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Ébredj ember, mert Isten érted lett ember! – Így kezdte az
egyik karácsonyi szentbeszédét Szent Ágoston a 4. szá-
zadban. Isten szeretete megnyilvánul Jézus Krisztus eljö-

vetelében. A keresztény ember ezt hiszi, vallja, tudja.
A Szentírás szerint Isten jónak teremtette a világot. De ha

körülnézünk, sokszor nem látjuk a jóságot. Nem kell túlságosan
megerőltetni gondolkodásunkat, hogy rájöjjünk: mi rontottuk el
a dolgot. Amit ellesünk a teremtés műveinek folyamatából, azt
sajnálatosan szinte azonnal rosszra használjuk fel. 

Amikor az ősember rájött arra, hogy köveket egymáshoz
ütögetve éles szerszámot készíthet magának, hamar kőbaltát
csiszolt, hogy betörje vele társa fejét. Amikor évezredekkel
később felismerte, hogy
néhány anyagot összekeverve
hatalmas energiákat szabadít-
hat fel, a bányászat megköny-
nyítése mellett azonnal neki-
látott, hogy bombákat gyártson, segítségükkel embertársait
hatalma alá vonja, mások építményeit megsemmisítse. Elhitette
a világgal, hogy a békéhez fegyver kell. 

Amikor rájött, hogy legyengített kórokozókkal védőoltáso-
kat készíthet a járványok megelőzésére, azonnal nekiállt bioló-
giai fegyvereket készíteni, amely kiszabadulva a keze közül,
irányíthatatlanná válik, és beláthatatlan pusztítást végez.
Amikor felfedezte az örökléstan törvényeit, nekiállt genetikai
manipulációknak, s lassan az emberek klónozásán jár az esze.
Végtelen szabadságát hangoztatva már meg akarja változtatni
saját nemét.

Nem figyel a tervre, a jó szándékra, a
normális párkapcsolatra, a házasságra, a
családra. Számítások szerint Magyarorszá-
gon a 900-as évektől – tehát mióta a Kárpát-
medencében élünk – 1956-ig, hozzávetőle-
gesen 5 millióan haltak meg erőszakos
halállal, háborúkban, gyilkosságokban.
1956-tól napjainkig hazánkban több mint 6
millió(!) abortusz volt. Ennyi meggyilkolt
magzat vádol.

Még a magukat kereszténynek valló csa-
ládokban is természetesnek veszik, hogy
„vadházasságban” élnek a fiatalok, szentsé-
gi elkötelezés nélkül. Ha baj van, kisebb
nézeteltérés, mindjárt szakítanak. Az ered-
mény: a magyar gyermekek 40%-a fél csa-
ládban cseperedik fel, érzelmileg nyilván
nagyon is sérülten. 

Kizsigerelve Földünk erőforrásait, az
állandó fejlődés bűvkörében rohanunk,
továbbra is pazarolunk, tesszük tönkre kör-
nyezetünket, világunkat, embertársaink ide-
geit, saját jövőnket. Mint elefánt a porcelán-
boltban; beszabadultunk a polcok közé, tel-
jes szabadságot élvezve. Meg is lett az ered-
ménye…

Őszintén elismerhetjük: Uram, néha bizony magamra dön-
töm az egész raktárkészletedet, mindent összekeverek… Egyre
többet félek. Félek magamtól, a rendetlenségtől. Félek a ren-
dezhetetlenségtől, az eltékozolt javaktól, időm múlásától. A
felelőtlenségem következményei már rég túlnőttek rajtam.
Félek Tőled is, ha megkérdezed: miért tetted ezt? Őseid biztos
útmutatást adó hitét miért veszíted el? …

Jaj, Uram, mi lesz, ha eljössz? Jössz, ahogy ígérted. Most
jössz? …

Az advent csöndjétől is féltem. Az önmagammal való szem-
benézéstől is. „Nem volt időm” arra, hogy eléd térdeljek. Azt
gondoltam, hogy csillogó ajándékokkal, karácsonyi költekezés-

sel, fenyőfával, vacsorával
megteremthetem a lelkem
békéjét. Nem sikerült úgy,
ahogy szerettem volna…

Ennyi hálátlanság ellenére,
Te újra hívsz, hogy felismerjük a Lényeget a fényfüzérek
mögött. Felkínálod a Rendet ismét. Nem propaganda csupán a
módszered, nem a lódítások sora, hanem a csendes példamuta-
tás, belső átalakítás. Mint egykor régen. A „Csodálatos tanácsa-
dó”, a „Béke fejedelme” betlehemi istállóban kezdte világot
átalakító példamutatását, a rendrakást.

Most is elénk teríti az eredeti tervet: Szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket! Bocsássatok meg egymásnak! Azt
tegyétek mással, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az
emberek!

Hazánk megújulása attól függ, komolyan vesszük-e keresz-
tény élethivatásunkat. A jövő a keresz-
tény – Krisztust követő – családok kezé-
ben van. Nem a magzatgyilkosságtól
sem visszariadó, élvezethajhász, szingli
életformát vallókéban. Csak azok a fiata-
lok emelhetik föl, akik Isten kegyelmé-
ben bízva hűséges házastársakká válnak,
gyermekeket vállalnak, és nem pusztít-
ják el őket. Együtt keresik családjukban
a Legtökéletesebbet. Célra tekintve
nevelik lelkiismeretes munkára a rájuk
bízottakat. Akikben dolgozik a kegye-
lem.

Egykor régen, Betlehemben, Krisztus
születésekor pásztorok keresték fel elő-
ször a jászolba fektetett kisdedet. A
hagyomány szerint ajándékot vittek ők
is, hisz az öröm és a szeretet ajándéko-
zásra sarkall mindenkit. 

Bárcsak az idei karácsony az Istennel
találkozásunk elővételezése lenne. Útke-
reső jobbá válásunk fontos eseménye.
Meghozná a betlehemi gyermek lelkünk-
nek, családjainknak, hazánknak a békét!

Imre atya

ÉBREDJ  EMBER!

Borbás Zoltán grafikája
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Brenner János 1931. december 27-én született Szombat-
helyen. Szülei maguk is komoly, vallásos nevelésben részesül-
tek, és ezt adták tovább három fiúgyermeküknek is, akik közül
mindhárman – László, János és József – a papi hivatást válasz-
tották. A családban meghatározó volt az édesapa buzgó, elköte-
lezett keresztény élete. Minden nap munkába menet szentmisén
vett részt és szentáldozáshoz járult. Rendszeresen végezte
szentgyónását. A család – ha tehette – naponta együtt imádkoz-
ta a rózsafüzért; a közös imádság erősítette meg őket a háborús
években és az azt követő nehéz időszakokban is. Ehhez járult
hozzá édesanyjuk nyugodt, türelmes és vidám jelenléte a család
életében, amely ugyancsak a szentségekből nyert mindig erőt.
Egészen gyermekeinek szentelte magát, élete végéig pap fiait
szolgálta. Gyermekeik hivatását ez a meghitt családi otthon és
szüleik példája ápolta és bontakoztatta ki bennük.

Brenner János tanulmányait a szombathelyi Püspöki Elemi
Iskolában kezdte meg, ahol az első három tanévet kitűnő ered-
ménnyel fejezte be. Édesapja áthelyezése miatt az iskolát
Pécsen kellett folytatnia. Mindhárom fiú a pécsi ciszterci gim-
náziumban tanult, ahol a szerzetes atyák ösztönzően hozzájá-
rultak hivatásuk megtalálásához. A tanulók a délutánokat is az
iskolában tölthették tanáraik felügyelete mellett, ezáltal közvet-
lenebb kapcsolat alakult ki a szerzetesek és a diákság között.
1948-ban az egyházi iskolák államosítását követően tapasztala-
tai még inkább erősítették Jánosban a ciszterci lelkiség iránti
vonzódását, ezért a már néhány hónapja novícius bátyjához
hasonlóan ő is Zircre utazott, és 1950. augusztus 19-én felöltöt-
te a ciszterci novíciusok fehér ruháját.

„Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent
lehessek, mert én egyszerre mindent és egészen fenntartás nél-
kül akarok Neked adni!” – írta akkortájt.

Vészterhes volt a szerzetesekre nézve Magyarországon az
1950-es év, hisz alig néhány hét múlva, szeptember 7-én kelt
rendeletben kihirdették a rend megszüntetését. A novíciusokat
Budapestre menekítve ismerős családoknál helyezték el. A leg-
főbb cél az illegalitás körülményei között is az újoncok felké-
szítése volt a szerzetesi életre, hisz többen remélték, hogy szer-
zetesi működésük betiltása csak átmeneti lesz. Az egy év novi-
ciátus után János letette első szerzetesi fogadalmát. A rendi
elöljárók – látva a kommunista diktatúra erősödését – növendé-
keik felvételét kérték az egyházmegyei szemináriumokba. Így
lett Brenner János a szombathelyi szeminárium kispap-növen-
déke, ahol azonban szerzetesi elkötelezettségét titokban kellett
tartani. Akiről ugyanis kitudódott szerzetesi múltja, azt azonnal
eltávolították a szemináriumból. A szemináriumok nagy részé-
nek feloszlatását és összevonását követően egy tanévig mind-
három Brenner fivér a győri intézményben készült a papi szol-
gálatra.

Pappá szentelése után püspöke a Szentgotthárd melletti
Rábakethelyre helyezte káplánnak. A plébániához négy falu
tartozott. Az ifjú lelkipásztor szinte azonnal a kommunista

hatalom látókörébe került,
amely rossz szemmel nézte, ha
egy pap a fiatalokkal foglalko-
zik. János atya hittanosaival és
ministránsaival együtt sportolt,
közös programokkal erősítette
közösségüket. Minden feladatá-
ra lelkiismeretesen készült, és
különösen nagy pontossággal
igyekezett ellátni lelkipásztori
kötelezettségeit.

Az ÁEH illetékes megbízottja el akarta helyeztetni az ifjú
papot, de püspöke a döntést papjára bízta. Megkérdezte tőle,
mit szeretne tenni. Ő csak ennyit mondott: „Nem félek, szíve-
sen maradok.” Az állami megbízott válasza erre az volt: „Jó,
akkor lássák a következményeit!”

Egyik barátja leírásából maradt fent az alábbi eset. 1956.
november 4-én, amikor sokan döntöttek az ország elhagyása
mellett, ismerőse búcsúzóban még felkereste őt a rábakethelyi
plébánián. János atya felajánlotta, vigye el motorkerékpárját,
de mivel barátja tudta, mennyire szereti járművét, nem fogadta
el. Erre ő ezt válaszolta: „Nekem már nem lesz szükségem rá,
minket úgyis megölnek.”

Brenner János tisztában volt a veszéllyel, amelyet – nem
engedve a hatalomnak – magára vont. De nem akart mást, mint
vakon rábízni magát Isten akaratára, amely kísérte és vezette őt
egész életében, és amely hivatása útjára állította. „Hiszen az én
életem a Tied tükörképének kell lennie, Krisztusom. (…) Ó, légy
velem a kísértések sötét éjszakáján…”

1957. december 15-re, ádvent 3. vasárnapjára virradó éjjel
egy ismerős fiú sürgős betegellátás ürügyén kicsalta a plébániá-
ról. János atya az Oltáriszentséget magához vette, és a legrövi-
debb, a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton indult el a
szomszédos Zsida községbe. Ezt az utat csak napközben hasz-
nálták, de ő mihamarabb a beteghez akart érkezni. A fiú egy
darabon elkísérte, majd a domboldalhoz érve – a megbeszéltek
szerint – magára hagyta. Ekkor egy több fős társaság megtá-
madta, és kegyetlen módon 32 kézszúrással megölték a fiatal
káplánt. Az előre kitervelt gyilkosság szálai egészen a kor-
mánykörökig elértek, ezért a rendőri vizsgálat kimerült a bűn-
bakok felkutatásában és elítélésében. Máig tisztázatlan a tette-
sek kiléte, akiket azonban Isten ítélete nem fog elkerülni.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28).
Brenner János újmisés jelmondata rövid papi életének vezér-
gondolata volt. Hitte, hogy ahová Isten állította, ott kell helyt-
állnia. „Akár jó sorsot adsz, akár rosszat, az mindenképp aján-
dék Tetőled, melyet hálás szívvel fogadok és ajánlok fel Neked
a bűnösökért…”

Az 1999-ben megkezdődött boldoggá avatási eljárás idén
már közel került ahhoz, hogy a Szentszék hivatalosan is enge-
délyezze a vértanúhalált halt Brenner János tiszteletét a boldo-
gok sorában. Így reméljük, hogy mihamarabb újabb vértanút
ünnepelhetünk a magyar boldogok között.

Ákos testvér

Brenner János
„Uram, tudom, hogy göröngyös az út, amelyre hívsz, és

én kész vagyok. Követlek téged ezen az úton, csak arra kér-
lek, hogy jóságosan add meg nekem hozzá a szükséges
kegyelmeket, mert én gyenge vagyok, és egyedül nem
vagyok képes járni ezen az úton. (…) Ha nehéz is, felnézek
szenvedő arcodra és követlek.” Egy 19 éves fiatalember
sorai ezek, melyek életté váltak benne. Hivatása útját a jó
pásztor lelkületével járta, melynek végén a farkasoktól is
megvédte a rábízottakat, életét adva értük.

TESTVÉREINK, A SZENTEK

„Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad
a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad a vértanúság
nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgála-
tában érted vállalt vértanúhalála eszközölje ki számunkra a
kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben, és mi is vál-
laljuk érted a küzdelmet és a szenvedést a Te országodnak
eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”
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Zarándoklat a szerzetesekhez
A Hit évének híveket össze-

kovácsoló, hitet erősítő ese-
ménye volt a zirci – pannon-
halmi zarándoklatunk. A
törökkoppányi polgármester
úr jóvoltából kedvezménye-
sen megkaptuk a kistérségi
buszt. Először csodálkoztunk,
hogy alig akart telni jelentke-
zőkkel. De ahogy közeledtünk
a kitűzött időponthoz, hírte-
len túljelentkezés gondjával
álltunk szemben. Segítségül
sietett Miklósi polgármester-
asszonya is, így annak a falu-
nak kisbusza biztosíthatta,

hogy senkinek ne kelljen itthon maradnia azok közül, akik
kirándulásuk mellett lelkileg is töltődni akartak. Hála és
köszönet a települések vezetőinek a segítségükért. S, hogy
merre jártunk, arról szóljon egy kereki beszámoló:

.
Szeptember 28-án reggel szép őszi időben Kerekiben négyen

szállunk fel a buszra. A többi falvak lakosaival, mintha azonnal
lelki rokonságba kerültünk volna, érezni lehetett a hitet és a sze-
retetet. Imádkoztunk, énekeltünk, ismerkedtünk. 

Első megállónk a zirci apátságnál volt. Nagy szeretettel
fogadtak bennünket a ciszterci szerzetesek. Részletes műemlék-
tudásukkal kalauzoltak bennünket végig a csodálatosan felújí-
tott hatalmas templomban, ami az egész város jelképe. Az örök-
fogadalmas Lénárd testvér elkápráztatott bennünket orgonajáté-
kával. Jelenleg a zirci apátságban 14 fogadalmas szerzetes él.

Közben Jenő atya a maga egyszerűségével és csendességével
megjegyezte, hogy pappá szentelése után zirci káplánként ő is
részt vett a restaurálási munkák megkezdésénél. Ezt Atanáz
atya is megerősítette, hiszen ennek a helyi Historia Domusban
is nyoma van. 

Az apátság megtekintése
után gyorsan buszra szálltunk,
mert időre kellett Pannonhal-
mára érnünk. A Bencés Fő-
apátság a világörökség része,
rengetegen látogatják. Szigorú
beosztással vezetik a látogató
csoportokat. Fél 12-re vártak
bennünket. Ahogy a verőfényes
őszi időben körbetekintettünk a
monostor mellvédjéről, el nem
felejthető panoráma tárult
elénk. Amikor megszólalt a déli
harangszó, közösen elimádkoz-
tuk az „Úr angyalát”. Ha sok
ember ilyen közegben és han-
gulatban láthatná Magyaror-
szág csodálatos helyeit, kevesen
hagynák el ezt a hazát. Ha való-
ra váltanánk az ősi bencés jel-
mondatot: Imádkozzál és dol-
gozzál! – hazánk felvirágozna.

Ezer év szerzetesi kultúrájá-
ban: szebbnél szebb építmé-
nyekben, boltozott kerengőben,
könyvtárban, festményekben,

műgyűjteményekben gyönyörködhettünk. A középkori hangu-
latot árasztó „megimádkozott” templom mindenkit elcsendesí-
tett. Az altemplomba érve tudomásunkra jutott, hogy Habsburg
Ottó szíve itt van eltemetve, mivel ő is bencés diák volt. 

Egész napot el lehetne tölteni Pannonhalmán, de kettő körül
indultunk vissza, hogy a félbehagyott zirci látnivalókat is meg-
ismerhessük. Útközben a cseszneki vár romjait csak a buszból
szemléltük, hideg ebédünk elfogyasztása közben. Zircen az
apátság emeletén berendezett műemlékkönyvtár ősnyomtatvá-
nyait, csodálatos intarziáit néztük meg. Elkápráztatott a teoló-
giai kötetek sora és a természettudományok más ágaiban mun-
kálkodók írói hagyatéka. A könyvtár különlegessége a kazettás
dongaboltozat, amely a háborúban megsérült.

Szintén az apátság épületében található a Bakonyi
Természettudományi Múzeum kiállítása. Csodálatos volt látni a
Bakony élővilágát, valamint a Kárpát-medence ásványait.
Megilletődve álltunk a Balaton-felvidéken talált, s kiegészítés
után itt felállított mamutcsontvázak előtt. Az apátsági látogató-
centrum egy interaktív kiállítás keretében szemléltette a közép-
kori ciszterci monostor formáját, beosztását, maradványait.
Ahogy Pannonhalmán, úgy Zircen is megnézhettünk egy kis fil-
met a szerzetesek jelenlegi életéről, elgondolkozhattunk az
Istennek szentelt emberek őszinte vallomásain. 

Felejthetetlen élményekkel szálltunk fel a buszra. Öröm,
hála és remény járt át, mert a legfontosabb dolgok a szívek
mélyén történtek. Isten szeretete senkit sem utasít el. Érdemes
elmennünk egy-egy zarándoklatra, hogy lelkileg megerősödve,
más emberként térjünk vissza szeretteinkhez. Olyan jó, amikor
egymás hitét erősítjük! Még az időjárás is nekünk kedvezett,
előtte és az utána következő napon is esett az eső, mi pedig cso-
dálatos őszi időben töltekezhettünk.

Hála és köszönet az út megszervezéséért, az úton elhangzott
imákért, történetekért Jenő és Imre atyáknak, Ákos testvérnek,
Baumann Zoltán kántorunknak.

Nagy Lajosné
Kereki

Zarándokok a pannonhalmi bencés apátságban
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A közös munka többet ér minden pályázatnál 
Idén szerzetesközösségünk szervezésében, irányításával és

tevékeny részvételével területünkön a legnagyobb őszi mun-
kánk a zicsi támfal újjáépítése volt. A nágocsi Historia Domus
(a plébános által vezetett „háztörténet”) szerint még 1937-ben
építették a templom mellé a téglatámfalat a lépcsőfeljáróval. Az
eltelt csaknem nyolcvan év megviselte, több helyen megtört,
omladozott, a legmagasabb részén, a sarka közelébe ültetett
jezsámen bokor gyökerei is kikezdték, így alapos felújításra
szorult. Mivel a műemléktemplom közvetlen közelében épült,
sőt annak statikai szilárdításában is szerepe van, külön kellett
engedélyeztetni a munkálatokat. Elképzeléseim szerint kissé
megváltoztatott nyomvonalon, a nem használt téglalépcső kiik-
tatásával készítette el a terveket Kruppa Gábor építészmérnök. 

Miután nagy nehezen megkaptuk a műemléki jóváhagyást,
szeptemberben hetekig tartott a több mint 40 méter hosszú régi
támfal bontása, az alap kiszedése, a téglák pucolása. Október-
ben a vasbeton szerkezetű szélesebb alapra építettük fel az eny-
hén befele dűlő falat az eredeti téglák felhasználásával. Belül

geotextíliás takarás, szivárogtató kavicsréteg, alul dréncső biz-
tosítja a vízelvezetést, a támfal védelmét. Az alapozás, vasbe-
tonszerelés és építés Süle Károly nyugdíjas kőművesmester
szakértő irányításával történt. A falazást Imre atyával közösen
végezték. A legfelső, élére állított téglasor T. A. jelű, jól kiége-
tett téglákból készült. A monogram a tihanyi apátságra utal,
amelynek Kapolyon is jelentős birtoka volt a háború előtt.

A nyers falat fehér cementes fugázással védtük le és tettük
esztétikussá. Novemberben a fagyok előtt sikerült befejezni a
munkát, elvégeztük a tereprendezést is. A földmunkáknál külön
köszönjük Nagy Gergelyék önzetlen segítségét a földmunkagé-
pükkel.

Sajnos nincs elég helyünk a támfal építésében résztvevők
felsorolására. Nevüket az építési dokumentáció őrzi a szerzete-
si levéltárunkban. Igen sokat számított, hogy a munkásoknak
jólelkű családok minden nap ebédet biztosítottak. Ebben a nagy
áldozatvállalásban a Baji és a Gerbovits család járt legelöl, ők
vállaltak legtöbbször főzést. De mindenképpen meg kell emlí-
tenünk Nagy Jenőné, Hoffman Istvánné, ifj. Hranyczka
Lászlóné, Schutzbach Zoltánné, Huszár Gyuláné, Steinbacher
Árpádné, Gerbovics Teréz és Hoffman Ferenc Jánosné nevét is,
akik jóvoltából igen szíves vendéglátásban volt részük a dolgo-
zóknak.  Természetesen nagyon sokat jelent az is, ha valaki csak
egyszer főzött, illetve a főzéshez nyersanyagot biztosított, illet-

ve a nyersanyag megvásárlásához anyagi támogatást nyújtott
vagy akár fél napra eljött önzetlenül téglát pucolni, maltert hor-
dani.  Hiszen ezzel kifejezte, hogy számára is fontos az, amit
teszünk; erejéhez, tehetségéhez képest mellettünk áll. Nem csak
sajnálkozik, s másoktól, pályázatoktól várja környezete szépíté-
sét, hanem tevékenyen résztvesz a munkákban, önzetlenül
segít, felajánlja erejét, tehetségét, anyagi javait.  A legkisebb
áldozatvállalás is dicsérendő, a Jó Isten fizesse meg! Az együt-
tes munka hozadéka az egymásra figyelés, közösségépítés, egy-
más életének, gondolatainak megismerése.

Az önkormányzat is tevőleges segítséget nyújtott az újjáépí-
tés során. Köszönet mindazoknak, akik szívükön viselik falujuk
szépítésének és templomuk környezetének ügyét! Közös áldo-
zatvállalással reméljük, hogy ha a fiskális Örökségvédelmi
Hivatal időhúzásával nem akadályoz bennünket, rövidesen a
templom külső tatarozása is elkezdődhet, festése megújulhat.  

Jenő József
prior atya
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30 éves a templomunk
Somogymeggyes életében 2013. október 20-a nemcsak azért

volt emlékezetes, mert ekkor tartottuk a búcsút, hanem mert
azon a napon ünnepeltük katolikus templomunk felszentelésé-
nek 30. évfordulóját. Már megérkezésemkor gyanítottam, hogy
nem a szokványos búcsúi szentmisének leszek részese, és ezt a
gyanúmat megerősítette, amikor Imre atya hatalmas fotóalbum-
mal a kezében érkezett meg hozzánk. Az oltárra tett album ren-
geteg emléket rejtett magában, és akik a mise végén belelapoz-
tak, láthatták az építkezés fázisait, felismerhették rokonaikat,
barátaikat, vagy akár saját magukat is, ha résztvettek a három
évtizeddel ezelőtti templomépítésben. 

Az ünnep örömére sokan összegyűltünk, s néhányan csende-
sen megállapítottuk, bárcsak minden vasárnap ennyien lennénk
szentmisén. A templom puritán egyszerűsége ellenére szépen
feldíszítve, virágpalástba öltözve várta a híveket és a legszen-
tebb áldozat bemutatását. Fodor Lajosné ajándékaként új oltár-
terítő, Nagy Jánosné adományából új miseruha, Mészáros

József és Horváth Attila családjának nagylelkűségéből pedig új
ministránsruhák készültek el a jeles évfordulóra.

Ragyogó napsütés töltötte be a teret, ami az őszi időben igazi
ajándék. Úgy hiszem minden adott volt, hogy méltóképpen
ünnepelhessünk. 

Hálát adtunk mindazokért, akik a templomépítésben részt-
vettek, vagy azóta is bármi módon segítették Isten házát. Imre
atya külön kiemelte néhai Hegedűs István atya munkásságát,
aki szervezte, irányította és kétkezi munkájával sokat segítette
a templomépítést. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy nagy-
apám, édesapám és keresztapám sok más meggyesivel együtt
hozzájárultak ahhoz, hogy Istennek méltó háza legyen egy
kicsiny somogyi településen is. 1983 októberének 3. vasárnap-
ján Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére szentelte fel a
veszprémi püspök úr. 

Templomunk tehát 30 éve készen áll. Kérdés, hogy ma is
meg tudjuk-e tölteni hittel, lélekkel, s Istent kereső buzgósá-
gunk nem torpant-e meg?

Horváth Anita
Somogymeggyes

Ezt a dátumot évtizedeken
keresztül szinte ki sem szaba-
dott mondani. Az 1956-os for-
radalom kirobbanásának dátu-
mát a szocializmus éveiben
mindig idegesen figyelték. A
magyarság szabadságvágyá-
nak világot megdöbbentő
kinyilvánítását, eufórikus örö-
mét két héten belül vérbe foj-
tották. Rövidesen a népfelke-
lést ellenforradalomnak titu-
lálták, s akik tevékenyen
résztvettek benne, azokat
kegyetlenül meghurcolták.
Kétszázezren – hogy mene-
küljenek a megtorlástól –
hazájuk elhagyására kénysze-
rültek.  

Öröm, hogy újra megemlé-
kezhetünk azokról a napokról,
amikor az egész világ ránk
figyelt. A Törökkoppányi
Általános Iskolában október
22-én délután Kuruczné Forró
Katalin tanárnő szervezésében
a nyolcadik osztályos tanulók
rendeztek igazán jól sikerült
emlékműsort. A tornaterem-

ben tartott megemlékezésen
nemcsak az iskolába járók vet-
tek részt, de a falu lakosai
közül is néhányan. A szerep-

lők felelevenítették a nagy
jelentőségű napok eseményeit,
így remélhetőleg a tanulóifjú-
ság végre valami fogalmat

alkotott múltunk e jeles dátu-
máról. Köszönjük a szerve-
zőknek és a szereplőknek.

Az ünnepi előadás végén a
templomban 1956 hőseiért,
áldozataiért mutattunk be
szentmisét. Jó lenne, ha erre
jövőre többen eljönnének.

szerk.

OKTÓBER 23.
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KERESZTELÉS
Miklósi plébánia területén: Pollák Gábor és Schiller Szabina
leánya, Luca Bernadett (szept. 15. Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: Horváth Ákos Gyula és Gellai
Andrea leánya, Elizabet Hanna (júl. 19. Kapoly); Reichert
Ádám és Kluk Edina leánya, Fanni Katalin (aug. 18.
Kapoly); Tóth Balázs és Pálfi Nikolett fia, Balázs (szept. 15.
Kapoly); Huth Sven és Tóth Edina leánya, Denike Ivone
Filoména (szept. 22. Kereki) részesült a keresztség szentsé-
gében.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Miklósi plébánia területén: Pfléger Márton ( 94 é. – aug. 8.)
(Zics),
Kapolyi plébánia területén: Székely Mihály (57 é. – júl. 8.)
(Kereki); Györfi Vendelné sz. Polcz Gizella (86 é. – aug. 16.)
(Somogymeggyes); Brunträger Norbert Albin (71 é. – szept.
5.) (Kereki); Farkas József (68 é. – szept. 30.) (Kapoly)
elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2013. III. negyedév

Három évtizedes kuta-
tómunka összegzése-
ként megjelent Tö-

rökkoppány monográfiájának
vaskos kötete. Sokan segítet-
tek és bátorítottak megírása
során. Bízunk benne, hogy
eljut az olvasók széles táborá-
hoz, s a településüket szerető
emberek könyvespolcán ott
lesz a helye. A 732 oldalas
könyvben több mint kétszáz
oldal kép, így nem csoda,
hogy a rajzok, térképek elké-
szítése, régi fényképek válo-
gatása, feljavítása is több mint
egy évig tartott. Zoltán Péter
grafikusművész szakértelmét
és önzetlenségét dicsérik a
fotók és a pontos rajzok.

A természetrajzi fejezetből
megismerhetjük a környék
földtani fejlődését, éghajlati
sajátosságait. Koppány-völ-
gyének rejtett szépségeit, a
védett ritka állat- és növény-
fajokat színes képeken mutat-
juk be. 

A történelmi rész a legbő-
vebb. A környék már a csi-
szolt kőkorszak óta lakott, de
a rézkor, bronzkor emlékei
mellett a rómaiak nyomait is
őrzi. A honfoglalás korával és
a település névadójával,
Koppány vezérrel igen alapo-
san foglalkoztunk. A jelentős
10. századi temető és a felső-
vár kiterjedése valószínűsíti,
hogy Koppánynak itt lehetett
a legfontosabb központja,
földvára. A múzeumokban, és
a magángyűjteményekben őr-

zött régészeti leletek bemuta-
tása igazolja a település gaz-
dag múltját. 

A 12. században a dömösi
prépostság itt létesítette a
somogyi és tolnai birtoktesté-
nek centrumát. Koppány
jelentősége különösen a 14.
század első harmada után,
Dömös pusztulását követően
értékelődött fel. Joggal felté-
telezhető, hogy itt működött
az eddig helyileg azonosítani
nem tudott Boldogságos Szűz
Máriáról nevezett koppányi
prépostság. Külön fejezet fog-
lalkozik Koppány középkori
templomaival.

A korábbi sáncokat és a
minden bizonnyal jelentős
prépostsági épületeket a török
egyaránt felhasználta, amikor
szandzsákközpontját és erős
várát ezen a településen épí-
tette ki. A környék 143 éves
török hódoltságának helyne-
vekben, mondákban és tár-
gyakban őrzött emlékeit is
sorra veszi a könyv.

A község történetét jelen
korunkig kísérhetjük nyomon.
Napjainkhoz közeledve nyil-
ván egyre több ismerős dolog-
gal, fényképpel találkozha-
tunk. Nagyon tanulságos a 20.
század történelme. 

Igen sokrétű a néprajzi
rész: a népviselet, a szokások
ismertetése mellett a monog-
ráfia összegzi a gazdag helyi
népdalkincset és a rohamosan
eltűnő nyelvjárásbeli sajátos-
ságokat is. A földrajzi nevek
azonosítását térképek segítik. 

A könyv kiadását szerzetes
közösségünk és a törökkoppá-
nyi önkormányzat közösen
vállalta magára, a nyomtatási
költségek jelentős részét
pályázati pénzből biztosítot-
ták.

Törökkoppány monográfi-
ája templomainkban és a mik-
lósi szerzetesházunk címén
szerezhető be. 

Dr. S. I. 

Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

KEGYELEMMEL TELJES KARÁCSONYT

ÉS ÁLDOTT, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁNUNK!
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