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Szent István király ünnepén az evangéliumban Jézusnak a
sziklára épített házról szóló hasonlatát olvastuk fel temp-
lomainkban.

„Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos
emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a
zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de
nem dőlt össze, mert szikla volt
az alapja. Aki hallgatja ugyan a
tanításomat, de nem váltja tet-
tekre, a balga emberhez hason-
lít, aki házát homokra építette.
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a
háznak. az összedőlt és nagy romhalmazzá vált.” (Mt 7, 24-
27)

Gyakran a templomi esküvőkön is ezt a részt
vesszük. Nem véletlenül. Mélységes összefüg-
gést láthatunk a ház, a haza, és a házasság sza-
vunk eredetében is. Stabilitása mindháromnak
az alap komolyságától függ. Pedig az alapok
sokszor nem is látszanak. A házé is a föld alatt
van, a hitünkkel, neveltetésünkkel sem kérke-
dünk, országhatáraink is ugyanúgy földterülete-
ket választanak el egymástól, mint más népek
élőhelyét. 

Sokszor a kihívások, próbatételek mutatják
meg, milyen fontos számunkra a hitünk, hazánk,
magyarságunk, otthonunk. A viharban kiderül,
hogy milyen az alap ereje: egy szeretetkapcsolat
sziklaerősségű kapaszkodót tud-e magának –
Krisztus komolyan vett segítő kegyelmét –,
avagy a homokhoz hasonlítható, hiszen önző
módon, a pillanatok kényelmességét hangsúlyo-
zó életvitel határozza meg a döntéseinket.

Szülőföldünkre gondolva nekünk nem térkép
e táj. Magyarnak születtünk, fontos kell legyen
számunkra a szülőföldünk. 

„Hazádnak rendületlenül, légy híve, óh
magyar, / Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely
ápol és eltakar” – énekeljük nagy ünnepeinken
a Szózatot. Nagy baj, ha hazánk szeretete nem
képes felülírni pártoskodó nézetkülönbségeket.
Ez vezetett hajdanában a tatárjárás és a törökdú-
lás elszenvedéséhez… 

Szent István országot alapított, nemzetet
nevelt. Néhány évtizeddel uralkodása előtt még
a kereszténység veszélyeztetőjének bizonyul-
tak a magyar hódító kalandozások. István meg-
keresztelkedett, mert megértette, hogy csak Krisztus tanait
megismerve, rá figyelve, őt követve élhetünk helyesen. Min-
dent megtett népe kereszténnyé tétele érdekében. Templo-
mokat építtetett, szerzeteseket hívott, hogy hétről hétre hallják
az emberek a „sziklaalap” készítésének módját. Szigorú törvé-
nyeivel, erős kézzel igyekezett megtanítani magyarságunkat a
krisztusi erkölcsre. Remények és csalódások, sikerek és
kudarcok kísérték az ő életét is. Megtanulta hogy a hit megtar-

tó erő a legnehezebb időkben, s hogy végső bizalmát csak
Istenbe vetheti az ember, bármekkora vihart is kell átélnie.

Helyesnek bizonyult az útja. A magyarság a Kárpát-meden-
cében nem követte számtalan népvándorlás-kori nép sorsát,
akikről már csak a történelemkönyvek lapjai tudósítanak. Évez-
redes történelmünk sok mindenre tanít. Manapság példa lehet

Nyugat-Európa számára. A kö-
zelmúltban, egy dél-németor-
szági kisvárosban munkát válla-
ló fiatalember mondta, hogy
azon a településen a német la-

kosság harmada már vásárolt házat Magyarországon, mintegy
menekülési célként a környezetükben tapasztalt vészesen romló
közbiztonság miatt.

De a mi faluközösségeinket is szétzilálja a sok
betelepülő külföldi, pláne, ha csak a „homokra
építés” tudományát hozzák magukkal. Hiszen
már hazánk fiai is oly sokan elvesztik őseik hitét.
Nyári szünetben a templomból elmaradó iskolás
gyerekek a családjaink hitvesztését jelzik.
Könnyebbnek tűnik a „homokra építkezés”. De
mi lesz, ha jön a vihar?

Nyár elején egy negyven év körüli férfi kere-
sett meg Budapestről egy helytörténeti kérdés
kapcsán. Elnézést kért, hiszen, mint mondta,
eddig még sohasem beszélt pappal, s templom-
ban se ment be soha. Bár érzi, hogy kell lennie
Istennek, hiszen a világmindenség önmagától
mégsem alakulhatott ki.

Behívtam a szerzetesházunkba, és késő estig
beszélgettünk. Talán megértett valamit abból,
hogy a vallástalan ember hasonlít az olyan utazó-
hoz, aki nem tudja, hova megy. Mintha felszáll-
nánk a vonatra, anélkül, hogy sejtenénk, hol lesz
a végállomás. Pedig mindannyian megkapjuk a
jegyet, az utazás lehetőségét, s azt az örömhírt,
hogy várják, ha megérkezik.

Kegyelem, ha Krisztust kereső családba szü-
letünk. Még nagyobb kegyelem, ha komolyan
vett kereszténységünket utolsó leheletünkig meg
tudjuk tartani, ha gyakorolt hitünk csak edződik
életünk viharai során. Különös kegyelem, ha élő
hitünket a következő generációnak is át tudjuk
adni. Akkor tényleg nem éltünk hiába. Sokat kel-
lene imádkoznunk ezért.

De, ha pont a mi generációnk fél az áldozatos
munkától, veszíti el a szentistváni örökséget, s

ezzel a szikla alapot ingatag homokra cseréli. 
Tény, hogy vészesen kisebbségbe kerültünk, hitünket komo-

lyan vevő keresztények. Nálunk a közömbösség térhódítását
érezzük csupán, a világ nagyobbik részén már szembetűnő
keresztényüldözés folyik. Egyes becslések szerint átlagosan
percenként 4 embert megölnek a keresztény hite miatt!

Csak a keresztény családok menthetik meg hazánkat, tarthat-
ják meg a Szent István által elkezdett úton.                 Imre atya

ALAPOKRÓL
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A Budapesti Eucharisz-
tikus Kongresszus megfelelő
előkészítésére egy három év-
re lebontott lelkipásztori prog-
ram készült. Míg az első év az
Oltáriszentségben köztünk élő
Jézussal való személyes kap-
csolat elmélyítését szolgálta,
addig a második év a közössé-
gek, a közösségben megélt
Krisztus-követés előmozdítá-
sát helyezte a középpontba. A
harmadik év témája viszont
már kifelé fordítja a figyel-
münket: az evangelizációra, a
mások meghívására a Jézus
Krisztussal való találkozásra.
Ennek minél szélesebb körben
való megismertetéséért adta ki
a kongresszus titkársága a har-
madik előkészületi évhez
készített segédanyagát, mely-
nek rövid összefoglalását
adjuk a továbbiakban.

A harmadik előkészítő év
célja, hogy az egyénileg és
közösségileg megerősödött
katolikusok bátorítást kapja-
nak a Krisztustól kapott kül-
detési parancs teljesítéséhez.
„Menjetek, és tegyétek tanít-
ványommá mind a népeket.”
Ennek a missziós parancsnak
a teljesítése nem csak az apos-
tolutódok, a püspökök és a
papok feladata, hanem a
keresztség és a bérmálás által
maga Isten küld minden krisz-
tushívőt a hitéről való ta-
núságtételre, hogy személyes
tanúságtételünk révén az em-
berek találkozzanak az élő
Krisztussal. Ma azt látjuk,
hogy Magyarországon az em-
berek elenyésző aránya, alig
10%-a gyakorolja hitét, a val-
lásgyakorlók átlagéletkora
pedig igen magas. Ez azt
jelenti, hogy az Egyháznak új

utakat kell találni az evangéli-
um továbbadására.

A misszió az Egyház két-
ezer éves történelme során
mindig ugyanazt jelentette:
kilépni és elindulni mások felé
a Jézus Krisztusról szóló
Örömhírrel, hogy megszüles-
sen bennük a hit, és eljussanak
a megtérés melletti személyes
döntésre. A hit és a megtérés
révén létrejön egy alapvető
életközösség Jézussal, amely
aztán következő lépésként
kialakítja a keresztény közös-
ségbe való bekapcsolódás igé-
nyét. A helyi egyházi közössé-
gek pedig lehetőséget adhat-
nak a közösségi imába, a
szentmisébe és a különféle
szolgálatokba való bekapcso-
lódásra. A missziós lelkület-
nek tehát arra kell irányulnia,
hogy mindinkább
elősegítsük a kö-
rülöttünk élők Jé-
zussal és az Őt
kereső egyházi
közösséggel való
találkozását, mi-
közben mi ma-
gunk is egyre job-
ban felismerjük
feladatunkat az
Egyházban, a kö-
zösségeinkben, és
megerősödünk az
Istennel való sze-
mélyes kapcsola-
tunkban.

A kongresszus
harmadik előké-
születi évéhez ki-
adott segédanyag
kitér mindezeken
túlmenően arra is,
hogy miért annyi-
ra szükséges ilyen
alapossággal át-

gondolni személyes és közös-
ségi szinten is kapcsolatunkat
Jézus Krisztussal és az
Egyházzal. Hiszen az értelmes
cselekvés feltétele, ha világo-
san látjuk, hogy miért van
szükség személyes hitünket,
istenkapcsolatunkat közösségi
szinten is megvallani.

Első és talán legfontosabb
körülmény, amely ezt indo-
kolja, hogy a mai, szekulari-
zált társadalomban élő nyuga-
ti ember erkölcsi válságban
van. Ezek a válságjelenségek
különösen is megfigyelhetőek
a kisközösségek, a családok,
valamint az egyének életében.
A válások magas aránya, a
családok felbomlása, az abor-
tuszok aggasztóan magas
száma, a lelki betegségek, a
depresszió erősödése, a pusz-
tán fogyasztásra összpontosító
életforma terjedése, a közélet,
a média által is gerjesztett
erkölcsi szabadosság – néhány
a legfájdalmasabb társadal-
munkat érintő válságjelenség-
ből. S mindezek hátterében
látnunk kell a hitevesztett
Európa képét, mely gyökerei-
től elszakadva az Isten nélküli
egyéni szabadság, önmegva-

lósítás hangoztatásába süly-
lyedt. 

Ezeket látva állapította
meg már több évtizeddel
ezelőtt Szent II. János Pál
pápa, hogy a nyugati civilizá-
ciónkban a „halál kultúráját”
építjük. A kivezető utat pedig
abban látta, ha Európa megtér:
bűnbánatot tart és visszatér
Istenhez. Ezt mi azzal segít-
hetjük elő, ha imádkozunk, és
ha hitünk örömével odalépünk
a másik emberhez, aki hit nél-
kül, a problémák súlya alatt
görnyed. A misszióra igen
nagy szükség van az egyes
ember és a társadalom gyó-
gyulása érdekében, hogy a
halál kultúrája helyett az „élet
kultúrája” épülhessen.

Ennek megvalósításához
gyakorlati megfontolásokat is
ad a segédanyag. Mindenek-
előtt fontos, hogy megszólít-
hatóak legyünk jelen környe-
zetünk számára, akik krisztusi
figyelemre törekedve észre-
vesszük a bajban, gondban
levőket. A segítségnyújtásra
való készség szeretetteli ma-
gatartása az, ami a misszió
alapját és hitelességét adhatja.
Ez sok esetben „csak” együtt-
érzést, mások meghallgatását
igényli tőlünk, melyre azon-
ban a mai őszintétlen és időhi-
ányban szenvedő világunknak
különösen is szüksége van.
Fontos, hogy építsünk és ápol-
junk barátságokat, imádkoz-
zunk azokért, akiket meg sze-
retnénk szólítani, meséljük el
nekik, hogyan változott meg
az életünk az istenkapcsola-
tunk komolyan vétele óta,
osszuk meg egymással hitél-
ményeinket vagy éppen hitbé-
li kérdéseinket. Törekedjünk
megosztani egymással az
istenkeresésünk során megta-
pasztalt bizonyosságainkat és
örömeinket, hiszen az evangé-
lium, az örömhír mindig
közösséget feltételez és épít.
Mindeközben nem szabad
elfelejteni, hogy nem nekünk
kell a saját erőnkből megtérí-
teni másokat, hanem az álta-
lunk hirdetett igazságról a
Szentlélek, az Igazság Lelke
az, aki tanúságot tesz és aki
képes átalakítani minket.

Ákos testvér

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
A 2020-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszus 1.

Közeledünk a hazánkban megrendezésre kerülő Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus eseményeihez. Egyre in-
kább kirajzolódnak e gazdag lelki esemény programjai,
melyekről még a későbbiekben mi is be fogunk számolni.
Ahhoz azonban, hogy ez a rendezvény valóban elősegítse
hazánkban a keresztény hitélet és vallásosság megerősödé-
sét, szükséges, hogy ezt egy komoly előkészület előzze meg.
Ezért hirdette meg a magyar Egyház a kongresszus harma-
dik, és egyben utolsó előkészületi évét azzal a céllal, hogy a
hívekben megerősítse a mások felé odaforduló missziós lel-
kületet. 
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Díszpolgári elismerés

Július 27-én a szorosadi
falunapon mindannyiunk örö-
mére átadták új helyén – a
kultúrház külön termében –
néhai Bősze Gábor tanár úr
helytörténeti gyűjteményét.
Egy pedagógus élet gyűjtő-
munkájának eredménye és
sorsa rendeződött megnyugta-
tóan a faluban.

Bősze Gábor: tanító-tanár,
Nagykutason született, 1933.

január 6-án. Számos publiká-
ció jelent meg a történelmi
kutatásairól, gyűjtéseiről. Jár-
ta a falvakat, közvetlen ember
volt, sokan szerették. 

Több mint ötven éven
keresztül foglalkozott falukró-
nika írásával, régészeti leletek
gyűjtésével. Szenvedélye volt
a régmúlt kutatása, értő szem-
mel mentett meg sok mindent
az enyészettől és a feledés

homályától. A régi tör-
ténetek kisgyermek ko-
ra óta érdekelték, gyak-
ran járt édesapjával
idős emberekhez, hall-
gatta történeteiket, a
népmondákat, babonás
eseteket. 1956-ban köl-
tözött Szorosadra,
1962–1995 között a
törökkoppányi iskolá-
ban tanított.

Szabadidejében a falvakat
járta, magnószalagra rögzítet-
te az idősek visszaemlékezé-
seit, a Koppány-völgyi nép-
szokásokat, gyógymódokat.
Ennek az igen értékes, több
évtizede rögzített anyagnak
digitalizálása folyamatban
van. A Somogy Megyei Hon-
ismereti Egyesület tagjaként
megírta Törökkoppány, Szo-
rosad és Somogydöröcske tör-
ténetét. Halála után felesége,
Marika néni tartotta egyben és
őrizte meg számunkra a gyűj-
teményt.

Megnyitó beszédében Si-
monics Ervin polgármester
elmondta: 

A régi értékek megőrzése
fontos számunkra. A gyűjte-
mény felújításával újra fel-
élesztjük az egykori kincse-
ket, melyek múltunkat őrzik.
Köszönjük szépen, hogy
Bősze Gábor tanár úr családja
felajánlotta a falunak azt a kb.
300 db emléket, amit mi
örömmel fogadtunk. Kívá-
nom, hogy több generációt
kapcsoljon össze. Reméljük,
méltóképpen tisztelgünk élet-
műve előtt.

(A szorosadi helytörténeti
gyűjtemény a polgármesterrel
való előzetes egyeztetéssel
látogatható.)

Gyenis Mónika

A kis Koppány-völgyi falvaknak évente jelentős rendezvé-
nyei a falunapok. Az elszármazottak közül is sokan meglátogat-
ják ilyenkor szülőhelyüket. Így volt ez a félszázat sem elérő
lakosú Kárában is június 29-én. 

A program délben kezdődött a szentmisével, amelyet
Galbavy Jenő József prior atya celebrált. Ezt követően koszorú-
zással emlékeztünk meg a templom melletti hősi emlékműnél
azokról, akik a háborúban életüket adták a hazáért.

A közösség építése szempontjából fontos helyszínné válhat
mostantól a felújított egykori iskolaépület, immár közösségi
ház. Az ünnepélyes megnyitón Hirt Johanna és Hirt Bettina
verset szavaltak. A helyi, egymásra figyelő és egymásnak segí-
teni akaró közösség feladata, hogy változatos, minden korosz-
tály érdeklődését szem előtt tartó élettel töltse meg a régi-új
épületet.

Annyira fontos, hogy tudjunk egymásra figyelni, önzetlenül
dolgozni településünk felemelkedéséért! Már a 4-5. században
élt Szent Ágoston megfogalmazta: „Mindig tud adni, akinek
szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem kell teli erszény.”

Ezt a szép idézetet írták Kára harmadik díszpolgárának,
Veinperné Maurer Editnek oklevelére. A falu korábban megvá-
lasztott díszpolgárai (Baumann József és Zrínyi István) már nin-
csenek az élők sorában. De jó megtapasztalni, hogy még a kis
falvakban is vannak olyanok, akik folytatni tudják az elődök
önzetlenségét lakóhelyük irányában. A polgármesteri indoklás
szerint áldozatos munkájáért, Kára községért és a közösségi
életért végzett kiemelkedő tevékenységeiért adományozták ezt
a tiszteletre méltó címet. Erőt, egészséget kívánunk a további-
akban, és szívből gratulálunk a kitüntetéshez!

Hasonlóan más falunapi rendezvényekhez, Kárában is ren-
deztek ezen a szombaton főzőversenyt, kézműves kirakodó
vásárt, kreatív foglalkozásokat, gyerekprogramokat, vetélkedő-
ket. Egészen családias légkörben telt el a délután. Sok apróság
is részt vett a programokon, az óvodások tündéri kis műsorral
készültek a nagy napra.

Az estet bállal koronáztuk meg a kultúrházban, a Szaturnusz
zenekar gondoskodott a jó hangulatról.

Jó látni, hogy egy ilyen kis létszámú, sokak szerint a kihalás
felé sodródó településen is lehet szervezni közösséget meg-
mozgató és összekovácsoló programokat. Ezúton is köszönöm
mindazoknak, akik bármilyen formában segítettek abban, hogy
a rendezvény létrejöhessen.

Gyenis Mónika

Honismereti gyűjtemény Szorosadon
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Lelkipásztori területünk
egyházi épületei újra és újra
ellátnak feladatokkal. Az
1970-es, 80-as évek táján fal-
vainkban sokfelé ültettek luc-
fenyőket. Sajnos ez a környé-
künkön nem őshonos fafaj
bizonyos méretet elérve

előbb-utóbb kiszárad. Nem
kis gondot okoznak a templo-
mok közelébe ültetett, nagyra
nőtt fák. 

2014-ben a törökkoppányi
templomkertből kellett kivá-
gatnunk tíz kiszáradt lucfe-
nyőt, a plébánia kertjében és a

kálváriánál magasra nőtt fe-
nyők most értek a végóráju-
kig. A közeli villanyvezeté-
kek miatt csak emelőkosaras
módszerrel lehetett azokat
eltávolítani. Augusztus vé-
gén Tarpataki Péter szakér-
telmével sikerült kedvezmé-
nyes áron elvégezni a veszé-
lyes munkát. A templomok
magas csatornáit sem lehet
másként biztonságosan tisz-
títani, csak emelőkosaras
feljutással. 

Törökkoppányi munkák
után a miklósi templom
oldalát elérő vadgesztenye
ágakat vágattuk le, majd
Zicsen folytattuk a favágást.
A templomtető fölé nyúló
hárs és a vadgesztenyék ágai
már itt is károsították az épü-
letet, ezért csonkolni kellett a
nagy fákat. A csatornákban
meggyűlt nedves avarban a
koppányi temploméhoz ha-
sonlóan itt is zöldült sok
növény.

Három napos kemény
munkával 3 templomunk leg-
fontosabb állagmegóvó fel-
adatait elvégeztük. Köszönet

illeti azokat a falubeli férfia-
kat és egykori hittanosainkat,
akik segítettek a levágott ágak
eltakarításánál, valamint azo-
kat az asszonyokat, akik a
munkák ideje alatt önzetlenül
az ebédfőzéssel járultak mun-
kánkhoz. Törökkoppányban a
levágott fenyőágak aprítását
az önkormányzat vállalta.

Galbavy Jenő József
prior atya

Zalai kiránduláson
a zicsiek

Augusztus közepén kellemes nyári élményekkel gazda-
godhattak azok a zicsi gyerekek, akik részt vettek a falu
szervezésében megvalósuló Zala megyei kiránduláson.

A programok szervezője, Hraniczka Lászlóné Hargitai Diána,
gondoskodott róla, hogy a kirándulók jól érezzék magukat a tar-
talmas hosszú hétvége alkalmával. 

Miután a csoport
Zalabéren elfoglalta
szállását, a közeli Za-
laszentgrótra mentek
strandolni, majd este
meghallgatták az
Apostol együttes kon-
certjét. Később felke-
resték a Szajki-tavak
környékét, illetve ellá-
togattak az őrségi
Körmend városába,
ahol a főtéren népi
játékokkal ismerked-
hettek meg a gyere-
kek. Különösen szép
látványt nyújtott a Jeli
arborétum élővilágá-
val, kilátójával, ahol
még csúszda is várta a

kirándulókat. A hazafelé úton nem maradhatott el a híres Sümeg
várának megtekintése sem, ahol a fiatalok idegenvezető segítsé-
gével járhatták be a történelmi helyszínt. Nincs nyári balatoni
hétvége közös fagyizás nélkül: ezzel zárult a kirándulás, ame-
lyen, reményeink szerint, valamennyi résztvevő jól érezte
magát. 

Ez alkalommal is köszönet illeti a szervezés, szállítás, élel-
mezés, illetve felügyelet terén nyújtott segítségért Hargitai
Diát, Gerbovits Terézt és Horváth Tamás alpolgármestert, vala-
mint ezúton is köszönetet mondunk a Zics Faluért
Alapítványnak és a Zics Barátai Egyesületnek az anyagi támo-
gatásért, amely nélkül a kirándulás nem valósulhatott volna
meg.

Zics Község Önkormányzata

Ég és föld között

Kapaszkodás a sümegi várhoz
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Sokrétű ima
Szeptember 7-én reggel a miklósi bolt előtt többen örömmel

fogadtak: 
– Jól imádkozott atya, végre esett az eső. Nagyon kellett már,

ilyen hosszú kánikula teljesen kiszárította a földet. Kellene ma
még a folytatás is, vagy kétszer ennyi!

– Nem mindenki ezért imádko-
zik. Bár a növényeken kívül én is
örülök, nézzék, az autóm is majd-
nem teljesen tiszta lett, most még-
sem kérem a folytatást. Ma jönnek
a tihanyi zarándokok. Szerintem
kicsit északabbra innen másért
fohászkodnak. No, meg nyuga-
tabbra is. Egresen, vagy húsz év
után újra esküvő lesz a templom-
ban délután. A násznép biztosan
kétségbeesve figyeli az eget.

Lám, milyen nehéz lehet az
Úrnak! Milyen sűrű elválasztó
gátakat kellene az égen szerkeszte-
ni, ha ránk lenne bízva az időjárás
szervezése. Bölcsen meg van ez
alkotva, hogy már ne mindent mi
irányítsunk. Nem jó, ha mindenbe
bele akar szólni az ember. 

De, amikor egy óra múlva újra
eleredt az eső, azért csak-csak belőlem is kibuggyant egy
fohász:

– Édes Istenem, ne tedd annyira próbára a tihanyiakat! Oly
lelkesek, évről évre jönnek, gyalogolnak az andocsi
Szűzanyához. Nehogy megtörje az eső a lendületüket!

Aztán kezdtem fogalmazni magamban, hogyan is fogadom
majd őket Pusztaszemesen, mi kedves, szépet mondjak nekik,
hogyan bátorítsam őket. Szólok majd hitünk próbatételeiről,
amelyek edzenek bennünket, s nem szabad, hogy csüggedjünk.
Ma éppen a kassai vértanúk ünnepe van. Nem könnyű bejutni a
mennyek országába. A hűséges kitartás a recept. Nem egyszer
éppen a szenvedés tesz látóvá bennünket. Többet ér, ha azon
igyekszünk, hogy megértsük az Úr személyre szabott akaratát
lázadozásunk helyett.

Zicsen még rendületlenül esett az eső, a kapolypusztai
kanyarban is sűrűn járt az ablaktörlő. Aztán, mintha hirtelen
csillapodna. Kereki felöl világosodik az ég, Pusztaszemes
határában már alig szemerkélt…

Örömmel láttam, hogy a szemesi „fogadóbizottságban” új
arcok tűntek fel. Más faluból is jöttek. Dani egy nagy ernyő
alatt kevergeti a kondérban a pörköltet. A gombapaprikás már
kész, letakarva várja az osztást.

Az eső miatt az asszonyok a templom előterében terítettek
meg. A szenteltvíz tartó alatt felhalmozva a sok sütemény, gyü-
mölcs, a zarándokváró szeretet sokféle jele. 

A liturgikus tér azért szabadon maradt. A padok, ahová beül-
hetnek a vándorok, hogy énekel-
jünk, imádkozzunk. Az oltár alatt
két kosárban „szokás szerint” a
megáldásra váró zarándokcipók, a
szemesi pék adományai. 

Ákos testvér Kerekiben fogad-
ta a zarándokokat. A hírek szerint
sok család jön, kisgyerekekkel.
Közel negyvenen lehetnek. A
kereki asszonyok süteményei már
ott megalapozzák a szemesi ebé-
det. 

– Jönnek a tihanyiak! – szalad
be hangosan Eszterke a templom-
ba. 

– Harangozzunk!
Hamar feltűnik az emelkedőn a

nejlonnal védett zászló, a körme-
neti kereszt, felhangzik az ének.
Esőgallérok alól mosolygós arcok
néznek ránk. Nagyszerű, itt nem

is kell nagyon bátorítani, senki se keseredett el. 
Bulcsú fia, a tán hat éves Keve szeme különösen ragyog.

Nem esik az eső! 
Személyre szóló Istenélményt osztanak meg velünk. Ahogy

lejöttek a kompról, eleredt az égi áldás. Ha ezt Tihanyban kezdi
el, lehet, hogy néhányan még visszafordultak volna. De So-
mogyban már nem lehetett erről szó. Esőkabátban indult az
imádságos zarándoklat. Pedig előtte hetekig milyen csodálatos
strandidő volt!

Hosszú kilométerek után Kerekibe érve Keve hasonló korú
kis barátjával besiettek a templomba. A padban imára kulcsol-
ták a kezüket: – Jézusom, kérlek, álljon el az eső!

Olyan gyorsan jött a válasz, hogy nem lehetett nem észre
venni…

Pusztaszemesen már a nap erőlködése is látszott. A fölséges
ebéd után, míg a felnőttek beszélgetve gyűjtöttek erőt az út
folytatásához, a gyerekek már ipi-apacsot játszottak a templom
oldalánál, s a környező tujáknál. Többükben felmerült: miért

kell tovább menni, ha már Szemesen ilyen
jó.

A főszervező Bulcsú fél kettő körül
azért egy záró csoportkép után indulásra
bírta a zarándokokat. Tőlünk ketten csatla-
koztak hozzájuk. Kapolypusztánál egy
„kapolyi régi ismerős” is beállt a sorba.
Sokat lehet elmélkedni egy ilyen hosszú
úton. Míg be nem értek a késő délutáni
szentmisére az andocsi templomba, egy
csepp eső sem esett. 

Mise végén viszont újra megdördült az
ég. Gábor és Orsi biciklire pattantak, hogy
minél előbb visszakerekezhessenek Ka-
polypusztáig. Útközben megáztak. Nem
csoda. Keve nem ment velük… Addigra
már az egresi esküvő is megtörtént…
Andocs Miklósihoz közelebb van, mint
Szemes…

Imre atyaTihanyi zarándokok a pusztaszemesiekkel
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Kívánságjegyzék
Ha zaj és rohanás vesz körül, állj meg és hallgass el egy

percre, hátha a csendben megnyugszol. Anélkül, hogy feladnád
önmagad, törekedj arra, hogy jóban legyél minden emberrel.

Halkan és érthetően mondd a saját igazad. Figyelj oda
másokra, még a butáknak és a tudatlanoknak is van mit mesél-
niük.

Kerüld a hangos és erőszakos embereket, megzavarják a lel-
kedet. Ha másokhoz hasonlítgatod magad, könnyen hiú vagy
keserű leszel, mindig lesznek nálad nagyobbak vagy éppen
kisebbek. 

Örülj annak, amit eddig elértél, és ugyanígy örülj a terveid-
nek is. Maradj érdeklődő a saját szakmádban, bármennyire sze-
rény, mégis nagyon valóságos kincs ez az idők változó szeren-
cséjében.

Üzleti ügyeidben legyél óvatos, a világ tele van csalással.
Azonban ne hagyd, hogy ez eltakarja szemed elől a világ eré-
nyeit. Hidd el, sok ember törekszik nagy eszmények után, és ha
szétnézel, hősiességgel találkozol mindenhol.

Légy önmagad. Ne színlelj, legfőképp szeretetet ne. De ne
legyél gúnyos a szerelemmel, minden szárazság és kiábrándu-
lás ellenére úgy születik újjá, mint a fű.

Fogadd örömmel az évek tapasztalatát és kutasd fel újra meg
újra fiatalságodat. Ápold a lelkedet, hogy megvédhessen a hir-
telen rád törő szerencsétlenségektől. De ne terheld magad fölös
képzelgésekkel. Sok félelmet szül a fáradság és a magány.

Az egészséges edzésen túl legyél jó önmagadhoz. A világ-
mindenség gyermeke vagy, nem kevésbé, mint a fák vagy a
csillagok. Jogod van ahhoz, hogy itt legyél.

Anélkül, hogy te megérted vagy sem, a világmindenség úgy
bontakozik ki, ahogy kell. Épp ezért élj békében Istennel, akár-
hogy is hívod Őt. Bármit teszel és bármire vágyódsz is az élet
zajos forgatagában, tarts békét a lelkedben. Minden hamisságá-
val, összes csalódásával és darabokra törött álmaival együtt ez
mégiscsak egy szép világ.

Légy derűs. Igyekezz boldogan élni.
Max Ehrmann (1927)

(Angolból fordította: Szacsvay Gergely)

MAGVACSKA
Hittansarok

Útravaló a tanévhez, hogy ne kövessük
mindenben az oktalan pókocskát!

Becsengettek, elkezdődött a 2019/2020-as tanév. Új kihívá-
sok, új feladatok, új érzések kerülnek a látókörünkbe. Egy
valami azonban állandó, nem változik, és ez Istennel való kap-
csolatunk, amelyre egész életünket építhetjük. Egy érzékeny,
fontos szál, és rajtunk múlik, hogy ez a szál milyen erős. Ne
essünk abba a hibába, mint az oktalan pókocska. Olvassátok el
a történetét!

Magdi néni

„Egy szép szeptemberi reggelen a levegő tele volt lengén
úszó, finom pókhálószálakkal. Az egyik fonál fennakadt egy
magas fa tetején, s az apró kis utas, a kis pók, átlépett fehér
hajócskájából a lomb szilárdabb talajára. Azonnal új fonalat
bocsátott ki magából, végét hozzáerősítette a fa csúcsához, s
azután a hosszú szálon leereszkedett egészen a fa tövéig. Ott
terebélyes bozótra akadt s rögtön munkához látott. Elkezdte
szőni hálóját. A hosszú szálhoz, amelyen lejött, hozzá kötötte
a háló felső csücskét, a többi sarkát pedig a bokor aljához
erősítgette.

Nagyszerűen sikerült a háló, és kitűnően ment a légyfogás.
Pár nap múlva azonban újra munkához látott és minden irány-
ban meghosszabbította a hálót. Hála a fölfelé vezető erős
szálnak, ez is sikerült. Mikor az őszi hajnalok csillogó harmat-
gyöngyei elborították a nagy hálót, úgy csillogott, mintha
gyönggyel átszőtt fátyol díszítené a bokor sárguló leveleit.

A pók meglehetősen büszke volt hálójára. Jól ment a légy-
fogás, és napról-napra kövérebb lett. Pocakot eresztett. El is
felejtette már, hogy milyen éhesen és soványan érkezett ide
néhány hete....

Az egyik reggel rosszkedvűen ébredt. Köd feküdte meg az
erdőt és a legyek is elbújnak ilyenkor. Vajon mit csináljon
ilyen unalmas, őszi napon?! Legalább egy körutat teszek a há-
lón és megvizsgálom, nincs-e rajta javítanivaló – mondogatta
magában a pók és elindult. Végigvizsgált minden fonalat, hogy
jól megvan-e erősítve. Hibát ugyan sehol se talált, de rosszked-
ve csak nem akart elmúlni. Amint járkált duzzogva, a háló
csücskén egy hosszú fonálra akadt, amelyről nem tudta megál-
lapítani, hogy miféle fonál. A többiről jól tudta: az idemegy, az
a letört ág végéhez, amaz oda a tövishez. A pók ismert minden
kis ágacskát, fonalat, de erről a szálról nem tudta, mit keres itt.
S méghozzá egész érthetetlenül fölfelé megy, egyszerűen föl a
levegőbe. Mi lehet ez?? A pók felágaskodott a hátsó lábára és
fölfelé tekintett. Hiába! Ennek a szálnak nincs vége. Akár-
hogy nézi, ez a szál a felhőkbe nyúlik. Minél tovább erőlkö-
dött a pók a rejtély megoldásán, annál dühösebb lett. Hogy
mire való ez a felfelé futó szál?! Persze a nagy lakmározás kö-
zepette elfelejtette őkelme, hogy egy szép őszi reggelen ezen a
fonálon szállott le. Arra sem emlékezett már, milyen haszná-
ra volt ez a fonál, mikor hálóját szőtte és nagyobbította. Mind-
ezt régen elfelejtette. Csak annyit látott, hogy itt fölfelé megy
egy haszontalan fonál, melynek semmi jelentősége sincs, mert
a puszta levegőben lóg.

– El veled! – kiáltotta megdühödve és kettéharapta a fona-
lat. A háló abban a pillanatban összeomlott... és amikor a pók
magához tért, a bokor aljában találta magát és a háló foszlá-
nyai csavarodtak köréje. Egyetlen szempillantás alatt megsem-
misült hálója, mert nem értette meg, mert elfelejtette a  fölfe-
lé vezető fonál jelentőségét.

(Jörgensen)
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Földrajzi neveink eredetét kutató cikkeinket sokan örömmel
fogadják. Az évtizedekkel ezelőtt eltűnt puszták sorában most a
törökkoppányi Laci-puszta nyomába eredtünk. Általában isme-
rik a környék falvaiban a helyét a miklósi határszélen, hiszen
kiterjedt dűlőt neveznek így napjainkban is. A korábban ismer-
tetett somogymeggyesi Tekeres-pusztához hasonlóan már itt
sincs a hajdani épületeknek nyoma. Az egykor ott dolgozók,
Laci-pusztát ismerők, ha még élnek, már túl vannak a nyolcva-
nadik életévükön, ezért nagyon fontos, hogy archiváljuk tudá-
sukat. A legtöbb információt cikkünkhöz a törökkoppányi id.
Molnár Alfrédtől kaptuk, de Szili Gyula is több dologra emléke-
zik még.

A 19. századi tagosítási térképeken hiába kerestük Laci-
puszta nyomát. Az 1873-as birtoktérképen helyén csak a hajdan
miklósi határban levő középkori faluról eredeztethető Pernesz
név, illetve közelében a  Perneszi-rét felirat olvasható. Az idős
koppányiak a helyi nyelvjárás szerint „Pörnöci-rétnek” mond-
ták a Pernesz-patak (’Pernec’, ’Pörnöc’) ma már szántóföldi
művelésbe fogott egykori legelőjét. Ezt a vízfolyást a forrásvi-
dékéhez közelebb Csicseri-ároknak, Törökkoppány belterületén
pedig Tabán-pataknak nevezik.

A zicsi határban Gyaludnál is hasonló „területi névvándorlás”
történt, amikor a középkori Gyalod falu nevét a 19. században
délebbre kiépített puszta őrizte meg, noha több mint 1 km-re ala-
kították ki a török korban elpusztult Árpád-kori településtől.

Az 1902-ben kiadott Magyar Korona Országainak helység-
névtára utal Törökkoppánynál a Cseszme-majorban és a
Kápolnai-szőlőhegyen élő lakosságra, de a keresett pusztánkra
nem találunk még jelzést. Az első általunk eddig ismert adat
Laci-pusztáról 1932-ből való [Somogy vármegye és Kaposvár
megyei város általános ismertetője és címtára az 1932. évre],
tehát minden bizonnyal valamikor az 1. világháború után épül-
hetett ki, és úgy tűnik hamar ez lett a puszta hivatalos neve. Egy
1937-es egyházi jelentés [Visitatio Canonica] arról tudósít,
hogy az idő tájt 19 katolikus élt ott.

Laci-pusztát emlegették többen Bíró-
pusztának, sőt régen Klein-pusztának is.
A Klein családnév Törökkoppány név-
anyagában a 19. század második feléig
vezethető vissza. A somogyi kereskedők
1869-es összeírásában már említették
Törökkoppányból Fischer Leopold, Krá-
usz Leopold mellett Klein Lázár nevét is,
feltehetően egyik ősét, közeli rokonát
Klein Lászlónak, akiről a később kiépített
puszta a nevét kaphatta.

A 19. század 2. felében jelentős számú
izraelita vallású lakosa is volt Törökkop-
pánynak, az ősi Hajócsapaként ismert kis
közt akkortájt egy térkép szerint Zsidó
utcának nevezték. Az 1880-as évek elején
a település 1372 lakosából 67 volt izraeli-
ta. Később közülük legtöbben elköltöztek,
statisztikai adatok szerint 1920-ban már
csak tízen éltek ilyen vallásúak a települé-
sen. Ismereteink szerint Klein László ven-
déglős is Budapestre költözött. A miklósi
határhoz közeli földterületét az akkori
községi bíró, Tobak Ferenc szerezte meg.
Az ő nevéhez fűződik Laci-puszta kiépíté-
se, amit éppen rá utalva sokan Bíró-pusz-
tának kezdtek hívni. Minden bizonnyal az

első világháború után készültek el az épületei, az biztos, hogy a
harmincas évek elején már álltak. 

Téglát a helyszínen kitermelt sárgaföldből égették ki, a köze-
li akácos biztosította a faanyagot. Nagy istállót, magtárat, hosz-
szú cselédházat és egy kisebb intézői irodát építettek fel. A
puszta délnyugati részén még szőlőt is telepítettek. Az intéző
irodájának közelében, a  pusztára vezető bekötő földút északi
részén alakították ki a cselédcsaládok szükségleteit ellátó kony-
hakerteket.  A 2. világháború előtt lovak, tehenek, ökrök voltak
az istállóban, amelyekkel a bíró nagy birtokát művelték meg.
Jakab László családja és két másik cselédcsalád huzamosabb
ideig lakott Laci-pusztán, de a faluból is sokan mentek ki a
határszéli nagybirtok művelésére. A bíró rendszeresen kijárt,
hogy ellenőrizze a gazdaságot.

A háború után a nagybirtokokat elkobozták. 1949-ben ala-
kult meg a helyi tsz-csoport, a Bíró-pusztához tartozó földeken
ezentúl ők gazdálkodtak. A pusztán lakók természetesen a ter-
melőszövetkezet tagjai lettek. De csupán néhány évig marad-
hattak régi helyükön, hisz 1953 kora tavaszán elkezdték Laci-
puszta épületeinek bontását, hogy tégláiból a faluhoz közelebb,
a Pernesz-patak bal partján nagy disznóólat, tyúkházat létesít-
sen a termelőszövetkezet.

Ma már – az egykori tyúkház kivételével, mely később a tsz
méregraktáraként funkcionált – ezek az épületek sincsenek
meg. Ahogy az ugyancsak 1953-ban készített, nagyreményű tsz
halastavak is feltöltődtek közelükben, s az idő lassan azok
emlékét is feledteti. Laci-puszta többi épületeit, a magas mag-
tár és a hosszú cselédház megmaradt részét valamikor az 1960-
as években bontották el.

Az 1959-ben készített földhivatali térképen az akkor még
álló épületek alaprajzát feltüntették. A mellékelt rajzot id.
Molnár Alfréd visszaemlékezései alapján Zoltán Péter grafikus
rajzolta meg.

Dr. Sipos Imre

MÚLTIDÉZŐDűlőneveink nyomában, 27.:
Laci-puszta

Laci-puszta: 1. intéző irodája, 2. konyhakert, 3. szőlő, 4. kút, 5. cselédlakások, 6.
magtár, 7. istálló, 8. téglaégető
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KERESZTELÉS

Törökkoppányi plébánia területén: Vincze Roland és
Farkas Zsanett fia, Zétény István (ápr. 28. – Törökkoppány)
(Fonóról); Orsós György és Bogdán Tünde leányai: Liza
Mária, Szonja Katalin, Zsófia és fia Richárd Péter (ápr. 28 –
Törökkoppány) (Értényből); Andrics József és Lovász Me-
linda leányai: Zoé Aliz Zsófia és Dia Lilien Anna, valamint
fia: Vajk Árpád József (jún. 9. – Törökkoppány) (Pécsről),
Miklósi plébánia területén: Steiner Péter és Csontos Angéla
fia Szilárd Péter és leánya Evelin Erzsébet (jún. 30. – Zics)
a keresztség szentségében részesült.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Miklósi plébánia területén: Steinbacher István (68 é. – ápr.
3.) (Zics); Kocza János (64 é. – ápr. 11.) (Zics); Tóth Ottó
(67 é. – ápr. 26.) (Miklósi); Müller Vilmos (69 é. – ápr. 29.)
(Miklósi); Geiger János (87 é. – jún. 1.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: Király Sándor (64 é. – ápr. 27.)
(Kereki); özv. Sónyák Péterné sz. Király Julianna (79 é. –
ápr. 27) (Kapoly); Hegedűs József (84 é. – jún. 2.) (Kereki);
özv. Magyar Józsefné sz. Horváth Mária (95 é. – †2018. nov.
28. – temetve jún. 27.) (Kapoly) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2019. II. negyedév

Egy meghatározó, már-
már kultikus könyv
Mindszenty József bí-

boros, hercegprímás sokak
által ismert önéletrajzi írása.
De nem pusztán egy önélet-
rajz hiteles és aprólékos meg-
rajzolásáról van itt szó, hanem
annál sokkal többről. A máso-
dik világháború után hazánk-
ban kiépülő, majd erőszakkal
megerősödő szovjet hatalmi
rendszer kendőzetlen leírását
adja a könyv, mely megtorló
rendszer egyik legfőbb cél-
pontja maga Mindszenty Jó-
zsef bíboros úr volt. Ő az
Egyház, a keresztény értékek,
az emberi méltóság, a nemze-
ti önállóság mellett megtörhe-
tetlen őrként állt ki, minden-
kor felemelve szavát az eze-
ket eltiporni akaró diktatúrák-
kal szemben.

Az 1948 karácsonyán le-
tartóztatott, majd az Andrássy
út 60-ban, az ÁVH székhe-
lyén erőszakos módszerekkel
vallatott, koholt vádak alapján
megrendezett koncepciós per-
ben 1949 februárjában élet-
fogytiglani rabságra ítélt bí-
boros írása ez. A bebörtönzött,
megkínzott, majd az Amerikai
Egyesült Államok budapesti
követségén félrabságban élő
Mindszenty József már 1956
előtt megkezdte emlékeinek
papírra vetését. Több mint 40
éve, 1974-ben jelent meg az
Emlékirataim első kiadása.

Ezt igen rövid idő alatt szá-
mos újabb kiadás követte,
több nyelvre is lefordították.
Ezek azonban több helyen
eltérést mutatnak. A nyomta-
tott kiadásokból bizonyos fe-
jezetek, nagyobb szövegré-
szek teljes egészükben kima-
radtak. Mindszenty Alapít-
vány levéltárából feldolgozás-
ra kerültek az első kiadás elő-
készítő anyagai, a bíboros úr
jegyzetei, korrektúrái.

A Helikon Kiadó gondozá-
sában most megjelent kötet az
Emlékirataim kritikai kiadása,
amely számos olyan szöveget
tartalmaz, melyek a nyomta-
tott kötetekben eddig nem
szerepeltek. Találunk ezek
között jellemrajzokat, me-
lyekben a bíboros az őt elítélő
pártvezetők életútját, jellemét
mutatja be, illetve magyarázó
jegyzeteket az eseményekhez
kapcsolódóan. Fontos az a
tény is, hogy az eredeti kézirat
több személy lektorálásán is
keresztülment, így az évek so-
rán több szövegváltozat ké-
szült. Jelen kötetben a külön-
böző idősíkban keletkezett
szövegek összefésülésére is
törekedtek a szerkesztők. Né-
hány jelentős rész először
kerül közlésre ebben a kiadás-
ban. Annak, hogy ezek a
korábbi kiadásokból kimarad-
tak, az lehetett az oka, hogy a
célközönség számára, vagyis
a nyugati világ olvasóinak
nem érthető vagy kevésbé
érdekes részeket a szerkesz-
tők tudatosan kihagyták.

Az elvtelen kommunista
diktatúra szörnyűségeit, vala-
mint az istenhitéhez és hazá-
jához a végsőkig hűséges
főpásztort megrajzoló könyv
a Helikon Kiadó gondozásá-
ban most teljes egészében,
Erdő Péter bíboros úr beveze-
tő ajánlásával olvasható.

Ákos testvér

Példaképünk: Krisztus
Uram, Te egyszer itt jártál a Földön
s hátrahagytad lábnyomodat,
hogy legyen mit követnünk.
Te, aki a mennyből letekintesz minden vándorra,
erősítsd a fáradtat, bátorítsd a csüggedőt,
térítsd vissza az eltévedtet, vigasztald a küzdőt.
Te, aki az idők végén ismét eljössz,
hogy megítélj mindenkit,
Urunk és Megváltónk,
hadd álljon példaképed tisztán és világosan
lelki szemeink előtt,
hogy szétoszlassa a ködöt!
Segíts nekünk, hogy téged követve
érkezzünk meg üdvösségedbe
és otthont találjunk Tenálad! Ámen.

(Sören Kierkegaard)
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