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Közismert tény, hogy a karácsony az az ünnep, amely a vilá-
gon a legtöbb embert megmozgatja. Ilyenkor költenek a legtöb-
bet az emberek. A lámpafüzérekkel feldíszített bevásárló csar-
nokok, áruházak már novembertől harsogják a „Csendes éjt”,
hétvégente is éjszakába nyúló nyitva tartással, akciókkal hív-
nak, várnak bennünket, illetve pénztárcáink tartalmát. 

Szinte görcsölünk, hogy ajándékokkal bizonyíthassuk szere-
tetünket, mindenki kapjon valami „fontosat”. S miközben tár-
gyakkal és finomságokkal akarjuk elkápráztatni szeretteinket,
egyre könnyebben elveszítjük szemünk elől az igazi Ajándéko-
zót. Akinek a születésnapja miatt indult el az egész. 

Könnyen úgy járhatunk, mint a betlehemiek. Időszámításunk
kezdetén a nagy messiásvárásukban becsukták Szent József és
a vajúdó Szűzanya orra előtt ajtajukat és szívüket. Észrevenni
Isten apró jeleit életünkben, tanulni kell.

Egyszer egy indiánt elhívott a barátja New Yorkba. A világ-
város forgatagában nagyon rosszul érezte magát a természet
csendjéhez és tisztaságához szokott ember. Kelletlenül gyalo-
golt barátja mellett az utcán, de egyszer csak megállt, s halvány
mosollyal az arcán megbökte barátját:

– Hallod? Tücsök szól.
– Micsoda? Lehetetlen. New York aszfaltjáról már régen

kihalt minden tücsök.
– De, figyelj, megint szól! – lépett oda egy étterem falára fel-

futó, tengődő poros vadszőlőhöz. Széthúzta a leveleit:
– Nézd, itt van!
– Persze, mert neked olyan képességeid vannak, hogy az

ilyent meghallod – válaszolt a városi ember, mert tényleg ott
lapult egy kis tücsök, ahova az indián mutatott.

– Nem erről van szó. Tudsz adni egy centet?

Előkerült a pénztárcából a kis pénzérme, az indián átvette,
majd lepöckölte a járdára. A járókelők közül négyen is utána
fordultak, amikor meghallották a halk csörrenést, s észrevették
a guruló érmét.

– Látod? Ez a pénzdarab semmivel sem volt hangosabb, mint
a tücsök. Mindenki azt veszi észre, amire megtanul figyelni…

Lábujjhegyen jön kö-
zénk az Isten. Csendben.
Ha túl nagy zajban élünk,
és nem figyelünk rá, nem
vesszük észre. Adventnek
kellene lennie a szemnyi-
togatónak életünkben. A
„tréningnek”, hogy észre-
vegyük a Lényeget.
Templomainkban, az ad-
venti vasárnapokon oly
sok mindenre rádöbben-
hetnénk… 

Az első héten a virrasz-
tásra figyelmeztetett az
evangélium. Az Istenre
várás, figyelés fontosságá-
ra. Életünk egyszeri és
pótolhatatlan idejére. Ta-

lentumainkban kapott felelősségünkre… 
A következő hetekben Keresztelő Szent János szavának kel-

lett volna megállítania, elgondolkoztatnia. Vajon mi akadályoz-
za az Úr útját felém? Letagadott, elbagatellizált bűneim, kény-
szeredett zajkeltésem, fontoskodásom? Rádöbbenek végre,
hogy Isten nélkül nem tudunk élni? Ha vállalom a megtisztu-
lást, öröm tölthet el. Ha nem, elégedetlenkedhetek tovább. Nem
tudok közelebb kerülni a karácsony igazi titkához, hiába rohan-
gálok boltról boltra ajándékok után. Csak ha ellentmondunk a
bűnnek, akkor fér hozzánk a kegyelem.

Csak a megtisztult szív lesz képes a ráhagyatkozásra. Mária
és József mélységes titkát – Isten sokszor érthetetlennek tűnő
fenséges terveibe való belesimulást – csak tiszta szívvel lehet
megközelíteni. Ráhagyatkozással.

A betlehemi éjszakában fény ragyogása döbbentette meg a
pásztorokat. S amikor felkerekedtek a mezőről, majd elértek a
barlangistállóba, annak békéjében sokat megérthettek az öröm-
hírből. 

Kiüresedve, szeretettől vezérelve, önmagát kiszolgáltatva,
gyermekként jött közénk az Isten. A jászolba fektetett kisded
nemcsak a királyokat kényszeríti térdre. Összetett kézzel, gyer-
meki szívvel, őszinte ráhagyatkozással mi is többet érthetnénk
meg Lényegéből.

Imre atya

KI  ÉRTI  KARÁCSONY  TITKÁT ?



ATrianon előtti Magyar-
országon, Bánátban, a
Temes bal partján

fekvő Pancsován született
1908. március 26-án. Itt járta
ki elemi iskoláit, majd az 1920.
június 4-én kötött trianoni
békediktátum szomorú dönté-
se után a család a magyaror-
szági Ráckevére települt át,
ahol édesapja nyomdászként
tudott elhelyezkedni. A gimná-
zium utolsó osztályát magánta-
nulóként a budai Verbőczy
Gimnáziumban végezte el,
ahol sikeresen leérettségizett.

A pancsovai gyermekévek-
re szívesen emlékezett vissza
Gusztáv atya, ahol a helyi mi-
norita ferences atyákat gyak-
ran felkereste, életpéldájukat,
szolgálatukat követendőnek
találta. „Már gyermekkorom-
ban elhatároztam, hogy pap
leszek.” – vallotta meg ké-
sőbb kihallgatásán az ávós
tiszteknek. Így 1928-ban ko-
moly elhatározással kérte fel-
vételét az Esztergomi Szemi-
náriumba, ahová az akkori
bíboros, Serédi Jusztinián
készséggel fel is vette. A sze-
mináriumi évek alatt társai és
elöljárói is felfigyeltek jó
képességeire, széles művelt-
ségére, melyek miatt különö-
sen a prédikálásban és a hitok-
tatásban tűnt ki társai közül.
1933-ban a hercegprímás ál-
dozópappá szentelte, majd a
fiatal papot Balassagyarmatra
küldte káplánnak. A hitokta-
tásban és a fiatalokkal való
munkában rövid idő alatt nagy
eredményeket ért el, melyre
Serédi bíboros is felfigyelt és
a budapesti Verbőczy Gim-
náziumba – egykori alma
materébe – küldte hitoktató-
nak. Az itt töltött évek nem
csak az ő életében, de diákjai
életében is mély nyomot

hagytak, akik közül néhányan
ma is nagy szeretettel emlé-
keznek vissza a jellemes,
mély lelkű és derűs egyszerű-
séggel élő Gusztáv atya alak-
jára, aki igazán jó papként a rá
bízottak szolgálatát tekintette
élethivatásának.

Szívügye volt a misszió is.
Budapesten sok lehetőséget
kapott, hogy kiváló hitszónoki
képességeivel hallgatósága lel-
ki épülését szolgálja. Emellett
gyóntatóként is sokan felkeres-
ték. Kórházlelkészként azon
volt, hogy a szenvedő embert
az Úr Jézussal való találkozás-
ra felkészítse. „Nagyon sok
élet-halál közt vívódó, súlyos
beteg ember Krisztustól kül-
dött vigasztalója és melegszívű
testvére volt” – írta visszaem-
lékezéseiben egykori káplánja.

Kálváriája 1947 decembe-
rében kezdődött, amikor is az
ÁVO letartóztatta. Már koráb-
ban az általa látogatott kórház
nyilas igazgatója internáltatni
akarta, mert kiállt a zsidók
védelmében. Amire a nyila-
soknak már nem volt módjuk,
azt a kommunista hatalom
elvégezte. S tette ezt azért,
mert Gusztáv atya beszédei az
örök, krisztusi értékrendre
mutattak rá, s tanításának szé-
les hatása félelmet keltett a
gyökeresen más értékrendű
hatalomban. Elítélésének hi-
vatalos okáról a fennmaradt
börtönlap tudósít: a demokra-
tikus jogrend elleni izgatás. A
kommunista gépezet – mint
annyiszor – most is mindent
megtett, hogy jól betanított
tanúvallomásokkal hihető
bizonyítékokat kreáljon az
útjában állók eltüntetésére.
Gusztáv atya ellen az állam-
hatalom öt aláírt „tanúvallo-
mást” állított ki, melyek azon-
ban – még a helyesírási hibák-

ban is – szóról-szóra meg-
egyezőek voltak. Annak elle-
nére, hogy még december
végén az ügyészség megszün-
tette az ellene folyó eljárást,
1948. január 3-án az ÁVO
elrendelte internálását.

Még az év márciusában
Gáspár Gusztávot szabadlábra
helyezték, melynek hátteréről
a korabeli források tudósíta-
nak. Ezek szerint Barankovics
István kereszténydemokrata
képviselő közvetítésével az
államhatalom – a fogoly lelki-
pásztor szabadon bocsátásáért
– egy nyilatkozatot kért az
egyházi vezetéstől, melyben
kijelentik, hogy Gusztáv atya
nem fog prédikálni, tanítani,
egyesületet vezetni. Ebből
adódott ugyanis üldözésének
valódi oka, amely nem volt
más, mint papi kötelességei-
nek lelkiismeretes teljesítése.
Ezért a fogságból való elenge-
dése persze nem jelentette
egyben szabadságának vissza-
adását. Rendőrhatósági fel-
ügyelet alatt minden lépését
figyelték és korlátozták.
Egyik levelében így ír: „Nincs
más vágyam, mint csendben
dolgozni. Most mégis újabb
viharfelhők gyülekeznek.”

1948 júniusában újabb
vádiratot adtak ki ellene izga-
tás vádjában. Tisztában volt
azzal, hogy itthon nem végez-
heti papi szolgálatát, ezért
hosszas tépelődés után úgy
döntött, hogy nyugat felé
elhagyja az országot. Dönté-
séhez hozzájárult az is, hogy a
bécsi bíboros – akit a fiatal
pap az 1938-as Eucharisztikus
Világkongresszuson tolmács-
ként kísért – meghívta a
németül jól beszélő Gáspár
Gusztávot, hogy legyen lelki-
pásztora a Bécsbe menekült
magyaroknak. Nehéz döntését
nem a menekülés, hanem a
szolgálni akarás motiválta.

Bécsben is fáradhatatlanul
azon dolgozott, hogy üldözött
sorstársainak lelki erőt és
lehetőségéhez mérten anyagi
segítséget nyújtson. 

Eközben az ÁVH emberei
nagy erőkkel kutatták hollétét,
mígnem egy besúgó révén rá-
találtak. Bécs szovjet meg-
szállási övezetébe átcsalva
elfogták és visszacsempészték
Magyarországra, ahol élet-
fogytiglani börtönre ítélték. A
kommunista államvezetés ci-
nikus romlottságát mutatja,
hogy e büntetés kiszabása
után más vádpontban még 2
év 6 hónap börtönre ítélték. A
váci börtön magánzárkájából
a sorozatos verések és kínzá-
sok miatt a gyengélkedőre vit-
ték, ahol Zakar András, Mind-
szenty hercegprímás titkára is
feküdt, aki utolsó óráiban
vigasztalása tudott lenni a hal-
dokló Gáspár Gusztávnak.
Megjegyezték róla egykori
tanítványai, hogy gyakran és
szeretettel beszélt nekik a ska-
puláréról, melyet még gyerek-
korában a ferencesek révén
ismert meg. Sokat emlegette,
hogy aki azt viseli, azt a Szűz-
anya nem hagyja az Egyház
vigasztalása nélkül meghalni.
Gáspár Gusztáv atya élete
végéig viselte azt, és haláltu-
sájában nem maradt magára.

A váci rabtemető feltárása
után megtalált földi maradvá-
nyait vértanúsága után 50
évvel, 2001. június 19-én
ünnepélyes és méltó módon
helyezték végső nyughelyére
az Esztergomi Prímási Ba-
zilika kriptájában. Márvány-
tábla hirdeti: Isten ügyének
katonája. Életéről Csordás
Eörs írt könyvet.

Ákos testvér

Gáspár Gusztáv (1908–1951)

2014/42

Gáspár Gusztáv azon lelkipásztorok közé tartozik, akik
a kommunizmus legnehezebb éveiben is hivatásukhoz hűen,
megalkuvás nélkül hirdették az evangéliumot. Krisztus sza-
vai egészen a vállalt vértanúságig valóra váltak életében:
„Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket
is üldözni fognak.” (Jn. 15,20)

TESTVÉREINK, A SZENTEK
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Országos programsorozat
zajlott ezen a címen 2014.
szeptember 27-én, amelyhez
Kereki is kapcsolódott. Az
önkormányzatunk erre a célra
közel kétszázezer forint támo-
gatást nyert, így nekiállhattunk
a szervezésnek. A pályázatot
kiírók célja volt, hogy a tele-
pülések bemutassák és ezzel
őrizzék a régi népi hagyomá-
nyokat. Az évek óta megren-
dezett szüreti felvonulást is
erre a szombatra időzítettük. 

Csicsai László polgármes-
ter felvetette, hogy hagyo-
mányteremtő céllal kezdjük a
napot a templomban termény-
megáldással. Az atyák helye-
selték a kezdeményezést, hisz
a mezőgazdasággal foglalko-
zó emberek oly sokszor meg-
tapasztalják, hogy a szakértő

igyekezet mellé vetéstől beta-
karításig a munkánkra nagyon
is kell Isten áldása. 

Többen elhoztuk kertünk
legszebb terményeit, s kis ko-
sárban az oltár elé tettük.
Hálaadó szentmise után Jenő
atya megáldotta azokat.
Szentbeszédében Imre atya a
köszönet és a hála fontosságá-
ról beszélt mindennapi éle-
tünkben. Önzők és magunkra
maradottak leszünk, ha min-
dent természetesnek tartunk, s
elfelejtjük megköszönni a
kapott dolgokat.

Kifejezte a reményét is,
hogy a terménymegáldás pél-
daértékű lehet a környező fal-
vak lakosságának is, no és
Kerekiben is többen eljönnek
hasonló alkalmakkor a temp-
lomba.

A program többi részén
nagyobb részvételt tapasztal-
hattunk. Már reggel megtör-
tént a disznóvágás, aminek a
falusi feldolgozásába nem-
csak kíváncsiskodással lehe-
tett bekapcsolódni. 

A „méteres kalács” sütés is
helyi rekordot eredményezett.
Készítésében a gyerekek is
nagy örömmel segédkeztek. A
végén összerakva 10 m 61 cm
hosszú kalács készült el. 

A szüreti felvonulás indu-
lása előtt a kőröshegyi nép-
tánccsoport kisiskolásai tar-
tottak bemutatót az Y-büfénél.
Kimmel Szabolcs a kőröshe-
gyi lovas egyesület bevonásá-
val hét kocsival szervezte a
szüreti menetet. Végigvonul-
tak a falun, többször megáll-
va. Ezeken a helyeken a kisbí-

ró kidobolta, humorosan ki-
hirdette az elmúlt időszak
visszásságait. 

Disznótoros ebédre min-
denkit elvártak. A közösségi
programok célja, hogy jobban
megismerjék egymást az itt
lakók és a vendégek is. A
programot este utcabál zárta.

B-né, Zsuzsa
Kereki

A négyévente esedékes választások eredménye települése-
ink önkormányzatában az alábbiak szerint alakult:

Kapott szavazatok
száma:

Kapoly
Polgármester: Vidus Lajos 240 82,47%
Képviselők: Horváthné Pór Jolán 174  

Bakos-Galambos Zoltán 167  
Szunyogh Ferenc Béla 147  
Falvainé Magyarósi Erika 136  

Kára
Polgármester: Hoffmann Ferenc 18 41,86%
Képviselők: Simon Imre 26  

Steibacher Tamás 18  

Kereki
Polgármester: Csicsai László Viktor 196 60,68%
Képviselők: Sas Attila 157

Kimmel Szabolcs 154  
Bogdán Enikő 141  
Vinkler Márk 139  

Miklósi
Polgármester: Kristóf Györgyi  107 100%
Képviselők: Erbár Ferenc 94  

Paál Balázs Tivadar 88  
Eöri Zoltán 79  
Pollák Gábor 74  

Pusztaszemes
Polgármester: Mecseki Péterné  127 100%
Képviselők: Kökönyei László 116  

Pintér Zoltán 94  
Bolevácz Ernő Tiborné 78  
Baranyai-Gulyás Ildikó 67  

Somogydöröcske
Polgármester: Zoltán Péter 49 100%
Képviselők: Peresztegi István 36  

Katona Zoltánné 35  

Buford Péter 34  
Csik Károly 19  

Somogyegres
Polgármester: Lakatos Zsoltné 64 55,65%
Képviselők: Bite Károly 69  

Juhász István 58  
Elekes Zsuzsanna 42  
Horváth Béláné 42  

Somogymeggyes
Polgármester: Weisz József 106 44,73%
Képviselők: Magasné Borza Anikó 121  

Jáger József 113  
Salak Ibolya 91  
Bukovics László Ádám 91  

Szorosad 
új polgármester választás lesz szavazategyenlőség miatt
Képviselők: Nudli József 55  

Asztalos János 49  
Kovácsik István 48  
Balla Sándor 44  

Törökkoppány
Polgármester: Varga György 132 100%
Képviselők: Márkus Balázs 86  

Kurucz Tibor 85  
Gyenis Ferenc 84  
Zana István 69  

Zics
Polgármester: Nagy Jenő Józsefné 88 62,41%
Képviselők: Hoffman Ferenc 92  

Horváth Tamás 85  
Kőrösi Enikő 84  
Holczbauer Tamás Mihályné 82  

Somogy Megyei Közgyűlés választási eredménye
FIDESZ-KDNP 9 47,95%
Jobbik 3 19,34%
Somogyért 2 13,81% 

Önkormányzati választások 2014. október 12.

Szeretlek Magyarország!
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Táborozni jó!



2014/4 5



2014/46

Őszi munkák
Lelkipásztori  ellátásra szerzetes közösségünkre bízott 11

falu állandó feladattal lát el bennünket. A templomok, épületek
állagmegóvása sokirányú munkát ad rendszeresen. A nyári
viharkárok javítását a miklósi templomtetőn és a kapolyi plébá-
niaépületen végeztettük el.
A 2. világháború után épí-
tett zicsi plébániaépület
kéményei ledőléssel fe-
nyegettek, részlegesen
visszabontva orvosoltuk a
bajt. A cseréptető javítása
is megtörtént azon a plé-
bániaépületen. A somogy-
egresi templom harangjai-
nak javítására is szükséges
volt  költenünk, hiszen a
nagyharang harangnyelve
leszakadt és a vezérlést is
muszáj korszerűsíteni.
Szorosadon a toronyablak
zsaluzatát kellett rendbe
hozni. 

A legnagyobb és legveszélyesebb munkának a törökkoppá-
nyi templom 12 méter magasan levő csatornájának tisztítása és
a templomkertben tavaly kiszáradt hatalmas fenyőfák kivágása
bizonyult. A csatornatisztítást emelőkosaras munkagép segítsé-
gével Szél József és Imre atya végezte. A fakivágásnál testületi
tagok is segédkeztek, Ács Ferenc és Patkó Ferenc 1-1 napos
önzetlen munkáját ezúton is köszönjük. A kivágott rönkök moz-
gatásában Berta Zoltán vadőr erdészeti munkagépével pótolha-
tatlan segítséget adott. A helyi önkormányzat a vékonyabb ágak
eltakarítását vállalta.

Máshol nem tekintik természetesnek, hogy egy pap csatornát
tisztít, vagy stihl-fűrésszel darabol, de ha magunk nem veszünk
részt tevőlegesen a felmerülő gondok megoldásában, akkor a
költségek többszörösére rúgnak. Falvaink lakossága évtizedek
óta csökken; sajnos még a messze környéken legalacsonyabb-
nak meghatározott egyházi hozzájárulásukat sem fizetik be
sokan, így aztán egyre nehezebb lesz nagyobb felújításokat
elvégeznünk. Pedig hitünknek az is a fokmérője, hogyan néz-
nek ki templomaink. Hirdetik, mennyire áldozatvállaló közös-
ség él azon a településen.

Jenő József 
prior atya

In memoriam Mayer Dömötör
Temetőinkben a lelkipászto-

rok sírját a jó szándékú hívek
gondozzák. Egy-egy fohásszal,
néhány szál virággal vagy gyer-
tya gyújtásával jelzik, hogy
emlékeznek azokra, akik az
Isten és az Egyház szolgálatára
szentelték életüket, s próbálták
sokaknak közvetíteni Isten
kegyelmét. Ha már nem is
ismertük őket, mégis kegyelet-
ből őriznünk kell emléküket.

Idős emberek figyelmeztet-
tek bennünket, hogy a miklósi
temetőben egy jeltelen sírhant
alatt a falu 2. világháború ide-
jén meghalt plébánosa, Mayer
Dömötör nyugszik. 

Korabeli papi névtárból
megtudtuk, hogy a Veszprém
megyei Bakonyszentivánon
született földműves családból
1885. május 15-én. A gimnázi-
umot Pápán és Veszprémben
végezte. 1911. június 29-én
szentelték pappá. Káplánként
szolgált Balatoncsicsón, Zala-
szegvárott, Csóton, Sümegcse-
hin, Kiskomáromban, Felső-
örsön és Tabon. Bakonyjákóra
1924 januárjától nevezte ki plé-
bánosnak püspöke. Onnan
került Miklósiba 1941-ben.
Zavaros évek voltak azok, a
németség körében terjedő,
közösségeket megbontó, sok
feszültséget szító Volksbund
szervezésének ideje. 

Mayer Dömötör sokat bete-
geskedett. Viszonylag fiatalon,
58 éves korában, 1943. június
7-én halt meg Miklósiban. A
Historia Domus szerint hirte-
len, amikor Kárából, az iskolai
vizsgáztatásról hazatért plébá-
niájára. Egyszerűen, szegénye-
sen temethették el, csupán egy
kis fakereszt jelezte nyughe-
lyét. Évtizedek alatt az is elpor-
ladt.

Dencsi László temetkezési
vállalkozó nagyvonalú támoga-
tásával egy új akácfa kereszttel
jelölhettük meg a sírját
Mindenszentek ünnepén, hogy
késleltessük feledését. 

Nyugodjék békében.
Szerk.

Karácsonyi apróságok
Öröm látni, hogy falvaink adventi készületéhez, karácsony-

várásához már mindenhol hozzátartozik egy-egy szabadtéri
betlehem elkészítése. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy ezek,
még ha egyszerűek is, tényleg esztétikusak legyenek, félreérthe-
tőséget, teológiai tévedéseket véletlenül se hordozzanak.  

Három éve az egyik falunkban a betlehem előtt álló, csodál-
kozó szemű kisgyerek kérdezte tőlem: – Atya, a három királyok
között volt egy királylány is?

– Miért lett volna?
– Hát, úgy látszik, mint ha az a második királynő lenne.
– Sajnos én is úgy látom, hogy az a bábú elől egy kicsit tény-

leg túl van tömve, de azért hidd el, a Boldizsár, csak férfinév. A
napkeleti bölcsek között nem volt királynő. Majd fogok szólni,
hogy jövőre soványabbak legyenek, és a biztonság kedvéért
legyen szakálluk… 

***
Tavaly, már vízkereszt felé történt egy „majdnem csoda” a

kárai csutaszáras kis kunyhóban. Többen látták, hogy a jászol-
ban a csecsemő Jézust imitáló betett hajas baba megmozdult,
csaknem felült. Az egyházi tanítóhivatal éber képviselője – jelen
esetben Jenő atya – azonban pontot tett a látomásra. Ugyanis,
ahogy a „csoda” szemrevételezésére közelebb ment, a pólya
melegéből kiugrott Regina néni tarka macskája, a baba pedig
élettelenül hanyatlott vissza a jászolba. Így hát az eseményt
mégsem kapta fel a világsajtó, csupán a Magvetés őrzi. 

Imre atya



2014/4 7

Karácsonyi jókívánságainkat az
idén közel száz éves képeslap
segítségével tolmácsoljuk. Kis

feldíszített karácsonyfa mellett két katona
a távoli frontról gondol szentestén haza,
családjára, faluja templomára, ahol éjsza-
ka imádságra összegyülekezik a nép, a
Remény és a Szeretet születését ünnepel-
ve. 

Egy évszázada, 1914 nyarán tört ki a
„nagy háború”, amit sajnos néhány évti-
zeddel később már sorszámmal is el kel-
lett látni. 1914. június 28-án Szarajevó-
ban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd
trónörököst és hitvesét. Rövidesen az
uralkodó az Osztrák–Magyar Monarchia
területén elrendelte a mozgósítást, majd
Szerbia megkapta a monarchiától a had-
üzenetet. Minden háborút gyors meglec-
kéztetésnek gondolnak az indításakor,
amelytől hamar győzelmet várnak. Az idő
pedig megmutatja, hogy a háborúnak
csak vesztesei lehetnek. Rombolás, pusz-
tulás, düh, kétségbeesés, megannyi könny
és fejfa kíséri a fegyverhasználatot.

Leginkább somogyi és tolnai származású katonák alkották a
sokat szenvedett császári és királyi 44. gyalogezredet. Falvaink
akkori fiataljainak többsége Kaposvárra vonult be, ott kapta
meg a hadi felszerelését. Kiképzésre nem sok idő jutott, augusz-
tus 4-én már indultak is a „rosseb-bakák” a frontra. A szerbiai
egymást követő véres csaták hamar megtizedelték őket. Két hét
alatt az ezred tiszti létszámának 26%-át, a legénységnek pedig
a 18%-át elvesztette. Az ezredparancsnok augusztus 21-én már
ötszáz embert kért utánpótlásul, és katonáinak kimerültségét
jelentette. 

Újabb véres összecsapások után, szeptember 5-én a megfo-
gyatkozott ezredet kivonták a szerb frontról és átirányították a
galíciai orosz frontra. Itt tovább folytatódott a kálváriájuk.
Érkezésük másnapján, szeptember 9-én az ezrednek 6 tisztje és
mintegy száz katonája maradt holtan a harctéren. További
háromszáz fő megsebesült vagy eltűnt. A sorozatos bevetések
miatt olyan hatalmasak voltak a 44. gyalogezred veszteségei,
amilyeneket a magyar hadtörténelem folyamán egy ezred törté-
netében sem ismerünk. A szerb fronton 1 alkalommal, az orosz
fronton 11 alkalommal kellett a „rosseb-ezredet” feltölteni. Az
utolsó háborús évben már a 18. életévükben levő korosztály fia-
tal férfiait is bevonultatták.

Megannyi behívó, megannyi könny, megannyi kettétört sors,
családi tragédia következett. Összesítések alapján Somogy
megye behívott katonái közül a háború különböző frontjain
meghalt csaknem kilencezer katona, a bevonultak 17,7%-a. A
világháború öt évében mintegy tízezren orosz hadifogságba
kerültek. Közülük 7-8 ezren térhettek csak haza.

Napjainkig fennmaradt Zicsen és Törökkoppányban az
1914–1918-as világháborúban részt vett, illetve középen babér-
koszorúban az elesett hőseinek fényképe. (A községek történe-
tét ismertető könyveinkben megtalálható a másolatuk.) A tabló
szerint Zicsről a harcokban 102 fő vett részt, ezek közül 23-an
(22,5%) vesztették életüket. Százalékos veszteségük tehát

nagyobb volt a megyei átlagnál. Török-
koppányban ugyancsak. Itt a templomto-
rony falára 1928-ban készített emlékmű
névsora szerint 51 hősi halottat gyászolt a
falu. 

Báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy
már 1915-ben javasolta, hogy minden
település állítson emléket a világháború-
ban elesett hőseinek, hogy nevük kőbe
vésve fennmaradjon. Kezdeményezése
1917-ben törvényerőre emelkedett, pedig
a háborúnak akkor még nem volt vége.
1924-ben egy újabb törvény május utolsó
vasárnapját a hősök napjává nyilvánítot-
ta, és azt a nemzeti ünnepek közé emelte.
1925-től e napon az ország számos tele-
pülésén emlékeztek istentiszteletekkel,
koszorúzásokkal, ünnepi műsorokkal a
haza elesett hőseire. 

Leginkább az 1920-as években készül-
tek el falvainkban az első világháborús
emlékművek, zömében közadakozásból.
Sokuk tetejét turulmadár díszíti. Nem
egyszer a templom falára tették fel a
megemlékező táblát (Törökkoppány,

Zics, Kapoly). Településeinken ezek a mementók még vala-
mennyien megvannak, bár néhány különálló emlékművet már
áthelyeztek a falurendezések során (Somogydöröcskén,
Miklósiban, Kerekiben). Kárában, Miklósiban a rendszerválto-
zás után ezek hátoldalára vésették fel a 2. világháború áldoza-
tainak neveit is, amikor már engedélyezték a 2. világégés hősei-
ről való emlékezést.

Az emlékművek névsorai alapján összesíthetjük körzetünk 1.
világháborús veszteségeit. A fentebb említetteken kívül a kőbe
vésett tanúság szerint Somogydöröcskén 26, Szorosadon 13,
Kárában 10, Miklósiban 29, Somogyegresen 17, Kapolyon 12,
Pusztaszemesen 18, Kerekiben 15 áldozatot követelt a 20. szá-
zad első nagy világégése.

Dr. Sipos Imre

Az első világháború
centenáriumán

MÚLTIDÉZŐ
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KERESZTELÉSEK
Miklósi plébánia területén: Eöri Zoltán és Holczbauer Eszter
fia, Áron István (aug. 20. – Miklósi), 
Kapolyi plébánia területén: Varga Lajos és Galambos
Valéria fia, Milán (aug. 24. – Kereki); Varga Milán és Csulik
Ildikó fia, Kevin Kristóf (aug. 24. – Kereki); Nagy Tamás és
Váradi Anikó leánya, Viktória Anikó Anna és fia, Bence
Tamás (szept. 14. – Kapoly) részesült a keresztség szentsé-
gében falujuk templomában.

ESKÜVŐ
Kapolyi plébánia területén: Varga Milán és Csulik Ildikó
(szept. 6.) szentségi házasságot kötöttek a kereki templomban.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Miklósi plébánia területén: Berta János (82 é. – júl. 4.)
(Somogyegres); özv. Aspirán Jánosné sz. Farkas Éva Terézia
(63 é. – júl. 9.) (Zics); özv. Gerbovics Jenőné sz. Strausz
Mária (87 é. – júl. 14.) (Zics); özv. Veldi Józsefné sz. Töl-
gyesi Erzsébet (84 é. – júl. 18.) (Zics); özv Gerics Istvánné
sz. Hoffman Erzsébet (79 é. – júl. 21.) (Zics); özv. Müller
Menyhértné sz. Hesz Klára (90 é. – júl. 22.) (Miklósi); Balha
Vilmos (59 é. – aug. 6.) (Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: Weisz Tibor (63 é. – júl. 3.)
(Somogymeggyes); Takács Imre (71 é. – júl. 9.) (Kereki);
Vimola Károlyné sz. Rózsa Etelka (64 é. – júl. 9.) (Kereki);
özv. Hauzgénusz Jánosné sz. Balogh Teréz (89 é. – júl. 16.)
(Kereki); özv. Faragó Józsefné sz. Kovács Mária (89 é. – júl.
21.) (Kapoly); Berkes Jánosné sz. Herczeg Ibolya (58 é. –
aug. 2.) (Pusztaszemes); özv. Bogdán Imréné sz. Orsós
Mária (79 é. – aug. 16.) (Kapoly); özv. Pikli Istvánné sz.
Jónás Ibolya (57 é. – szept. 12.) (Somogymeggyes ) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. III. negyedév

Szokatlan című Balás
Béla megyés püspök
atyánk újonnan megje-

lent kis könyve: Meló-dráma.
Végigolvasva rájövünk, hogy
a cím nem csak figyelemfel-
keltése miatt veteti kézbe
olvasóival a művet, hanem
tartalmát valóságosan fedi ez
a szokatlan szóösszetétel.
Főpásztorunk első plébániájá-
ra, a Dunántúl északi szögle-
tébe, Bajótra kalauzol ben-
nünket. 

A nyolcvanas évek elejé-
nek egyházüldözése lassan a
történelemkönyvek lapjaira
kívánkozik már. Magunk is
jól tudjuk, hogy a rendszer-
változás előtt plébániát építe-
ni nem volt könnyű dolog. A
fiatal atyát a hitetlenség által
megnyomorított munkáskör-
zetben „romkastély” fogadta,
ahogy düledező plébániáját
nevezi.

A komoly lelkiéletet élő,
Krisztus-követő papra hamar
felfigyelnek a fiatalok. S
miután elkezdődik a munka –
egy új, lelki-közösségi köz-
pont létrehozása –, hamar jön-
nek a szülők, nagyszülők is,
hiszen oly nagyszerű, amikor
valaki részt tud venni Isten
országának kézzelfogható
építésén.

Valójában egy építési nap-
lót forgathatunk. Néha tény-
leg „drámainak” tűnik egy-
egy soron következő építő-

anyag, szakember, fuvar, vagy
éppen a költségek fedezeté-
nek előteremtése a szocializ-
musban. Nyilván akkor még
nem Uniós projekt, pályázati
keret vissza nem térítendő
milliói tettek lehetővé egy
ekkora volumenű építkezést,
hanem a hit „hegyeket moz-
gató erejével” kezdődött min-
den. S ez adja a könyv többle-
tét: itt nem csak egy harminc-
éves munkanapló került kia-
dásra, hanem az építkezés
során kibontakozó hitéleti fej-
lődés is nyomon követhető.
Sőt, valójában ez a lényeg,
erre volna szüksége minden
egyházközségnek. Élő keresz-
tény közösség kialakulása a
legnagyszerűbb hozadéka a
bajóti építkezésnek.

Pillantsunk bele a naplóba!
Mi történt 1984. február 7-én?
„Gyárigazgató előszobájában
várakozom. Pálmafa, Lenin-
kép, titkárnő. Végre nyílik a
párnázott ajtó. Mondom a ba-
jom. Ő mosolyog, legyint...
»Rendben van! Más a hit és
más az üzlet... Különben is,
ezen nem múlik az állam és az
Egyház viszonya...« Én egyet-
értően bólogatok, ő pedig pil-
lanatok alatt elintézi az ügye-
met. Csak annyit tudok róla,
hogy egyszer régen egyházi
iskolába járt. Tanárai lehet,
hogy már lemondtak róla,
talán rég elfeledték, pedig íme
a bizonyosság, »éjszaka van
vagy nappal, a mag kicsírázik
és szárba szökken, maga sem
tudja, hogyan...« (Mk 4,27).”

A könyvet olvasva sok
mindent megtudhatunk püs-
pök atyánk életéről, szervező
tehetségéről, lelkipásztorsá-
gáról. Nyilván nem véletlen,
hogy a Gondviselés kegyelme
a mintaszerű plébániaközpont
felépítése után egy egyházme-
gye megszervezésére is őt
választotta ki.

(A könyvet a Kaposvári
Püspökség jelentette meg.)

Szerk.

TAMASKA GYULA

Mondd el
Mielőtt eloltod a gyertyát,
s elmúlik a karácsonyi láz,
tégy számadást újra magadnak;
Épült-e benned a lelki ház?

Mondd el... Mondd el, ha nem is kérdik,
hogy találkozásod volt vele?
S ebben az áldott karácsonyban,
számodra is volt üzenete.

Mondd el, hogy gazdagabb lettél,
s Benne hited szárnyakat kapott,
és cserébe a rossz szívedért,
önmagából egy részt adott!

Mielőtt eloltod a gyertyát,
és becsukod csendben Bibliád,
köszönd meg mindnyájunk nevében,
– az első karácsony éjszakát!
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