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Lázidombi őSz
• A Lázi-dombi Kulturális Egyesület kiadványa • 2012 november 24. •

Rónay György

A FÁK
A fák, talpig aranyban, úgy lebegnek
a nyájasan sugárzó őszi égen,
mint ünnepre készülő jelenések,
szeretteink sóvárgó lelkei,
félig már távozóban,mint a vendég,
ha visszanéz,maradna még s megáll
és egy-egy lassan lepergő levéllel
lankadtan búcsút integetnek…
 Aztán
megjön az alkonyat, s ők, mint a vendég,
ki nem bír elszakadni a baráti
háztól, bár búcsút vett már sárga bársony
köntösükbe burkolva légi lényük,
lassan közelebb lopódznak, s mikor
kertünk az este kéken elborítja,
lassan beleskelődnek ablakunkon. 
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Rónay György

TÖLGY
Józan volnék, ha nem remélnék,
negyvenen tul, s már rokkanóban
Mondanám:”Tél jön és sötétség,
s te is elfekszel majd a hóban.”

Ha magam volnék, így lehetne;
de nem vagyok magam a földön, 
s bármily űzötten és remegve,
de meg kell óvnom a gyümölcsöm.

Reves fa, melynek ága korhad:
dőlnék, de nem egyedül állok;
rám fonódnak és átkarolnak
hajnalkák, loncok és liánok.

Én megadtam volna magam már,
de értük mégis helyt kell állnom;
s ágamon lomb alig akad bár:
dús lombom lettek a világon.

Gyöngéd indák, szelíd karok ti,
öleljetek nagyon erősen.
Segítsetek kilombosodni
azért is ebben a vak őszben

Mint erdők tölgye néha, látod,
hogy porlik már,de csupa zöld még:
körülfonják a borostyánok,
S térdenállva tartják a törzsét.
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A protestáns egyházak számára az egyházi év ki-
emelkedő ünnepnapja október utolsó napja, amikor 
szerte a világon megemlékeznek arról, hogy 1517. ok-
tóber 31-én a németországi Wittenbergben elkezdő-
dött az egyház megújításának máig ható folyamata.

Valami egészen különleges, Isten-adta időszak volt 
az a 16. század első felében: végigsöpört a reformáció 
eszméje egész Európán, milliók és milliók lettek köve-
tői annak az új tanításnak, amelyet a reformáció főalak-
jai, a német Luther Márton, a svájci Zwingli Ulrik és a 
francia-svájci Kálvin János meghirdettek.

Nekünk, magyaroknak, különösen is sokat jelentet-
tek a reformáció eszméi. A mohácsi csatavesztés után 
romokban hevert az ország, mérhetetlen szomorúság 
és csüggedés lett úrrá a nemzeten. Ebben a letargikus, 
halál-közeli állapotban szólaltak meg a magyar refor-
mátorok, itt a mi vidékünkön Sztárai Mihály és Szegedi 
Kis István, és vigasztalták, bátorították török elől erdők 
rengetegében és nádasokban rejtőzködőket: Isten sze-
ret, megszabadít, felemel és megújít!

A Zselic dombjai között megbúvó kicsi falvakban 
is ekkor jelent meg és hódított a reformáció eszméje. 
Így lettek reformátussá Szenna, Zselickisfalud, Szilvás-
szentmárton és Patca lakói, ekkor születtek meg ezek-
ben a falvakban azok a református közösségek, amelyek 
mára ugyan lélekszámukban nagyon megfogyatkozva, 
de őrzik a reformáció örökségét.

Pedig nem volt könnyű reformátusnak maradni ezen 
a vidéken sem! A török százötven éves uralma alatt a 
zselici falvak többször is elpusztultak, a 16. század 
végén kezdődött és a 18. század végéig tartó ellenre-
formáció pedig mindent megtett azért, hogy az e vi-
déken élőkből kiirtsa a reformáció eszméit. Mégis: 
1747-ben, amikor az akkori dunántúli püspök, ifjabbik 

Torkos Jakab meglátogatta a mi vidékünket is, virágzó, 
élő református közösségeket talált. Néhány évtizeddel 
később, amikor II. József rendelkezése véget vetett az 
ellenreformációnak, 1784-1787. között megépült előbb 
a zselickisfaludi, majd a gyönyörűséges szennai temp-
lom, valamivel később pedig, a 19. században temp-
lomot épített Szilvásszentmárton és Patca református 
közössége is.

A református jelenlét a mi vidékünkön napjaink-
ban – az itt élő református közösségek mellett – ab-
ban is megnyilvánul, hogy Zselickisfaludon 1989. 
óta működik a Református Ifjúsági Otthon, amely az 
egész Kárpát-medencéből, sőt Svájcból, Hollandiából, 
Lichtensteinből, Olaszországból és az Egyesült Álla-
mokból is fogadott már gyermek- és ifjúsági csoporto-
kat.

Mivel is fejezhetném be rövid írásomat, mint azzal, 
hogy: Áldja és őrizze meg Isten ennek a csodálatos vi-
déknek a református népét, hogy őseiktől örökölt hitü-
ket meg tudják élni a mostani, sokat változó világban is. 
És áldja meg Isten mindazokat, akik ma a Zselic lankái 
között megbúvó falvakban élik életüket, hogy szeretet-
ben, örömben és békességben tudjanak élni, szépé és 
gazdaggá téve így saját életüket, és közösségük életét is.

Bellai Zoltán

REFORMÁCIÓ
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BECSÖNGETTEK A SZENNAI ISKOLÁBAN
A 2012/2013-as tanévet az iskola 160 fős tanulói 

létszámmal kezdte. Ez 12%-os emelkedés a korábbi 
évekhez képest.

MindLab,  
a gondolkodás fejlesztése

Iskolánkban 2009-ben vezettük be a MindLab 
foglalkozásokat – a tudatos gondolkodásfejlesztést 
táblás társasjátékok segítségével. Három év eltel-
tével kíváncsiak voltunk arra, hogy megjelenik-e 
valamilyen különbség, -s ha igen, mennyiben – a 
MindLab-et nem használó tanulócsoportokhoz ké-
pest. Felvettük a kapcsolatot a Kaposvári Egyetem 
kutatásban járatos szakembereivel, akik a TCT/DP 
néven ismert (Kreatív Gondolkodás Teszt/Rajzi Fel-
adat) mérési módszert ajánlották mérőeszköznek. 
Hasonló feltételekkel rendelkező iskolákat kértek 
kontrollcsoportoknak. Az összehasonlításhoz fel-
használták az országos átlagot is, ami már szakiro-
dalomban publikált. A használt teszt komplex, ösz-
szetett felmérő rendszer, amely számos tételből áll; 
nem csak az észlelést, érzékelést, a nyomhagyást, 
annak számosságát méri, hanem a kreatív gondol-
kodás valóbani jellemzőit is. A felmérésben részt 
vett mindegyik osztály, amelyben volt MindLab 
foglalkozás. Ebből a felmérésből kiderült, hogy ösz-
szességében a „leggyengébben” teljesítő osztályaink 
is az országos átlag feletti eredményt értek el.

Krénuszné Tóth Erzsébet

2
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Karácsony Tamás

 A poroszlói kemping-
ben ültél a tűznél, nézted 
a mindent tisztító tüzet 
vagy azon is túl,  valaho-
va messze, nagyon mesz-
sze néztél.  A szemüve-
gedben lángok táncoltak, 
arcodon szomorúság, 
fáradtság. Nem kérdez-
tem, mi a baj, talán fél-
tem megzavarni magá-
nyod. Átkozott tapintat! 
Most is bánt, hogy nem 
szóltam legalább annyit: 
Hahó Tamás, mi újság? 

Ott hevert a „Lázi 
dombi nyár” a konyhá-
ban a padon. Ott hevert 
már lassan három hete. 
Senki sem akarta elten-
ni.  A cikkeket már elol-
vastam, egyiket-másikat 
kétszer is átfutottam, 
aztán a konyhaasztal-
ról lekerült a padra, ferdén félredobva. Tudtam, hogy 
egyszer én rakom el, de egy jó ideig valahogy mégsem 
akaródzott. 

Pedig evés közben oldalra pillantva mindig meg-
akadt a szemem rajta. Aztán ma, hogy végső búcsút 
vettünk Tőled, újra kezembe vettem az újságot. Néz-
tem, néztem József Attila sorait, aztán az utolsó vers-
szaknál borzongás futott át rajtam.

„Itt gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél –
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.”

Cikáztak a gondolatok: Tamás, Te megérezted, Te 
éreztél valamit előre abból, ami bekövetkezett? Hisz 
az embernek a nyárról általában nem az elmúlás jut az 
eszébe! Nyáron javában folyik az aratás, zizzen a kasza, 
peregnek a búzaszemek, gyűlik az erő az őszi munkák-
ra. A nyár maga az erőteljes Élet!  A tél fuvallata csak 
ősszel jöhet, a havas bércek csak szeptember végén lát-
szanak, de azok is csak messziről! Időugrást végzett Jó-
zsef Attila, kihagyta az őszt (Valóban, a költő nem érte 
meg élete őszét). 

Hahó Tamás! Úgye odafönt minden rendben zajlik, s 
a nyár után ősz jön, s csak aztán következik a tél? Vagy 
talán nincs is tél?

Berecz András, 2012. Szeptember 14.

A „Lázidombi Ősz” meg-
jelenésének napja – szüle-
tésnapja november 24, épp-
úgy mint Tamásé.

Ötvenhét év. Milyen ke-
vés, és mégis milyen sok fért 
bele.

A születésnapi mondóka 
– Isten éltessen – helyett, 
most mindnyájunkat elfog a 
bizonyosság, mindvégig ve-
lünk élsz, köztünk maradsz. 

A szerkesztő (Sz. Gy.)

Amikor hosszú idő után 
télen először találkoztunk, 
azt mondtam neki: „A Jó 
Istennek biztosan terve van 
veled, jó hogy újra köztünk 
vagy...” Ő csak annyit vála-
szolt elgondolkozós moso-
lya mögül, hogy: „Igen”. Ez 
volt hát a terv, hogy még 
adhasson: ötleteket, tette-
ket, szeretetet, csokitallért-

fagyitallért, vagy épp a vizet, ami az utóbbi időben hoz-
zá tartozott... „barátsággal”.... Most már tudom:neki ez 
a fél év, nekünk pedig ő maga volt ajándék. Köszönöm. 

Sebestény Nóra

„Fehér rózsa Mária,
engem Jézus ott talál.
Szent szíve szeretete”

„Fehér rózsa Mária,
Gyönggyel gyökerezik, arannyal virágozék, 
négy szögletes a mi házunk.
Négy szép őrzőangyal lakik benne”

Orosz Adél

Tamással az utolsó nagy közös élményünk az au-
gusztusi bicikli túra volt a Tisza tónál. Többen itt ta-
lálkoztunk például először a bakcsó nevű vizimadárral, 
melyet a köznyelv kvak-kvak hangja miatt vakvarjúcs-
kának nevez a jól ismert mondókában. Milyen érdekes, 
beszéltük Tomival e kapcsán, amikor egy-egy sokat 
használt szavunknak, kifejezésünknek egyszer csak 
megértjük, átérezzük valódi jelentését. Az elmúlt hó-
napokban mindnyájan megértettük mit fejez ki ez a 
szó: hiány. Tomi bámulatos ügyességgel találta meg 
mindenben és mindenkiben a jót, a legfontosabb szót 
fordította a hétköznapok nyelvére: szeretet.

Szendefy Jutka
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Az egyesület pontosan tíz évvel ezelőtt, októberben 
alakult, tevékenységünk pedig két-három éve a világ-
hálón is követhető. A „Lázidombis” internetes leve-
lezőlistánk idestova három éve osztjuk meg egymás-
sal gondolatainkat, véleményünket. A sokszáz levelet 
böngészve, szépen kirajzolódik, hogy elnöki feladatait 
Karácsony Tomi a szervezet valódi vezetőjeként látta 
el. Hozzászólásait viszonylag ritkán, de határozott cél-
lal írta, mindig fején találva a szöget. Soraival ösztönöz 
és inspirál, de nem sürget, irányt mutat, de nem utasít, 
áttekinthetővé teszi a dolgokat, összefoglal, és minde-
nekelőtt dicsér és köszönetet mond – nem egy szava-
sat, hanem részletesen értékelőt.

Mindezt – a tárgytól függően – objektíven, békítő-
leg, humorral, szeretettel, és, állandó végszava szerint: 
barátsággal.

Bemutatkozása a honlapon egyben hitvallás is:
„Kedves Vendég!

Szeretettel üdvözöljük Önt, aki belépett hozzánk eme virtu-
ális kapun. Kérem, nézzen körül portánkon. Szívesen várjuk 
közösségünkbe a Lázi Dombi Kulturális Egyesület vendége-
ként. Jöjjön egy napra, egy hétre, egy hónapra vagy akár egy 
életre.
Karácsony Tamás vagyok, ötvenöt éves. 1978-óta a Csiky 
Gergely Színház tagjaként dolgozom Kaposváron. 2000. nov-
emberén költöztünk párommal Szennára. Jó választás volt.
Egyesületünkben azon munkálkodunk, hogy a hely, ahol 
élünk, kulturálisan “élhető” környezet legyen. Ez a vágy tel-
jesülni látszik. Szenna faluközössége, kimondhatjuk, kultu-
rálisan “önellátóvá” vált. Most, hogy három gyermekes csa-
ládapa vagyok, fő feladatnak tartom, hogy gyermekeinknek 
olyan körülményeket teremtsünk, ami érzelmi és kulturális 
alap számukra.  Ők induljanak neki a világnak az általunk 
adható lehető legjobb útravalóval.
 Barátsággal üdvözli Önt: Karácsony Tamás”

Rengeteg program, és az erdei-szőlőhegyi tanösvény 
megvalósulását lehetővé tevő Norvég Civil Alaphoz 
beadott és elnyert „Örökségben, közösségben, a Zse-
lic kapujában” című nagy összegű pályázatunk kapcsán 
írta ezeket a gondolatokat és köszönetet:
„Most valami nagyon jó érzés megy át rajtam. Gratulálok, és 
nosza rajta! Egy igazi “lázis”teszt. A kimenetele nem kérdéses. 
Hogy lesz vele munka? Persze, sok-sok tennivaló, de sikerülni 
fog. No, nem lelkendezek tovább, még egyszer gratulálok és ez 
így jó, ahogy alakult.”

Az első közös, újévi malacsütést sem hagyhatta ki, 
amely azóta a baráti társaságban hagyománnyá vált:

„Kedves Lázisok!
Karácsonyék is jelentkeznek a malacsütő programra. Ha 
kell segítség, fa, jó szó, vagy valami, akkor szóljatok.
Két húsevő gyermek, meg két fő felnőtt (szülők). Mi majd meg-
keressük a jószág vega részét.
„Hája, mája, tepertője, hasam legyen temetője.” – Ebben a 
szellemben.

Barátsággal: Karácsonyék.
U.i. Kemence begyújtást is vállalok. Viszek ezt-azt, meg ami 
még ott adódik, abban segítek. Beszerzés, fuss ide, fuss oda.”

És a másnapi tapasztalatokról: 
„Szép Jó Estét!

Az idő este 11-óra. Feleségemmel arról beszélgetünk, hogy is 
volt ez a mögöttünk álló két nap. Nézzük innen, nézzük on-
nan – meg a sok gyermek – s csak oda lyukadunk ki, hogy ez 
szép volt. Dehát, ezt egymásnak csináltuk, mondom én, egy-
másnak csináltunk örömet. Örült a gyermek, meg az anyja-
apja, meg a társa az óvodás-iskolás, meg a házigazda, meg 
a felesége, meg a pácoló, meg a tűzrakó, meg a kemencében 
sütő, meg a vendég, meg a messziről jött em ber, meg hát, aki 
még arra tévedt. Örültünk mi is, olyannyira, hogy ezt nem 
tudjuk köszönet nélkül megállni:

Évi, Andris, Ári-Bári, Tamás”
  

Wallinger Endre malacsütésen készült fényképeit 
sem tudná más e módon dicsérni:

Kedves Endre!
Eme jelenetek, melyek megestek ezen esten, melyen rengeteg 
gyermek, s nem gyermek, veled egyetemben, remek zene mel-
lett eszegetett s nem hevesen hegyleveket vedelgetett s eltelt 
egy kellemes elseje, este.
Szeretettel veregetem meg  kezedet, mely e remek szerkezetet 
kezelte!
Szerepek s eszperente nyelv „mestere”.

A haragtartás helyett a „tartós békét” javasolta, mint 
azt a „konditerem, kontra Lázis helyiség” okán kitört 
viharra reagálva megfogalmazta:

„Egy gondolat idekívánkozik még. Egy ilyen faluközösségben, 
amiben élünk, szerintem luxus az egymással való szembehe-
lyezkedés, egymás munkájának a gáncsolása, pro és kontra. 
Az összefogásban, a ‚szövetkezésben’ viszont hatalmas ener-
giák képesek megmozdulni. Gondoljunk bele, (kb.) hétszáz-
ötvenen élünk itt. Ez ‚kicsi’ közösség ahhoz, hogy ne a fentiek 
szerint menjünk tovább.

 Barátsággal: Tamás.”

Néhány privát téma is akadt azért (hisz a Pazderjás-
tavi hokicsapatból másképp hiányzott volna):

„Keresek 44-45-ös korcsolyát. Lízing, kp., esetleg csere-bere 
alapon. Jelezzen, aki látja a megoldást.

Barátsággal: Tamás”

És az ünnepi jókívánság sem maradt el soha:

ÜDVÖZLET – 2010. december 24.
„Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy ma-
rad; nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni. Úgy ta-
láltam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember,
mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart.”

  - prédikátorok könyve-
Áldott ünnepeket, Mindenkinek.

 Karácsony család”

Köszönjük Neked, Tamás!

Patakné Csordás Gyöngyvér

BARÁTSÁGGAL: TAMÁS – Levelek Karácsony Tomi tollából
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TOMI ONE – KARAKTER 1955 
Kedves Tomi Two! – szólított, két Tomi előbb-

utóbb, ha közeledik a Lázi-Dombi lapzárta, és sű-
rűsödnek a levélváltások, beszámozza egymást, 
nehogy keveredés legyen. Javasolta az egyest, de 
tudtam a helyem, és ragaszkodtam a ketteshez. 

Így folytatta: Történés van a mi kedves fatornyos 
falucskánkban. Jó volna, ha kaphatna némi publici-
tást (programajánló? vagy...?). Csupán azért, hogy 
a fáradt elgyötört fülek, némi vigaszra leljenek egy 
gyönyörű környezetben. Kéne a Lázidombi Nyár 
című periodikánkba az írás, mivel közeleg az idő. 
És légyszíves egy fotót is mellékelni sziveskedjél. 
Nos, ennyit az önzetlen kulturális misszió feleme-
lő hangulatáról. Szép napot! Objektív tájékoztatást 
kíván, Tomi One. 

Magánlevelekkel terhelni a nyilvánosságot nem 
ildomos. Kivételt talán csak az jelenthet, ha köz-
érdekű a tartalom, vagy – esetünkben inkább: és 
– a levélíró olyan életművel örvendeztette meg a 
közösséget, mely életmű mélységére még egy he-
venyészett levélke is bizonyság. Karácsony Tomi, 
akiről egészen egyszerűen nem vagyok hajlandó 
nekrológot írni, annyira lehetetlen tőle búcsút 
venni, számomra ilyen ember. Negyedszázados 
ismeretséggel a hátunk mögött, bár összejáró ba-
rátok nem voltunk, mégis közel állónak éreztem 
magamhoz mindig. Ilyen ember kevés van: má-
sodpercek alatt lehet feloldódni abban a figye-
lemben, vagy inkább odafigyelésben, tágra nyitott 
érdeklődésben, ami sajátja volt mindenkor. Spiró 
Györgytől olvastam azt hiszem, Tomi évekig dol-
gozott vele, hogy az írónak kötelező szeretnie a hő-
seit, hát Tomi valahogy így szerette hőseit, az akár 
ismeretleneket is. Az emberekre figyelése, az em-
bereknek adott szeretete sugárzott vissza belőle, 
ez a színész mesterségéből jött. Figyelmével elvett, 
tapasztalatot és bölcsességet, stílust és szituációt, 
majd figyelmével busásan visszaadott sokszor any-
nyit. Művészként számomra valamiért az arca volt 
a Csiky akkori társulatának a nyolcvanas évektől. 
Ő fogta az utcakövet Ács János Marat/Sade-jában, 
mögötte a Corvin-köz, és siratta a forradalmat. 

Karakter1955: ez a drótpostacíme volt. És a ka-
rakterszínészetről most csak annyit, hogy talán kis 
szerepeket, sajátos figurákat alakító játékosokat 
értenek alatta legtöbbször, de minőségileg más a 
megfejtés. A karakter a jelenlét művésze. Oldalas 
monológok, felvonásnyi dialógusok nélkül ott len-
ni a korban, a szerepben, a játékban, a darabban, de 
nem csak darabban, hanem kerekegészben. Min-
den fogaskerék hiányozna egy jól működő gépe-
zetben, és ezt a helyet megtalálni empátia, akarás, 
alázat. Színházszeretet. Mohácsi János Tomit em-
lítette, mint harcostársát a nyolcvanas évek elejé-
től, amikor a színikritikusok díját vette át nemrég. 
„Drágáim... Köszönöm a színháznak és a bandájá-
nak, meg mindenkinek, aki a környéken mozgott. 
Egy embert mondok, aki 27 éven keresztül kísért 

jóban rosszban, és az a Karácsony Tamás.” A ma-
gyar színház akkor és ott ez volt, Tomira gondolva. 
Emlékeit Bérczes László is torokszorító szeretettel 
írta le, s Kiss Pisti is befűzte a papírt; „szünnapo-
kon is, ha tehette, bejött, és fújta, fújta, gyakorolta 
a szaxofonozást. Vagy szöveget tanult. Néha csak 
beült hozzám, és beszélgettünk a színházról, gye-
rekeinkről. Büszke volt rájuk...” 

Hát mégis csak nekrológ akar ez lenni, pedig 
egy ember, aki nap nap után velünk van, ő van. 
Vagy nem nincs. Ő nekem igenis ott sétál fölfe-
lé a Bárdi úton bricseszben és gumiklumpában, 
kezében metszőollóval, és megy a családi gon-
doskodás jegyében nemrég vásárolt tercia fáit ki-
menteni a zanócásból, hogy aztán lefelé nyúzottan-
összekarcolva, de jöjjön hősiesen. Meséljen igenis 
lelkesen, mert csak úgy tudott, a tanulásról, vagy 
a filmezésről, amit augusztusban is csinált, vagy a 
színházról, amit Rusznyák-rendezésben a Petörke-
parton is láttunk tizenkilencedikén. 

Az a jó magyar ember volt Karácsony Tomi, aki-
ben megfért az értékek pazar harmóniatára, a szí-
nek összessége, akár nemzeti, akár liberális volt. 
Hiszen nemcsak alázatosan figyelte, de bizony ér-
tette is az embereket. Hát ez az életmű sehová se 
megy, ez itt One velünk na. 

Balassa Tamás
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ÖRÖKSÉGÜNK
Ötvenhat év talán már elegendő távlatot ad ahhoz, 

hogy ’56 októbere felemelő, mindent elsöprő napja-
inak, az akkor áttekinthetetlenül vibráló, lüktető for-
gatagának, hömpölygő eseményeinek mélyére tekint-
sünk, megragadjuk a lényegét – de még elég közel van 
ahhoz, hogy ne a múltról szóljon, tanulsága élő örök-
ség, ma is igaz legyen.

Felidézve emlékeimben a csodálatos napokat, ma is 
magával ragad hangulata – az emelkedettség és a már-
már vidám, félelemmentes önbizalom kisugárzása.

A magára talált nép magabiztos öröme a mindenre 
kiterjeszkedő hatalmaskodás felett aratott győzelem 
biztos tudatában.

Mert az egész erről szólt.
Nem a szocializmusról vagy a kapitalizmusról, 

ilyen-olyan pártokról, ilyen-olyan rendszerekről, jobb, 
vagy baloldalról.

Hanem a szabadságról.
A Szabadságról.
Nem arról, hogy mindenki azt csinál, amit akar. 

Mert az első napokban – az évek óta tartó kínzó áru-
hiány ellenére – senki nem nyúlt a betört kirakat-üveg 
mögötti, oly áhított árutömeghez.

Nem kellett senkinek igazságot tenni, mert senki 
nem akart egyedül igazságot tenni. Revansot venni az 
elmúlt sérelmekért.

Mindenki kedves volt mindenkihez.
A hatalom megszűnt létezni. Nem működött.
Ez okozta a bukást. Mert azért, ha magára hagyják, 

minden elromlik. Ha nem vigyázunk rá, a jó bor is 
megecetesedik.

A hatalom nem tudta megakadályozni a forradalom 
és szabadságharc leverésére okot –ürügyet? –szolgál-
tató pártház-ostromot és az azt követő vérengzést.

Amikor ’56 máig érvényes tanulságait keressük, nem 
lehet megkerülni a szabadság-hatalom ellentmondásá-
nak és egységének, a civil szféra és a hivatalosság viszo-
nyának vizsgálatát.

És megijedni sem kell tőle.
A „hatalom”szó sem olyan félelmetes, ha megnézzük 

a szó eredetét. A „hat” ősi, uráli eredetű szavunk, je-
lentése: hatol, megy, eljut valahová, tesz valamit. A leg-
nagyszerűbbet akkor teszi a hatalom, amikor a kivívott 
szabadságot biztosítja.

Az ellentmondásból így válik egység. Szépen hang-
zó, de nagyon törékeny egység, aminek garantálására 
’56 októberének felhőtlenül boldog napjaiban biztos 
receptnek tűnt a szabad választások követelése.

Követelésekben egyébként nem volt hiány. De min-
den kiáltványban, falragaszon ott szerepelt a szabadság 
megőrzése legfőbb biztosítékának tekintett szabad vá-
lasztások követelése.

A rendszerváltozással ez is megvalósult.
Tehát nyugodtan hátradőlhetünk.
Hátradőlhetünk?

Azt hiszem, sokan inkább hanyatt esnének, ha hir-
telen szembetalálkoznának azokkal a kifinomult, de 
sokszor még a látszatra sem adó otromba módszerek-
kel, amelyekkel személyek vagy szervezetek ki tudják 
építeni választási ciklusokon átnyúló kiskirályságukat.

Mit tehet ilyenkor a hatalom nélküli közösségi em-
ber?

Mindent, ami kell, és semmit, ami nem kell, hiszen a 
hatalom minden fontos elemére jogosult.

Akár morgolódHAT is, de ennek semmi értelme.
Viszont ősszel a búzamagot elszórHATja, (megtettük, 

közösen), le is aratHATja (a „Lázi dombi Nyár” fényké-
pe szerint), új kenyérből a közösen épített kemencében 
kisütve falatozHAT, a szőlőt is megkapálHATja, (ez 
egyéni szórakozás), aztán a bort is megiHATja, (csak 
együtt, a többiekkel), este a Táncházban nótáz-hat, 
táncol-hat, kacag-hat, ki kívánna ennél még nagyobb 
hatalmat…ha-ha-ha…

És akkor még nem is beszéltünk a „hat” ige felszó-
lító módjáról, amelyet koszorús költőnk olyan szépen 
használ az intelmeiben,

Hass, alkoss, gyarapíts:  s a haza fényre derűl!

Szendefy György
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December 7-én, pénteken 
délután 5 órakor

A Szennai Művelődési Házban

Sok szeretettel várunk  
mindenkit programjainkra!
www.lazidombi.hu

Október utolsó vasárnapján a hűvös idő ellenére so-
kan eljöttek, hogy együtt ismerkedjünk az őszi ropolyi 
erdővel. A túra útvonala érintette Ropoly várának 
helyét, mely már a Honfoglalás utáni időktől kezdve 
őrizte a Zselic mocsaras völgytalpai és erdős, meredek 
oldalú dombjai által képzett gyepüvonal legkönnyeb-
ben járható szakaszát. Ez a vár kőfalak nélküli cölöp-
vár lehetett földsáncokkal, ezért mára szinte teljesen 
elenyésztek a maradványok.

 A mintegy 5 km-es gyalogtúra a Zselic dombháta-
inak és domboldalainak természetes erdőtársulása, a 
lassan sárguló levelekbe öltöző ezüsthársas-bükkös er-
dőben vezetett. Ez a társulás az ország legalacsonyabb 
tengerszint feletti magasságon elhelyezkedő klimati-
kus bükköse. Felépítésére jellemző a sűrűn záródott 
lombkoronaszint, melyet a bükk (Fagus sylvatica) és az 
ezüsthárs (Tilia tomentosa) alkot. Csak helyenként ele-
gyedik a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), a gyer-
tyán (Carpinus betulus) vagy a cser (Quercus cerris). 
Cserjeszintje általában fejletlen vagy hiányzik, gyep-
szintjének borítása változó. Az igen gazdag faji össze-
tételű társulás egyik jellegzetes növénye a védett szúrós 
csodabogyó (Ruscus aculeatus) mellyel mostani kirán-
dulásunk során is találkozhattunk.

A Ropolyi erdőben
Kedves szokás alakult ki közösségünkben. Évről-év-

re búzát, vagy más fajta gabonát vetünk ősszel-tavasz-
szal, kézzel-lábbal, üggyel-bajjal, mosollyal-vidáman, 
gyerekkel-felnőttel, bukfenccel-tótágassal.

Ha tapasztalt földműves kívülről lát, vagy látott 
bennünket, csóválhatta a fejét, hogy abból bizonyosan 
nem lesz aratás.

De mindig lett!
No nem a cigánykerék bűvölete miatt, hanem össze-

fogással, áldással, imával.
Idén is elvetettük az őszi búzát, köszönet érte Bu-

zsáki Gábornak a szántás-fogasolásért, Bödő Józsinak 
a vetőmagért! És köszönet az újbornak is, mert jó ked-
vünk kerekedett tőle!

Várjuk a sarjadást, majd érést, hogy a kaszás társaság 
ismét összefoghasson, és valami újat, örömtelit kisüt-
hessen!

Nagy Zoltán

Földbe került a mag
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