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Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a „velük születetten”
fogyatékkal élők világa a legelesettebb.
Mondhatnánk, hogy egy csomó értelmezhetetlennek tűnő
evelet hozott a posta. Benne karácsonyi témájú festménye- jelenség közepette élünk, bezárva egy magunk által, magunk
ket idéző üdvözlő- és ajándékkísérő kártyák, könyvjelzők. köré épített és kifejlesztett – civilizációnak csúfolt – internálótáNaiv, de rendkívüli alapossággal kidolgozott képek, borban.
helyenként ihletettséget mutató, sőt művészi kivitelezésben. A
A felsorolt jelenségek az emberi létezés rendkívüli törékenySzájjal és Lábbal Festő Művészek Kiadója mellékelt egy olyan – ségére, gyarlóságára mutatnak. Pedig még nem is említettük a
szájjal „kézíró” és festő, fogyatékkal élő ember által írt – levelet cunamik, a hurrikánok, földrengések, pusztító árvizek, milliókat
is, amelyben a névvel és fényképpel bemutatkozó alkotók támo- elragadó járványok félelmetes hatását. Sem a világvége emlegegatást kérnek „karácsony ürügyén”. Azután további küldeménye- tését.
ket is találtam a levélládában: egy Williams-szindrómás kisfiú
Azt hiszem, ránk fér egy kis vigasztalás. Kozmikus arányokmegsegítését kérték, meg leukémiban és a személyesség szintjén is.
ás gyerekek kezeléséhez szükséges
És – ahogy Pilinszky is megfogal„drága” eszközök beszerzéséhez
mazta „…visszatérve éjszaka szotámogatást, Down-kóros betegek,
bánkba… elfogadva az elfogadhatovábbá vakok és gyengénlátók
tatlant” – ezt be is szoktuk ismerni.
ellátásához kértek segítséget.
Újra és újra.
Elgondolkodtam. Annál is
Hiszen az ember-vándor néha
inkább, mivel a legszűkebb csalámegáll. Több kell neki, mint a
dunkban is megéltem(tünk) olyan
karácsony fénylő csillogása.
történeteket, amikor nagy volt a
Kevesek a tárgyak, bármennyit futrászorultság. Nem feltétlenül csak
kostunk utánuk. … Ilyenkor deanyagi tekintetben, de még inkább
cemberben… több kell… Valaki,
egyesek (elsősorban orvosok) lelkiaki megért… aki igazán ismer…
ismeretes „mellénk állásában” és
akiben bízhatok…
kedves ismerős és ismeretlen sokak
Talán majd a Gyermek… Ha
– szó szerint – erkölcsi támogatásálenne annyi hitünk, mint a napkeleban. Élettapasztalataim nyomán
ti bölcseknek…
őszintén hiszek az ima erejében.
Dr. Párdányi Miklós
Istenem! Mennyi keserűség, fájSJP Szerzetesközösség
dalom, gyötrő hiányosság, kiszol- Háromkirályok a Szentcsaládnál (13. századi veret)
külső testvére,
gáltatottság, elesettség, mellőzötta Budai Ciszterci Szt. Imre
ség, elfeledettség és nagyon sokszor megalázottság. És a megértGimnázium nyug. igazgatója
hetetlenség kínzó érzése. Miért?...
A felsoroltak messze többsége veleszületetten, vagy kicsi/ifjú
ANDREA SCHWARZ:
életkorban betegségbe keveredve, „önhibáján kívül” él fogyatékkal, terheltséggel súlyos hiányossággal, esetleg a halál árnyékában. Nem tehetnek nyomorúságukról. Csak kis hazánkban is
több tízezren vannak ilyenek.
Aztán továbbgondoltam a dolgot. Nézzük csak meg a „szerenA világosságra vártam,
csésnek” látszó többséget. Ismét csak kis hazánkban legkevesebb
de talán
1 millió ember él olyan pusztító anyagi, szellemi és széles értea várakozás is
lemben vett erkölcsi nyomorban, amiből – emberi értelemben –
már világosság.
semmi esélyük sincs a kikerülésre. Továbbá – részben átfedésben
A
beteljesedésre
vártam,
az előzőekkel – van félmillió ismert alkoholbetegünk, sok-sok
de
talán
ezren közülük az „elithez” tartoznak. Aztán van legalább száza vágyakozás is
ezer – többnyire fiatal – drogosunk is, ám közöttük vagy 15 ezer
már beteljesedés.
kifejezetten „elit kokós”. Továbbá lassan – az igazán teherbíró
Az örömre vártam,
életkapcsolatra való alkalmatlanság katasztrofális jeleként –
de talán
vagy 50 %-nyi felbomlott házasság eredményeképpen, iszonyú
csalódottság és bizalmatlanság az emberi kapcsolatok „piacán”.
a könnyek is
És akkor még nem is beszéltem (és nem is fogok) a politikáról.
már az élet jelei.
És ugyancsak nem a rengeteg hatalommal, dölyfösséggel,
Istenre vártam,
álszentséggel, erőszakkal és erőszakolt intézményesítettséggel
és egy Gyermek jött a világra.
támogatott hazugsággal „überelt” nyomorúságról és gyalázatról.

L

Másfajta ünnep
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TESTVÉREINK, A SZENTEK
Páter Kiss Szaléz
Kiss Szaléz ferences szerzetes a bontakozó kommunista
diktatúra egyik első magyar áldozata. Élete példája annak,
hogyan lehet következetesen a végsőkig hű maradni a hit és
az igazság mellett egy olyan korban, amely tagadja Istent, a
nemzetet pedig legyőzendő ellenségnek tekinti.
Kiss Szaléz 1904. július
27-én született Szegeden. A
szegény családból származó
fiú 16 évesen kötelezte el
magát a szerzetesi élet mellett. Egerben töltött újoncévei
után mindössze 21 éves, mikor örökfogadalmát leteszi a
ferences rendben. Ebből is jól
kitűnik mennyivel érettebb és
bátrabb volt kortársainál lelkének Istenre való nyitottságában és odaadottságában.
Már pappá szentelését követően élete fő feladatának az lom súlyos visszásságai, a
ifjúsággal való foglalkozást demokráciát lábbal tipró intartotta. Négy évet Pécsett tézkedései. „Ha valaki reakvolt kollégiumi prefektus, ciónak nevezi a bátor kiállást
majd Jászberénybe helyezték, saját elvei mellett, akkor én és
azonban egy 1936-ban megje- minden katolikus pap reakciólent éles hangú cikke miatt el sok vagyunk.” – vallotta 1945
kellett vállalnia egy amerikai nyarán.
„A kereszténység nem
missziót. Öt évet szolgált a
világmegvetésre
nevel, hanem
New Brunswick-i plébánián,
ahonnan 1942-ben honvágytól a teljes élet igényét szorgalgyötörten tért vissza háború mazza. Nem elég neki a fél
sújtotta hazájába. Először vagy a negyed érték, az egéDebrecenbe, ahol a Gestapo szet igényli. Csak a legteljekis híján letartóztatta. 1944 sebb demokrácia elég neki.”
júniusában rendi elöljárói még (1946)
A Szaléz atya elleni fellémeg tudták menteni Gyönpés egyik fő oka éppen az lett,
gyösre helyezésével.
A végéhez közeledett a
háború, aminek pusztításai
láttán még fontosabbnak tartotta az intenzív foglalkozást
az ifjúsággal. Megalapította a
Keresztény Demokratikus Ifjúsági
Munkaközösséget
(KEDIM), amely komoly
eredménnyel fogta össze a
megzavarodott, kommunista
ideológiákkal félrevezetett
ifjúságot. Lelkigyakorlatai
egymást követték. Nagyfokú
szellemi igényesség jellemezte, s ebben környezetére is
hatással tudott lenni. Igazi sajtóapostol volt, számos cikk és
tanulmány szerzője.
Jó pásztorként vigyázó szemeit nem kerülték el a hata-

hogy a hatalom tisztában volt
vele: az ifjúság – különösen,
ha keresztény értékekre alapozva szerveződik – az ellenállásnak a legerősebb bázisa
tud lenni.
1946. április 28-án, húsvétvasárnap demokráciaellenes

összeesküvés vádjával letartóztatták Kiss Szalézt és „társait”: több mint ötven középiskolás fiút. Alaposan megtervezett, szerteágazó koncepciós perhadjárat első állomása
volt ez az őrizetbe vétel,
amellyel megfélemlítésükön
túl a magyar egyházi hitélet
módszeres
felszámolását,
illetve a felette való teljes
ellenőrzést akarták elérni.
A vád az előre megírt
„kihallgatási” jegyzőkönyvekből derült ki: néhány fiatal
fiú szovjet katonák ellen
merényleteket követett el
1945/46-ban Gyöngyösön és

környékén. A megfélemlítő
erőszakos vallatás során elérték, hogy a gyerekek azt állítsák: Szaléz atya bíztatta fel
őket a bűncselekmények elkövetésére, melyek után gyónások alkalmával feloldozta
őket, majd pedig fegyvert
szerzett nekik további merényletek elkövetésére.
A fiatal szerzetest először
Gyöngyösön vallatták, majd
az Andrássy út 60-ba vitték. A
szörnyű bántalmazások, szovjet mintájú kínzási módszerek
most is csak egy célt szolgáltak: azt vallja, amit ők hallani
akarnak, az igazság itt nem
érdekel senkit. Miként később Mindszenty bíboros, ő is
az igazság melletti hűséget
választotta. Hiába verték addig a talpát gumibottal, hogy a
tárgyalásra csak mankóval
tudott menni.
A túlzásba vitt kínzások
miatt nem volt lehetőség a tervezett látványos kirakatperre.
A Mindszenty-per, sőt a köztársaság-ellenes összeesküvés
főpróbájának szánt ügyet
ezért átadták a szovjet katonai
hatóságoknak. Négy halálos
ítélet született, a legenyhébb
büntetést a kiskorúak kapták:
7 évet szovjet lágerben. Az
ítélethirdetésnél a magyarul
nem tudó bírák tolmács híján
kézfeltartással mutatták a
büntetés idejét. A 14–17 éves
gyerekek azt gondolták, hónapot mutatnak. Csak később
tudták meg, hogy éveket.
Kiss Szalézt valószínűleg
1946 októberében végezték ki
a sopronkőhidai gyűjtőfogházban. Sírhelye ismeretlen,
szerzetestársai még évekkel
később sem tudták biztosan,
hogy mi történt.
Fontos, hogy ne felejtsük el
a kommunizmus áldozatait. A
püspöki konferencia 2011
december elején hozott döntése értelmében támogatta hét
mártírhalált halt ferences szerzetes – Körösztös Krizosztom,
Kovács Kristóf, Hajnal Zénó,
Kiss Szaléz, Lukács Pelbárt,
Kriszten Rafael, és Károlyi
Bernát – boldoggá avatásának
ügyét.
Ákos testvér

3

2012/4

SZENT ÁNYOS
ÜNNEPÉN
Már több alkalommal is beszámoltunk a tihanyiak andocsi
zarándoklatairól, amelynek fontos közbülső állomása a pusztaszemesi templom. Tíz év alatt egyre mélyebb kapcsolat alakult
ki a Balaton két oldalán fekvő település között.
Idén szeptemberben Bulcsú – a zarándoklat vezetője – invitált minket apátságuk védőszentjének napjára. Szent Ányos
ünnepét november 17-én tartja az Egyház. A hagyomány szerint
az imája miatt menekült meg püspöki székhelye, a hun király –
Attila – ostroma elől.
A meghívásnak eleget téve, Pusztaszemesről néhányan részt
vettünk az ünnepségen. Alighogy megérkeztünk a Tihanyi
Apátsághoz, Bulcsú köszöntött bennünket, nagyon örült neki,
hogy most mi „zarándokoltunk el” hozzájuk.
Harangzúgással, a kórus énekére kezdődött meg a bevonulás: elöl a kereszt, majd az atyák és végül a veszprémi érsek.
Minden padon helyeztek el imafüzeteket, így a hívek is bekapcsolódhattak az énekes szentmisébe.
Márfi érsek atya tartotta a prédikációt. Nagyon jól összefoglalta Szent Ányos életútját, tetteit. Párhuzamot vont korunkkal:
erőt adva a híveknek, hogy továbbra is kitartsanak az
Anyaszentegyház tanításában.
A szentmise után dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel atya
buzdította a jelenlevőket, hogy az ókori egyházhoz hasonlóan,
vegyünk részt bátran az apátság felső szintjén tartott agapén. A
felső szintre érve, Richárd atya egy mikrofonnal járt-kelt a
résztvevők közt és ismertette az apátsági menüt, ami igazi balatoni halászlé volt. Külön köszöntötte a pusztaszemesi valamint
kőröshegyi hívek közül azokat, akik részt tudtak venni Szent
Ányos napján. Megköszönte, hogy patronálják évről-évre a
zarándokokat, valamint Isten kegyelmét kérte, hogy ez a jövőben is így maradjon.
Nagyszerű volt viszontérezni, azt a kedvességet, amellyel
minden év szeptemberének első hétvégéjén várjuk őket.
Csicsa Dániel
Pusztaszemes

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek főcelebráns a Tihanyi
Apátságban

A többlet imádsága
Egy kicsivel több türelmet, hogy elviselhessem azokat,
akikkel olyan nehéz együtt élnem. Egy kicsivel több állhatatosságot, hogy folytathassam kötelességeimet, melyek kívánságaimmal teljesen ellentétesek. Egy kicsivel több alázatosságot, hogy megmaradjak azon a helyen, ahová Isten állított,
bár ez a hely nem vág egybe sem álmaimmal, sem terveimmel. Egy kicsivel több belátást, hogy az embereket olyannak
vegyem, amilyenek, s nem amilyeneknek szeretném őket.
Egy kicsivel több okosságot, hogy mások ügyeivel minél
kevesebbet foglalkozzam, s magamat ne izgassam miattuk.
Egy kicsivel több erőt, hogy türelmesen fogadjam azt az eseményt, amely éppen most megzavarta az örömömet. Egy
kicsivel több kedvességet, hogy ne mutassam megbántottságomat. Egy kicsivel több önzetlenséget, hogy mások helyzetébe minél mélyebben beleélhessem magamat.
(J. H. Newman bíboros)

Méltó környezet háborús és hétköznapi hőseinknek
A Zics Faluért Alapítvány kezdeményezésére, együttműködve az önkormányzattal, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Vöröskereszt Zicsi Szervezetével megkezdődött Zics
központjában az Emlékpark felújítása. Zics község lakossága
1989-ben Schmidt János szervezésében emlékművet állított a II.
világháború zicsi áldozatainak. Az alapítvány indítványozására
2004-ben úgy döntött a község vezetése, hogy emléket állít
mindazon egyházi és civil személyeknek, akik munkásságukkal
hozzájárultak településünk fejlesztéséhez. Az első kopjafát
2004-ben Mester József tiszteletére állítottuk a lovaspályán, aki
egyben a létesítmény névadója is. Őt követték Frisch Jakab,
Zupán József, Czene József és Egyed Lajos tanítók, akik apáinkat, minket és gyermekeinket tanítottak a betűvetés tudományára. Lovas János és Szalay János plébánosoktól a jó Istenbe vetett
hitet és a keresztény erkölcsöt tanulhattuk meg mindannyian.
Az önkormányzat és a civil szervezetek ezért úgy döntöttek,
hogy méltó környezetet alakítanak ki a háború áldozatai és a
hétköznapok hősei emlékének megőrzéséhez. Amint már látható, az alapítvány elkészíttette az emlékmű előtti terület térköve-

zését, amely 300.000 Ft-ba került. A munka folytatására adománygyűjtő vacsorát szerveztünk, melynek összegét az emlékpark további kialakítására terveztük fordítani. A vacsora bevétele 102.500 Ft volt, adományokból eddig 129.000 Ft folyt be.
Időközben kiderült, hogy az emlékpark kialakítására pályázatot
lehet benyújtani, ezért úgy határoztunk, hogy a befolyt adományt a pályázat benyújtásához szükséges költségek fedezetére
fordítjuk. A tervdokumentációk a látványtervekkel együtt településünk ifjú tájrendező és kertépítő mérnöke Balha Gabriella
munkái. (Az önkormányzat épületében a látványterv megtekinthető.)
Az emlékpark költségvetése 14 millió forint. A munkálatok
megkezdése, ismerve a pályázatok elbírálásának „sebességét”,
2013. augusztusa környékén várható. Izgatottan várjuk, hogy a
Gabika által megálmodott szép emlékpark elkészüljön.
A Jó Isten áldja meg mindazokat, akik adományaikkal, vagy
akár csak erkölcsi támogatásukkal is hozzájárultak az emlékpark kialakításához. Köszönjük.
Szervezők
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ORGONAJAVÍTÁS

MAGVACSKA

A miklósi templom orgonája a környék legnagyobb hangszere. 1903-ban készítették a „Rieger Testvérek császári és királyi
udvari orgonagyárában”, a Historia Domus szerint 1904-ben
szerelték össze a miklósi templomban.
Orgonáink időről időre karbantartást igényelnek a megfelelő hangzás biztosítása érdekében. Mivel hozzáértő szakember kevés van hazánkban, nem
olcsó a javítás. A miklósi orgona felújítását tovább nem halaszthattuk, hiszen a regiszterek
sorra leragadtak, több hang
nem szólt, a hangszer elhangolódott, csaknem lehetetlenné vált
a templomi énekek orgonakísérete.

Hittansarok
Elérkezett az év legmeghittebb ünnepe, karácsony. Értünk,
emberekért, a mi üdvösségünkért (...) emberré lett – imádkozzuk a Hiszekegyben. A Mennyei Atya Fiát küldte nekünk,
a legszebb ajándékot kaptuk. Fogadjuk be Őt otthonainkba,
legyen a legkedvesebb vendégünk! Nélküle nincs igazi karácsony! S kérjük: maradjon nálunk egész évben!
ALSÓSOK: A karácsony ünnepkör evangéliumainak szereplőiről szólnak az alábbi idézetek. A betűrejtvény segít a
megoldásban. Kiről is van szó?
1-A
7-F
13-L
19-P
2-Á
8-Gy
14-M
20-R
3-B
9-H
15-N
21-S
4-Cs
10-I
16-O
22-Sz
5-D
11-J
17-Ó
23-T
6-E
12-K
18-Ö
24-Zs
Magához hívatta a bölcseket és megkérdezte tőlük a csillag
megjelenésének idejét. 9-6-20-17-5-6-21
Bementek a házba, földre borultak előtte és ajándékokat
adtak neki. 15-1-19-12-6-13-6-23-10 3-18-13-4-6-12
Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek! 1-15-8-1-13
Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, jászolba fektette. 14-2-20-10-1

November elején egy állványt építettünk a kórus elé, hogy a
játszóasztalt szét lehessen szedni, teljesen kitisztítani, a hibákat
megszüntetni. Kerekes Sándor szakértelmének köszönhetően
csaknem három hétig tartó renoválás után újra szépen szól a
híres hangszer. Könnyen lehet, hogy az orgona ilyen alapos
szétszedése és átvizsgálása több mint száz éve volt utoljára.
Bízunk benne, hogy sokáig jó lesz ebben a templomunkban a
„hangszerek királynője”.
Miklósi templomunk az idei adventre szép új szőnyeggel is
gazdagodott egy nagylelkű, neve elhallgatását kérő adományozónk jóvoltából.
Jenő atya

Új stáció képek
A pusztaszemesi templomba járó hívek régi vágya teljesült
idén októberben. A felújított templomba felkerültek a falra a
keresztút képei. Prokop Péter (1919–2003) Magyarországon és
Rómában alkotó pap festőművész stáció képeinek szitanyomatait vásárolta meg Jenő atya évtizedekkel ezelőtt. A csekély példányszámban kiadott szuggesztív ábrázolásokat aranyozott
egységes keretekben tettük fel a helyükre.
Az új keresztút megáldását Galbavy Jenő József SJP prior
atya végezte november elsején, a mindenszenteki szentmise
keretében.
szerk.

Fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével. 11-17-24-6-7
A környéken tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az
éjszakában. 19-2-22-23-16-20-16-12
FELSŐSÖK: Szent János apostoltól származik a következő
idézet. Segítenek a betűk!
10-A
18-K
11-Á
19-L
26-S
12-Cs
20-M
27-T
13-D
21-N
28-U
14-E
22-O
29-Ü
15-É
23-Ö
30-Z
16-G
24-Ő
17-I
25-P
15-26 10-30 17-16-14 27-14-26-27-27-15 19-14-27-27
15-26 18-23-30-23-27-27-29-21-18
20-17 25-14-13-17-16

19-10-18-22-27-27.

19-11-27-27-28-18

10-30

24

13-17-12-24-26-15-16-15-27.
B. Z.
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Zicsi tábori lelkész
Pfléger Mihály Farkas (1912–1984)
záz évvel ezelőtt, 1912. szeptember 8-án született Zicsen
Pfléger Mihály, aki szerzetesként a Farkas nevet kapta.
Az anyakönyvi bejegyzések szerint apja Pfléger Mihály
ácsmester, édesanyja Truk Anna volt. A zicsi katolikus elemi
népiskola hat osztályának elvégzése után szülőfalujában folytathatta a tanulmányait.
A két világháború között három éven át a régi (1966-ban
lebontott) zicsi kastélyban magán polgári iskolát működtetett
Kovács Géza tanár. Az 1923/24-es kezdő évfolyam tagjai között
olvashatjuk Pfléger Mihály nevét. Tanulmányait a kaposvári
Somssich Pál Gimnáziumban folytatta, majd Veszprémben a
piaristáknál fejezte be. A hívő, vallását komolyan gyakorló család és a szerzetes tanárok példája megerősítette a fiatal fiúban a
szerzetesi hivatást, ezért a gimnázium elvégzése után ferencesnek jelentkezett. Noviciátusát a búcsúszentlászlói rendházban
töltötte, majd Szombathelyen végezte kötelező teológiai tanulmányait. Grősz József püspök (később kalocsai érsek) szentelte
pappá 1937-ben. Első szentmiséjét a zicsi templomban mutatta
be.
Később a pápai rendházban szolgált, majd a budapesti mariánus tartományfőnökségre került, ahol könyvtáros és gyóntató
volt. 1944-ben a kiskanizsai rendházból ment el tábori lelkésznek, főhadnagyi rangban.
2012 őszén a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóiratban
Hogya György Pfléger Mihály Farkas tábori lelkészi munkájáról a II. világháborúban vezetett tábori naplója alapján újabb
információkat közöl. Írása alapján bepillantást nyerhetünk a
hivatását kiválóan teljesítő szerzetes pap veszélyes mindennapjaiba.
A kolozsvári 9. számú helyőrségi kórházat jelölték ki első
szolgálati helyéül. Érkezése után már másnap 33 ismert nevű és
15 ismeretlen személyazonosságú honvédet kellett eltemetnie,
valamint a kórházban haldokló sebesülteket szentkenettel megerősítenie.
A frontvonal nyugatra tolódása miatt a sebesülteket kórházvonaton elszállították Kolozsvárról. A tábori napló szerint útjuk
Zilah, Szilágysomlyó, Nyíregyháza, Nagykálló, Tokaj, Miskolc, Sajószentpéter, Losonc, Ipolyság, Esztergom, Székesfehérvár, Simontornya, Enying-Óhodos puszta és Balatonkenesén át Veszprémbe vezetett.
Veszprémben a Davidikum épületében kialakított kórház
papjaként szentmisékkel tartotta a lelket a kórház betegeiben és
orvosaiban, ápolóiban. Buzdított, vigasztalt, majd tette kényszerű kötelességét, az elhunytak temetését dr. Fejes Sándor
református lelkésztársával együtt. 1944. december 9. és 1945.
március 21-e között a hadinaplóba történt bejegyzések szerint
Farkas páter 128 temetést végzett.
Minden vasárnap a belgyógyászati és a sebészeti osztályokon, valamint Jutas-pusztán szentmisét tartott. Nagyböjtben
végiglátogatta az összes fekvőbeteget, hogy elvégezhessék
szentgyónásukat. A közelgő húsvétra készülve lelkigyakorlatot
tartott a kórházban.
A frontvonal vészesen közeledett. Állandósultak a légiriadók, légitámadások. Megkezdték a betegek továbbszállítását
kórházvonattal.
1945. március 21-én az utolsó sebesülteket is kiszállították a
veszprémi vasútállomásra. Közben több légitámadást is átéltek.
A szovjet támadások közben is temetett Pfléger atya. Nem a
kórházvonattal, hanem a sebesülteket is szállító gépkocsival
hagyta el Veszprémet. Elképesztően nehéz út volt árkon-bokron
keresztül előre haladni 60 lovas fogattal és 4-5 sebesültszállító
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gépkocsival, miközben a menekülő emberáradatot a magasból
géppuskázták.
Egervár, Kisunyom, Vasszentmihály, Őriszentpéter és a
naplóban említett Vas megyei
kis falvak jelzik a menekülési
útvonalukat. Április 1-jén 10
tisztnek, 75 főnyi legénységnek
és 4 vöröskeresztes nővérnek
még szentmisét mutat be, de
már ott is egyre erősebben hallják a lövések hangját.
Mivel nem akarták elhagyni
Magyarország területét, a tisztek úgy döntöttek, hogy megadják magukat a szovjet hadseregnek. Az eddig menekített kórház teljes felszerelését átadták az
orosz katonáknak. Az asszonyokat és a gyerekeket elengedték,
a férfiakat rögtönzött fogolytáborba terelték.
Sokat éheztek. Pfléger atya hivatása szerint ténykedik. „Ápr.
22-én az orosz parancsnokság engedélye alapján megszenteltük
a vasárnapot könyörgéssel, litániával, szent lecke és evangélium felolvasásával, majd rövid szentbeszéddel. Jelen volt a
táborból kb. 4000 ember…”
Hadinaplójában amennyire fel tudta deríteni, pontosan jelzi
az eltemetettek adatait. Az értékes dokumentumot, benne az
anyakönyvi bejegyzésekkel ismeretlen módon juttatta el a Tábori Püspökségnek. A kísérő levélben írja: „1945 március közepétől fogva nem tudtam értesítést küldeni az elhunyt bajtársak
hozzátartozóinak a postaforgalom hiányossága miatt.
1945. április 1-től fogságban vagyok: voltam Romániában,
Magyarországon, Csehszlovákiában és Ausztriában különböző
táborokban.”
Mint invalidust [rokkant, erőtlent] Romániából elengedték,
de mégsem hagyta el fogolytársait.
„Jelenleg Jassy az útirány és onnan az ismeretlen
Oroszország. Csak 10 magyar tiszt van itt a nagy német tömegben. Kérek buzgó imát, hogy bajtársaim lelkületét erősíthessem.” – így zárja a Tábori Püspökségnek írt levelét 1946. márc.
20-án.
Hőstett Pfléger Mihály Farkas atya döntése, hogy a szabadulás helyett vállalta a további hadifogságot, hogy fogolytársait
lelkileg támogathassa. Valamelyik kaukázusi lágerből került
haza valószínűleg 1947-ben.
Sajnos itthon nem sokáig végezhetett lelkipásztori feladatokat. 1950-ben a szerzetesrendek feloszlatásakor rendtársaival
együtt Jászberénybe vitték. A következő években Segesden,
Böhönyén, Nagyatádon élt. Megtiltották nyilvános papi működését, de mivel szépen orgonált, kántorként alkalmazták. Titkos
gyóntatója volt a nagyatádi laktanyában szolgálatot teljesítő
papnövendékeknek.
Illegalitásba kényszerítve Farkas páter nem feledkezett el
szülőfaluja templomáról. A zicsi szembemiséző oltár az ő adományából készült.
1980-ban elhagyta Magyarországot. Ausztriában, Eisenstadtban, majd Grazban élt szerzetesi életet. Ausztriában hunyt
el 1984. június 12-én. A grazi Szent Péter temetőben nyugszik,
szerzetestársai között.
Dr. Sipos Imre

ára falu történetében a
könyvek többször is
fontos szerepet kaptak. A magyarországi könyvnyomtatás elindítója minden
bizonnyal e középkori falu
szülötte volt, valamint a templomunk építését és felújítását
is nagyban segítették irodalmi
alkotások. Tudomásunk szerint azonban könyvbemutató
az 50 lelket sem számláló kis
faluban 2012. november 23-ig
még nem volt – kezdte a Kárából származó Maurer Teodóra frissen megjelent újabb
könyvüknek ajánlását a kultúrházban összejött érdeklődőknek.
Nem könnyű feladatra vállalkozott a jelenleg Szántódon
élő könyvtáros tanárnő egykori gimnazista osztálytársával, Onody Gyulával, amikor
a sokszor hiányos és nem egyszer ellentmondásos források
összegyűjtésével megírták
Koppány – Somogy hercege
című könyvüket. A színes,
valamint fekete-fehér képekkel és rajzokkal gazdagon
illusztrált kötet a szerzők
szándéka szerint minden korosztályt meg akar szólítani;
szeretnék, ha Koppány egykori szállásterületén minél
többen olvasnák.
Nemcsak egyszerű forrásismertetés a könyv, amely
összefoglalja a Koppánnyal
kapcsolatos írásokat, kezdve a
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Képes Krónikától a nezdehegyi Szkíta Golgotáig. Külön
fejezetben ismertetik a Somogy hercegével valamiképpen összekapcsolható Árpádkori települések rövid történetét a történészek, levéltárosok,
régészek és nyelvészek nézeteit Koppányról és koráról.
Sok verset is találhat az
olvasó a kötetben; néhányat
német fordításban és rovásírásos formában is. A Törökkoppányban még sokak által
ismert mondát is közli, a
Sötétkerék-dűlői békák némaságáról. Természetesen Koppányról szóló könyvnek Szent
István királyunkról is bővebben kell szólnia. Megkoronázásáról, hadjáratairól, a trónutódlásért folyó harcról,
amely Koppány megölésével
ért véget. Jól tudják ezt a szerzők, akik igyekeznek pártatlanul felsorolni a forrásokat,
Koppány vezérről írt regényrészleteket. Fontos része a
kötetnek a Koppány herceg
emlékét őrző műalkotások
összeírása, valamint Somogy
hercegéről elnevezett létesítmények felsorolása.
A tanulóifjúság olvasás
után rövid „tudáspróbával”
ellenőrizheti megszerzett ismereteit. A leírtak illusztrálására a szerzők több alkalommal felhasználták a híres
régészprofesszor, László Gyula honfoglaló őseinkről készített rajzait, illetve az István, a
király című nagysikerű rockopera előadásán készült fényképeket. A könyv címoldalát
L. Burda Zsuzsanna: Koppány vezér festménye díszíti,
amelyről külön képeslapot is
kiadattak. A kötet a képeslappal együtt megvásárolható a
szerzőktől, ill. a szántódi
könyvtárban.

2012. III. negyedév
KERESZTELÉS
Kapolyi plébánia területén: Pálfi Zoltán és Bozoki Erika fia,
Dániel Zoltán aug. 12-én a kapolyi templomban részesült a
keresztség szentségében.
ESKÜVŐ
Miklósi plébánia területén: Vass Zoltán és Steinbacher
Mónika szentségi házasságot kötöttek a miklósi templomban
2012. szept. 15-én.
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: Szabó László (87 é. –
aug. 31.) (Törökkoppány); Lichtenberger Józsefné sz.
Szinger Katalin (76 é. – szept. 7.) (Szorosad),
Miklósi plébánia területén: Keszi András (82 é. – júl. 1.)
(Miklósi); özv. Hammer Mártonné sz. Vágó Mária (88 é. –
júl. 12.) (Zics); Fazekas Gyula (83 é. – aug. 5.) ( Zics); Orsós
István (63 é. – aug. 29.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: özv. Herczeg Béláné sz. Festő
Mária (80 é. – júl. 3.) (Kereki); özv. Ferenczi Jánosné sz.
Horváth Anna (86 é. – júl. 15.) (Kereki); Peringer József (63
é. – aug. 30.) (Kereki); özv. Hoffmann Lajosné sz. Polcz
Erzsébet (87 é. – szept. 8.) (Somogymeggyes) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

Ha…
Ha eltávolodunk tőle, elveszünk,
ha felé fordulunk, feltámadunk,
ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk,
ha visszafordulunk feléje, újjászületünk,
ha benne lakunk, akkor élünk…
(Szent Ágoston)

Minden kedves olvasónknak
kegyelmekben gazdag
karácsonyt
és Istentől megáldott
új esztendőt kívánunk!

Szerk.
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