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Egy válság megrázkódtatása kizökkent a szokásainkból.
Kikerülhetünk belőle jobb vagy rosszabb emberként is.
Visszacsúszhatunk, vagy alkothatunk valami újat is. 

A Covid-válság azért tekinthető különlegesnek, mert kihat
szinte az egész emberiségre. Ám csupán annyiban különleges,
amennyiben látható. Ezernyi más válság sújtja a Földet, amely
éppilyen súlyos, de ezek sokunktól kellőképp távol esnek
ahhoz, hogy úgy tehessünk, mintha nem léteznének. Gondol-
junk csak a világ különböző részein elszórtan dúló háborúkra; a
fegyvergyártásra és -kereskedelemre, a szegénység, az éhség és
a lehetőségek hiánya elől menekülőkre, a klímaváltozásra. Ezek
a tragédiák tőlünk távol esőnek tűnhetnek, egyszerű napi hírek-
nek, és – sajnálatos módon – nem sikerül arra indítaniuk ben-
nünket, hogy változtassunk életmódunkon és prioritásainkon. A
Covid-válsághoz hasonlóan azonban ezek is kihatnak az egész
emberiségre.

Vessünk csak egy pillantást a számadatokra, hogy mennyit
költ egy-egy ország fegyverekre, és meghűl ereinkben a vér.
Azután hasonlítsuk össze ezeket a számokat az UNICEF sta-
tisztikáival, hány gyermek nem részesül iskoláztatásban és fek-
szik le éhesen, és ráébredünk, kik fizetik meg a fegyverekre for-
dított kiadások árát. 2020 első négy hónapjában 3,7 millió
ember halt éhen. És vajon hányan haltak meg a háborúkban? A
fegyverkezés tönkreteszi az emberiséget; egy igen súlyos jár-
vány, de mivel áldozatai rejtve maradnak előttünk, erről nem
beszélünk. 

Egyesek előtt ugyanígy rejtve marad a természet tönkretéte-
le is. Azt hisszük, ránk nincs hatással, mert máshol történik.
Hirtelen azonban meglátjuk: egy hajó szeli át első alkalommal
az Északi-sarkot, és ráeszmélünk, hogy
a távoli árvizek és erdőtüzek egyazon
krízis részei, amely mindnyájunkat érint.

Nézzünk most magunkra: arcmaszkot
viselünk, hogy megvédjük magunkat és
másokat egy olyan vírustól, amit nem
látunk. De mi a helyzet azzal a sok
egyéb láthatatlan vírussal, amelyekkel
szemben szintén védekeznünk kell?
Hogyan kezeljük majd a világ rejtett
pandémiáit, az éhezés, az erőszak és a
klímaváltozás világjárványát?

Ha kevésbé önzően akarunk kikerülni
ebből a válságból, engednünk kell, hogy
megérintsen bennünket mások fájdalma.
A fenyegetés magában hordozza a cse-
lekvés lehetőségét is.

Itt az ideje a bennünket cselekvésre
ösztönző egészséges belső nyughatat-
lanságnak. Napjainkban – jobban,
mint valaha – az a téveszme uralko-

dik, amely az individualizmust teszi meg a társadalom ren-
dezőelvének.

Most azoknak kell cselekvésre mozdulniuk, akik tudják,
hogy szükségünk van egymásra, akikben él a felelősségérzet a
többiek és a világ iránt. Ki kell nyilvánítanunk, hogy a kedves-
ség, a hit és a közjóért végzett munka olyan nagyszerű életcé-
lok, amelyek bátorságot és energiát igényelnek, míg a sima
beszédű felszínesség és az etika megcsúfolása nem válik
javunkra. A modern kornak, amely oly nagy elszántsággal vívta
ki az egyenlőséget és szabadságot, most ugyanazzal a hévvel és
kitartással kell összpontosítania a testvériségre, hogy szembe-
szállhasson az előtte álló erőpróbákkal.

A járványokkal a szívek tétetnek próbára. Váljunk a közöm-
bösség vírusának ellenanyagaivá! Emlékezzünk arra, hogy éle-
tünk ajándék. Gyarapodunk azáltal, ha saját magunkból adunk:
nem őrizgetjük magunkat, hanem elmélyedünk a szolgálatban. 

Mennyire más ez, mint a szolidaritás hiánya, az individualiz-
mus és az önzés, amelyek gazdagabb társadalmainkat uralják. A
karanténban talán visszaszerzünk egy kicsit a testvériességből,
amelyet oly fájdalmasan hiányolt a szívünk, sokunkban ébre-
dezni kezd a türelmetlen remény: talán lehet a világot máskép-
pen is szervezni.

A keresztény ember nem lehet reményvesztett. Nem
vagyunk egyedül. Megrostáltatunk, igen, és ez fájdalmas; sokan
közülünk tehetetlennek érzik magukat, sőt félnek. Ám a válság
arra is lehetőség, hogy jobb emberként kerüljünk ki belőle.

Az Úr ma a szolgálat kultúráját kéri tőlünk, nem valamiféle
eldobható kultúra kialakítását.

Ferenc pápa gondolatai

EGY JOBB JÖVŐ FELÉ
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Aki rendszeresen követi
a híreket, akár rádión,
tévén keresztül, az

gyakran hallja, hogy a korona-
vírus fertőzést többek között
onnan is meg lehet ismerni,
hogy elveszítjük az íz- és
szaglás érzékünket. Náthás,
megfázásos légúti betegsé-
geknél is előfordul, hogy rom-
lik a szaglásunk, nem tudjuk
megállapítani, józanul meg-
ítélni az adott ételt, de a
Covid-fertőzésnél ez különö-
sen jellemző tünet. Nem tud-
juk úgy élvezni az ételek ízét,
mint egészségesen.

Ízlelni azonban nemcsak
fizikailag tudunk. A Bibliában
számos helyen szó esik arról,
hogy az ízlelés nemcsak a táp-
lálék magunkhoz vételét,
valamint tapasztalataink ízé-
nek élvezetét jelenti. Krisztus
édes igájának ízéről hallunk
az evangéliumban. Sajnos
sokan ezt nem érzik. Külö-
nösen nyugaton, ahol a sza-
badelvűséget hirdetik, pont
azt nem tudják, hogy a tékoz-
ló fiú evangéliumi történeté-
ben az apa is hagyta elmenni a
fiát, aki bele is futott a saját
maga által ásott vermébe,
miután minden vagyonát
elszórta. Akarta a szabadsá-
got, hogy ne függjön senkitől,
az apja pedig hagyta, hogy
elvigye a kísértés. A fiú nem
érezte annak a tehernek az
édes ízét, amely apja mellett
várt rá, hanem hallgatva az
érzelmei rabláncán tartott ego-
jára, elkérte apjától az örök-
ség, a pénz rá eső részét és
ment a saját feje után.
Eredmény: léha, kicsapongó
élettel eltékozolta örökségét.

Nem csak biológiai érte-
lemben van járvány. Most a
lelkünket is támadja egy vírus,
amelynek tünete a lelki íz
vesztés. Egy olyan íz vesztés,
melynél csak a pillanatnyi,
becserkésző, első látásra
mézes-mázas boldogságot íz-
leljük meg. Nem érezzük a
cél, a mennyország édes illa-
tát, amelyhez egy kihívások-
kal teli földi keresztúton kell
eljutni. Pedig a sikerrel meg-

tett út, a cél a lényeg. Először,
mint a távfutónak a verseny
során, az erőlködés, a szinte
vérizzadságos üröm az osz-
tályrésze, és csak a boldog
célba éréskor lesz jutalma az
igazi öröm. Sajnos egyre
kevésbé érezzük a hosszabb
távú öröm ízét. A Biblia alkal-
mazza az ízlelés szavát „az
erkölcsi értékek megkülön-
böztetésére valamint Isten és
Krisztus édességes ismeretére,
akik életünk gyönyörűsége
idelenn és a mennyben.”

Betegségtől nem csak a
fizikai íz érzést veszítjük el.
Ha van lelki betegség, akkor
van lelki íz vesztés is. Milyen
vírusról van szó? Nem, nem a
COVID-ról. Olyanról, ami a
lelket betegíti meg, és elszakít
Istentől. Ez a „vírus”, a virtu-
ális térbe túlzottan belekény-
szerítő, okostelefonokon és
Tv reklámokon, egyes esetek-
ben csak a pici gyermekek
számára érzékelhető, fény és
hangeffektusokkal támadó, a
földi élvezetek dőzsölésére
buzdító, emberi figyelmet a
helyes dolgokról elvonó,
ördögi kód. Buzdít a földi
élvezethalmozásra.

Az ízlelés a Bibliában a
bölcsesség különböző formáit
foglalja magában: ügyesség,
tapintat, megfontolt ítélet.
Ettől az ördögi vírustól ezek
sérülnek, így nem tudják
sokan megítélni, hogy a földi
zarándokút véget ér, és halá-
lunk után nem fog velünk
szembe jönni a pénztárcánk,
luxus kocsink. 

Nem volt ez mindig így. A
középkorban nem voltak szá-
mítógépek, nem volt minden
digitalizálva. A katolicizmus a
kultúra felvirágzását segítette,
noha tagjai már akkor is
követtek el hibákat, de mindig
megújultak a kegyelemben. A
gonosz akkor is rugdalózott,
csak most nagyobb és gyor-
sabb hálózaton tud eljutni az
emberekhez. Régen nem érte
az embereket annyi inger,
mint most. A kis faluközössé-
gekben, ahol az emberek
figyeltek egymásra, nem

hagyták egymást áldozattá
válni. 

Korunkban az emberek
többségét belekényszerítették
egy pénz centrikus nagyvárosi
életbe, ahol a sok ember nem
tudja megismerni egymást,
ezért a fizikai közelség ellené-
re idegenek maradnak.
Magányosságukban pedig
könnyen prédává válnak.
Napjainkban az online tér,
amin az ördögi vírus a legha-
tékonyabban terjed, olyannyi-
ra az életünk részévé vált,
hogy nem tudjuk kikerülni.
Kezdetben talán jó céllal
alkották meg az internetet, de
a negatív befolyásoltság miatt
egy aknamezővé változott. 

Az ördögi vírustól csak úgy
menthetjük meg egymást, ha

figyelünk, imádkozunk és dol-
gozunk egymásért. A prédiká-
tor könyve a Bibliában, azon
belül is a 3. fejezete egy nagy
életszabályt fogalmaz meg.
Megmondja, hogy „Ideje van
a kő eldobásának, és ideje a kő
összeszedésének”, „Van ideje
a születésnek és a halálnak:”,
„Ideje a keresésnek, és ideje
az elveszítésnek: ideje a meg-
őrzésnek, és ideje az eldobás-
nak.” Legyen meg mindig a
megfelelő idő az internetes
ügyek intézése mellett egymás
segítésére, de legfőképpen
Istenre, aki nem egyszerűen
időt szakít ránk, hanem túl-
csorduló örömét szüntelenül
meg akarja osztani velünk.

Mikó Gábor

LACKFI JÁNOS:

TE MEG MINEK MÉSZ
TEMPLOMBA?

Te meg minek mész a templomba,
ahol az a sok bűnös, béna, vetélkedő,
kishibás lélek tobzódik?
Hát mert néha olyan elveszett vagyok,
és jól esik, ha megtalálnak.
Hát mert elesettnek érzem magam,
és nincs, aki felsegítsen.
Hát mert egy csomó szégyent és fájdalmat
cipelek, betolom oda, leborítom az Isten elé,
kiborulok az Isten előtt, és annyival könnyebben
megyek haza, üres a talicska.
Mert tele vagyok sebekkel, és rám fér időnként
egy kis átkötözés, fertőtlenítés, jobbfajta
kenetek és kenőcsök.
Mert szerelmes vagyok, és látni akarom
kedvesemet, az Istent, amint kijön az erkélyre,
és fogadja a szerenádomat.
Mert magányos vagyok, és egy csomó más
magányos ember jön ide, egyesítjük
a magányainkat, és az megtelik Istennel.
Mert túlontúl okos vagyok, és látnom kell
a helyet, ahol a part szakad, a sok okosság
véget ér, és Isten minden észszerűségre
fittyet hányva feláldozza értünk magát.
Mert a nagy hajtás kitekert belőlem
minden emberit, olyan szavak kellenek,
amelyek mögött nincsen érdek,
amelyek elevenembe vágnak.
Mert a hatalmasra hízott egóm
már egészen felfalta az érzéseimet,
a részvétemet, a békémet, a derűmet,
szétmar a sok meg nem bocsátás,
szívműtétre van szükségem.

Íz vesztés
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198 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey Ferenc
Himnuszunk szövegét a szatmárcsekei magányában. Ez a
nap lett a magyar kultúra napja. Örvendetes, hogy a török-

koppányi iskolában az évfordulón emlékeztető plakátok sorát
láthattuk.

A Himnuszt megírása után jó húsz esztendővel később zené-
sítette meg Erkel Ferenc. Gyönyörű költemény e 64 sor. A tudós
irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran emlegetik, hogy
valójában miért is más ez, mint sok európai ország himnusza.

A németek himnuszát a második világháború után a győztes
Európa tiltakozása miatt meg kellett változtatniuk. Ugyanis
addig azt énekelték, hogy Németország mindenek feletti, min-
denek felett áll az egész világon. 1991 óta Haydn gyönyörű
zenéjére az eredeti himnuszvers harmadik szakaszát éneklik.

A Szovjetunió himnusza a soha nem létező szabadságot, és
az emberiség legnagyobb pusztítóit, Lenint és Sztálint éltette
évtizedeken át. A mostani Oroszországnak – mondjuk így, a
jogutódnak – csupán 15 éves a himnusza.

A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise a vérben álló
harcról szól és fegyverbe hív.

A mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnu-
sza még a honszerző Árpádnak, vagy országot újjáépítő IV.
Bélának sem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem
dicsőíti. A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott,
kétségbe esett nép imádsága a mi megtartó Istenünkhöz. Az iro-
dalom tudós művelői tehát gyakran elfelejtik, hogy ez egy köz-
benjáró imádság: Isten, áldd meg a magyart!

Kölcsey Himnusza előtt is volt a magyarságnak összetartó,
kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött énekekkel. Nem minden
időszakban, nem mindig azonos belső erővel, hiszen pl. az
elmúlt század diktatúrái tűzzel-vassal irtottak mindent, ami nem
a parancsszó ideológiája szerint született. Himnuszként énekel-
ték a Boldogasszony Anyánk, a Csíksomlyói Szűz Mária (a szé-
kelyek régi nemzeti imádsága) éneket, később a Székely
Himnuszt („Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!”), a reformá-
tusok a 90. zsoltárt (Te benned bíztunk eleitől fogva...), vagy az
evangélikusok az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű Luther éne-
két.

Mindig Isten segítségét, áldását kértük harcaink, elcsüggedé-
sünk, elnyomatásunk nehéz éveiben, a balsors tépte évtizedeink
alatt.

Ilyen himnuszt tehát egyetlen európai nép sem mondhat
magáénak, mint amilyent nekünk hagyott örökül a 33 éves
Kölcsey a szatmárcsekei szoba csendjében. A Nemzeti
Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-egy parányi javítás lát-
ható, tehát szinte ömlött a tolla alól e felséges 64 sor.

Sajnos mindmáig nem védi az Alkotmány nemzeti imádsá-
gunkat, pedig rátört a sorokra maga Rákosi is az 1950-es évek
elején, mondván: az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép
Himnusza, vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön.
Alattomos terve céljából magához kérette Kodály Zoltánt azzal
a felszólítással, hogy írjon másikat, a szocializmushoz illőt.
Kodály rövid választ adott az élet és halál diktátorának. Azt
mondta: jó a régi. Kodály a fejével játszott abban a percben, de
akkor az ő neve már fogalommá vált, Kodály Zoltán a magyar
zenekultúra és művelődés világszerte megkérdőjelezhetetlen
tekintélye. 

Rákosi nem nyugodott. Illyés Gyulát is magához intette, akit
akkor a költészet, a haladó gondolkodás legnagyobb vezéreként
tartottak számon itthon és külhonban is, különösen
Franciaországban. – Írjon egy új Himnusz szöveget – mondta
Rákosi, majd keresünk hozzá zeneszerzőt. A felszólításra Illyés
ennyit válaszolt csupán: meg van az már írva.

Politikai rendszerek jönnek,
mennek, nemzeti imádságunk
marad. Maradjon is. Értő lélek-

kel fohászkodjunk, ne szégyelljük, ha elhomályosodik közben a
tekintetünk, amikor templomainkban, nemzeti ünnepeinken,
vagy sportversenyek eredményhirdetésekor közösen énekeljük:
Isten, áldd meg a magyart…

Néhány évtizede még úgy
hívtam ministránsaimat va-
sárnap délután kirándulásra
február tájékán, hogy hullajt-
ják a szarvasok az agancsai-
kat, gyerünk, nézzünk körül az
erdőkben. Bár legtöbbször
szarvas nyomokon és lekér-
gelt fákon kívül nem találtunk
egyebet, de alkonyatig kelle-
mesen elfáradtunk a termé-
szetben, megismertettem ve-
lük a madarak énekét, a tava-
szi virágokat. Néha tényleg
nagyobb vadat is láttunk. Ha
pedig már a sok kilométer
után nagyon lankadni kezdett
a figyelem, a tarisznyámból
óvatosan ledobtam az útra
egy-egy kis hullajtott őzagan-
csot, amit előzőleg a környék
pásztorától kaptam egy üveg
borért. A találás öröme aztán
a diákszívben az „abszolút
megérte” kategóriába sorolta
azt a kirándulást is…

Az öreg juhász már régen
az Úr elé terelődött, engem
pedig néhány éve figyelmez-
tettek: – Atya, agancsozni
tilos! Súlyos büntetés jár érte. 

Így hát mostanában ár-
nyaltabban fogalmazok: –
Gyerekek, sok az agancs nél-
küli szarvas, menjünk kirán-
dulni! S, ha kedves régi tanít-
ványaim telefonjuk képgaléri-
ájában  meg-meg mutatják
nekem önálló erdőjárásuk
szívdobogtató eredményeit,
dekára ismertetve súlyukat,
nyilván bíznak a szerzetesi
titoktartásban is…

Óriási pénzbüntetéseket
emlegetve belénk vésették: az
egyszerű erdőjáró ember nem
szedhet csak úgy össze egyet-
len agancsot sem. Pedig a
kísértés néha ilyetén módon is
megkörnyékezi az embert.

Egyik temetés után fáradtan
tért rá a döröcskei faluvégen
Jenő atya a monostori földút-
ra, amikor a püspöki kegyből
egy évre hozzánk irányított fia-
talember – hadd lássa, mit
jelent papnak lenni a somogyi
végeken –, felkiáltott:

– Álljon meg, ott van egy
szarvasagancs az út közepén!

Fékezés után kiugrott, elő-
reszaladt, s felemelte a gyö-
nyörű zsákmányt. Ilyen élmé-
nye a pesti bérházban felnö-
vekedve sohasem volt. Az ég
felé nyújtva, hangosan felkiál-
tott:

– Köszönöm Uram, hogy
ilyen csodálatos agancsot
adtál!

Lelke szárnyalását éles
füttyszó szakította meg.
Riadtan nézett a hang irányá-
ba, s alig 40 méterre meglátta
a vadőrt, aki súlyos karlendí-
tésekkel figyelmeztette, hogy
álljon meg. A felfokozott szív-
dobogásnak, most hirtelen
más oka lett. Jaj, megbüntet-
nek? Gyorsan letette az út
szélére az agancsot, s beug-
rott a biztonságot jelentő
autóba. De addigra már oda-
ért a vadőr is. Felismerte a
sofőrt, illedelmesen köszönt.
Megmondta, hogy már régóta
követi ezt a félagancsú szar-
vasbikát, amely végre itt az
úton ledobta a másik agan-
csát is. El akarják vinni?

– Ááá, dehogy – nyugtatta
meg atyánk. Csak félretette
Rodrigo az útból, nehogy
átmenjünk rajta, s kibökje a
kereket.

Az autóban továbbmenve,
vigasztalva folytatódott a
nevelés:

– Látod Rodrigó, az Úris-
ten nem engedi, hogy ha ked-
ves akarsz lenni neki, eltulaj-
donítsd azt, ami nem a tied.

Persze a monostorba érve
tőlem más tanítást is kapott: –
Lehet csendesebben is hálát
adni az Úrnak. Az erdőben
sohase kiabálj!...

Imre atya

Agancsozás

A mi Himnuszunk más, mint a többi…
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MIKLÓSI TEMETŐ RENDEZÉSE
AMagvetés tavalyi őszi számában (2020/3) már írtunk az

Egyház tulajdonában levő  Miklósi temető rendbetételé-
re nyert pályázatról. Az elhúzódó járvány miatt a mun-

kák befejezésének és az elszámolásnak határidejét meghosszab-
bították, így december végére körbekeríthettük a területet és
elkészülhettek a kapuk is. Csupán egy kis földmunka maradt
tavaszra, hogy tényleg olyan lehessen a temető, ahogy egy éve
elterveztük.

Ideje számadást tartani az elmúlt év nagy munkájáról, s egy-
ben emléket állítani azoknak is, akik részt vettek ebben.
Nemcsak szavakkal, de tettekkel is. Mert korunkban egyre több
a beszélő, kritizáló ember, s egyre kevesebb az önzetlenül segí-
tő. Pedig a közös munka közösség építő is. Az pedig, hogy egy
falunak hogyan néz ki a temploma, temetője, van-e virág az
útszéli keresztjeinél, ezek mind-mind árulkodó jelek az itt lakók
hitéről, lelkéről. 

Már igen régóta noszogattak bennünket több irányból is,
hogy a temetőt be kell keríteni, kell WC is. Mivel sokan nem
tudták kivárni a terv szerint elkészülő, vízöblítéses mellékhelyi-
ség kialakítását, egy deszkákból kialakított illemhely elkészíté-
sével kellett kezdeni a „temetői projektet”, még 2019-ben.

2020 márciusában a pályázaton nyert 5 millió forintot átutal-
ták, így érdemben nekiállhattunk a kerítés készítésének, az
anyagok megvásárlásának, a tervezett kapuk elkészíttetésének.
Kitisztítottuk a kerítés nyomvonalát. A fák kivágását leginkább
szerzetesrendünk alkalmazott munkása, Szél József és Imre atya
végezték. Sokat szenvedtünk az évtizedek során a gyepűbe
dobált koszorúk, mécsesek összegyűjtésével, amiben az önkor-
mányzati dolgozók is segítettek. A földhivatali térkép és a meg-
levő térképészeti pontok alapján kijelöltem a kerítést. 

Március legvégén jöhetett Varga Ferenc, kereki hívünk a
földmunkagépével és megkezdhette a tuskók eltávolítását. A
tavaszi szigorú karantén, és a markoló kezelő betegsége miatt
egy időre meg kellett szakítanunk a munkálatokat. Május elején
befejezhettük a kiszélesített nyomvonal tuskótlanítását és elpa-
nírozását. Időközben elkészült a kerítésoszlopok méretre vágá-
sa, a sarokkitámasztók hegesztése, és az oszlopokon a vezér-
drótok helyének kifúrása. Ez utóbbiért a tabi Trefeli családnak
tartozunk köszönettel, hiszen ezt a munkáját térítésmentesen
felajánlották szerzetesrendünk segítésére. 

Június 10-én és 12-én örömünkre nagy aktivitást tapasztal-
tunk a kerítésoszlopok és a kapuk meghirdetett alapozó festésé-
re. Még Somogydöröcskéről is átjött Somogyi Lászlóné, Tini,

hogy itt is kamatoztathassa festőtudományát. Miklósiak közül
ebben a munkában résztvevő asszonyok és fiatalok. (Zárójelben
a társadalmi munkájuk napjainak száma van feltűntetve):
Pollákné Schiller Szabina (1), Steinbacher Ferencné, Klári (2),
Baumann Ádámné (1), Hesz Marian (2), Földesi Piroska (2),
Erbár Ferencné, Anikó (2), Erbár Viktor (2), Polgár Hanna (1),
Steinbacher Dorina (1), Gerbovits Petra (1), Gerbovits Fanni
(1), Gerbovitsné Steinbacher Angéla (1), Péter Józsefné (1),
Bőhm Ivett (1), Steinbacher Jánosné (1), Steinbacher Ferencné,
Éva (1).

Mivel csak július végén tudtunk időt szakítani a folytatásra,
kaszálással kezdhettünk, mert az elgyomosodott sávban az akác
gyökérsarjak is kihajtottak. Az újonnan megtisztított területen
indulhatott a földfúrás, majd a kerítésoszlopok lebetonozása
Imre atya irányításával. Ebben rendszeresen segítettek az
önkormányzat dolgozói is (zárójelben az összes végzett munka-
nap a temetőrendezés során): Zsigó Márk (17,5), Pálinkás
Csaba (11,5), Riesz Gábor (10) Simon József (2).

A nyugati és a déli oldalon készült el először a kerítés. Az
oszlopok betonalapjának szilárdulása után ezen a két oldalon
kihúztuk a vezérdrótokat és a vadhálót is feldrótoztuk.
Augusztus végén, szeptember elején kezdtük el a kapuk alapja-
inak kiásását. A nagyon száraz, kemény földben sokat jelentett
Erbár Martin segítsége kis markoló gépével. Az alapok legna-
gyobb részéből a földet ő termelte ki. A keleti oldalon két
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kisebb, gyalogos közlekedést biztosító kaput alakítottunk ki, az
északi oldalon pedig a temető főbejáratát. Ebből az irányból
lehetséges szükség esetén gépjárművekkel is behajtani a teme-
tőbe.

A kovácsoltvas kapuszárnyak Tabon készültek Kocza Ró-
bert műhelyében. A téglából épített, belső részén rejtett vasbe-
tonnal megerősített impozáns kapuoszlopokat Imre atya
Schiller Mátyás miklósi kőművessel falazta fel. Köszönet illeti
Schiller Mátyást, mert 7 napos munkáját ingyen, társadalmi
munkában végezte. 

Október elején vonult fel kisgépeivel a zamárdi székhelyű
Szabó Kertépítő Kft., amelynek tagjai vállalták a temetői utak
kialakítását, szintezését. A kiásott úttükrök döngölt aljára a
betonszegélyek beállítása után vastag rétegben murvát terítet-
tek. Méretre szabott vashálókat befoglaló 15 cm-es betonréteg
került a szakszerűen elkészített alapozásra. A dilatációs héza-
goknak köszönhetően reméljük nem fog megrepedni a járda és
a feljárat. Hetekig tartott ez a munkafázis is, a kertépítők elis-
meréssel adóztak nekünk. Azt mondták, a Balaton-parton sok-
felé dolgoztak már, de nemigen szoktak a megrendelők mellet-
tük dolgozni, ha kellett az esőben a betonsimításban is segíteni,
illetve változatos ebédet főzni nekik minden nap. Ezekben a
napokban az egyik fő elfoglaltságom a főzés volt 6-8 emberre. 

Az északi bejárat kialakítása hosszabb időt vett igénybe.
Nemcsak azért, mert nagyobb, 3 oszlopos kapu készült ide, de
a szélső oszlopokhoz hozzákötődik támfal, valamint a nyugati
oldalán egy félig földbe mélyített mellékhelyiség is épült. A
bontott kemény, fagyálló téglák kevésnek bizonyultak, de
Sasvári Szilárd önzetlenül segített több utánfutónyi téglával,
hogy tudjuk folytatni a falazást. 

Már november közepe is elmúlt, mire a fehér cementes fugá-
zással végeztünk, megszépültek az oszlopok és a natúr tégla-
falak. Takács Csaba bekötötte a vízvezetéket, kialakította a
szennyvíz elvezető rendszert is, miután mi kiástuk. 

A kapuk használatba vétele után az utolsó oldalon is kihúz-
tuk a kerítésdrótot. Ebben megint többen segítettek, s nemcsak
az önkormányzati dolgozók a munkaidejükben. A déli kapuk
beépítés utáni tisztítását és fedő festését még az enyhébb idő
lehetővé tette, hála Baumann Ádámné, Steinbacher Ferencné,
Klári, Steinbacher Ferencné, Éva és Steinbacher Jánosné
önkéntességének.

Már a decemberi éjszakai fagyokból is ízelítőt kaptunk, mire
lebetonozhattuk a WC és az emésztő gödör fedelét, szigeteltük,
majd földdel takartuk, védtük. Az északi kapun kívüli rész, a
csatlakozás kialakítása a főúthoz volt az utolsó munka tavaly.

Nagyon örültünk, amikor végre összetakaríthattuk az építési
törmeléket, s letehettük a szerszámokat, hiszen lassan a kará-
csonyfák beszerzését kellett intéznünk.

Köszönjük azoknak, akik segítettek. Nem gondoltuk, hogy
nekünk is ennyi időnket elveszi a Miklósi temető. Szerzetes-
rendi terveink más munkálatai halasztódtak a pályázati határ-
idők betartása miatt. Kicsit elkeserítő volt, amikor csak magunk
dolgoztunk, ketten-hárman fúrtuk az oszlopok helyét, húztuk a
kerítésdrótot. 

Végezetül felsoroljuk a munkanapló összesítése szerint a
temetőben legtöbbet dolgozók és az eddig nem említettek
nevét, akik fontosnak tartották, hogy segítsenek és részt vegye-
nek a Miklósi temető szebbé tételében. (Zárójelben a munkana-
pok száma):

Szél József, az SJP szerzetesrend alkalmazottja (56),
Galbavy Jenő József SJP prior atya (47,5), dr. Sipos Imre SJP
atya (42,5), Mikó Gábor propedeotikus évre a szerzetesrendhez
küldött papnövendék (34,5), Molnár Ákos SJP (8), Steinbacher
Ferenc (Hegyi u.) (5), Erbár Milán (2,5), Erbár Martin (2),
Gerbovits Béla (2), Sasvári Szilárd (2), Beke Róbert (1,5),
Steinbacher Ferenc (Rákóczi u.) (1), Steinbacher Gyula (1),
Beke Róbert (1,5), Erbár Ferenc (0,5), Csík Dávid (0,5), Vas
Zoltán (0,5), Steinbacher Sándor (0,5).

Családi szinten Miklósiból az Erbár, a Schiller, a Stein-
bacher és a Gerbovits család tagjai aktivizálták magukat a leg-
jobban. Köszönet illeti a Miklósi önkormányzatot, hogy mun-
kásait sokszor a rendelkezésünkre bocsátották. Természetesen
örültünk annak is, ha valaki fél napra időt szakított a temetői
munkára, pedig a saját házát is akkortájt építette. Kovács József
traktorával jött el segíteni Tabról.

Külön köszönjük azoknak az önzetlen segítségét, akik nem
Miklósi lakosok, de az ügyünk mellé álltak, azaz jókor látogat-
tak meg bennünket és eljöttek részt venni a kerítéshúzásban,
falazásban, betonozásban: Dizseri András, a Hír Tv bemondó-
ja Budapestről (2,5), Flehner Péter győri papnövendék (2),
Kovács Tibor tanár Kecskemétről (1), Kruppa Gábor építész-
mérnök Budapestről (0,5). Bozán György Budapestről (0,5).

Köszönjük Szabó Lászlónak, a Szabó Kertépítő Kft. vezető-
jének és alkalmazottainak a precíz, megbízható munkát, szerve-
zést, igényeinkhez való alkalmazkodást, a vállalt munkájuk fö-
lötti teljesítést. Csak ilyen összefogással és áldozatvállalással
sikerülhetett, hogy a Miklósi temető rendezett legyen, méltó
nyughelye a szeretett híveinknek. Vigyázzanak rá, tisztaságára,
rendjére!

Galbavy Jenő József
SJP prior atya

PÁLYÁZATI SEGÍTSÉGGEL
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A ma világában három-
féle ember él. A hívő, az
ateista és a bizonytalan.
Feltettük-e egyszer is
magunknak a kérdést,
hogy melyik csoportba
tartozunk? Fel kellett ten-
nünk, vagy anélkül is tud-
juk a választ ott legbelül a
lelkünk mélyén?

A keresztények és
Jézus között lévő kapcso-
lat személyenként nagyon különböző. Más-más módon közele-
dünk hozzá, másként éljük meg az összetartozást. Sokak szá-
mára a Jézussal való kapcsolat a hozzá való imádkozásból és a
vasárnapi templomba járásból áll. Vannak, akik hagyják, hogy
Jézus áldozat legyen bűneikért, de a vele való kapcsolat itt
véget is ér. Mások számára Jézus követni való példa, de miután
Ő a mennyben van, ők pedig itt lent, nem igazán gondolnak
arra, hogy kapcsolatuk legyen vele, és emiatt, valóban nincs is. 

Az év két szakában: a karácsonyra és a húsvétra való készü-
léskor azonban kivétel nélkül minden ember lelkén bekopogtat,
s talán nincs is olyan, aki ne nyitna neki ajtót.

A húsvétot megelőző nagyböjti időszak arra szólít bennün-
ket, hogy ezt az ajtót folyamatosan tartsuk nyitva, és éljük meg
egyre mélyebben a vele való személyes kapcsolatunkat.
Amikor rutinszerűen vagy gondolatainkban elkóborolva saját
megoldhatatlan problémáink kötnek le, hányszor gondoljuk,
hogy Jézus velünk van? Pedig, ha ajtót nyitottunk neki, akkor
otthon érzi magát a szívünkben. 

Ez a mostani időszak segíthet nekünk felfedezni Jézus jelen-
létét. Azonban a megszokotton túl más módokon is keresnünk
kell. A környezetünkben, az utcán, talán az emberekben, akik
mellett esetleg csak elhaladnánk. Mert ott van, diszkrét jelenlét-
tel. Támogat, biztat bennünket és növekedni hagy. Segít, hogy
beengedjük lelkünkbe a hit, a remény, a szeretet megújításának
igényét.

Éljünk hát a lehetőséggel, szakítsunk egy fél órát a minden-
napjainkból, és keressük Jézust teljes szívből.  Hiszen megígér-
te, hogy aki keresi Őt, az megtalálja. Jézus azt mondta:

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és
ajtót nyitnak nektek…”

H. Iné

MAGVACSKA
Hittansarok

Kérdéseink megválaszolása segíti a lelki felkészülést.
1. Mi a Nagyböjt?

a) előkészületi időszak húsvétra                 
b) készülődés Jézus születésére

2. Hány napig tart a nagyböjt?
3. Milyen napon, milyen szertartáson hangzik el a temp-

lomban?
„Ember emlékezzél, porból vagy és porrá leszel…”

4. Fejezd be az állításokat , hogy igazak legyenek a nagy-
böjt  időszakára!
– „A miseruha színe  l...…., amely egyben a b…...….....
színe
– Az oltárokat nem díszítik v……….....”

5.  Számozd  meg a rajzokat a KERESZTÚT történései-
nek sorrendjében!

1. Jézust halálra ítélik.
2. Jézus a keresztet vállára veszi.
3. Jézus először esik el a kereszttel.
4. Jézus találkozik anyjával, Máriával.
5. Cirenei Simon segíti Jézusnak vinni a keresztet.
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
7. Jézus másodszorra esik el a kereszttel.
8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat.
9. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt.

10. Jézust megfosztják ruháitól, és epével itatják.
11. Jézust rászegezik a keresztre.
12. Jézus meghal a kereszten.
13. Jézus testét leveszik a keresztről, és Mária ölébe fek-

tetik.
14. Jézust sírba teszik.

A nagyböjtben készítsük fel lelkünket a hit, a remény és a
szeretet megújulására!

Magdi néni

Jézus jelenléte
mindennapjainkban
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Bérmálási feljegyzések
1932-ből

AVeszprémi Egyházmegye Érseki Levéltárának kiadásá-
ban jelent meg 2000-ben  Rott Nándor veszprémi püspök
bérmálási feljegyzései 1921–1938. című forráskiadvány.

A kötetben több utalást találunk plébániáinkra. A lassan már
évszázados beszámolók utalnak többek között a somogyi útvi-
szonyokra a 20. század elején, de a régi kárai templomra is,
amelyről mára már nem sokat tudunk. Érdemes tehát fölidéz-
nünk a múlt század eleji, a falvak életében ugyancsak jelentős
püspöklátogatások hangulatát.

Rott Nándor 1917–39 között volt a veszprémi egyházmegye
püspöke. A bérmálások alkalmával készített sajátkezű feljegy-
zései rávilágítanak hatalmas munkabírására és a szinte minden-
re kiterjedő főpásztori gondosságára. 1921 és 1938 között éven-
te több mint négy hónapot töltött bérmálással, illetve nagy
kiterjedésű egyházmegyéjének látogatásával. 

A megyés püspök Veszprémből a székesegyház nagy harang-
jának zúgása közben indult fekete parádéslovaktól vont gyö-
nyörű hintón a bérma-körútra, melynek a végén ugyancsak a
nagyharang ünnepélyes zengése mellett érkezett vissza. A bér-
málásra érkező püspök fogadása nagy ünnepélyességgel történt:
a járás határán a főszolgabíró fogadta díszhuszár kíséretében, a
plébániák határában pedig lovas bandérium köszöntötte, majd
kísérte a főpásztort. A templom közelében felállított díszkapu-
val várta a hívősereg az érkező megyés püspököt. A hét minden
napján tartott bérmálást, és a soron következő plébánialakban
szállt meg. Nézzük miket jegyzetelt Rott Nándor püspök úr,
amikor a környékünkön járt:

Kapoly Itt bérmáltam 1925. május hó 16-án, szombaton,
ragyogó időben s pedig 118-at. Sohasem volt bérmálás itten.
Szántódról mentünk ide reggel, jó 20 kilométer távolságra van
Szántódtól.

Temploma igen kicsiny. Nincsen semmiféle vagyona. Ruhái
szegényesek, nagyon egyszerűek. A kehely, melyben miséztem,
az apátságé volt. Különben igen jó karban van a templom. Új
plébánia készül. Igen szép és okosan tervezett épület.

Plébániának van 20 kat. hold igen jó földje; ugyanennyi a
ref. papnak; a katholikus kántornak pedig van 10 holdas java-
dalma s páronkint 1 mércze gabonája, ugyanennyi van a pap-
nak is. Nehezen fizetik, igen szegények.

A kapolyi kántor elég jó és gondos apa, van neki öt gyerme-
ke. Valamennyi főiskolát akar végezni, leányai gymnazisták
Kaposváron, fiai mérnökök akarnak lenni. A levente-egyesüle-
tet nagyon szépen megcsinálták. Leginkább a katholikus kántor
vezeti azt. A plébános Lengyel Jenő; kántortanító:….

Vannak gyakori elválások, azután össze állanak egymással
az egyes ilyen szerencsétlenek; van itt vagy 12-15 adventista s
szombatos s van ugyanennyi baptista. A katholikusokból össze-
sen csak kettő pártolt el. – Az egyke itt még nem pusztít. Van 42
iskolás. A hívek száma gyarapodott s pedig jelentékenyen az
utolsó 15 év alatt.

Törökkoppány Itt bérmáltam 1928. május 31-én Pünkösd
hetének csütörtökjén, gyönyörű meleg időben tizennégy év után.

Miklósiban bérmáltam 1932. június 3-án is festo SS. Cordis
Jésu [Jézus szívének ünnepén], esőben, de különben lágy idő-
ben 146-ot. Délután az eső megállt, s rettenetes úton, valóságos
iszaptengerben, lyukas, gödrös pocsolyákon át Kára községnek
mentünk, s innét Szorosadon át Törökkoppányba. 

Kárának gyenge kis kápolnája van Szt. Kálmán tiszteletére.
Szeretnének jó megoldást. Téglát és ezenfölül épületfát. A
döröcskei téglaégetőnél lehetne égetni selejt fából egy kemen-
cére valót, mintegy 30 ezer darabot s 4 ezer zsindelyt. Kellene
hozzá mintegy 50 méter selejt fa, tuskó, gyökér stb… ez megbe-
szélendő Rádyval és Magyar János erdőmérnökkel.

[A miklósi] Templom nagyon szép rendben. A derék
Lérántnak műve. [Léránth Antal, aki 1888–1895 között volt
Miklósi plébánosa, ő szervezte meg a miklósi templom építé-
sét] Elég nagy a híveknek. Hatalmas épület. Szép boltíves, per-
sze rabicz boltozat! 

Ruhák, kehely, stb. rendben…
Iskolában szép kettő tanterem Tiszta termek. Tanerők:

Schiller nevű kántortanító, s felesége: Szakács Jolán. Az iskolá-
ban igen szép eredményt tapasztaltam: a tiszta német gyerekek
pompásan olvasnak magyarul. 

A Miklósi Historia Domus beszámol dr. Rott Nándor püspök
úr előző bérmálásáról is Miklósiban. A főpásztor 1925. május
20-án már járt a faluban, akkor 247 hívőnek szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét. (Ha belegondolunk, ma alig van ennyi
lakosa a falunak…) Gréber Gyula plébános megörökítette az
utókornak, hogy 1925-ben nagy készülődés előzte meg a fő-
pásztor érkezését. Geiger Magdolna Miklósiból Amerikába
vándorolt hívő adományából újjáfestették a kálvária stációs
képeit. A püspöki látogatásnak a lelki mellett anyagi haszna is
lett, a templom harminc év alatt elhasználódott fazsindelyeinek
palára cseréléséhez a püspök úr adománya is hozzájárult. A tel-
jes összeget a Miklósi származású Hesz Mátyás bakonyoszlopi
plébános hagyatéka, a közbirtokosság áldozatvállalása és a
templompénztár biztosította.

Dr. S. I.

MÚLTIDÉZŐ

Rott Nándor püspök (1869–1939)
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KERESZTELÉS

Törökkoppányi plébánia területén: Botos András és Botos
Eliza fia, Tamás Hunor (Törökkoppány, aug. 16.); Kurucz
Sándor és Kurucz-Katona Rita fia, András (Somogydöröcs-
ke, okt. 3.) részesült a keresztség szentségében.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Varga György (71 é. –
nov. 24.) (Törökkoppány); Zsigó Dezső István (70 é. – nov.
28.) (Somogydöröcske); özv. Boldizsár Béláné sz. Ács Teréz
(82 é. – dec. 4.),
Miklósi plébánia területén: Pálfi István Ottó (73 é. – okt.
22.) (Zics); Sári Józsefné sz. Riez Mária (60 é. – okt. 24.)
(Zics); özv. Brunner Istvánné sz. Vágner Mária (84 é. – nov.
22.) (Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: özv. Liebl Károlyné sz. Huszár
Erzsébet (94 é. – okt. 27.) (Somogymeggyes); özv. Nagy
Istvánné sz. Bogdán Julianna Ibolya (63 é. – okt. 28.)
(Kereki); Pálfi Istvánné sz. Benyes Terézia (81 é. – nov. 14.)
(Kapoly); özv. Bőhm Miklósné sz. Uzonyi Mária (86 é. –
nov. 18.) (Pusztaszemes); Balogh Gyula (46 é. – nov. 20.)
(Kereki); özv. Hegedüs Józsefné sz. Jakab Mária (74 é. –
nov. 21.) (Kereki) elhunyt. 

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2020. IV. negyedév

Akaposvári Rippl-Rónai
Megyei Hatókörű
Városi Múzeum rend-

szeresen jelenteti meg termé-
szettudományi, régészeti és
néprajzi tanulmányait nívós
köteteiben. A Somogyi Mú-
zeumok Közleményeinek első
kötetét még 1973-ban adták
ki. Ennek a sorozatnak a jogu-
tódja a 2013-tól megjelente-
tett A Kaposvári Rippl-Rónai
Múzeum Közleményei, mely-
nek immár a 7. kötetét vehetik
kezükbe az érdeklődők. Azért
ajánljuk jó szívvel e könyvet,
mivel lelkipásztori területünk
múltjával kapcsolatos tanul-
mányok is helyet kaptak
benne.

Kocsis Edit és Varga Máté:
Kályhacsempék és kályhasze-
mek a kereki várból tanul-
mány régi adósságot törleszt.
A Kereki vár területén mind
ez ideig komolyabb feltárás
nem történt, csupán két kisebb
kutatást lehet megemlíteni a
20. század derekáról. S, hogy
mennyire érdemes lenne ezt
folytatni, azaz a komolyabb
várfeltárást elvégezni, mi sem
bizonyítja jobban, mint az
eddig múzeumba került lelet-
anyag értő, összehasonlító
elemzése. A Kereki mázas
kályhacsempék Zsigmond-
kori (1387–1396) analógiáit a
budai várban is megtalálták.
Már Sági Károly 1961–62-
ben végzett ásatása után írta,
hogy a Kereki várban egy rep-
rezentatív, mesejelenetes má-
zas kályha mellett feltehetően
másik két helyiségben is lehe-

tett díszes kályha, sőt még két
egyszerűbb szemes kályha
darabjai is előkerültek. 

A kötet legnagyobb – 9
szerzős – tanulmánya összeg-
zi a Somogy megyében
2018–2019-ben lezajlott régé-
szeti kutatások eredményeit.
Itt egyebek mellett olvasha-
tunk arról, hogy a karádi
templom felújítása során a
templomban a padlózat fel-
szedése során megtalálták a
falu középkori templomának
alapjait is. Az Árpád-kori, fél-
köríves záródású, egyhajós
román templom padlószintje
30 cm-rel van alacsonyabban
a mai járószintnél.

A Törökkoppány központ-
jában Molnár István régész
vezetésével 2019 őszén elkez-
dett ásatások eredményeinek
hivatalos, régészeti összefog-
lalója is helyet kapott a
könyvben. Szerencsére 2020
nyarán, a koronavírus járvány
első hulláma csitultával foly-
tatták a feltárást, így lassan
körvonalazódhatnak a török
gőzfürdő egyes helyiségeinek
méretviszonyai. Megtalálták a
tüzelőberendezés maradvá-
nyait, s hosszú szakaszon
kibontották a feltehetően
illemhelyből induló, több
kanyarral a Pernesz-patak felé
futó, 35-40 cm mély, zömé-
ben laposabb faragott kövek-
ből kialakított nyitott csator-
nát, amiben egykor a fürdő
használt vizét engedhették le.
A feltáráson talált értékes
leletanyagot a múzeumban
tisztítják, értékelik. Nagy
mennyiségű kerámiatöredék
mellett 16-17. századi pénzek,
gyűrűk, plombák, török mér-
legsúly, szablya keresztvasa,
gyertyatartó darabja, egyéb
fémtárgyak, üvegkarperecek
darabjai és számos pohár
alakú kályhaszem töredéke
került elő.

szerk.

Harsányi Lajos:

Szédít nagysága
a világnak

Szédülök… Nagy hegyormon állok.
A völgyben lenn: az élet.
Jaj, mennyi szörnyű küzdelem
Semmivé lett.

Mennyit akartak, mennyit sírtak!
Az évek hogy futottak!
Hogyan hulltak kihűlt szívekkel
Sírjukba a halottak!

Szédít nagysága a világnak.
Megrendít kicsi létünk.
Nagyok mi csak akkor leszünk tán,
Hogyha a túlvilágba lépünk!?
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