamvai 
nyugszanak, s neve
ik a köralakban elhe
lyezett 
márványlapokra vé
setett. -· 

· Márcíromságuk 
rövid története a kö
vetkező: 1944. októ
ber 16-án vonultak 
be e helyre a szovjet 
csapatok, s hoztak 
magu kkal 16 magyar 
hadifoglyot. Oket 
egy ház pincéjébe 
zárták. Pár nap múl
va a kert végében 
barbár, s minden 
nemzetközi egyez
ménye meggyalázva, 
legyi lkolták mind ~ 

tizenhat magyar karonát. - A szeghalmi 
gimnázium egyik tanára is köztük volt 
Koppffenyi Imre, aki n~kem is tanárom 
volc. Igy, mint öreg diák, ~gy volt o~z
tálycársammal együtt képviseltük az in

tézményr. -A község népe szedte össze 
a legyilkolt áldozatokat, tisztességgel 
eltemették, s évtizedeken keresztül 
gonc;lozták sírjukat. 

Es ugyanezek az emberek most 
olyan végső nyughelyet emeltek ham
vaik fölé, amely, példa nélkül áll talán 
az egész országban. Aki teheti, látogas
son el ide, s rója le kegyeletét az emlé~
mű előtt, mint ahogy a község népe 1s 
teszi minden év november l-én. 

Az újratemetés megható ünnepét a 
katonai díszpompa még nagyszerübbé 
tette, a Debreceni Dandár részvételé
vel és Benkó Tibor dandártábornok pa
rancsnokságával. 

Képvisel te trék magukat a Belügy
minisztérium, a Hadügyminisztérium, 
és a Hadisírgondozó osztály, akik hoz
zájárulcak az emlékmű felállításához. 
Jelen voltak az ünnepségen a kivégzet
tek hozzátartozói, akik még élnek, az 
országgyűlési képviselők, a Megyei 
Önkormányzat képviselői és sokan má
sok. 

Felemelő volt a diák önkormányzat 
fogadalma, hogy az emlékmű soha ~ef!l 
lesz virág nélkül, s annak gondozásac 1s 
vállalták. 

Hosszan lehetne i;nég méltatni az 
ott látoccakat, de szándékom csupán az 
volt, hogy tudósírsak arról: van egy kis 
település az országban, amelynek pol
gármestere Dani Imre, súlyos bete~sé
gébó1 felépülve megszervezte e meltó 
ünnepséget, s 40 év ucán méltó em léket 
állított azok tiszteletére, akik a hazáért 
áldozták életüket. Köszönet illeti Hor
váth Győzőné alpolgármester asszonyt 
is de k.örösszegapáti minden polgárát! 

' Polgármester urak! Vegyenek pé l
dát Körösszegapátitól, ame lynek lako
saira a legnagyobb hálával gondolok. 

Vns::.ltó Andrtís 
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Imádság Magyarországért 
Áldd meg Uram Magyarországot, 
Áldd meg, Uram a Te magyaméped! 
Oldozd fel és szabadírsd meg 

ellened, mások, önmaga ellen elkövetett büneitöl, 
az erkölcs terén, 
szociális, gazdasági téren, 
a lermészet, az élet, az egész emberiség 
ellen elkövetett büneilöl, 

saiót múltio. jelene és jövőie ellen elkövetett 
számtalan bünétöl! 

Szabadíts meg minket Uram, 
a gyűlölködéstől. 
a széthúzóstól, 
a rövidlátástói, 
a kapzsiságtól, 
a gyengeségtől, 
a kitartás hiányától! 

Segíts minket, Uram, 
hogy a jó győzzön és ne a gono5Z, 
az igazság ne o hamisság, 
az erő és ne az erő5Zak, 
a mretet, ne a gyűlölet, 
a józanság, ne az indulatok 
a megfontolás, ne a kapkodás 
az okosság, ne az ostobaság 
a szorgalom, ne az irigység 
a tehetség győuön, és ne o könyöklés! 

Szabadíts meg minket, Uram a gonosztól és 
minden rossztól, 

oltalmazz és védelmeu minket a súlyos 
csapásoktól! 

Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg! 

Adi nekünk bori, búzát, békességet! 
változtasd át a bort a Te Szent Véreddé, 
a búzakenyeret a Te Szent Testeddé, 
a békét, a Te bék.édet, örök örömünkké! 
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Kedves gyermekek! 
. Közeleg a Karácsony szent ünnepe. 
Eppen ezért, most nem mesélek nektek, 
hanem verseimet küldöm hozzátok, így 
ünnepelek veletek. áldott. szent. és bol
dog ünnepeket kívánva nemcsak nek
tek, hanem szüleiteknek, 
nogyszüleiteknek. a dédiknek. keresztszü
leiteknek, testvéreiteknek s mindazoknak, 
akikkel testben. lélekben együtt ünnepel
tek. 

KARÁCSONY 

Az égen á ldott csillog égett. 
Fennen ragyog vezérlőn máig, 
KiSéri Krisztus földi útját 
A jászoltól a Golgotáig. 

Kíséri lelkem szárnyalását. 
Magosba szökken újra. s újra. 
Mert égi láng lobog mögötte 
Sötét felhő, ha eltakarja. 

Homályba hull hitem. s reményem. 
Könnyes fohász a sóhojtósom. 
S fellobban újra tiszta fényem. 
Könnyes fohász a sóhajtásom. 

Tenyerem fészkén csöpp keresztet 
Ringotok féltő öleléssel. 
Hogy Jézusunkat vétkek árja 
Ne sújtsa mór több szenvedéssel. 

VfÍROS<JttK 

És szól az Úr csönd rejtekéből. 
Ne félj! Lesz holnopjo a mának! 
Maradj igaz, és égig ér így 
Szelíd szava minden imának. 

Bór fáj a szó, mely bánt és megtagad, 
fáj a kéz. mely keresztem ledönti, 
Es fáj a könny. amely a vétkezőkért 
Anyám szemét oly gyakran elönti. 

De ég o csillog és rórogyog, mint 
Irgalom. békém remény sugáro. 
A megbocsátó. áldott szeretetnek 
Gyertyavilágos, szent karácsonyára. 

, ~ 

GYERlYAGYÚJT ÁS 

Csak álltam ott és néztem. 
Hogy gyúlnak ki o fények! 
Hogy unong a sok kicsi lélek! 
Ajkukon felröppen a sóhaj. 
SzNükben valóság lett az óhaj. 
Nézd! Ugye gyönyörű! Látod? 
A fény átöleli o világot! 
$zikrázvo. mint megannyi csillog! 
Es betölt mindent, 
És száll a fenyőillat! 
Mert karácsony van! 
Qnnep a nagyvilágon. 
üröm ragyog ma sok. sok ágon, 
Kint a tereken és bent a házban, 
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Áldott, gyönyörű csillogásban! 
Mert karácsony van. 
Ez a legtisztább, legszebb ünnep. 
Ilyenkor egy nopro messze tűnnek 
A háborgások, a tévelygések, 
Az egymás szóval megverések, 
Es kivirágzik o szeretet. 
J.ö"1 Megfogom a kezedet. 
Orülj velem te is a fénynek, 
Kicsi Jézusunk ünnepének! 
Mert ez a békesség! Hidd el 
Soha nem múló igaz hittel. 
A mindig égő gyertyák fénye, 
Jövendőnk áldott, szent reménye. 

GYERlYALÁNG 

Gyertyaláng, gyertyaláng. 
Áldott boldogságod 
Ragyogja be fényesen 
Az egész világot 

Zöld fenyő, zöld fenyő. 
Díszruhádot vedd fel. 
Ünneplősen ünnepelj a 
Víg gyereksereggel 

Jézuskám, Jézuskám! 
ÖNendezve várunk, 
Lépj át szívünk kapuján 
Lakj örökké ná lunk! 

Karácsony, karácsony 
SZületésed napja. 
Téged köszönt a világ 
Apraja és nagyja. 

IVÁNYI MÁRIA 

Karácsonyi téma - tojáshéjból 
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Illatos mezők 
V. (befejező rész) 

l<öszönöm, hogy tanár lehettem. 

~erészsége annyi, hogy a zenekart fö lviszi a színpadra!! lgaz
sagtal~n vag~ok. ~ angol kritikus ismerte a játékszabályo
kat: l<ery pedig _elhitt:, el akarta hinni, hogy a betörök tudják 
a dtagnomt. Ezert az o szempontjuk szerint járt el, ha valame
ly_ik munkatársát. meg~édte, vagy nem védte meg, s akit nem 
vedelt meg, attol masnap szorongva bocsánatot kért (Illés 
Endre pénzjutalmat adott, l<éry László jószavakat). Szoron
gott. Ha valakinek a halálhíre eljutott hozzá, hamarosan lát-
tuk, nevet, tréfálkozik, famous [ast words, mondja, híres 
utolsó _szavak. Kellemetlenül éreztem magam, néhányszor 
megszegyenítettem, nyilvánosan is, pedig tudnom kellett vol
na, mi az ha Sinkó föláll, s a 11/f előtt azt mondja: Hössze tet
szik téveszteni Török Bálintot Balassi Bálinttal", de 
har~gudtam, hogy ~evet, amikor sírni kell, hogy X mellé áll, 
amikor Y-nak van igaza, hogy fordítva működnek a reflexei, 
nem figyeltem föl rá, hogy izzad a homloka, párás a szemüve-

És ezzel, azt hiszem, vége is a mezei kóborlásnak, a többi ge, sza~orodnak a.szívpanaszai,_ hogy alakján átdereng az a fi
valód_i m_~gasla_t i i ;vegő. Három évig dolgoztam a Szépiro- atal ad1~nktus, akt 1 ?.57-ben va!l.~ lt? érte~ a felelőssége!, aki 
dalmt l<onyvk1adoban, lektorként; az igazgató, Illés Endre a 11 1. ?-1chard 1955:os be.~utato1aro~ meg1rta, hogy az 1mok 
h_ív~!t oda: _aztá~ még ti~e~eg~ évet töltöttem el a Nagyvilág s~~v~tb~n - „Ocsf!lan~. v1lag ez! Az~rt pusztul el, mert il~e.n 
e.tmu folyo1ratnal, ahova en kertem át magam, a kevéssé is- bunokrol hallg?tn: ke}I _ - ott egy_egesz elrohadt rendszer ite
mert tengerentúli - az afrikai, az ázsiai, a kanadai, az ausztrá- lete, nem, __ a llsztaryl~tas nem vesz el, csak bepárásodik, a 
liai, az újzélandi - irodalmak rovatvezetőjének, f<éry László H~mlet-k~nyvet, ket ewel l(éry László halála előtt, az a fia tal 
f~szerkesztő keze alá. ~e!fegéssel teli évek voltak, lenyűgö- ~d1un_~tus 1r1a,_ ezzel az irgalm~tla_n címmel: _Talán álmodni, 
z~tt a feladat nagyszerusege: l<rúdyt, Tömörkény!, Magyar es a konyv egyik mo~data ott k~ab?I_ Hamletrol, hogy „akkor a 
nepdalokat, Magyar népballadákat szerkeszteni, bele ne le~kegyetlenebb~ mikor megktmeh az imádkozó Claudiust, 
bukjék a tollam, s aztán Soyinkát, óe l(enzaburót, Maroaret mivel nem akar1a a n:iennyországba segíteni", holott mind
Atwo?dot, fél;e ne értsek belőlük valamit, magyarán, te ne egy, ~~gy Hamlet mit m~~d, _a fo1~tos mégiscsak az, hogy 
zuhan1ak onnet, abból a nagy árnyakkal teli varázserdőből, nem oh meg ~z __ embert, akt 11;1adkoz1k. 
ahol kollégáim szemlátomást otthonosan mozoonak, s vala- ya1amely1kunk fordítva lat. Valamelyikünk fordítva ítél-
mi budapesti biztonsággal, olyannyira, hogy amikor a kiadó- kezik. . , 
ba_n megemlítem, az irodalmi szószátyárság hamarosan úgy '."'mdegy m~sti:nar._ L_etelt a mun~aidőnk, tanár úr, nem 
elaraszt minket, mint nemrég a 60-as évek „közéleti" költé- tud1_uk me~beszelm, m1 fe.lelmesebb, almodni vagy a gondo-
s~ete, e~y ~o~léga ?zt feleli: „maga is elég vén marha", és lattol halvanyra ?eteg:dn~. . . 
ni~cs parbai kepes ferfi a közelben, s aztán a folyóiratnál afri- . A_ hetvenedik szuletesnapiara, még ideát, írtam egy 
ka1 eredetmondákkal jelenek meg, népmesékkel, kopt-keresz- hmencet. 
tény, szerelm~s verss:L és egy kolléga megjegyzi: „aki 
meseket hoz ide, men1en a „Dömögő Dömötörhöz", hát ez l<éry László/ 70 

vagyok, mint „rovat", ready for the defence, mert a világiro-
dalmat úgy képzelem el, Thomas Mann mellett az eredet
mondáknak is helyük van benne, sőt, Thomas Mann 
n5lplója csak jobban felragyog attól, ha mellette azt olvasom: 
„Es (iueno legyőzte a halált." Botladoztam hát ebben a va
rázserdőben, hol bódult királynőnek, hol orra bukó mester-
e;nbemek éreztem magam, és Illés Endre rejtélyesnek 
latszott, mint Alvilág című novellájának betörői akik azért 
~~~~lik m~g egy beteg öregasszony életét, mert el~lvassák az 
eJJehszekrenyen heverő kórházi leletet - latinul! -, Illés tudta, 
hogy az irodalompolitikusok, akik belebeszélnek a munkánk-
?~, ~nnyi! érte~ek a diagnózishoz, mint a betörők, mégis az 
iro~ert ha1lando volt verekedni, a munkatársaiért nem: „Más 
az 1rodalom - mondta-, és más az irodalompolitika." És ne
vetett a szeme. 

Kéry László nemcsak rejtélyesnek akart látszani: az is 
volt. l<önnyű votna Oberon szerepét osztani rá - Demetrius 
v?lt, vagy Ly~an~er, maga is tévelygő. Hogyan lehetne más
k;pp magyarazn1,. hogy egy évfordulón kijelentette: büszke 
ra, hogy a nyomda sz szakszervezet tagja lehet! Kit érdekelt a 
szakszervezet a nyolcvanas évek derekánl Mi más lehetne a 
magyarázata annak, hogy a többi lap ez idő tájt már benne 
volt_a politikai forrongásban, míg a miénk csupán merészen 
erotikus vott, mintha beszínezné a hályogot az emberek 
szemgoly~~ánl S __ ~iképpen magyarázható, hogy Tom 
Stopp_ard _u1_darab1arol, amely egy szovjet elmegyógyintézet
ben 1atszod1k, egy angol kritikus szemtelenül leírja a lapban: 

Volt egy professzor, jó l<éry László, 
l(i tudta, hogy soha sincs zárszó: 

mert urallhat Vral, 
és repülhet turul, 

ha Hamlet az igazi zászló. 

Loboj királyfi. 
Köszönöm, hogy tanár lehettem. 

Ciergely Ágnes 

Partner üzlet
ház tagja ~Sa1'"kliá:: 

e g
~ Kedves vásárlóink! 

S eme e TeI!llékeinkkel mindig 
az Onök szolgálatában 
állunk! 

Ct.: Tímár Vince 
O" Folyamatosan 

O" akciós termékek 
O" kolbászhús minden mennyiségben 
O" cukrászsütemények 
O" tortarendelést fe lveszünk 

Blaha u.27. Tel.:386-691 
Nyitva tartás: hétfötöl péntekig 6-tól 18 óráig 

szombaton 6-tól 14 óráig 
vasárnap 7-töl 11 óráig. 

friss húsok 
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December, Karácsony 

Gyümölcs kenyér ünnepi alkalomra 

Kelt tészta: bö 30 dkg sima liszt, 6 dkg vaj, 5 dkg porcukor, csipet só, 1 tojás sárgája, 1 dl 
tej, 2,5 dkg élesztö 0,5 dl sütö rum, vaníliás cukor, kevés citromhéj 
Töltelék: 40 dkg aszalt szilva, 20 dkg aszalt sárgabarack, 20 dkg aszalt körte vagy ana
nász, 15 dkg aszalt papaya, 10 -dkg mazsola, 5 dkg durvára vágott cukrozott nárancshéj 
(aranzíni) 1 dl sütő rum, kevés őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg. 

Az aszalt gyümölcsöket apróra vágjuk, rummal, fahéjjal, szegfűszeggel összekeverjük, 
szobahőmérsékleten pihentetjük fé l napot. A lisztet, porcukrot gyúródeszkára szitáljuk, 
hozzáadfuk a vajat, tojássárgáját, a felfuttatott élesztős tejet, sót, vaníliás cukrot, a rumot és 
a reszelt citrom hajat, mindezt sima, kemény tésztává gyúrjuk, betakarjuk és fél órán át kelni 
hagyjuk. A megkelt tésztát elfelezzük, majd mindkét felet belisztezzük. Külön kinyújtjuk kb. 
4 cm vastag téglalappá majd a tölteléket két egyenlő részre osztva hosszában a tészta kö

zepén elosztjuk. A tésztát mindkét oldalról ráhajtjuk, majd tésztaszéllel lefelé sütőpapírral kibélelt tepsibe fektetjük. Bekenjük felvert tojás
fehérjével és elömelegített sütőben 180-200 fokon kb. 40 percig sütjük. Csak ha teljesen kihűlt vagy még jobb ha csak másnap vágjuk 
vastag szeletekre. 

NÉPI MONDÁSOK AZ IDŐJÁRÁSRÓL 
december 

l-én Oszkár napi éles szél, négyheti széllel jár 
2 l-én Disznós Tamással kemény hideg jár 
24-én Ha Karácsony éjjelén ke letről fúj a szél, marhadögtől, ha nyugatról, emberhaláltól, 

ha dél ről, betegségtől félj. Ha északi a szél, akkor jó lesz az esztendő 
26-án István napi napsugár drágaságot hoz 

Szólások 

Dér után itt a té l 
Karácsony után egy tyúklépéssel nyúlik a nap 
Nem eszi meg a kutya a te let 

„Egyik szemem sír, a másik 
meg nevet" mondanák a régiek az 
alábbi eredményeket olvasván. A 
dicsérendő: Gyomaendrődi FC a 
Megye 1. osztályban bajnokság élé
re tört. 

Gyomaendrődi VSE pedig az 
MB. 111.-ban az utolsóelőtti helyen 
kullog. 

Íme a krónika: 
Október 20. Gyomaendrődi 

VSE - Örkény 0: 1. 

lai vezettek, ébresztőt fújtak, szinte 
megtáltosodtak a mieink. Közel ju
tottak a pontszerzéshez, ám a vég
eredményen változtatni már nem 
tudtak. Jók voltak: Hanyecz, Só
lyom, Tóth 

Csapatunk a tabella 11 helyére 
csúszott le. 

Megyei 1. oszt. 
Gyomaendrődi FC - Vésztő 

0:0. A hazaiak közelebb álltak a 
győze lemhez, de a csatárok gólkép
telennek bizonyultak az elszántan 
küzdő vendégek ellen. 

A csapat a tabella 2. helyén áll. 
November 4. Gyomaendrődi 

VSE - Kondoros 1 :2 

Seídl Ambrus 

N61 CIP6T 
A GYARTÓTÓL! 

A KLASSZIKUS MODELLEKTŐL A MAI 
DIVATIG SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 

KÍNÁLJUK TERMÉKEINKET. 

GELLAI LÁSZLÓ 

GYOMAENDRŐD FŐ ÚT 140/2 • TEL: 06-66·283·359 

Az e l ső félidőben két alkalom
mal is szembetűnő hibát követett el 
a játékvezető. Kovács, majd 
Palyusik került biztos helyzetbe, 
mikor súlyos szabálytalanság árán 
szerelték, s a síp néma maradt. A 82. 
percben tumultus támadt a hazai 
kapu előtt. Gyenge felszabadító rú
gás után vendég gól döntötte el ahá
rom pont sorsát. A csapat legjobbja 
Csikós volt. Csapatunk a tabella 10 
helyén áll. 

22 perc: Janis szemfülessége 
gólt eredményezett. Vezetés a ven
dégeknél. 

50. perc: Palyuska lerántásáért 
kapott tizenegyest Bélteki értékesí
tette. 1: l. 

A TlJRlJL CIPŐ KFT 

Megye 1. Oszt. 
Újkígyós - Gyomaendrődi FC 

1 :3. Gólszerzők: Hunya, Orovecz, 
Bela. 

A Gyomaendrődi FC a tabella 
élén áll. 

Október 28. Izsák 
Gyomaendrődi VSE 3:2 

Az első félidőt el lazsál ták a ven
dégek, s mikor a hazaiak már 3 gól-

60. perc: Az elkönnyelműskö
dött védelmi akcióból szerzett győ

zelmet Kondoros. Egyenlő erők 
küzdelméből a harcosabb vendégek 
győztek. 

Csapatunk lecsúszott a 12. hely-
re. 

Megyei 1. oszt. 
Mezőhegyes - Gyomaendrődi 

FC 1 :3. A csapat a tabella élén áll! 
Gratulálunk! 

Márton Gábor 

Felvételre keres varrónőket, cipő· 

felsőrész-készítőket és cipő gyártókat 
gyomaendrődi , dévaványai és kamuti 
telephelyeire, tartós munkára, jó kere
seti lehetőséggel. 

Vidékről bejárást térítj ük, vagy 
megoldjuk. 
Érdeklődni lehet: 66/386-251 telefo
non Oláh Ferencnél 
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AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 
Gyászolják: menyei és unokái, dédunokái, ke
res.ztlányaj testvére, unok;i.húgai és unkaöc~sei . 

SZUJO VINCENE KOVA TS 

.11e-~ d /Jé. éd ~ a-é: 
7fi4k d,~ ~. ~. ~. 
Öé lét~~~ "'"-9· 
7ftv,,-~ „~ ~ ""9td~"4é9. „ 

{fl~~) 

Híradásunkban csak azokról emlékezünk 
meg, akiknek közléséhez a hozzátartozók hozzá
járultak! 

BÁCSI ISTVÁNNÉ DTÓSZEGI ZSÓFIA, 
aki a Vízmüsor 6. sz. alatt élt, 97 éves korában 
november 5-én eltávozott az élők sorából. Gyá
szolják: gyennekei, azok családjai, a rokonok és 
az ismerősök. 

BULA IMRÉNÉ KISZELY MÓNlKA, aki 
a Fő út 41. sz. alatt élt, 89 éves korában október 
31 -én visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászol-

ják: gyermekei és családjuk, a rokonság és az is
merősök. 

DOMOKOS IMRE, aki a Vásártéri Ltp. 
21/B. szám alatt élt, 59 éves korában november 
hón~pban elhunyt. .Gyászolja családja. . 

Ozv. FORGACS JANOSNE CSATO 
ETELKA, aki a Kossuth úton lakott, november 
6-án 77 éves korában rövid szenvedés után vé
get ért földi pályája, Gyászolja családja. 

GELLAI MlHAL Y, aki a Hídfő u. 8. sz. 
alatt élt, rövid szenvedés után október 29-én 78 
éves korában eltávozott asz élők sorából. Gyá-
szolja családja. . . . 

GlRlCZ LAJOSNE FEKECS ROZALlA, 
aki lakott Új kert sor 1. sz. alatt, október 28-án 
79 éves korában elh).ll1yt. Qyászolja családja. 

GYURICZA LASZLO, aki a Szőlőskert u. 
1. sz. alatt élt, november 15-én váratlanul 82 
éves korában befejezte föld i pályafutását. Gyá
szolják: gyem1ekei és családjuk, a rokonság és 
az ismerősök. 

JUHOS MÁRIA, aki a Vásártéri Ltp. 29/A. 
szám alatt élt, november 7-én 53 éves korában 
elhunyt. Gyászolja a család, a rokonság és a ba
rátok. 

KJS MJKLÓS, aki Losonczi u. 6. sz. alatt 
élt, november 18-án 59 éves korában befejezte 
földi életét. Gyászolja.családja. . 

KURILLA MIHAL YNE PORUBCSAN
SZKJ ESZTER, aki V. Ker. 157. sz. alatt élt, 
hosszú betegség után október 24-én, 83 éves 
korában ért véget földi élete. Gyászolja család-
ja. : 

Cs. NAGY ENDRE, aki a Katona József u. 
6. sz. alatt élt, október 19-én 97 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja csa-
ládja. , . . . . 

SZILAGYI LASZLONE GECSEI ROZA, 
aki a Blaha L. út 2. sz. alatt élt október 28-án 79 
éves korában befejezte föld i pályáját. Gyászolja 
családja. . . 

SOCZO LAJOSNE HORNOK MARGIT, 
aki Szegeden élt (volt Blaha u. 24-sz. alatti la
kós), november 19-én hosszú szenvedés után 90 
éves korában visszaadta lelkét Teremtő Urának. 

VERONIKA, aki Hunyán az Alkotmány u. 25. 
sz. alatt élt, november 9-én 77 éves korában vá
ratlanul, de fe lkészülten, a Mindenható Istennek 
ajánlva lelkét távozott az élők sorából. Gyászol
ják: férje, fia, menye, unokái a rokonság és a 
Mária Társulat tagjai. . 

SZUROVECZ MENYHERT, Aki Hunyán 
élt a József Atti la u. 7. sz. alatt, november 6-án 
hosszú szenvedés után 74 éves korában szentsé
gekkel megerősítve költözött az Örökkévaló
ságba. Gyászolják: felesége, fia , menye, unokái, 
anyós.a é~ a ro~onság_. 

TIMAR LASZLO, nyugalmazott alezredes, 
endrődi születésű, szentendrei lakos életének 
62. évében váratlanul elköltözött az élők sorá
ból. Temetése szentendrei temetőben december 
11-én volt. Gyászolják családja, a rokonok és az 
ismerősök. 

TÓTH IMRÉNÉ CZIKKEL Y ETELKA, 
aki lakott V. Ker. 83/1. sz. alatt, november 6-án 
életének 88. évében elköltözött az élők sorából. 
Gyászolják: gyermekei és családjuk, a rokonság 
és az ismerősök. 

Özv. UGRIN ISTVÁNNÉ GYURICZA 
MÁR1A, aki Szegeden élt az Olajos u. 2. sz. 
alatt (Volt Dózsa Gy. u. 9. sz. alatti lakos) no
vember 13-án 90 éves korában rövid szenvedés 
után lelkét Teremtőjének ajánlva fejezte be földi 
életét. Gyászolják: gyermekei, menye, unokái 
és dédunokái. 

VÉHA MIHÁLYNÉ JANTYIK MARGIT, 
aki Békés, Mátyás kir. út 26. sz. alal1 élt, novem
ber 3-án életének 86. évében hosszú szenvedés 
után lelkét Teremtő Istenének ajánlva elköltö
zött az élők sorából. A hunyai temetőben első 
férje hamvai mellé helyezték örök nyugalomba. 
Gyászolja családja. 

t 
Békessé~ háló poraikon, 
fogadja oe őket az Ur 
az 0 országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük! 

HÚSVÉT RÓMÁBAN - Firezne a reneszánsz böksője Tornatermet építünk 

Időpont: 2002. március 28. - április 4. 

Utazás: Neoplán típusú autóbusszal, WC, büfé 
Szállás: 1 éj Velence környékén, 4 éj Rómában, 4 
személyes, komplett konyhás, WC, zuhanyzós 
mobilhomban 
Ellátás: önellátás 
Idegenvezetés: végig az út során, Davidovics Lász
ló, idegenforgalmi manager 
Részvételi díj: 65000 Ft (i rányár) 

PROGRAM 

szökőkutja i : Trevi Kút, Piazza Navona, Spanyol 
J.,,épcső. 
Aprilis 1. Délelőtt megnézzük a Colosseumot, az 
ókori Róma központját- a Forum Romanumot; dél
után-a Capitolium, Velence tér, Igazság Szája, 
Circus Maximus 
Április 2. A Vaticani Múzeumban megnézzük a 
Sixtusi Kápolnát, utána - a Szt. Péter Bazi likában -
az apostol sírját és a világhírű műremekeket. Elsé
tálunk az Angyalvárhoz, a Tevere folyóhoz. Szál
l~s elfoglalása. 
Aprilis 3. Reggel indulunk Firenzébe. Városné
zés: Dóm, Sta.Croce templom (M ichelangelo sir-

Március 28. Indulás kb.19.00-kor ja), Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Medici 
Gyomaendrődröl. Folyamatos utazás kisebb meg- ~alota. Este i,ndulunk haza. 
~llásokkal. Aprilis 4. Erkezés Gyomaendrődre a délutáni 
Utvonal: Budapest - Veszprém - Rábafüzes - Gratz órákban. 
- Klagenfurt -. Udine. 
Március 29. Erkezés a reggeli órákban Velencébe. 
A vaporettóval (kis hajó) behajózunk a városba. 
Városnézés: Sóhajok hídja, Szt. Márk tér, Doge pa
lota, Rialto híd, séta a lagúnák mentén. Este felé el
foglaljuk a szállást. 
Március 30. Indulás a i;eggeli órákban Rómába, ki
sebb megállásokkal. Erkezés az Örök Városba, 
szállás elfoglalása, séta a tengerparton. 
Március 31. Délelőtt részt veszünk a Szt. Péter té
ren a pápai húsvéti misén. Délután - Róma barokk 

A programok sorrendjének változtatási jogát fenn
tartjuk. Díj 50% a- 2002. február l -ig. 
fizetendő be.Az ár nem tartalmazza : biztosítást, 
múzeumi belépőket. 
Be lépődíjak: Sixtusi Kápolna - kb.2500 Ft/fö, Co
losseum - kb.1800 Ft/ fö, Velencei hajózás-kb. 
1700 Ft/ fó, napijegy Rómába - kb.900 Ft/ nap 
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Gyuriczáné 
Szabó Erzsébetnél, a Szt. Imre Róm. Kal 
Plébánián hivatali időben. Tel : 66/283-940 

November 7-én felvonu lt az épitöbrigád, és 
elkezdte a munkaterület kialakítását. Az udavart 
lerekesztenék kerítéssel, hogy a gyerekek vélet
lenü 1 se kerüljenek veszélyes területre. 8-án 
Gyulay Endre püspök úr megtekintette az elő
készületeket. 12-én történt az elsö kapavágás, 
elkezdték az alapot ásni. 
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A 
KERTBARÁT 
KOR 
ÜZENI ..• 

Temetőkert, sírkert, gyümölcsöskert 

„Hová lett a tarka szivárvány az égről? 
Hová lett a tarka virág a mezőkről? 
Hol van a patakzaj, hol van a madárdal, 
S minden éke, kincse a tavasznak s nyárnak? 
Odavan mind! Csak az emlékezet által 
ldézternek föl, mint halvány síri árnyak. 
Egyebet nem látni hónál és fellegnél; 
Koldussá lett a fö ld, kirabolta a tél." 

Részlet Petőfi Sándor: A téli esték e. költeményéből 

A temetők az évs1.ázadok során különböző területeken létesültek. 
Kezdetben fás területek (erdő) szélein temetkeztek. A honfoglaló magya
rok a település szélén tervszerűen alakították ki temetőiket. Sok helyen, 
ahol a templom a· fa lu szélén állott, oda kellett temetni az elhunytakat. 
László és Kálmán király ezt törvényben is elöírtii, melyet az 1800-as 
években szüntettek meg. A keleti népek (kirgiz, tatár, vogul, osztyák, 
cseremisz) temetkezési szokásaikból maradt ránk a „fejfa, kopjafa" áll í
tása. Rendszeressé csak a török hódoltság idején vált. 

Ahol nem a templom mellett alakult ki a temető, ott árokkal (Endrőd 
Szarvasvég), vagy különböző növényekkel (koronaakác, orgona, tama
riszkusz, lincorn) vették körül. A bünösöket, öngyilkosokat a mély árok 
szélén temették el. 

A középkori temetőkben a sírokra még virágot nem ültettek. Ez a ke
leti kereszténység szokásaira utal, melyet érdekes módon az iszlámvallá
sok is átvettek. Ebben az időben erdei fák fordulnak elő a temetkezési 
helyeken (köris, vadgesztenye, kecskerágó), ugyanis a népek hitvilágá
ban az élö fák , bokrok ,,lélek-lakó" helyek. Feltehető, hogy ennek a ha
gyománynak megtestesítője az unokáknak ültetett fa, amit a költő így 
fejezett ki versében: 

„Ezt a diófát a nagyapám ültette, 
Amyékában nem ült, gyümölcsét nem ette, 
Nem maga hasznáért, másért cselekedte: 
Unokái áldják emlékét érette." 

. (Elemi iskolás koromban tanultam ezt a kis verset, ami a tanköny
vünkben volt, de azóta sem találkoztam e sokat mondó sorokkal.) 

A gyümölcsösök kezdetben erdei tisztásokon, majd sírkertekben léte
sültek. E szokás kialakulásához feltétlen hozzájáru ltak bibliai hatások. 
Ugyanis a hithű ember az édenkertet öntözhető , müve lhető kertnek kép
zelte el. A temetőkertben lévő gyümölcsfa, életmotívumot is betöltött. 
Ezért sokan ültettek gyümölcsfát hozzátartozóik sírjára,_ mely nemcsak 
hosszú évtizedekre em léket állított, de haszonnal is járt. Ambár a fák ter
mését nem fogyasztották el, megvárták, míg lehullott. Az összeszedett 
gyümölcsböl (alma, körte, szilva) cefrét, s végül pálinkát készítettek. Ezt 
nevezték „hóttak adójának". . 

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a korai feudalizmus idején a 
szerzetesek sokat tettek a gyümölcstennesztés fejlesztésében egész Euró
pában. 

Kimondottan dísznövények csak a 18. században jelentek meg teme
tőinkben . Vágott virággal való díszítés pedig csak a 20. században· terjedt 
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el. Vannak, akik kúszó növényekkel (borostyán, borókafenyö) telepítik 
be hozzátartozóik sirját, melyek a régi gyepes sírhantokr 
em lékeztetnek. Ugyanis a fü zöldje a remény, a fel támadás jelképe 
Gyermekkoromban a vágott virágot nemcsak a sírra. hanem a fejfára i 
felkötötték díszítésül. 

A kereszt alakú, vagy kopjafákra a hagyományoknak megfelelöen 
név és az életkoron kívül gyakran virág- vagy faalakot faragtak, véste ~ 
(fűzfa, liliom). Erdélyben a furfangos székelyek (közismerten kiváló fr 
ragók) a fentieken kívül, verseket is véstek a fejfára, mely az elhunyt je 
lemére, egyéniségére vonatkozott. (pl. zsugori, kedélyes, verekedfü 
stb.) 
. Halottak Napja közeledtével a kegyeleti kertben sokan rendbe hoz 

zák hozzátartozóik sírját. Az emlékezés napján pedig az elszánnazottak 
hazajönnek leróni kegyeletüket. 1 lyenkor öröm és bánat is a meghitt tc.· 
lálkozás a holtak városában. 

Nekünk gyomaendrödieknek sem mindegy, hogyan néznek ki sír
kertjeink, melynek gondozottsága hozzájárul a városkép kialakításához 
Nemcsak az önkonnányzat, de az egyházak is sokat tesznek temető ink 
rendbehozataláért. Mert ahogy gyönyörű Nemzeti Dalunk is mondja Pe
tőfi szavaival: 

„Hol sírjaink dombolrúlnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket" 
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Gyomaendrőd, Fö út 15. 

Telefon: 06-20-9527-032 és 
06-66-386-274. 

Kedves vásárlóim! 1 

Decemberi árukínálatomból 
ajánlom a következőket: 

Karácsonyi díszek, díszgyertyák 
széles választékban 

- Ajándéktárgyak 
- Asztalteritők, fürdőszoba szőnyegek 
- Virághagymák, virágföldek 
- Műanyag és kenimia virágcserepek 
- Műtrágyák, virógtápok 
- Savanyitó edények, tartósítószerek 
- Gumicsizmák, esöruhák, munkaruhák 
- Fóliák, takaróponyvák 
- Műanyag kukák, talicskák 
- Szegek, csavarok, kéziszerszámok 
- ~úsdarálók, kalbásztöltök, pörkölök 
- üstök, üsthózok, húsgyúró edénye 

Minden kedves vásárlómna~ boldog Karácso
nyi ünnepeket és sikeres Ujévet kívánok! 

FARKAS MÁTÉ I 
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