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Ajánló

Mint a Miród-forrás kegyhely új lelkipásztora, kellemes 
kötelességem, hogy köszönetet mondjak Takó Gábor úr-
nak, aki évtized óta a kegyhely őrzője, gondnoka s a hozzá 
fűződő hagyományok továbbvivője, ápolója. A Miród-for-
rás kegyhely mozgatórugója nemcsak a helyi hitéletnek, ha-
nem számos zarándoklatnak. Itt adva van a lehetőség az 
őszinte, önfeledt csodálkozásra, az élet titkainak szemlélé-
sére, és Isten dicséretére. Ez a kegyhely tere az emberformá-
lásnak, a hit elmélyítésének és az élet megújításának. Ezen 
a szent helyen feléled bennünk a tisztelet, a hála és az Isten 
utáni vágy. Itt rádöbbenek, hogy az Istenről csak az beszél-
het, aki nem felejtett el szemlélődni, csodálkozni, megállni, 
aki nem felejtett el hallgatni és a szívét kinyitni. 

„Erdőt, hegyet, tengert, folyót,
kék cinkét, csecsemőt ha láttam,
lelkem csak azt mondogatta:
milyen szép az Isten!”
(Zelk Zoltán) 

Kívánom a kedves Olvasónak, hogy ez a könyv segítse az 
utat formálni az életében Isten felé!

                                                                     
                 

Orsos Zoltán 
plébános
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Dr. Gyürki László prelátus 
2006-os ajánlója

Nagy öröm a lelkipásztornak, ha látja, hogy hívei buz-
góságából feléled és újraindul egy szép hagyomány. Ennek 
lehetünk tanúi egy alig több mint 200 lakosú Vas megyei 
községben, Kemestaródfán. Pusztulásra és feledésre ítélt 
szép búcsújáróhelyet élesztettek fel szinte már teljes pusz-
tulásából, és utána évről évre gazdagítottak szebbnél szebb 
alkotásokkal. Megcsodálhatja az odalátogató ennek a kis 
községnek buzgóságát, leleményességét és hitét.

Alig pár évvel ezelőtt éledt csak újjá a Miród-forrás. Két 
év múlva már a felújított út mentén művészi keresztúti stá-
ciókat állítottak fel, s egy-egy család vállalta gondozásukat. 
Szinte egymással vetélkednek, hogy az legyen a legszebb, 
amelyet ők gondoznak. 2005 júliusában szépen faragott ha-
ranglábon harang megáldására kerülhetett sor. Ezután már 
harang is hívja a híveket Mária kegyhelyére. Nem feledkez-
tek el ugyanebben az évben a hőslelkű Mindszenty József  
hercegprímás hármas évfordulójáról sem, és művészi szé-
kelykapuhoz hasonló emlékművel adóztak emlékének. 

Mindennek folytatása most a hazánkért meghirdetett en-
gesztelés évében, hogy emlékművel adózunk a két világhá-
borúban elesett hőseinkről. Ennek is a Mária-kegyhely köze-
lében van a helye.

Nem világesemények ezek, de egy kis közösség életében 
nagyon is örömteli ünnepek, és kifejezik élni akarását, és 
azt, hogy ragaszkodik ősei hagyományához és hitéhez.

Ennek jegyében gyűjtötte össze a Miród-forráshoz kap-
csolódó eseményeket, ünnepeket a kegyhely „krónikása”, 
Takó Gábor. Tiszteletreméltó vállalkozás ez részéről talán 
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azért is, mert ő egész életében „törleszteni akarja fogadal-
mát”, amelyet a kegyhely felújítására tett. Úgy érzi, hogy 
Mária közbenjárására lett szerencsés kimenetele baleseté-
nek.

Tudják meg a későbbi utódok is, hogyan született újjá a 
szép kegyhely községük határában, amely azóta öröme és 
büszkesége mindenkinek. Gábor ezzel is szeretne hozzájá-
rulni a meghirdetett engesztelés évében népünk hitének el-
mélyítéséhez. Kívánom, hogy kísérje siker szándékát, s ad-
ja Isten, hogy elérje célját.

         
   Dr. Gyürki László

a kegyhely volt plébánosa

2002. október 6-a, vasárnap. Délután fél négykor édes-
apámmal lementem a forráshoz. Megdöbbentünk. A for-
rás előtt egy csokor gyönyörű virág, a kápolnánál, a Szent
Szűz előtt egy égő gyertya, valaki gyertyát gyújtott a 
kegyhelyen. Hát elkezdődött...
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Előszó

Kedves Olvasó!

Az első kis pár oldalas összefoglaló mű a forrásról 2002 
karácsonyára készült el. A fentebb olvasható bekezdés an-
nak a füzetnek a végén volt olvasható. Egy nagyobb, 150 
oldalas írás 2006-ban íródott, melyben Kemestaródfa tör-
ténetét is érintettem. Azt a kis könyvet pár hét alatt elkap-
kodták. Sem az azóta ideérkező vendégeinknek, sem támo-
gatóinknak nem tudtunk adni belőle. Ezért merült fel az 
az igény, hogy a Miród-forrás története című könyvet újra 
kiadjuk. Az idei évben sikeresen pályáztunk a Leader prog-
ramba, és ennek jóvoltából újra, kibővítve kiadhattuk a 
kegyhely történetét. Az elmúlt évtizedben rengeteg minden
történt. A forrásnak a 2002-es elkészítése után felépült a 
Batthyány-emlékmű, a Mindszenty-emlékmű, harangot ka-
pott a kegyhelyünk, a forrás versét pedig márványtáblában 
örökítettük meg az utókor számára. A forráshoz vezető sá-
ros, csúszós utat lekavicsoztuk, jól járhatóvá tettük, majd az 
út mellé felállítottuk a stáció keresztjeit, melyeket egy-egy 
taródfai család gondoz, ami így egyedülálló a környéken. 
2006-ban megemlékeztünk a világháborús hősi halottaink-
ról, és az 56-os menekültekről. 2007-ben Brenner-emlék-
művet avattunk és először látogatott megyés főpásztor köz-
ségünkbe. Aktívan kivettük részünket a templom felújításá-
ból. Felújítottuk a taródfai temetőkeresztet. A keresztet dr. 
Márfi Gyula veszprémi érsek atya szentelte fel, aki a kegy-
hely 760. évfordulója alkalmából érkezett hozzánk. A falu 
1848–49-es emlékművét is elkészítettük, a templom előtti 
tér térkövezését is elvégeztük, továbbá az emlékmű-világí-
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tásokat is beüzemeltük. 2009-ben rendeztük meg először a 
Kulturális Örökség Napját a forrásnál. Prof. dr. Papp Lajos 
is előadást tartott a kultúrházban. 2010-ben sem tétlenked-
tünk. A kemesmáli temetőben a keresztet újítottuk fel, a 
régi, rossz kapu helyére egy gyönyörű új kaput helyeztünk 
el, valamint a faluvégi keresztet is megújítottuk. Tavaly Sin-
kovits Imre halálának 10. évfordulójára emlékeztünk fiá-
val, Sinkovits Vitai Andrással. Idén augusztus 26-án pedig 
megünnepeljük a Miród-forrás felszentelésének 10. évfor-
dulóját. Kegyhelyünk a tíz esztendő alatt nagyon látogatot-
tá vált. Szinte egész Magyarországról érkeztek turisták a kis 
falunkba, bekerültünk a megyei, sőt az országos turisztikai 
vérkeringésbe. Több zarándokút vezet keresztül a forráson 
(Szent Imre vándorút, Szent Márton vándorút, Vasfüggöny 
túraútvonal, Mária Út), és sok, kisebb egyházi, világi és gye-
rekrendezvényt tartottunk a kegyhelyen. 2007-től Kemesta-
ródfán a templomban és a forrásnál tartja a csákánydorosz-
lói egyházközség a nagypénteki csonkamisét és keresztutat. 
Sokan, akik eddig azt sem tudták, hol van Kemestaródfa, 
most a forrás jóvoltából megismerkedhetett a falu nevével. 
Ha másért nem, már ezért megérte. Voltak, vannak, sőt 
mindig is lesznek problémák és intéznivaló ügyek (árvíz, 
pénztelenség, stb.), de ezek azért vannak, hogy Isten segít-
ségével megoldjuk őket. Ezeket a történéseket szerettem 
volna megőrizni az utókor számára.

Kívánok a könyv olvasásához jó egészséget, és minden 
kedves olvasónak boldog, békés életet.
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Bevezetés

Amit Kemestaródfáról tudni kell

Természeti adottságok

Elhelyezkedés: Kemestaródfa község Vas megyében, 
Körmend közelében, az osztrák-magyar határ mellett el-
helyezkedő kistelepülés. Közigazgatási területe Ausztriá-
val határos. Természet-földrajzilag meghatározó a község 
fekvése, mivel a nyugat-magyarországi peremvidék nagy-
tájon belül Kemestaródfa az Alsó-Őrség kistájhoz tartozik. 
Az Alsó-Őrség a folyóval, patakokkal és élő vízfolyásokkal 
átszőtt Rába-síkság területének déli határán kiemelkedő 
dombság, amely egyben a Vasi-Hegyhát legészakibb tagjá-
nak is tekinthető. Kemestaródfa a Strém és a Pinka jobb 
oldalán helyezkedik el, a Rába-Pinka vízválasztó körzeté-
ben. A gerinc a Strém-patak mellett fut, és meredek lejtővel 
csatlakozik a völgytalphoz. 

Természetes növénytakaró: A tagolt eróziós Vasi-Hegy-
hát dombságon a természetes növénytakaró, az erdő mérté-
ke az országos szintet meghaladó 30% körüli. A természeti 
adottságok kiértékelése után kitűnik, hogy Kemestaródfán 
a termőtalaj nagy része gyenge minőségű. A tenyészidő-
szakban bőséges csapadék hull a falura. Az éves csapadék-
mennyiség 700-800 mm között van. Ezen lehullott csapa-
dékmennyiség, miatt a patakok, bővizűek. Kemestaródfán 
a csapadékvizeket befogadó vízfolyások a Pinka-folyó, a 
Strém-patak és a Lápos-tér. Ez az éghajlat az erdőgazdálko-
dáshoz nyújt jó feltételeket. A természetes erdőtársulások 
fafajai az erdei fenyvesek, a tölgyesek és a gyertyános töl-
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gyesek. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok ezeknek a 
fajoknak kiváló élőhelyéül szolgálnak. 

Levegő: Kemestaródfa átlagos tengerszint feletti magas-
sága 250 méter körüli. Az éghajlati tényezőket figyelembe 
véve a község az Alpokaljához tartozik. Ezen a környéken 
a hűvösebb nyár, az enyhe tél és a bőséges csapadékmeny-
nyiség a jellemző. A napsütéses órák száma 1800-1900 óra 
közötti. A januári középhőmérséklet –1, –2 °C körüli. Jú-
liusban 20 fok alatt marad a középhőmérséklet. A faluban 
uralkodó szélirány az északi, erőssége közepes. 

Föld: Kemestaródfa felszíni kőzetképződményei a fel-
ső-pliocén korban keletkeztek a fokozatosan tó- és folyó-
rendszerré átalakuló beltengeri üledékekből, annak kiszá-
radása után. A meredek domboldalakon sokszor bukkan a 
felszínre homok. A mélyebben fekvő rétegekre a bitumenes, 
lignites kőzettípusok a jellemzők. Ezen a tájon előfordulhat 
az alsó pleisztocén korból származó kavicsréteg maradvány. 
A dombságon a karbonátmentes savanyú pszeudoglejes 
vályog és agyag a jellemző, melyeken a barna erdőtalajok 
képződtek. A talajokat az esős elsavanyodás és a tápanyag-
szegénység jellemzi. 

Állatvilág: A dombság erdőpalástjának avarszintjén gya-
kori a kövi csiga, egyes százlábúak, bogarak, pókok. Meg-
találhatóak egyes ritka szitakötőfajok. Területünkön meg-
található az összes békafaj és az alpesi gőte is. A hüllők 
közül a vízisikló, az erdei sikló és a fürge gyík. Gazdag a 
térség madárvilága is, mely során először a fehér gólyát 
kell megemlíteni, de nagyon ritkán a fekete gólya is ész-
lelhető. A patakok jellegzetes és gazdag halállománnyal 
rendelkeznek. Vizeinkben a márna, a keszeg, a ponty és a 
balin a jellemző, de a hegyvidéki jelleg miatt a pisztráng is 
megtalálható. A ragadozóhalak közül a harcsa, és a csuka 
a jellemző. A patakok mellett gyakori a pézsmapatkány, a 
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pocok és a cickány. A ragadozók közül a menyét, a görény 
és a nyuszt. Az emlősök közül a nagyvadak mindenhol elő-
fordulnak. (1) 

Etimológia

Kemestaródfa helység 1939-ben Taródfa és Kemesmál 
egyesítésével jött létre. 

Néveredete:

Kemesmál: előtagjában talán a Keme származéka rejlik, 
utótagja a hegyoldal jelentésű mál. 

Taródfalva: előtagjának alapszava vagy a tarló (az egy-
háznak adományozott és volt ura lelki üdvéért szolgáltatá-
sokra kötelezett szabados dusnok), vagy pedig a tarlógabo-
na. Mások szerint etimológiáját a Turlód személynév és a 
falu birtokos ragja adja. 

Természetesen a falu jelenkori neve nem egyezik meg a 
középkori nevével. Abban az időben a falvakat az ott lakó 
nemesek egyikéről (legfőbbjéről) nevezték el. Így volt ez 
Kemes is. A következő felsorolásból megfigyelhetjük, ho-
gyan változott meg a falu neve 200 év alatt. 

1277: „Benedictum filius Turlod” Torlodfalva, Torrotfalva
Tarlodfalva. 
1428: Tarodfalva,  Thorlothfalva.
1455: Thuroldfalva, Thorondfalva. (2)
Kemestaródfáról az első írásos emlék 1248-ból szárma-

zik. Ekkor szakadt el a falu Magyar és Németbüks, Kemes-
mállal, Bésfával és Doroszlóval együtt Csákány földjétől 
(terra chakon). (3)
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Őskor

Kemestaródfa község már az őskorban lakott volt. Erre 
utaló adatokat Csaba József  gyűjtött, valamint a leleteket a 
Savaria Múzeum be is mutatta. Kemestaródfán egy úgyne-
vezett áldozati követ fedeztek fel. Ez egy fél ököl nagyságú 
gömbölyű kő, melyet egy ház bontásakor találtak. A házat 
az 1930-as évek közepén bontották. 200 éves házról lehetett 
szó, és az említett kő a falba volt beépítve. A bontáskor a kő
mellett egy kis lyukban találtak még egy csomó fekete haj-
fürtöt. A kor történészei szerint ez a kő egy babonás építő-
áldozati tárgy, mely a bentlakókat megvédi a rossz szelle-
mektől. 

A lelet és egyéb utalások bizonyítják, hogy Kemestaródfa, 
a környező falvakkal együtt lakott volt az őskorban. Az ős-
korban élő emberek szinte mindig vizek mellé telepedtek, 
erre pedig a falu a két patakjával teljesen megfelelő volt. Az 
őskori ember minden bizonnyal a két víz környékén üthette 
fel táborát.

Valószínű, hogy a falu az ókorban is lakott volt, mert a 
szomszédos Csákánydoroszlóban találtak több római kori 
leletet, így szinte biztos, hogy a mi falunkban is jártak ró-
mai hódítók, ugyanakkor erre tárgyi és írásos bizonyíték 
nincs. (4) 

Középkor

A középkorban egy-két kivételtől eltekintve csendesen 
éldegéltek az emberek a községben. Egypár földeladás, 
illetve portaösszeírás utáni papíranyag maradt ránk. Az 
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Kemestaródfa címere
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akkor három részből álló község mindegyik részében kis-
nemesek laktak, erre több nemesi oklevél ad bizonyítékot. 
Balogh Györgynek és Jánosnak II. Ferdinánd, a kemesmáli 
Hertelendi Ádámnak, Jánosnak és Moczer Györgynek II. 
Mátyás, Horváth Mártonnak pedig I. Leopold király adott 
nemesi oklevelet. A taródfai nemesek a csákányi várhoz 
tartozó fegyveres katonák voltak, mely katonáknak egy ré-
sze nem a csákányi várban, hanem a környező falvakban, 
mint például Taródfán laktak. Feladatuk a vár védelme volt 
a török betörése, illetve a lakosság védelme a török portyá-
zás ellen. (5) 

A falut is érintette a török portya, erre két utalás van. Az 
egyik 1583-ból származik, amikor Hasszán szigeti pasa em-
bereivel rajtaütött egy csákányi lakodalmon, nagyon sok 
embert megöltek, sokat elhurcoltak, minek következtében 
Csákány egy kis időre el is néptelenedett. Ugyanez a forrás 
bizonyítja azt is, hogy a csákányi rajtaütés napján Taródfán 
is rabolt a török. „Ezután az ellenség a közeli falvakat pusz-
títá, égeté, kiket pedig előkapott, foglyul ejté vagy leölé.” (6)

A másik, törökkel való találkozásra 1643. november 23 -án 
került sor, erről így szól a krónika: „A török Telekest, Tar-
rodfodet és Mihifat megütötte, majd Péterfa, Győrvár, Gós-
fa és Boldogasszonyfa felé tért vissza az andráshidai kelő-
höz.” (7) 

A három falurész a feljegyzések szerint különböző tulaj-
donosok kezén volt. Természetesen hosszadalmas lenne fel-
sorolni, hogy évről évre kiknek a birtokában volt a falu, csak 
a legfontosabbat említem meg. A kemesmáli rész a Batthy-
ány család birtokában volt nagyon sokáig. A besfai rész az 
Erdődy család tulajdonát képezte, míg Taródfát kisebb csa-
ládok birtokolták, feljegyzések szerint legtovább a Balogh 
család. (8)
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Lakosság

A falu lakossága évről évre változott. A török időkben, 
az 1500-as évek közepén – ha hinni lehet a feljegyzéseknek 
– Taródfán mindössze 7 ember lakott. Az 1800-as évek kö-
zepéig a lakosságszám 200 és 300 körül mozgott. Először 
az 1857-es összeírásban szerepel háromszáznál több lakos, 
egészen pontosan 358. Majd innentől fogva a lakosságszám 
meredeken emelkedett felfelé, egészen 1956 és az azutáni 
évekig. Érdekesség, hogy a falut lakosságszámilag az első 
világháború nem viselte meg, sőt még nőtt is a lakosság-
szám: 1910-ben 558 fő, 1920-ban 568 fő. 

A második világháború idején megfigyelhető volt egy kis 
visszaesés – 30 fő –, de ezt néhány éven belül kiheverte a 
falu, hisz tíz évvel a második világháború befejezése után, 
1954-ben voltak legtöbben a településen, 573-an. Aztán jött 
1956 és vele a lakosságszám visszaesése. Ezt bizonyítja, 
hogy 1960-ban már csak 468-an éltek Kemestaródfán. Azó-
ta ez a szám drasztikusan csökken. (9)

A község vallása római katolikus, a lakosok 90 %-a ilyen 
vallású. Kemestaródfán egy templom van, melyet 1914-ben 
építettek. A templom védőszentje Sarlós Boldogasszony. 
(10)

Egyesületek

A legrégebbi múltra a Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tekint vissza, mely 1897-ben alakult. Azóta folya-
matosan működik kibírva a korok és rendszerek viszontag-
ságait. A taródfai tűzoltók is áldozatul estek a kor közpon-
tosító törekvéseinek, melynek következtében az 1975-ben 
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alakult Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a kötelé-
kébe kerültek. A rendszerváltás után rendeződött a helyzet, 
1992-ben alakult meg a tűzoltó egyesület Kemestaródfán, 
mely azóta is működik. A faluban 1993-ban egy új, minden 
igényt kielégítő tűzoltószertár épült. 

Mint minden faluban, így nálunk is volt levente egyesület, 
mely 1926-ban alakult. Iskolai keretek között működött az 
úttörőmozgalom, a csapat Petőfi Sándor nevét viselte. Az 
elmúlt években két egyesület alakult a községben, az egyik 
a Faluszépítő és Kulturális Egyesület,  a másik pedig a Mi-
ród-forrásért Egyesület. (11) 

Oktatás

Kemestaródfán 1977-ig működött általános iskola, ekkor 
költözött az alsó tagozat Csákánydoroszlóba, ahol mind a 
mai napig tanulnak a kemestaródfai gyerekek. A felsősök 
már 1968 óta tanulnak a csákánydoroszlói intézményben. 
Az iskolai épület jelenleg is megvan, korban már százados 
lett, több mint 100 éves. (12) 
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Régi krónikák a Miród-forrásról

A Miród-forrásról szóló könyv első kiadásában a forrás 
régi meglétének bizonyítékaként csak Pesty Frigyes helytör-
ténész feljegyzése szolgált. Mostanra a dolog megváltozott. 
A 2003–2004-es évben a Csákánydoroszló története című 
könyv megírása közben találtam olyan dokumentumokat, 
melyek azt bizonyítják, hogy a Miród-forrás már 1248-ban 
létezett. Azt nem tudjuk, hogy milyen volt, vagy mennyire 
volt látogatott, de hogy létezett, arra megdönthetetlen bizo-
nyítékok vannak.

Kemestaródfa község, illetve az akkori három község 
(Besfa, Kemesmál, Taródfa) a XX. század közepéig Csá-
kányhoz tartozott, így a Miród-forrás is. Érdekesség, hogy 
az első írásos adat, ami fennmaradt 1248-ból, az Csákány-
doroszló községnek, valamint Kemestaródfa községnek is
az első írásos emléke, sőt, mint később kiderült, a Miród-for-
rás középkori létezésének is a bizonyítéka. Az írás egy föld-
eladást rögzít, mely az akkori Torlodfalván történt. Ez az 
írás a Vas Megyei Levéltárban a következőképpen van meg 
pontosan: 

1248: „Purbuse-i Jakab átengedett egy darab földet rokonai 
beleegyezésével Tiván fia Lőrincnek, a területhez egy szige-
ten álló torony is tartozott (cum omnibus edificiis et loco tur-
ris possidendam scilicet cum insula, in qua dictus Iacobus 
turrim inchoarat ita). (Ez a torony minden bizonnyal a so-
kak által keresett, ámbár (pontos helyét) senki által meg nem 
talált Váradsziget nevű vár lehetett.) A birtok határpontjai: 
Miród vize, Farkas malma, nagy domb, füzes.” (13) 

A következő adat arra, hogy a Miród-forrás létezett a kö-
zépkorban, egy 1265-ös határjárás, melyben leírják: „A Mi-
rod fluvium a Strémtől délre van.” (14)
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Régi bizonyíték a forrás múltjáról, 1247

Régi térkép
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1867-es bizonyíték
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Ezek az adatok ékes bizonyítékai a forrás minimum 750 
éves létezésének, ugyanakkor tény, hogy a legjobb írás, ami 
valóban elmondja, hogy milyen is volt régen a forrás, az 
Pesty Frigyes helynévgyűjteményéből való, 1864-ből. Ezek-
ben az években Pesty Frigyes történész megpróbált a fal-
vakból minden nevezetességet összeszedni, és Taródfán ezt 
találta, illetve a feltett kérdésére Márton Ferenc községbíró 
ezt a választ adta: 

„Rákos-kút, az Ó-hegy tövében egy forrás, s nevezetét Rá-
kos családtól nyerte. Ehhez a forráshoz szoknak a hidegláz-
ban szenvedők járni, vízéből inni, és a mellette lévő bokrok-
ra, hajakból vagy más rútságokból egy darabocskát kötni. 
A szomszéd községek előtt is ismeretes forrás vize hideg, 
és kemény, talán némi gyógyerővel is bír, minthogy több 
hideglázban szenvedők vízétől meggyógyultak.” (15)

Hogy a középkorban létezett a forrás, azt most már tud-
juk. Azt azonban, hogy pontosan mikor keletkezett, arról 
nem tudunk adatot. A Pesty Frigyes által írt írás keletke-
zésének idejében, a faluban lakó Erdődy család egyik le-
származottja (neve sajnos a feledés homályába merült) fog-
lalkozott a forrás történetével. A következő, immár hiteles 
leírás a XIX. század végére tehető. Ekkor a Gasztonyban 
élő József  főherceg vadásza (a név itt sem ismeretes) foglal-
kozott a kút történetével. Tisztogatta a forrást, széppé vará-
zsolta a környéket. A vadász feleségül vett egy Láng Teréz 
nevű taródfai lányt, aki férje halála után minden írásos ada-
tot megőrzött. Az ő elbeszéléséből tudjuk, hogy régebben 
a falusiak és a környékbeliek korsókkal, kancsókkal felsze-
relkezve jöttek a forráshoz, és vittek haza a vízből, mivel az 
a hír járta, hogy a forrás vizének gyógyító hatása van, és a 
női bajok, elsősorban méhrák gyógyítására szolgál. Sőt a 
forráshoz közel lévő Strém nevű patakon (ebbe csordogál 
bele a forrás vize) még egy híd is átívelt, amin a Monarchia 
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idején az osztrákok is átjártak a forráshoz. A kút közelében 
padok voltak, hogy a messziről  érkezők kipihenhessék fá-
radalmaikat. A kút mellett néha tábortüzet gyújtottak, sza-
lonnát sütöttek a látogatók. A forrás mögött, a partoldalban 
oltárkápolna állt, benne Szűz Mária-szobor, mivel az akkor 
a faluban élő idős emberek Szűz Máriát választották a for-
rás védőszentjéül. A falubeliek minden év szeptemberében 
Mária-búcsút tartottak, és kizarándokoltak a forráshoz. A 
forrásnak megfelelő lehet az utánpótlása, hiszen a 2000-es, 
és a tavalyi szárazság során sem száradt ki, valamint továb-
bi érdekessége, hogy télen sem fagy be a forrás és annak 
elfolyó vize.

Az 1940-es évek végén cserkészek jártak a faluban, és ami-
kor megtudták, hogy van a községben egy ilyen nevezetes-
ség, felkeresték azt, és rendbe is szedték. A cserkészek ve-
zetője Sinkovits Imre volt, a későbbi kiváló színművész, aki 
2001-ben távozott az élők sorából. Halála után dr. Gyürki 
László prelátus írt levelet az özvegyének, azzal a kéréssel, 
hogy ha a régi cserkészi múltból esetleg fennmaradt a kút-
ról bármiféle adat, azt szíveskedjék eljuttatni nekünk. Pár 
hónap múltán meg is érkezett a válasz, amelyben az állt, 
hogy valóban igaz volt, hogy a kiváló színművész járt a for-
rásnál a negyvenes évek végén, de az erről készített doku-
mentumok mind az enyészet martalékává lettek. Személyes 
élményeket sem tudott feleleveníteni az özvegy, hisz ebben 
az időben még nem volt a színművész felesége.

A régi rendszer és annak ideológiája, hogy a határt min-
denáron meg kell védeni az idegen betolakodók ellen, telje-
sen elsorvasztotta a kút legendáját.
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Vasfüggöny

Az 1965-ös nagy árvíz az 50-ben telepített aknazárat ki-
mosta a helyéről, több katasztrófát okozva a mezőgazdasá-
gi termelőknek. A kommunista kormány rákényszerült az 
aknazár felszámolására, amit 1968-ban hajtott végre. En-
nek ellensúlyozására építették ki az elektromos határzárat, 
az úgynevezett vasfüggönyt. A határzárat Kemestaródfa la-
kott területének megkerülésével építették fel. A határzár 20 
méter széles területet vett igénybe, melynek két szélén egy-
egy másfél méter magas szögesdrótból négyzetrácsosan 
font kerítés, a vadfogó volt. A két drótkerítés között volt a
kb. 5-6 méter széles nyomsáv, mellette volt a riadó út. A 
határzár legfontosabb eleme a méter magas jelzőkészülék 
drótkerítése volt, ami 24 V-tal működött. Taródfán 1968. 
október 22-én kedden helyezték üzembe a vasfüggönyt. A 
szögesdrót maradványai a mai napig megtalálhatóak a kút 
környékén. (16)

Mivel a forrás nagyon közel van a határhoz (20 méter), 
a kutat betemették, a kút feletti oltárkápolnát lerombolták.  
Így vegetált a kút 1990-ig, amikor a faluban élő három 
ember – Márfi József, Bombolya János és Tóth László – 
gondolták úgy, hogy meg kellene menteni a kutat az enyé-
szettől. A forrást kiásták, a vízelvezetés miatt vízelvezető 
gyűrűket raktak le, és megtisztították a környéket a gaztól. 
A kút története a kilencvenes évek közepén ismét rossz for-
dulatot vett, ugyanis ekkor abban az erdőben, ahol ez a for-
rás található fakitermelési munkálatokat végeztek. A mun-
kálatok során az arra elhaladó munkagépek a vízelvezető 
gyűrűket összetördelték, a terepet feltúrták, a forrást és kör-
nyékét pedig ágakkal, gallyakkal szórták tele. Így vegetált a 
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Vasfüggöny

Márfi József
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forrás 2002 tavaszáig. Talán a feledés homályába is veszett 
volna a legenda, ha nem lett volna a faluban valaki, Márfi 
József, aki – ahogy ereje engedte, hisz már jócskán nyugdí-
jas –  próbálta tisztogatni, szépítgetni a forrást és környékét, 
hogy az utókor számára is fennmaradjon. Ha egy példát 
kellene erre mondani, akkor azt mondanám, hogy minden 
évben legalább egyszer megkaszálta a kúthoz vezető utat, 
és magának a kútnak a környékét, pedig senki nem kérte 
meg rá. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy ez az út mini-
mum 700 méter hosszú, akkor elmondhatjuk, hogy igazán 
szép teljesítmény.

Én személy szerint 1999-ben kezdtem foglalkozni a tör-
ténettel, ekkor írtam a Kemestaródfa története című kiad-
ványt, és ekkor hallottam először a kútról. 2000 októberében 
írtam meg az első írásomat a Vas Népébe a kút történetéről, 
de akkor még csak vágyakoztam rá, hogy ebből talán lesz 
valami. Szerencsére dr. Gyürki László prelátus és Barbara 
Hemmelmayr (a Schifó Kft ügyvezetője) is olvasta a 2000-es 
cikket, hiszen mindketten megkerestek, és felajánlották se-
gítségüket. 2001 augusztusában jártuk be először a terepet a 
prelátus úrral, Szájer István volt polgármesterrel, Tóth Jenő 
akkori körjegyzővel és Márfi Józseffel. A forrás igencsak 
lehangoló képet mutatott, alig csordogált, és már a gaz is 
rendesen benőtte. Ekkor egyértelművé vált, hogy nagy mun-
ka vár ránk, ha tényleg fel akarjuk éleszteni a legendát. 
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A kezdet

2001-2002

Vízminőség

Elsődlegesen a víz minőségét akartuk megvizsgáltatni. 
Hisz ha a víz minősége nem megfelelő, magyarul nem ivó-
víz, akkor nincs semmi értelme a további munkálatoknak. 
Ahhoz azonban, hogy vízmintát vegyenek, ki kellett ásni a 
forrást, hisz olyan állapotban, ahogy akkor volt, ezt nem le-
hetett megtenni. Ezután kimentünk édesapámmal, és meg-
ástuk a forrást. Körülbelül fél méterrel beljebb került így 
a forrás kiömlőnyílása, de legalább folyni kezdett a víz. A 
további munkálatok során sikerült elérnünk azt, hogy a fő-
ágból jól folyt a víz, ezen kívül pedig még két mellékágat is 
találtunk, amelyeknek kevesebb volt a vízhozama. 

Innentől fogva megkezdődhettek azok az intézkedések, 
amelyek a víz bevizsgálását segítették elő. Tulajdonképpen 
egyetlen probléma adódott, mégpedig az, hogy ki fizesse a 
vízmintavétel költségét. Többszöri utánjárást és kérést kö-
vetően végül Barbara Hemmelmayr, a Schifó Kft ügyveze-
tője vállalta, hogy a 22.000 forintot kifizeti.

 2002. január 7-én mentem fel Szombathelyre, hogy a két 
ÁNTSZ dolgozót lehozzam Taródfára, és megtörténjen a 
már több hónapja húzódó procedúra, a mintavétel. A he-
lyi vizsgálatok során kiderült, hogy a forrás vize hideg, a 
vízhozam pedig 72 másodperc/liter. A mintavétel során 
kétszer fél liter vizet vettek, és ezekben 15 féle vizsgálatot 
végeztek el. A mintavétel a következő eredményt hozta:



p 27 q

A vízminta eredménye
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„A mintavétel időpontjában a forrásvíz a vizsgálati jel-
lemzők szempontjából nagy tisztaságú megfelelő ivóvíz.”

Kértem, hogy vizsgálják meg a víznek az oldott anyag tar-
talmát, amiből kiderült volna, hogy esetleg a forrásvíz ás-
ványvíz-e. Nos ezek a vizsgálatok negatív eredményt hoz-
tak, tehát biztossá vált, hogy a víz nem ásványvíz. Onnan-
tól kezdve, hogy a vizet megfelelőnek ítélték, felgyorsultak 
az események.

A tervek

Hármas találkozó bonyolódott le dr. Gyürki László prelá-
tusnál a parókián. Ezen a találkozón részt vett Szájer István 
volt polgármester, a prelátus úr és jómagam. Itt kerültek vég-
érvényesen eldöntésre azok a tervek, amelyeket majd sze-
rettünk volna megvalósítani. Először nézzük a megközelít-
hetőséget. Ez talán a legfontosabb, hisz semmi értelme kegy-
helyet létesíteni, ha azt nem látogathatja senki, mert nem 
tud eljutni hozzá. Abban biztosak voltunk, hogy egy dara-
big használhatjuk a 095 jelzésű utat, hisz az – mivel önkor-
mányzati út –, mindenkié. A problémát az jelentette, hogy 
az úttól még egy jó 300 méterre a határ felé van a forrás, 
és az út egy olyan erdőrészleten visz keresztül, aminek sok 
tulajdonosa van. Ennek az erdőbirtokosságnak a megbízott 
vezetője Sass Imre. A vele folytatott beszélgetés során meg-
egyeztünk abban, hogy amennyiben a tulajdonosok bele-
egyeznek, úgy semmi akadályát nem látja az út elkészítésé-
nek. Igaz az is, hogy egy olyan erdőrészletet választottunk 
az út helyének, ahol a vadászok már vágtak egy nyiladékot, 
tehát az erdő minőségét az út elkészítésével nem rontottuk 
volna. Ez azonban nem volt olyan egyszerű. Ugyanis biztos 
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voltam abban, hogy nem fogja az összes tulajdonos visz-
szaküldeni a levelet, márpedig elvileg, ha már elkezdtük a 
tulajdonosok kérdezgetését, akkor az összes igenlő válaszra 
szükségünk lett volna. Így nem láttam semmi értelmét an-
nak, hogy ebbe a levelezésbe belemenjünk. Ebben a formá-
ban az egész megvalósítás annyira elhúzódott volna, hogy 
2002-ben már nem lett volna a munkálatokból semmi. Az 
újabb beszélgetés alkalmával Sass Imre engedélyezte a 300 
méteres út elkészítését. 

A forrás kerítéssel való bekerítése mindenképpen szere-
pelt a programban, hisz semmi értelmét nem láttuk annak, 
hogy megvalósítsuk a terveinket, és azt a vaddisznók hasz-
nálják ki egy kis dagonyázás céljából. És pontosan ezzel a 
kerítésállítással adódtak gondjaink. 

A határtól 25 méterre eső terület ugyanis a Határőrség tu-
lajdona, a megfelelő határőrizet miatt. A forrás pont bele-
esik ebbe a területbe, ami azt jelenti, hogy ha mi ott kerí-
tést húzunk, akkor akadályozzuk a határőrizetet. A problé-
ma megoldása végett írt prelátus úr egy kérelmező levelet 
a Határőrség Szombathelyi Igazgatóságára. Ezen levélben 
felvázoltuk, hogy a Határőrség területén milyen munká-
latokat szándékozunk elvégezni, és ez esetleg mennyiben 
akadályozza a határ őrizetét. Két héttel a levél elküldése 
után megérkezett a számunkra kedvező válaszlevél, ami a 
következőket tartalmazta:

„A Szent Erzsébet Katolikus Plébánia kérelmének helyt 
adok, és a benyújtott kérelem alapján elviekben hozzájáru-
lok a Kemestaródfa 096/1 hrsz. ingatlanon Miród-forrás 
melletti emlékhely felújításához, és ott szoborfülke, és szi-
lárd alapú fa feszület állításához, illetve az emlékhely kör-
bekerítéséhez az alábbi feltételekkel:
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1. A munkálatok megkezdése előtt igazgatóságunk Ellá-
tási és Fenntartási Osztályával a jelzett terület haszná-
latára vonatkozóan megállapodást kell kötni. 

2. A végleges szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem-
hez, a tervezett építmény, és a kerítés tervdokumentá-
cióját kérelmező köteles csatolni. 

3. A határozat az államhatár átlépésére, határon átnyúló 
munkálatok végzésére nem jogosít.

4. Határozatom polgári jogi igényt nem dönt el, egyéb ha-
tósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít, idegen 
területek igénybevételére nem jogosít.

Továbbá megegyeztünk abban is, a forrás kialakítását 
egy tervezővel megterveztetjük, hogy milyen formában, és 
milyen építményből jön majd a felszínre a víz. A prelátus 
úr elképzelése szerint a vizet egy kis kútszerűségben ösz-
szegyűjtenénk, majd onnan hét lyukon folyna el a víz a hét 
szentséget jelképezve. Szerettünk volna építeni egy oltárká-
polnát, felelevenítve ezzel a régi hagyományokat, valamint 
egy kereszt, hirdetőtábla és több pad felállítását képzeltük 
el. Terveink szerint a forráshoz vezető utat azon túl, hogy 
ledózeroltuk volna, öt centis kavicsréteggel is le akartuk terí-
teni. Valamint az út legvégére egy falépcső állítása is szere-
pelt a programunk között. Mindezen tervek megvalósításá-
hoz azonban pénzre volt szükségünk. Kapóra jött a Nemze-
ti Kulturális Alapprogram által kiírt pályázat, ami vallási 
kegyhelyek kialakítását tette lehetővé. A pályázathoz meg-
felelő üzleti tervet kellett csatolni, és a pénzhez 30 % ön-
részt is biztosítani kellett. Megkezdődhetett tehát egy újabb 
nagy tortúra, ennek a 30 % önrésznek a megszerzése.

Ahhoz, hogy ki lehessen kalkulálni, mennyi pénzre van 
szükség, egy gyors fejszámolásra volt szükség. Úgy gon-
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dolkodtam, hogy a legnagyobb összeget minden bizony-
nyal a körülbelül 700 méteres út földmunkái és a kavicso-
zás emészti fel.  És ekkor jött, immár nem először Barbara 
Hemmelmayr segítő keze, aki felajánlott 100.000 forintot, 
valamint a földmunkák elvégzésében is nagy segítséget nyúj-
tott. Beavatta Soós Róbertet, a körmendi Közútkezelő Kht 
igazgatóját, aki a többévi ismeretség alapján a földmunkák 
elvégzésében segítségéről biztosította Barbara asszonyt. Az 
önrészből (300.000 forintból) tehát már 100.000 megvolt, a 
kérdés már csak az volt, ki adja a többi kétszázezret. 

Prelátus úr még 2001 végén beszélt gróf  Alfons Mensdorf  
Pouillyval, és a beszélgetésük során szóba került a forrás 
története is. Amikor a tervekről beszélgettek, felmerült az 
esetleges anyagi támogatás lehetősége is. Amikor eldőlt, hogy
van még 200.000 forint, amit valahonnan elő kell teremte-
ni, a gróf  jutott az eszünkbe. Amikor felhívtam Tóth Zsu-
zsanna ügyintézőt, kedvesnek és segítőkésznek bizonyult, 
és legnagyobb örömömre a gróf  úrral egyeztetve, megadta
a kívánt összeget. Így összegyűlt a pénz ahhoz, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz beadjuk a pályáza-
tunkat egymillió forintért. 

Mint már fent említettem, a tervek között szerepelt egy 
kereszt felállítása a forrásnál. Még januárban állapodtunk 
meg abban, hogy a kereszt faanyagát a családom Magyar-
nádalján található erdejéből ingyen biztosítjuk. A fa kivá-
gása egy februári napon történt meg. Köszönet azoknak 
a munkásoknak (Berbás János, Brodorics Tamás, Kovács 
György), akik a fát ellenszolgáltatás nélkül kivágták és fel-
darabolták, valamint elvitték megvágatni. Örömömre szol-
gált, hogy nemcsak Taródfán, hanem a szomszédos faluban 
is foglalkoznak a forrással, és önzetlen segítséget nyújtanak 
a siker érdekében. A keresztnek való anyagot meg kellett 
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vágatni. Ezt Schrei Antal végezte el Horvátnádalján. A fa-
anyag elkészülte után azt elszállítottuk az asztaloshoz. A 
szállítási munkát Horváth Sándor helybeli magánfuvarozó 
végezte ingyen, társadalmi munkában. A kereszt elkészíté-
sét és a többi famunkát Borbély Károly csákányi asztalos 
vállalta. Miután a prelátus úr tudott szerezni corpust, Bor-
bély úr nekilátott a munkálatoknak.

Hogyan közelítsük meg a kegyhelyet?

Az út ledózerolását, valamint a kavics, illetve a kavicszú-
zalék elterítését, az út melletti árok kiásását és az út lehen-
gerezését Bogdán Ferenc vállalta, akinek megvannak az eh-
hez a terepviszonyhoz igazodó (lánctalpas) gépei. Ő vállalta 
azt is, hogy a meredek parton lemegy a forráshoz, és ott a 
szükséges árkolási munkálatokat is elvégzi. Ez a víz elveze-
tése miatt volt fontos, hisz a forrásból kifolyt víz az addigi 
árokban nem folyhatott tovább. Az új vízelvezetőt pedig le 
kellett csövezni, amihez az ott lévő nagy mennyiségű földet 
el kellett onnan távolítani. Mivel ez még társadalmi munká-
ban is nagy erőfeszítést igényelt volna, egyszerűbbnek tűnt 
géppel megoldani. Nem is beszélve arról, hogy ezt a lyukat 
be is kellett temetni, sőt a forrás két oldalán lévő dombot 
el kellett egyengetni, egy síkba kellett hozni a forrással. A 
másik időpontban Soós Róbert, a közútkezelő körmendi ki-
rendeltségének igazgatója vette szemügyre a terepet, és ott 
a várható teendőket el is magyarázta. Sőt felajánlotta, hogy 
tud szerezni kavicszúzalékot, amit szét is terítenek. A két 
munkálatnak az összköltsége – legalábbis első számítások 
szerint – 2.5 millió forint összeget tettek volna ki.
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 Rónai Károly építészmérnök tervei

A leendő kegyhelyet meglátogatta Rónai Károly építész-
mérnök, aki többek között a körmendi új templomot is ter-
vezte. A prelátus úrnak olyan gondolata volt, hogy Rónai 
úr tervei alapján fogjuk a forrás fölötti kápolnát elkészíteni. 
Ha már kijött, fényképezett, méregetett, tervezgetett. Mi 
több, már konkrét terveket is hozott magával, azonban eze-
ket közös döntéssel elvetettünk. Megállapodtunk viszont 
abban, hogy a forrásból levezető lépcső mindenképpen fá-
ból készül majd. Voltak ugyanis olyan elképzelések, hogy 
ezt betonból készítjük, sőt olyan is szóba került, hogy egy-
általán nem csinálunk lépcsőt, hanem egy természetes le-
járót alakítunk ki. Előbbit az esztétika miatt, utóbbit pedig 
a könnyebb közlekedés miatt vetettük el. Döntés született 
arról, hogy a kápolnát a forrás fölé helyezzük, úgy, mint-
ha a kápolna aljából folyna ki a víz. Abban is egyezségre 
jutottunk, hogy a kápolna kőből, illetve téglából készüljön, 
hogy hosszabb ideig ellenálljon az idő viszontagságainak. 
Később kiderült, hogy nem egy, hanem két keresztre lesz 
szükség. Az erdőbe vezető út végén található egy régen 
felállított magasles maradványa. Sokat tanakodtunk, hogy 
mit kellene vele tenni, míg arra az álláspontra jutottunk, 
hogy nem dózeroltatjuk el, hanem betemetjük földdel, és 
ennek a halomnak a tetejébe is állítunk egy kis keresztet. 
(Saját véleményemet mondom most. Talán egy jó memen-
tónak is vélhetnénk ezt a megoldást, hisz a régi rendszer, 
és annak ideológiája lerombolt minden ilyen, és ehhez ha-
sonló egyházi jelet, jelképet. Annak a rendszernek az egyik 
jellegzetes építménye volt a határt őrző, a katonák helyéül 
szolgáló magasles. Elmúltak azok az évek, ledőlt a magas-
les is, de mi nem tüntetjük el a helyét, hanem átalakítjuk, és 
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Rónai Károly építészmérnök tervei
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egy vallási hellyé tesszük. Röviden összefoglalva kereszt a 
magasles helyén.) Kár, hogy nem valósult meg.

A többi terv, hogy a forrásból kifolyó vizet egy kis gyűj-
tőben gyűjtenénk össze, és onnan kisebb kifolyókon vezet-
nénk el, Rónai Károly szerint megoldható lehetne.

Elkészült a pályázat

Az egyik pályázat beadása. Igen az egyiké, hisz ugyan 
fent említettem, hogy csak egy pályázat van, azonban a Vas 
Népe január 25-ei számában találtam egy másik pályáza-
ti lehetőséget, amit a PHARE–CBC írt ki, és szintén val-
lási turizmus megvalósítását tette lehetővé. Ez a pályázat 
egy sokkal nagyobb anyagi mozgásteret biztosító pályázat, 
ugyanakkor, sokkal több munkát is igényel, mint a másik. 
A pályázati kiírásban olyan nem várt problémák is felme-
rültek, amelyeket előre nem lehetett bekalkulálni. Ez egy 
osztrák-magyar közös pályázat, a gondot az okozta, hogy 
kellett találni egy osztrák társpartnert, aki támogatja ezt a 
programot. Az osztrák partner keresésében dr. Zimics Béla 
segédkezett, akinek segítségével fel tudtuk venni a kapcso-
latot a heiligenbrunni polgármesteri hivatallal. Ők jártak 
már Kemestaródfán, a tűzoltó szertár avatására voltak meg-
hívva, mint szomszédos partnertelepülés. Most is készsége-
sek voltak velünk szemben. Végül egy négyfős „küldöttség” 
ment ki Ausztriába a partneri, támogatói szerződést meg-
kötni. A szerződés aláírására február 19-én délután három 
órakor került sor Heiligenbrunnban. A mi részünkről a de-
legáció tagja volt Barbara Hemmelmayr, dr. Gyürki László, 
dr. Zimics Béla és Tóth Jenő.  A pályázatban hárommillió fo-
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rintra tartottunk igényt. A beadványba belekerült a forrás-
ról szóló és 2002. február 23-án megjelent Vas Népe cikk is. 
A pályázatot március 24-én adtuk be, és vártuk a választ.

Az írás után indult meg a környező falvakban is jobban 
az érdeklődés a hely iránt. Az első „zarándokok” egyike 
Benczik Gyula szombathelyi levéltári dolgozó volt, aki ré-
gebben maga is kutatta a forrást, és ő volt az, aki a rendelke-
zésemre bocsátotta Pesty Frigyes helynévgyűjteményéből a 
forrásról szóló írást.

Geológusok érkeznek a forráshoz

A határőrséggel való bérleti szerződés megkötésének nap-
ján jöttek ki a geológusok először a forráshoz azt megnézni, 
és tanácsot adni. Megállapították, hogy egy ilyen forráshoz 
kevés a vízmennyiség, és a lyuknak a kiszélesítését kérték 
tőlünk. Márffy József  elmondása szerint régebben itt sok-
kal több víz folyt. A geológusok mondtak egy másik lehe-
tőséget is, mégpedig a kutas módszert, ez azt jelenti, hogy 
egy kutat kellett volna fúrni, először úgy volt, hogy a domb 
közepébe, későbbi tervek szerint pedig a jelenleg meglévő 
forrás közepébe. Ezt a tervet azonban a kanonok úrral kö-
zösen elvetettük, hiszen mi nem kutat akartunk ásni, ha-
nem forrást találni. Hisz egyértelmű, ha a közelben lévő 
Strém szintjére lefúrunk, akkor biztos, hogy több víz lesz, 
de az már nem forrásvíz, hanem talajvíz lenne. Meg lehe-
tett volna oldani, de nem akartuk az embereket becsapni, 
inkább legyen kevesebb víz, de az valódi forrásvíz legyen. A 
későbbi jelenségek után már megállapították, hogy milyen 
problémával állunk szemben, de erről majd később.
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Minden elveszett?

Április elején megjött a pályázatunkról a döntés, a PHA-
RE–CBC adminisztratív hibára hivatkozva elutasította a 
pályázatot. Nyilván valaki hibázott. Egy-két napig az em-
ber rágódott, mérgelődött a dolgon. Kereste a miértet. Az 
elutasítás után egyszerre megmozgattunk minden lehetsé-
ges szálat amiatt, hogy azt a bizonyos adminisztratív hi-
bát valahogyan kijavítsuk, de mindhiába. Ez az állapot egy 
hétig tartott, aztán rájöttem, hogy semmi értelme mást hi-
báztatni az elutasítás miatt, hisz az egymásra mutogatásból 
még sosem valósult meg semmi, így lett volna ez a kápolná-
val kapcsolatban is. Ugyanis én már régebben eldöntöttem, 
hogy 2002 szeptemberében, ha törik, ha szakad, felavatjuk 
a kegyhelyet. 

Nem adtam fel a dolgot, megpróbáltam mindent meg-
mozgatni annak érdekében, hogy valahogyan mégiscsak 
pénzhez jussunk. A végén azonban rá kellett jönnöm, hogy 
tőlünk távol álló okok miatt a futkosásnak és a levelek soka-
ságának semmi értelme nem volt. Az elutasítás után azon-
nal felvettük a kapcsolatot Németh Zsolt képviselő úrral, 
a segítés érdekében. Az ügy további húzódása után végső 
kétségbeesésemben húztam egy merészet. Levelet írtam Or-
bán Viktor leköszönő miniszterelnöknek, hogy tudna-e va-
lamit tenni az ügy érdekében. A válasza biztató volt, hisz a 
pályázatot és a terveket jónak ítélte, és tovább adta az ügyet 
az illetékes hivatalnak, a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériumának. A minisztériumból a válasz május 31-én 
érkezett:
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Tisztelt Takó Gábor Úr!

Hivatkozással a kemestaródfai kegyhely felújításával kapcsolatos 
megkeresésére, a következőkről tájékoztatom:

Értesítem, hogy az Önök által megküldött támogatási igényt 
ebben az évben nem tudjuk támogatni. Támogatási igényüket a 
2003-as költségvetési törvény végrehajtása során igyekszünk figye-
lembe venni. 

A pénzszerzés utolsó reményének a május 28-i lakossági 
fórum ígérkezett, amit Bebes István tartott. Ott ismét felve-
tődött a kérdés, és a képviselő úr ígéretet tett, hogy megpró-
bál segíteni. Továbbadta az ügyet az illetékes hivatalnak, 
azonban onnan megint elutasító válasz érkezett június 14-én:

Tisztelt Takó Gábor Úr!

Értesítem, hogy az „egyházi kulturális örökség értékeinek re-
konstrukciója, és egyéb beruházások” 2002 évi központi költségve-
tési támogatás felosztásáról szóló 1022/2002. (III. 21.) Kormány-
határozat alapján támogatási igényüket az idei évben sajnos nem 
tudjuk támogatni.

Ez tiszta és egyenes beszéd volt, ebből egyértelműen kide-
rült, hogy a forrás kiépítésére állami pénzt, egyetlen fillért 
sem kapunk. További pénzszerzési lehetőséggel nem is pró-
bálkoztunk. Nem akarok politizálni, de egyértelmű, hogy 
a Miród-forrás a választások áldozatául esett, hisz a régi 
kormány már nem, az új pedig még nem tudott adni, így 
egy patthelyzet alakult ki. Sokat tanakodtunk, a hogyan to-
vább?-ról.
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Hogyan tovább?

Az első elutasító válasz után összeültünk a kanonok úrral 
megbeszélni a teendőket. Abban egyetértettünk mindket-
ten, hogy ha már elkezdtük, akkor folytatni kell a munkála-
tokat. A pénzhiány azonban leszűkítette a lehetőségeinket. 
Mint fentebb említettem, 300.000 forint önrész jött össze, 
úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ebből kihozni a lehető 
legtöbbet. Az igények persze azonnal a minimálisra csök-
kentek. Az összes tervezett famunkát leállíttattuk (virág-
tartó, korlát, lépcső, másik kereszt), a tervezett útépítés is 
elmaradt (még szerencse, hogy később találtunk egy másik 
utat, amely nem annyira meredek, így a forrás megközelí-
tése végül is megoldódott). A tervek akkor már csak a mini-
mális dolgokról szóltak, úgymint újracsövezés, tereprende-
zés, kerítés, kereszt és kápolnaállítás. Több kisebb lehetőség, 
úgymint emléktábla elkészítése még szóba került, de a ter-
vek ezek maradtak. Időközben a munkálatok, ha lassan is, 
de tovább folytatódtak.

A geológusok sem kecsegtetnek semmi jóval

A geológusok által kért forrásnagyobbítás megtörtént. 
Édesapámmal ketten megnagyobbítottuk a forrást. Mind-
két oldalából fél-fél métert szedtünk le, valamint lefele is ás-
tunk még vagy fél métert. Ennek azonban szemmel látható 
eredménye nem lett. 

A nagyobbítás után kijöttek a geológusok másodszor, 
hogy szemügyre vegyék a forrást. Ugyanazt állapították meg, 
ami szemmel is látható volt. A forrás hozama az ásás követ-
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A gödör
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keztében nem nőtt. Egy új lehetőséget javasoltak. Ennek 
értelmében a domb előtt, ahol a forrás található, a dombra 
vízszintesen 10 méter hosszan egy markolónyom mélyen 
egy árkot kell ásni, hogy esetleg megtaláljuk a forrás valódi 
helyét, vagy találunk még egy kis vízeret, amit a másikkal 
esetleg csövön keresztül összekötve megfelelő vízmennyi-
séget kapnánk. 

A tervet még aznap délután Császár József  csákányi vál-
lalkozóval meg is valósítottuk. A forrás jobb oldalán kezd-
tük a markolást, nagyobb eredmény nélkül. Szinte minden 
markolás után, ha nem is azonnal, de valamicske, nagyon 
elenyésző kis vízmennyiség érkezett, de ez semmire nem 
volt elég. Már éppen abba akartuk hagyni, amikor úgy dön-
töttünk, hogy megpróbáljuk a forrás bal oldalán lévő part-
oldalt megásni. A második markolásnak meg lett az ered-
ménye. Kétujjnyi vastag lyukon a szó szoros értelmében 
ömleni kezdett a víz. Addig, míg Császár József  a markoló 
kanalát összecsukta, és a géppel odébb járt, az ásott lyuk fé-
lig megtelt vízzel. Akkor azt hittük megtaláltuk az igazi víz-
mennyiséget, később azonban rá kellett jönnünk, hogy csak 
egy fellángolás volt. Örömömre szolgált a földmunka során 
az is, hogy megtaláltuk a régi fakápolna maradványait.

Látogatóban a pusztacsatári kegyhelyen

Megnéztük a pusztacsatári kegyhelyet a prelátus úrral és 
két kőművessel, Horváth Lászlóval és Meixner Józseffel. 
Két dologra voltunk kíváncsiak. Először is, a forrás kiala-
kítására, illetve a forrásfoglalásra. Hogyan van kialakítva, 
milyen kövekkel, és milyen formában? Erre azért volt szük-
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ség, hogy a mi forrásunknál legyen elképzelésünk a kápol-
na kialakításáról. Másik, amit megnéztünk, az a kereszt fel-
állításának mikéntje. Hisz nem mindegy, hogy hogyan van 
a kereszt leállítva, az eldőlést megakadályozandó. Maga a 
kegyhely tényleg nagyon szép, egy nagy templom, és több 
kisebb kápolna tartozik hozzá. Ugyanakkor figyelmesek let-
tünk valamire, amire nálunk néhány nappal később derült 
fény. Ugyanis a csatári forrásból épphogy csak csöpögött 
a víz. Először azt hittük, hogy le van zárva, aztán később 
rájöttünk, hogy a forrásnak jelen pillanatban ez a hozama.

A szárazság első jelei

A prelátus úr jelezte, hogy a geológusok ismét eljönnek, 
és megnézik a forrás hozamát. Június 21-én kaptam a tele-
font Hamza István geológustól, hogy a harmadik vizsgálat-
ra 24-én, hétfőn kerül sor, de felhívta a figyelmemet, hogy 
a víz hozama semmit nem változott. Egyszerűen nem akar-
tam elhinni, hisz én még abban a tudatban voltam, hogy 
a májusi kiásás után nagy a forrás vízhozama. Hazaérke-
zésem után azonnal lementem és megnéztem a forrást, és 
nem hittem a szememnek. Az még csak hagyján, hogy az 
újraásott lyukból a víz épphogy csordogál, de az először ki-
ásott résznél, aminek kiömlőnyílása körülbelül 20 centivel 
feljebb volt az új lyukénál, teljesen megszűnt a víz csordo-
gálása. Ekkor vált bizonyossá az, amit a geológusok három 
nap múlva el is ismertek.

Az előző napok történései után a geológusok harmadik 
vizsgálatától sok jót nem vártam, és sajnos nem is kaptam. 
A szakemberek megállapították, hogy a forrás vizének drasz-
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tikus csökkenése kapcsolatban van az utóbbi évek nagy 
aszályaival. Minél lejjebb megy a vízszint, annál lejjebb lesz 
a forrás igazi kiömlőnyílása. A szakemberek továbbra is a 
lefele való terjeszkedést javasolták, sőt azt is elmondták is-
mét, hogy le kellene fúrni a patak szintjére, és akkor biztos 
lenne a nagyobb vízhozam. Ezt a tervet azonban ismét el-
vetettük, hisz mi továbbra sem talajvizet, hanem forrásvizet 
kerestünk.

Add már, Uram az esőt!

Mivel a kiásott lyukak nem hozták meg a kívánt vízhoza-
mot, ezért egy kivétellel az összes kiásott lyukat betemette 
Császár József  vállalkozó. Valamint kiásta a keresztnek a 
helyét, végzett egy kis terepegyengetést, és felszedte a régi 
vízelvezető gyűrűket, hisz most már a forrás vize más me-
derben csordogált. Valamint a meglévő forrásmedert lefele 
megmélyítette, úgy ahogyan a geológusok javasolták. Az 
akciót egy kis siker koronázta, hisz valamivel nagyobb lett 
a forrás vízhozama. A további hozamnöveléssel nem pró-
bálkoztunk, mivel semmi értelmét nem láttuk, rábíztuk sor-
sunkat az esőre és a Jóistenre.

Kezdődnek a munkák

Az új forrásmedret lecsöveztük, a régi vízelvezetők új 
helyre kerültek, valamint új kútgyűrűk vételére és lefekte-
tésére is sor került. Az új lecsövezés (kb. 15 méter) után a 
forrásvíz már egyenes úton csordogál bele a Strémbe.
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Elkezdődnek a munkák

A cső lefektetése
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Kialakul a Miród-forrás mai helye

A tereprendezés következett. A munkálatot Császár Lász-
ló csákányi vállalkozó végezte. A munkafeladata két részből 
állt. Magánál a forrásnál kellett megfelelő terepet létrehoz-
ni, hisz a tereprendezés előtt a helyzet igencsak elszomorító 
volt. Körülbelül egy méter magasan mindent benőtt a gaz, 
valamint a terep is igen egyenetlen volt, és két régi vízáte-
resz is volt a forrás közelében, amit be kellett temetni. 

Mindezt a munkát Császár László nagyszerűen elvégezte, 
a gaz eltűnt, a leendő kegyhely helye előkerült, kezdett min-
den úgy kinézni, ahogy elképzeltük. Munkájának másik ré-
szeként a forráshoz vezető utat dózerolta le a vállalkozó. 
Ennek következtében egy körülbelül kétméteres út alakult, 
ami nagyjából lehetővé tette, hogy a forrást száraz időben 
kulturált körülmények közepette meg lehetett közelíteni. 
Azért mondom, hogy nagyjából, mert az erdőben vezető 
úton, ha csak nem esett nagy eső, meg lehetett közelíteni a
forrást. Ellenben az addig vezető út, ami a házak alatt hú-
zódik, mint később kiderült, akkori állapotában nem alkal-
mas a vendégek fogadására. Az igazi megoldás az lett volna, 
hogy az egész utat lekavicsozzuk (a tervek is ezek voltak), 
ez azonban 2.5 millió forintba került volna, erre az összegre 
viszont esélyünk sem volt, hogy megszerezzük. Később ez 
a dolog megoldódott, de erről külön számolok be.

 

Megjött a várva várt eső

A forrás vízhozamának nagyon jót tett az eső, aminek 
következtében nagyban nőtt a vízhozam. Ennek örültem 
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is, azonban már ekkor látszott, hogy nagyon megy az idő, 
illetve nagyon közel van az átadó kijelölt időpontja. Így 
minden napot ki kellett használnunk a munka folytatására. 
Csakhogy a háromnapos eső annyira feláztatta az út tala-
ját, hogy a munkálatokhoz szükséges eszközöket csak nagy 
nehézségek árán lehetett a forráshoz leszállítani. Ezekben 
a napokban szállítottuk le az anyagot a várható társadalmi 
munkához, aminek során majd a kerítést és a keresztet akar-
tuk felállítani. Nagyon jól jött Fülöp Dezső, és ifj. Spaits 
István segítsége, akik egy négykerék-meghajtású járművel 
leszállították a forráshoz a kerítéslábakat, a kerítésdrótot és 
a keresztet. Viszont a forráshoz vezető út a fentebb említett 
részen alaposan elromlott, így biztossá vált, hogy azt a részt 
avatóig le kell valahogyan kavicsozni, hacsak nem akarnak 
a vendégek „csónakázni”. (Ha tudtuk volna, hogy mi lesz 
az avatón.)

Összefog a falu

Az első társadalmi munka napján rendezték meg Ta-
ródfán a falunapi rendezvénysorozatot. Tanakodtam azon, 
hogy talán nem kellene ezen a napon társadalmi munkát 
szervezni. Egyetlen dolog miatt döntöttem úgy, hogy mégis 
megszervezem a munkát erre a napra, ez pedig nem volt 
más, mint az idő szorítása. Féltem attól, hogy kevesen jön-
nek majd el, azonban kellemesen csalódtam, hisz nem várt 
nagy létszám gyűlt össze társadalmi munkázni. (Most is 
bebizonyosodott – mint már a faluban annyiszor –, hogy 
a jó ügy érdekében összefognak az emberek.) A társadalmi 
munka során először a kerítésoszlopok felállítására került 
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Az első társadalmi munka napján készült csoportkép

Tereprendezés
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sor. Ezután két részben folyt tovább a munka. Az emberek 
egy része a kerítést húzta, másik részük pedig a keresztet 
állította. Két ember pedig homokhordásban jeleskedett. 
Utóbbira azért volt szükség, hogy a forrás és a kereszt kör-
nyékén lévő, a markolás során kiemelt iszapréteget homok-
kal befedjük.

A munkálatokkal pontosan a tervezett időpontra – déli 
12 órára – végeztünk, így mindenki odaért a fél egykor kez-
dődő falunapi ünnepségre. Végül álljon itt minden ember 
neve, aki részt vett ebben a társadalmi munkában, és segített 
egy álom megvalósításában.

A névsor: Kovács Tibor, Németh Zoltán, Meixner József, 
Takó József, ifj.Horváth Ferenc, Strinyi József, Várnagy 
József, Meixner László, Cséve Jenő, Zimits Tibor, Márffy 
József, Takó László, Belső János, Péter Árpád, Németh Ist-
ván, Hertelendi János és Takó Gábor.

Külön köszönet a csákányi Bohus Ferencnek és Horváth 
Lászlónak, akik a kereszt alján lévő vastartót ingyen elké-
szítették. Valamint Horváth Miklósnak, aki ezt a tartót le-
festette, valamint a kerítés kapujának a lefestéséhez a festé-
ket biztosította.

Az egyik nagy munka tehát megvolt, jöhetett a másik, a 
kápolna elkészítése, illetve a miséző oltár felállítása. 

Biztos, hogy felépül a kegyhely

Megnyugtató beszélgetés zajlott le Barbara Hemmelmayr 
asszony és köztem. Megnyugtató azért, mert Barbara asz-
szony biztosított afelől, hogy ha a pénzösszeg nem lenne 
elegendő ahhoz, hogy a tervezett munkák elkészüljenek, 
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akkor ő még biztosít pénzt a munkák befejezésére. Ekkor 
vált végérvényessé számomra, hogy nincs visszaút, a Mi-
ród-forrás újra régi fényében fog pompázni. Barbara asz-
szony biztosított két kocsi folyami kavicsot is, hogy a for-
ráshoz vezető út azon részét, ahol nagyon sáros volt, le 
tudjuk kavicsozni és valamelyest jobban járhatóvá tudjuk 
tenni. Az eső pedig továbbra is csak esett, nagyban megne-
hezítve a munkánkat. (Bárcsak májusban, meg júniusban 
esett volna így!)

Tovább folynak a munkák

Felszáradt már az út annyira, hogy az alapöntéshez szük-
séges anyagot, úgymint a cementet, kútgyűrűt és a kötőva-
sakat le tudtuk vinni a forráshoz. A szállításban nagy segít-
ségünkre volt ifj. Fülöp Dezső, akinek az autójával történt 
meg a szállítás, valamint Takó Imre, aki segített a rakodás-
ban. Délután dőlt el, hogy nem az előzetesen tervezett szep-
tember 15-e lesz az avató napja, hanem egy héttel később, 
szeptember 22-e. Soós Róbert kért meg arra, hogy halasz-
szunk egy hetet, mert ő azon a hétvégén nem ér rá. Termé-
szetesen teljesítettem a kérését, hisz ő is sokat segített a for-
rás építése során. 

Augusztus 11-e a második társadalmi munka napja. Nagy 
örömömre szolgált, hogy ismét nagyon sokan jöttek dol-
gozni olyanok is, akiknek nem is szóltunk. A munkálatok so-
rán először a kútgyűrűt tettük le a helyére, majd a forrásvi-
zet egy műanyag csőben egy a kútgyűrű oldalába ütött résen 
keresztül a kútgyűrűbe vezettük. Majd a forrás alját és a víz 
eredésének helyét kaviccsal körberaktuk. Ezután az egészet 
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A lebetonozott gyűrű
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körbebetonoztuk, de nemcsak a gyűrű környékét, hanem 
azt a részt is, ahol majd a forráshoz le kell menni. Ismét 
érdemes megemlíteni azoknak az embereknek a nevét, akik 
munkájukkal segítettek, hogy megvalósuljon a tervünk.

A névsor: Hertelendi János, Várnagy József, Egyed Jó-
zsef, Meixner József, Németh István, Takó László, Takó 
József, Kovács Tibor, ifj. Horváth Ferenc, Sass Imre, Sass 
László, Horváth Sándor és Takó Gábor. Meg kell említeni 
Horváth Miklós nevét, aki a kútgyűrű kifúrásában segített. 
Megvolt tehát az alap, jöhetett a kápolnafalazás.

Újra áll a kápolna a forrásnál

A kápolnafalazás első napja. Három kőműves társadalmi 
munkában vállalta a falazást. Ismét szép számmal gyűltek 
össze falubeli segítők is. A reggel nyolctól délután négy órá-
ig tartó munka során a kápolnának több mint a felét sikerült 
felrakni. Álljon most itt a segítők névsora.

Kőművesek: Horváth László, Mazalin János és Meixner 
József.

Segítők: Németh István, Sass Imre, Márfi József, Tóth 
László, Takó József, Belső János, Horváth Miklós, Szájer 
István, Takó Gábor.

A kápolnafalazás második napján a boltív kialakítása jelen-
tette az igazi nehézséget, de a két kőműves ezt a feladatot is 
nagyszerűen megoldotta. A kőműves feladatokat Horváth 
László és Meixner József  végezték. Segítőik pedig Takó Jó-
zsef, Takó Gábor, Takó László, Egyed József, Németh Ist-
ván, Sass Imre és Hertelendi János voltak. Délután két óra-
kor állt a kápolna, egy újabb nagy fejezet végéhez értünk.
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A kész forrás
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Az utolsó simítások

Horváth László és Meixner József  kőművesek csatári kő-
vel lelapozták a kápolna alját, valamint téglából elkészítet-
ték a lépcsőt, ami a forráshoz vezet le. Ezen a napon került 
megöntésre a miséző oltár alapja, valamint a teteje, utóbbi 
műkőből. Ismét hadd említsem meg a segítőket: Horváth 
Miklós, Takó József, Németh István, Cséve Jenő, Takó Gá-
bor, Takó Józsefné. 

Készületek az avatóra

Augusztus 27-én este hármas találkozó volt a taródfai pol-
gármesteri hivatalban. A megbeszélésen részt vett Szájer 
István volt polgármester, Tóth Jenő körjegyző és jómagam. 
Örömömre szolgált, hogy a képviselő testület egy ember-
ként állt a tervek mellett és támogatta azt. Fontos megbe-
szélés volt ez, döntő többségében a megnyitóval kapcsolatos 
teendők merültek fel. Valamint szóba került a meghívandók 
névsora és az avató utáni megvendégelés. 

Ami a megvendégelést illeti, úgy gondoltam, hogy minda-
zon személyek részére, akik valamilyen formában (társadal-
mi munka, fuvarozás, egyéb munka) hozzájárultak ahhoz, 
hogy ez a kegyhely felépült, azoknak egy tál étellel meg kell 
ezt az önzetlen segítséget köszönni.

Fő támogatónk, Barbara Hemmelmayr is meglátogat-
ta közben a forrást. Nagyon örültem, hogy tetszett neki a 
hely. A leendő kegyhely megtekintése után a polgármesteri 
hivatalban várt bennünket Szájer István volt polgármester, 
és hármasban megbeszéltük az avatóval és a megvendége-
léssel kapcsolatos dolgokat. 
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Biztonsági intézkedések

Bohus Ferenc csákánydoroszlói vállalkozó és Horváth 
László elkészítették a kápolna elé az ajtót. Bizony erre 
szükség is volt, mert amíg ez nem történt meg, addig egye-
sek különféle dolgokat szórtak a vízbe (szőlő, kő stb). Más-
részt viszont azért kellett, mert dr. Gyürki László prelátus 
adott egy Mária-szobrot és féltettük, nehogy valaki ellopja. 
A védőrács feltételének napján meglátogatta a helyet a pre-
látus úr, és neki is elnyerte a tetszését. 

Ozsvár János munkája, hozzájárulása

Szeptember közepén tette fel az emléktáblát Ozsvár János 
műkőkészítő a kápolna aljára. (Rajta a szöveg: Miród-for-
rás, felújítva 2002-ben a Szűzanya tiszteletére.) Ezzel a mű-
velettel a kápolna elkészült, és átadhatóvá vált. 

Szeptember 18-án pedig a Sinkovits-emléktábla készült el,
szintén Ozsvár János jóvoltából. (A Nemzet Színésze a negy-
venes évek végén itt táborozott cserkészeivel a forrásnál, és 
tisztogatta azt. Ezt nekem Márfi József  mondta el, én pedig 
megírtam a Vas Népe című napilapban. Ekkor vetette fel dr. 
Gyürki László kanonok, hogy kellene egy emléktáblát ké-
szíteni a 2001-ben elhunyt színésznek.) Én ez ügyben meg-
kerestem Ozsvár Jánost, aki vállalta, hogy ingyen elkészíti 
ezt a táblát. 

Ami Ozsvár Jánost illeti, a felesége kemestaródfai születé-
sű, tehát a műkőkészítő kötődik a faluhoz. Nagy örömömre 
szolgált, hogy mind ezt az emléktáblát, mind pedig a Sinko-
vits-emléktáblát ingyen készítette el, nagyban hozzájárulva 
a forrás szépségéhez.                 
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Az Ozsvár János által készített márványtábla

Az Ozsvár János által készített emléktábla 
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A fogadókapu

Az utolsó társadalmi munka napján a kavicszúzalékot te-
rítettük el a forrás környékére. Újrafestettük a fakeresztet 
tartó vasat és a kápolna előtt lévő vasrácsot is. Régi terveink 
közt szerepelt egy fakapu készítése, ami fogadná az érkező 
vendégeket. Ez a terv is megvalósult, ugyanis a kaput Bor-
bély Károly elkészítette. Ezen az utolsó társadalmi mun-
kanapon ezt a fakaput is felállítottuk. Olyan helyre tettük, 
ahol egyrészt jól lehet látni, másrészt viszont az erdőben 
majd a későbbiekben zajló favágási munkákat sem zavarja. 
Ismét csak meg kell említeni azoknak a nevét, akik munká-
jukkal segítettek: Kovács Tibor, Egyed József, Hertelendi 
János, Takó József  és Takó Gábor.

 

Végső visszaszámlálás, aggasztó hírek

Az avató előtti napokban folytak a kulturális program 
próbái, Szájer Istvánné a taródfai gyerekekkel próbálta a 
műsort. Berendeztük a művelődési házat, megtisztítottuk a 
környékét. Ugyanakkor aggasztó hírek érkeztek a televízió-
ból, a meteorológia szeptember 22-ére esőzést jósolt.

A nagy nap 
2002. szeptember 22.

A nagy nap, az avató napja. De sokat dolgoztunk érte, 
amíg ez megvalósult! Az a sok szenvedés, a pénztelenség, a 
víztelenség… És mégis itt voltunk, eljött az avató napja. A 
merő véletlen hozta így, de tényleg érdekes dolog az, hogy 
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napra pontosan 138 évvel az avató előtt 1864. szeptember 
22-én jelent meg az első írásos adat a forrásról. Nincsenek 
véletlenek? Ébredés reggel fél hétkor, és öröm, mert nem 
esik. Este esett, de annyi nem számít. Talán mégis kegyes 
lesz hozzánk a Szűzanya. Fél kilenc, mérhetetlen csalódás: 
elkezdett esni az eső, és nem úgy nézett ki, hogy egyhamar 
abba is hagyja. Elkezdődött a telefonmizéria, mi lesz, ho-
gyan lesz. Tizenegy óra: egy kis reménysugár, elállt az eső, 
talán mégis meg lehet tartani az avatót a kegyhelyen. Le-
mentünk Szájer István volt polgármesterrel a kegyhelyhez, 
felkötöttük a nemzeti színű szalagokat, hátha mégis… És 
közben kisütött a nap. 

Aztán jött egy telefon, a prelátus úr üzent, hogy az avatót 
a templomban tartjuk, a rossz útviszonyok miatt. A rossz
útviszonyokról a polgármester úrral tudunk tanúskodni, 
hisz a nyálkás, sáros út miatt nem tudtunk feljönni autóval, 
úgy kellet azt felhúzatni. Tizenhárom óra: öltözés, és irány 
a templom. Első voltam, de az úton már sok embert elke-
rültem, láttam, hogy sokan érdeklődnek az ünnep iránt a 
rossz idő ellenére is. Délután fél kettő: csoda történt, egy 
olyan dolog, amit még álmodni sem mertem. Azt terveztük, 
hogy a prelátus urat, Márfi Józsefet és Kiss Lászlót levisz-
szük a forráshoz, ahol a prelátus úr felszenteli a kegyhelyet. 
Márfi József  átvágja a szalagot a kápolna előtt, Kiss László 
pedig felavatja a Sinkovits-emléktáblát. Amíg ezt szervez-
tem, többeknek a fülébe jutott, hogy páran mégis lemennek 
a kegyhelyhez, és ekkor történt: dr. Zimicsné Molnár Ju-
lianna megszólalt, hogy ő, márpedig ha törik, ha szakad, 
akkor is lemegy a kegyhelyhez, hisz ezért jött. Elindult, és 
láss csodát, elindult utána a nép, lehettek vagy kétszázan. 
Egy részük tudta, hogy mi vár rá, egy részük nem, és mégis 
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Szentmise

A fakereszt megáldása



p 60 q

mentek. Természetesen ekkor a kanonok úr is belelkesült, 
és mondta, ha mindenki lemegy, akkor tartsuk meg ott az 
ünnepséget. És úgy lett. De ez még semmi, a szentmise 
elején, alighogy leértünk, elkezdett esni az eső. Nyíltak az 
ernyők, de senki meg nem mozdult, hisz azért jöttek le a 
sárban, iszapban, hogy meghallgassák a szentmisét, és lás-
sák a kegyhely felszentelését. Az ünnep Szájer István kö-
szöntőjével vette kezdetét, majd a taródfai gyerekek adtak 
színvonalas kulturális műsort, melyet Szájer Istvánné szer-
vezett és állított össze. 

Majd elkezdődött a szentmise, melynek elején a prelátus 
úr esernyő alatt állva, de töretlen lelkesedéssel megáldotta 
a fakeresztet, a miséző oltárt, és végül a nap fénypontjaként 
felszentelte a kápolnát. 

Egy év fárasztó munkája hozott ekkor gyümölcsöt. Igen, 
megvan, ezért dolgoztunk egy évig – gondoltam magam-
ban. Meghatódtam a szentbeszéd alatt, hisz ezt a kis forrást, 
apró kegyhelyet a prelátus úr a nagy kegyhelyek (Lourdes, 
Mariazell) kis követőjének tartotta. Ekkor megint elgondol-
kodtam, mit is csináltunk mi, oly sok segítséggel az elmúlt 
egy év alatt? Horváth László mondta az egyik nap, amikor 
ott dolgozott, hogy ti még nem is tudjátok, hogy mit csi-
náltatok. Igaz, nagyon is igaz. Megható pillanat volt az is, 
amikor Márfi József  elvágta a nemzeti színű szalagot, és 
felavatta a kápolnát, amit előtte a prelátus úr felszentelt. Ő 
is meghatódott, láttam a szeme sarkában megcsillanó könny-
cseppet. A szentmise végén beszédemben elmondtam a for-
rás régi és közeli történetét. A beszéd után Kiss László, a 
Sinkovits Emlékbizottság elnöke mondott ünnepi beszédet, 
és felavatta a Sinkovits-emléktáblát. Ezzel az ünnepségnek 
vége lett, mindenki elindult hazafelé. Mikor azon gondol-
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kodtam, hogy mennyire nehéz volt ennek a felépítése, és 
még az avató is milyen nehézségek árán valósult meg, el-
gondolkodtam azon, hogy vajon mindez véletlen? Nem hi-
szem, talán a Szűzanya is próbára akart tenni bennünket, 
hogy kiálljuk-e a próbát. Hát kiálltuk. Amikor reggel elkez-
dett esni az eső, hihetetlenül dühös és szomorú voltam, de 
négy óra után – lehet, hogy furcsán hangzik – örültem az 
esőnek, a sárnak és a megpróbáltatásoknak. Ugyanis azzal, 
hogy ilyen időjárási és útviszonyok közepette is lementek 
az emberek a kegyhelyhez, bebizonyították, hogy van még 
az emberekben jóság és szeretet, és ebben, ilyen emberek-
ben bízhat a világ.

Dr. Gyürki László pápai prelátus avató beszéde
2002. szeptember 22.

Mária szereti a Miród-forrást, és vissza akart ide térni 
több évtizedes száműzetés után is. Mi pedig örömmel fo-
gadjuk a határ mellett a Strém-pataknál az erdő csendjében, 
az Ó-hegy tövében. Örülünk, hogy újra birtokba akarja ven-
ni az új évezred kezdetén.

A Miród-forrás szerényen a keresztény világ nagy kegyhe-
lyei mellé sorakozik: Lourdes, Fatima, Siracusa, Czesto-
chowa, Medjugore mellé. Ezek a kegyhelyek Mária hídfői 
a közös emberi Európa felé, ahova mi is tartunk. Sokat hal-
lunk napjainkban minderről.

A mi kegyhelyünkről most kitekintünk Európába
Európa új alkotmányából makacsul kihagyják az Istent. 

A közös Európa vezetői Isten nélkül gondolják el az új Eu-
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rópát. Ez viszont akkora szakadékhoz vezet, amelyből az 
Isten nélküli Európa éppen 1989–1990-ben kászálódott ki.

Mária Miród-forrásnál lévő kegyhelyét is aknák zárták el
Európa többi országától. Megközelíthetetlen volt. Innen 
még áttekinteni is veszélyes volt a túloldalra, annak ellené-
re, hogy valamikor itt híd volt, amely összekötötte a szom-
széd Ausztriával. Vasfüggöny, aknazár miatt ezt a helyet 
csak a vadak tudták megközelíteni. Eltűnt nemcsak a híd, 
hanem a kereszt és a kis kápolna is a forrással együtt.

Ezért merjük megállapítani, hogy az Isten nélküli Euró-
pában nem lesz haladás és az Isten nélküli alkotmány bu-
merángként visszaüt.

Mária szerepe Európában
Szent János a Jelenések könyvében csodálatos látomást 

szemlélt: egy asszony, akinek ruhája a nap, lába alatt a 
hold, fején pedig tizenkét csillagból korona. Csodálkozva 
látjuk, hogy az Európa zászlón 12 csillag látható kék me-
zőben. Ez a zászló Mária-zászló. Isten ezzel mutatja meg, 
hogy mi hiányzik Európa alkotmányából.

Csodálatos az Isten terve az emberrel: a társadalom pere-
mén élő embereket helyezi a középpontba, és velük műveli 
csodáit, hajtja végre nagy terveit.

Így kerül az egyszerű munkásember, Szent József  Mária 
mellé és lesz a megváltás eszköze.

Az evangélium szerint a kenyérszaporításkor a kisfiúnak 
csak öt árpakenyere van, és Jézus ezt használja fel, hogy öte-
zer embert tápláljon vele a pusztában.

Így viszi Mária a vallásszabadság kincsét Rómán keresz-
tül Oroszországba, s felhasználja ehhez Szent Péter utódját,
a pápát, II. János Pált.
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Rómában a Szent Péter téren egy vörös kő jelzi azt a he-
lyet, ahol 1981. május 13-án eldördült a török merénylő 
fegyvere. Moszkvában pedig a Vörös tér mellett felépült az 
1917-ben lerombolt Megváltó-székesegyház.

Ki nem látja itt a jelképet? A vörös kő helyéről a pápát 
akarták eltávolítani, aki Európát akarta megszabadítani az 
ateizmustól. Május 13-án történt a fatimai jelenés napján. 
De Mária irányította a golyót, s a pápa életben maradt. Ez 
a golyó ma Fatimában van a Mária-szobornál.

Merjük állítani, hogy a pápa nélkül még ma is állna a ber-
lini fal, a szörnyű gulágok és az ateizmus minden szörnyű-
sége. A pápa Európának az igazi szabadságot akarta meg-
hozni Mária segítségével. Ennek legfontosabb formája a val-
lásszabadság. Oroszország 80 évig nélkülözte ezt. Ma újra 
áll a Megváltó lerombolt temploma.

A Miród-forrás is megközelíthetetlen volt. Eltűnt a kereszt 
a kis kápolnával, és betömték a forrást is. Csak a vadak jár-
hattak ide. Az Isten nélküli világ szimbóluma lett ez a hely is.

Isten erőt ad, bátorít, és missziót bíz ránk is
Az angyal szava Máriához: Ne félj, Mária! Jézus ugyan-

ezt mondja apostolainak: menjetek el az egész világra… Én 
veletek vagyok mindennap.

Mária félelem nélkül válaszolt az angyal szavára, és kész
volt együttműködni Istennel, hogy a Megváltó anyja le-
gyen. Az apostolok is bátran vitték az evangéliumot az 
egész világra.

II. János Pál pápa 1978-ban, megválasztása után az első 
beszédében is ezt hirdette: Ne féljetek! Nyissátok ki a ka-
pukat Krisztus számára. Időszerű felszólítás ez ma is. A 
világ több pontján vallásüldözés, sőt keresztényüldözés fo-
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lyik. Szinte minden héten hallunk arról, hogy missziósokat, 
szerzetesnőket gyilkolnak meg. Vallásüldözés van a sajtó-
ban nálunk is. Ezért van szükségünk a biztatásra: ne fél-
jetek, bízzatok a magasból jövő fényben, Istenben mindig 
bízhatunk. Aki csak saját lehetőségére gondol, annak félnie 
kell. Aki azonban Isten közelébe kerül, mint Mária, olyan 
erőt nyer, amely túlmutat a természetes lehetőségeken. A 
zsoltáros így fejezi ezt ki: Istenemmel falakat ugrok át.

Mária Európa falain ugrott át
Berlinben, Csehországban, Magyarországon. Megszűntek

a falak. De az emberek szívében még számtalan fal van ma 
is. Ezért Máriának még sok tennivalója akad hazánkban is, 
de főképpen a világban.

Falakról szóltunk. Lélekben menjünk most el a Szentföld-
re, Mária földi hazájába. Menjünk el a Siratófalhoz. Ez a 
fal elválasztja a templomhegyet a szent várostól. De ez a fal 
a legyőzhetetlennek látszó gyűlöletnek és tehetetlenségnek 
is a szimbóluma az ott élő népcsoportok közti kibékülést 
illetően.

Ennek ellenére ne essünk kétségbe. Az angyal szava Mári-
ához: Istennél semmi sem lehetetlen! Jeruzsálemet tekintve 
sem. Mária ki tudja esdeni a gyűlölet falainak leomlását, 
ezeket a falakat is át tudja ugrani.

A közelmúltban figyeltük a betlehemi születés bazilika tra-
gikus sorsát. Fegyverek ropogtak ott, ahol 2000 évvel ez-
előtt az angyalok azt énekelték: Békesség az embereknek! 
– de csak a jóakaratúaknak. Az emberek jóakaratáról van 
szó, amellyel Isten a lehetetlent is lehetségessé teszi.

Mária ma is azt mondja, mint egykor a kánai menyeg-
zőn: „amit nektek mond, azt tegyétek.” S mit mond Szent Fia? 
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„Szeressétek ellenségeteket!” Nem a szemet szemért, fogat 
fogért, hanem a hegyi beszéd a béke biztosítéka a földön, a 
Szentföldön is.

Máriában az Úr akkor a gyengét választotta ki, hogy az 
erőseket megszégyenítse. Nem a páncélosok, a fegyverek biz-
tosítják a békét, hanem a szeretet, amely által az ember túl-
nő önmagán. Istenben bízva tehetünk mi is. „Te is kegye-
lemmel teljes vagy”. Ez ránk is vonatkozik. A kegyelem 
megsokszorozza az ember természetes erőit. Szent Pál sze-
rint: „Mindent megtehetek azáltal, aki nekem erőt ad”.

Máriának ez a felújított kegyhelye jelentse számunkra, 
hogy Mária számít ránk is, imádságunkra, áldozatunkra, en-
gesztelésünkre, hitünkre, hogy a béke és az öröm elterjed-
jen ezen a világon és főképpen Európában. A Miród-forrás 
legyen szimbólum és felszólítás is egyben. Örülünk neki, 
örömmel látogassuk és imádkozzunk Máriával.
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Lourdes-i barlang   
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2003

A Batthyány-emlékhely, Lourdes-i barlang

Dr. Gyürki László: 
Batthyány Boldog László élettörténete
(1870–1931)

A Miród-forrás emlékei között található a bejáratnál a 
Lourdes-i barlang, rajta bronz tábla, amely a Szegények 
Orvosa boldoggá avatásának emlékére készült.

Körmend azon kevés város egyike, amely boldogot adott 
az anyaszentegyháznak: Batthyány-Strattmann Lászlót 
2003. március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta. A 
város és környéke igyekezett ezt az eseményt megörökíteni. 
Ezek a községek valamikor különösképpen élvezték a gyó-
gyító herceg áldásos tevékenységét.

Röviden összefoglaljuk Batthyány Boldog László életét, 
boldoggá avatási eljárását és a boldoggá avatást.

Ősi magyar család sarja
Batthyány László az ősi Batthyány család sarja. Minden 

magyar ismeri ezt a családot, amely kiemelkedő személye-
ket adott hazánknak. Possonyi László felteszi a kérdést, 
hogy oly sok dicső ős után, akiket ez a család adott a magyar 
nemzetnek (hadvezérek, politikusok, államférfiak, egyházi 
méltóságok), mit tud még egy családtag tenni, ami méltó 
arra, hogy a történetírók megörökítsék. Possonyi szerint már 
csak egyetlen út van: az életszentség útja. Batthyány László 
zsenije ezt az utat találta meg. 
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Gyermekkora, szülei, nagyszülei
Batthyány László apja a pinkafői ágból származó Bat-

thyány József, anyja ugyanennek a családnak az ún. Zsig-
mondi ágából származó Batthyány Ludovika. Mindkettő ab-
ból a grófi ágból ered, amely alapítójának Batthyány Ádám 
fiát, I. Pál grófot tekinti.

Batthyány József  és Ludovika Csákányban (a mai Csákány-
doroszló) ismerkedtek meg, és 1861. szeptember 21-én kötöt-
tek házasságot Mariazellben. Dunakiliti lett első otthonuk. 
Itt születtek a gyermekek. A 14 gyermek közül több meghalt 
röviddel a születés után. László is Dunakiliti községben szü-
letett 1870. október 28-án szülei tizenegyedik gyermekeként. 
A dunakiliti templomban 1870. november 4-én keresztelték 
meg, és a László, Antal, János, Lajos nevet kapta. 

László csak hatéves volt még, amikor a Duna vize elön-
tötte a községet. Mentőcsónakon hozták ki a megrémült 
gyermekeket és vitték Rajkáig. Ettől kezdve Köpcsény (a mai 
Kittsee) lett életének színtere, és ott élt 1920-ig, amíg Kör-
mendre nem költözött. Köpcsényben születtek gyermekei.

Batthyány László szülőháza Dunakilitiben ma iskola. Az 
iskola falán emléktábla, udvarán pedig szobor emlékeztet a 
község nagy szülöttjére. 

László gyermekkorát elég korán családi tragédia árnyé-
kolta be. Még csak 8 éves volt, amikor édesapja elhagyta 
családját, és feleségül vette édesanyja társalkodónőjét, Kor-
nis Antóniát. László beteg édesanyját annyira megviselte 
a szomorú eset, hogy 39 éves korában, 1882. július l4-én 
meghalt. László ekkor 12 éves volt. Már 9 éves korában be-
adták a jezsuiták kalksburgi (bécsi) kollégiumába. László 
végleges pályaválasztását bizonyára befolyásolta az, hogy 
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látnia kellett édesanyja szenvedését, és nem tudott rajta se-
gíteni. Édesanyja példás hősiességgel viselt szenvedésére 
felnőtt korában is visszaemlékezett. 

Anyja halála után Zsigmond nagyapa Csákányba vitte 
a gyerekeket, ahol a szerető nagyszülővel igen boldog na-
pokat éltek. Az apa azonban pert indított, és elvitte őket 
a mostohához Felbárra. A Szlovákiához került Felbáron is 
szépen őrzik a hívek Batthyány László emlékét. Emléktábla 
található a templom falán, s az iskolát is Batthyány Boldog 
Lászlóról nevezték el. 

Felsőfokú tanulmányai
László gyermekkora óta érezte, hogy az orvosi pályá-

hoz van hivatása. Már gyermekkorában kis gyógyszertárt 
rendezett be, és „gyógyította” a hozzá forduló testvéreket, 
alkalmazottakat. Érettségi után mégsem kezdhette meg or-
vosi tanulmányait, mert József  nevű bátyja 21 éves korá-
ban, tüdőbajban meghalt, s édesapja őt akarta a birtok élére 
állítani. Ezért kényszeredetten a bécsi gazdasági főiskolára 
iratkozott be, ahol nem találta meg a helyét. Kémiát, filo-
zófiát tanult, csillagászattal foglalkozott, sokat zenélt, zon-
gorázott. Majd beállt katonának. Útkeresése akkor indult 
el helyes irányba, amikor 1896-ban beiratkozott az orvosi 
egyetemre. Édesapja 1897 augusztusában, gyomorrákban 
meghalt. Édesanyja szenvedésénél még csak tehetetlen szem-
lélő volt, apja szenvedéseit már sokféleképpen tudta enyhí-
teni. A haldokló apa akkor mondta fiának: „Légy orvos, mert 
sok emberen tudsz segíteni!” Orvosi tanulmányait nagyon ko-
molyan vette, és Bécsben 1900. június 9-én avatták doktor-
rá. Ekkor már két éve házas volt.
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Házassága, családi élete 
László Blanka nővérénél ismerkedett meg Coreth Mária 

Terézia grófnővel, aki apai ágon tiroli, anyai ágon pedig 
orosz-francia elődöktől származott. Coreth Mária Terézia 
vallásos családból származott, a Sacré Coeur nővéreknél 
tanult. Művelt nő volt, sokat olvasott, s igazi partnere tu-
dott lenni férjének. Természetes, hogy szentségi házasságot 
akart. Mindketten komoly szentgyónással készültek fel a 
házasságra. A 23 éves „Mizl” (így becézték Coreth Mária 
Teréziát) és a 28 éves Batthyány László 1898. november 10-
én a bécsi Votiv Kirchében esküdtek örök hűséget egymás-
nak. Mizl férje kedvéért megtanult magyarul, és amikor te-
hette, segített férjének az orvosi munkában is. Elfogadták a 
gyermekáldást. Házasságukból 14 gyermek született (3 kis 
korában meghalt). Gyermekeik 1900–1918-ig: Ödön, Lu-
dovika (Lili), László, Anna, Iván, Blanka, József, Mária 
Terézia, Ferenc és Franciska (ikrek) és Károly.

Nagyon sokat lehetne írni e példás család életéről. A her-
ceg már ekkor megvalósította a ma oly sokat emlegetett 
„családegyházat”. László sok elfoglaltsága mellett mindig 
tudott időt szakítani családja számára, gyermekei nevelé-
sére. Számukra „kis Paradicsomot” akart kialakítani, ahol 
jól érzik magukat. Őket nemcsak becsületre, munkás életre, 
hanem a szegények szeretetére is nevelte. Az egész család 
minden reggel szentmisén vett részt, és szentáldozáshoz já-
rult. Este ¼ 8-kor elimádkozták a szentolvasót.

A szegények orvosa 
Bármennyire is vonzó családi élete, a világ számára első-

sorban gyógyító orvosként lett ismeretes. Doktorrá avatása 
után még klinikai sebész orvosi gyakorlatot végzett. Már az 
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első évben, az orvosi diplomája megszerzése után, 1901-ben 
hozzálátott Köpcsényben a templom mellett magánkórhá-
za felépítéshez. 1902-ben készen volt a 30 ágyas kórház, 
amely felszerelésben bármelyik pesti kórházzal felvehette a 
versenyt. A gyógyító munkához a legkorszerűbb felszerelé-
seket szerezte be. Olyan laboratóriuma volt, amellyel abban 
az időben még a nagyobb kórházak sem nagyon rendelkez-
tek. Röntgen készüléket is vásárolt, amint a gép használata 
az orvosi gyakorlatban megjelent. Bécsből hívott egy fiatal 
sebészorvost, dr. Ottó Fuchsot. Nagy kedvvel és hivatástu-
dattal vetette bele magát az orvosi munkába.

Kezdetben többen azt gondolták, hogy dr. Batthyány 
László csak szórakozásból foglalkozik gyógyítással. Ilyen 
megjegyzéseket olvashatunk róla a korabeli sajtóban is. A 
híres szemész-professzor, Grósz Emil válaszolt ezekre: „Va-
lóban hivatásszerűen foglalkozott az orvosi tudománnyal és nem 
úri passzióból. Igen ügyes kezű és lelkiismeretes operatőr volt, or-
vos, aki soha nem kímélt sem fáradságot, sem időt, sem a saját 
egészségét, hanem szenvedő embertársainak mindig, minden pilla-
natban segítségére sietett.” 

Életének egyik legtermékenyebb szakasza az első világhá-
ború ideje volt. Kórházát ekkor emelet ráépítésével 70 ágy-
ra bővítette, hogy a beteg katonáknak is legyen hely benne. 
Bőkezűen gondoskodott a sebesültek ellátásáról orvosi és 
egyéb téren. Mivel a férfiak bevonultak katonának, az asz-
szonyokra maradt minden munka. Hogy megkönnyítse mun-
kájukat, felesége óvodát hozott létre Köpcsényben, és ő fog-
lalkozott a gyermekekkel. 

Mivel a körorvos is bevonult katonának, Batthyány látta 
el a körorvosi szolgálatot is Köpcsényben és környékén. A 
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Boldog Batthyány-Strattmann László
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megye akkori vezetője, Szontágh Jenő írta: „Mentegetőzve 
jött hozzám, hogy egyszer ő is kér valamit, és úgy adta elő kívánsá-
gát, hogy helyettesíteném be őt a körorvosi állásra. Én nem hiszem, 
hogy ebben az országban volt vagy lesz kör, ahol az orvosi szol-
gálatot jobban, lelkiismeretesebben és pontosabban ellátták volna. 
Nem méltatlankodott, ha éjnek idején legjobb álmából verték fel, 
nem húzódozott, fagyban, sárban kocsira ülni, hogy elmenjen egy 
szülő asszonyhoz, nem fogta be az orrát, ha alacsony, szellőzetlen, 
a munka verejtékszagától terhes földes szobába kellett lépnie, és úgy 
vizsgálta meg a legutolsó napszámost, vagy beteg cigányt, mintha 
főherceget kezelt volna.”

A visszaemlékezések szerint akkor alig pihent naponta 3-4 
órát. Ez a megnövekedett munka meghaladta fizikai erejét.
A bécsi dr. Steyskal azt ajánlotta neki, hogy hagyja abba a 
sebészeti tevékenységet, és kisebb fizikai megterhelést igény-
lő orvosi munkára specializálja magát. Ekkor döntött úgy, 
hogy szemorvos lesz.

Körmendi évei
Trianon után Köpcsény Ausztriához került. Vagyonának 

nagy része az elcsatolt területeken volt. Ezeket névleges ösz-
szegért el kellett adni. Köpcsényi kórházát is az osztrák ál-
lamnak hagyta azzal a kikötéssel, hogy ha a községben tar-
tózkodik, operálhasson. Ő mindig magyarnak vallotta ma-
gát, ezért ekkor Körmendre költözött. 

Batthyány-Strattmann Ödön herceg 1915. február 2-án 
utód nélkül halt meg. Ferenc József  Batthyány Lászlónak 
adta a körmendi hitbizományi majorátust, a hercegi címet 
és a Strattmann nevet. A Vas megyei körmendi hitbizomány 
29.400 katasztrális hold volt, amelyet még Batthyány Lajos 
gróf  alapított 1746-ban.
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Körmendre érkezve első dolga volt, hogy a kastélyegyüt-
tes jobb szárnyában szemészeti klinikát rendezett be. A 
körmendi kórházának is nagy volt a forgalma, akárcsak a 
köpcsényinek. Sokszor 70 vagy 100 beteg várta. 1920-ban 
Körmenden 5605 betege volt, utána többnyire 5000 körül. 
Kb. 1700 hályogot operált, összes szemműtétét pedig 3000-
re teszik. Első évei és háborús működése idejét beszámítva 
20 ezer műtétről beszélnek. 

Mindezt ingyen végezte. Birtokai jövedelmének kétharmad 
részét nyelte el a kórház. Nem volt olyan jótékony gyűjtés
vagy nemes intézmény, amelyhez Batthyány László ne járult
volna hozzá. Egyik legnagyobb adományozója volt a szanató-
riumi mozgalomnak, amely célul tűzte ki minél több TBC-sza-
natórium létesítését. Batthyány László volt az egyik ösztön-
zője és anyagi támogatója a hasonló Vas megyei szervezet 
megalapításának és a körmendi TBC Gondozó megszerve-
zésének. Később pedig rendszeresen segítette működését.

Már Köpcsényben is összeírta a segítségre szoruló szegé-
nyeket egy 14 lapból álló kis jegyzetfüzetben. Ugyanezt meg-
tette Körmenden is. 

Batthyány László herceg József  nevű fiának családi iratai 
között található az az elemi iskolai füzet, amelynek felirata: 
„Armen von Körmend”. A füzet Körmend szegényeinek ada-
tait tartalmazza. A füzet Körmend 47 szegény családjának, 
valamint a „szegényház” szegényeinek névsorát és felméré-
sét tartalmazza, s a Szegények Orvosának konkrét testvéri 
szeretetét tanúsítja.

IV. Károly restaurációs kísérlete során 1921. március 26-
án Szombathelyre érkezett, ahol Mikes János püspök fo-
gadta. Itt rövid találkozásra került sor Batthyány László-
val. Később a király meglátogatta Körmenden a Batthyány 
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családot. Amikor pedig IV. Károly április 5-én elhagyta az 
országot, vonata megállt Körmenden. A vasútállomáson a 
herceg családjával együtt fogadta és elbúcsúzott tőle. László 
doktor haláláig hű barátja és tanácsadója maradt az özvegy 
Zita királynénak, aki viszont szentnek tartotta a körmendi 
hercegorvost. 

Egyébként távol tartotta magát a politikától. Talán leg-
szebben foglalta össze dr. Batthyány László minden társa-
dalmi korlátot ledöntő, példaadó szeretetszolgálatát meg-
emlékezésében Vámossy Zoltán professzor: „Egy nagy urat 
temettek a nyugati határon; ide neve, mint kiváló kartársé, de 
talán még inkább, mint érző szívű áldozatos emberé kerül. Hogy 
ki volt, hogyan élt, mit tett? – azt mindnyájan tudjuk, és tisztelet-
tel hajlunk meg a humanitás tiszta érzése előtt, ami e nagy ember 
lelkét eltöltötte. Egy nagy úr…tudományszomjat táplál lelke mé-
lyén és…kiküzdi magának, hogy orvos lesz, mégpedig szakmájá-
ban kiváló, és egész hatalmát, vagyonát…maga szerzette képessé-
ge szolgálatába állítja, hogy áldásává váljék annak a vidéknek és 
népének, ahol él…Nem országos dicsőségre és hírnévre vágyott…
tudományának és operateuri művészetének szeretete tartotta őt csa-
ládi körében és otthonába gyűjtött betegei között. Milyen egysze-
rű és nemes példája volt ez az igazi főúr kötelességérzetéből fakadt 
áldozatkészségnek, amit ő nyújtott e szegény Hazának, sínylődő 
népének kórházával és annak ideálisan tökéletes kiszolgálásával, 
amibe még családját is bevonta! Milyen magasztos példamutatás 
ez ebben a nyomorult országban!”

Életének nehéz eseményei
Súlyos megpróbáltatást hozott számára az első világhábo-

rú befejezése utáni zavaros időszak. Mivel családját féltette, 
1918-ban elhagyta Köpcsényt és családjával Bécsbe ment. 
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A forradalom oda is eljutott. Bécsből is tovább kellett men-
niük, Svájcba menekültek. A hercegorvos iránti tiszteletet bi-
zonyítja, hogy amikor Svájcból visszatértek, Köpcsényben 
mindent a legnagyobb rendben találtak. Semmi sem hiány-
zott, semmit sem vittek el és nem rongáltak meg.

Életének egyik nagy próbatétele volt elsőszülött fiának, 
Ödönnek 21 éves korában történt halála. Egy későn felismert 
vakbélgyulladás következtében Ödön egy héten át tartó ha-
láltusa után 1921. június 5-én meghalt.

Súlyos betegségének nehéz keresztútja 1929 őszén kezdő-
dött. Dr. Ajtay Mária mondja el, hogy 1929. november 7-én 
zengte el hattyúdalát, ezen a napon operált utoljára, kilenc 
szürkehályogot egymás után. Már benne lappangott a gyil-
kos kór, sőt akkor már sejtette, hogy mit hordoz magában, 
hogy a halál mely neme vár rá, mégis úgy operált, mint más-
kor. Békés, jóságos nyugalommal, biztos könnyedséggel, mo-
solygós arccal. Másnap Rómába készült. Bécsben találko-
zott híres sebészorvos barátjával, Eiselberggel. Beszélgetés 
közben megjegyezte, hogy az utóbbi időben gyengének érzi 
magát. Orvos barátja észrevette a súlyos betegség jeleit Bat-
thyány László arcán, és azt ajánlotta neki, hogy vizsgáltassa 
meg magát a Löw Szanatóriumban. Itt hólyagrákot állapí-
tottak meg. Megoperálták, de állapota egyre súlyosabb lett. 
Ő maga, mint orvos nagyon jól tudta, hogy mi a betegsége 
és azt is, hogy az milyen nagy szenvedéssel jár, mi vár rá. 
Mély hitével elfogadta a keresztet, és Jézussal egyesítette 
szenvedését. Súlyos keresztútja 14 hónapig tartott. Blanka 
leánya betegsége alatt mellette volt, és naplót vezetett. Ebből 
tudjuk, hogy betegsége alatt több, mint ezer görcsöt állt ki. 

1931. január 22-én reggel még elmondta Szűz Mária kis 
zsolozsmáját, este pedig elkezdte családjával a rózsafüzér 
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imádságot. Közben elvesztette eszméletét, és 10 órakor csen-
desen elaludt. Az édesanya így jelentette be családjának: 
„Gyermekek, Papi a jó Istennél van.” 

Bécsben az Alser Kirchében Piffl bíboros szentelte be. Be-
tegágyából kelt fel, mert amint mondta: nem mindenkor adó-
dik alkalma az embernek, hogy szentet temessen. Ezután 
Körmendre szállították, és a kastély kápolnájában ravataloz-
ták fel. Három napon át végeláthatatlan sorokban vonultak 
el ravatala előtt tisztelői, szegényei és gyógyult betegei. Ja-
nuár 26-án a beszentelést végző Mikes János püspök mond-
ta, hogy nem érte, hanem hozzá kell imádkozni, mert szent 
élete által nyitva találta a mennyország kapuját. Körmend-
ről január 27-én vitték Németújvárra a családi kriptába. Mi-
vel egyre többen keresték fel sírját, 1988. május 28-án felhoz-
ták koporsóját a templom előcsarnokába. Boldoggá avatása 
előtt 2002. december 27-én újra felnyitották sírját, s a temp-
lom régi bejáratából kialakított kápolnában, ezüst koporsó-
ban helyezték el földi maradványait.

Életszentségének híre és boldoggá avatási eljárása 
Nem csoda, ha az emberek már életében szentnek tartot-

ták. Scioppa pápai nuncius a közvéleményt fejezte ki a pá-
pának küldött jelentésében 1923. november 10-én: „A ma-
gyarok azt tartják, hogy szent ember, de én biztosíthatom Szentsé-
gedet, hogy valóban az is.”

Boldoggá avatási eljárása 1944. augusztus 30-án indult meg 
Bécsben, majd utána rövid idő múlva a Szombathelyi Egy-
házmegyében is. Sajnos a háborús események, valamint a 
kommunista diktatúra évtizedei alatt az ügy teljesen leállt. 
Kardos Klára 1977-ben Kismartonban kiadta Batthyány 
László életrajzát és 1926-ban írt naplójának teljes szövegét. 
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Ezzel a boldoggá avatási eljárás újabb lendületet vett. A 
Szentté Avatási Kongregáció 1992. július 11-én bocsátotta 
ki a pápa jelenlétében és tekintélyével a hivatalos dekrétu-
mot, amely kinyilvánítja, hogy Isten Szolgája, dr. Batthyány-
Strattmann László hősies fokon gyakorolta életében az is-
ten- és emberszeretet erényeit. Ezután egy csodára volt még 
szükség. Ez is megtörtént 1989-ben. Ezek után 2002. július 
5-én a pápa jelenlétében közzétették Batthyány-Strattmann 
László boldoggá avatási dekrétumát, és bejelentették, hogy 
a boldoggá avatás 2003. március 23-án, Rómában lesz a 
Szent Péter-templomban. 

A boldoggá avatás Rómában 
Körmendről különböző utazási irodák szervezésében in-

dultak a hívek a boldoggá avatásra. Rómában március 22-én, 
szombaton volt az előkészítő szentmise az osztrák hívekkel 
együtt a Santa Maria Maggiore templomban. A boldoggá 
avatás pedig másnap történt napfényes időben a Szent Péter
téren. Kislégi Nagy Ádám festménye jelent meg a Szent Pé-
ter-templom homlokzatán, amikor a pápa ünnepélyesen ki-
jelentette, hogy Batthyány-Strattmann Lászlót a boldogok 
között tisztelhetjük, és liturgikus ünnepe január 22-én lesz. 
A hatezres magyar zarándoksereg lelkes ujjongással köszön-
tötte a hírt.

Másnap a pápa fogadta a VI. Pál kihallgatási teremben a 
boldoggá avatásra érkezett híveket. Bebes István polgármes-
ter ekkor adta át Körmend város ajándékát a Szentatyának.

Ugyanezen a napon este ünnepi szentmise volt a Falakon 
kívüli Szent Pál-bazilikában. A római ünnepségek befejezése 
a Magyarok Nagyasszonya-kápolnában volt március 25-én.
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Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának emléklapja
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A boldoggá avatás után Magyarországon hálaadó szentmi-
séket tartottak. Az első húsvéthétfőn délután volt Körmen-
den, a Batthyány kastély előtti téren több ezres hívősereg 
jelenlétében. Veres András püspök mondta a szentbeszédet. 
Ő volt az egyik posztulátora a boldoggá avatási eljárásnak. 
Május 17-én a körmendi Kolping Család rendezésében Se-
regély István mutatott be ünnepi szentmisét Batthyány Bol-
dog László tiszteletére a körmendi plébániatemplomban. A 
szentmisét a Magyar Rádió élőben közvetítette.

A herceg tisztelete Körmenden és környékén 
Körmend városának polgárai mindig büszkék voltak arra, 

hogy a szentéletű orvos itt élte le élete utolsó évtizedét. Ha-
lála után, 1931. május 2-án a képviselőtestület elhatározta, 
hogy a főtéren lévő Immaculata-szobor glóriáját a herceg 
emlékére villanyfénnyel látják el. 

1934-ben a körmendi kórház tisztelgett emléke előtt, ami-
kor felvette dr. Batthyány-Strattmann László nevét. Ezt a 
kommunista időben megszüntették. 

A plébániatemplomban, 1938-ban Szent László képe mel-
lé megfestették a herceg arcképét is. A kórházkápolnában, 
1948-ban Haranghy Jenő két bibliai témájú képet festett: Jé-
zus feltámasztja Jairus leányát és meggyógyítja a jerikói vak
koldust. Jézus arcát Batthyány hercegről mintázta a művész. 
1983-ban Závory Zoltán festőművész készített képet a gyó-
gyító hercegről, amely a templom előcsarnokában látható.

A templom oratóriumában, valamint a téli kápolnában mú-
zeumot rendeztünk be a herceggel kapcsolatos emlékekből 
(fényképek, orvosi táblája, műszerei, köpenye található itt). 
1988-ban a templom külső falára bronz emléktáblát készí-
tett Kiss Sándor szobrászművész. 1989-ben három színes 
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ablaküveget helyeztünk el a téli kápolnában. Ezek a család-
apát, a műtétet végző orvost és a szentmisén ministráló her-
ceget ábrázolják. 

1990-ben Körmend kórháza újra felvette dr. Batthyány-
Strattmann László nevét, és dombormű készült a kórház fa-
lára. (Születésének évfordulóján évente itt történik a meg-
emlékezés és koszorúzás). II. János Pál pápa 1991. évi ma-
gyarországi látogatása előtt szobor készült a kastély udva-
rára. Lesenyei Márta Munkácsy-díjas szobrászművész úgy 
ábrázolta a herceget, amint szeretettel hajol egy vak fiú felé. 
A szobor talapzatán két dombormű látható a családapáról 
és az imádkozó hercegről, valamint végrendeletének sorai: 
„Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá”. A szo-
bor leleplezése 1990. október 27-én volt. 

Ugyancsak 1990. október 27-én vette fel szép ünnepség 
keretében a Bartók lakótelepi óvoda a herceg hitvesének, 
Coreth Máriának a nevét.

Szintén a hercegre emlékeztet Kiss Sándor alkotása, a Jó 
Pásztor szobra, amely a templomtéren áll. Felirata: „II. Já-
nos Pál pápa szombathelyi látogatásának emlékére 1991. 
augusztus l9.” (Arra akartunk emlékezni a szoborral, hogy 
vártuk a pápát Körmendre.)

1997. október 26-án helyeztük el a Szent László tiszteleté-
re és dr. Batthyány-Strattmann László emlékére épült temp-
lom alapkövét. A templomot 1999. október 24-én szentelte 
fel dr. Konkoly István megyéspüspök. Azóta itt emlékezünk 
meg a herceg születésének, valamint halálának évfordulójá-
ról, és hetente rendszeresen szentmisét tartunk a templom-
ban. A Batthyány-templom mellé szoborkápolnát készíttet-
tünk, amelyen bronz tábla örökíti meg a boldoggá avatás 
dátumát. 
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A körmendi plébániához tartozó községekben is emléket 
állítottunk a boldoggá avatás eseményének: Horvátnádalján 
színes ablak, Felsőberkifaluban harangláb, Magyarszecső-
dön emlékkő, Pinkamindszenten kereszt hirdeti a Szegé-
nyek Orvosa boldoggá avatását. Nádasdon színes ablakok, 
Csákánydoroszlón festmény és emléktábla készült. 

Ezekhez az emlékekhez csatlakozik Kemestaródfán a Mi-
ród-forrásnál, a lourdes-i barlangkápolna a bronz táblával, 
amely Batthyány László boldoggá avatásának állít emléket. 
Ezek a községek valamikor különösképpen élvezték a gyó-
gyító herceg, áldásos tevékenységét. (17)

Ehhez a nagyszerű összefoglaló műhöz annyit fűznék hoz-
zá, hogy a Batthyány-emlékhely 2003-ban épült, és novem-
ber elejére készült el. A lourdes-i barlang felszentelését az 
ősz beköszönte miatt 2004-re halasztottuk, és az együtt tör-
tént meg a stációk keresztjeivel. Az emlékhelyet Brenner 
József  általános helynök szentelte fel. 

A Batthyány-emlékhely elkészültéhez a prelátus úron kí-
vül (aki anyagi segítség mellett a bronztáblákat is vette, va-
lamint a védőüveg költségét is állta), nagy segítséget nyúj-
tott a kemestaródfai önkormányzat, mely 150.000 Ft-ot 
bocsátott a rendelkezésünkre. Az emlékmű hozzávetőleg 
230.000 Ft-ba került. Felépítésében kivették részüket a ke-
mestaródfai lakosok társadalmi munkájukkal.  
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Lourdes története

SOUBIROUS SZENT BERNADETT
Született: Lourdes, 1844. február 17. 
Meghalt: Nevers, 1879. április 16.
Soubirous Marie-Bernard, vagy ahogy otthon hívták kis-

korától kezdve, Bernadett, a hat testvér között a legidősebb. 
Szülei molnárok voltak, és a legnagyobb szegénységben 
éltek. Bernadett beteges gyermek volt. A korábban bör-
tönként használt nedves, hideg lakás nem használt gyenge 
egészségének, sőt, minden jel arra mutat, hogy haláláig tar-
tó asztmáját is ennek köszönhette. 1854-ben, a kolerajár-
vány idején is megbetegedett, és sokáig tartott, amíg ismét 
erőre kapott.

Bernadettnek 1858. február 11. és július 16. között a Lour-
des melletti Massabielle-barlangban tizennyolc látomása 
volt. Elragadtatásba esett, s egy ismeretlen ,,hölgy” ezeket 
mondta a tizennégy éves kislánynak: ,,Imádkozz a bűnö-
sökért!” – ,,Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!” – ,,Mondd 
meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek 
nekem.” – ,,Körmenetben jöjjetek ide.” – ,,Menj, igyál a 
forrásból, és mosdj meg a vizében!” Ez utóbbi fölszólításra 
a kis látnok kezével kaparni kezdett a barlang alján, és föl-
fakadt egy forrás, amely ma is ontja magából a vizet.

A barlangnál történt jelenések és a forrásnál egymást kö-
vető gyógyulások a hívő és a hitetlen világot egyaránt meg-
mozgatták. A papság eleinte határozottan elutasította, hogy 
foglalkozzék az üggyel, sőt, egyenesen ellenségesen fogad-
ták a híreket. A helyi plébánosnak akkor változott meg a 
véleménye, amikor kérte Bernadettet, hogy kérdezze meg 
a hölgy nevét, és a válasz ez volt: „Én vagyok a szeplőtelen 
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A Lourdes-i barlang szentelési ünnepsége   
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fogantatás”. Mivel a kis Bernadett teljesen analfabéta volt, 
nem találhatta ki ezeket a szavakat, mert nem tudta a je-
lentésüket, csak akkor, ha valaki valóban ezt mondta neki. 
Mária nem jelent meg mindig, amikor Bernadett várta, de 
amikor megjelent, elragadtatásában természetfelettien meg-
szépült a kislány, tisztaság és megilletődöttség sugárzott be-
lőle annyira, hogy a szemlélők között még a legkeményebb 
szívűek szemébe is könnyek szöktek. A látomások idején 
a Bernadett köré gyűlt tömegben semmi nyoma nem volt 
a hisztériának vagy más szokásos zűrzavarnak. Az 1858. 
július 16-i jelenés után Bernadett nem látta többé a Szűza-
nyát, aki megígérte neki, hogy boldoggá teszi, de nem itt a 
földön. 

A jelenések utáni években Bernadettnek sokat kellett 
szenvednie. Sokan úgy vélték, kötelességük kivallatni a lát-
nokot, hogy leleplezzék a hazugságot. Volt, akit ellenséges 
szándék vezetett, volt, akit a puszta kíváncsiság. Kérdez-
ték, vádolták, csapdákat állítottak eléje, Bernadett pedig 
mindig ugyanazzal a nyílt egyszerűséggel és őszinteséggel 
válaszolt. Nem díszítette, nem bővítette elbeszélését. Me-
nekült mindentől, ami fölhívhatta rá a figyelmet, és soha 
senkitől egy fillért sem fogadott el, még családja javára sem, 
pedig ugyancsak szükségük lett volna rá. Soha nem vesz-
tette el a türelmét, jóllehet gyötrelem volt számára mindig 
készen állni a látogatók fogadására és napjában hússzor is 
megszakítani mindennapi munkáját. Türelemmel fogadott 
mindenkit, és válaszolt az őszinte érdeklődők és gonosz kí-
váncsiskodók kérdéseire egyaránt. 

Legnagyobb vágya az volt, hogy eltűnhessen a világ sze-
me elől. 1868-ban felvételt nyert a nevers-i iskola- és sze-
retetnővérek közé. Belépését egy ideig betegsége késleltet-
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te. Novícia idejét Isten iskolájaként járta végig. Bernadett 
a kolostorban is sokat betegeskedett. Ha nem volt ágyhoz 
kötve, akkor a betegszobában szolgálta testvéreit. A házior-
vos (higgadt, békés természete és jóságos lelkülete miatt) a 
legjobb véleménnyel volt róla. Légszomja haláláig kísérte. 
Tüdővérzések és egyéb komplikációk léptek föl, s különö-
sen nagy kínokat okozott jobb térdének gyulladása. 

1879. április 16-án halt meg Nevers-ben. Utolsó szavai 
ezek voltak: ,,Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, imád-
kozz értem, szegény bűnösért!” A teste nem látott romlást, 
ma is épen őrzik. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté 
avatták. (18)

Új szobor a Miród-forrásnál

Azoknak az embereknek, akiknek van régi képük a for-
rásról vagy részt vettek a kegyhely avatóján, tudják, akik 
viszont nem jártak ott vagy csak 2004 után látogattak el a 
kegyhelyhez, azoknak el kell mondani, hogy a forrás fö-
lött lévő kis kápolnában most található szobor nem egyezik 
meg a felszenteléskor a kápolnában elhelyezett szoborral.  

Már a kegyhely avatásakor felmerült, hogy a Mária-szob-
rot, melyet a prelátus úr adott a Miród-forrásnak, restaurál-
ni kellene. Elsősorban festésről volt szó, valamint a szobor 
sérült jobb kezének helyreállításáról. Csakhogy az avató 
évében idő és anyagiak hiányában ez elmaradt. 2003-ban 
azonban a prelátus úr elvitette a szobrot restauráltatni, ami 
meg is történt. Addig is, hogy a kegyhely ne maradjon üre-
sen, egy kép került a kis kápolnába. A Batthyány-emlékhely 
elkészülte után a kegyhely plébánosa a restaurált szobrot 
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tetette a Bernadett-szobor mellé a lourdes-i barlangba, így 
a forrásnál lévő kápolnában maradt a kép. Azonban a falu 
lakosainak kérésére a prelátus úr a kápolnában lévő képet 
kivetette, és helyére egy Fatimából kapott Mária-szobrot 
helyeztetett el, melyet a külső körülményektől óvandó egy 
kis üvegből és fából készült tárolóba rakatott. Ez a fatimai 
Mária-szobor van azóta is a kápolnában, és vigyáz a Mi-
ród-forrásra.

A fatimai Mária-szobor
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2004

Stációk és az út lekavicsozása

Dr. Gyürki László: 
A keresztút története

A Vas megyei Kemestaródfa község területén (a ma-
gyar-osztrák határtól 20 méterre) eredő Miród-forrás már a 
19. század közepén ismert Mária-kegyhely volt. Az elmúlt 
rendszerben ezt a területet nem lehetett megközelíteni, el-
pusztult az oltárkápolna, betemették a forrást, elfelejtették 
a legendáját. 2002-ben nagy összefogással sikerült felújíta-
ni, megismertetni, azóta zarándokhellyé vált. 

2004 tavaszán a forráshoz vezető út mentén keresztutat ál-
lítottak a hívek, melynek egyes állomásait július 4-én áldot-
ta meg Brenner József  általános helynök. „A határzár és 
drótkerítés helyett kegyhelyet építettek a kemestaródfaiak.” 
Szép hagyományt is teremtettek az egyházközség hívei: a 
tizenöt stáció gondozását egy-egy gyermek (család) vállalta.

A hagyomány szerint Szűz Mária Szent Fia feltámadá-
sa után néhány hűséges tanítvány kíséretében gyakran vé-
gigjárta a Golgotához vezető utat, hogy így emlékezzen a 
Megváltó szenvedéseire. A Miród-forrás keresztútját járó, 
imádkozó és elmélkedő zarándokok Krisztus végtelen sze-
retetének titkaiban elmélyülve juthatnak el a Mária-kegy-
helyhez, a Boldogságos Szűzanyához. 
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Első állomás
Pilátus halálra ítéli Jézust

A megalázott, kigúnyolt megkínzott és megvetett Jézus, a 
„fájdalmak férfia” összekötött kezekkel, a szenvedést néma 
alázattal tűrve állt Pilátus, a gyáva római helytartó előtt. 
„Feszítsd meg őt!” – üvöltötte a vérszomjas tömeg.

Ötven-hatvan évvel ezelőtt sok – az igazságért szenvedő, 
Istent és hazát szerető – testvérünk állt megbilincselve bí-
rái előtt, akik koholt vádak alapján szabtak ki reájuk súlyos 
ítéletet.

Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, hogy a te isteni igazságo-
dat nyerjék el a földön igazságtalanul elítéltek, minket pe-
dig segíts, hogy ne ítélkezzünk embertársaink felett! Ámen.

Második állomás
Jézus vállára veszi a keresztet

Jézus korbács szaggatta vállán a súlyos kereszttel elindult 
a kálváriára vezető úton.

Öt-hat évtizeddel ezelőtt hány és hány lelkipásztort és hí-
vőt hurcoltak, hajtottak börtönökbe, a magyar hontól távoli 
munkatáborokba, akik szenvedésük útján csak a keresztet 
hordozó Jézus szeretetében bízhattak.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszteddel együtt magad-
hoz öleltél mindnyájunkat. Kérünk, jutalmazd meg őket 
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országodban, minket pedig tarts meg ölelő karjaidban, ha 
újra és újra fel kell emelnünk életünkben a szenvedés ke-
resztjét. Ámen.

Harmadik állomás
Jézus elesik a kereszttel

A nehéz teher alatt Jézus leroskadt, szent arca a földre 
hajolt. Kemény emberek vették körül, „akik nem félnek ösz-
szetörni a Megváltót.”

Ilyen emberek kényszerítettek arra sok igaz magyart, hogy 
életüket mentve elhagyják a szeretett szülőföldet és a csalá-
dot, s idegen országban keressenek menedéket. Voltak, akik 
ezen a határszakaszon próbáltak átjutni a szabad világba, 
de nem mindenkinek sikerült. A határsávon aknatűz, halál 
várt rájuk szabadulás helyett.

Urunk, Jézus Krisztus! Ezen a ma már békés és szabad 
tájon kérünk, add meg nekik országodban az örök szabad-
ságot, minket pedig taníts meg úgy áldozatot hozni a világ 
gondjaiért és hazánkért, hogy mindig a tied maradjunk! 
Ámen.

Negyedik állomás
Jézus szent anyjával találkozik

Fájdalmas anyai könnyek kísérték Jézust a kínszenvedés 
útján. A Szűzanya szívét hét tőr járta át, de tudta, megértet-
te, hogy Szent Fia most küldetését teljesíti.
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Mennyi anyai könny hullt sok éven át az eltűnt, megölt, 
messze földre menekült és honvágytól gyötört fiakért, a csak 
testben élő, de lélekben megnyomorított gyermekekért.

Urunk, Jézus Krisztus! A Szűzanya érdemeire kérünk, le-
gyél irgalmas mindnyájunkhoz, minket pedig erősíts meg 
kegyelmeddel, hogy a Szent Szűzre hagyatkozva éljünk, és 
minden nehézségben bizalommal kérjük: „Most segíts meg 
Mária!” Ámen.

   
Ötödik állomás
Cirenei Simon segít Jézusnak

A zsidók féltek, hogy a kimerült Jézus meghal, mielőtt a 
Golgotára ér, ezért kényszerítették az arra járó Cirenei Si-
mont, vegye át a keresztet. Simon először kényszerűségből, 
majd szánakozva és szeretettel hordozta az Úr terhét.

Sok Cirenei Simon élt közöttünk, akik elfogadták, vállal-
ták a keresztet, ha kellett a halált is, hogy gyengítsék az erő-
szak hatalmát hazánk történelmének keresztútján. 

Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, add meg, hogy amint 
Cirenei Simonnak, nekik is üdvükre váljék az irgalmasság 
minden cselekedete; minket pedig segíts, hogy észrevegyük 
embertársaink szenvedését, és készségesen segítsünk ke-
resztjük hordozásában. Ámen.
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Hatodik állomás
Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Veronika a durva katonák között bátran az Úrhoz sietett, 
hogy kendőjével letörölje az Istenarcot, melyet vér, a föld 
pora és fájdalom borított. A hálás jutalom: Krisztus képmá-
sa a kendőn.

Az embertelen korban voltak közöttünk Veronikák is, akik 
lehajoltak az elesettekhez, akik letörölték a könnyeket és a 
véres verítékeket a jobb világért szenvedést vállalók arcáról.

Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, jutalmazd meg a Veroni-
kákat a te dicső arcod örök látásával, minket pedig segíts, 
hogy hálásak legyünk a legkisebb jótéteményért is, és le-
gyen erőnk Veronika példájának követésére. Ámen.

Hetedik állomás
Jézus másodszor esik el a kereszttel

Az Üdvözítő egyre gyengébb. „A lélek ugyan kész, de a 
test erőtlen.” Ismét a földre roskad, miközben kínzói egyre 
ütik, gyalázzák. Jézus tántorogva, nagy erőfeszítéssel fele-
melkedik, tovább kell mennie, mert csak így érkezik el az 
emberekhez a megváltás.

Hány és hány reményt vesztett, összetört testvérünk volt, 
aki nem tudott továbbmenni a saját keresztútján. Szenve-
désük azonban nem volt hiábavaló, hiszen ma már nincs 
szögesdrót és golyószóró itt a határon, szabadságban élünk, 
istenszeretetünkről szabadon tanúskodhatunk.
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Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, légy könyörületes test-
véreinkhez, akik másokért szenvedtek, minket pedig segíts, 
hogy elfogadjuk a keresztet, és képesek legyünk felajánlani 
nemcsak szeretteinkért, hanem üldözőinkért és ellenségein-
kért is. Ámen.

Nyolcadik állomás
Jézus szól a síró asszonyokhoz

A szenvedő Krisztus vigasztalta és tanította a szánakozó 
asszonyokat. „Ne rajtam sírjatok, hanem magatokon és 
gyermekeiteken!”

A hosszú és kilátástalannak látszó évtizedekben sokan 
voltak olyanok is, akik kishitűvé, csüggedővé, végül közöm-
bössé váltak, behódoltak a zsarnokságnak, nem mertek ki-
állni Jézusért, az Egyházért.

Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg bűneinket! Add, 
hogy gyermekeink, a ma fiatal felnőttjei rátaláljanak az 
igazság útjára, minket pedig segíts, hogy ne szánakozva, 
siránkozva, hanem alázatos tettekkel, keresztényi köteles-
ségünk teljesítésével kövessünk téged. Ámen.

Kilencedik állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszttel

A keresztút utolsó szakaszán Jézusnak alig volt már ereje, 
harmadszor is összeroskadt a kereszt, az emberiség egyre 
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súlyosabb bűnei alatt. Hóhérkezek rángatták fel, közel a 
Golgota.

Hányan és hányan gondolták, és gondolják ma is, hogy 
lehet Isten és bűnbánat nélkül élni, gyűlölettel a szívben, 
tobzódva a gonoszságban. Ezért kellett és kell meghalnia az 
emberek millióinak a háborúk, a diktatúrák, a forradalmak 
és szabadságharcok idején.

Urunk, Jézus Krisztus! Ha eljön a számadás napja, légy 
könyörületes azokhoz, akik elvakultságukban elfordultak 
tőled. Add meg Európa nemzeteinek és a világ népeinek a 
te békédet; minket pedig segíts, hogy erősödjék bennünk a 
felelősség egymás iránt. Ámen. 

Tizedik állomás
Jézust megfosztják ruháitól

Urunk keresztútja véget ért, a végső áldozat helyéhez ér-
kezett. Véres testéről letépték köntösét, a mezítelenséggel 
megszégyenítették. A szenvedő Krisztus méltósággal tűrte 
a megaláztatást.

A koncepciós perek idején hány és hány rabnak kellett ru-
hátlanul állnia aljas kínzói előtt. Főpap vagy egyszerű em-
ber. A vallatóknak, a verőlegényeknek mindegyik kínzása 
örömet szerzett. A test kínjainál azonban sokkal nagyobb 
fájdalom a lélek megalázása, hiszen az alig gyógyul, „a 
megalázás fölött nem vonja össze leplét az idő.”
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Urunk, Jézus Krisztus! Te vezekeltél a gonosz emberekért 
is, akikben nincs szemérem, akik gyűlölettel vannak tele. 
Kérünk, szent szenvedésed gyümölcseiben ők is részesül-
jenek, bennünk pedig erősítsd meg a reményt, hogy éltető 
lelked segítségével győzhetünk a gonoszság felett. Ámen.

Tizenegyedik állomás
Jézust keresztre szegezik

A szörnyű látvány elől nincs menekvés. A keresztre sze-
gezett Jézus értünk szenved, szent vére a földre hull. Isten 
vércseppjeire volt szükség, hogy bűneinktől megtisztulhas-
sunk.

Hány és hány meggyőződéséért elítélt honfitársunk, test-
vérünk szenvedett utolsó óráiban is elhagyatottan keserves 
kínok között, kiszolgáltatva az erőszak kénye-kedvének itt, 
a határon szerzett sebesülésben, a börtönök hideg kövén, 
Szibéria lágereiben, bányáiban.

Urunk, Jézus Krisztus! Adj örök nyugodalmat minden 
mártír testvérünknek, minket pedig segíts, hogy életünk 
szenvedéseit örömmel és megadással viseljük mindhalálig, 
irántad való szeretetből. Ámen.

Tizenkettedik állomás
Jézus meghal a kereszten

Jézus... akkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe 
ajánlom lelkemet!” Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte a lel-
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két. Befejezte művét, melyet az Atya rábízott. A világ Meg-
váltója meghalt, hogy a bűnében halott emberiséget életre 
keltse. Üdvözítőink végső önátadása a halálban feltámadá-
sának, megdicsőülésnek a kezdete volt.

Történelmünk és a világ történelme folyamán sok keresz-
tény mutatta meg, hogy nemcsak élni lehet másokért, ha-
nem meghalni is.

Urunk, Jézus Krisztus! Ők a te sorstársaid voltak, tekintsd 
érdemeiket, és juttasd el őket a legnagyobb ajándékig, a 
feltámadásig, minket pedig segíts, hogy tudjunk áldozatot 
hozni másokért az irgalmasság testi és lelki cselekedeteivel. 
Ámen.

Tizenharmadik állomás
Jézus testét leveszik a keresztről

Arimateai József  és Nikodémus a legnagyobb tisztelettel 
emelték le Jézus szent testét a keresztről, s a Szent Szűz 
karjaiba tették. Piéta – kétezer év óta ez a kép fejezi ki az 
anyai szenvedés és szeretet egységét.

Az elmúlt évtizedekben az üldöztetést szenvedettek éle-
téért, szabadulásáért legtöbbet az anyák imádkoztak fáj-
dalmas könnyekkel, reménykedve. Példájuk és segítőjük a 
kereszt tövében álló Szűzanya, aki nem roskadt össze Szent 
Fia halála láttán.

Fájdalmas Szűzanya! Lelki erősségükért eszközölj ki szá-
mukra égi jutalmat Szent Fiadnál; minket pedig megpró-
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báltatásainkban erősítsen meg Üdvözítőnk kegyelme, hogy 
kitartóak legyünk az örök jutalom reményében. Ámen. 

Tizennegyedik állomás
Jézus testét sírba teszik

Jézus holttestét tiszta gyolcsba takarták, és egy sziklába 
vájt új sírboltba helyezték. Másnap a főpapok és írástudók 
lepecsételték a bejáratot elzáró nagy követ, és őrséget állí-
tottak a sírhoz.

A világban hány és hány helyen vannak olyan sírok, ame-
lyekben honfitársaink, papok, és világiak teste pihen. Éltek, 
küzdöttek, bíztak egy szebb jövőben, és meghaltak számki-
vetettként, Isten nevében ajkukon.  

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy akik itt a földön 
érted küzdöttek, eljutottak általad Atyánk házába. Kérünk, 
segíts minket is, hogy szabadságunkkal érdemszerző mó-
don tudjunk élni, s miattunk és bűneink miatt soha ne kell-
jen megrendülnöd és sírnod, mint egykor Jeruzsálem fölött. 
Ámen.

Tizenötödik állomás
Jézus feltámad

Hiába volt azoknak az erőfeszítése, akik véglegesnek gon-
dolták Jézus halálát. A hét első napján kora reggel a sírból 
nagy fényesség áradt, bejárata szabaddá vált; Jézus legyőz-
te a halált, dicsőségesen feltámadt.
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Az élő Jézus Krisztus az irgalom és szeretet forrása volt és 
marad minden korban és minden szenvedésben.

Damaszkuszi Szent Jánossal kérjük: „Tegnap veled te-
metkeztem el, Krisztus, ma veled ébredek, a Föltámadottal. 
Tegnap veled haltam, most immár dicsőíts meg engem is 
országodban Üdvözítőnk.” Ámen.

Befejező ima
Urunk, Jézus Krisztus

Ez a táj a nyugati országhatár mellett, ahol keresztutad 
állomásaid állnak, a közelmúlt magyar kálváriájának egyik 
különleges helyszíne volt. Te, Urunk itt is velünk voltál – 
mint mindenütt és mindig – küzdelmeinkben, történelmünk 
viharaiban. Ezért üdvösséget hozó szenvedésed felidézésé-
vel emlékeztünk azokra a testvéreinkre, honfitársainkra is, 
akik készek voltak áldozatot hozni dicsőségedért és a ma-
gyarság megmentéséért.

Kérünk, adj erőt, hogy ma, amikor szabadon megvall-
hatjuk hitünket, gyakorolhatjuk vallásunkat, igéidre tanít-
hatjuk gyermekeinket, ne térjünk le utadról, ne tántorít-
hassanak el tőled a világi hívságok, minden nehézségben 
hűek maradjunk hozzád, és kegyelmed segítségével mi is 
eljussunk majd országodba, az örökké tartó boldogságba. 
Ámen.

Az elmélkedéseket Fancsali Andrásné írta. A keresztutat 
Richter Endre keramikus készítette. A keresztúthoz való 
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Stáció kereszt
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faanyagot a szecsődi Montanari Faipari Kft ingyen bizto-
sította. A stációkat Borbély Károly csákányi faárukészítő 
készítette. A stációk vastartóit a Rázsó Imre Szakközép-
iskolában csinálták, melyhez a vasanyagot Tóth Imre biz-
tosította. A keresztek felállításában megint csak a helyiek 
vitték a prímet. Felállításuk többnapi társadalmi munkával 
sikerült. 

A stációkat az érintett családok nagy szeretettel és buzga-
lommal gondozzák.  

Sík Sándor: A keresztúton

Megy a Jézus a Kálváriára
Fejében töviskoronája.

Véres rózsák verték ki testét,
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.

Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.

Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.

Szeges szíjak csontig elevenbe,
Jön az úton Szűz Mária szembe.

A szeméből mennyek mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.
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Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres, verejtékes orcát.

Azt az arcot, azt az édes-egyet,
Aki az ő testéből testedzett.

Kis Betlehem boldog éjjelében,
Ő ringatta ámuló ölében.

Ő mosott rá, főzött és dagasztott,
Ágya szélén de hányszor virrasztott!

Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta,
Haj, pedig már akkor is de tudta…!

Ó, hogy nézte távolodó képét,
Mikor elment, három éve, végképp!

Nézi most is, rogyadozó testtel,
Kicsi fiát a szörnyű kereszttel.

Nézi, nézi fátyolodó szemmel,
Megy a Jézus utána a tenger.
Véres úton, végestelen hosszan:
Tenger ember, férfi, gyerek, asszony.

Véres tajték veri ki a mezsgyét,
Valamennyi viszi keresztjét.

Nem hiányzik senki sem a sorból,
Legelöl a tizenkét apostol.
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Utánuk a számolatlan ezrek,
Ködbevesző végtelen keresztek.

Ott piheg a sok mái szegény is:
Édesapám, édesanyám, én is!

Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is! (19)

Stációk és tulajdonosaik

családok gyerekek

1. Lenkai Horváth Klaudia  
2. Egyed család. Az unokái nevében Egyed Gyula, a Rá-
    zsó iskola igazgatója vállalta a kereszt gondozását.
3. Kovács család Kovács Tamás
4. Fülöp család  Fülöp Petra és Dalma
5. Takó család Takó Nóra és Enikő
6. Haán család Haán Martin és Dávid
7. Sass család Sass Mónika
8. Viserálek család Viserálek Martin és Balázs
9. Cséve család Cséve Adrienn és Máté
10. Ifj. Belső család Belső Zsófia
11. Meixner család Meixner Dávid
12. Belső család Belső Ramóna 
13. Zimits család Zimics Lili
14. Németh család Németh Edina
15. Simon család Simon Achilles
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Stációjárás 
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Az út lekavicsozása

Mindenképpen elhagyhatatlan, fontos feladatnak tekin-
tettük a forráshoz vezető út lekavicsozását, hogy a kegy-
hely esőben is megközelíthető legyen. Az avató utáni évben 
többször előfordult, hogy látogatók nem ismerve az útvi-
szonyokat esőben is lementek a forráshoz, csakhogy fel-
jönni már nem tudtak és különböző gépek segítségére volt 
szükség. Ennek az áldatlan állapotnak akartunk véget vetni 
azzal, hogy lekavicsozzuk az utat. 

Megint felmerült a kérdés – mint a forrás történetében 
oly sokszor –, hogy miből? Eredeti számításaink szerint kb. 
150.000 Ft-ra lett volna szükségünk. Amikor híre ment a fa-
luban, hogy milyen terveink vannak, többen javasolták, hogy 
szervezzünk gyűjtést, biztos, hogy adakozni fognak a taród-
faiak. Nem nagyon akartam ilyen módszerhez folyamodni, 
próbáltam a dolgot elodázni ameddig csak lehetett, de más 
megoldás nem lévén belementem. A gyűjtés nem várt nagy 
sikerrel zárult. A falu szinte minden lakosa adott valameny-
nyi összeget, amennyi erejéből telt. Kaptunk 500, de 12.000 
Ft-os adományt is. 

Sőt nemcsak a faluból, hanem a szomszédos községekből 
és Körmendről is kaptunk támogatást. Tételesen nem tudom,
de nem is akarom felsorolni, hogy ki és mennyit adott. A lé-
nyeg, hogy 143.000 Ft gyűlt össze. A kavicsot két csákányi 
vállalkozó, Császár József  és Balla Árpád szállította az útra. 
A pénzösszeg elég lett a kavicsra, de a kupacokban lévő só-
dert valahogyan el is kellett teríteni. Nos ezt a műveletet 
a KPM Körmendi Kirendeltsége vállalta. Sőt az elegyen-
getés után még le is hengerezték az utat, így egy minden 
igényt kielégítő út készült el a Miród-forráshoz, melyen a 
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hívek bármikor, bármilyen időben eljutnak a kegyhelyhez. 
A KPM költségének kifizetését, mintegy 60.000 Ft-ot Bar-
bara Hemmelmayr vállalta.

Harangláb
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2005

Harangláb

A harangláb elkészítése, illetve egy templomi új harang el-
helyezése számomra is meglepetés volt. Az elmúlt időszak-
ban minden évben január elején szoktam a prelátus úrhoz 
elmenni, megkérdezni, hogy az adott naptári évben milyen 
beruházásokat, fejlesztéseket tervez a Miród-forrásnál. 2005 
év elején azonban a prelátus úr igencsak titkolódzó volt, azt
mondta, hogy meglepetésnek szánja. Mint a végén kiderült,
az egész falu számára okozott kellemes meglepetést. 2005 
márciusában árulta el nekem, hogy szeretne egy harangot
elhelyezni a forrásnál, többek között azért, mert úgy gon-
dolja, hogy valamikor ott, illetve a környéken lehetett egy
harang, mint ahogyan a forrás versében is olvasható: „Ha-
rang szava kondul, ének hangja száll.” Azonnal megkezdőd-
tek a munkálatok, a szervezés. A haranglábhoz a faanyagot 
Vajda László erdész és a mi családunk biztosította. A ha-
ranglábat Borbély Károly csákányi faárukészítő készítette. 
A harangláb tartóvasát szokás szerint a Rázsó Imre Szakkö-
zépiskolában készítették Tóth Imre által adott vasanyagból. 

Természetesen a harangot dr. Gyürki László prelátus bo-
csátotta rendelkezésünkre. Amikor a harang elszállításra ke-
rült, feltűnt, hogy a kegyhelyhez szánt harang mellett egy 
küllemében ugyanolyan, csak nagyobb harang található. 
Megkérdezésemre, hogy hova lesz az a harang, a prelátus 
úr sejtelmesen csak annyit válaszolt, hogy máshova. Ki gon-
dolta volna, hogy az lesz a taródfai templom új harangja. A 
prelátus úr meglepetésnek szánta a falu részére, és okozott 
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is, hisz senki nem sejtette, hogy egy májusi napon, amikor 
váratlanul harangozni kezdtek a templomban – hála Isten-
nek nem halott miatt –, még csak nem is szentmisére hívás 
miatt tették, hanem akkor próbálták ki az új harangot. A 
szerelőknek sikerült olyan feltűnésmentesen a helyére ten-
ni azt, hogy senki nem vette észre. A kanonok úr az avató 
előtti utolsó szentmisén jelentette be, hogy már hetek óta két
harangja van a templomnak. 

Ami a forrásnál lévő harangot illeti, segítő kezek által si-
került azt a helyére rakni. A munkára ismét nagyon sokan
és önként jelentkeztek. Köszönjük nekik, elsősorban azon-
ban a prelátus úrnak, hogy 2005. július 3-án – ki tudja 
hány év után – megszólalt a szentmisére hívó harang a Mi-
ród-forrásnál.

A Miród-forrás versének emléktáblája

A Miród-forrás verse valamikor 1910 körül íródott. A 
pontos időpontot nem tudjuk, mindenesetre az biztos, hogy 
még 1867-ben, amikor Pesty Frigyes helytörténész írt a for-
rásról, akkor még nem volt meg a vers. A szerző nevét sem 
tudjuk és azt sem, hogy miért írta, és hogy esetleg meg-
rendelésre írta-e vagy magától. Az biztos, hogy egy Láng 
Teréz nevű taródfai lányhoz került a vers az idők folyamán, 
aki odaadta azt Márfi Józsefnek. Jóska bácsi őrizgette azt 
évtizedeken keresztül. 2001-ben, amikor elkezdtünk foglal-
kozni a forrás történetével, tette közszemlére a verset, és 
a 2002-es kegyhelyszentelésen hangzott el először nagyobb 
közönség előtt. Már 2002-ben, a szentelés előtt tervbe vet-
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tük, hogy emléket állítunk a versnek, mégpedig úgy, hogy 
egy márványtáblába véssük a szöveget. Ez azonban az el-
múlt években, pénz hiányában elmaradt. Majd dr. Gyür-
ki László prelátussal egyeztetve a munkák közé bevettük a 
versnek emléket állító márványtábla készítését. A márvány-
tábla költségeit – 80.000 Ft – fele-fele arányban az önkor-
mányzat és dr. Gyürki László állták. A márványtáblát Ozs-
vár János kőfaragó készítette. A tábla fa tartóját a Rázsó 
Imre Szakközépiskolában készítették teljesen ingyen Egyed 
Gyula szervezésében és Gueth Lajos hathatós munkájának 
köszönhetően. A tábla tartójához a vasat Tóth Imre, a kör-
mendi MÉH-telep volt vezetője biztosította. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét megvalósult egy 
nagy tervünk, és ennek a csodaszép versnek méltó emléket 
állítottunk. 

Zengtek a harangok

Harangszentelés és táblaavató
Kettős harangszentelés volt 2005. július 3-án vasárnap, a 

falu búcsúnapján. Az ünnepség során felszentelték a temp-
lom új harangját, valamint a Miród-forrás kegyhelyen felál-
lított haranglábat is. Továbbá felavatták a Miród-forrás ver-
sének márványtábláját. 

A rendezvény délután két órakor a Himnusz hangjaival 
vette kezdetét a templom előtt, majd a taródfai gyerekek 
a harangszentelés alkalmára íródott verseket szavaltak. A 
templom új harangját dr. Gyürki László pápai prelátus szen-
telte fel. Elmondta, hogy már évek óta tervbe vette, hogy 
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egy új haranggal lepi meg a taródfai híveket, mert ahogy 
mondta, elég furcsának találta, hogy csak egy harangja van 
a templomnak. 

A harangszentelés után a hívek rózsafüzér-imádság köze-
pette vonultak le a Miród-forrás kegyhelyhez. A kegyhely-
nél először Szájer István volt polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket. Méltatta azt az összefogást, mely során a 
kegyhely kialakult, valamint megemlékezett a falu búcsú-
napjáról is. A polgármester beszédét követően én vázoltam
fel a forrás régi és új történetét. Kiemeltem, hogy a kegy-
hely 4 milliós költségvetéséhez egyetlen fillér állami támo-
gatás nem járult, az összeget mind adakozó hívek, és támo-
gatók adták össze. Ugyanakkor elmondtam, hogy egy ilyen 
kegyhely kialakításához a pénz nem elég. Sokkal több kell 
hozzá: összefogás és alkotási szándék, melyet a taródfai la-
kosok mutattak a kegyhely építésekor. 

 A beszédek után Tóth Imre, a kegyhely egyik nagy támo-
gatója elemezte a Miród-forrás versét, majd Egyed Gyulá-
néval – férje, Egyed Gyula a körmendi Rázsó Imre Szak-
középiskola igazgatója, aki szintén hatalmas segítséget 
nyújtott a kegyhely kialakításához – közösen leleplezték a 
Miród-forrás versének márványtábláját.

A táblaavató befejeztével dr. Gyürki László prelátus fel-
szentelte a Miród-forrásnál felállított haranglábat is. Emlé-
keztetett arra a verssorra, melyet a forrás versében lehet ol-
vasni: „Harang szava kondul, ének hangja száll.” Mint 
mondta, valószínű, hogy a XIX. század végén is lehetett a 
kegyhelyen egy harangláb, amit a kegyhellyel együtt lerom-
boltak 1945 után. A szentelést követően, több évtized után 
ismét megszólalt a harang a Miród-forrás kegyhelyen. 
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Verses tábla avató 

Ünnepi beszéd
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Gyürki atya megszenteli a haranglábat
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A szentelés után ünnepi szentmise vette kezdetét. A szent-
misét celebrálta, szentbeszédet mondott és a szentmise vé-
gén újmisés áldást adott Németh László újmisés. 

A szentmise végén a taródfai iskolások készültek kulturá-
lis műsorral. 

A Mindszenty-emlékmű

Az emlékmű elkészítése, felállítása
2005-ben volt a hármas Mindszenty évforduló. (90 éve 

szentelték pappá a szombathelyi székesegyházban, 60 éve 
foglalta el a prímás-érseki széket, és 30 évvel ezelőtt halt 
meg Bécsben.) A prelátus úr a harangavató után említette, 
hogy valamilyen úton-módon meg kellene emlékezni erről 
az évfordulóról. Kanonok úr fel is vázolta terveit, mely sze-
rint egy keresztet kellene állítani a hercegprímás tiszteletére.

Gyorsan kellett cselekednünk, mivel szorított bennünket 
az idő. A tervezett szentelés napjáig alig több, mint két hó-
napunk volt. A kereszt elkészítésére Sibinger Miklós fafara-
gó-népi iparművészt kértük meg, aki ugyan a kegyhelyen 
még nem dolgozott, de a prelátus úrnak már több munkát 
végzett, többek között ő készítette a felsőberkifalui Batthy-
ány-emlékművet is. A munka időben elkészült. A tervek ki-
csit módosultak, hisz a kereszt helyett egy más formát készí-
tett Sibinger úr, de nagyszerű kivitelezésben. Mondhatom, 
hogy a Miród-forrás egyik ékköve lett a Mindszenty-emlék-
mű. Az emlékművet annál az útelágazásnál helyeztük el, 
ami levisz bennünket a kegyhelyhez. A Mindszenty-emlék-
mű felállítása következtében a stáció 6-os keresztjét kicsivel 
arrébb, de ugyanolyan jól látható helyre helyeztük. A felállí-
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Mindszenty emléktábla
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tásban szintén a falu segédkezett. Sok társadalmi munkával 
elkészült az emlékmű, mely rendhagyó, hisz legjobb tudo-
másom szerint hasonló nem készült a környéken. 

Sibinger úr az emlékműbe véste jól láthatóan Mindszenty 
bíboros jelmondatát: „Állok Istenért, hazáért, egyházért.” 
Az emlékműre egy külön kis tábla is került, melyen a hár-
mas évfordulónak állítottak emléket. 

Ami az anyagiakat illeti, most fordult elő a kegyhely tör-
ténetében először, hogy a munkálatainkhoz állami pénzt is 
felhasználtunk. A prelátus úr anyagi terheinek csökkentése 
végett írtam egy pályázatot a Vas Megyei Közgyűléshez, 
melyben kértem 150.000 Ft anyagi segítséget. Végül, ha 
ennyit nem is, de 50.000 Ft-ot kaptunk Markó Péter köz-
gyűlés elnöktől. (Az összeg az emlékmű költségeinek több, 
mint 50%-át fedezte.) 

A szervezésben és a pénz odaítélésében nagy szerepet ját-
szott Nagy Gábor megyei képviselő is. Neki, illetve Markó 
Péter úrnak külön köszönet, hogy felkaroltak egy nagysze-
rű kezdeményezést. 

Az avatóünnepségre a prelátus úrral közösen meghívtuk 
Lezsák Sándor országgyűlési képviselőt, az MDF alapító 
tagját, a rendszerváltás egyik kimagasló emberét, a Mind-
szenty Társulat elnökét. Megkértük, hogy mondjon avató 
beszédet. Továbbá a kanonok úr felkérte Perger Gyulát, a 
Szombathelyi Egyházmegye Kollégiumának prefektusát a
szentmise megtartására és a szentbeszéd elmondására. Mind-
ketten elfogadták a meghívást. 

Mindszenty emléktábla-szentelés
Az emléktábla szentelésére 2005. szeptember 18-án került 

sor. Ha szeptember, és ha Miród-forrásnál ünnepség, akkor 
eső. Ez most már azt hiszem, így fog bevonulni a krónikás-
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könyvekbe. Esett, csakúgy, mint a forrásavatón. Az eső elle-
nére nagyon sokan érkeztek az ünnepségre, de azért a kér-
dés megmarad: Mennyien jöttek volna, ha nem esik? De em-
ber tervez, Isten végez. A forrásavatóval ellentétben most fel 
sem merült, hogy nem megyünk le a kegyhelyhez. Elindul-
tunk az emlékműhöz. 

Az emlékműnél először kulturális műsor hangzott el, mely 
után dr. Gyürki László, a kegyhely plébánosa szólt az egy-
begyűltekhez. Beszédében elmondta, hogy pár éve éledt új-
já a kegyhely, és azóta zarándokhellyé vált. Valamint tájé-
koztatást nyújtott arról, hogy minek az apropóján készítet-
tük az emlékművet. 

A prelátus úr után Lezsák Sándor, a Mindszenty Társaság 
elnöke mondott avató beszédet, melyben köszönetet mon-
dott az itt élő közösségnek, akik sokat dolgoztak a kegyhely 
újjáéledésén. 

„A bíboros különös fogalom volt közöttünk” – mondta 
a képviselő. Továbbá hozzátette, hogy az 1958 utáni évek 
a hercegprímás rágalmazásának évei voltak. „1999-ben az 
amerikai külügyminiszter hazánkat úgy emlegette, mint 
Mindszenty bíboros országát, ezért nekünk is bátran vállal-
ni és ápolni kell a hercegprímás emlékét” – mondta végül 
Lezsák Sándor.

A beszédek után Perger Gyula prefektus megáldotta az 
emlékművet, majd a jelenlévők a Miród-forráshoz vonul-
tak, ahol harangszó várta őket. A szentmise előtt Szájer Ist-
ván volt polgármester szólt az egybegyűltekhez, és beszédé-
ben a XX. század legnagyobb magyar alakjának nevezte a 
bíborost. A polgármester után én szóltam az egybegyűltek-
hez, beszédemben hangsúlyoztam, hogy ez volt Kemestaród-
fa község eddigi legnagyobb napja, mert ellátogattak Kemes-
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Gyürki atya beszédet mond a szentelésen
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Lezsák Sándor beszéde a szentelésen

Perger Gyula szentmisét celebrált
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taródfára azok az emberek, akik a rendszerváltásban nagy 
szerepet játszottak, és rendszerváltó munkájukkal lehetővé 
tették azt, hogy a kegyhely egyáltalán létrejöhetett.

A köszöntők után a szentmise vette kezdetét, melyet Perger 
Gyula celebrált.

A mise végeztével a kemestaródfai gyerekek adtak a kul-
turális műsort a híveknek.   

Az ünnepség végén, a külföldi magyarok tiszteletére Geng 
Lídia énekmondó elénekelte a székely himnuszt. 

Mindszenty József bíboros élete
Mindszenty József  1892. március 29-én Vas megyében, 

Csehimindszenten, egyszerű földműves családban látta meg 
a napvilágot. A régi magyar család eredeti neve Pehm volt. 
Ezt a nevet a későbbi bíboros Mindszentyre módosította. 

Mindszenty bíboros elemi tanulmányait Csehimindszen-
ten végezte, majd Szombathelyen, a premontrei gimnázium-
ban érettségizett. Itt érlelődött meg a lelkében, hogy pap lesz. 
Jelentkezett a szombathelyi püspöknél, gróf  Mikes János-
nál, és felvételt nyert a szemináriumba.

1915. június 12-én gróf  Mikes János szentelte pappá a 
szombathelyi székesegyházban. 

Az első munkahely: A megyéspüspök 1916-ban Felsőpaty-
ra küldte, ahol mint segédlelkész dolgozott Geiszlinger Béla 
plébános mellett. 1917. január 26-tól a zalaegerszegi gimná-
ziumban hittanár.    

A Tanácsköztársaság fogságában, 1919-ben. 1919. február
9-én Mindszenty József  Szombathelyre utazott hivatalos 
ügyei elintézésére. Amikor a délutáni vonatra felszállt, egyen-
ruhás rendőrök léptek hozzá, és mondván, hogy elhagyta 
addigi helyét, Zalaegerszeget, szökevénynek számít, ezért 
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letartóztatták. Május 15-éig tartott a fogság, de igazából csak 
augusztus első napjaiban érkezett vissza Zalaegerszegre, a 
Tanácsköztársaság bukása után. 

Már 27 évesen, 1919. október 1-jétől Zalaegerszeg plébá-
nosa lett, és a jó pásztor szerepét töltötte be. 1944 márciusá-
ig vezette a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébániát. Meg-
határozó egyénisége volt a város közéletének. Ferences ko-
lostort és templomot építtetett, Notre Dame apácarend anya-
házat, papi otthont, plébániákat, elemi és polgári iskolát és 
tanítóképzőt hozott létre. Restauráltatta a nagytemplomot, 
bővítette a kultúrházat, szeretetházat létesített. Közbenjárá-
sával Göcsejben 11 templom, 7 kápolna, 14 plébánialakás 
épült, s 18 lelkészség létesült. Azt hirdette, hogy a nemzetet 
a keresztény és szociális eszmék gyakorlati megvalósítása
emelheti fel. Közben 1921-től kerületi esperes, 1924-től cím-
zetes pornói apát, 1927-től püspöki biztos lett. Valamint új-
ságot szerkesztett, könyveket írt.  

1944. március 3-án Serédi Jusztinián veszprémi püspökké 
szentelte. 

1944. november 27-én 26 papjával együtt újra fogságba 
esett. Ezúttal a nyilasok tartóztatták le, majd Sopronkőhidá-
ra szállították. Ürügyként az szolgált, hogy nem engedte a 
náci katonákat a püspöki épületben elszállásolni. A rendőr-
ség épületébe vitték, majd a törvényszéki fogházban helyez-
ték el több paptársával együtt, akik védték őt elhurcolása köz-
ben. A nyilasok fogságából a szovjet csapatok érkeztével 
szabadult.

1945 szeptemberében a pápa felkérte, hogy fogadja el az 
esztergomi érseki széket. Mindszenty József  két nap gon-
dolkodás után igennel felelt. Szeptember 15-én történt meg 
hivatalosan a kinevezés. 1946. február 21-én pedig XII. Pius 
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Mindszenty József bíboros, hercegprímás
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pápa az egyház bíborosává kreálta. Amikor a bíborosi kala-
pot átadta neki, átölelte és köszöntötte, jövendölt, és azt 
mondta: „A 32 újonnan kinevezett közül te leszel az első, 
akinek vállalnia kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot.”

1948. december 25-én együtt töltötte a szentestét édesany-
jával az esztergomi prímási palotában. Ide jöttek érte az ávó-
sok. December 26-án este fél kilenckor letartóztatták, és vit-
ték Pestre az Andrássy út 60-ba. Kihallgatását azonnal el-
kezdték, ami alatt kínozták, botozták, rugdosták, mezítelen-
re vetkőztették, majd bohócruhába öltöztették. Csúfolták és 
kigúnyolták, késsel a kezükben a szobában körbekergették, 
nadrágszíjjal és gumibottal ütötték. Az alvástól megfosztot-
ták, kábítószerekkel egyéniségét megtörték. 

Vádolták hazaárulással, köztársaság elleni szervezkedés-
sel, kémkedéssel és valutaüzérkedéssel. 1949. február 8-án 
egy testben, lélekben összetört embert, Magyarország her-
cegprímását a kommunisták életfogytiglani börtönre ítélték. 

1950-től megengedték Mindszenty bíborosnak, hogy a cel-
lájában misézzen, így napjainak központja a mise lett, ami 
két-három óra hosszan is eltartott. Imádkozott a szenvedő 
magyar hazáért, a pápa, a bíborosok, a püspökök szándé-
kára, könyörgött a betegekért, a családjáért, a papjaiért és a 
kispapjaiért, a fogolytársaiért és az őrökért.

Nyolcévi rabság után, 1956. október 30-án kiszabadítot-
ták a szabadságharcosok, és az egész ország örömére Bu-
dára vitték. 

Pár órával azelőtt, hogy a szovjet csapatok megindították 
támadásukat Magyarország ellen, 1956. november 3-án, es-
te 8 órakor felolvasta a nemzethez intézett lelkesítő szóza-
tát a rádióban.

Mindszenty november 4-én hajnalban a szovjet agressziót 
meghallva az amerikai követségre menekült. Külsőleg biz-
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tonságban, viszonylagos nyugalomban és kényelemben, de 
lelki aggódásban, szomorúságban és lelki hajszában élt 15 
éven keresztül. 

1960. február 5-én meghalt az édesanyja, aki a kommunis-
ta fogság alatt az egyetlen támasza volt, bátorította, és min-
dent megtett érte, amit csak megengedtek neki. Mivel koc-
kázatos lett volna elhagynia a követséget, nem ment el édes-
anyja temetésére, és örök szívfájdalma maradt, hogy soha 
életében nem láthatta édesanyja sírját.  

Az amerikai nagykövetségen 1965. június 12-én szűk kör-
ben mondhatta el aranymiséjét.

1971-ben VI. Pál pápa kérésére Mindszenty elhagyta az ame-
rikai követséget, és magára vette élete legnagyobb keresztjét, 
a számkivetettséget. Szeptember 28-án a bécsi pápai nuncius 
gépkocsija gördült be a hegyeshalmi határállomásra Mind-
szenty József  bíboros hercegprímással, esztergomi érsekkel. 
Némi rövid útlevélvizsgálat után könnyes szemmel hagyta 
el szeretett hazáját, melyben élni akart, és szándéka szerint 
meghalni is. Megrendült lélekkel szállt ki a határ másik ol-
dalán, hogy utoljára megcsókolja a magyar földet, és meg-
áldja Mária országát. Ausztriában, Bécsben telepedett le.

1971-ben VI. Pál pápa atyai szeretettel fogadta őt a Vati-
kánban.

1973. december 18-án VI. Pál pápa a magyar kommunista 
állam nyomására közölte, hogy az esztergomi érseki széket
megüresedettnek nyilvánította. Megfosztotta őt érseki cí-
métől.

Mindszenty bíborost igen megrázta ez a döntés, de tovább 
járta a világot, hirdetve Krisztus igaz tanítását minden igaz 
magyarnak.

1975. május 6-án Bécsben, 83 évesen váratlanul elhunyt. 
Kívánsága szerint Mariazellben a kegytemplomban temet-
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ték el. Az ő sírja magyarok találkozóhelye lett. Halála után 
16 évvel hamvait hazahozták, így végrendelete teljesült: „Ha
Magyarország felett a vörös csillag lehull, testemet vigyék 
haza magyar földre.”

Hamvai 1991. március 4-én értek ismét magyar földre, és 
százezrek kíséretében helyezték végső nyugalomra az esz-
tergomi bazilika kriptájában. Zalaegerszegen emléktábla, 
és általános iskola őrzi nevét. (20)

A Mindszenty Társulat névsora 2006-ban
1. Dr. Bözsöny Ferenc
2. Csallóközi Zoltán
3. Dr. Dabóczi Kálmán
4. Fukszberger Imre
5. Gyurácz Ferenc
6. Dr. Horváth Balázs
7. Dr. Kahler Frigyes
8. Nagy Alajos
9. Németh Zsolt
10. P. Szőke János atya
11. Pintér Attila
12. Soós Viktor Attila
13. Szabó Imre fia, Béla
14. Szécsi Árpád
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2006

Az I. és II. világháborús 
és az 1956-os emlékmű 

Az I. világháború kemestaródfai 
résztvevői, áldozatai

1914. június 28-án Gavrilo Princip szerb diák pisztolya 
Szarajevóban kioltotta Ferenc Ferdinánd trónörökösnek és 
feleségének, Chotek Zsófiának az életét. Napra pontosan egy
hónap múlva a Monarchia hadat üzent Szerbiának, kitört 
az első világháború. Természetesen a pisztoly eldördülése
csak a jéghegy csúcsa volt, hisz a háború előbb-utóbb kitört 
volna, csak ürügy kellett hozzá, és az elvakult diák cseleke-
dete megadta a végső lökést. Az első világháborút a gyar-
matszerzés és a kapzsiság háborújának is nevezhetjük, mely-
nek mi, magyarok a Monarchia kötelékében a németek ol-
dalán részeseivé váltunk. A háború oly sok szenvedést ho-
zott az országnak a háború alatt, de még inkább utána, a 
trianoni békediktátum aláírását követően. Maga a háború a 
kezdeti években sikeres volt, de ahogy egyre inkább fogyott 
az ország anyagi és emberi tartaléka, látni lehetett, hogy ezt 
a háborút el fogjuk veszíteni. Végül a Monarchia a végsőkig 
kitartott ugyan, de 1918. november 3-án kapitulált az An-
tant hatalmak előtt. Majd következett a XX. század, de talán 
a magyarság egyik legnagyobb katasztrófája, melyhez csak 
a mohácsi síkon a töröktől elszenvedett vereség fogható. Tri-
anon, melyet gazdaságilag, anyagilag kihevert az ország, de



p 125 q

lelkileg talán soha nem fog. Az a diktátum, melynek követ-
kezménye a múlt század hátralévő 80 évében oly sok szen-
vedést hozott az országnak. 1920. június 4. a fájdalmas dá-
tum, amikor az ország addigi 325.000 km2 területéből (Hor-
vátországgal együtt) 92.900 km2 maradt. Elveszett Erdély, 
a Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Burgenland, Bácska, Bá-
nát, Muraköz, tele színmagyar területekkel. (21) 

Az első világháborúban sok magyar katona szolgált, és 
halt hősi halált, vagy jött haza nyomorékon a fronton szer-
zett sebesülés miatt. Taródfáról, Besfáról és Kemesmálról 
(1939-ben egyesült a falu, addig a három falurészt külön ke-
zelték) is vonultak be emberek a haza szolgálatára, sokukat 
soha többet nem láttak szeretteik.

Kemesmál: 
Fülöp Gyula: szakaszvezető. 1887-ben született Kemes-

málon. A 83. gyalogezredhez vonult be Komáromba, tény-
leges katonai szolgálatra 1908-ban. Az első menettel került 
az orosz harctérre, s részt vett a kraszniki, janowi, lublini har-
cokban. Iwangorodnál pedig 1914. október 23-án súlyosan 
megsebesült. Hosszú kórházi ápolás után segédszolgálatra 
nyert beosztást, majd 1918. június 5-én közérdekből felmen-
tést kapott. 25%-os rokkantan jött haza a háborúból. Fele-
sége Márton Mária volt. Gyermekei: Ferenc és Gyula.

Taródfa:
Szeifert József: gyalogos, született Taródfán 1869-ben. 

Bécsbe vonult be 1916-ban a 83. gyalogezredhez. Kiképzése 
után munkásosztagba nyert beosztást, s 1918-ban a mödlin-
gi hadi asztalos üzemben érte az összeomlás. Felesége Hor-
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váth Terézia. Gyermekei: István, ki szintén részt vett a há-
borúban, valamint Fáni, Gizella, Mária, József  és Lajos. 

Szeifert István: gyalogos. 1894-ben született Taródfán. 
1915-ben vonult be Bécsbe, szintén a 83. gyalogezredhez. 
1916-ban került az orosz front Brody-i szakaszára. Októ-
ber 5-én a batkowi erdőben fogságba esett, s előbb Kijevbe, 
majd az enakicwoi fogolytáborba szállították. 1917 áprilisá-
ban a pozsonyi 5-ös számú hidászokhoz került, s itt érte az 
összeomlás. 1919-ben még a nemzeti hadseregben szolgált. 
Felesége: Brodorics Mária. Gyermekei: Ilona, István, Ernő 
és Irma. 

Vitéz Mogyorósi Ferenc: gyalogos. Született Taródfán 
1892-ben. 1914-ben vonult be szintén a 83-asokhoz, s a IV. 
menettel indult az orosz frontra, ahol november 18-án meg-
sebesült. Felgyógyulása után szintén az orosz fronton küz-
dött, s a batkowi erdőben légnyomást kapott. Újabb felgyó-
gyulása után a háború hátralevő részét végigharcolta előbb 
az orosz, később az olasz fronton. Hősiességéért a háború 
után kitüntetésben részesült, 1926-ban vitézzé avatták. Fe-
lesége: Farkas Rozália. Gyermekei: Irma, Teréz, Margit, 
Ferenc és Ernő.

Vitéz Mogyorósi Sándor: őrvezető, 1895-ben született 
Taródfán. Bécsbe vonult be 1915-ben úgyszintén a 83. gya-
logezredhez. Kiképzése után az olasz harctérre vitték, és a 
44. gyalogezredhez osztották be. Később a 31. gyalogezred-
ben szolgált az orosz majd az olasz fronton. 1918. június 
15-én Asiago-nál megsebesült. Felgyógyulása után Bécsben 
szolgált újonckiképzőként, és itt érte az összeomlás. A harc-
téren való kiváló magatartásáért kitüntették, majd 1935-ben 
vitézzé avatták. Felesége: Mosolits Gizella. Gyermekei: Jó-
zsef, Ida, László, Sándor és Gizella. 
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Az első világháború kemestaródfai áldozatai:
Bognár János, Brodorics János, Brodorics József, Csillag 

Mihály, Farkas József, Farkas János, Fülöp József, Gyuk 
József, Gyuk József, Hertelendi Gyula, Kacpek József, 
Kacpek Kálmán, Kacpek Lajos, Károlyi József, Klepeisz 
Lajos, Mazalin Antal, Márton József, Molnár Gyula, Mo-
solits József, Németh István, Sass Ferenc, Strinyi József, 
Viserálek Ferenc.

A II. világháború kemestaródfai 
résztvevői, áldozatai

1939. szeptember 1-jén hajnalban a német hadigépezet 
mozgásba lendült. Németország lerohanta Lengyelorszá-
got, mellyel kezdetét vette az emberiség legnagyobb pusztí-
tó öldöklése, a második világháború. Egy eszme, mely láng-
ba borította az egész világot. Egy bosszúvágy, mely az első 
világháborút lezáró békékből is fakad, emberek millióinak 
életét követelte, és családok millióit tette tönkre. Sajnos mi, 
magyarok sem maradtunk ki ebből az öldöklésből. Elveszett 
területeink visszacsatolásának reményében csatlakoztunk 
egy olyan eszméhez, mely a területek visszaszerzésével ke-
csegtetett. A forgatókönyv szinte teljesen ugyanaz, mint az
első világégés alkalmával: kezdeti sikerek, aztán a teljes meg-
semmisülés. 
A mi katonáink is részt vettek a háborúban. 1941. június 
26-án Kassát, Munkácsot és Rahót légitámadás érte. Máig 
nem tisztázott pontosan, hogy milyen felségjelű gépek bom-
bázták a három települést. Mindenesetre másnap Bárdossy 
László bejelentette, hogy Magyarország hadba lép Német-
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ország oldalán. Megkezdődött a magyar harcoló csapatok 
felállítása. Több turnusban indultak magyar katonák a fron-
tokra, de a legnagyobb magyar haderő a II. magyar hadse-
reg volt, melybe a kemestaródfai hősöket is besorolták. Ezt 
a csapatot 1942 júniusában kezdték el toborozni. A sereg 
200.000 főt számlált, vezetője pedig Jány Gusztáv lett. A 
frontra való kiszállítás után a sereg azt a feladatot kapta, 
hogy egy 200 kilométeres hosszúságú szakaszt védjen a 
Don-folyó mentén. Kezdetben a rossz felszereltség ellenére 
a magyar seregtest megoldotta a feladatát, aztán jött a ke-
mény (néha –40 fokos) orosz tél, és a mindent elsöprő orosz
ellentámadás. 1943. január 12-én hajnalban az oroszok több 
hullámban erős támadást indítottak a magyar állások ellen, 
aminek a mi fiaink nem tudtak ellenállni. Január 12-én 11 
óra 35 perckor a szovjet csapatok Voronyezs térségében, az 
urivi hídfőnél a magyar 4/III. zászlóalj állásainál áttörték a 
frontot, majd egy óra leforgása alatt a 4/II. és a 4/III. zász-
lóaljat bekerítették, felmorzsolták, és megindultak nyugat 
felé. A havas doni harcmező 40.000 magyar katona végső 
nyughelyéül szolgál mind a mai napig. 70.000 katona eltűnt
(valószínű, hogy ők is meghaltak) vagy fogságba esett, ahon-
nan soha, vagy csak hónapokkal, évekkel a háború befejezé-
se után tértek haza családjukhoz. Sokan testileg, lelkileg ösz-
szetörve pillantották meg újra szülőfalujukat. Sajnos azok 
közül, akik átélték a doni poklot, mára csak nagyon kevesen 
maradtak. (22)

A kemestaródfai hősök közül ma már senki nem él. A halot-
takkal sajnos a legendák is sírba szállnak, és nemsokára nem 
lesz egyetlen olyan ember sem, aki el tudja mondani, hogy mi 
történt a Donnál az 1942. év vége és az 1943. év eleje között. 
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A II. világháború kemestaródfai áldozatai: 
Bognár József, Fülöp Gyula, Mazalin Lajos, Márton Ist-

ván, Simon Józsefné, Viserálek Lajos

További hősök, akik harcoltak a hazáért:
Hets Pál, Károlyi Gyula, Meixner Imre, Radakovits Já-

nos, Tóth Gyula, Tóth János. (23)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A 2006-os évben a legnagyobb esemény az országban 
kétség kívül az 1956-os forradalom és szabadságharc 
50. évfordulójának a megünneplése volt. Egy kis ország 
nagy ünnepe, még akkor is, ha sok családnak fájdalmas. 
Azoknak, akiknek szeretteik meghaltak a harcokban, vagy 
külföldre kényszerültek a megszállók ellen. Ünnepeljük azt,
hogy egy ország fellázadt az idegen elnyomók ellen, és meg-
próbálva a lehetetlent, fegyvert fogott egy nála sokkal erő-
sebb ellenséggel szemben. A forradalom története ismert. 
Kezdve az október 23-i eseményektől, a budapesti és a vidé-
ki sortüzektől, a Sztálin-szobor ledöntését keresztül, a rádió 
ostromán át, a híres Nagy Imre és Mindszenty beszédekig. 
Átéltük a sikert (október 28.) és a vérbefojtást (november 
4.), és ismerünk emberi sorsokat. Nagy Imre és társai 1958. 
június 16-án történő kivégzését, Mindszenty József  herceg-
prímásnak az amerikai követségre történő menekülését. Is-
merjük még több száz és száz ember életének történetét, 
akik részt vettek ebben a dicsőséges forradalomban. 

De sok család történetét nem ismerjük. Azokat a családo-
kat, akik szeretteiket gyászolják mind a mai napig. Azokat 
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az embereket siratják, akik ártatlanul, talán kíváncsiságból 
mentek Budapestre a Parlament, Mosonmagyaróvárra pe-
dig a laktanya elé, és ott várta őket az ÁVÓ gyilkos sortüze,
és soha többet nem mentek haza. Vagy halálos sebet kaptak, 
miközben harcoltak az utcákon. Mit érezhetett az anya, ami-
kor fiának testét idegen tankok taposták a pesti aszfalton. 

Nagyon sok olyan család van szerte az országban, ahol a 
családtagok testét nem tépték golyók, és nem tiporták tan-
kok, de szétszakadtak, csonkává váltak, mert menekülniük 
kellett, vagy eltávoztak az országból, mert megelégelték az 
idegen elnyomást. Hány, de hány olyan anya van az ország-
ban, ki fiától elbúcsúzott, és soha többet nem látta, mert gyer-
meke idegen országban volt kénytelen élni, sőt még jelet 
sem adhatott magáról. Továbbá voltak olyanok is, akiknek 
nem sikerült a külföldi élet sem, és idegen földön bútól, bá-
nattól megkeseredve tértek örök nyugalomra. 

Minden falunak megvolt a maga forradalma a legkisebb-
től a legnagyobbig. Itt Kemestaródfán is volt egy kisebb tün-
tetés, melynek során felrakták a feszületet régi helyére az 
iskolában, ahol Tóth József  elszavalta a Nemzeti dalt. Vala-
mint ebben a községben is megalakult a Nemzeti Bizottság 
a többi községhez hasonlóan. 

November 4. után megindult a végeláthatatlan menet kül-
földre egy szebb, jobb élet reményében. Itt Kemestaródfán 
az aknazárat egy részen felszedték, ahol elindultak a mene-
kültek Ausztria felé. 

Nemcsak kemestaródfaiak mentek át itt a határon, hanem 
sok más, szomszédos faluban lévő, vagy az ország más ré-
széről érkezett ember. A Miród-forrásnál mintegy 3000 me-
nekült lépte át a határt egy új élet reményében. Több neves
ember mellett itt távozott külföldre Szigeti József  volt iván-
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ci plébános, aki az 56-os ivánci eseményekben aktívan ki-
vette a részét, és emiatt menekülnie kellett.

Megsínylette a falu az elvándorlást, szinte nem volt olyan 
család a községben, amelyből valaki ne távozott volna kül-
földre, amíg a határt le nem zárták újból. Sőt egész családok
távoztak, és kezdtek több-kevesebb sikerrel új életet idegen 
országban. Az itthon maradók siratták a távozókat, a távo-
zók siratták az itthon maradottakat. Szülők a gyereket, gye-
rekek szüleiket. 

Adódik a kérdés: megérte-e a szenvedést, a könnyeket? A 
válasz a sok szenvedés ellenére az, hogy igen. Igen, mert 
ennek a kis népnek volt bátorsága ellentmondani a nagy 
Szovjetuniónak, mert ennek a kis országnak hős fiai (kik 
a harctéren holtan estek össze) hozzájárultak ahhoz, hogy 
immár 16 éve szabadon ünnepelhetünk és emlékezhetünk. 
Az 50 éves évforduló alkalmával emlékezzünk azokra, 
akik vérüket adták a hazáért, azokra, akik idegen földben 
nyugszanak, és azokra, akik idegen földön élik le életüket. 
Ugyanakkor legyen figyelmeztetés is számunkra, hogy ami 
megtörtént, soha többet ne történhessen meg. Soha többet 
ne történjen meg, hogy valakinek menekülnie kelljen saját 
országából. 

Olvassák most azon embereknek a neveit, akik a kommu-
nista rendszer miatt külföldre távoztak. A névsor nem tartal-
mazza azokat, akik eltávoztak, de hamarosan hazatértek:

Benczik János, Benczik József, Bognár Ferenc, Bognár Fe-
rencné, Bognár János, Bognár József, Császár János, Csá-
szár Mária, Cséve Ilona, Cséve József, gróf  Erdődi Ilona, 
Farkas János, Farkas József, Fülöp Gyula, Fülöp László, 
Hertelendi József, Holtai József, Horváth Ferenc, Horváth 
Ferencné, Horváth Imre, id. Horváth Sándor, Horváth Sán-
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dorné, ifj. Horváth Sándor, Hosszúfaludiné, Hosszúfalu-
di János, Kalamár János, Kozó Mária, Mazalin Gyula, 
Mazalin Gyuláné, Márton Imre, Márton József, Mester-
házi Magdolna, Molnár Ferenc, Molnár Gyula, Mosolits 
László, Nagy Gizella, Nagy Lajos, Nagy Lajosné, Nagy 
Rozália, Nagy Sándor, Nagy Sándorné, Németh Erzsébet, 
Németh Gabriella, Németh Gyöngyi, Németh Gyula, Né-
meth Gyula, Németh Gyuláné, Németh József, Németh 
Józsefné, Németh Zoltán, Németh Zsuzsanna, Spaits Fe-
renc, Spaits István, Spaits Mária, Szuper Ernő, Takács Fe-
renc, Takó György, Takó János, Takó László, Tóth Géza 
és családja, Tóth János, Dr. Zimics Béla, Zsámpár Ferenc, 
Zsámpár István, Zsámpár József.

A hősi emlékmű

A 2006-os év legnagyobb egyházi eseménye falunkban
mindenképpen a kemestaródfai hősi emlékmű felállítása és
felszentelése volt. Az emlékmű elkészítését dr. Gyürki Lász-
ló prelátus vetette fel, mondván, hogy Kemestaródfának 
még nincs olyan helye, ahol a hősi halottairól meg lehetne 
emlékezni. 

A tervek januárban készültek, melyek először arról szól-
tak, hogy egy Nagy-Magyarországot ábrázoló márványtáb-
lába vésetjük a halottak neveit. A munkával Köbli József  
kőfaragót bíztam meg, aki már több ilyen Nagy-Magyaror-
szágot ábrázoló emlékművet készített. Köbli úr viszont azt 
mondta, tervünk, hogy a neveket közvetlenül a Nagy-Ma-
gyarországot ábrázoló márványba vésetjük, helyhiány mi-
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Hősi emlékmű a világháborúk áldozatainak emlékére
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att csak nagyon nehezen kivitelezhető, illetve, nem lenne 
olyan szép. Ekkor vetődött fel egy másik ötlet, ami aztán 
a végén megvalósításra került. A kőfaragó úr szerint az 
egésznek öntenénk egy beton alapot, és az emlékmű ele-
jére egy négyzet alakú zöld gránitot tennénk, amiben a ne-
vek és az idézetek szerepelnének. És e fölé helyeznénk el a 
Nagy-Magyarország szimbólumot vörös gránitból, melybe 
betűk nem kerülnének, csak az István címer. Mivel nem 
akartuk, hogy a csupasz beton látszódjon az emlékmű há-
tulján, ezért az a terv született, hogy azt fehér kis téglával 
fednénk be.

Az emlékmű pontos helyének kijelölése sem volt egysze-
rű. Két hely körül ment a vita. Az egyik variáció szerint a 
templom előtt lett volna, a másik szerint pedig a falu köze-
pén a négyes útkereszteződésnél, a játszótér mellett. Utób-
bit a prelátus úr nagyon szorgalmazta, de mivel ott megy a
gázvezeték, valamint a telefon is, meg a játszóteret is át kel-
lett volna helyezni, maradt a templom előtti tér.

A munkák április végén kezdődtek, és június végén fejeződ-
tek be, mely során mondhatom, hogy Magyarország egyik 
legszebb emlékművét sikerült elkészítenünk. A Nagy-Ma-
gyarország motívum vörös, míg a háborús hősök táblája zöld 
gránitból készült. A címer, illetve az emlékmű oldalán lévő 
tábla bronzból készült. Az emlékmű hátulját és oldalát pe-
dig fehér téglával burkolták.   

Az emlékmű összköltsége 438.360 Ft. Ebből az összegből 
100.000 Ft-ot pályázaton nyertem a Vas Megyei Közgyűlés 
Idegenforgalmi Bizottságától. 50.000 Ft-ot adott gróf  Alfons
Mensdorf  Pouilly édesanyja emléke előtt adózva, az összeg 
többi részét az önkormányzat állta.  
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A hősi emlékmű avatásának ünnepén
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Tisztelgés a hősök előtt

A szemerkélő eső ellenére szépszámú érdeklődő érkezett 
ismét a kis falunkba, erre a nagy ünnepre. Megérkeztek 
vendégeink is, dr. Horváth Lajos kanonok úr, Bebes István 
és dr. Puskás Tivadar országgyűlési képviselők, valamint el-
látogatott az ünnepségre gróf  Alexander Mensdorf  Pouilly 
is. Az ünnepre a lobogók is előkerültek. A falu zászlaját 
Zimics Zoltán képviselő, a magyar zászlót ifj. Fülöp Dezső 
képviselő, míg az 56-os lyukas zászlót Cséve Jenő egyház-
községi elnök vitte. A rendezvény színvonalát emelte Bíró 
Attila, aki korhű magyar katonai ruhába öltözve tisztelgett 
a hősök előtt, továbbá tiszteletét tette a körmendi Batthyány 
Bandérium két tagja, akik az emlékmű mellett állva, kivont 
karddal tisztelegtek a hősök előtt.

A program délután fél háromkor a Himnusz hangjaival 
kezdődött. Az ünnepi beszédek sora Szájer István volt pol-
gármester ünnepi beszédével kezdődött, majd Bebes István 
országgyűlési képviselő mondott avató beszédet. Az ünnep-
ség az emlékmű felszentelésével folytatódott. Az emlékmű-
vet dr. Horváth Lajos székesegyházi kanonok, püspöki iro-
daigazgató, volt szőllősi plébános szentelte fel. 

A szentelés után a legmeghatóbb pillanatok következtek, 
a hozzátartozók koszorúzása. Miközben felvételről szólt 
a magyar katonai eskü, az az eskü, amit a taródfai hősök 
is mondtak, mielőtt a frontra indultak volna, megszólalt a 
harang, és elkezdődött a koszorúzás. Megható pillanatok 
voltak ezek azok számára, akik most tehették le először a 
megemlékezés virágait szeretteik sírjára. Azok számára, akik 
eddig nem vihettek virágot apjuk, testvérük sírjára, mert 
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nem tudták, hol nyugszik szerettük. Most megtehették. A ko-
szorúzás a II. világháborús hősi halottak hozzátartozóinak 
kegyeleti megemlékezésével kezdődött, mely során Sass Je-
nőné, id. Fülöp Dezső, Simon János és Viserálek Kálmán 
(Betegsége miatt nem tudott az ünnepen részt venni, he-
lyette lánya, Földesné Viserálek Ibolya koszorúzott. Már-
ton Istvánt is szeretettel vártuk, akinek apja szintén elesett 
a fronton, de sajnos nem érkezett meg az ünnepségre.) he-
lyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait. 

A koszorúzás második részeként az 56-os menekültek ne-
vében dr. Zimics Béla és gróf  Alexander Mensdorf  Pouilly 
helyezte el a megemlékezés koszorúját. A koszorúzás után 
pedig dr. Zimics Béla beszédet mondott az 56-os menekül-
tek nevében. 

Ünnepélyünk első fele az én megemlékezésemmel és a Szó-
zat hangjaival zárult. Ezután az egybegyűltek a Miród-for-
rás kegyhelyhez vonultak, ahol dr. Horváth Lajos búcsúi, 
ünnepi szentmisét celebrált. 

A szentelés és a szentmise során az ünnep fényét emelte 
a kemestaródfai iskolások kulturális műsora, melyet Szájer 
Istvánné és Kozó Józsefné tanított a gyerekeknek, továbbá 
a műsorban részt vett a csákánydoroszlói iskolai énekkar is, 
Kozó Józsefné vezetésével. Visszatérő vendégként szerepelt 
az ünnepi műsorban Geng Lídia énekmondó is, aki három 
énekkel ismét elkápráztatta az egybegyűlteket. Valamint kö-
szönetet kell mondani Kozó Noéminek a szép fuvolaszó 
okán.

Az ünnep szervezésében ismét kivették a részüket a ke-
mestaródfai asszonyok is, akik a templom és a Miród-forrás 
kicsinosítása mellett a fogadást is intézték. 
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További munkák 2006-ban

A hősi emlékmű elkészítése mellett több kisebb munkát 
is végeztünk a kegyhelyünkön. Már régóta hiányzott egy 
egészségügyi helyiség a forrásnál, melyre többen felhívták 
a figyelmünket. Abban az évben gyerekek táboroztatására 
is adtunk be pályázatot, meg sok iskolás gyerek látogatott 
el hozzánk tanáraikkal együtt, tehát a WC elkészítése ha-
laszthatatlanná vált. Végül a Rázsó Imre Szakközépiskola 
és Horváth Sándor segítségével készült el az egészségügyi 
helyiség, mely után csoportokat, hosszabb időre is fogadha-
tunk a kegyhelyen.
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2007

Miród-forrás napok 2007

2007-ben egy héten keresztül zajlottak a rendezvények 
a Miród-forrásért Egyesület szervezésében. Július 1-én a 
Mindszenty Társaság látogatott a forráshoz. Július 2-7. kö-
zött a körmendi 55. számú Batthyány cserkészcsapat tábo-
rozott a kegyhelyen. 7-én, szombaton egy konferencia zaj-
lott a körmendi polgármesteri hivatal nagytermében három 
témában. 8-án 14 órától Körmenden, a Batthyány-temp-
lomnál dr. Gyürki László kanonok felszentelte a Brenner 
emlékművet, míg 15 órától a Miród-forrásnál püspöki mise 
keretében felszentelésre került a Brenner-dombormű és a 
székelykapu. 

Brenner-emlékmű és székelykapu-szentelés

Július 8-án felszentelésre került a Brenner-emlékmű és a 
székelykapu. A felszenteléseket dr. Veres András megyés-
püspök végezte. Ez azért volt nagy dolog, mert megyés fő-
pásztor akkor járt először a községben. 

A szertartás elején köszöntöttem a megjelenteket, majd 
dr. Gyürki László pápai prelátus Szűz Mária csodájának 
nevezte, hogy az évtizedekig megközelíthetetlen forrás má-
ra az imádság helye lett.

„Egy fogyatkozó falu mutatta meg igaz hitét, buzgóságát, 
áldozatvállalását és a hagyományokhoz való ragaszkodá-
sát” – mondta Gyürki László. A rendezvény kezdetén a 
püspök atya felszentelte a mártír pap domborművét és a 
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Brenner-emlékmű
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Székelykapu
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Sibinger Miklós által készített székelykaput. Ezután a dom-
bormű alkotója, Lesenyei Márta szobrászművész a püspök 
atyának ajándékozta műve bronzmásolatát.

Ezt követően Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyűlésének 
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntő után 
szentmise következett, melyet dr. Veres András celebrált. 
Szentbeszédében arról beszélt, hogy ma a családok vo-
nakodva, elutasítóan fogadják a megfogant emberi életet. 
Régen ez nem így volt, de napjainkban sajnos hiányzik a 
család védelme és a család szeretete. Jézus anyját említette 
példaként, aki Szent Ágoston szerint előbb fogadta a szívé-
be, mint testébe a megszületendő Messiást. Az istentisztelet 
végén fogadás zajlott a vadászházban.

Brenner János élete

Szombathelyen született 1931. december 27-én. Gimná-
ziumi tanulmányainak befejezése után, 1950-ben jelentke-
zett novíciusnak a ciszterci rendbe. Beöltözésekor kapta az 
Anasztáz nevet. Csak néhány hétig tapasztalhatta meg a 
nyugodt, Istennek szentelt életet, mert a szerzetesrendek el-
leni támadás Zircet sem kímélte. Brenner János a budapesti 
Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett két szemesz-
teren át, miközben titokban végezte novíciusi évét. Ezt kö-
vetően 1951-ben tette le első fogadalmát. Miután a rendi 
vezetés már látta, hogy a kommunista diktatúrának egyha-
mar nem lesz vége, úgy próbálták biztosítani a növendékek 
jövőjét, hogy felvételüket kérték egyházmegyei szemináriu-
mokba. Így került Brenner János 1951-ben a szombathelyi 
egyházmegye kispapjai közé.
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A következő évben a szemináriumok nagy részét felosz-
latták. Brenner Jánost társaival együtt 1952-ben átvették a 
győri papneveldébe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 
1955. június 19-én a szombathelyi székesegyházban. A vá-
ros Szent Norbert-templomában mutatta be újmiséjét. „Az 
Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28) – 
Brenner János újmisés jelmondata papi életének vezérgon-
dolata volt. 

Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd második ke-
rületében lett káplán. A plébániához négy fília tartozott: 
Magyarlak, Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa. Kozma Ferenc 
plébános jó példát adott, és sokat segített az ifjú papnak. 
János atya minden áldozatra készen állt a hívekért. Külö-
nösen rajongott a gyermekekért és az ifjúságért. Tisztelte, 
szerette az embereket, nem volt személyválogató.

Mindezeket a kommunista hatalom rossz szemmel nézte, 
főleg azt, hogy a fiatalokkal is foglalkozott. Hittanosai, mi-
nistránsai elmondták, milyen komoly munkát végzett körük-
ben. Nemcsak hittanórát tartott számukra, hanem játszott 
és sportolt is velük.

Az állami egyházügyi megbízott el akarta helyeztetni az 
ifjú papot. Miután ezt a püspök Brenner János tudomására 
hozta, ő csak ennyit szólt: „Nem félek, szívesen maradok.” 
A püspök kiállt a káplán mellett, és úgy döntött, továbbra 
is Rábakethelyen marad. Az egyházügyi megbízott erre azt 
mondta: „Jó, akkor lássák a következményeit!”

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 
1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Csak moza-
ikdarabokból – a gyanúsítottak, elítéltek vallomásából, vala-
mint néhány szemtanú visszaemlékezéséből és a nyomok-
ból – lehet következtetni az eseményekre.
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Szemtanúk elmondása szerint december 14-én nagy jövés-
menés volt Szentgotthárdon. A tanácstagok részére baráti 
estet rendeztek, és ezzel egy időben volt a rendőrségi bál is. 
A rábakethelyi sírásó, miközben a másnapi fiatal halott te-
metésére készítette a sírhelyet, egy bőrkabátos csoportot lá-
tott a templom és a temető körül. A plébános Zsidára ment 
karácsonyi gyóntatásra. Az éjszakát egy családnál töltötte, 
mert másnap reggel ő misézett ott.

Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember – egy korábbi mi-
nistráns – zörgetett be a plébániára, azzal a kéréssel, hogy 
súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. 
Brenner János átment a templomba, nyakába akasztotta be-
tegellátó tarsolyát, amelyben az oltáriszentséget vitte, és kí-
sérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét gyalog-
úton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, 
de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza mellett 
kapták el. Ez is azt bizonyítja, gyilkosai tudták: Brenner Já-
nos komolyan veszi hivatását. Ezért várták a megadott cí-
men. És ott, nyakában az oltáriszentséggel, harminckét kés-
szúrással megölték. A boncolási jegyzőkönyvből azt is tud-
juk, hogy a nyelvcsont és a gégeporc szarvainak többszö-
rös törése volt látható a holttesten. Ezt fojtogatással nem 
lehet előidézni, a sérülés úgy keletkezett, hogy ráléptek a 
nyakára, megtaposták. A reverendához tartozó fehér papi 
galléron talajnyomok voltak, és egy cipőtalp körvonala is 
kirajzolódott rajta. Tehát nemcsak megölni, hanem megy-
gyalázni is akarták.

A nyomozás színjáték volt, mindenki gyanúsított volt, 
még a plébános is. Végül egy személyt a járási és megyei 
bíróság halálra ítélt, majd a Legfelsőbb Bíróság felmentette 
őt. Később azt a fiút ítélték el, aki Brenner Jánost kihívta a 
plébániáról, de őt is felmentették. (24)
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A Mindszenty Társaság látogatása
 
Július 1-én, vasárnap a Mindszenty Társaság látogatott el 

községünkbe, a kegyhelyre és Csákánydoroszlóba. A taród-
fai szentmise után 10 órakor érkezett a Mindszenty Társa-
ság Lezsák Sándor elnök vezetésével a templom elé. Utána a 
csapat kiegészülve a helybéli érdeklődőkkel először a Mind-
szenty-emlékműhöz vonult, ahol Lezsák Sándor köszöntöt-
te az összegyűlteket. Ezután megkoszorúzták az emlékmű-
vet, majd kis kulturális műsor következett, melynek témája 
Mindszenty József  bíboros volt. Ezt követően a társaság 
levonult a forráshoz, ahol előadást hallhattak a kegyhely 
történetéről. A kemestaródfai programok befejeztével a 
Mindszenty Társaság Csákánydoroszlóba a Batthyány-em-
lékparkba ment, ahol megkoszorúzták a Mindszenty-em-
lékművet, majd fogadás zajlott a plébánia nagytermében.

A Mindszenty Társaság a Mindszenty-emlékműnél
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Konferencia

Július 7-én, szombaton a Miród-forrásért Egyesület és a 
körmendi Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány kö-
zös szervezésében konferencia zajlott a körmendi Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében. A konferenciának három 
témája volt:

– Brenner János meggyilkolásának 50. évfordulója;
– Mindszenty József  élete és munkássága;
– Szent Erzsébet év.
A program 10 órakor kezdődött. Először Perger Gyula elő-

adását hallgathatták az érdeklődők, aki Mindszenty József  
életútját vázolta fel. Utána Brenner József  általános helynök 
beszélte el testvérének, Jánosnak életútját, meggyilkolásá-
nak történetét. Végül Puskely Mária nővér tartott előadást 
Árpád-házi Szent Erzsébetről, a Szent Erzsébet év alkalmá-
ból. A sikeres konferencia előtt, után és az előadások között 
a csákánydoroszlói ÁMK tanulói adtak kulturális műsort. 

Szintén a 2007-es évhez tartozik, hogy a nyár folyamán 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően elkészült a kegyhely 
honlapja, ami azóta folyamatosan üzemel. A honlapon 
megtalálhatják az érdeklődők a forrással kapcsolatos összes 
új és régi információt, képet. A honlapot Kovácsné Dolgos 
Edit, a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény informatika tanára tartja 
karban, fejleszti. A honlap címe: mirod-forras.egalnet.hu.

Szeretném megköszönni mindazok önzetlen segítségét, 
társadalmi munkáját, akik a 2007-es fejlesztések megvaló-
sítása során és a rendezvények lebonyolításában a segítsé-
günkre voltak. Köszönöm gróf  Alfons Mensdorf-nak, hogy 
a vadászházat a fogadás megtartásához ingyen a rendelke-
zésünkre bocsátotta. 
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Dr. Veres András megyéspüspök a templomszentelési szentmisén
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2008

Templomszentelés
 
A kemestaródfai templom 1914-ben épült, többször lett fel-

újítva. 2008 előtti években is voltak apróbb tatarozások, de
igencsak ráfért egy nagyobb felújítás. Főleg a vizesedés je-
lentett nagy problémát. A munkálatok húsvét után Isten há-
zának kipakolásával kezdődtek. A felújítási munkálatok so-
rán kicserélésre került a templom tetőszerkezete (tetőléc és
a cserepek). Megoldottuk a templom utólagos szigetelését
az úgynevezett préselt lemezes megoldással úgy, hogy a 
templomot a második téglasornál elvágták és egy fémle-
mezt tettek be a két téglasor közé. Megújítottuk a külső va-
kolatot, teljesen kicserélésre került a villamos hálózat. Új 
fűtési rendszer került kialakításra. A falakat falburkolóval 
borítottuk egy méter magasan, az afeletti rész pedig újra 
lett festve. A padsorok alá új dobogók kerültek, valamint a 
templom belseje és a sekrestye le lett lapozva. A jobb szellő-
zés érdekében a régi ablakok helyére két bukóablak került. 
Valamint a bejárati ajtó is kicserélésre került, sőt még egy 
kovácsoltvas belső ajtó is készült. A munkálatok során az 
egész falu megmozdult. Társadalmi munkával és anyagilag 
is támogatták a felújítást. A munkák befejeztével elmond-
hatjuk, hogy a környék egyik legszebb temploma a kemesta-
ródfai templom. 

A felszentelési ünnepségre július 6-án, a falu búcsúnapján 
került sor. A templomot dr. Veres András megyéspüspök 
atya szentelte fel. A történet érdekessége, hogy ekkor lett 
a templom püspök által először felszentelve. Az 1914-es 
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építés után az akkori püspök egy sértődés miatt nem volt 
hajlandó a templomot felszentelni. 

15 órára, az ünnepség kezdetére zsúfolásig megtelt a temp-
lom előtti utcarész. A napsugarak és a hőség ellen három ren-
dezvénysátrat állítottunk fel. A harangszóra kezdődő ün-
nepség elején Kovács Ferenc Vas Megye Közgyűlésének 
elnöke mondott beszédet. Az elnök úr után a kemestaród-
fai kisiskolások verssel és virággal köszöntötték a püspök 
atyát. A nebulókat követően én köszöntöttem a püspök 
atyát. A beszéd után id. Cséve Jenő egyházközségi elnök 
egy a Kemestaródfa címerével ellátott házi pálinkát adott a 
püspök atyának. A köszöntők után kezdetét vette a szent-
mise, melynek elején dr. Veres András felszentelte a köz-
ség templomát. Szentbeszédében kiemelte a templomépí-
tések fontosságát. A szentmisén több környékbeli plébános 
mellett a község volt lelkipásztorai is tiszteletüket tették. 
Az istentisztelet végén Fekete Szabolcs Benedek, a község 
plébánosa szólt az egybegyűltekhez. Megköszönte a támo-
gatóknak és a lakosoknak az anyagi hozzájárulásukat, ami 
nélkül nem sikerült volna a felújítás. Továbbá kiemelte a 
rengeteg társadalmi munkát.

A szentmise végén a szervezők minden vendéget süte-
ményre és italra invitáltak a templom melletti területre, míg 
a meghívottak részére fogadás zajlott a művelődési házban.   

A templom felújításával egy időben a templom mögé egy 
WC került elhelyezésre, ami már többször merült fel igény-
ként. 

A felújítás költsége több, mint 5 millió forint volt. Ebből a 
Szombathelyi Egyházmegye adott 2 milliót, a többit a Ke-
mestaródfai Egyházközség, a Miród-forrásért Egyesület, az 
Önkormányzat, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és 
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Vas Megye Közgyűlése állta. Továbbá januártól folyama-
tosan gyűjtés volt a templom felújítása érdekében, mely al-
kalmakkor nagyon szép összeg gyűlt össze. Sőt a külföldi, 
Taródfáról elszármazott magyarok is küldtek pénzt a felújí-
tás érdekében. 

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a felújítás-
ban végzett áldozatos, odaadó munkájáért. A férfiaknak a 
társadalmi munkáért, a hölgyeknek pedig a templomtakarí-
tásért és a fogadásra sütött finom süteményekért. 

760 éves évforduló és keresztszentelés

A Miród-forrás Mária kegyhelyről az első írásos adat 
1248-ból származik. Bevett szokás, hogy az egész évfordu-
lókat megünnepeljük. Az igazi ünnep a 750 éves évforduló 
lett volna, azonban 1998-ban még méteres gaz és szögesdrót 
volt a forrás helyén. Szabolcs atyával úgy döntöttünk, hogy 
a 760 éves évfordulót méltón megünnepeljük. Nagy örö-
münkre Szabolcs atya meghívását elfogadta a rendezvényre 
dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya. Közben felmerült, 
hogy a taródfai falukeresztet fel kellene újítani, mert a régi 
elég rossz állapotba került. A kereszt felújítási munkálatai a 
templomszentelés után kezdődtek. Ennek keretében a régi 
keresztet elbontottuk és helyére egy teljesen újat állítottunk, 
aminek az alapja kő és beton, a teteje pedig fa. A keresztet 
Sibinger Miklós fafaragó készítette. 

Az emlékünnepség és keresztszentelő augusztus 3-án, 15 
órakor kezdődött a gyerekek kulturális műsorával. Cséve 
Jenő egyházközségi elnök köszöntötte az érsek atyát. A kö-
szöntők után dr. Márfi Gyula szentmisét celebrált.
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Dr. Márfi Gyula szentmisét celebrál 

Dr. Márfi Gyula felszentelte a taródfai temetőkeresztet
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Az istentisztelet végeztével a hívek és az egyházi szemé-
lyek a taródfai temetőbe vonultak, ahol Márfi atya felszen-
telte az új taródfai temetőkeresztet. A szentelést követően 
egy nagyon jó hangulatú, emlékezetes fogadás zajlott a mű-
velődési házban. 

Szeretném megköszönni minden embernek, aki társadal-
mi munkával segített a kereszt felállításában, elkészültében. 
Megköszönöm azoknak, akik a rendezvény lebonyolításá-
ban segédkeztek, és nem utolsósorban az asszonyoknak, 
akik a fogadásra azt a sok finom süteményt sütötték.    
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2009

1848-as emlékmű felszentelése és kispaptalálkozó

Július 5-én vasárnap ismét ünnepi díszbe borult Kemesta-
ródfa. A templom előtti téren gyülekeztek a hívek a falu bú-
csúnapján tartandó ünnepségre, mely során felszentelésre 
került a templom új oltára, a község 1848–49-es emlékmű-
ve, valamint a szentmise alatt a Szombathelyi Egyházme-
gye kispapjai és diakónusa tanúságtételt mondtak.

Az ünnepség elején Fekete Szabolcs Benedek esperes atya 
felszentelte a templom új oltárát, majd én köszöntöttem az 
egybegyűlteket. Megemlékeztünk Tóth Imréről, Kemesta-
ródfa szülöttéről, aki nagyon sokat tett a falu és a Miród-for-
rás fejlesztéséért. A beszéd után a szentmise vette kezdetét, 
melyben a szentbeszéd után a kispapok tanúságtételt mond-
tak. Az eső ellenére szépszámú zarándok meghatottan hall-
gatta a tanúságtételeket. 

A szentmise után az esperes atya felszentelte a község 
1848–49-es emlékművét. A szentelés előtt és után kemesta-
ródfai gyerekek és a Csákánydoroszlói Vegyeskar ünnepi mű-
sort adott. Beszédet mondott Básthy Tamás országgyűlési 
képviselő. Beszédében méltatta azt a közösséget, melynek 
összefogásával az új oltár és az emlékműn kívül a templom 
előtti tér térkövezése is elkészült. 

A tavasz folyamán a templom előtti teret teljes egészében 
térkővel borítottuk, valamint elkészítettük az emlékművek 
díszkivilágítását is. Ezeket is, és az 1848–49-es emlékművet 
is a Miród-forrásért Egyesület készíttette. A térkövezésnél 
Pendli Géza helyi vállalkozó segített sokat. Meg kell emlí-
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teni id. Cséve Jenő egyházközségi elnököt, aki családjával 
kivette a részét a munkából. Az emlékművet Köbli József  ké-
szítette. Ismét hatalmas összefogással valósultak meg a fej-
lesztések. 

Ezen kívül szeretném ismét mindenkinek megköszönni a 
munkáját, akik a fejlesztések megvalósítása során, a foga-
dás lebonyolításában, és a rendezvény alkalmával bármiben 
segítettek. 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
kemestaródfai vonatkozása
Miközben a 48-as események igazából Pesten és Budán 

voltak nagy jelentőségűek, a falvakban is feszült figyelem-
mel várták a híreket. Gróf  Batthyány Lajos miniszterelnök 
levele 1848. június 13-án érkezett a vármegyékhez, így Vas-
vármegyébe is, melyben azt kérte, hogy egy erős és egységes 
nemzetőrökből álló, önkéntesen alakuló sereget állítsanak 
ki. (Mivel időközben Jellasics Varasd környékére ért, és ott 
támadni készült, augusztus 15-én Batthyány második levele 
is megérkezett, melyben a seregek minél hamarabbi felállí-
tását sürgette.) A miniszterelnök Vas vármegyétől 3000 fős 
sereg felállítását kérte. A toborzás június 23-án kezdődött 
(még december 23-án is toboroztak). A nemzetőrség tobor-
zására és későbbi vezetésére két személyt bíztak meg, Széll 
Józsefet (első alispán) és Csányi Lászlót. Egy zászlóalj 7 
törzstisztből, 17 főtisztből, 473 altisztből, és a legénységből 
állt. A katonai behívásnak különböző módjai voltak. Volt
sorozás kor szerint, volt sorshúzás 19 és 22 éves személyek 
között, és volt a tényleges toborzás. Vas megyében a kato-
nai behívásnak a módja a toborzás volt. A nemzetőrség pa-



p 156 q

Fekete Szabolcs Benedek szentmisét celebrál az emlékmű avatáson

Déri Péter szentmisét tart a Kulturális Örökség napjainak megemlékezésén
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Az 1848-49-es emlékmű
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rancsnoka Vidos József  lett, akinek a javaslatára döntöttek 
a toborzás mellett. A toborzás elején az emberek nagyon lel-
kesek voltak, sokan álltak be a nemzetőrségbe. A toborzás 
elején, a toborzandó embereket a vak véletlen útján válasz-
tották ki, később már a névjegyzéket is „segítségül vették”. 
A felállítandó ezred első zászlóalja Körmend, a második 
Szombathely, a harmadik pedig Kemenesalja térségéből ke-
rült ki. Körmend térségéből toborzott emberek az első zász-
lóaljba kerültek, többek között a taródfai, kemesmáli nem-
zetőrök is. Július 3-ára 1600 ember állt fegyverben a 3000-
ből. Az eredeti elképzelések szerint az ezrednek a gerincét 
Körmenden szállásolták volna el. Az ezred felállítása után 
a katonák fegyverzete igencsak hagyott kívánnivalót maga 
után. A 3000 ember közül a nyár végére mindösszesen 500-
nak volt puskája, a többi honvéd csak kiegyenesített kaszá-
val, esetleg karddal tudott harcolni. Az ezredhez lovasság
és tüzérség is tartozott. A tüzérséget Batthyány Fülöp gróf  
szerelte fel ágyúkkal. Mivel egyre közeledett az ősz, a zsel-
lérek számára a munkás időszak (szőlőszedés), egyre töb-
ben kívántak eltávozni az ezredtől. A kívánságokat a had-
ügyminisztérium azzal utasította el, hogy aki önként lépett 
be az ezredbe, az vállalta a háromévi szolgálatot. Az ez-
redben a főtisztek megyei tisztviselők, és birtokos nemesek 
voltak. A nemzetőröknek a gyülekező július 15-én volt Kör-
menden. 16-án történt meg a katonák felesketése, és 17-én 
már el is indultak Zalaegerszeg irányába. A hadianyag szál-
lításához 80 szekérre volt szükség, amit szintén Vas megye 
adományozott. A szekereken túl a megye még 12.000 fo-
rinttal támogatta a hadi kiadásokat. A három zászlóalj ál-
tal alkotott védvonal a Dráva somogyi szakaszán húzódott. 
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Ennek a vonalnak a jobbszárnyát, és a derékhadát az első 
és a második zászlóalj tette ki. A vasi nemzetőrök a Dráva 
egy ingoványos vidékére kerültek, ezért a táborban csak-
hamar felütötték a fejüket a járványos betegségek. A zász-
lóaljak feladata a nagykanizsai, de főleg az eszéki vár vé-
delme volt. A taródfai, kemesmáli nemzetőröknek az első 
igazi bevetésére 1848. október 9-én került sor, amikor részt 
vettek Nagykanizsa sikeres ostromában. A pákozdi győze-
lem után Todorovic hadteste leszakadt Jellasics seregétől és 
dél felé fordult. Október 11-én ez a hadtest döntő ütközetet 
akart kicsikarni a magyar hadvezetéstől. Ez be is követke-
zett az említett napon. A magyar és az ellenséges csapatok 
erős ágyúpárbajt vívtak egészen addig, míg Vidos meg nem 
érkezett a seregével. Vidos katonái (benne a taródfai, ke-
mesmáli huszárokkal) megfutamították az ellenséget. (25)

A kemestaródfai honvédek névsora:
Taródfa: Kreznerics György, Lábos Gyula, Sas József
Kemesmál: Móricz Mihály (26)

Kulturális Örökség Napjai

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat kereté-
ben 2009-ben a kemestaródfai Miród-forrás kegyhelyen is 
ünnepség zajlott. A köszöntők és a szentmise mellett vallási 
témájú kulturális műsort láthatott a szépszámú érdeklődő. 

A program a köszöntőmmel kezdődött. Elmondtam, hogy 
nagy megtiszteltetés a kegyhelynek és a községnek, hogy a 
KÖN napok egyik helyszíne lett a Miród-forrás. 
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A rendezvény Kovács Ferencnek, Vas Megye Közgyűlése 
elnökének ünnepi köszöntőjével folytatódott. Az elnök úr el-
mondta, hogy a kezdeményezés még Történelmi Műemlé-
kek Nyílt Napja néven 1984-ben Franciaországból indult, 
majd 1991-ben az Európai Unió támogatásával Európai 
Örökség Napok néven alakult mai formájává. Ezt az ünnep-
séget Európa 48 országában ünneplik minden év szeptem-
berében. Elmondta, hogy az eseményt minden országban 
koordinátorok fogják össze, akiket lelkes helyi aktivisták, 
szervezők, civil szervezetek segítenek. Kiemelte a Miród-for-
rást és annak kistérségi, megyei szerepét. 

„Önök itt, Kemestaródfán kialakították a nemzet kollek-
tív emlékezetének esszenciáját képező szakrális gyűjtőhe-
lyet” – mondta az elnök úr. A Miród-forrásról elmondta, 
hogy utánozhatatlan, ami itt évek alatt a civil kezdeménye-
zés erejét bizonyítva történt. „Önök már nemcsak a földi 
teljességben gondolkodnak, élnek és építkeznek, hanem a 
híd által egy más dimenzióban is” – mondta Kovács Ferenc. 

„Jó ma itt Önökkel lenni, és vallani a lélek hosszán egy-
másra találva: Uram, jó nekünk itt lennünk” – zárta beszé-
dét Kovács Ferenc.  

Az elnök úr után dr. Stift Zoltán, a kegyhely plébánosa 
egy gyönyörű imával köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
a szentmise következett, melyet Déri Péter püspöki titkár 
celebrált. A szentbeszédben elmondta, hogy az egyházi 
szakrális helyek is kinyíltak a Kulturális Örökség Napjai al-
kalmából. Továbbá a legújabb püspöki körlevélből idézve 
a papi hivatás fontosságáról beszélt, valamint arról, hogy 
minél több kispapra lenne szükség, akik tovább terjesztenék 
Isten igéjét.
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A szentmise után kulturális műsor vette kezdetét. Ennek 
keretében először a Csákánydoroszlói Vegyeskar adott elő 
három vallási és a magyarságról szóló éneket. Majd megha-
tó pillanatok következtek. Geng Péterné énekmondó szív-
hez szóló szavakkal és egy gyönyörű énekkel búcsúzott a 
falu szülöttétől, dr. Zimics Bélától, aki az ünnepség előtt 
pár héttel távozott az élők sorából, és aki nagyon sokat tett 
a kegyhelyért és a faluért. A program koszorúzással folyta-
tódott. A Sinkovits Imre Emléktársaság mellett a Vas Me-
gyei Közgyűlés is elhelyezte a megemlékezés koszorúját a 
Sinkovits Emlékmű előtt. A koszorúzási ceremónia előtt 
Kiss László, a Sinkovits Emléktársaság tagja emlékezett 
a Nemzet Színészére, kiemelve a helyhez való kötődését. 
Sinkovits Imre az 1940-es évek végén, mint cserkészvezető 
járt a forrásnál, és cserkészeivel tisztogatta, gondozta azt. A 
műsor Németh Zsuzsanna prózamondó előadásával folyta-
tódott, akit a Felsőmaráci Asszonykórus követett. A maráci 
asszonyok is három énekkel kedveskedtek a megjelentek-
nek. A kulturális műsort és az egész rendezvényt a himnu-
szok zárták. A vendégeket az egyesület és az egyházközség 
vendégül látta egy kis süteményre, üdítőre, valamint lehető-
ség nyílt miród-forrásos díszgyertyák és pólók vásárlására. 

Papp Lajos előadása a kemestaródfai 
művelődési házban

2009 novemberében neves ember látogatott el községünk-
be. A Miród-forrásért Egyesület szervezésében Prof. dr. 
Papp Lajos szívsebész jött el hozzánk. A professzor úr majd 
két órás nagysikerű előadást tartott a helyi művelődési ház-
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ban, mely zsúfolásig megtelt az eseményre. Az előadás cí-
me: „Szívvel, lélekkel” volt. Az előadás végén az érdeklő-
dők kérdéseket is tehettek fel a professzor úrnak, aki aztán 
2010-ben a kegyhelyhez is ellátogatott. 

Papp Lajos előadása Kemestaródfán
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2010

Kulturális Örökség Napjai

Kemesmáli temetőkapu és temetőkereszt, 
valamint a taródfai falukereszt szentelése

Szeptember 19-én vasárnap rendeztük meg a kegyhelyen 
az Európai Kultúra Napjának egyik magyarországi nyitóren-
dezvényét. 

A program a kemesmáli temetőben kezdődött, ahol Varga
Ottó esperes atya felszentelte a temető felújított keresztjét és 
az új, faragott bejárati kapuját. (A temető új kapuját Sibin-
ger Miklós fafaragó, népi iparművész készítette.) A kaput 
teljes egészében, a keresztet pedig Ozsvár János kőfaragó-
val közösen készíttette a Miród-forrásért Egyesület. Ezután 
az egybegyűltek a község II. világháborús felújított faluke-
resztjéhez vonultak, ahol az esperes atya által az is felszen-
telésre került.

A szentelések után az ünneplők a forrás felé vették az 
irányt. Útközben Bartos Mónika országgyűlési képviselő 
asszony a Mindszenty Társaság nevében, Marton Ferenc al-
elnök és Nagy Gábor a Turisztikai Bizottság elnöke pedig 
Vas Megye Közgyűlése nevében megkoszorúzták a Mind-
szenty-emlékművet. Az emlékműnél a képviselő asszony 
beszédet is mondott. 

Mikor a Miród-forrásnál minden zarándok elfoglalta he-
lyét megkezdődött a szentmise, melyet Tibola Imre nagy-
prépost atya celebrált. Koncelebráltak Varga Ottó esperes 
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Varga Ottó atya megszenteli a falu keresztjét

Varga Ottó atya megszenteli a temető keresztjét
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és Molnár Ottó grazi pápai prelátus atyák. Szentbeszédé-
ben a prépost atya Mária tiszteletét, illetve a hely szokásait, 
múltját, történelmét emelte ki. A szentmise után beszédek 
és előadás következett. Előbb Nick Ferenc a Magyar Kul-
túra Lovagrendjének elnöke, az Európai Kultúra Napjának 
magyarországi fővédnöke beszélt az ünnep kialakulásáról, 
hagyományairól. Ezután Marton Ferenc, Vas Megye Köz-
gyűlésnek alelnöke vette át a szót, aki az ünnep jelentőségét 
emelte ki, valamint a helyi összefogást méltatta. 

A beszédek után prof. dr. Papp Lajos előadásával folytató-
dott a műsor. A professzor úr szintén szólt a Mária-tisztelet-
ről. Kiemelte, hogy Mária nem csak az ország védőszentje 
azáltal, hogy Szent István felajánlotta neki az országot, ha-
nem külön a kegyhely védőszentje is. A professzor úr után 
ismét koszorúzás következett. Ezúttal a Sinkovits-emlék-
művet koszorúzta meg a Sinkovits Emlékbizottság és Vas 
Megye Közgyűlése. Kiss László a Sinkovits Emlékbizottság 
elnöke a Nemzet Színésze és a Miród-forrás kapcsolatáról 
beszélt. A koszorúzást a kulturális műsor követte, melynek 
témája a trianoni döntés 90. évfordulója volt. Balla Anna 
és Bodó Vanessza a csákánydoroszlói Csaba József  ÁMK 
két tanulója szavalt verset, valamint a Felsőmaráci Énekkar 
és a Csákányi Vegyeskar 2-2 énekkel emlékezett a tragikus 
döntésre. Az Európai Kultúra Napját a himnuszok zárták. 

A rendezvény végeztével megköszöntem mindazoknak, 
akik segítettek a program megvalósításában, külön kiemel-
ve azokat, akik szombaton délután esőben segítettek felállí-
tani a rendezvénysátrat, hogy a műsor megvalósulhasson, 
valamint a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, melynek 
tagjai a forgalomirányításban vették ki aktívan a részüket.      
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Ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek a segítsé-
gét, akik a fejlesztések és a fogadás megvalósításában, társa-
dalmi munkában részt vettek. Köszönet a kemesmáliak ösz-
szefogásáért is. 

A kemesmáli temetőkapu



p 167 q

2011

Emlékezés Sinkovits Imre halálának
10. évfordulójára

Ebben az évben is a legnagyobb rendezvényünk a Kulturá-
lis Örökség Napjához kötődött. Ezúttal Sinkovits Imre ha-
lálának a 10. évfordulójára emlékeztünk. 

A rendezvény szentmisével vette kezdetét, melyet Bren-
ner József  nyugalmazott általános helynök atya celebrált. 
A szentmise után a Sinkovits Emlékbizottság, Vas Megye 
Közgyűlése és Sinkovits Vitai András megkoszorúzta a Sin-
kovits-emlékművet. A koszorúzás után a színészóriás fia 
emlékezett az édesapjáról. Beszélt apja híres szerepeiről és 
azokról, melyeket közösen játszottak. Felvázolta édesapja 
meghurcolásának történetét, majd könnyes szemmel em-
lékezett a Nemzet Színészének utolsó szerepére, napjaira, 
óráira. Végezetül két vers elszavalásával emlékezett. Vitai 
András után Kiss László, a Sinkovits Emléktársaság ala-
pítója felvázolta Sinkovits Imre életét, munkásságát, Vas 
megyei kötődését. A beszédek végeztével kulturális műsor 
vette kezdetét, melyben felléptek szokásos vendégeink: a 
Csákánydoroszlói Vegyeskar és a Felsőmaráci Asszonykó-
rus. A rendezvény fogadással zárult. 

Sinkovits Imre élete
Sinkovits Imre, a Nemzet Színésze 1928. szeptember 21-én 

született Budapesten. 2001. január 18-án halt meg szintén 
Budapesten. Felesége Gombos Katalin színművész, öccse 
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Brenner József atya szentmisét mond

A Sinkovits-emlékmű koszorúzása
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Sinkó László színművész. Gyermekei: Sinkovits Vitai And-
rás színművész és Sinkovits Mariann színművész. 

Édesanyja Göndöcs Gizella a ma Ausztriához tartozó 
Stremben élt egy vízimolnár lányaként. Apja Sinkovits Jenő 
főpincér, aki egy körmendi kéményseprő mester fia volt. A 
vízimolnár nagypapa igencsak bánta, hogy a lánya egy ké-
ményseprő fiát választotta élete párjának, akinek csak pincér
volt a szakmája. Így aztán a fiataloknak minél távolabb kel-
lett menniük a szülői háztól. Így kerültek Kispestre, ahol 
Sinkovits Jenő egy jól menő kisvendéglőt nyitott. Azonban 
a gazdasági válság csődbe juttatta a vendéglőt, vele együtt 
a családot. Nagy szegénységben éltek. Egyik csapás követte
a másikat, nem volt elég a szegénység, idővel mindkét nagy-
papa meghalt. Ahogy Sinkovits Imre írta: „Ebben az időben 
a családi ékszerek állandóan úton voltak… a zálogházba”.

A Sinkovits család időközben Óbudára költözött, ahol az 
apa főpincéri állást kapott, ezzel a család valamelyest anya-
gilag rendbe jött. Mindeközben Imre az Árpád Gimnázium 
tanulója lett és belépett a cserkészek közé, később cserkész-
vezetővé választották. Amikor a cserkészetet a történelem 
fordulata következtében felváltotta a levente mozgalom, ah-
hoz csatlakozott a Nemzet Színésze. Így vall a leventeélet-
ről: „Nem szerettem, cserkész voltam. Tűz és víz.”

Idővel bővült a család, megszületett Sinkovits László és 
Katalin, öten lettek. Aztán jött a német megszállás, majd 
kis idő múltán a főváros ostroma. A Sinkovits család élete 
újra fordulatot vett. Az anya a három gyerekkel Somogyba 
utazott a nagybácsihoz. Sinkovits Imrét, mint leventekorút
befogták hadimunkára. Lövészárkot, géppuskafészket kel-
lett ásnia a Margit-vonal kialakítása során. 1944 decembe-
rében, amikor a front elérte Somogy megye határát, ismét 
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költözött a család, méghozzá oda, ahonnan elindult vissza 
Vas megyébe, egészen pontosan Horvátnádaljára a kereszt-
apához. 1945 Virágvasárnapján a későbbi színész a horvát-
nádaljai templomban énekelte a Passiót. Igaz, elég kalandos 
körülmények közt, mert mint jó magyar leventét vitték Né-
metországba hadiszolgálatra, de Szentgotthárdon „véletle-
nül” lemaradt a vonatszerelvényről. Aztán jött a nádaljai 
Passióéneklés. A front elvonultával és az ország felszabadu-
lásával a Sinkovits família ismét Óbudára költözött, Imre 
folytatta tanulmányait a gimnáziumban. 1947-ben érettségi-
zett és felvették a Színiakadémiára. Már az első két évben 
kitűnt tehetségével. Az 1951-es év sorsdöntő a színész éle-
tében. Ebben az évben diplomázik a Színművészeti Főis-
kolán. A diploma után azonnal felveszik a Nemzeti Szín-
házhoz. Továbbá ebben az évben feleségül veszi Gombos 
Katalin színművésznőt. Hamarosan két gyermekük szüle-
tik, András és Mariann. 

A Nemzetiben az első kisebb szerepek után az igazi áttö-
rést a Mózes című Madách darab jelenti számára. Hatal-
mas sikert arat a főszereppel Sinkovits, 22 év alatt hétszáz 
előadást láthatott a közönség. 

Az újabb fordulat 1956. október 23-án következett be Sin-
kovits Imre életében. A forradalmi tömeg élére állt, a Petőfi-
szobornál elszavalta a Nemzeti dalt, mellyel a forradalom 
egyik jelképévé vált. Ugyanakkor valamelyest ez a nagy fel-
hajtás menti meg a nagyobb megtorlástól a forradalom leve-
rése után. A börtönbüntetést megússza, de a Nemzeti Szín-
házból mennie kellett. Öt évig a József  Attila Színház tag-
ja lett. Anyaszínházába visszatérve újra fontos szerepeket 
kap, ilyen volt például játéka Az Ifjúság édes madarában. 
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Sinkovits a mozivásznon is jelentőset alakított, igaz ott is
nehezen kezdődött a karrierje, mert első filmjét az „Úttörő-
ket” nem mutatták be. Aztán megindulnak a fontos szere-
pek. A következő nagysikerű filmekben játszott: Rákóczi 
hadnagya, Föltámadott a tenger, Tizedes meg a többiek 
(Minden idők legnézettebb magyar filmje lett.) Egri csilla-
gok, Isten hozta őrnagy úr, Honfoglalás, Retúr. Sokat szink-
ronizált is Imre bácsi, egyik legjelentősebb szinkronszere-
pében ő volt a gyerekek által kedvelt Hupikék Törpikék 
mesében Törpapa magyar hangja.

A rendszerváltásban fontos szerepet vállalt. Jó barátság-
ban volt az MDF alapító tagságával. Jelenlétével, szavalatai-
val segíti az MDF kampányát, de nem lép be a pártba. Az 
MDF választási győzelme után megkeresik, hogy vállaljon 
funkciókat, legyen képviselő, de nemet mond. Mondván, 
hogy ő színész, nem ért a politikához. 

Halála előtt fél nappal a Magyar Színházban lép fel, ott 
játssza a Csongor és Tündében a Tudóst. A színpadon már 
látni, hogy nagyon beteg, légszomjjal küzd, de végigjátsz-
sza szerepét. Néhány óra múlva otthonában éri a halál. Az 
Óbudai Temetőben helyezik végső nyugalomra a Nemzet 
Színészét, Sinkovits Imrét. 
 

Nagypéntek
Keresztúti ájtatosság a Miród-forrásnál

 
2008-tól a Csákánydoroszlói Plébánia Kemestaródfán a 

Miród-forrásnál tartja a nagypénteki keresztúti ájtatosságot 
és csonka misét. A program hagyománnyá vált, minden év-
ben megrendezésre került. A rendezvény 17 órakor az úgy-
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Keresztútjárás a Miród-forrásnál
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nevezett csonkamisével veszi kezdetét. A templomi szertar-
táson is már sokan vesznek részt, de a keresztúti ájtatosság 
kezdetére megtelik a templom előtti tér. A szentmise után 
egy rövid imát követően általában Cséve Jenő egyházköz-
ségi elnök által vitt kereszt mögé felsorakozva, a kegyhely 
mindenkori plébánosának vezetésével elindul a menet a Mi-
ród-forráshoz vezető keresztúton. A zarándokok, akik a kör-
nyező falvakból és városokból is érkeznek, a kereszteknél 
megállva emlékeznek Jézus szenvedésének állomásaira. A 
stációknál a szövegeket a csákánydoroszlói egyházközség-
hez tartozó 7 faluból érkező hívek olvassák fel. A keresztút 
végén a forrásnál gyertyagyújtással, énekkel és imával em-
lékeznek Jézus halálára a hívek. 
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2012

Ebben az évben ünnepeltük a Miród-forrás kegyhely fel-
újításának és újraszentelésének 10 éves évfordulóját. Ez volt
a fő programunk. Emellett megtartottunk a nagypénteki áj-
tatosságot és 3 gyerekrendezvényt is szerveztünk, de kétség 
kívül a legnagyobb rendezvény a 10 éves évfordulós program 
volt. 

A Miród-forrást 2002. szeptember 22-én szenteltük újjá. 
Ennek az évfordulóját ünnepeltük 2012. augusztus 26-án. 
A program 14 órakor harangszóval kezdődött. Az évfordu-
lós ünnep éppúgy esőben zajlott, mint a kegyhely újraszen-
telése 10 évvel előtte. Ennek ellenére a rendezvény kezdetére 
nagyon sok ember gyűlt össze. A harangszó után kezdetét 
vette a szentmise melyet dr. Pápai Lajos győri püspök atya 
celebrált. A vallási rendezvény után a Miród-forrásért Egye-
sület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kovács 
Ferenc Vas Megye Közgyűlésének elnöke mondott beszédet.

A köszöntők után előadás következett, előadást tartott 
prof. dr. Papp Lajos szívsebész, majd megkoszorúzták a 
Sinkovits emlékművet. Az ünnepre miród-forrásos leporel-
lót, képeslapot és szentképet készítettünk, és újra kiadásra 
került a Miród-forrás története című könyv. A vallási prog-
ram után a kemestaródfai művelődési házban 100 fős foga-
dás zajlott, ahol megvendégeltük mindazokat, akik nélkül 
nem tudtuk volna felépíteni és 10 éven keresztül fejleszteni 
a Miród-forrást. 

A nap végén 20 órától a Tűzoltószertár melletti téren egy 
koncert vette kezdetét, melyen fellépett az Apostol Együt-
tes. Ez a fantasztikusan sikerült koncert méltó lezárása volt 
a sok gonddal, de annál több örömmel tarkított 10 évnek. 
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A 10 éves Miród-forrás évfordulójának képei
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2013

Ebben az évben úgymond nagyrendezvény nem volt a 
forrásnál. A 10 éves évforduló után megálltunk egy picit. 
Ugyanakkor több kisebb programot viszont szerveztünk. 
Ilyen volt a nagypénteki keresztút, és a gyerekrendezvé-
nyek. Az erdélyi vendégek július 20-án érkeztek hozzánk, 
erről külön részben számolok be. 

Karitász nap

2013. május 11-én, szombaton a Szombathelyi Karitász 
munkatársai érkeztek a Miród-forráshoz. Az egész napos 
program alatt megismertettük a vendégekkel a kegyhely és 
a falu történetét. A napot szentmise zárta. A rendezvény al-
kalmával az egyesület egy tál meleg étellel vendégelte meg 
a karitászosokat. 

Gyerekrendezvények

A gyerekrendezvények közül kiemelkedett az a program, 
amikor szeptemberben Orsos atyával közösen egy szentmi-
sével egybekötött ministránstalálkozót szerveztünk a helyi 
művelődési házba. Ekkor osztották szét az ajándékokat a 
leghűségesebb ministránsok között. A program után a mi-
nistránsokat és a vendégeket megvendégeltük egy-egy tál 
étellel. 
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Az erdélyi vendégek látogatása
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2014

Templomjubileum

A 2014-es év legnagyobb egyházi rendezvénye kétségkívül
a templom 100 éves évfordulójának megünneplése volt. A 
templomot 1914-ben építették, azok után, hogy az előző (fa)-
templom egy tűzvészben leégett. Ezen jeles esemény 100 éves 
évfordulóját ünnepeltük meg, azon a meleg júliusi napon.

Július 6-án vasárnap a templom búcsúnapján tartottuk az 
ünnepi szentmisét a templom előtti téren. Az alkalomra a 
Miród-forrásért Egyesület egy a templomban elhelyezendő 
keresztutat készíttetett. A stációk képeit már húsvétra elhe-
lyeztük a templomban. Ezen kívül egy emléktáblát készítet-
tünk, mely az évfordulóra emlékeztet és amelyet Pendli Ri-
chárd faragott. Valamint kiadtunk a templom elmúlt 100 évé-
ről egy könyvet, melynek címe: „Egy évszázad krónikája”. 

Az ünnepi szentmisét celebrálta és a keresztutat megáldot-
ta dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya. A rendezvényre 
meghívtuk azokat a papokat, akik az elmúlt évtizedekben 
Kemestaródfán teljesítettek szolgálatot. Az eseményre és az
ünnepi köszöntő elmondására meghívtuk világi vendégnek 
V. Németh Zsolt környezetvédelemért felelős államtitkár 
urat. Ezenkívül kulturális műsort szerveztünk, melyben töb-
bek között felelevenítettük a templom történetét. A falu hit-
tanosai diákjai versekkel köszöntötték a világi és az egyházi 
megjelenteket. 

A bevonuló zene és egy vers elmondása után Orsos Zol-
tán atya köszöntötte az érsek atyát. Az ajándékok átadása 
után Belső Zsófia elmondta a templom elmúlt 100 évének a 
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Ünnepi szentmisét celebrál dr. Márfi Gyula veszprémi érsek

A 100 éves jubileum alkalmából összegyűlt emberek 
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Dr. Márfi Gyula megáldja a keresztutat és az emléktáblát
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történetét, majd V. Németh Zsolt államtitkár úr köszöntötte 
a megjelenteket. A köszöntő után kezdetét vette a szentmi-
se, melyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya celebrált. 
Az istentisztelet után az érsek atya bement a templomba és 
megáldotta a keresztutat és az emléktáblát. A rendezvény 
után jó hangulatú fogadást tartottunk a művelődési házban. 
A rendezvény forgatókönyve a következőképp alakult:

2014. szeptember 20.

Ünnepi szentmise a Miród-forrásnál
A Miród-forrásért Egyesület 2014. szeptember 20-ra szom-

batra szervezte a másik nagy rendezvényét. A szentmisét 
Orsos Zoltán helyi plébános celebrálta. Ünnepi beszédet 
mondott Majthényi László, Vas Megye Közgyűlésének elnö-
ke. Az ünnepség folyamán megkoszorúztuk a Sinkovits-em-
lékművet, valamint felszentelésre került a Mária Útnak a for-
ráson átvezető szakasza. A rendezvény fő attrakciójaként 
Eperjes Károly színművész tartott nagysikerű, másfél órás 
előadást a kegyhelyen. A rendezvény végén az asszonyok fi-
nom süteményekkel és üdítőkkel kínálták a hozzánk érkező-
ket. 

Egyéb rendezvények
2014-ben is megrendezésre került nagypénteken a kereszt-

úti ájtatosság, valamint 2 gyerekrendezvényt is szerveztünk. 
A körmendi Vasparipa Egyesület is ellátogatott hozzánk. 
Valamint két Kolping csapat is a forrásnál tartotta szent-
misével egybekötött csapatgyűlését. Utóbbiakról egy külön 
fejezetben emlékezek meg. 
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Orsos Zoltán plébános szentmisét celebrál

Eperjes Károly színművész előadása
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Egyéb

Ifjúsági, gyerek- és felnőttrendezvények
a forrásnál

Egy ifjúsági csoport a kegyhelynél

2006. március 15-én nemzeti ünnepünk napján egy fiata-
lokból álló csoport érkezett a kegyhelyhez. A 20-as 30-as éve-
ikben járó fiatalokkal reggel kilenckor találkoztunk a temp-
lom előtt. Az idő nem fogadta kegyeibe a látogatókat, mert 
nagyon hideg, borult időben érkeztek Szombathelyről kis 
falunkba. A látogatók először a templomunkat vették szem-
ügyre, majd leindultunk a Miród-forráshoz. Útközben min-
den stáció kereszt előtt megálltunk, beszélgettünk, valamint 
szemügyre vettük útközben a Mindszenty-emléktáblát is. A 
forráshoz érve megkondult a harang, majd ismertettem ve-
lük a kegyhely régi, valamint felújításának történetét. Végül 
a kis csoportot pogácsával és üdítővel megvendégeltük. A 
látogatás végén megelégedve, és a viszontlátás reményében 
váltunk el egymástól.  

A Sinkovits Emlékbizottság látogatása

Egy szép májusi délutánon a Sinkovits Emlékbizottság 
tagjai tettek látogatást a kegyhelyünknél. Bárány Győző, a 
körmendi kórház vezetője keresett meg az ügyben, misze-
rint a társaságnak az volt a kérése, hogy a 2005-ös emlék-
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Fiatalok csoportja a Miród-forrásnál

A Sinkovits Emlékbizottság látogatása a Sinkovits emléktáblánál
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ülésüket a forrásnál tartsák meg, mivel itt van a környéken 
az egyetlen olyan emlékmű, mely a Nemzet Színészének 
állít emléket. 

A társaság 2002-ben a színész halála utáni évben alakult 
azzal a céllal, hogy művészetét, emlékét, valamint Körmend-
hez való kapcsolatát halála után is megőrizzék, továbbvi-
gyék. A bizottságnak 35 tagja van. 

A társaság tagjai kora délután érkeztek meg a kegyhely-
hez, ahol a falusiak már várták őket. Voltak a tagság között 
olyanok, akik gyalog közelítették meg a helyet, ezzel a ta-
valy felállított stáció keresztjeit is megfigyelhették.

Az idősebbeket autóval szállították le a forráshoz. Az em-
lékbizottság tagjain kívül cserkészek is érkeztek a kegyhely-
hez, akik kulturális műsorral szórakoztatták az egybegyűl-
teket, melynek során, a versmondáson kívül Sinkovits Imre 
cserkésznaplójából is olvastak részleteket. Majd az érdek-
lődők végighallgatták a Miród-forrás régi és az újjáélesz-
tésének a történetét. A rendezvényt megtisztelték részvé-
telükkel a kemestaródfai egyházközségi és önkormányzati 
képviselők, valamint a polgármester is. A kulturális műsor 
végeztével a cserkészek megkoszorúzták a régi cserkészve-
zetőnek, a Nemzet Színészének, Sinkovits Imrének az em-
lékhelyét, majd tisztelgéssel emlékeztek a nagy elődre. A 
protokoll esemény után kötetlenebb program vette kezde-
tét. A Sinkovits Emlékbizottság gulyással vendégelte meg 
az egybegyűlteket. A gulyáshoz fogyasztott pogácsát pedig 
a kemestaródfai asszonyok készítették, valamint a tálalást 
és az ételmelegítést is magukra vállalták. Az egybegyűltek 
a kegyhelyen madárfütty és akácillat mellett a forrás csobo-
gása közepette fogyasztották el az ételt, majd utána az italt. 
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A Kolping család látogatása

2005. június 25-én a körmendi Kolping Család egy több 
helyszínt érintő kirándulás keretében látogatást tett a ke-
mestaródfai Miród-forrás Mária-kegyhelyen.

Maga a Kolping Család tulajdonképpen egy egyesület, 
mozgalom, mely szervezetnek a kitalálója egy Adolf  Kol-
ping nevű ember volt. A mozgalom feladata, hogy tagjaival 
egyre jobban megismertesse a keresztény értékeket, ezál-
tal tettekre serkentse őket. Az első magyarországi Kolping 
mozgalmak a XIX. század közepén alakultak. Körmenden 
1895. július 14-én volt az alakuló közgyűlés, a mozgalom 
akkor 64 tagot számlált. A szervezetben foglalkoztak szak-
mai továbbképzéssel, betegsegélyezéssel, valamint szabad-
idő programokat szerveztek. A körmendi mozgalmat a II. 
világháború után felbomlasztották a többi hasonló szerve-
zettel együtt. A körmendi Kolping mozgalom 1991. decem-
ber 1-én alakult újjá. Elnöke Nagy Lajos, prézese pedig dr. 
Gyürki László prelátus lett. Az elmúlt több mint 10 évben 
fejlesztéseket hajtottak végre a körmendi templomnál, ren-
dezvényeket szerveztek, és minden nyáron kirándulásokat 
szerveztek az ország különböző helyeire, sőt külföldre is. 
2005-ben egy forró júniusi délutánra esett a kirándulás nap-
ja. A Kolping család ellátogatott a Brenner kápolnához, 
ahol szentmisét celebrált dr. Gyürki László prelátus, majd a 
körülbelül 100 fős csapat megérkezett a Miród-forrás kegy-
helyhez. 

A kegyhelynél Szájer István volt polgármester köszöntöt-
te a családot. Beszéde során bepillantást nyerhettünk Kemes-
taródfa község történetébe, valamint méltatta a forrásnál 
történteket, legfőképpen azt, hogy milyen társadalmi össze-
fogással jött létre a kegyhely. 
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A Kolping család a Miród-forrásnál

A szombathelyi Kolping csapat látogatása a kegyhelyen
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A polgármester köszöntője után magának a kegyhelynek 
a régi, és az újjáépítésének a történetét hallgathatták az ér-
deklődők. 

Végül dr. Gyürki László prelátus intézett pár szót az egy-
begyűltekhez. Külön is kiemelve a kegyhely jelentőségét, azt
az összefogást, ami létrehozta ezt a helyet, és köszönetet 
mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a kegyhely lét-
rejöttéhez. 

Az egybegyűltek imádkoztak, énekeltek a kegyhelyen, és 
fogyasztottak a felkínált ételből, melyet a szervezők abból 
az összegből vásároltak, amit a zarándokok a kegyhelynél 
elhelyezett perselybe tettek. A rendezvény kötetlen beszél-
getéssel, és Sinkovits Imre emlékeinek felidézésével zárult. 

2014-ben a szombathelyi és a körmendi Kolping csapat is 
ellátogatott hozzánk. A szombathelyi Kolping csapat nagy 
része eljött velem Rómába II. János Pál pápa szentté avatá-
si ceremóniájára és egy kis római barangolásra. 

Ez a csapat látogatott hozzánk május 31-én. Szombathely-
től Csákánydoroszlóig vonattal jöttek, onnan pedig gyalog 
tették meg az utat a forrásig. A látogatás szentmisével vette 
kezdetét, melyet Gaál Sándor atya celebrált. Az istentiszte-
let után elmondtam a kegyhely történetét, szentképekkel, 
képeslapokkal ajándékoztuk meg a Kolping csapatot. Ez-
után a vendégek Kolping csapatgyűlést tartottak a kegy-
helyen. Végezetül a zarándokokat a Miród-forrásért Egye-
sület szendvicsekkel és süteményekkel kínálta. A program 
jókedvű beszélgetéssel zárult. 

A körmendi Kolping egyesület június 14-én látogatott el 
a kegyhelyre. A látogatás azonos forgatókönyv szerint zaj-
lott, mint a szombathelyieké. A csoport 9 órára érkezett a 
forráshoz, ahol Németh Zoltán atya szentmisét celebrált. 
Ezután szintén elmondtam a kegyhely történetét, majd aján-
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dékosztás következett. A Kolping gyűlés után pedig a kör-
mendiek is elfogyasztották az egyesület szendvicseit, süte-
ményeit és kortyoltak az üdítőkből és a forrás vizéből. 

Körmendi iskolások látogatása

2006. május 13-án egy szép napsütéses szombat délelőtt 
ellátogatott a kegyhelyre a körmendi Kölcsey Utcai Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói 
közül az 5.a és az 5.b osztály. Megtisztelt bennünket több 
idősebb kísérőtanuló, valamint a tanári kar több tagja. A 
gyerekek és kísérőik kerékpárral vágtak neki Körmendről a 
hosszú útnak, akikhez a közeli faluban lakó diákok is csatla-
koztak. A templom előtt egy kis pihenőt tartottak, mely so-
rán megnézték a templomunkat, meghallgatták a templom, 
a falu, és a Miród-forrás történetét. A rövid pihenő után a 
csoport leindult a kegyhelyhez. Útközben szemrevételezték 
a stációk keresztjeit, valamint a Mindszenty-emlékművet. 
A kegyhelyhez érve a gyerekek azonnal „birtokba is vették 
a helyet”, futkostak, játszottak az erdőben. A diákokat po-
gácsával, szendviccsel és üdítővel vendégeltük meg. A leg-
nagyobb sikere mégis talán a szalonnasütésnek volt, melyet 
szinte minden gyerek és felnőtt kipróbált. Osztatlan sikert 
aratott még a kegyhelynél lévő harang, amit sok nebuló 
megszólaltatott. Remélem sikerült a gyerekeknek kellemes 
órákat, időtöltést biztosítanunk. Mindenesetre megeléged-
ve, és a viszontlátás reményében váltunk el egymástól.

Körmendi hittanosok látogatása

A körmendi hittanosok állandó vendégei a Miród-forrás-
nak. Néha csak szalonnát sütni jönnek, néha viszont több 
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A körmendi Kolping család

Gyerekek  kirándulása a forráshoz
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Gyerekek 

Cserkészek táborozása a kegyhelynél
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időt töltve játszanak, túráznak a kegyhelyen. 2011 novem-
berében kézműves foglalkozást is szerveztünk nekik. To-
vábbra is várjuk őket szeretettel. 

A körmendi hittanos csapat az előző könyv nyomtatá-
sának időpontja óta (2012) is rendszeresen ellátogatnak a 
kegyhelyre Buda Brigitta vezetésével. Évente kétszer, ta-
vasszal és ősszel jönnek, és egy kellemes estét töltenek a for-
rásnál, ahol beszélgetnek, valamint szalonnát és kolbászt süt-
nek. Ezekre az alkalmakra plébános(ok) is elkíséri a gyere-
keket, felnőtteket. 

Cserkészek táboroztak a kegyhelyen

2007. július 2. és 7. között a körmendi 55. számú Batthyány 
cserkészcsapat táborozott a Miród-forrásnál. A táborozás el-
ső napján a cserkészek megkoszorúzták Sinkovits Imrének, 
a volt cserkészvezetőnek az emlékművét. Ugyanezen a na-
pon a Miród-forrásért Egyesület vendégül látta a csapatot 
egy tál gulyásra. A cserkészek Kóta Marianna vezetésével a
környék összes nevezetességét meglátogatták. Közben fociz-
tak, barátkoztak a helyi fiatalokkal. Jól érezték magukat a 
kegyhelyünkön. 

8. osztályosok búcsúztatója

A csákánydoroszlói Csaba József  ÁMK minden év júniu-
sában méltó körülmények között búcsúztatja a végzős tanu-
lóit. Ilyenkor a tanulók kirándulnak a környékbeli helyekre, 
játszanak, túráznak. 2006 és 2009 között több alkalommal 
a Miród-forrásnál búcsúztak a nyolcadikosok iskolájuktól, 
tanáraiktól. Ezen alkalmakkor a gyerekek meghallgathatták 
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a kegyhely történetét, majd egy TOTO-t tölthettek ki kisebb 
díjakért. Ezután túrázhattak, szalonnát süthettek, játszhat-
tak a forrásnál. A Miród-forrásért Egyesület ilyen alkalmak-
kor üdítővel, süteményekkel kínálta a nebulókat és kísérői-
ket. A gyerekek egy tál meleg ételt is kaptak. Egyik ilyen 
alkalomkor a nyolcadikosok még fát is ültettek a forrásnál. 
Továbbra is bármikor szívesen vesszük a csákányi tanulók 
látogatását a kegyhelyünkön. 
 

Parlagfű-mentesítési napok

A Miród-forrásért Egyesület 2007 és 2009 között minden 
évben úgynevezett parlagfű-mentesítési napot szervezett 
a csákánydoroszlói Csaba József  ÁMK tanulói részére. 
A programokra szeptember közepén került sor, amikor a 
gyerekek visszatértek a nyári szünetről. A rendezvényt Vas 
Megye Közgyűlése Ifjúsági Bizottsága több alkalommal 
anyagilag támogatta. 

A parlagfű-mentesítés nem a káros növény fizikai irtásá-
ról szólt, hanem egy játékos vetélkedőről. A parlagfű irtá-
son a csákányi iskola felsős tanulói vettek részt (néha a ne-
gyedikes tanulók is eljöttek). Minden osztály kiállított egy 
10-10 főből álló csapatot. A gyerekek 14 órára érkeztek a 
forráshoz, ahol először egy tájékoztatót hallgattak a parlag-
fű ártalmasságáról. Ezután egy 5-6 állomásból álló verseny 
kezdődött. Az egyes állomások egy-egy stációnál voltak. 
Itt különböző feladatokat kellett a tanulóknak végezniük 
(célba dobás parlagfűre, versírás a parlagfűről, stb). Minden 
helyszínen pontokat kaptak a teljesítményükért. Amikor 
minden csapat minden helyszínen végzett a megszerzett 
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A csákánydoroszlói iskola 8. osztályos tanulóinak búcsúztatása

Parlagfű-mentesítési nap a Miród-forrásnál
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Erdélyi vendégeink a kegyhelyen 2010-ben
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pontokat összeadták és a legtöbb pontot szerző csapat lett a 
győztes. A dobogósok oklevelet és kupát, míg a további he-
lyezettek oklevelet kaptak a nap végén. Az egyesület üdítő-
vel és süteménnyel kínálta a tanulókat, valamint csokival a 
pedagógus kísérőket. A parlagfű-mentesítési napok mindig 
nagy népszerűségnek örvendtek, melyet máskor is szívesen 
megrendezünk. Ezúttal mondok köszönetet Varga Gábor-
nénak a rendezvény lebonyolításához nyújtott segítségéért. 

Erdélyi vendégek látogatása

A csákánydoroszlói Csaba József  ÁMK és Csákánydo-
roszló községnek partnerfaluja a székelyföldi Nagyajta köz-
ség. 2010-ben a nagyajtaiak meghívták a csákányiakat egy 
partnerségi látogatásra. Ezen a látogatáson nagy örömmel 
én is részt vettem. Az erdélyiek tavaly nyáron viszonozták 
a látogatást. Az egy hét alatt eljöttek a Miród-forráshoz 
is, ahol nagy szeretettel fogadtuk őket. Elmondtuk nekik 
a kegyhely és a falu történetét, bemutattuk a nevezetessé-
geket. Ezután egy tál meleg étellel, valamint süteménnyel, 
üdítővel meg is vendégeltük őket. Az erdélyiek jó hangulat-
ban távoztak a forrástól. 

A következő látogatásra 2013. július 20-án került sor. 
2013. július 15. és 22. között 50 fő látogatott el Nagyajtáról 
Csákánydoroszlóba és Kemestaródfára a partnerkapcsolat 
keretében. Ennek keretében július 20-án jöttek ismét a Mi-
ród-forráshoz. Reggel 9 órakor érkezett a csoport. Méltón 
fogadtuk a székelyföldi csoportot. Elmondtuk a kegyhely 
és a község történetét. Ezután kulturális program vette kez-
detét, a helyi amatőr csoportok előadásaikkal köszöntötték 
a vendégeket. Ezután a vendégek körbenéztek a forrás kör-
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nyékén, valamint meglátogatták a község templomát, ahol 
megismerkedhettek annak történetével. A Miród-forrásért 
Egyesület bográcsban főtt halászlével és paprikás krumpli-
val vendégelte meg az erdélyi csoportot. A kapcsolat azóta 
is gyümölcsöző, tavaly mi töltöttünk egy csodálatos hetet 
Erdélyben, a következő kemestaródfai látogatásra a könyv 
újranyomása után, 2015. augusztus 1-én került sor.

Állandó fellépőink

Az elmúlt időszakban, de főleg a Kulturális Örökség Nap-
jai rendezvények alkalmával két énekkar fellépéseivel szí-
nesítette a kulturális műsort. Mind a Csákánydoroszlói 
Vegyeskar, mind a Felsőmaráci Asszonykórus nagy buzga-
lommal, szívesen vesz részt rendezvényeinken. Kívánunk 
mindkét énekkarnak sok sikert, és továbbra is várjuk őket 
szeretettel. 

Túraútvonalak

A Miród-forrás kegyhely 2003 januárja óta a Kék Túra 
útvonal, 2006-tól pedig a Szent Márton zarándokút egyik 
állomása lett. Ezen kívül keresztülhalad rajt a Vasfüggöny 
túraútvonal is. 

Mária Út: A legfontosabb túraútvonal, ami érinti a mi 
kegyhelyünket, kétséget kizárólag a Mária Út Közép-Euró-
pa legnagyobb zarándokútvonala. 

A Mária Út Közhasznú Egyesület 2006. május 7-én ala-
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A Csákánydoroszlói Vegyeskar

A Felsőmaráci asszonykórus



p 200 q

kult a Mária Út, (Via Mariane) egy Közép-Európa Szűz 
Mária kegyhelyeit összekötő zarándok- és turistaút lét-
rehozására. A Mária Út kialakítása jelenleg is folyamat-
ban van. Két tengelye van: egy kelet-nyugati Mariazelltől 
Csíksomlyóig és egy észak-déli Czestochowától Medju-
gorjéig. A Miród-forrás a kelet-nyugati ágban található. 
Ha a két útvonalat összekötjük, akkor egy keresztet for-
máz. A kelet-nyugati útvonal 1400 km hosszú és gyalogo-
san 60 nap alatt járható. Az egész út, vagy a kisebb sza-
kaszok csoportosan és egyénileg is járhatók, gyalog vagy 
kerékpárral. Az utat táblák és útjelzők jelölik, és térképes 
zarándokkalauzok készülnek. Az útvonalakra felfűzik a 
különböző zarándokhelyeket, az azokat végigjárók megis-
merhetik a hely épített és kulturális értékeit. A Mária Út 
olyan gyalogút, mely útvonala nagy részben a természet-
ben vezet, kikerüli a forgalmas közutakat. Közép-Kelet Eu-
rópában nincs hasonló méretű zarándokút, ezért nagyon 
örömteli, hogy ez az útvonal kis kegyhelyünket, a Mi-
ród-forrást is érinti.  
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Pénzügyek

A Miród-forrás elkészítésének és fenntartásának, fejlesz-
tésének a költsége, az idei 10 éves évforduló költségeivel 
együtt 11.462.000 forint. 

2002-ben magának a kegyhelynek a kialakítása 600.000 
Ft-ba, a forrás történetének a könyve 150.000 Ft-ba került. 
2003-ban a lourdes-i barlang elkészítése 230.000 Ft-ba, 
2004-ben az út lekavicsozása 210.000 Ft-ba, a stációk felál-
lítása 150.000 Ft-ba került. A 2004-es ünnepélyünk alkal-
mával a prelátus úr egy 400.000 Ft értékű miséző kelyhet 
adott a falunak, melyet a lourdes-i barlanggal és a stációk-
kal együtt szentelt fel Brenner József. 

A két harang összesen 800.000 Ft-ba, míg a harangláb 
70.000 Ft-ba került. A forrás versének márványtáblája 
80.000 Ft-ba, a Mindszenty-emlékmű 110.000 Ft-ba, míg 
az utána tartandó fogadás 120.000 Ft-ba került. 2006-ban a 
hősi emlékmű 438.000 Ft-ba került, a 2006-os könyv pedig, 
200.000 Ft-ba. 2006 őszéig a Miród-forrás kialakításának 
összköltsége 4.500.000 Ft volt.  

2007 januárjában megalakult a Miród-forrásért Egyesü-
let, és innentől kezdve a kegyhely anyagi dolgait ez a szer-
vezet intézi. 

2007-ben a Brenner emlékmű 24.000 Ft-ba, a Székely 
kapu 200.000 Ft-ba, a konferencia 50.000 Ft-ba, az étke-
zés pedig 120.000 Ft-ba került, valamint egy fénymásolót 
is sikerült vásárolnunk 60.000 Ft értékben. A 2007-es költ-
ségek meghaladták a 450.000 Ft-ot. Ezen kívül voltak még 
diák- és felnőttrendezvények. Ebben az évben az egyesület 
560.000 Ft pályázati pénzt nyert. 
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2008-ban az egyesületünk is kivette részét a templom fel-
újításából. A templom felújítása, a taródfai temetőkereszt 
felújítása, és a két rendezvény (templomszentelés, és a te-
metői kereszt szentelése) az egyesület által finanszírozott 
költségei meghaladták az 1 millió forintot. A 2008-as évben 
pontosan 500.000 Ft pályázati pénzt nyert az egyesület. 

2009-ben a templom előtti terület térkövezése és a 48-as 
emlékmű is egyaránt 200.000 Ft-ba került. Továbbá a gye-
rekrendezvények és az étkezések további 100.000-be. Ebben 
az évben az egyesület 448.500 Ft pályázati pénzt kapott. 

2010-ben a három fejlesztés (kemesmáli temető kapuja, 
kemesmáli temetőkereszt, falukereszt) és a rendezvény utá-
ni fogadás összköltsége 365.000 Ft volt. Az egyesület ebben 
az évben 259.600 Ft pályázati összeget nyert. Hozzá kell 
azonban tenni, hogy ebből 200.000 Ft-ot Vas Megye Köz-
gyűlése pénzügyi okokra hivatkozva nem fizetett ki. Ezt az 
összeget azóta sem kaptuk meg. Itt a 200.000 Ft-ot saját 
pénzemből kellett kifizetnem.

2011-ben a Kulturális Örökség Napja rendezvény össze-
sen 235.000 Ft-ba került, és ugyanennyi összeget, egészen 
pontosan 235.300 Ft-ot nyertünk pályázaton.

2012-ben a 10 éves évfordulóra pályázatot nyújtottunk be 
a Leader programhoz. A pályázat sikeres lett, 2.980.000 Ft-
ot nyertünk. Ebből az Apostol együttes koncertje 1.500.000 
Ft-ba került, a többi pénzt pedig a könyvek, leporellók, 
szentképek és képeslapok készítésére, továbbá a rendezvény 
utáni fogadásra fordítottuk. Valamint sikerült vásárolni egy 
mobil erősítőt (nagypénteken nem kell többet kölcsön kérni 
a hangosítót) és egy sörpad garnitúrát. 
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2013-ban összesen 820.000 Ft-ot nyertünk pályázaton. 
Ebből 500.000 Ft-ot könyvkiadásra fordítottunk. Ebből az 
összegből adtuk ki az „Egyházközségek az Őrség kapujá-
ban” című könyvet. 320.000 Ft-ot pedig a 2013-as rendez-
vényekre és a forrás körüli teendők költségeire fordítottuk. 
Ebből 70.000 Ft-ot Vas Megye Közgyűlésétől, 250.000 Ft-
ot pedig a NEA alapból kaptunk. 

2014-ben a helyi Önkormányzattól kaptunk 50.000 Ft-ot 
melyet a kegyhely csinosítására fordítottunk. Ezen kívül 
557.000 Ft-ot pályázati úton nyertünk a NEA-tól. Ebből az 
összegből vásároltuk a templomba a stációkat, ebből csinál-
tattuk az emléktáblát, ebből az összegből készült a temp-
lom elmúlt 100 évét bemutató könyv, és ebből fizettük a 100 
éves évforduló rendezvényének a költségeit. Valamint ebből 
fedeztük az őszi miród-forrásos rendezvényt is. 

2007 óta a költségeket a pályázatok nem fedték be teljesen.
A fennmaradó mintegy 570.000 Ft-ot adományokból, tag-
díjakból, perselypénzekből és családi hozzájárulásokból fe-
deztük. 

2002 és 2006 közötti megvalósítás során a következő támo-
gatásokat kaptuk. Az önkormányzat a négy év alatt 480.000 
Ft-tal járult hozzá a költségekhez. Vas Megye Közgyűlése 
350.000 Ft-ot adott. Gróf  Alfons Mensdorf  Pouilly 250.000 
Ft-ot, Barbara Hemmelmayr 450.000 Ft-ot adott, és az útra 
lakossági gyűjtésből 150.000 Ft gyűlt össze. A többi költ-
séget dr. Gyürki László prelátus állta, körülbelül 2 millió 
Ft-ot. A költségekhez hozzávehetők a faanyagok, melyeket 
a családom biztosított ingyen, körülbelül 300.000 Ft ösz-
szegben.
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Amikor nem úgy mennek a dolgok

Bizony az elmúlt évtizedben voltak időszakok, amikor 
nem úgy mentek a dolgok, ahogy szerettük volna, ahogy el-
terveztük. Voltak kisebb ügyek és voltak súlyosabbak. Vol-
tak próbatételek, amikor emberekkel, szervezetekkel kellett 
megküzdeni a fejlődés érdekében. Sajnos néha a pénztelen-
ség is rányomta a bélyegét a működésre. Itt kiemelném azt 
az eseményt, amikor 2010-ben Vas Megye Közgyűlése nem 
fizette ki a pályázati pénzt, miközben a beruházások már 
folytak. Lopások is előfordultak, összesen 4 gyertyatartót 
vittek el illetéktelenek, valamint egyszer a perselyt is feltör-
ték. Az időjárásnak is ki van téve a kegyhelyünk. Az is baj, 
ha kevés a csapadék, de az is, ha sok. Utóbbi egyrészt meg-
zavarhatja a rendezvényeket, ami sajnos az elmúlt 10 évben 
nagyon gyakran előfordult. Másrészt viszont nagyobb káro-
kat is okozhat. Ahogyan tette azt 2009-ben is a hatalmas ár-
víz során. 2009. június végén nagy esőzés zúdult a község-
re, a kegyhelyre és a környező falvakra, aminek következté-
ben megáradtak a környékbeli folyók. A Rába visszaduz-
zasztotta a Pinkát és a Strémet, emiatt az utóbbi elöntötte a 
Miród-forrást és környékét. A kemestaródfai önkéntes tűz-
oltók a segítségünkre siettek, de ők sem tudtak semmit ten-
ni a vízzel. A kegyhelyről a szobrokat és egyéb tárgyakat el 
kellett szállítani. A Miród-forrásban mintegy méteres víz 
állt, valamint a stáció 11-es keresztje, és az út egy része is víz 
alá került. Az ár levonultával hatalmas összefogással meg-
tisztítottuk a kegyhelyet, hogy az ünnepséget meg tudjuk 
rendezni. Azonban a rendezvény előtti napon egy hatalmas 
felhőszakadás úgy kimosta a forráshoz vezető utat, hogy az
azon való közlekedés balesetveszélyes lett volna. Ezért a 
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Méteres víz a Miród-forrásnál

Az utakat is elmosta a nagy esőzés
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Szűcs Gábor látványterve a szabadtéri oltárról
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kegyhelyet egy hétre le kellett zárnunk. Az oltár és az 1848-
as emlékmű szentelése során a perselybevételt az út kijaví-
tására fordítottuk. Az út felújítása 70.000 Ft-ba került, me-
lyet Császár József  csákányi vállalkozó végzett el. Azóta a 
kegyhely ismét jól megközelíthető. Köszönet mindenkinek, 
aki hozzájárult az árvíz és a felhőszakadás utáni felújítási 
munkálatokhoz. 

Összességében azonban csak a szépre emlékezünk, ezek-
ből úgyis sokkal több volt. És remélhetőleg még sokkal több 
lesz az elkövetkezendő években, évtizedekben. 

Tervek

Ami a további terveket, lehetőségeket illeti, egy dolgot sze-
retnénk még megvalósítani, ami pedig egy felépítmény, egy 
szabadtéri oltár. Mindig is tervem volt, hogy egy szabadtéri 
oltárt építünk a kegyhely fölé, hogy kisebb rendezvényeket 
akár esőben is meg tudjunk tartani. Az oltár tervei tavaly 
novemberre Szűcs Gábor jóvoltából elkészültek. A tervek 
alapján beadtuk a pályázatot a Leader Programhoz az ol-
tár felépítése érdekében, azonban a pályázat nem nyert tá-
mogatást. Az oltár építésének a költsége mintegy 5 millió 
forint lett volna. Mindenesetre nem mondtunk le róla, a ter-
vek megvannak. Minden lehetőséget meg kívánunk ragad-
ni, hogy elkészüljön Kemestaródfán, a Miród-forrásnál a 
szabadtéri oltár.  
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Köszönet

Álljon itt most azoknak a névsora, akik munkájukkal és 
anyagilag segítették a kegyhely felújítását. 

Gróf  Alfons Mensdorf  Pouilly
Barbara Hemmelmayr

Egyed Gyula
Dr. Gyürki László

Nagy Gábor
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kemestaródfa

Önkormányzat Kemestaródfa
Rázsó Imre Szakközépiskola

Szájer István 
Takó Gábor
Tóth Imre †

Vas Megye Önkormányzata

Balla Árpád  id. Cséve Jenő
Belső János †  Egyed József  
ifj. Belső János  ifj. Fülöp Dezső
Benczik Gyula  Fülöp Tibor
Berbás János Gueth Lajos
Bogdán Ferenc Hertelendi János †
Bohus Ferenc † Hertelendi József
Bombolya János Hertelendi Tamás
Borbély Károly      Horváth Ferenc
Brodorics Tamás  Horváth György
Császár József  Horváth János †
Császár László  Horváth László
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Horváth Miklós  Sass László
Horváth Sándor  Schrei Antal
Károlyi Gyula  Sibinger Miklós
Király János  Simon Gyula
Kovács György  Soós Róbert
Kovács Tamás  ifj. Spaits István
Kovács Tibor  Spaits László
Márffy József   Strinyi József  †
Mazalin János †  Szájer István
Meixner Balázs  Szeifert István
Meixner János †  Takó Gyula
Meixner József  †  Takó Imre
Meixner László  Takó József
Németh István  Takó Józsefné
Németh István †  Takó László †
Németh Jenő †  Tóth Jenő
Németh Zoltán  Tóth László †
Ozsvár János  Várnagy József  †
Pendli Géza  Viserálek László
Pendli Richárd  Viserálek Zoltán
Péter Árpád †  Dr. Zimics Béla †
Sass Imre  Zimics Tibor 
Sass János †

Külön köszönetet kell mondani az asszonyoknak, akik 
minden ünnepség alkalmával kicsinosítják a kegyhelyet és 
környékét, továbbá finom sütemények sütésével segítséget 
nyújtanak a fogadások alkalmával.
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Versek a Miród-forrásról

A Miród-forrás verse

Erdő csendes mélyén, áldott völgy ölén,
A hegyoldali Szent Szűz ősi kegyhelyén,
Harang szava kondul, ének hangja száll,
Köszöntgetni jöttünk téged, Szűzanyánk.

Ahol dohos fű és lombos ág,
Itt élt remetén, kinek őrzi lábnyomát.
Itt borultunk térdre és szállt fel imánk,
Légy ezerszer áldott, édes Szűzanyánk.

Jó nekünk itt lenni, hűs forrás tövén,
Hallgatni a víznek csobogás neszét,

Hull a perc, az óra, mormolják a habok,
Eljön egyszer az is, melyben meghalok.

Segítsél úgy élni, édes Szűzanyám, 
Boldogan várhassam életem alkonyát,
Amely mindörökre majd tehozzád fűz,

Hófehér, szeplőtelen, hegyoldali Szent Szűz.
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Takó Gábor

Így volt

Így volt az álom
A kegyhelynek ajánlom.

Felszentelt kegyhely áll a falu végén,
Újabb csillag ragyog Isten szent egén.

Építették sok munkával a falusi emberek,
Kik segítséget nem sajnáltak, jött fiatal és öreg.
Miród-forrás avatóján jöttön jött a serény nép,

Esővel, sárral nem törődve még örült is ki belelép.

Így volt az álom, 
A kegyhelynek ajánlom.

Dacolva aszállyal és árral,
Csordogál a forrás nagy magányában.

Dehogyis magányos, látogatják az emberek,
Hoznak sok virágot, van is ott rengeteg.

Sok zarándok így zokog,
Itt vagyunk, és imádunk, míg a szívünk csak dobog.

Így volt az álom,
A kegyhelynek ajánlom.

Nem is oly rég a helyet még a gaz verte fel,
Most Máriát dicsérő ének hangzik fel.

Az álomból valóság lett, 



p 212 q

A fogadalomból tett.
A fájdalomból boldogság, a kiáltásból tett.

Áll a kegyhely melyet Mária örömmel birtokba vett.

Így volt az álom, 
A kegyhelynek ajánlom.

A kegyhely emlékhely is egyben,
Boldog Batthyányt tartjuk nagy kegyben.
Bernadett és Mária a barlang két lakója,

Légy áldott szemek gyógyítója.
A stáció keresztjei visznek a forráshoz,
Ki onnan feljön, magával áldást hoz.

Így volt az álom,
A kegyhelynek ajánlom.

Miród-forrás őrei,
Kedvüket semmi sem szegi.

Kicsik még ők iskolások,
De a kegyhelyet így is ellepik az általuk hozott virágok. 

Gyűjtés is volt biz ám,
Gyűlt az összeg lett is egy szép nagy szám.

Összeadták segítőkész emberek,
Tudtuk mi ezt, a taródfaiak ilyenek.

Lett is kavics rengeteg,
Milyen lett az út? Hát remek.

Így volt az álom,
A kegyhelynek ajánlom.
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70 év fölött más már pihen, 
A kegyhely plébánosa nem ilyen.

Hajt, küzd, és a forrást tervezi meg,
Ezért az Isten segítse meg.

Van még valaki,
Egy cégvezető, aki szokott segíteni.

Pedig tavaly nagy trauma érte,
Veszélybe került hőn szeretett cége.

Így volt az álom,
A kegyhelynek ajánlom.

Zarándokok érkeznek közelről és távolról,
Örvendve távoznak a forrástól.

Mert tudják, hogy Taródfa határában van egy hely,
Mely két éve már kegyhely.

Visszajárnak mindannyiszor,
Nem is tízszer, százszor.

Visszajönnek, mert tudják,
A forrást lelkes falusiak óvják.

Óvja még valaki föntről,
Ő az, ki lejött hozzánk az égből.

Így volt az álom,
A kegyhelynek ajánlom.
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Kónya Mária 

A Miród-forrás

Faluszéli erdő lankás, lágy ölében,
Egy hűs forrás fakadt ott a fák tövében.
A múlt században elektromos határzár 
A hű zarándokoktól elzárta a forrást.

A régi időkben Rákos-kútnak hívták,
Ma már egy új nevet kapott: Miród-forrás.

Gyógyító erővel bírt hűsítő vize,
Hideglázban szenvedők gyógyultak tőle.

Cserkészeivel táborozott a völgyben,
Későbbi nagy művészünk Sinkovits Imre.

A példás nagy magyar előtt tisztelegve,
Emléktáblát állítottak a kegyhelyre.

Látogattak ide fáradt zarándokok,
Padokon pihentek magyarok, osztrákok.
A forrás mögött állt a Szűzanya szobra,

Árva magyarságunk hű pártfogója.

Mária tisztelő megtört édes haza,
Célzott a történelem kegyetlen nyila.

A forrást betemették, vasfüggönyt húztak,
Vallást nem tisztelve keresztet romboltak.
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Feledés fedte be a búcsújáró helyet,
Elmaradtak lassan a hívő emberek.
Évtizedek múlva ledűltek a falak,

Szabadság fényében csillagok ragyogtak.

Áldozatos szívek emberi akarat,
A felújításhoz segítséget nyújtottak.

Áll a szobor, a kereszt, hitünk szent jele,
Hangzik a zarándokok hálaéneke.

Úrrá lett a nemzeten a bizonytalanság,
Csonka hazánk népe segítségért kiált.

Hegyoldali Szent Szűz árassz szeretetet,
Ennek hiányában fásulnak a szívek.

Vallásszabadságért szárnyaljon imánk,
A túléléshez ad erőt Égi Szent Anyánk.

Dicsérő énekkel, Szent Szűz köszöntsenek,
Tiszteljék újraszentelt, áldott kegyhelyed.
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