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A z elmúlt évben a Kisalföldi Erdô-
gazdaság Rt.-nek kellemetlen
ügye volt. Olyan, amit még szá-

mos erdôgazdaság átélt az idôk során,
ha egy jobban szem elôtt lévô erdôrész-
letet vágott tarra. Nos, egy ilyen vég-
használat után az egyik polgármesteri
hivatal addig tiltakozott, mígnem or-
szággyûlési képviselôig ment az ügy.
Magas László vezérigazgató már fogal-
mazta a dörgedelmet a képviselô felé,
mikor gombóccá gyûrte a levelet, és
egy csont nélküli dobással a szemétko-
sárba dobta. Vett egy üres lapot és vala-
mennyi erdészet területérôl összehívta
az érintett polgármestereket egy kiadós
beszélgetésre. A beszélgetés jobbára az
rt. tevékenységérôl szólt, az üzemter-
vekrôl, a felújító vágásokról, a segítség-
rôl, amit az erdôgazdaság adhat a köz-
ségi vagy magánerdô-tulajdonosoknak.
Mire valamennyi erdészetnél lezajlott a
találkozó, a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
biztos volt benne, hogy nem lesz szük-
ség az elkövetkezendôkben magyaráz-
kodó levelezésekre.

Ezek után nem csoda, hogy a millen-
niumi emlékkereszt állításának gondola-
ta termékeny talajra talált a megye tele-
pülésein. Mint Magas László elmondotta,
a Kisalföldi Rt. mindig is támogatta a kü-
lönféle emlékhelyek felújítását, építését.
Emlékszem – mondotta –, elsô vezér-
igazgatói ténykedésem az volt, amikor az
egyik erdészet elôtt lévô korpuszt deré-
kig érô gazban találtam, hogy rendbe-
tetettem. A pannonhalmi apátsággal
egyébként is remek a kapcsolatunk. Miu-
tán tisztáztuk az egyházakkal, hogy he-
lyénvalónak tartják az államalapítás ezer-

éves évfordulóján a kereszt állítását, hoz-
záfogtunk az értesítésekhez, hogy az, aki
akar, éljen vele. Mi adjuk – FVM támoga-
tással – a nagyon egyszerûen kidolgozott
tölgykeresztet, a fogadók pedig állják a
felállítást és a járulékos költségeket.

Két szobrász húsz különbözô tervet
készített, melyekbôl tizet tartottunk
meg, és ezek közül választhattak a de-
rék polgármesterek.

Eddig 105 megrendelés érkezett, hat-
van avatás már megtörtént és mert a jubi-
leum 2001. augusztus 20-ig tart, nem le-
hetetlen, hogy ez a szám nôni fog. Most
már ugyanis a gazdaság mûködési terüle-
tén kívülrôl is érkeznek igénylôk. Mi pe-
dig szívesen fogadjuk, hiszen valamennyi
ünnepélyes átadáskor elhangzik, hogy
mindezt az erdészek kezdeményezték.

Pápai Gábor

Millenniumi emlékkereszt

A z egyetemes kereszténység
kétezer éves, és hazánkban a
keresztény hit felvételének

ezeréves jubileuma alkalmából öröm-
mel tapasztalhatjuk, hogy mind több
helység állít fel ezekre az események-
re utaló, emlékeztetô jubileumi ke-
resztet. És hogy ehhez a Kisalföldi Er-
dôgazdaság nagylelkû segítséget
nyújt erdeinek fáiból, azt csak üdvö-
zölni lehet.

De mit is jelentenek a mai embernek
ezek a keresztek? Azt tudjuk, hogy or-
szágalapító és megtartó ôseink kezében
ott volt a kereszt; ott látjuk Szent István
királyunk kezében az apostoli kettôs
keresztet, Szent Gellért magasra tartja
kezében a keresztet Budapest felett,
Tihanyban ott nyugszik I. András király
sírján, és a sort folytathatnánk mindmá-
ig. Eleink tudatában voltak, hogy a ke-
resztfa, amely a rómaiak idejében még
a különösen súlyos büntetéssel sújtot-

tak kivégzésének eszköze, a gyalázat
fája volt, a 2000 éve a földre jött Krisz-
tus megváltó halála óta az Istennel való
kibékülés, a megváltás és a remény
szimbóluma lett, hiszen a kereszten
meghalt Krisztust Isten feltámasztotta.
Azóta a kereszt, a szenvedés és a halál
nem a végsô szó az ember életében:
van számára feltámadás, van új élet. A
keresztre így tekint a keresztény, a hívô
ember, akinek a keresztény név vállalá-
sa azt is jelenti, hogy a kereszt ebben az
értelemben beletartozik az életébe.

A hagyományos kereszt mellett
azonban gyakran találkozunk a kereszt-
nek olyan ábrázolásával, amelyen a ke-
resztnek kettôs vízszintes szára van. A
felsô, rövidebb vízszintes szár valószí-
nûleg a Krisztus keresztjén, a feje felett
elhelyezett táblából alakult ki, amelyre
Pilátus ráíratta: INRI – Iesus Nazarenus
Rex Iudeorum – a Názáreti Jézus a zsi-
dók királya. A keleti, az ortodox egyhá-

Jubileumi kereszt – 
kettôs kereszt
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zakban a kettôs keresztnél még találha-
tó alul egy kis ferde szár is, ami a ke-
resztfán Krisztus lábtámaszára utal.

A kettôs keresztet a hagyomány
apostoli keresztnek nevezi. Ilyen ket-
tôs, apostoli keresztet kapott volna
Szent István királyunk is a koronával
együtt. Az apostoli kereszt figyelmeztet-
te a királyt, hogy az apostoli, Krisztustól
kapott hit védelmezôje és terjesztôje le-
gyen. Körmenetek alkalmával a kirá-
lyok ünnepélyes megjelenésekor az
apostoli keresztet egy püspök vitte elôt-
tük. A magyar címerbe is így került a
kettôs kereszt. A Szent István-i eredetet
dokumentumokkal bizonyítani nem
tudjuk; a kettôs kereszt elsô elôfordulá-
sa az apostoli kereszt formájában a 13.
században található meg pénzeinken.

A kettôs kereszttel kapcsolatos apos-
toli királyi címhez egy érdekes adalékra
találtam minap levéltárunkban: XIII.
Kelemen pápának 1758-ban Mária
Terézia királynôhöz intézett kitüntetô
levelére, amelyben a neki, mint magyar
királynak, valamint utódainak az „apos-
toli király” címet adományozza. A lati-
nul írt nyomtatott levélben különösen is
érdekes, hogy Mária Teréziához kifeje-
zetten mint magyar királynéhoz szól, és
a magyarokról kiemelt módon dicséret-
tel és elismeréssel nyilatkozik. Íme egy
részlet a levélbôl:
„Nincs, aki ne tudná, hogy a nemes

magyar nemzet milyen sok és nagysze-
rû tetteket vitt végbe, hogy megvédje és
terjessze Jézus Krisztus vallását. Hány-
szor szállt szembe a szörnyû ellenség-
gel, hogy a kereszténységet szinte testé-
vel védje meg a rátörô veszélyektôl, és
nagyszerû gyôzelmeket vívott ki.”

További dicséretek folytatása közben
a pápa arról beszél, hogy amikor Ma-
gyarországon a királyok a nyilvánosság
elé léptek, apostoli mivoltuk jeleként egy
püspökkel a keresztet vitették maguk
elôtt. A magyar királyok legtöbbje régen
magát apostoli királynak tartotta, de en-
nek a privilégiumnak, szokásnak ponto-
sabb eredete ismeretlen a pápa elôtt is.

Most a pápa, uralkodása kezdetén Má-
ria Teréziát mint Magyarország királyát az
apostoli királyi címmel tünteti ki, és ez át-
száll utódaira is, akik ôt a magyar királyi
méltóságban követik. Bár a kettôs ke-
resztrôl a pápai bulla nem beszél, a ma-
gyar királyoknak a történelem folyamán
apostoli mivoltukból következôen a ke-
reszténységgel való kapcsolatukat, illetve
a magyar nemzetnek a keresztény hit
megvédése körüli érdemeit kiemeli.

A keresztnek azon túl, hogy a meg-
váltás szimbóluma, a hivô ember szá-

mára van egy nagyon szemléletes, ké-
zenfekvô jelentése. A két szár közül a
függôleges szár jelzi, hogy felülrôl, Is-
tentôl jön a megváltás ajándéka, ke-
gyelme, amit az ember befogad, és az-
tán kell, hogy ezt meghálálja. Erre az
utóbbira mutat a vízszintes szár. Azon
voltak kitárva Krisztus karjai, amelyek-
kel megváltása adományait, kegyelmeit
mintegy ki akarta árasztani minden em-
ber felé. Ezt állandóan folytatni akarja
általunk, akik részesedtünk az ô ke-
gyelmében, és akik valójában karjai va-
gyunk. Általunk akarja magához ölelni
a világot, megmutatni megváltó szerete-
tét a világ, minden ember felé.

Úgy érzem azonban, hogy a nem hí-
vôkhöz, azaz csupán a természetes ér-
telmükkel gondolkodó emberekhez is
szól a kereszt, a kereszt kettôs szára. A
függôleges szár arra figyelmeztet min-
denkit, hogy az élet – adottságainkat le-
hetôségeivel – nem egyeseké, hanem
alapvetôen mindenkié. Aki kapott, az

kötelezve van adásra. Ez az emberi élet
alaptörvénye. Minden végletes indivi-
dualizmus, a másik semmibevevése
elôbb vagy utóbb az egyén pusztulásá-
hoz is vezet. Ez minden szinten áll: a
családi közösség és a nemzetközösség
szintjén is. A kereszt erre az örök igaz-
ságra is figyelmeztet.

A jubileumi esztendôben még foko-
zottabban az ezeréves magyar múltunk-
ra is figyelmeztessen a kereszt, hogy ti.
ôseink áldozatvállalása, a tôlük kapott
értékek köteleznek bennünket, hogy
ezeket az értékeket megbecsüljük,
egymásnak és utódainknak tovább ad-
juk. Valahogy ez is a millenniumi keresz-
tek szerepe és értelme, csak ne menjünk
el mellettük süketen és vakon. Ezek a
keresztek üzennek, ma nekünk üzen-
nek, egy új ezredév küszöbén. Figyel-
jünk rájuk. És köszönet értük azoknak is,
akik közremûködnek felállításukon.

Dr. Sólymos L. Szilveszter
Pannonhalma

A Millenniumi Vadászati Bizottság, az
FM Erdészeti Hivatala, a KVM Termé-
szetvédelmi Hivatala és az Országos Er-
dészeti Egyesület közös kezdeményezé-
sére az országban három helyen emlék-
táblát avattak a millennium alkalmából.

A Mecsekben a Mecseki Erdészeti Rt.
támogatásával az OEE Baranya Megyei
HCS-ja szervezésében az ünnepélyes
megemlékezésre 2000. május 23-án ke-
rült sor. Az ünnepségen 120 fô vett
részt, köztük a közélet és a helyi civil
szervezetek képviselôi is, akik aktívan
közremûködtek a rendezvény lebonyo-
lításában.

A kezdeményezôk részérôl Tollner
György, a Millenniumi Vadászati Bizott-
ság elnöke és Káldy József, az OEE elnö-

ke szólt az egybegyûltekhez. Kovács
Szabó János, a Mecsek Egyesület titkára
dr. Csörgey Titusz nagyhírû madará-
szunkra emlékezett, akinek emlékkövét
az ünnepség során megkoszorúztuk,
Bank László, a Madártani Egyesült elnö-
ke pedig az év madaráról, a kerecsenrôl
beszélt. Az elmúlt századok eseményei-
rôl és az év fájáról, a barkócáról dr. Tóth
Aladár mondott beszédet. Az ünnepsé-
get a pécsi Köztársaság téri Általános Is-
kola tanulóinak kedves és színvonalas
mûsora tette színessé.

Reméljük, hogy a barkócafák tövé-
ben felépített kôtalapzaton elhelyezett
gránittábla maradandó emlék lesz az
ezredfordulóról!

Kép és szöveg: Ripszám István
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