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II. negyedév

A SZENTLÉLEK TEMPLOMA VAGYUNK
nazonosságunk, hogy gyermekei vagyunk a mi
Atyánknak. Ezt naponta százszor is elfelejtjük, kilépünk
ebből, nem kérdezzük meg barátunkat, Jézust.
A testről való gondolkodás, a szexualitásról alkotott kép
megváltozik, ha felismerjük, hogy testünk a Szentlélek temploma. Isten bennünk van. Ki az, aki ezt figyelembe veszi? Kevesek. Eszünk, iszunk, paráználkodunk inkább. Testünket a
világ igyekszik vezetni, élvezettel, gyönyörökkel.
Úgy kell tekintenünk Istenre,
mint az egészen kicsi gyermeknek az apjára. Ha nem ezt teszszük, megjelenik a félelem. Ha
nem isteni önazonosságunkat
éljük, előjön a rettegés. Nem
élünk Jézus barátságában. Aki
megéli önazonosságát, hogy ő az
Atya szeretett gyermeke, az békében van. Mégis inkább kilépünk
ebből, és szerepet játszunk, amiket felkínál a világ. Ez azonban
veszélyes, mert itt több játékos
van, és lehet, hogy ebben a hamis
játékban ők a jobbak. Mindig
össze kell hasonlítanunk magunkat másokkal – gondoljuk –, és
vagy különbnek tekintjük, vagy
leértékeljük önmagunkat. Ebből
lesz a magányos gőg és a félelem.
Ha önazonosságomnál vagyok,
szabad maradok, és nincs félelmem, mert nincs szerepjátszás.
Az Atya végigjárja velünk az
életünket, a Szentlélek huszonnégy órában bennünk él. Soha
nem megy szabadságra. Sose hagy el. Ezt is sokszor elfelejtjük.
Elveszítjük önazonosságunkat, mindent biztosítani akarunk.
Jézus végigjátssza velünk az életünket, és az a jó, hogy az övé
az „utolsó dobás”.
Ezért ne féljünk, ha halljuk a félelmetes híreket. Nem a
világgal van a legnagyobb baj, hanem a hitünkkel! Hitünk krízise, ha a kinyilatkoztatott igazság fölé helyezzük a részleteket,
fájdalmainkat. Nem merünk egészben látni és élni. De Isten
sohase fél, ezért nekünk se kell félnünk. Ha hitünkkel legyőzzük a félelmeinket, az a legjobb példa gyermekeinknek, unokáinknak. Van egészséges félelem, az óvatosság, ami védelmez. A
rettegés azonban megbénít. A félelem és a kishitűség összetartozik.
A madarak értik a Gondviselést, akkor nekünk mi a bajunk?
A szeretettől is sokszor félünk, s nem adjuk át teljesen magun-
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kat a szeretetnek. Mert ha közel megyünk Hozzá, Jézushoz,
meg kell változnunk. És ez nehéz, sokszor félelmetesen nehéz.
Pedig mindig csak a mai nap terhét kell felvenni. Ne tegyük rá
a múlt és a jövő terheit, mert abba beleroppanunk. Ne féljünk,
ha látszólag kicsúszik a kezünkből az irányítás. Tegyük meg a
ma dolgát, a többit bízzuk Istenre. Mint a csodálatos kenyérszaporításnál: az apostolok átadták az öt árpakenyeret, a többit
Jézusra bízták.
Nem Isten tehet róla, ha
félünk. A Sátán legnagyobb akciója, hogy próbálja velünk elhitetni: Isten távol van. Nem merünk
abban az Istenben bízni, aki bennünk van, aki a világban is ott
van. Én vajon merek benne hinni?
Az Egyházat se csak mint világi intézményt nézzük, a maga
botrányaival. Nézzük a megdicsőült Egyházat is, benne a szentekkel, a Szűzanyával! Ne csak azt
higgyük, amit a szemünkkel
látunk, hanem azt is, amit csak a
szívünkkel láthatunk.
A ma embere nem tud mit kezdeni a misztériummal, mert nincs
kapcsolata Jézussal. A bűn látható, a kegyelem láthatatlan, és ez
utóbbit nem akarjuk elhinni.
Pedig a kegyelem legyőzi a
bebiztosítás félelmeit. Boldogok
lehetünk minden nélkül, de nem
Simon András grafikája tudunk. Csak akkor vagyunk nyugodtak, ha vásárolhatunk, ha
zsákmányt szerzünk. A kegyelem
„gravitációja” legyőzi ezt a bolond vonzást és szabaddá tesz.
Bűneink takarásban vannak, sokszor a jó takarásában. Ha
valaki megláttatja velünk, ellenségként tekintünk rá. Pedig
hálásnak kellene lennünk érte. Mindent, amit takarunk, ahhoz
hozzá tapadunk. Ha felismered ezt, vidd ki a fényre! Egy pici
gyertya lángja is elég, hogy meglásd a gőgödet, hiúságodat,
félelmedet, mindent. Ezért jó a bűnbánat, a gyónás. A kudarc a
legjobb, ott mindjárt lehull a lepel.
Amikor elhisszük, hogy meg vagyunk váltva, higgyük el,
hogy a másik is meg van váltva. A megtért szív belátja bűnét, a
nem megtért szív belelátja a bűnt a másikba. Ítél és elítél. Ez
nem jó, nem szabad.
Varga László
püspök atya
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Egészen egymásé
ásfél évvel ezelőtt
megnéztem egy videót, amelyen egy
frissen felszentelt fiatal papot
az újmiséje előtt, édesanyja
„szülői áldásban” részesített.
Megható és szép cselekedet,
amikor a szülő így engedi
hivatásának útjára a fiát. Az
áldás szövegéből egy rész
különösen megragadta a figyelmemet: „Visszaadom neked Uram az én kedves gyermekemet, hiszen addig az
enyém, amíg a tied is.”
A hitét komolyan élő
keresztény szülő megérti,
hogy vallásos nevelésének
igazi értelme és célja gyermekeinek Istenhez vezetése,
hogy a földi zarándokútjuk
végére szentek legyenek.
Mindannyian arra kaptunk
meghívást, hogy a szentségekben megerősödve kísértéseinket, testi vágyainkat, önmagunkat is legyőzve Isten boldogságának részesei legyünk.
Az ember könnyebben
mond le valamiről, amikor
tudja, hogy valami sokkal
jobb vár rá. A mai szemfényvesztő világban az emberek
nagy része nem érzi a jutalomnak az ízét, amit a mulandó
javakról való lemondásért cserébe kapna Istentől. Pedig Ő
mindig jelen van az Oltáriszentségben, mindig vár ránk
a vasárnapi szentmisében.
„Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy aki hisz benne,
az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Nagycsütörtökön megalapította az
Oltáriszentséget, hogy állandóan velünk maradhasson. Ha
magunkhoz vesszük az élet
kenyerét, mindig erőt ad, dolgozik bennünk, hogy időnk
előrehaladtával minél inkább
fontosabbnak tartsuk a célt,
amely a zarándokútunk végén
vár ránk.
„Tudjuk, hogy mi az Istentől vagyunk, és hogy az egész
világ a gonosz hatalmában
van.” – írta János apostol.
(1Jn 5,19) Aki mélyen belemerül a világba, amely a jánosi evangélium értelmezésében
„az emberi civilizáció és tevé-
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kenység olyan rendszere,
amely Istennel szembehelyezkedve elidegenedett tőle”,
nagy veszélyben él. Ha meg
akarjuk menteni magunkat és
a ránk bízottakat az örök életre, akkor el kell hagynunk ezt
a világot, azt kell mutatnunk,
hogy nem ide lentre, hanem
oda fentre építkezünk. Ez az
út lemondásokkal van tele,
melynek során sokszor önmagunkat kell tudni legyőzni,
amelyhez erőt és kitartást ad
az Eucharisztia gyakori imádása és vétele. Így egy gyönyörű jelenség valósulhat
meg. Az igazán szívből jövő
öröm kiül az emberek arcára.
Ha látják rajtunk, hogy nem e
világ szerint élünk, mégis boldogok vagyunk, érdekelni
fogja az Istentől távol álló
embereket, hogy vajon mi a
boldogságunk titka. Jó esetben a kíváncsiságuk arra ösztönözi őket, hogy kövessenek
minket. Az életpéldánktól
megváltozhat a világ. A fentebb leírtakra kiváló példa
korunk nagy szentje, II. János
Pál pápa. Amikor romló
egészségi állapota miatt gégemetszést kellett végrehajtani
rajta, utána már nem tudott
beszélni. Kórházi ágyán fekve
egy írótáblát kért, amelyre
gyakran idézett szavait írta,
amik mélyen a szívembe
vésődtek. „Totus Tuus –
Egészen a tiéd”. Utolsó napjaiban nem tudott járni, beszélni, már csak a tekintetével
szólt hozzánk. Sokan mondták, hogy visszatükrözte
Krisztust, aki 2000 éve szintén gyötrő fájdalmak közepette halt meg, hogy mi élhessünk. Szenvedésünkben a
nyelvek és tudományok elhallgatnak, de az Istennek
adottság megmarad. 2005
áprilisában Szent II. János Pál
pápa földi zarándoklata is
befejeződött. Célba ért.
Egy szabadkőműves megpróbált beépülni a katolikus
egyház berkeibe, hogy belső
információgyűjtés után lejárassa. Alapos vizsgálódásának
az lett az eredménye, hogy ő
maga is megkeresztelkedett.
Látta, hogy Istenhez való

ragaszkodásunk, elvágyódásunk a földi világtól az örök
élethez, meglátszik tekintetünkben és életmódunkon.
Nem kell nagy dolgot tenni,
csak mindig ragaszkodni a
három pillérhez, amire a
zarándokútját járó Egyház
támaszkodik. A szószékhez,
azaz Isten igéjének szívünkbe
fogadásához, a Szentlélek
indíttatása által a tanítás tettekre váltásához, valamint az

őszinte szentgyónáshoz, a
hibáinkkal való szembenézéshez, leginkább pedig az
Oltáriszentség gyakori vételéhez és imádásához. Ha ragaszkodunk ezekhez, akkor Isten
velünk van, mi pedig az övéi
vagyunk, „Ő általa, Ő vele és
Ő benne” készülünk, hogy
halálunk óráján találkozzunk
vele, és egészen egymásé
legyünk.
Mikó Gábor

Mi a kereszténység?
Teilhard de Chardin egy nagyszerű kis képpel próbálja érzékeltetni. A horizontális út: megy az ember előre, mindig több
értéket szerezni. Kincs, hír, gyönyör? Azt mondja: „Ez jó út,
igen!” – De aki csak ezt járja, annak útja tragédiába torkollik.
A másik út vertikális, felfelé haladó. Jó? Igen, de mennyire!
Imádkozni kell, mert a transzcendencia nélkül megőrülsz, megoldatlan vagy, tudathasadásos leszel, vagy feledésbe mámorítod
magad, vagy öngyilkos leszel. Nélküle nincs megoldás a lét
helyzeteiben, összerogysz. Ez a vertikális út – de ha csak ezt
járod, a pusztán szellemit: kevésnek bizonyul az élethez.
Mi a megoldás? Meg kell ölni a kincs, hír, gyönyör isteni
ajándékát? Dehogy kell! Meg kell szentelni! Föl kell emelni a
transzcendens erők segítségével.
Ez a helyes út, amelyen járnunk kell! Ezt kell kiküzdenünk
állandóan. Benne vagyunk ebben a nagyfeszültségben, és az
utat meg kell találnunk.
Kerényi Lajos
piarista szerzetes atya
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a külsőnkön kívül akár zenei
készségünk és a labdaérzékünk is
belefoglaltatik. De ettől még
nem vagyunk személyek. Azt egyedül Istentől kapjuk a fogantatás pillanatában.” Erre legjobb példák az egypetéjű ikrek.
Minden ugyanaz, a DNS, a neveltetés, a táplálkozás, de már a
kisgyermekkorban is teljesen különálló és különböző személyek, saját szabad akarattal, amelyet nem a szüleiktől kapnak.

Istenhit és orvostudomány
zent II. János Pál pápának az 1991-es magyarországi látogatásakor a Magyar Tudományos Akadémián elhangzott
szavai: „a hit és a tudomány nem mondhat ellent egymásnak, mert ugyanarra az ős igazság megismerésére törekszenek,
csak más megismerési rendbe tartoznak”.
Mit is jelent ez? Például azt, hogy amikor elérkezünk életünk
nagy misztériumához, a halálhoz, akkor nem helyes a folyamatokat kizárólag tudományos módszerekkel vizsgálni, hanem
jobb térdet hajtani, és azt mondani: „Én Uram, én Istenem!” Ez
azonban meghaladja az erőnket, mert az élet keletkezése és
elmúlása egyben misztérium is, ahol nem elég pusztán a tudomány. Ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor minden jó szándékunk ellenére vakvágányra kerülhetünk, és végtelenül leértékelhetjük az emberi élet misztériumát. Ám ha a gyógyítás szakralitását megőrizzük, betegeinkkel és magunkkal is nagy jót
teszünk. (…)
Hála a tudomány fejlődésének, ma már ott tartunk, hogy
észérvek alapján eljuthatunk az evangéliumi tanítás teljes elfogadásához. Az értelmi belátás hatalmas erő! Amikor János
apostol is belépett a sírboltba, látott és hitt (Jn 20,8), ám kétségtelen, kellett hozzá egy érzékszervi felismerés a lepelről és a
kendőről, amelyek ott hevertek összehajtva, mint a feltámadás
bizonyítékai.
Vannak úgynevezett indirekt tudományos bizonyítékaink is,
ezeket értelemmel vizsgálva szintén hitre jutunk.
Az asztrofizika, mint a tudományok tudománya egy tapodtat
sem lépett előre a csillagokra felbámuló ősemberhez képest,
hiszen nem képes megfogalmazni, hogy miként lett a semmiből
az a kicsi valami, ami ősrobbanni tudott. A semmi létezése logikus, de hogy honnan van az a kis valami, az már nem. Aztán az
ősrobbanástól már matematikailag is bizonyítható, gyönyörű és
hihető elméletek születnek mindmáig a táguló világegyetemről
és a galaxisok milliárdjairól.
A sejtkutatás sem jutott előre abban a tekintetben, hogy az
élettelen anyagból akár csak egyetlen pici élő szerveződést
képes legyen előállítani.
Az emberi személy megjelenése Barsi Balázs ferences atya
szerint: „Szüleinktől azt kapjuk, hogy valamik vagyunk. Ebben
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Néhány mondat a feltámadásról
Jézus feltámadását a történelemtudomány, a természettudomány és a pszichológia alapvetései is bizonyítják. A történelemtudomány számára nem kérdés; látták, leírták, továbbadták a
történeteket.
A természettudományhoz a legjobb példa a torinói halotti
lepel, de a tudományosan bevizsgált eucharisztikus csodák sem
maradnak el mögötte. A lélektan értelmezése szerint pedig teljességgel elképzelhetetlen, hogy ha a feltámadás nem történt
volna meg, akkor egy ilyen „óriási blöffért, hazugságért, átverésért” tizenhárom egyszerű, józan gondolkodású halászember,
vagyis az apostolok vállalták volna a legdurvább vértanúhalált.
Érdemes ezen elgondolkozni.
Fontos, hogy bár több száz vallás hirdeti valamilyen módon
a lélek halhatatlanságát, a test feltámadását egyik sem. Tudjuk,
hogy Jézus feltámadt, és hogy ez lesz a mi jövőnk is. Nem úgy
támadt fel, ahogy nagypénteken fél háromkor a kereszten kinézett, mert akkor egy bonctermi halotthoz volt hasonló. Frissen,
üdén, fiatalosan támadt fel, testi-lelki erejének teljességében.
Megint Barsi atyát idézem: „… a mi jövőnk már megtörtént, mi
nem olyat várunk, ami még nem történt meg”.
Gondoljunk bele, mekkora öröm ez mindannyiunknak, mekkora vigasztalás bármilyen bánatunkra! Ahogy Jézust ott megölelik, úgy öleljük meg majd mi is egymást. És bár sokkal
nagyobb öröm a Mennyek országa Isten látásával, de ezt a kicsi
testi boldogságot is adja majd nekünk. Henri Boulad jezsuita
atya szépen írja le, hogy a test, amely annyit küzdött és szenvedett itt a földön, halhatatlan formájában hogyan nyeri el a feltámadást. Miért lenne ez csupán a lélek privilégiuma? Hiszen
Jézussal már megtörtént.
Dr. Csókay András agysebész

Kis segítség a segítőknek
Egy vasárnapi mise alkalmával feltűnt nekem, hogy Évi
nagyon gondterhelt, és bizony húzza a nagy teher. Tudtuk,
mindannyian tudjuk, hogy bizony már hosszú hónapok óta
komoly küzdelem az ő munkája, hivatása. Hiszen a siófoki kórházban a Covid-járványban szenvedők intenzív osztályán
nővérként dolgozik. Egész nap védőruhában erő felett teljesíteni, próbálni vigasztalni a súlyos betegeket, folyamatosan –
ahogy mondta, hónapokon át naponta több esetben is – szembesülni az elmúlással, elviselni a megváltoztathatatlant, és aztán
megpróbálni nem hazavinni ezeket a terheket, hát, ez erőn
felüli.
Arra gondoltam, hogy nekem mi esne jól egy ilyen időszakban? Ez vezérelt cselekedetre, mikor Pusztaszemes lakosait
kértem, hogy hozzunk össze valamit a siófoki kórház Covidosztályán dolgozóknak. Ha csak egy kis pillanatnyi kikapcsolást, fellélegzést tudunk ezzel adni a sok órája harcot vívó nővéreknek, akkor már tettünk valamit. Nagyon jóleső érzés volt,
hogy az asszonyok sütöttek süteményt, és sokan vásároltunk
üdítő finomságokat, köztük Pusztaszemes Önkormányzata is.
Az összegyűlt csomagokat sikerült a polgármester úrral március 28-án közösen átadni az osztály főnővérének, persze
Pusztai-Berki Évi személyes, és talán picit falujára büszke
jelenlétével.

Nekünk volt fontos, hogy segítsünk a segítőknek!
Nagy Judit
Pusztaszemes
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Püspöki vizitáció és zsinat
arga László megyéspüspök atyánk fokozatosan végig
látogatja egyházmegyéje plébániáit. Vizitációja során
nemcsak papjai életkörülményeire, munkásságára
kíváncsi, de igyekszik találkozni a helyi vezetőkkel, értelmiségiekkel és az Egyházat segítő hívekkel is.
Május 19-20-án volt monostorunk vendége. Késő délutánra,
estére zsinati beszélgetésre és vacsorára hívtuk néhány hívünket
is. Törökkoppány, Szorosad, Miklósi, Pusztaszemes képviseletében érkeztek hozzánk, így néhány
polgármester és a törökkoppányi
igazgatónő, valamint a körzetünk egy
részének védőnője beszámolhatott
falvaink életéről, gondjairól, terveiről.
S, míg bennünket a püspök atya hallgatásra kért, őszinte beszámolót akart
kapni tőlük szerzetes papjaikról, a mi
munkánkról is.
Országos, sőt európai látkép, hogy
az Egyház kisebbségbe került, többfelé egyenesen üldözik. Főleg hazánk
keleti felében, az Alföldön nagy az
elvallástalanodás, egyes városok akár
2/3-a „felekezeten kívülinek” mondja
már magát. Ez nem azt jelenti, hogy
ők nyíltan ateisták, de gyakorlatilag
úgy élnek, hogy egyáltalán nem
figyelnek Istenre. Ez a szomorú tendencia egyházmegyénket se kerüli el.
Egyházmegyei zsinatunk mottója
szerint vonzásban, egységben, közösségben kell élnünk. Komoly önvizsgálatra van szükségünk, hogy mit kell
tennünk a saját helyünkön, hogy vonzóvá tegyük az Egyházat. Mert az
Egyház nyilván nemcsak a papok, szerzetesek, püspökök egyesülete. A kaposvári egyházmegyében alig több nyolcvannál az
aktív lelkipásztorok száma. Mindegyikük hatalmas területen
igyekszik ellátni a feladatát.
Megkérdeztük a püspök atyát, hogy a Covid-járvány menynyire érintette az egyházmegye papságát? Azt mondta, hogy
húszig számolta… Azaz minden negyedik pap a koronavírus
járvány szenvedő alanya lett a kaposvári egyházmegyében.
Hetekig-hónapokig szinte teljesen kiesett a lelkipásztori mun-
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kavégzésből, egyikük súlyos állapotban kórházba került, a
többségük a plébániáján szenvedte ki a betegségét. Eddig ebben
a félévben már 4 idős paptól kellett végső búcsút vennünk, s az
utánpótlás, a Krisztusért áldozatot vállalni akaró fiatalok száma
ijesztően kevés. 2020 őszén egyházmegyénkben egyetlen új
papnövendék sem kezdte el teológiai tanulmányait …
Sajnos jövő tanévre kellett halasztanunk a vészhelyzet miatt
körzetünkben az elsőáldozást és a bérmálást is. A több mint egy

éve elhúzódó járvány híveinket elszoktatta a templomtól. Az
„online misék” kényszerűsége nyilván sokakat segített a „túléléshez”, de ne legyünk lusták a járvány csitultával.
Mindannyiunknak, családjainknak szüksége van Isten
kegyelmére. Eléggé félelmetes, hogy amikor a kis elsősöket
bevezette Imre atya a templomba, többen azt mondták, hogy
még sohasem voltak ilyen helyen…
Isten kerülése könnyen Isten-tagadásba torkoll. Az ateizmus
pedig olyan bűn, amellyel az ember magát bünteti. Céltévesztett
és reménytelen lesz az egész élete.
Csak a megélt hit lehet vonzó. Ehhez hozzátartozik az áldozatvállalásunk, példamutatásunk. Családjaink hitbeli megújulását nem hanyagolhatjuk el. Mozdulnunk kell Isten felé. Jézus
pedig az Egyházán keresztül akarja közvetíteni kegyelmét
mindannyiunk felé. Ne süket fülekre találjon a harangjaink
imára, szentmisére hívó szava.
Zsinati beszélgetésünket a református vallású Dizseri András
budapesti rádióbemondó is gazdagította. Elmondta, milyen
sokat jelentett számára életének egy nagyon fájó eseménye után
eljutni a Szent Pál monostorba.
Vendégeink megköszönték több évtizedes munkánkat, melynek lassan megmutatkoznak gyümölcsei is. Hiszen ezek a
monostori őszinte beszélgetések erőt és hitet adnak abban, hogy
ki-ki a saját helyén folytathassa hitvalló életét. Adja Isten, hogy
teljenek meg élettel ezek a szent falak, s éltessenek sokakat.
Galbavy Jenő József
SJP prior atya
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TALENTUMOK
Az ókori Keleten általában különböző súlyú nemesfém darabok szolgáltak fizetőeszközül. Ezek rúd, gyűrű, vagy nyelv formájúak voltak, nemesfém tartalmukat verettel hivatalosan
garantálták. Krisztus előtti 7. századig a legnagyobb értékű
fizetőeszköz az arany és az ezüst talentum volt, amely 30 kg
súlyú nemesfémet jelentett. Az Újszövetségben Jézus is beszél a
talentumokról, mint hatalmas értékekről. Jézus korában 20-40
kg ezüstöt jelentett 1 talentum. Átvitt értelemben ma általában
képességeket, adottságokat értünk talentum alatt, amelyekkel
jól és felelősségteljesen kell gazdálkodnunk.
A törökkoppányi és a somogymeggyesi iskolákban is komoly
értékmérőként ismerik a gyerekek a talentumokat hittanórákon.
Jézus arcát láthatjuk az 1 és a 2 talentumosokon, de aki nagyon
ügyes, az már a színes nyomtatású 5 talentumost is megszerezheti. Bizonyos, évekkel ezelőtti negatív tapasztalatok miatt erre
már az is rá van írva, hogy „A talentum hamisítást az atya bünteti”…

A hittanórán 5 jó kérdés megválaszolásáért jár egy talentum.
Ugyancsak értékes pontokat lehet szerezni a szentmisén való
részvétellel, valamint a ministrálással. Sőt, vasárnaponként
még családi segítség is szóba jöhet: a szülők is „hozzák a pontot” hittanos gyermekeiknek, ahogy az általános iskolába még
nem, ill. már nem járó testvérek szintén. A legbuzgóbbak már
hittanóra elején figyelmeztetnek, hogy még el se kezdtem a kérdezést és máris van egy talentumuk. Mi ennek nagyon örülünk,
mert ez a vasárnap közös megszentelésére utal.
Óra után következik a beváltás. A második osztályban néhány gyereknek már a táblán nekem kellett írni a pontokat,
hiszen gyanús túlszámolással szembesültem. Ha sok a kérdés és
sok a jó válasz 2-3-4 talentumot is ki kell osztanom a legjobbaknak a jelző csengetés után.
Már kis korban is elkülöníthető két viselkedési típus. Az
egyik az azonnal beváltó, a szerzett vagyont hamar felélő, a
másik a takarékos gyűjtő. Minden órára fel kell töltenem a
cukorkészletet a táskámban, no meg időről időre a tengeri
kagylókat, szentképeket, kisebb játékokat, amelyek néhány
talentumért kelnek el, azaz jobbára egy napi talentum szerzemény sok gyerektől nagyon hamar visszakerül hozzám. Az árfolyam már szépen kialakult az évek alatt. A boltosok is régóta jól
tudják, mikor van hittanóra, hiszen előtte rendszeresen „gyerekszelídítőt” vásárolok.
Próbálom takarékosságra is nevelni a gyerekeket, hogy ne a
pillanatnak éljenek, hanem szépen összerakva a talentumokat

értékesebb ajándékokra is gyűjtsenek. 17 talentumért adtam
egy rózsafüzért, amíg volt a készleten. 25-ért már egy gördeszka jár, persze csak szülői engedély után, hiszen a nem rendeltetésszerű használatáért, illetve az ügyetlenkedések miatti esésekért nem vállalhatunk felelősséget. Örömmel írhatjuk, hogy a
második félévben 4 gördeszka is gazdára talált.
De legeslegjobban Emma kérdésének örültem: „Hány talentumért adja oda a Zics története könyvet?”
Magam se gondoltam, hogy egy negyedik osztályos lány mindenfajta édességről és kecsegtető apróságokról is képes lemondani hónapokon keresztül, csakhogy összegyűjtsön száz talentumot! Az utolsó előtti hittanórán még hiányzott tízegynéhány
talentum, ezért már fontolgattam magamban esetleges rendkívüli árleszállítást a vakáció előtti utolsó órán, amikor Emma
utánam sietett a folyosón.
– Atya, megvan! Tartsa a markát!
Jólelkű osztálytársai segítségére siettek, így sikerült leszámolni a bűvös százast. Vasárnapi mise után aztán átvehette az
áhított könyvet.
Bízunk benne, hogy a felnövekvő generáció megtanul jól
gazdálkodni életük során kapott más talentumokkal is. Isten
ajándékaival, amelyeket mindannyiunknak észre kell vennünk,
és nem szabad elherdálnunk.
Imre atya

6

2021/2

Jézus jelenléte
mindennapjainkban

MAGVACSKA

Isteni kegyelem az édesanyáknak

Magvacskánk kérdései a Pünkösdhöz kapcsolódnak. Ezt az
ünnepet nevezzük az Egyház születésnapjának is. A figyelmes olvasás segíteni fog a feladatok megoldásában.

„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani”
– Szabó Magda –
Minden évben, május első vasárnapján van Anyák napja. Ez
az az ünnep, ami egészen csepp korunktól végigkíséri életünket. Ilyenkor gyermekek és felnőttek egyaránt megköszönik az
édesanyjuknak a tőlük kapott önzetlen szeretetet, türelmes gondoskodást, jóságot. A kicsik apróságokat készítenek, szívmelengetően énekelnek, verset mondanak.
De hogyan viszonyulunk mi,
felnőttek a még felnőttebb édesanyánkhoz? Mit jelent ez a szó
számunkra: Anya?
Mindenkinek élete első asszonya az édesanyja. Vele dobban
együtt a szíve. Ő határozza meg
életünk kezdetét, s aztán folytatását is. Tőle kapjuk az első szavakat, az első dalokat, meséket, illatokat és ízeket. Ő élteti hagyományainkat, nevel erkölcsre, szokásokra, szemléletre. Tőle függ, milyen társadalomban élünk, hogyan
viselkedünk egymással, mit viszünk tovább a szülői házból,
hogy azt összegyúrva a párunk által hozottakkal, annak szellemében neveljük a gyerekeinket.
Isten kivételes kegyelemmel ajándékozta meg az anyákat.
Ez pedig a többszöri születés kegyelme. Hiszen, minden alkalommal, amikor egy gyermek megszületik, egy anya is születik.
Aki gyereket nevel, örök, megmásíthatatlan kötelék köti hozzá.
Ott van mindig, ha gyermekének bíztatásra, bátorításra, szeretetre, nevetésre vagy szigorra van szüksége. Erősíti, hogy felfedezze a világot, higgyen magában, utat mutat a gondoskodás, a
felelősség, a becsület képességének megszerzéséhez. Ugyanakkor ezek elsajátításához nem használati utasítást kapunk tőle,
hanem mintát.
Mindegy, hány évesek vagyunk, gondoljunk mindig hálával,
szeretettel az Anyára, akár közel, akár távol, akár már a
Mennyországban kíséri féltő szemmel sorsunk alakulását.
Essen fény – és ne csak ezen az ünnepen – az Anyákra, akik
egész évben világítanak! Mert:
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.
(Ratkó József: Zsoltár Anyámnak)
H. I.-né
Pusztaszemes

Hittansarok

1. Az első Pünkösd történetét a hiányos mondatok kiegészítésével teheted teljessé. Írd be az alábbi szavakat a megfelelő mondatba!
lángnyelvek, megdöbbenés, nyelveken, pünkösd, saját,
Szentlélek, szélvész
Amikor elérkezett ___________ napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak.
Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves
___________ közeledett volna.
Majd ___________ jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre.
Mindannyiukat eltöltötte a _____________, és különböző
______________ kezdtek beszélni.
Nagy volt a ____________, mert mindenki a ___________
nyelvén hallotta, amit a többiek beszéltek.
2. Húzd alá a helyes választ!
a) Mikor van Pünkösd?
Húsvét után 40 nappal
Húsvét után 50 nappal
b) Mit ünneplünk Pünkösdkor?
Szentlélek eljövetelét
Jézus feltámadását
c) Milyen alakban ábrázolják a Szentlélek eljövetelét?
csillag
fehér galamb
d) Hol tartják az európai hírű pünkösdi búcsút?
Budapesten
Csíksomlyón
3. Melyik a három isteni személy?
4. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?
5. A Szentlélek 7 ajándékának szótagjait rakd sorrendbe!
cses-böl-ség,
lem-te-ér,
jó-nács-ta, do-tu-mány,
ki-lel ség-rős-e, bor-jám-ság,
le-lem-ten-fé-Is
6. Gondolkodj el, hogyan tudnád ezeket az ajándékokat
a magad javára fordítani!
Magdi néni
Pusztaszemes

Dicséretes hittanosok
A 2020/21-es tanévben a Törökkoppányi Általános Iskola tanulói
közül a hittanórákon kifejtett aktivitásukért, kitűnő eredményeikért hitoktatói dicséretben részesültek az alábbi
tanulók:
2. osztály: Pollák Luca, Herczeg
Bence és Herczeg Nóra
3. osztály: Botos Luca, Horváth
Lilla, Márkus Lilla és
Kovácsik Hanna
4. osztály: Hranyczka Emma és
Pollák Csongor
6. osztályban: Szél Rebeka
8. osztályban: Schell Zsanett
Simon András rajza
Gratulálunk valamennyiüknek!
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Dűlőneveink nyomában, 28.:
Tűzköves-dűlő
erekitől nyugatra, már a szóládi határrészen található, a
térképen is jelzett Tűzköves-dűlő név hallatán a helytörténettel foglalkozók mindjárt felkapják a fejüket, hiszen
sokat sejtető név ez. Az idősebb szóládiak gyakran Tüszküsnek
hívják azt a mezőgazdasági művelés alatt álló területet Nezde
közelében folyó kis vízfolyás partján, amelyet kora tavasszal
érdemes alaposabban megvizsgálni. Az eső mosta szántásban
ma is találni kisebb-nagyobb „tűzköveket”. Régen nyilván
annyira jelentős mennyiségben, hogy a környező falvakból odajártak gyűjteni, s a dűlőt is erről nevezték el.
Tűzköves helynév, ill. Tűzkő-dűlő Nagykónyi földrajzi nevei
között is szerepel, a kissé távolabbi Tolna megyei település,
Döbrököz határában pedig ugyancsak régóta ismert a Tüszküshegy. Mindegyik helynév gyökere ugyanaz: régi, őskori telepre
utal. Hiszen Somogy és Tolna megye löszös területein nem képződött tűzkő, ezeket a kisebb nagyobb töredékeket messziről
hozták ide az ősemberek, több mint 3500, de akár 7000 évvel
ezelőtt.
A tűzkő valójában gyűjtőfogalom, nem csak egyféle kőzettípust jelent. Közös jellemzőjük, hogy nagyon kemények – az
üveget megkarcolják – és egymással, ill. acéllal ütve szikrát
hánynak. A gyufa feltalálása előtt hosszú évszázadokon át a
leginkább elterjedt tűzgyújtási mód tűzszerszám segítségével
történt, amely acélból, kovából (vagy más tűzkőből) és taplóból
állt. Történeti adatok és régészeti leletek szerint a módszer a
honfoglalás koráig visszavezethető hazánkban. Az acélt a kovával összeütögették és a kipattanó szikrával gyújtották meg a
taplót. Ezt szalmából, szénából készített csóvába dugták és
addig csóválták, míg az átáramló levegő lángra nem lobbantotta. Legtovább a határt járók, a csőszök, pásztorok körében maradt fenn a tűzszerszám használata. Bognár Zoltán kapolyi
helytörténész ősi módon pár pillanat alatt képes tüzet csiholni
úgy, hogy a szikrákat egy kis darab elszenesített lenvászonra
irányítja, s fújással lobbantja fel a lángot.
Néprajzosok kutatásai szerint gyújtóanyagul gyékénynek
száraz „buzogányát”, vagy ürömnek bolyhos virágát, a páklyát
is használták. De leginkább bükkfákról gyűjtött taplót, amelyet
használatba vétel előtt előkezeltek. Belső részét tisztították, szárították, bottal puhára verték és hamuval kevert vízben főzték.
Száradás után fejsze fokával a hamut kiverték belőle. Külön
mesterség volt a tapló speciális feldolgozásán alapuló toplászat.
A 19. század elején Magyarországról nagy mennyiségű taplót
szállítottak külföldre is.
A Kereki közeli Tűzköves-dűlőt az elmúlt évtizedekben gyerekekkel többször felkerestük. Az ott gyűjtött pattintékokat,
kőtöredékeket dr. Kercsmár Zsolt geológus határozta meg.
Legtöbbjük a vörösesbarna radiolarit, amelyet a csiszolt kőkorszaktól kezdve a rézkorig (Kr. e. 5. évezredtől a 3. évezred
közepéig) általánosan használtak. Keménysége miatt apró eszközöket, bőrvakarókat, nyílhegyeket, sarló kő éleket, stb. pattintottak belőlük. A radiolarit 180 – 65 millió évvel ezelőtti, jura
és kréta földtörténeti időszaki tengerekben élt likacsoshéjú,
sugár irány tüskéket viselő egysejtűek (Radiolaria – sugárállatkák) kovavázának tömegéből keletkezett kőzet.
Az itt talált radiolarit darabok legtöbbje bakonyi eredetű,
azokat feltehetően a szentgáli Tűzköves-hegy környékén
bányászhatták ki több ezer évvel ezelőtt. Nagy kereskedelmi
értéket képviselhettek sokrétű felhasználásuk miatt, hiszen kör-
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nyékünkön minden őskori telepen előkerülnek (Zics, Miklósi,
Kára, Szorosad, Törökkoppány, stb.). Elsődleges felhasználásuk az őskorban pattintott kőeszközök készítése volt. Kis méretük miatt könnyen elveszhettek. A mecseki radiolarit tompább
fényű a bakonyinál, rózsaszínesebb. Néhány darabot ebből a
típusból is találtunk. A sümegi őskori kovabányából származó
pattintékok pedig szürke színűek.
Két más típusú „tűzkő” is előkerült a Kereki melletti lelőhelyen. A gejzirit szintén nagyon kemény, de nem üledékes kőzet,
hanem vegyi, utó-vulkáni eredetű. Mint neve is utal rá, magas
kovasavtartalmú hévforrásokból (gejzírekből) vált ki. Hozzánk
legközelebb ilyen kőzet Tihanyban található. Tehát ez a tűzkőtípus szintén a Balaton túloldaláról került a területünkre.
De találtunk még nagyobb utat bejárt őskori kőeszközöket is.
Bár ezek nem tűzkövek, de ugyanezen az őskori telepen kerültek elő. Az egyik egy sokszor „trapézvésőnek” nevezett csiszolt
kőtöredék, amelynek anyaga zöldpala. Ez a kőzet legközelebb
csak az Alpokalján (Felső-Csatár), a vasi országhatár közelében
fordul elő. Egy kicsi, pattintott vulkáni üveg (obszidián töredék) viszont a másik irányból, feltehetően a Tokaji-hegységből
származik. Több száz kilométeres őskori kereskedelmi utak
körvonalazódnak tehát a kőzettani vizsgálatok során.
Mivel egyes kőeszköz nyersanyagokat (pl. a radiolaritot)
évezredeken keresztül használtak, egy-egy lelőhely korának
megállapításához az ott talált kerámiatöredékek visznek csak
közelebb. A Kereki környéki Tűzköves-dűlőben viszonylag
kevés kerámiatöredék került elő a felszínről. Viszont néhányuk
olyan speciális díszítésű, hogy tényleg pontosabb kormeghatározást tettek lehetővé.
Az apró szerves anyaggal soványított anyagú, mélyen bekarcolt íves díszítésű, főként gömbös testű edények a dunántúli
vonaldíszes kerámia kultúrájának (DVK) jellemzői. Ez a
középső neolitikumi (újkőkori) népcsoport jelenlegi tudásunk
szerint Kr. e. 5400–4900 között élhetett.
Bizonyára nem gondolta a száz éve még tüzet csiholó pásztor, hogy a tűzkövét már hétezer évvel ezelőtt is használta valaki.
Dr. Sipos Imre

Tűzkövek a Tűzköves-dűlőből

KÖNYVAJÁNLÁS

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. I. negyedév

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének „Barokk freskófestészet Magyarországon” címmel indított programja a hazai
emlékek átfogó és teljes körű
kutatására vállalkozott. A
2008-ban elkezdett és most is
folyamatban levő adatgyűjtés
és feldolgozás eredményeit 4
vaskos kötetben jelentetik
meg. 2020-ban hagyta el a
nyomdát a 2. kötet, amelyben
Baranya, Somogy, Tolna és
Zala megye barokk freskóit
mutatják be.
Falvaink közül a zicsi
templom méltán híres freskóinak is az eddigi legteljesebb
képi és művészettörténeti
elemzését találjuk meg a
kötetben. Serfőző Szabolcs
írta a zicsi templom belső
díszítésének szakszerű összehasonlító elemzését, amely
számos esetben megkérdőjelez korábbi vélekedéseket.
Legfontosabbként a freskó
készítőjének kilétét említjük.
Nagy kár, hogy az eddigi
levéltári kutatások nem hoztak napvilágra sem egy megrendelő levelet, vagy névvel
ellátott elszámolási iratot a
zicsi templom kifestésével
kapcsolatban. Ugyanígy eredménytelennek tűnt a freskók
részletes és alapos elemzése
során valamilyen rejtett szignó keresése, amely egyértelművé tenné a festőművészt. A
kvalitásos művész zicsi szerénysége sok találgatásra ad
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okot. A Zics története könyvünkben több neves szakértő
véleményére támaszkodva
magunk is azt tartottuk valószínűnek, hogy a festőben id.
Dorffmaistert és fiát kell tisztelnünk. Ezt támasztotta alá
Szalay János néhai zicsi plébános felfedezése, amikor az
1790-ben festett, az egykor
úrnapi körmenetekkor használt baldachin hátoldalán
megtalálta a védő szövet alatt
Dorffmaister István nevét. A
baldachint szegélyező füzér
motívum a zicsi templom
hajóablakának felső bélletében is látható.
Boros László tanár 1974ben Büchner (Bucher) Xavért
feltételezte a zicsi freskók
készítőjének. Ő a vörösberényi templom belső festésének
hasonló elemeire hivatkozott.
A most megjelent könyvben
Serfőző Szabolcs is Franz
Xaver Bucher szerzőségét
állítja a figuratív festés stílusa, illetve a művészeti megoldások és díszítőfestés motívumai alapján. Megjegyzi azt is,
hogy Bucher az 1780-as években minden bizonnyal ugyanazzal az asztalosműhellyel
dolgozott, ugyanis a vörösberényi, a kapolcsi és a zicsi
templom szószékei és oltárképkeretei szinte teljesen egyformák. Ehhez mi hozzáteszszük, hogy vannak közelebbi
párhuzamok is, a kisbárapáti
templom szószékét és oltárát
a zicsihez való nagy hasonlósága miatt szintén közös
műhelyben készültnek kell
tartanunk.
Lám, az egykori művész
szerénysége mennyi találgatnivalót ad a későbbi korokban. Az ajánlott könyv óriási
munka, a barokk festészet
iránt komolyan érdeklődők
könyvespolcára való.
Szerk.

Keresztelés és templomi esketés a területünkön az első
negyedévben nem történt.
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: özv. Ács Gyuláné sz.
Czigner Gyöngyvér (85 é. – jan. 6.) (Törökkoppány); Zana
Ferenc (81 é. – jan. 23.) (Törökkoppány); Gyenis Ferencné
sz. Varga Piroska (77 é. – febr. 14.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: özv. Babodi Józsefné sz. Forró
Margit (90 é. – jan. 8.) (Somogyegres); özv. Czink Péterné
sz. Pintér Irén (93 é. – febr. 1. ) (Kára); Márton Lajos (81 é.
– febr. 3.) (Zics); Hargitai László (65 é. – márc. 7.) (Zics);
Isztl Ferenc (72 é. – márc. 21.) (Zics); özv. Schadl Józsefné
sz. Gutheil Julianna (86 é. – márc. 19.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: Takács Lajos (57 é. – 2020. dec.
18.) (Kereki); özv. Szakál Istvánné sz. Bachstetter Mária (98
é. – jan. 4.) (Pusztaszemes); Szőke Józsefné sz. Varga Tünde
(57 é. – jan. 11.) (Kereki); özv. Pásztler Istvánné sz.
Kovacsik Magdolna (79 é. – jan. 23.) (Pusztaszemes); özv.
Körösi Istvánné sz. Ratkó Ibolya (73 é. – febr. 14.)
(Pusztaszemes); özv. Molnár Józsefné sz. Csonka Rozália
(77 é. – márc. 2.) (Kereki); Deák József (72 é. – márc. 5.)
(Kereki); Kovacsik Ferenc (78 é. – márc. 13.) (Kereki); Pálfi
István (84 é. – márc. 22.) (Kapoly) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

IMA
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül
Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta
tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd,
bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak,
útjaim mindig egyenesek,
határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam,
ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon,
s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen
az igazság – csak az igazság befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse
gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!
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