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HIT- ÉS ERKÖLCSTAN
1952-ben volt utoljára az iskolai bizonyítványba beírva osztályozott tantárgyként a Hit- és erkölcstan. A Rákosi-diktatúra
kiterjedt egyházellenessége 1953-tól a tantárgyak élén már csak
a magatartást értékelte. A hitoktatást fakultatívvá téve, osztályzását megtiltva próbálták az Isten nélküli szocialista embereszményt megvalósítani a következő generációknál. Hosszú évtizedeken keresztül nem is esett szó erkölcsről nevelés során.
Korunkban, amikor már a nagyszülő korúak is elfelejtik a templomot, föltorlódnak a bajok.
Valamennyiünk életét, gondolkodását, viselkedését meghatározza, hogy a végső dolgokról, életünk nagy kérdéseiről hogyan
vélekedünk. Felismerjük-e, hogy az ember alap igazodási pontját
nem önmagában hordozza, hanem az túlmutat rajtunk az
Abszolút és Örök világa felé.
Azt már ókori nagy gondolkodók is leírták, hogy hit nélkül
nem élhet az ember. Az öntörvényűség, önzés, szabadosság csődjét félelmetesen tapasztaljuk magunk körül. Az alapvető erkölcsi
értékek megkérdőjelezése az Istenre nem figyelő élet keserves
magánkalandját eredményezi, amelyet a félresiklott életek hoszszú sora bizonyít.
„A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka” – olvassuk a Szentírásban (Zsid 11,1). Istenben való
hitünk nem a bizonytalanságot fejezi ki, hanem ráhagyatkozásunkat a Legvalószínűbbre. Bizalmunkat hogy a világmindenségben rendezettség van, a természeti törvények nem „önmaguktól”
alkotnak csodálatos rendszert, hogy nem a vak véletlen emelte ki
a káoszból az életet, hogy saját sorsunk mögött is egy végtelen
Személyt kell keresnünk, aki szeret bennünket. Egyéni boldogulásunk, életünk értelmessége attól függ, figyelünk-e Rá, szabadságunkat úgy használjuk-e fel, hogy elköteleződünk a szép, az
igaz és a jó mellett.
A lelkiismeret: Isten szava bennünk. Tőlünk függ, hogy figyelünk-e rá, avagy önös érdekből elnyomjuk a csendben jelentkező
figyelmeztetését. Többször írtunk már arról, hogy nem mindegy,
miben hiszünk. A vallásosság álarca alatt is félrevezethetők az
emberek, a különféle szekták által behálózott lelkek csak csalódások során döbbennek erre rá. S vajon lesz-e erejük, hogy a bennük feltorlódó kérdésekre tovább keressék a választ, s ne süllyedjenek el a pillanat élvezet-centrikus kihasználásában.
Szeptembertől, felmenő rendszerben kötelezően, osztályozott
tárgyként bevezetik az általános iskolákban a hit- és erkölcstan
oktatását. Először az elsős és az ötödikes diákokra vonatkozik a
rendelet, ami persze nem azt jelenti, hogy a többi évfolyamban
félvállról vehető a hitismeretek elsajátítása.
Területünkön az elmúlt évtizedekben egymás után szűntek
meg a kis falusi iskolák. A gyerekek buszozni kényszerülnek,
hogy nagyobb, körzeti iskolákban tanulhassanak. Lelkipásztori
ellátásra ránk bízott településekből legtöbben a törökkoppányi
általános iskolába járnak, a kereki és pusztaszemesi gyerekek
Balatonföldvárra, a zicsiek közül néhányan Nágocsra, a somogyegresiek, kapolyiak Tabra. A törökkoppányi és a somogymeggyesi tanulók hittanoktatását kell nekünk végezni, ezért a
leendő elsős és ötödikes gyerekek családjait végiglátogattuk,

hogy a szülők megértsék, hogy miért nagyon fontos a gyermekeik hittanoktatása, milyen többletet jelent ez a komolyabb vallásosság nélküli erkölcstannal szemben.
Az erkölcs: készség a jóra. Minden jónak a forrása, Isten nélkül csak valamiféle „személytelen humánum” alakítható ki, az
igazi cél, az élet halálon is túlívelő értelmessége és célja nélkül.
Mivel a törökkoppányi iskolában a szülők a gyermekeiket több
mint 90 %-ban a katolikus hitoktatásra íratták be, a Hit
Gyülekezete óvást emelt, feljelentette az iskolát. Arra kötelezték
az igazgatót, hogy újabb szülői értekezletet hívjon össze, ahol ez
az 1970-es években alapított vallási közösség is bemutatkozhat és
ajánlhatja hitoktatását. Mivel a környékünkön tudomásunk szerint
nincs ennek a Budapesten tért hódító, néhány évtizedes pénzes
vallási közösségnek tagja, a szülők kissé értetlenkedve fogadták a
propagandistájuk projektoros agitációját. Hiába ajánlgatta, hogy
jöhetnek a játékos hittanóráikra bármilyen vallású, vagy akár a
megkereszteletlen gyerekek is, céljuk, hogy a gyerekek megszeressék a Bibliát, s az értékelést se fogják olyan komolyan venni.
A jelenlévő szülők abbéli szándékukat erősítették meg, hogy
továbbra is mi részesítsük hitoktatásban gyermekeiket.
Elmondtuk, hogy milyen fontos keresztény hitünk elmélyítése, ami nemegyszer áldozatot vár valamennyiünktől. De pont ez
a példamutató áldozatvállalás erősíti a hitünket. Az Egyház komolyan vett hitét vértanúink sora bizonyítja. Hozzávetőleg 40
millió vértanúja van a katolikus egyháznak!
Kifejeztük reményünket, hogy a hittanoktatás komolyan vételét segíti annak fokozatos tanrendbe kerülése és osztályozhatósága, hiszen mennyire fontos, hogy a felnövekvő ifjúság a sokszor
hangoztatott jogain kívül a kötelességeit is megtanulja. Évtizedek óta tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz úgy eredményt elérni
a hittantanításban, ha a gyerekek nem képesek megvenni hittankönyveiket, nem hozzák el órára a tanszereiket, nem készülnek,
vagy elmaradoznak.
Nyilván számunkra is alapvetően fontos a Szentírás történeteinek megismertetése, de jó tudatosítanunk, hogy a Bibliát kétezer
év óta hitelesen őrzi és magyarázza a katolikus egyház. Az 5.
osztályos új hittankönyvet is bemutattuk, amely a szentírási történeteken túl azok keletkezési hátterét, és korunkra is vonatkozó,
életvitelünket meghatározó mély vallási tanítását is tartalmazza.
Próbáljuk segíteni a szülőket és az iskolai oktatást, hogy a felnövekvő nemzedék tagjai családcentrikus, egymásért áldozatot vállalni kész, felelős, munkáját, hivatását komolyan vevő felnőttekké váljanak. Tudjuk, hogy nagyon kevés az a heti egy tanóra.
Első és legfontosabb hitoktatóknak a szülőknek kell lenniük, s
csak akkor lesz értelme a mi erőlködésünknek, ha a családok
közös Isten-keresése támogatja azt.
A szeptembertől osztályozott évfolyamokba járó gyerekek hittankönyveinek ára nem terheli a szülőket. Az elsősök könyvét –
a többi tankönyvükhöz hasonlóan – az állam fizeti, az ötödikesek
hittankönyveinek árát pedig a 2013/14-es tanévben nagyvonalúan átvállalta az egyházmegye.
Imre atya
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Habemus papam!
Van pápánk! – hallatszott a sokak által izgatottan várt bejelentés latinul a Szent Péter-bazilika középső loggiájáról 2013.
március 13-ának estéjén egy jó órával azután, hogy a Sixtuskápolnában konklávét tartó bíborosok eredményes választásukról ősi szokás szerint fehér füsttel jeleztek a külvilágnak.
Hitünk szerint, bár a bíborosok szavaztak, Isten választott.
Ismételten bebizonyosodott, hogy az Úr logikája sokszor egészen más, mint a mienk. Nem törődik a magát jól informáltnak
tartó sajtó előrejelzéseivel, de sokunk gondolataival sem.
Szent Péter 266. utóda az eddigi Buenos Aires-i érsek, Jorge
Mario Bergoglio lett. Az új pápa a Ferenc nevet választotta. A
Dél-Amerikából származó szentatya – ahogy XVI. Benedek is
remélte lemondásakor – új lendületet hozhat a világegyház életébe. Európa már csak névleg keresztény, a krisztusi értékrend
és a keresztény gondolkodás egyértelműen visszaszorulóban
van. Már karácsonyfát sem lehet állítani mindenhol, a legkülönfélébb abberációkat tolerálják, sőt propagálják, a szabadság
értékeként állítják be. A vallási érzékenység is csak mások val-

lására vonatkozik, teret adva a megosztó szekták burjánzásának. Európa közösségének sürgősen vissza kellene térnie
keresztény gyökereihez, különben szétesik. Abba kellene hagynia a liberális szabadosságot és a mammon imádatát a túlélése,
megújulása érdekében.
Ferenc pápa a 40 milliós Argentínából érkezett, ahol a lakosság 90 %-a katolikus. 76 évesen választották meg bíboros társai
Rómában az óriási feladatra, hogy Krisztus földi helytartója
legyen. Életrajzi adatait a Magyar Kurírból vesszük át.

A Sixtus-kápolna fehér füstjele
Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született
Buenos Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Édesapja a vasútnál dolgozott, édesanyja öt gyermeknek adott életet.
Vegyészipari szakközépiskolát végzett, majd megérezve az
Úr hívását, a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után szerzetesnek jelentkezett: 1958-ban belépett a jezsuita
rendbe. Chilében végezte humán tanulmányait, majd 1963-ban
visszatért Buenos Airesbe, ahol filozófiából szerzett diplomát a
San José Egyetemen. 1964-65-ben irodalmat és pszichológiát
tanított Santa Fében a Szeplőtelen Szűzanya Intézetben, majd
Buenos Airesben. 1969-ben szentelték pappá.
1973. július 31-én megválasztották Argentína jezsuita provinciálisának. Ezt a tisztséget hat éven át töltötte be. 1980-tól
annak a szemináriumnak volt a rektora, amelyben korábbi
tanulmányait végezte. 1986-ban Németországban doktorált.
1998-ban az argentin főváros érsekének halála után őt nevezték ki Buenos Aires érsekének. II. János Pál pápa 2001-ben kreálta bíborossá. Három vatikáni kongregációnak is tagja, 2005től 2011-ig az Argentin Püspöki Konferencia elnöke volt. Több
lelkiségi könyv szerzője.
Ferenc pápa névválasztásában már jelezte programját.
Köztudott, hogy a 13. században élt Assisi Szent Ferenc a szegénység szentje. Egy olyan korban élt, amikor a hatalom, a
vagyon és a befolyás alapján osztályozták az embereket, amikor
az Egyházat is megkísértette a fényűzés. Kétkezi munkát végző
és kolduló szerzetesként a legelesettebbek és legnyomorultabbak szolgálatában állt.
Ferenc pápa a szegények pápája kíván lenni. Névválasztásával egyértelművé tette, hogy kiknek a pártján áll. Eddigi életét
megismerve biztosra vehetjük, hogy tovább küzd a társadalmi
igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett.
Aszketikus hozzáállással viszonyul a világhoz: nem költözött
be főpapi rezidenciába, tömegközlekedéssel jár, s állítólag
gyakran maga készíti ételeit is.
Már az első este belopta magát a római nép szívébe. Első
főpásztori megnyilvánulásai sokunk számára boldog XXIII.
János és boldog II. János Pál pápákat idézik. Ilyen példaképekkel, valamint Assisi nagy szentjének lelkületével csak jóra számíthatunk.
Megválasztását – ahogy a világ legtöbb templomában – falvainkban is hosszas harangozással köszöntöttük. Következő
vasárnap szentmiséi után pedig elénekeltük a pápai himnuszt.
Imádkozzunk érte, hogy kegyelemközvetítő komoly hittel,
egészséggel és lelki erővel tudja végezni nehéz küldetését.
„Tartsd meg Isten szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!”
szerk.
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TESTVÉREINK, A SZENTEK
Endrédy Vendel
(1895 – 1981)
A kommunizmus nem tűrte meg a szerzetesrendeket. A
társadalom széles rétegeire, különösen az ifjúságra gyakorolt hatásuk miatt a hatalom számára jelentős ellenálló erőt
jelentettek a Krisztust egész életükkel megvalló és hirdető
emberek. Közéjük tartozott a ciszterci rend zirci apátja,
Endrédy Vendel is.
Hadarics Kálmán néven
látta meg a napvilágot a
Sopron megyei Fertőendréden
1895. január 19-én. Szülei –
egyszerű parasztemberek –
szorgos, becsületes életpéldája, melyet a kölcsönös tisztelet és szeretet hatott át, erős
kötelességtudatra és becsületességre nevelte. Szépen őrzi
ezt egy gyermekkorából feljegyzett eset. 8-9 éves lehetett
Kálmán, amikor egy napon
házuk udvarán azzal dicsekedtek barátai, hogy ki hogyan tudta becsapni a szüleit.
A kis Kálmán is elmondta,
hogyan hazudott az édesanyjának. Édesapja, aki a közelben dolgozott, meghallotta a
beszélgetést, magához hívta,
megfenyítette a fiút, és ráparancsolt, hogy kérjen bocsánatot édesanyjától. Kálmán
mindent bevallott anyukájának, letérdelt előtte, úgy kért
bocsánatot, és megígérte,
hogy soha többé nem hazudik.
Ígéretéhez a sírig hűséges
maradt.
Tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, különösen a
matematika és általában a természettudományok érdekelték. A soproni bencés gimnáziumban mélyült el a hitélete,
és a papi hivatás egyre erősebben vonzotta. A helyi megyéspüspök a kimagasló képességű fiatalembert Budapestre
irányította, ahol a Hittudományi Karon elkezdte teológiai tanulmányait, mellette
pedig matematikát és fizikát
hallgatott az egyetemen. A
tudás átadásában meglelt
öröm és lelki vívódásai végül
a szerzetestanári élethivatás
felé vezették. 1917-ben Zircen öltötte magára a ciszterciek fekete-fehér ruháját. A
közösségben a Vendel nevet

kapta. Gyakorló tanári évét a
rend budai Szt. Imre Gimnáziumában végezte, ahol
apátja 1922-ben adott kinevezésétől kezdődően egészen
1939-ig töretlen lelkesedéssel
nevelte
a
rábízottakat.
Élményszerű tanórái megszerettették a gimnazistákkal az
olykor nehéz matematikát és
fizikát. Azon volt, hogy diákjaival a természet törvényein
túl megismertesse azt is, aki
magát az anyagot, az egész
világmindenséget teremtette.
„Látjátok, az anyag tudja a
fizikát. Engedelmeskedik a
törvénynek, amit beléje oltott
az Isten.”
1939-ben választották meg
a rend Zirci Kongregációjának elnök-apátjává. A háború éveiben tevékenyen részt
vállalt az ország újjáépítését
szolgáló karitatív és szociális
munkákban. Sok zsidó számára adott menedéket a rendházak és szerzetesi iskolák falai
között, megmentve őket az
elhurcolástól. Sokaknak szolgált védelmül a zirci apátság
pincéje a bombatámadások
alatt 1945-ben. Endrédy
Vendel tudta, bárhogy alakul-

A börtönévek után

jon az ország sorsa a háború
befejezése után, rengeteg
munka és áldozat vár majd rá
és szerzeteseire.
1948-ban az egyházi iskolák államosítása következtében a szerzetes tanároknak el
kellett hagyniuk a katedrát.
Ám a kommunista vezetés fő
törekvése az egyház fölötti
teljes uralom megszerzése
volt. Ezért 1950 júniusában
két éjszaka leforgása alatt
embertelen
körülmények
között elhurcolták a szerzeteseket és szerzetesnővéreket,
majd szeptemberben betiltották a szerzetesrendek működését. A kormány így kényszerítette tárgyalóasztal mellé
a Püspöki Kar tagjait.
Vendel apát letartóztatására
1950 októberében került sor,
amelyre ő – reálisan felmérve
a hatalmi érdekeket – fel volt
készülve. A zirci apát
Mindszenty bíboros mellett az
egyik „legreakciósabb” főpapnak számított a kommunisták szemében. Ezért az
ellene felhozott vádak is
súlyosak voltak: kémkedés,
valutaüzérkedés és államellenes bűntettek alkották a vád
főbb pontjait. Természetesen
most is a szovjet mintát követték a hatalom emberei. Az
előre gyártott bizonyítékokra
épülő koholt vádak megszerkesztését jelentette ez, amelyek beismerésére kényszerítették a vádlottat. A vallatások
során a testi kínzatásokkal és
a lelki terror különböző formái révén igyekeztek megtörni lelkierejét. De Vendel apát
erős hitében végig kitartott.
Közel nyolc hónapon át tartott
embertelen kínzása, szinte a
végkimerüléséig. Végül a
Grősz-per egyik vádlottjaként
14 év börtönbüntetésre ítélték.
Több helyen raboskodott,
kíméletlen körülmények között. Titkos fogolyként őrizték, nevét még a börtönök
nyilvántartásába sem jegyezték be, a külvilág sem tudhatott róla semmit. Már a letartóztatását követő első napokban kérte, hogy misézhessen.
Ezt először karácsonykor
engedélyezték, majd 1951
húsvétjától minden nap
misézhetett. Ez volt lelki ere-

jének forrása, szenvedésében
vigasztalása.
A forradalom kitörése után,
1956. november 1-jén a forradalmárok szabadították ki.
1957-ben ismét letartóztatták,
egészségi állapota miatt a rabkórházba szállították, ahonnan Grősz József kalocsai
érsek közbenjárására kegyelemmel szabadulhatott. A
„kegyelmi gesztust” a kommunista hatalom számtalanszor hangsúlyozta. Szabadulása után nem sokkal Pannonhalmát jelölték ki számára
kényszertartózkodási helyül,
ott lakott haláláig. De még így
belső száműzetésben, betegen
is menedéke volt rendje szétszórt tagjainak, akik számára
szobája a „zirci otthont” jelentette.
Sok betegeskedés után
1981. december 29-én hunyt
el. Zircre már csak teste térhetett vissza, ahol az apátsági
templom Szent Bernát oltára
alatt helyezték örök nyugalomra. Rendje 2012-ben indította meg a sokat szenvedett
hitvalló apát boldoggá avatását.
Endrédy Vendel atya élete
példaadóan mutatja a megbocsátó szeretet sebeket gyógyító erejét, amely által börtönévei után is meg tudta őrizni
lelkének szelídségét, hitének
szilárdságát.
„… minden ember lehet
fény, örök fény, ha egyszer
rásüt Isten napja, és felszabadítja gonoszsága borzalmas terheitől. Ezért nem tudok
én haragudni senkire megbántóim, kínzóim közül, senki
gonosz emberre. Szeretnék
értük imádkozni úgy szívből,
igazán, hogy megtérjenek, jó
emberek legyenek” – vallotta.
Ákos testvér
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Titkolják, vagy elveszett?
Tavasszal nyilvánosságra hozták a 2011-es népszámlálás
eredményeinek feldolgozását. A Magvetésben mi is közöljük
hazánk és körzetünk vallásstatisztikai adatait. (Az adatok
kigyűjtését ezúton is köszönjük Ginder Józsefnének.)
A magyar társadalom felekezeti megoszlásának változása
szembetűnő, ha a tíz évvel korábbi (2001) népszámlálás adataival összehasonlítjuk a mostaniakat.
1. táblázat: A magyar társadalom felekezeti megoszlása (%)
Felekezete, vallása

Népszámlálás*
2001
2011

Katolikus
Református
Evangélikus
Ortodox
Izraelita
Egyéb vallás

73,04
21,32
4,0
0,19
0,17
1,27

71,28
21,23
3,96
0,25
0,2
3,08

*A magukat valamilyen felekezethez tartozónak mondók aránya a teljes társadalomban

Amint az első táblázatból látható, a válaszadók összességét
nézve a hazánkban évszázadok óta jelenlevő történelmi egyházakhoz tartozóknak száma tíz év alatt csökkent. Kismértékű
növekedés található az izraelitáknál, így elérik ők a válaszadók
0,2 %-át Magyarországon. Szembetűnő azonban az egyéb vallásokhoz tartozók számának több mint duplázódása. Ebben a
különféle szektákon kívül Európában is terjedő mohamedánok,
buddhisták, Krisnások stb. követőinek növekedése látszik,
2011-ben a bevallottan vallásos embereknek kb. 3 %-át teszik
ki. Ha saját házunk táját figyeljük, Magyarországon a vallásukat megvallók több mint 71 %-a katolikus.

szoltak az utóbbi népszámlálásnál a vallásukkal kapcsolatos
kérdésre. Ez nagyban függött a kérdező biztosok hozzáállásától,
nyilván nemegyszer annak vallásosságától. Változást jelenthetett az, hogy 2011-ben már elektronikus úton is eleget tehetett
valaki népszámlálási kötelezettségének és a kitöltő program
hibája(?) miatt több napon át nem fogadta el a rendszer a „katolikus” beírást.
Aggodalommal tölthet el azok számának növekedése, akik
megvallották, hogy Egyházhoz, felekezethez nem tartoznak. Ők
– napjainkban a lakosság 16,7 %-a – gyakorlatilag vallástalanok, hiszen a vallásosságnak mindig van közösségi dimenziója.
Nyilván ezek közül sokan a „maguk módján” azért hívőnek
gondolják magukat, hiszen közülük csak 1,5 % ateista a népszámlálási adatok szerint.
Az országos kitekintés után nézzük meg falvaink vallási
megoszlását (táblázat az 5. oldalon).
Vallási szempontból leginkább megosztott falunk Kapoly
és Somogymeggyes. Kapolyon a katolikus többség mellett
évszázadok óta jelentős a reformátusok száma.
Somogymeggyesen köztudott a katolikusok mellett a nazarénusok, evangélikusok, reformátusok hitbeli elköteleződése.
Amit az országos adatok ismertetése után írtunk, az tükröződik kis falvainkban is. Igen jelentős azoknak a száma
(Kapolyon a megkérdezettek csaknem harmada!) aki nem
válaszolt a hitbeli meggyőződésével kapcsolatos kérdésre. De
Kerekiben, Somogymeggyesen, és Törökkoppányban is sajnálatosan magas a „titkolódzók” száma.
Kiugró Pusztaszemesen az egyetlen vallási közösséghez sem
tartozók jelenléte (75 fő), bár a választ megtagadók száma itt
csekélyebb, ami nehezíti az összehasonlítást. Területünk csaknem 3,5 ezer lakosából csak öten vallották magukat nyíltan ateistának.
Felesleges túlságosan magyarázgatni a statisztikai adatokat.
Sajnálatosan látjuk, hogy egyre kevesebb azok száma, akik

2. táblázat: A népesség megoszlása vallás szerint (Országos)
Vallás, felekezet
fő
Katolikus
Ebből: római katolikus
görög katolikus
Református
Evangélikus
Ortodox keresztény
Izraelita
Más egyház, felekezet
Egyházhoz, felekezethez
nem tartozik (a)
Ateista (b)
Válaszolók együtt
Nem válaszolt, ismeretlen
Népesség

2001.
a népesség a válaszolók
%-ban
%-ban

2011.
fő a népesség a válaszolók
%-ban
%-ban

5558961
5289521
268935
1622796
304705
14520
12871
96760

54,5
51,9
2,6
15,9
3,0
0,1
0,1
0,9

61,1
58,2
3,0
17,8
3,4
0,2
0,1
1,1

3871881
3691348
179176
1153442
214965
13710
10965
167231

39,0
37,1
1,8
11,6
2,2
0,1
0,1
1,7

53,5
51,0
2,5
15,9
3,0
0,2
0,2
2,3

1483369

14,5

16,3

9093982
1104333
10198315

89,2
10,8
100,0

100,0
x
x

1659023
147386
7238603
2699025
9937628

16,7
1,5
72,8
27,2
100,0

22,9
2,0
100,0
x
x

a) 2001-ben az ateistákkal együtt; b) 2001-ben az egyházhoz, felekezethez nem tartozókkal együtt
Komolyan elgondolkozhatunk az elmúlt évtizeden, ha az
ország teljes népességét figyeljük a 2. táblázat alapján. Míg
2001-ben a lakosság több mint fele (54,5 %-a) katolikusnak vallotta magát, 2011-ben már csak 39 %-a! Hova lett több mint
másfél millió katolikus hite tíz év alatt?
Nyilván nem helyes válasz az, hogy ennyien meghaltak.
Több elemző felhívja a figyelmet arra, hogy nem ugyanarra a
kérdésre kellett válaszolni a két népszámlálás során, hiszen nem
ugyanazt jelenti, hogy valaki milyen vallású (pl. milyen vallásban keresztelték), és az hogy milyen valláshoz tartozónak érzi
magát. Fontos adat, hogy másfél millióan egyszerűen nem vála-

komolyan veszik és gyakorolják a hitüket. Egyre kevesebben
érzik, hogy a hitük erősítéséhez szükségünk van élőbb Istenkapcsolat kialakítására, imádságra, templomba járásra.
Fájdalommal látjuk, hogy a gyerekek és a fiatalok vallásgyakorlása mennyire visszaszorul. A szülői közömbösség nagyon
fájó; az elvallástalanodást tényszerűen jelzik a felmérés adatai.
A telekommunikációs eszközök, a tévé és az internet lélekromboló hatásaival szemben nemigen tudjuk felvenni a harcot.
Ehhez komoly szülői, nevelői összefogás kell.
Csakis morális úton indulhat el a felemelkedésünk. Ha nem
akarunk Isten nélkül élni, és újra fontos lesz számunkra a
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3. táblázat: Körzetünkbe tartozó települések vallásstatisztikai adatai a 2011-es népszámlálás alapján
Falu neve

Kapoly
Kára
Kereki
Miklósi
Pusztaszemes
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Törökkoppány
Zics
Összesen

Római
katolikus

Református

Evangélikus

284
39
300
149
188
63
139
197
71
258
273

109

8

1961

227

37
6
10
7
5
23
7
11
12

Izraelita

Vallási
közösséghez,
felekezethez
nem tartozik

Ateista

Nem
kíván
válaszolni

Összesen

7

38
4
49
7
75
4
10
30
9
20
22

5

216
155
40
58
35
26
140
14
117
35

667
46
546
209
339
124
183
486
105
410
348

268

5

836

3463

7
6
15
31
3

65

3
73

Szeretet teljessége. Ha hisszük és valljuk életünk megismételhetetlen lehetőségét, Isten előtti felelősségét, akkor a családi
életünktől kezdve a munkavégzésünkön át a szavahihetőségünkig minden megváltozik. Ha valaki annyira titkolja a hitét, hogy
már senki sem veszi azt észre gondolkodásán, beszédén, tettein,

Somogydöröcskei változások
Somogydöröcske a 20. század közepéig a Koppány-völgye legnagyobb és leggazdagabb községei közé tartozott.
Az ezredfordulóra a lakosság
200 főre csökkent és úgy látszott, hogy a folyamat megállíthatatlan.
A falu azonban nem hagyta

Más vallási közösséghez, felekezethez
tartozik

magát. A Völgy Hangja FTKE
és a helyi egyesület segítségével komoly beruházások valósultak meg (pálinkafőző oktató- és bemutató terem, vizuális oktató központ, a községháza fűtéskorszerűsítése). A
START program keretében
folyik a vízelvezető árkok

72

akkor nagyon félő, hogy már nincs is mit titkolnia: amit nem
mert vállalni, időközben már elveszett…
(Felhasznált irodalom: Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, 2011)

Galbavy Jenő József
Prior atya
rendbetétele, szépen terem a
zöldségeskert és további gyümölcsfákat is telepítünk.
Felmerült a gondolat, hogy
a már meglévő irányító táblák
mellé utca névtáblák is kellenének. A készen kapható táblák ára meghaladta anyagi
lehetőségeinket, és bár többen
többféle ötlettel álltak elő, a
megvalósítás késett. A szavakat Peresztegi István falu-

gondnok és fiai váltották tettre. Minimális anyagi ráfordítással és rengeteg munkával
gyönyörű,
professzionális
minőségű utca névtáblákkal
ajándékozták meg községünket. A tett minden szónál többet ér! Köszönet érte!
Zoltán Péter
polgármester,
Somogydöröcske

Nyolcvanévesen ifjúsági találkozón
A Dunakanyarban megbúvó Nagymaros neve immár negyven éve összeforrt az ifjúsági találkozókkal. A szocializmus
éveiben néhány igen aktív pap – köztük megyés püspök atyánkkal – fiatalok ezreit gyűjtötte maga köré, hogy évről évre tanúságot tegyenek a keresztény értékekről, a Krisztust követő élet
örömeiről. Bár az eseményen a fiatalok részaránya ma is meghatározó, egyre többen mennek el a szülők, nagyszülők korosztályából is a találkozóra.
Mivel megtudtuk, hogy a szalézi rend alapítójának ereklyéjét is elhozzák, Kapolyról ketten elzarándokoltunk a rendezvényre és igencsak nem bántuk meg.
Don Bosco Szent János a 19. században élt olasz pap volt,
aki az utcagyerekeket, elkallódó fiatalokat maga köré gyűjtötte,
tisztességre, becsületes munkára tanította, keresztény módon
nevelte őket. Mondhatjuk, hogy a szakmunkásképző intézetek
őseit alapította meg egymás után. Napjainkban a fiatalokkal
foglalkozó szalézi szerzetesrend létszáma a legnagyobbak
között van a világon.
A rend centenáriumán az alapító csontereklyéjét tartalmazó
hosszú zarándokútra vitt viaszszobor pontos másolata a torinói
Szűz Mária Bazilika üvegkoporsójában nyugvó eredetinek.
Számos országhatáron áthaladó útja során sok csodálatos dolog
történt. Hazánkban több mint egyhetes ünnepségsorozattal emlékeztek a szentre. Püspöki, érseki székhelyeken (Szombathelyen,

Veszprémben, Győrben, Székesfehérváron, Pécsen, Budapesten,
Egerben), nagyobb városokban (Dorogon, Balassagyarmaton,
Nyergesújfalun, Szolnokon, Kazincbarcikán) főpásztori szentmisékkel, virrasztásokkal köszöntötték Don Boscot.
A nagymarosi találkozó ünnepi pillanata volt, amikor a
templomkertben fogadták a szalézi közösséget, akik az ereklyét
kísérték. Fiatal önkénteseik egy pantomim-játékkal fejezték ki
tiszteletüket az ifjúság nagy nevelője iránt.
A hagyományoknak megfelelően késő délelőtt kezdődtek a
fakultációk. Pál Ferenc atya közvetlensége ránk is nagy hatással volt. Kerényi Lajos atyával is találkozhattunk. Több szerzetesrend képviselője is a fiatalok rendelkezésére állt, felelt a kérdéseikre. Természetesen lehetőséget adtak az atyák a szentgyónás elvégzésére is.
Délután egyórás szentségimádást szerveztek, majd ünnepi
szentmise következett. A főcelebráns dr. Seregély István egri
érsek úr volt.
A sok Istent-kereső fiatalt látva szinte magunk is megfiatalodtunk. Csak ajánlani tudjuk falvaink ifjúságának az évente
megrendezett nagymarosi találkozókat. Ha kicsit messze is van,
érdemes vállalkozni az utazásra. A közösen megvallott hit ereje
lelket erősítő, felejthetetlen élmény.
Ringler Jánosné
Kapoly
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ELSŐÁLDOZÁS

mberi mivoltunkat sajnálatosan kísérik gyengeségeink.
Lelkiismeretünk jelzi, hogy mikor élünk vissza Isten adta
szabadságunkkal: túlzott kényelemszeretetünk, lustaságunk, gőgünk, önzésünk, kevélységünk, hatalomvágyunk, ösztöneink mikor visznek rossz útra bennünket, mikor veszélyeztetjük a pillanat igézete miatt az örök életünket.
Lelki életünk tökéletesedésének legnagyobb veszélye a bűnérzékünk elvesztése. Amikor azzal áltatjuk magunkat, hogy mi
sem vagyunk rosszabbak másoknál, az ember ilyen esendő és
kész. Amikor megszokjuk, megmagyarázzuk, hogy miért is
nem figyelünk másokra, különösen Isten szavára.
A kereszténység többlete nem bűntelenséget jelent.
Természetesen a keresztény ember is botlik, bűnös, de – s itt

E

van a többlet – nem akar bűnös lenni. S ez a jóra való törekvés,
a gyengeségeinkkel való rendszeres, őszinte szembenézés nemcsak arra döbbent rá, hogy mindig rászorulunk Isten kegyelmére, hanem arra is, hogy ha képesek vagyunk együttműködni az
Ő irgalmas szeretetével, akkor lassan-lassan, de csak sikerül
jobbakká válnunk, s életünk napjai erőlködésünkkel nem hiábavalóságokért peregnek el.
Saját felelősségünk
felismerését nagyban
segítik szentgyónásaink. Út tisztázók,
iránymutatók lehetnek,
ha komolyan vesszük
őket. Minden magunkat javítani akaró bűnbánatunk
értékes,
azonban a legelső
mégis különös jelentőséggel bír.
Rendesen 3-4. osztályos korban, a megfelelő
hitismeretek
elsajátítása után engedjük a gyermekeket
elsőáldozáshoz.
Az
idén kissé nehezen alakult ez az ünnep,
hiszen a szülői értekezletekre a gyerekek szüleinek fele sem jött
el. Bántó volt a közömbösség. Nehezen értették meg a szentség
felvételének jelentőségét. Több családhoz nekünk kellett
elmennünk, gyermekeik érdekében. Végül a sikeres vizsgák
után május 1-jén mégiscsak emlékezetes napot sikerült rendeznünk Törökkoppányban. Most már csak azért kell imádkoznunk, hogy a gyerekek ne torpanjanak meg az első szentáldozásnál, hanem legyen folytatás is. A nyár ne a templomkerülés
ideje legyen.
Jól esett, hogy a somogymeggyesi szülők elsőáldozás után
közösen megköszönték fáradozásainkat.
szerk.
Elsőáldozók voltak Törökkoppányban 2013. május 1-jén:
Törökkoppányból: Balogh Evelin,
Kopitár Krisztián, Rőth Adél,
Polyóka Gergő, Polyóka András,
Szorosadról: Knébel Anna,
Udvari István, Miklósiból: Bőhm
Ivett, Katalin Flóra, Szilágyi
Antónia, Zicsről: Horváth Kitti,
Steiner Kinga, Somogymegygyesről: Fülöp Alexandra, Horváth Richárd, Mészárovics
Aletta, valamint három felnőtt:
Jónás Ibolya Mária, Pikli Zsolt
és Pikli Barbara, Koppányszántóról: Juhász Bálint, Kimmel
Fanni Sára, Értényből: Kalányos
Róbert, László József Tamás,
Orsós Dávid Mátyás, Orsós
József
(Fotók: Zoltán Péter)
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MÚLTIDÉZŐ
Elfelejtett ősi utak

motorizáció előrehaladtával még inkább
háttérbe szorultak a
valaha nagy forgalmat lebonyolító útjaink. A gépjárművek közlekedése döntően a
szilárd útburkolatra terelődött.
Nem probléma, ha több kilométeres kerülővel érjük el
célunkat, ha gyorsabban és az
időjárástól függetlenül haladhatunk. A környékünkön nagyobb folyó nincs, még a változó vízhozamú Koppánypatak se segítette számottevően a közlekedést és a teherhordást.
Régen, amikor gyalog és
állati erő segítségével közlekedtünk, mindig a lehető legrövidebb utat használtuk. A
terepviszonyokat nagymértékben figyelembe vették az
útvonalak kialakításánál. A
településeket összekötő utak a
legtöbb esetben a patakvölgyeket követték a rét és a
dombhát közötti részen. A
mocsaras ártereket nem töltötték fel a középkorban. Az ősi
utaknál tehát messzemenőleg
figyelembe vették a terepadottságokat: a mélyebben
fekvő réteken a nagy sár, a
dombtetőkön, gerinceken pedig a meredekség miatt nemigen vezetett út.
Az erdőkben ma is sokfelé
találkozhatunk a természet
által fokozatosan visszahódított, ma már nemigen használt

A

lösz-mélyutakkal, amit a környéken horhóknak neveznek.
Kissé meredekebb helyeken
nem egyszer akár 5-6 méter
mélység is tátong az eredeti
talajszinttől, annyira kijárták,
fellazították és a nagy esőzések lehordták évszázadok alatt
ezeket az ősi utakat. Sok
helyen már csak az erdőtelepítéskor is figyelembe vett mély
nyiladékok vonalát követve
mérhetjük be az irányukat,
hiszen a nem járt utak lassan
beerdősödnek. A nyíltabb,
síkabb területeken vezető
nyomvonalak közül sokat a
nagyüzemi mezőgazdasági
művelés tüntetett mára el.
Bedózerolták, megszüntették,
összeszántották a régi utakat a
nagyobb táblák kialakításakor.
Néhány ősi útirányt szeretnék ismertetni. Igen ősi – feltehetően még a rómaiak által
kialakított – fő közlekedési út
nyomai láthatók Kapolypuszta és Pusztaszemes között a
Szántódot Kaposvárral összekötő jelenlegi műúttal párhuzamosan nyugatra kb. 300 mre. Ez a kilométereken át
egyenesen követhető, nagyrészt benőtt fasorok között
azonosítható irány az eddig
leírtaknak kissé ellentmondó,
hiszen kialakításakor komoly
terepalakításokat is végeztek
ezen a szakaszon. A római
légiók gyors mozgása érdekében igyekeztek kevés szintkülönbségű, egyenes utakat kiépíteni. Ez látszik itt is: a
dombgerincen
többször
elhordtak több méteres kiemelkedéseket, illetve feltöltöttek kisebb mélyedéseket,
hogy a terep egyenetlenségeit
megszüntessék. Az 5-6 méter
széles nyomvonal két oldalán
vízelvezető árkokat ástak,
hogy az út a csapadékos időben is járható legyen. Ez az út
nyilván a Balaton déli oldalán
futó, a középkori oklevelek-

ben is többször említett
Hadútat kötötte össze a belsőbb somogyi területekkel.
Mellette bizonyos távolságokban kisebb római villák
épültek. Lakóiknak minden
bizonnyal az út karbantartása
is a feladatuk volt.
18. századi határleírásokban más középkori utakat is
rekonstruálhatunk. Kapolypusztától – amely mellett a
török előtt jelentős templomos
hely, Nagy Kapoly állt (vö.
Magvetés 2013/1. sz. – szerk.)
– délre a Madarasi erdőnek
átmenvén az út 3 felé ágazik:
Zicsnek,
Nágocsnak
és
Andocsnak. Ez az útkereszteződés a jelenlegi Képesfa
közelében volt.
Egy másik ősi úthoz gyerekkori emlékeim is fűződnek. Ez Tab mellől, a Cibereibeágazástól indul délnyugatnak. A Kiskoppány-patakon
átkelve, egy darabig a vasúttal
párhuzamosan fut, majd egy
lankás oldalvölgyön dél felé
fordul, felmegy a tetőre, ott
ágazik el Somogyegres felé.
Ha mi dél felé haladunk, a
Proletár-dűlőnél érünk ki. Itt
találkozik a jelenleg is használt földúttal, amely a zicsi
futballpálya mellett ér be
Zicsbe.

Az ősi út mellett még a
kilométerkövek is több helyen
megvannak. Többször végigmentem ezen az úton nosztalgiából. Az egyik terepbejárásomkor a távolságot mértem a
terepjáró autóm kilométerórájával, és egymás után találtam
rá a régi távolságjelző kövekre az út szélén.
Kapolyon a Gabonaforgalmi mögött is található az
erdőben egy mély nyiladék
délnyugati irányban. Több fiatal megkérdezte már, hogy mi
lehetett ez? Száraz árok, amiben valaha víz folyhatott, szakadék, vagy tán egy mélyút?
Tényleg útnak a nyoma, de azt
egyikük sem találta ki, hogy
hova vezethetett. Egészen
elcsodálkoztak, amikor megmondtam, hogy Dombi-Csaba
érintésével ezen az úton 5-6
kilométer után Egresre lehetett eljutni. Somogyegresre ők
csak szilárd burkolatú úton
ismerik a közlekedést Kapoly
– Tab – Kánya – Bedegkér
érintése után, hatalmas kerülővel.
Lám mennyi érdekességet
megtudhatunk, ha útra kelünk
ezeknek az ősi utaknak a
nyomvonalán.
Bognár Zoltán
Kapoly

uszonhét nagy egyéniség portréját tartalmazza a Földesi
Margit és Szerencsés Károly
szerkesztésében megjelent
Keresztény közéleti személyiségek a XX. században című
kötet.
Az elmúlt évszázad az ateizmus világméretű kísérletezésének félelmetes színtere
volt, megmutatva az emberiség történelmének sötét oldalait. Az embertelenné váló
korokban fénylő fáklyaként
világítanak azok a belső tartással rendelkező emberek,
akik mernek a felismert jó
érdekében áldozatot vállalni.
A kötetben szereplők közös
vonása, hogy komolyan vették kereszténységüket. Nem
csupán önmagukért éltek,
hanem nagyobb közösségért,
egyházukért, és nemzetükért
is. Volt köztük pap, szerzetes,
szociális munkában tevékeny
nővér, református lelkipásztor, politikus.
Apor Vilmos, Bangha
Béla, Barankovics István,
Dobos Károly, Endrédy Vendel,
Esterházy
János,
Giesswein Sándor, Gulyás
Lajos, Kelemen Krizosztom,
Kerkai Jenő, Kiss Szaléz, gróf
Klebelsberg Kuno, Márton
Áron, Meszlényi Zoltán, gróf
Mikes János, Mindszenty
József, Nádasi Alfonz, Ordass
Lajos, Pap Béla, Pógyor
István, Prohászka Ottokár,
Ravasz László, Salkaházi
Sára, Serédi Jusztinián, Shvoy
Lajos, Slachta Margit, Varga
Béla valamennyien megér-
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demlik, hogy megismerjük
életüket.
Harrach Péter előszava
szerint: Jellemüket nyilván
neveltetésük alapozta meg, de
az emberpróbáló idők edzették. Olyan korban éltek, amikor elkötelezettségüket nemcsak alkotó tevékenységükkel,
hanem kitartó hűségükkel is
bizonyítaniuk kellett. Miközben egyházépítő és társadalomszervező munkájukat végezték, el kellett viselniük a
hatalom támadásait. Többen
életüket is adták a hitükért. A
keresztény közéleti személyiségek példája mutatja, hogy a
lelkiismeret szavára hallgató
aktivitásnak és kitartásnak
akkor is van értelme, ha ez az
adott pillanatban nem nyilvánvaló.
Bár a kötetben rövid életrajzzal és fényképükkel szereplő személyek többsége a
XIX. században született,
értékrendjüket és hitüket a két
világháborút hozó, a történeti
Magyarországot letipró században kellett képviselniük,
döntéseiket abban az ellentmondásokkal terhes korban
kellett meghozniuk. A felsoroltak életútja nehéz volt.
Mártírhalál, perek, börtönévek, emigráció nehezítette
alkotó tevékenységüket. Ennek ellenére reményt adó
emberek életét ismerheti meg
az olvasó a Kairosz kiadó
jóvoltából.
A példamutató életsorsokból mindannyian tanulhatunk.
Varga Béla (1903–1995)
néhai balatonboglári plébános, országgyűlési képviselő,
a háború utáni 2 évben a
Nemzetgyűlés elnöke figyelmeztet bennünket is: „Szeretni kell egymást az embereknek. Nemcsak testvérek vagyunk, hanem nehéz sorsot
átélt nemzet is. Ha mi nem
szeretjük egymást, ha mi
veszekszünk, hogyan várhatjuk el, hogy a világ szeressen
bennünket?”
szerk.

2013. I. negyedév
KERESZTELÉS
Kapolyi plébánia területén: Kovacsik Csaba és Tóth Renáta
leánya, Kornélia 2012. okt. 7-én a kereki templomban részesült a keresztség szentségében. (Előző számunkból sajnálatosan kimaradt.)

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: Szinger István (78 é. –
jan. 19.) (Szorosad); Fias Győző (78 é. – jan. 24.)
(Törökkoppány); özv. Holczbauer Józsefné sz. Szabó
Rozália (72 é. – jan. 26.) (Törökkoppány); Lichtenberger
József (83 é. – márc. 2.) (Szorosad),
Miklósi plébánia területén: Kovács Gyula (76 é. – jan. 13.)
(Zics); Váradi Jánosné sz. Bogdán Katalin (59 é. – jan. 18.)
(Zics); özv. Gerbovits Dezsőné sz. Vajda Gizella (72 é. –
febr. 9.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: özv. Bachstedteer Györgyné sz.
Geiger Anna (90 é. – jan. 1.) (Pusztaszemes); Huszár István
(71 é. – febr. 1.) (Somogymeggyes); özv. Horváth Józsefné
sz. Fuller Katalin (84 é. – febr. 20.) (Kereki); özv. Garabon
Józsefné sz. Zergi Irén (84 é. – febr. 22.) (Kapoly); Pintér
József (88 é. – márc. 30.) (Kapoly); Bertalan Ferenc (59 é. –
márc. 30.) (Kereki) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

Willbord Verhade:

ISTEN SZAVA
Isten szava gyakran átsuhan rajtunk,
de nem vesszük észre.
Isten szava fülünkbe jut,
és gyakran kellemetlenül érint.
Isten szava lelkünkbe hatol,
és nyugtalanná válunk.
Isten szava átjárja szívünket,
és akkor gondolkodóba esünk.
Isten szava belénk hasít, mint a villám,
és akkor megrendülünk.
Isten szava nyílvesszőként fúródik életünkbe,
és akkor megvilágosodunk.
Isten szava rabul ejt,
és akkor már nem állunk ellen.
Isten szava birtokba vesz,
és akkor más – Krisztusibb – emberré leszünk.
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