
XII. PIusZ PáPa Imája
Ó, Mária, szép, mint a Hold, sugárzó, mint a Nap, akinek arcát nézik a boldogok, 

és visszatükrözik az angyalok, tedd, hogy mi, gyermekeid, hasonlók legyünk Hozzád! 
Add, hogy lelkünk befogadja szépséged egy sugarát, amely az évek haladtával sem hal-
ványul el, hanem újból felragyog az örökkévalóságban. Ó, Mária, mennyország nap-
sugara, keltsd föl az életet mindenhol, ahol halott, világosítsd meg az értelmet, ahol 
homály takarja! Valahányszor visszasugárzol gyermekeid arcán, legyünk a Te fényed 
és izzásod visszasugárzásai! Ó, Mária, aki szép vagy, mint a Hold, pompázó, mint a 
Nap, erős, mint a rendezett hadsereg, add, hogy ne a gyűlöletre támaszkodjunk, ha-
nem vessük magunkat a szeretet lángjába. Ámen.
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A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 3. szám 2011. január

Nemcsak építeni szeretnénk a kegyhely jövőjét,
hanem feltárni az elmúlt 90 év történetét és megtalálni benne Mária jeleit.

„Az igazi hívők alávetik magukat és engedelmeskednek a Szent Szűznek, mint jó édesanyjuknak, Jézus Krisztus példájára, aki a harminchárom évből, 
melyet a földön töltött, harmincat arra fordított, hogy Atyját, az Istent, éppen szent Édesanyja iránti teljes és tökéletes alárendeltségével dicsőítse.”*

* A fejléc idézetei Monforti Grignon Szent Lajos A tökéletes Mária-tisztelet című könyvéből valók.
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„Amint a természet rendjében a gyermeknek apja és anyja van, úgy a kegyelem rendjében is
az Egyház igaz gyermekeinek Isten Atyjuk, Mária pedig az édesanyjuk.”

„Kedves Híveim! Ez a nemzet volt a dicsőség 
nemzete egy félezreden keresztül, két száza-
don át vérző-szenvedő nép. A huszadik század 
megint vér- és siralomvölggyé tette ezt a földet. 
Legyünk most az imádság nemzete! Ha újból 
megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és 
bizalmat meríteni. Én is a milliók imahadjára-
tában és édesanyám mostantól még szorosabb-
ra fogott rózsafüzérében bízom. Ne veszítsétek 
el bizalmatokat!…Ha Isten-Atyánk és Mária-
Anyánk segít, akarok lenni népem lelkiisme-
rete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek 
ajtaján...”

Mindszenty József hercegprímás sorai ak-
tualitásukból semmit nem veszítettek, 2011 
januárjában, az új év első napjaiban éppolyan 
aktuálisak, mint voltak abban a vészterhes idő-
ben, 1945-ben, amikor a főpásztor megkapta 
a magyar egyház vezetésére szóló kinevezését 
XII. Piusz pápától. Egy rettenetes, világot ren-
gető háború végén járt akkor az ország, tele 
veszteségekkel, csalódottsággal, emberáldo-
zatok millióival, és a kommunizmus emberi-
ségellenes kísérletének már érezhetően köze-
ledő hatalmi fenyegetettségében. Székfoglaló 
beszédében, melyből idéztem a bevezetőben, 
a főpásztor hitet tett az imádság ereje mellett. 
Amellett az erő mellett, amely Isten végtelen és 
múlhatatlan gondviselő szeretetébe vetett bi-
zalmat jelent. Amellett az erő mellett, amely az 
embert teremtése kezdetétől képessé teszi arra, 
hogy az életét, a sorsát Isten kezébe adja, hogy 
szándékát kutatva, terveibe belesimulva, szol-
gálatként, sőt küldetésként élje meg földi életét. 
Hogy ennek szellemében cselekedjen önmagá-
ért és másokért, építse Isten országát a szeretet 
erkölcsi törvényei szerint, s kapott talentumait 
latba vetve alkosson önmaga örömére és mások 
javára, lelki gazdagítására.

Mindszenty egy olyan történelmi időszak-
ban élt, amikor a háborúban kiszenvedett ma-
gyar nép lelki és megélhetési kapaszkodókat 
keresett az ínség szorításában egy ország rom-
jai fölött. Az akkori kor számára azonban Isten 
még abszolút bizonyosságot jelentett, léte meg-
kérdőjelezhetetlen volt. Eleven volt a hit még 
az emberekben, s eleven a hitből fakadó imád-
ság; megvolt bennük a felelősség vallásetikai 
igénye az önvizsgálatra, a lelki megtisztulásra. 
Ma, 2011 jelen valóságában ugyan háborúk-
tól kiszenvedett népről nem beszélhetünk, bár 
kétségtelenül sokan keresik a gazdasági válság 
útvesztőiben a megélhetési kapaszkodókat, és 
vannak, akik önhibájukon kívül az eladóso-
dásnak olyan mélységeibe zuhantak, hogy visz-
szafordulásuk emberi léptékben szinte lehetet-
lennek látszik. De az igazi probléma mégis az, 
hogy az Istenbe vetett hit rendült meg kataszt-
rofálisan. Mert a gondok, veszteségek, a kilátás-
talannak tetsző helyzetek, a tragédiák okozta se-
bek (melyekből az előző évben is bőven kijutott 
nekünk, magyaroknak) sokkal hamarabb gyó- 
gyulhatnak, és az újrakezdést reménykedőbben, 
bizakodóbban élheti meg az ember, ha van lel-
ki kapaszkodója. A kommunista-szocialista éra 
előretörésével csak kevesen tudták/merték vál-
lalni a fenyegető egzisztenciális jövőtlenséget 

hitük megőrzéséért, és még kevesebben merték 
– rejtőzködve akár – vallásukat gyakorolni az 
ellenszélben is. S aztán erre az ateista-félateista 
világra a diktatórikus politikai bilincsektől való 
látszatszabadulás „rendszerváltoztató” éveiben 
ráborult egy még veszélyesebb ideológia, amely 
Isten létezésének vagy nem-létezésének a vitá-
ját a közömbösség, az értéksemleges szemlélet 
fegyverével hallgattatta el. Ezzel utat nyitott 
annak a hamis és romboló elméletnek, amely 
szerint nincs jó és rossz, igazságos és igazság-
talan, nincsenek bűnök és erények, mert min-
den megítélés a helyzettől és az abban szereplők 
szemléletétől függ. A keresztény hit és az ebből 
fakadó erkölcs tehát nem lehet szabályozó elv 
egy „demokratikus” társadalomban – ömlött az 
információs csatornákon –, mivel az az emberek 
lelkiismereti, politikai, gazdasági autonómiáját 
sértené, és az egzisztenciális önmegvalósításhoz 
való szabadságot csorbítaná, ami összeegyez-
tethetetlen egy „Európába tartó modern társa-
dalommal”. Az elmúlt másfél-két évtized – hol 
kikényszerített, hol fölső szinten is jóváhagyott 
gyakorlata – megmutatta, hová vezet a „mindent 
szabad, amíg más érdekeit nem sérti”-elv és an-
nak totális szabadosságot megengedő érvényesí-
tése nemzetünk életében a lelkiismereti szabad-
ság kaméleonkodó leple alatt, s látható, milyen 
erkölcsi rombolást vitt végbe közéletünkben, 
kulturális életünkben, sőt még pedagógiánk te-
rén is.

2011 a magyar valóságban tehát valóban víz-
választó értékű esztendőnek ígérkezik, és esélyt 
ad arra, hogy tiszta lappal újra kezdjünk. E „víz-
választás” most nem politikai, nem gazdasági – 
az már megtörtént – hanem kiemelten morális 
vonatkozású. 

Nemrég egy ismerősömet látogattam meg ott-
honában. Sajnos, már hónapok óta tudjuk, hogy 
súlyos betegségben szenved. Hosszan beszélget-
tünk mindennapjairól, arról, hogy a halál fenye-
getése mennyire felkavarta, s hogy könyvekkel, 
tévézéssel próbálja gondolatait a bajokról elterel-
ni. Búcsúzáskor ígértem neki, hogy imádkozni 
fogok érte, s buzdítottam, hogy próbálja meg ő 
is ezt tenni. Vittem is neki egy betegeknek szó-
ló kis imafüzetet. De ő legyintett: „Imádkozás?! 
– mondta – itt az már nem segít…” Próbáltam 
meggyőzni, hogy az imádság a legfőbb erő, hogy 
az ima nem „csak” nyugtató (ahogy ő gondolja), 
hanem „minden”. Az az eszköz, amely helyre-
állíthatja a kapcsolatot Isten és ember között. 
Teremtő és teremtett között. Amelynek révén 
kitisztul a lelki égbolt és megvilágosodik a jövő. 
És ez már a gyógyulás előszobája!

Pár nap múlva csengett a telefon, ismerősöm 
boldogan számolt be róla, hogy imádkozott a 
füzetecskéből és emlékezetből is, hiszen gyer-
mekkorában a családjában még rendszeres volt 
a közös imádság. „Nem is gondoltam, hogy tudok 
még imádkozni” – mondta. Majd elszoruló han-
gon hozzátette: „…s nem hittem, hogy  Isten még 
meghallgat engem”.

Emmánuel! Velünk az Isten! Hallottuk, éne-
keltük nemrég Karácsony áhítatában. Az Igében 
nincs szó arról, hogy mikor és hol és meddig 
van/lesz velünk az Isten. A kijelentés ugyanis 

öröktől fogva és örökké tart. Isten nem hagyja 
el az embert soha, jóllehet az ember néha úgy 
megy el Isten mellett, hogy észre sem veszi Őt, 
vagy úgy tesz, mintha nem látná meg. És sok-
szor el is fordítja az arcát tőle, mint a gyermek, 
aki úgy véli, ha befogja a szemét, őt sem látják 
majd. Isten reánk figyelő tekintetétől sokan 
menekülnek, pedig Isten nem valamiféle csősz, 
vagy rendőr, még csak nem is ellenőr. Levente 
Péter, a jeles színész-pedagógus mesélt nekem 
nemrég egy interjú során gyerekkoráról. Egy 
alkalommal megkérdezte édesapját, hogy mi az 
a háromszög a templomban, amelynek a köze-
pén egy fekete kör van. „Isten szeme” – mondta 
az apja. Mire ő mosolyogva idézte a tisztelendő 
bácsit, aki a hittanórán szokta skandálni: „Isten 
szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!” De édes-
apja elmagyarázta neki: „Isten nem ellenőriz, 
hanem őriz, fiam! Hogy ne érezd magad soha 
egyedül, ha én már nem leszek, vagy nagyon tá-
vol leszek tőled, mert az Úr mindig veled lesz és 
őriz téged…”

Bizonyára a mindig velünk lévő Isten is vá-
gyik arra, hogy néha megszólítsuk Őt. Hogy 
megkérdezzük, mit gondol rólunk, a világról, és 
mit szól a mi terveinkhez. Hogy elbeszélgessünk 
vele. Hogy merjük rábízni gondjainkat, segítsé-
gét kérni terheink hordozásához, gyermekeink, 
nemzetünk jövőjének tervezéséhez, s hogy hét-
köznapi sebeinkre írt, botlásainkra bocsánatot 
nyerjünk Tőle. S hogy hálát adjunk a kegyel-
mekért, amelyekkel elhalmoz minket életünk 
során.

Mindszenty, a fehér vértanú – akiről emléke-
zetes filmet láthattunk nemrég – példát adott 
Isten-kapcsolatával a XXI. század emberének, 
nekünk is. Példát adott, hogyan kell Isten-
Atyánkkal és Mária-Anyánkkal (legfőbb anyai 
közbenjárónkkal) lelki kontaktusban helytállni, 
hitben, reményben, szeretetben élni akár ember-
próbáló, lélekcserélő időkben is, és jövőt tervez-
ni alázattal, bizalommal, annak tudatában, hogy 
Isten (Atya-Fiú-Szentlélek) mindig velünk van.

Mindszenty életének ezen üzenetével kívánok 
most kegyelmekben gazdag, békés, reménységes 
új esztendőt a Rab Mária Híradó minden Olva-
sójának!

Legyünk aZ Imádság nemZeTe!
ToLdI Éva
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„Ha Mária gyökeret vert egy lélekben, a kegyelem csodáit hozza létre, amelyeket csakis Ő tud létrehozni.”

születésemkor anyám mosolyogva fel-
kiáltott: „Csak” lány! Ízig-vérig katona 
apám, aki – sohasem tudta volna elkép-
zelni, hogy lánya legyen: meghatódva, 
végtelen nagy boldogsággal és örömmel 
fogadott. gondoskodó szeretetét élete vé-
géig éreztem. gyuri öcsém három év múl-
va született.

Apám a harmincas évek elején Buda-
pesten a Ludovika Akadémia tanára volt, 
majd 1934-ben Vácra helyezték a Damja-
nich János Kerékpáros Zászlóalj parancs-
nokának. Nem voltunk gazdagok, hiszen a 
katonatiszti fizetés bizony csekély volt, de 
ezt mi gyerekek sohasem éreztük. Apám 
mindent elkövetett, hogy felhőtlen, boldog 
gyermekkorunk legyen. Sokat játszott ve-
lünk, megtanított a természet szeretetére, 
együtt jártuk a pilisi erdőket, ahol szamó-
cát, gombát szedtünk, patakokban köve-
ken ugráltunk. Este azután jött a „kullancs 
vizit”, mindig összeszedtünk egyet-kettőt, 
de akkor még a kullancsok is szelídebbek 
voltak. 

Sovány, vérszegény gyerekek voltunk. 
Minden ebéd előtt egy nagykanál csuka-
májolajat kellett lenyelnünk, amitől ir-
tóztunk. Szüleim sokat aggódtak értem, 
minden ragályos betegséget elkaptam… 
Három éves koromban játszás közben le-
nyeltem öt darab réz kétfillérest, amit vé-
gül is műtéti úton kellett eltávolítani.

Legszebb gyerekkori emlékeim a kará-
csonyok voltak. Apám mindent elkövetett, 
hogy az ünnep felejthetetlen legyen. Nagy-
szüleim is nálunk voltak ilyenkor. A fát az 
ebédlőben állították fel és Apám díszítette. 
Az ajtók zárva, az ablakok lefüggönyözve, 
s mi halkan jártunk és figyeltük a kiszű-

rődő zajokat. Felsikoltottunk, amikor egy-
egy szaloncukrot találtunk a földön, „amit 
nyilván az angyal ejtett el”… Délután min-
denki szépen felöltözött, Apám atillába, 
Nagyanyám elővette szebbik lornyonját… 
Azután csengettek, megnyílt az ajtó és 
előttünk állt a mennyezetig érő karácsony-
fa, csak a gyertyák világítottak. Még ma is 
érzem azt a békebeli hangulatot és a fenyő 
illatát.

1940-ben Jutasra kerültünk, ahol a 
tiszthelyettes-képző iskola parancsnoká-
nak nevezték ki Apámat, és tábornokká 
léptették elő. Itt sajnos, egyre kevesebbet 
lehettem vele, minden idejét az iskola 
foglalta le. Mikor együtt voltunk, igye-
kezett minket az életre nevelni. Megkö-
vetelte a tiszteletet embertársaink iránt; 
a negatív vélemény-nyilvánításokat, a 
pletykát szigorúan tiltotta. Nagy súlyt 
fektetett a pontosságra, a fegyelmezett 
viselkedésre. Sok előnyét éreztem ennek 
a háború utáni hosszú és nehézségekkel 
teli életemben. A mai apák nagy része ta-
nulhatna tőle…

Tizenhat éves koromban megengedték, 
hogy elmehessek a tiszti bálba (ami bizony 
a háború miatt már csak halvány mása volt 
a régi szép és vidám báloknak), és büsz-
kén nézte, hogy egész éjjel táncoltattak. 
Kis ártatlan szerelmeimet elnéző mosoly-
lyal kezelte, soha nem haragudott érte, de 
éreztem, hogy figyel. Istenfélő ember lévén, 
örömmel foglalkozott a tábor mögött lévő 
Rab Mária-forrással. Azonnal rendbe ho-
zatta az eléggé elhanyagolt kegyhelyet. 

egy IgaZ magyar kaTona
markóCZy angÉLa

Markóczy Angéla – 2010. Budapest

Markóczy család – 1931. Budapest

Markóczy Jánosné – 1937. Vác Markóczy Angéla és György – 1934. Vác
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„A világ rendkívüli gonoszsága miatt nehéz az igazságban kitartani. A világ oly romlott, hogy a jámbor szívek, ha nem is annak szennyétől, de porától 
majdnem szükségszerűen bepiszkolódnak. Egyenesen a csodának egy neme, ha valaki erősen áll ebben a rohanó áradatban anélkül, hogy elsodortatnék:

a háborgó tenger közepette anélkül, hogy meg ne betegednék. Szűz Mária az egyetlen hűséges szűz, akiben a kígyónak része nem volt.”

Tóth Zsuzsanna Sára

a fenyő mesÉje
Csillagfényes karácsonyéj,
Havas erdőben vén fenyő mesél:
– Sok éve történt e napon,
szárnyak suhogtak a domboldalon.
Angyalkák zengtek Ave Máriát,
S pásztorok mondtak szívükből imát.
Lent a barlang mélyén gyermek született:
– Megváltónk Ő lesz! – súgták a hegyek.
Harang zúgott messze tájakon,
Gyertya égett minden ágamon.
Hóbundámon dió, mogyoró,
Fagyott törzsemhez szénát fútt a Hóapó.
Iderepült sok éhes Kis-madár,
Ágam alá bújt egy Őzi-pár.

Szikrázó csillag állt meg felettem,
Megköszöntem, hogy ezt megérhettem.
– Eljöttem, Jézuska, jászolodhoz most,
köszönöm, hogy megváltod e bűnös világot.
Engedd, hogy elégjem melegítve Téged,
Óh, hogy meg ne fázzon kegyes Istenséged!
Rám nézett kedvesen, s szeme sugarától,
Mennyből alászállott egy gyémántos fátyol.
 Kedves vén Fenyő! – csilingelt a hangja:
Jóságodnak meglesz a jutalma,
Karácsony éjszakán, születésem napján,
Arany, ezüst lesz majd a fenyők ágbogán.
Csengő és gyertya is díszít majd Bennetek,
Angyalsereg jön fel a hegyre értetek,
Örömöt és békét visztek mindenfele,
Tapsol és ujjong a gyerekek serege;
S ünnep után, ha lehull a lombotok,
Rátok borítom e gyémántos takarót.
Ebben jöttök hozzám fel a magas Égbe,
Csillagok közt ragyogón, a nagy mindenségbe! 

Öreg fánk a mesében, hogy idáig jutott,
Megpillantott az égen egy hulló csillagot.
Titkos zene zsongott át a fákon;
Számára ez lesz az utolsó karácsony…
Ágán kigyúltak a gyertya-csillagok,
S könnyként a sok gyertya rácsorog.
Fehér hó lepi el óriás süvegét,
S megadóan tárja ég felé ág-kezét.
Ereiben a borostyán-méz utolsót dobog:
„Köszönöm, hogy rám találtál!
Uram! Itt vagyok!”

Kibővítette, padokat, térdeplőket ál-
líttatott, hetekig dolgoztak kőművesek, 
kertészek a szabadidejükben, természe-
tesen mind jutasi katonák. Nyaranta, a 
nagy ünnepeken ott tartották a szentmi-
sét. Emlékszem, egy alkalommal Haász 
István tábori püspök úr, amikor Jutasra 
látogatott, a „Rab Máriánál” celebrálta 
az istentiszteletet a tisztikar és a hallga-
tók részvételével.

A tiszti tábor – ma úgy mondanánk, 
hogy lakótelep – a főépülettel szemben, 
az országút túloldalán volt a fenyőer-
dőben. Földszintes házakban laktunk, 
virágokkal teli parkban, ahol tenisz és 
tekepálya, fürdőmedence is volt, s ne-
künk, gyerekeknek mindez paradicsom-
nak tűnt. 

1942-ben az egyik kislánynak magas 
láza lett, majd másnapra a végtagjai meg-
bénultak. Gyermekparalízist kapott, ami 
tudvalevően nagyon ragályos betegség és 
gyógyíthatatlan. (A védőoltást csak az 
’50-es években fedezték fel.) Nagy volt a 
riadalom, hiszen szinte minden család-
ban voltak gyerekek, akik előző nap még 
együtt játszottak szegény kislánnyal. Az 
anyák minden nap elmentek a Rab Má-
ria-forráshoz, segítségéért imádkozva. A 
veszély elmúltával hálaadó márványtáb-
lákat helyeztek el a kőfalon.

Apám meghirdette a „gólyafuttatás” 
elnevezésű versenyt, amelyben az újszü-
lött gyermekek világra jövetelük idejé-
nek sorrendjében vettek részt. Ilyenkor 
a „Rab Máriánál” volt az ünnepi keresz-
telő. Oklevelet kaptak, feltüntetve rajta, 
hogy sorrendben hányadik díjat nyerték 
a versenyen, továbbá szép ajándékokat. 
Nem tudom, megvan-e még valakinek 
ez az oklevél…

1944-et írtunk akkor, a háború kemé-
nyen szedte az áldozatait, mind a fron-
ton, mind a hátországban. Az esztendő 
második felében Apám először mint 
hadosztály-, majd mint hadtestparancs-
nok volt a harctéren, a Kárpátok védel-
mében. Távollétét nagyon nehezen vi-
seltük. Féltettük… Sokszor álmodtam, 
hogy megsebesült, vagy holtan fekszik 
egy árokparton…

1944 decemberében aztán vége sza-
kadt jutasi életünknek. Értékeinket 
otthagyva először a szlovákiai (akkor 
magyar) Nagymegyerre, majd Győrbe 
menekültünk. Itt köszöntött ránk az 
utolsó együtt töltött karácsony, bizony 
már távoli ágyúdörgés hangjai mellett. 

Nagycenkre, majd Bajorországba kerül-
tünk – mindenütt elhagyva egy kevés 
magunkkal hozott értéket. „Majd ha 
újra itthon leszünk, elmegyünk érte” – 
gondoltuk naivan. Természetesen sem-
mi nem maradt meg. Johanniskirchen 
nevű faluba 1945. május 1-jén jöttek be 
az amerikaiak. Apám, amikor meglátta, 
hogy milyen járművekkel, felszereléssel 
érkeztek, szomorúan felkiáltott: „És ezek 
ellen harcoltunk mi!”. Csalódott és szo-
morú volt; minden, amire az életét tette 
fel, összeomlott.

1945 augusztusában amerikai küldöt-
tek jöttek érte, mint tábornokért, letar-
tóztatták, fogságba került. Ekkor láttam 
utoljára…, soha többé, még a hangját 
sem hallottam, hiszen telefonálnunk 
sem lehetett a Rákosi-érában – 17 éves 
voltam akkor, és az öcsém 14!

Két hónap után elengedték, miután 
megállapították, hogy nem háborús 
bűnös. Sajnos, mi már akkor itthon 
voltunk. Ő még tizenegy évig élt, távol 
szeretett családjától. Négy év keserves 
németországi tartózkodása után Svájcba 
került, ahol Zürichben az Oerlikon gyár-
ban tanácsadóként dolgozott, megbe-
csülték, nyelvtudását, szakértelmét elis-
merték. Álnéven feladott leveleiben nagy 
szeretettel és aggodalommal írt. Boldog 
volt fiam születésekor, de az akkori hely-
zet nem tette lehetővé, hogy láthassa.

Korai halálához – 66 esztendős volt – 
hozzájárult csalódottsága; a „hatalom” 
ellenséges viselkedése, hiszen soha nem 
politizált, csak igaz magyar katona volt. 

Markóczy János – 1939. Budapest
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„Képezd és alakítsd ki magadat választottaimban, hogy bennük legyőzhetetlen hitednek, mélységes alázatosságodnak,
minden irányú önmegtagadásodnak, magasztos imádnak, égő szeretetednek, erős bizalmadnak és minden erényednek gyökerét gyönyörködve lássam.”

a rab mária-forrás és kegyhely annak-
idején mindenki számára hozzáférhető 
volt, de a tiszthelyettes-képző iskolatiszt-
jei és hallgatói a magukénak érezték: ők 
építették és tették széppé, áhítatra hango-
lóvá. az alábbiakban röviden áttekintem 
az elmúlt időszak honvédségének, kato-
náinak, tisztjeinek helyzetét, életét.

Sajnos, minderről ma már az emberek 
csak keveset tudnak. A huszadik század-
ban önálló magyar haderőről általában csak 
1920-tól beszélhetünk.  Az I. világháborút 
az Osztrák-Magyar Monarchia és Német-
ország elvesztette – az általános kifáradás, 
a sok és gazdag ellenséges hatalom, vala-
mint a hihetetlenül erős, szinte érintetlen 
Amerikai Egyesült Államok hadba lépése 
következtében. A béke hírére katonatöme-
gek milliói özönlöttek vissza hazájukba. 
(Csapataink, még a háború utolsó napjáig 
mélyen bent, az ellenséges országok terüle-
tén harcoltak.) Később a hazavonulókhoz 
csatlakoztak a hadifogolytáborok soktízez-
res tömegei is.

Az úgynevezett békeszerződések jóvol-
tából a Monarchia, illetve Magyarország 
területéből létrehozott – magukat „győz-
tesnek tekintő” – államok villámgyorsan 
nekiálltak eddig nem létező új hadseregeik 
megszervezéséhez. Mi, a háború vesztesei, 
igyekeztünk katonáinkat mielőbb leszerel-
ni. A hirtelenjében hatalomra került poli-
tikusok szüntelenül hirdették, hogy nincs 
már szükség haderőre… Hazánk akkori 
hadügyminisztere is több ízben kijelentet-
te: „Nem akarok katonát látni!”.

Mondhatjuk, hogy egykori ellensége-
ink tökéletes munkát végeztek, amikor 
az úgynevezett békeszerződés katonai 
szigorításait megszövegezték, pontos lét-
szám- és fegyverzet-korlátozásokkal. A 

magyar haderő engedélyezett létszáma 
nem lehetett több mint 35 ezer fő – eb-
ből 1750 tiszt és 2333 (!) altiszt. A sorozási 
kötelezettséget betiltották, csak úgyneve-
zett zsoldos haderőt engedélyeztek. Még 
a kötelező szolgálati időt is rögzítették. 
Tiszteknél ez 20, a legénységnél 12 egy-
mást követő esztendő; ezzel biztosítva 
azt, hogy nem jöhetett létre kiképzett tar-
talékos állomány. Minden korszerű fegy-
vernemet (nehéz tüzérség, páncélosok, lé-
gierő, stb.) betiltottak. Megmaradhattak 
a már korszerűtlen, a négy év csatáiban 
megviselt harceszközök. Még a katonai 
középiskolák 10-18 éves növendékeit is 
„rejteni” kellett, nem viselhették a cőger-
uniformist, az olasz balillák cserkész-
egyenruháját hordták. Oktatótisztjeiket 
sem szólíthatták rendfokozatuknak meg-
felelően, hanem „altanár”, „főtanár”, stb. 
volt a rangjuk. Mindezeket azért írták elő, 
mert a győztesek szerint: „Magyarország 
veszélyezteti Európa békéjét”…

Nézzük meg a másik oldalt! Északi 
szomszédaink 137 ezer, az Erdéllyel gaz-
dagodott Románia 205 ezer, a déliek, bele-
értve Szerbiát, a háború kirobbantóját 121 
ezer katonát terveztek fegyverben tartani; 
így a békeállományuk összesen 463 ezer fő 

volt (a mi lehetőségeink tizenháromszoro-
sa). Ha bármi okból mozgósítottak volna 
– mint ahogy Károly király váratlan visz-
szatéréseikor tervezték –, hadiállományra 
emelt hadseregeik közel három és fél mil-
liót jelentettek volna; ez a szám a magyar 
35 ezer fő százszorosát jelentette. Megem-
lítendő még, hogy a kisantant országok – 
becslések szerint – összesen 1800 katonai 
repülőgéppel és 2600 páncélozott járművel 
rendelkeztek, nekünk – hivatalosan – egy 
darabunk sem volt ezekből az átütő erejű 
fegyverekből. Fentieken kívül megtiltottak 
mindenféle mozgósítási előkészületet, min-
dennemű hadfelszerelési tárgy behozatala 
külföldről tilos volt.

Reménytelen helyzetünkön a legkisebb 
változtatást is lehetetlenné tette az úgyne-
vezett Szövetségközi Ellenőrző Bizottság 
állandó, meglepetésszerű, szigorú és rossz-
indulatú ellenőrzése. Saját hadiiparunk 
szinte minimális volt. 

Azonban a helyzet az évek multával, bár 
kismértékben, de javult. Mindig akadtak 
hazájukat szerető ifjak, kik zsoldos katoná-
nak, altisztnek, vagy tisztjelöltnek jelent-
keztek. Az illetmények kezdetben igen ala-
csonyak voltak hazánk pénzügyi helyzete 
miatt.

vIssZaPILLanTás husZonöT esZTendőre (1920-1945)
vITÉZ káPLán györgy

Avatás eskütétel előtt

Az Altisztképző 1928-ban
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„A Szentlélek, aki semmiképpen sem szorul feltétlenül a Szent Szűzre, termékenységének tettre váltásában mégis Szűz Máriát választotta eszközül.
Amikor Őbenne és Őáltala Jézus Krisztust és az Ő tagjait létrehozta.

Ez a kegyelemnek olyan titka, mely még a legnagyobb tudósok és lelki emberek előtt is ismeretlen.”

Eljött az 1938-as esztendő. Ekkor azon-
ban sok minden megváltozott. (Saját 
életemben is – ekkor nyertem felvételt a 
Ludovika Akadémiára, s megnőtt a je-
lentkezők száma Jutason is.) A honvéd-
ségre nehezedő nyomás, az ellenőrzés 
szigora is enyhült. A német és olasz rend-
kívül nagy ütemű fegyverkezés úgy lát-
szik elterelte a figyelmet rólunk. 1938. au-
gusztus 20-29. között a szlovéniai Bledben 
– ami egyébként egy szép üdülőhely – a 
kisantant megbízottai tárgyalóasztalhoz 
ültek a magyar kormánydelegációval és 
„elismerték Magyarország fegyverkezési 
egyenjogúságát”. A magyar kormány az 
úgynevezett győri, vagy más néven Da-
rányi-program keretében egy milliárd 
pengőt irányzott elő a honvédség és az 
infrastrukturális háttér fejlesztésére. Et-
től kezdve már nem álltunk teljesen véd-
telenül a szomszéd hadseregek fenyegeté-
sével szemben. Sajnos ekkortájt mindenki 
érezte a közelgő háború lehetőségét. Az 
igazságtalanul elszakított területek egy 
részét Német- és Olaszország hatására hi-
hetetlenül nagy lelkesedés mellett vissza-
csatolták az anyaországhoz.

1941 nyarán aztán hazánk is belesodró-
dott a háborúba... A nemzetgazdaság igen 
nehéz éveket élt meg; infláció, munkanél-
küliség, gazdasági válság… Ha katonáink 
helyzetét vizsgáljuk a tárgyidőszakban, 
elmondható: a hivatásos katonák sorsát a 
„cifra nyomorúság” jellemezte. Mint em-
lítettem már, a hivatásos állomány eléggé 
nehéz anyagi körülmények között élt, főleg 
a családosok, többgyerekesek. Akkoriban 
az „egykeresős” családmodell volt elterjedt, 
igen kevés feleség dolgozhatott, legfeljebb 
a kisbirtokkal, háztájival rendelkezőknek 
volt jobb a pénzügyi helyzete. A családok 
zöme jelentős összegű adóssággal terhelten 
élt, viszont az életvitelük nagyon költséges 
volt. A hivatásos állományban lévőknél 
elvárás volt a rendfokozatnak megfelelő 
méretű lakás, kifogástalanul kellett öl-
tözködniük. A katonaélet, a kiképzéseken 
való részvétel, a lövészetek, gyakorlatok, a 
szolgálat, különféle tanfolyamok, vizsgák, 
stb. következtében igen erőteljes volt a ru-
hakopás, sokkal erőteljesebb, mint a civil 
életben. Kötelező volt az állandó egyenruha 
viselés (a katonák akkoriban nem szívesen 
jártak polgári öltözetben). A lovas alakula-
toknál igen nagy költséget jelentett a lótar-
tás, a méregdrága csizmák; a motorizáltak-
nál a fűzős csizma (a bilgeri).

A tisztképzés a trianoni országban is 

az 1872 óta a hagyományokban gazdag 
Ludovikán, valamint a Bolyai Akadémián 
történt, amelyek nemzetközileg is elismer-
tek voltak, mert magas színvonalú, főisko-
lai szintű elméleti és gyakorlati kiképzést 
folytattak.

Idézek akadémiaparancsnokunk egyik 
körleveléből: „Az Akadémia minden törek-
vése arra irányul, hogy a gondjaira bízott 
akadémikusokból a m. kir. Honvédségnek és 
a magyar hazának önfeláldozó, feltétlenül 
kötelességtudó, minden körülmények között 

egyenes, szerény életmódhoz szokott, jöven-
dő hivatásáért rajongó, lovagias gondolko-
dású, ízig-vérig magyar tiszteket neveljen.”

Valamennyien igyekeztünk is így élni, 
s ha kellett, halni. Az altiszti kar képzése 
Jutason a Kinizsi Pál tiszthelyettes-képző 
iskolában történt, ahonnan általánosan el-
ismert jó kiképzők és kemény alsóvezetők 
kerültek ki. (Érdekes epizód történt 1942 
elején, amikor igen magas szintű német 

küldöttség tárgyalt a magyar honvédség fo-
kozottabb háborús bevetéséről; a delegáció 
vezetője, egy tábornagy kijelentette, hogy 
két létesítményt irigyel a magyar fegyveres 
erőktől. Az egyik a hajmáskéri tüzérségi lő-
tér, a másik a tiszthelyettes-képzés. Mind-
kettő jutasi intézmény volt.)

Honvédségünk ütőképességét a pénzügyi 
és technikai hiányosságok, a hadiipar szűk 
kapacitása, a beígért német-olasz csekély 
segítség, a Trianon miatt elmaradt korosz-
tályok kiképzése és még számos más ténye-

ző gyengítette. Mindezek ellenére a magyar 
katona a II. világháborúban, az óriási túl-
erővel szemben olyan feladatokat teljesített, 
amelyek erejét és lehetőségeit messze meg-
haladták. E feladatokat a visszatért ország-
részek megtartása érdekében elszánt önfel-
áldozással hajtotta végre. Útjukat a véres 
Dontól Ausztriáig sok ezernyi jeltelen sír 
és egyes helyeken rendezett katonatemetők 
szegélyezik, amelyekről több évtizeden ke-
resztül beszélni sem lehetett…

Díszelgés az avatáson Katonatemetés – valahol Oroszországban

Avatási eskü
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„Állandóan Jegyesem vagy; éppoly hűséges, tiszta és termékeny, mint valamikor; adjon hát nekem hited hívőket,
tisztaságod szűzeket, termékenységed pedig választottakat és templomokat.”

„Erős akarat minden akadályt legyőz, 
erős akarat csak erős hitből fakad” – volt 
a jutasi altisztképző iskola jelmondata. 
ennek szellemében végeztek különböző 
közösséget segítő munkát az iskola növen-
dékei, tanári kara, parancsnoka. 

Az iskola alosztályait a kiképzések során 
a környező falvakban szállásolták el. Első-
sorban nem a katonai drill, mint inkább a 
jutasi szellem követelte meg azt, hogy még 
abban az esetben is, ha a falu házaiban csak 
egy napra vagy csak órákra voltak elhelyez-
ve, e körletnek mindenképpen méltónak 
kellett lenni az iskola hírnevéhez. Ez termé-
szetesen munkával járt. A ház udvarán lévő 
jármű, gazdasági eszközök, kő- és farakások 
elrendezése, az udvar felsöprése, általában 
a körlet lakályossá tétele követelmény volt. 
Ezt a munkát minden egység kötelességsze-
rűen, de lelkiismeretesen, nem kényszerből 
végezte el. Így, ha a kihelyezett század napo-
kig maradt egy faluban, akkor természete-
sen megismerkedett a falu népével is.

Az iskola egyik százada 1941 szeptem-
berében egy Balaton melletti községben, 
Balatonszőlősön volt elszállásolva. A falu 
tekintélyes része katolikus volt, azonban 
templomba egy távolabbi településre jártak. 
Az egyik kihelyezett gyakorlat alkalmával 
született meg a balatonszőlősi templom 
megépítésének a gondolata. Káplán György 
visszaemlékezése alapján idézem ezt fel. 

A kihelyezett század a gyakorlat befejezé-
sekor minden esetben díszszemlét tartott a 
falu főterén, bemutatva, hogy honvédeink 
milyen képzettek, katonásak. De fontos volt 
ez abból a szempontból is, hogy a lakosság 
megismerje katonafiait. 

A díszszemlét az intézet parancsnoka, 
Markóczy vezérőrnagy tartotta. A kemény 
jutasi legények földet rengető díszmenetben 
vonultak el parancsnokuk előtt, aki fogadta a 
tisztelgést, és – valljuk be – büszke is volt fiaira 
a falu apraja-nagyja előtt. Közben a díszmenet 
alatt egy idős néni somfordált a parancsnok 
mellé, majd rövid tépelődés után megjegyezte: 
„Szép, szép ez a parádé, tiszt úr, de sajnos ne-
künk nincs katolikus templomunk!” Markóczy 
vezérőrnagy feszes vigyázzállásban fogadta 
katonái tisztelgését, de ennek a mondatnak 
az elhangzása után talán még jobban megme-
revedett. Hogy-hogy nincs?! – gondolta felin-
dultan. Ott, azonnal döntött: a falunak jövőre 
állni fog a temploma. Beosztottjainak még pi-
henésre sem hagyott időt. Azonnal megindult 
a tervezés, majd az építkezés. A következő év-
ben már állt a falu katolikus közösségének a 
temploma. 

Az új templomot a romos iskola helyére 
tervezték, de az iskola bontásáig, illetve az 
új templom építéséig a Fodor Gyula pol-
gármester és Fodor Imre által felajánlott 
Mária-szobrot a meglévő harangláb közé 
helyezték imahelynek. Mivel a munka a 
kiképzési érdekek szem előtt tartása mel-

lett folyt, 1941-ben a század csak az iskola 
lebontásáig és az alapkő letételéig jutott 
el. Az új iskolaév kezdetével új hallgatók, 
új századok folytatták a munkát. Ez most 
már az egész iskola szívügye volt. Vitéz 
Markóczy vezérőrnagy személyesen is el-
lenőrizte a munkát. A templom terveit az 
iskola tanára, Horváth Andor százados 
készítette. Mint a Veszprémi Hírlap 1942. 
szeptember 2-i száma beszámol róla, az 
építkezést meglátogatta dr. Czapik Gyula 
veszprémi megyéspüspök, Haász István 
tábori püspök és Grősz József szombathe-

lyi megyéspüspök is. Az újság 1942 ok-
tóberében terjedelmes írással emlékezett 
meg a templom felszenteléséről, majd az 
ünnepség alkalmával tartott első esküvő-
ről is. A szertartáson részt vettek a jutasi 
iskola növendékei, a környező falvak és 
Balatonszőlős lakossága. „A közönség las-
san gyülekezik… – írja a Veszprémi Hírlap 
– a katonák felvonulnak és sorakoznak a 
templom melletti téren, megérkezik az ifjú 
menyasszony, akit itt, az új templom fel-
szentelése után vezet oltárhoz Kürti László 
őrmester, aki a templomépítés munkáját 
nagy lelkesedéssel végezte”. A szertartáson 
részt vett vitéz Markóczy vezérőnagy mel-
lett dr. Niszler Theodor pannonhalmi per-
jel, dr. Gidró Bonifác tihanyi apát, a veszp-
rémi megyéspüspök képviseletében pedig 
dr. Megyesi Schwarcz Róbert püspöki titkár 
és Szemes József udvari káplán. A temp-
lomot a tihanyi apát áldotta meg, majd 
a szentmise után került sor az esküvőre 
Kürti László őrmester és Horváth Ilonka 
között. Az ünnepség zárásaként Markóczy 
János vezérőrnagy mondott beszédet: „Ezt 
a templomot nem téglából, nem betonból, 
nem kőből építettük, hanem jutasi szellem-
ből, akaratból! És erős akarat csak erős hit-
ből fakadhat! Jelszavunk a segítés – a jutasi 
katona ott segít, ahol tud.”

Az ünnepi napiparancsban pedig megem-
lékezett az építést vezető Kürti őrmesterről 
és a terveket készítő Horváth századosról, 
majd emlékérmeket és okleveleket adott át 
a munkálatokban résztvevő növendékek-
nek. Végül a templom kulcsát átadta Fodor 
Gyulának, a község polgármesterének. Az-
óta emléktábla hirdeti tevékenységüket az 
iskola falán, valamint a református temp-
lomnál is. A katolikus templom és az iskola 
falán látható a Veszprém-Jutasi Kinizsi Pál 
Tiszthelyettesképző Intézet címere: egy 
pajzs, amelyen egy szablyát tartó páncélos 
kard választja el a holdat és a csillagot. Saj-
nos az iskola falán elhelyezett emléktáblán 
már nehezen olvashatóak a betűk. A felirat: 
„Átépítették, megnagyobbították a jutasi 
hallgatók, Parádi János őrm., Pleva József 
őrm., Turai Károly őrm., Panák János szkv., 
Szabó Gyula szkv., Haspel Ernő örv., Pilók 
Károly honv. 1943.”

Hasonlóképp került sor a falu református 
közössége templomának és iskolájának a 
felújítására is. A felújító altisztek és tiszte-
sek neveit feltüntető emléktáblát Móri János 
nyá. ezredes, volt intézeti tanár a saját költ-
ségén újíttatta fel, ez szintén a templom és 
az iskola falán látható.

a baLaTonsZőLősI TemPLom ÉPÍTÉse
dr. föLdesI ferenC

A balatonszőlősi katolikus templom ma

Emléktábla a balatonszőlősi
katolikus templom falán
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„Szívük nagy nyitottságával fedik fel előtte bánatukat és szükségleteiket, irgalmához és kedvességéhez fordulnak,
hogy bűneikért általa bocsánatot nyerjenek, vagy azért, hogy keserveikben és csalódásaikban megízlelhessék anyai kedvességét.”

októberben újabb „műtárggyal” gazda-
godott a rab mária-forrás körüli „szobor-
park”. egy gipszből készült szűzanya-szob-
rot hozott egy fiatalember, és beásta a forrás 
fölötti puha földbe, kis kövekkel körberak-
ta, nehogy eldöntse a szél. egy rózsafüzérrel 
is körbetekerte. 

Zalai Attila itt lakik a közeli Jutasi lakótele-
pen és gyakran lejár ide a forráshoz imádkoz-
ni és emlékezni. Én is többször találkoztam 
vele a miséken, egyszer szóba is elegyedtünk, 
és akkor megemlítette, hogy őt régi családi 

emlékek kötik ehhez a helyhez. Nagypapája, 
aki felnevelte, itt tanult a Jutasi altisztképző 
intézetben. Gyermekkorában sokat mesélt 
neki a Rab Mária-forrásnál rendezett ünnep-
ségekről, háborús élményeiről és magáról a 
Jutasi altisztképző iskoláról, amelyre haláláig 
büszke volt. Akkor egy pici kis Mária-szobrot 
mutatott, amit a forrás melletti kövekre he-
lyezett. Ez azóta eltűnt, de októberben Zalai 
Attila felhívott telefonon, hogy kihelyezett 
egy újabb szobrot, és két széket is szerzett, 
hogy ha az idős emberek lemennek, le tudja-
nak ülni egy kicsit a forrás mellett. Ez nagyon 
szép gondolat és nagy segítséget jelent, hiszen 
eddig nem volt ott ülő alkalmatosság, csak a 
kövek. Megbeszéltünk egy találkozót, mert 
kíváncsivá tett, milyen emlékek mozgatják 
ezt a lelkes embert. Egy hétfő délután talál-
koztunk a forrásnál. Kérdéseimre a következő 
történet bontakozott ki Zalai Attila szavaiból:

Nagypapám, Horváth József 1913-ban szüle-
tett Vasszilvágyban, Vas megyében. Hivatásos 
katona volt és már nős, amikor Veszprémbe 
jött a Jutasi altisztképző intézetbe tanulni. 
Nem egyedül jött a faluból, hanem a sógorá-

val együtt, mert ő, Magyar János, nagyanyám 
húgának a férje is ugyanakkor tanult ebben 
a híresen kemény iskolában egészen 1943-ig. 
Utána frontszolgálatot teljesítettek és egészen 
1945-ig katonáskodtak. Nagyapám túlélte az 
orosz frontot, a háborút, s hazajött. Később 
a Bakony-vidéki Vendéglátóhoz került mint 
üzletvezető egy konyhában. 1943-ban szüle-
tett meg második gyermeke, László fia, éppen 
mialatt ebben a szigorúságáról híres jutasi in-
tézményben tanult. Nem is merte ezt megmon-
dani a feletteseinek – úgy mondták, eltitkolta. 
Ez utóbb kiderült, és ezért nevelő célzattal 5 
napi fogdát kapott. Nagyapám sokat mesélt a 
Rab Mária-forrásnál tartott ünnepségekről is. 
Családi történetek szólnak arról, hogy amikor 
szabadtéri mise volt ott, és a családtagok, a két 
feleség meglátogatta a két férjet, akkor nem volt 
szabad rögtön a mise után odamenni a kato-
nákhoz. Mert ők még előbb a kiserdőn keresz-
tül visszamasíroztak a kaszárnyába egy piros 
murvás úton, és csak utána ölelhették meg egy-
mást. Azt is mondta, hogy a katonák minden 
vasárnap misére mentek a jutasi kápolnába.

Később nagyapám a frontra került, de on-
nan szerencsésen megmenekült 1945. február 
2-án. Erről aztán minden februárban ünnepé-
lyes csendességgel megemlékezett; este gyer-
tyát gyújtott, hálát adott a megmeneküléséért 
és imádkozott elesett társaiért. Ezt soha nem 
felejtem el. Sokszor az egész család együtt 
imádkozott. Családi történetek szólnak egy 
imakönyvről is, amelynek csontdíszítés volt a 
fedőlapján, s amely végig a nagyapa mellény-
zsebében volt a fronton, s ez mentette meg egy 
halálos lövéstől is. Volt egy Mária-szobor is, 
amelyet nagyapám még a nagynénjétől kapott 

fiatalkorában, s ezt a sziklakertben őrizte so-
káig –, sajnos ma már nincs meg egyik családi 
relikvia sem.

Nagyapám halála évében, 1993-ban még az 
egész család együtt ünnepelte vele a 80. szü-
letésnapját. Utolsó óráiban kihívtuk Szemes 
József atyát, aki feladta neki az utolsó kenetet. 
József atya akkor azt mondta neki, hogy nagy-
apám egy hosszú útra megy, de nemsokára ta-
lálkozni fognak. S azt is mondta, hogy tegyük 
ki a szentképet és a Szűzanya szobrot, hogy 
könnyebb legyen neki az elmenetel. Mert őt 
nagyon védte a Szűzanya! Neki tulajdonította 
azt a csodálatos védelmet is, amelyet az édes-
anyjától kapott csatos imakönyv nyújtott, 
amikor a mellényzsebében megvédte a gyil-
kos golyótól. A halálos ágyán együtt imádko-
zott József atyával, aki kitett az asztalra egy 
keresztet is. Nagyapám – aki addigra már alig 
mutatott életjelet – ekkor kinyitotta a szemét, 
fölfelé nézett és azt mondta: „Látom a jámbor 
asszonyt a kereszttel” – és elsírta szegény ma-
gát. És az óra megállt – reggel 7 óra volt.

Zalai Attila nagy szeretettel és átszelle-
mült izgalommal beszélt nagyapja meséiről, 
amelyek felelevenítettek számára egy letűnt 
világot, mára már ledózerolt helyszíneket, 
gyemekkorának álomhőseit. A Rab Mária-
forrás visszaidézi az őt felnevelő nagyapa em-
lékét is, mondta. Amikor ide jön, felidéződnek 
benne történetei. A Szűzanya-szobor arany 
palástját maga festette, szépítgette. Ide helyez-
te nagyapja kedvelt zarándokhelyéhez, a Rab 
Mária-forráshoz – Horváth József és Magyar 
János jutasi őrmesterek és a Zalai család em-
lékezetére.

(Lejegyezte: Rácz Katalin)

sZűZanya, aranyra fesTeTT PaLásTban
horváTh jóZsef És magyar jános juTasI őrmesTerek emLÉkeZeTÉre

Zalai Attila az újjáéledő forrásnál

Horváth József és családja a forrásnál a hatvanas években
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„Mihelyt az emberben valami rendetlen kívánság megfogan, rögtön nyugtalan lesz.
A kevély, a kapzsi soha meg nem nyugszik, a szegény és alázatos szívű nagy békességben él.”

(Zalai Attilának az előző oldalon olvasott 
története nagyapjáról, az egykori jutasi őr-
mesterről az alábbi cikk nyomán új színek-
kel, epizódokkal, sorsfordulatokkal bővül. 
Horváth József özvegye, aki decemberben 
töltötte be a 90. évét, bámulatos emlékezet-
tel idézte fel a Rab Mária-forráshoz fűződő 
élményeit.)

egy kicsiny vas megyei faluból, 
gasztonyból származom, szegény család-
ból – úgy, ahogy az uram is, aki a szom-
szédos faluból, vasszilvágyról való. hu-
szonegy éves korában jelentkezett katoná-
nak, körmenden képezték ki. ott ismer-
kedtünk meg – én akkor ott szolgáltam 
egy háznál. 

Férjem szépen haladt a ranglétrán: köz-
legényből őrvezető, majd tizedes, aztán 
szakaszvezető lett. 1942 júliusában beis-
kolázták Jutasra. Nagyon szigorú hely volt, 
ahonnan csak akkor engedték ki a katoná-
kat, ha arra nyomós ok volt. Második fiunk 
– Laci – akkor született 1943-ban, amikor 
az uram már Jutason volt. A tiszti iskolába 
együtt vonult be sógorával, Magyar János-
sal, aki az én húgomnak a férje volt és szin-
tén Vas megyei. Mindketten 1943 karácso-
nyán fejezték be az iskolát. Az uram mind-
járt főtörzsőrmester lett, a sógorom pedig 
törzsőrmester. Ez alatt a 18 hónap alatt há-
romszor vagy négyszer találkoztunk. Em-
lékszem, amikor a húgommal Veszprémbe 
mentünk meglátogatni őket. Szeptember 
8-a lehetett, mert nagy ünnepség volt a Rab 

Mária-forrásnál. Kék színű fehér pöttyös 
ruha volt rajtam, s kalap – szépen kiöltöz-
tünk mindketten a látogatásra. A vonatról 
egyenesen a laktanyához mentünk. János 
szolgálatban volt, de az őrök nem engedtek 
be a laktanyába. Ekkor elmentünk a Rab 
Mária-forráshoz. Ott sátorok voltak felállít-
va, s kolbászt lehetett venni. A sógorom me-
sélte, hogy oda szoktak kijárni tanulni és 
vizsgák előtt imádkozni. Az ünnepség alatt 

nem közelíthettük meg a katonákat – az 
uram szép magas ember volt, csak a sapká-
ját titkon megbökve jelezte, hogy észrevett 
minket. Miután visszatértek a laktanyába, 
találkozhattunk. Követtük az elmasírozó 
sereget és a laktanyában egy kis helyiség-
ben tudtunk beszélgetni. A férjemen akkor 
is látszott, hogy nagyon ügyel a szabályokra 
és lefoglalják a gondolatait a katonaügyek. 
Miután visszajött a kiképzésről Körmend-
re, nemsokára behívták frontszolgálatra. A 
szerb megszálláskor Muraszombatba men-
tek mind a ketten, majd 1944 őszén az orosz 
frontra. Férjem a 113-as gyalogezredben 
szolgálta a hazát.  Minden másnap jött levél 
tőle. Egy tűzharc után csak 12-en menekül-
tek meg az egész ezredből. Ez 1945. február 
2-án történt, s később ezen a napon meg-
ünnepelte minden évben a megmenekü-
lését. A tragédia után hazaengedték 3 nap 
szabadságra. Bár többen mondták, hogy 
ne menjen vissza, ő becsületesen visszatért 
szolgálati helyére, ahol akkor már debrece-
niek voltak, s a megmenekült 12 emberből 
rajta kívül senki más. Kiszet Ernő ezredes 
fenn volt egy kocsin, ami találatot kapott, 
meggyulladt és ott lelte halálát. 1945 őszén 
az uram fogságba került, de már itthon. A 
komáromi táborban őrizték. Amikor meg-
tudtam, engedélyt kértem a szüleimtől, 
hogy meglátogathassam. Tepertős pogácsát 
és bablevest vittem egy kosárban, de már 
nem tudtam átadni, mert mire odaértem, 
elszállították őket Ceglédre. Megpróbáltam 
utána menni, a Ferencvárosi pályaudvarig 
el is jutottam, de onnan vissza kellett for-

dulnom, mert nem jártak a vonatok. A nyi-
lasok alatt a közeledő front elől Rakonczay 
százados szervezte meg a hat katonacsalád 
menekülését nyugatra komppal, lovas ko-
csival. Ausztriába jutottunk ki, és ott egy 
véletlen folytán találkoztam össze a férjem-
mel. Elhatároztuk, hogy visszafordulunk 
és hazamegyünk a szülőfalunkba. Sok se-
gítő kéz révén szerencsésen hazajutottunk 
apósomék házába, Vasszilvágyba. A háború 
után az uram jelentkezett a hadseregbe – 
mert ő mindig is katona akart lenni. Helyre 
akarta hozni a katonaságot, 4-5-en mellet-
te álltak, s 8 fővel a régiekből Körmenden 
megalakította a helyőrséget. A sógorom 
évekig még orosz fogságban volt, majd visz-
szatérése után kalauzként dolgozott. 

A háború után Veszprémbe költöztünk. 
Férjem 1958-ig katona volt, ekkor szerelték 
le. A Rab Mária-forráshoz gyakran kimen-
tünk a családdal, és később vitte az uno-
kánkat, Attilát is, akit mi neveltünk kiskora 
óta. Emlékszem, 1957-ben még állt a grotta, 
de már víz nem volt a forrásnál. Egy szo-
morúfűz is eszembe jut sokszor, amely ké-
sőbb is még sokáig megvolt. Attila unokám 
mesélte, hogy egy hónapja megint látott 
egy őzikét a forrásnál. Őt nagyon átitatta 
a nagyapja története, s ezért is szeret a Rab 
Mária-forrásnál időzni, mert rá emlékezte-
ti. Emlékszem, a laktanya udvarán állt egy 
nagy gúla alakú emlékmű, amelyre fel volt 
írva az uram neve is. Nagyon szeretném ezt 
az emlékjelet még egyszer látni!

(Lejegyezte: Rácz Katalin)

juTasI emLÉkkoCkák
horváTh jóZsefnÉ hegedűs róZsa

Horváth József
– egyenruhában

Rózsikának is jól áll
a férje egyenruhája 

Horváth József jutasi őrmester kimenőn feleségével és sógornőjével,
Veszprém, 1943. szeptember 8.
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„Isten kedvelt gyermekei nagy bizalmat helyeznek a Szentséges Szűz jóságába és hatalmába, aki jóságos Édesanyjuk.
Szüntelenül hozzá fordulnak segítségért, rá, mint sarkcsillagra emelve tekintetüket, hogy biztosan partot érjenek.”

Úgy tűnt, az idő játszadozik velünk. a nap 
hol kisütött, hol elbújt a szürke felhők mö-
gött, a szél is feltámadt olykor, és a délelőtt 
folyamán többször koppantak kemény eső-
cseppek az ablaküvegen. 

A bizonytalan idő ellenére azért elindultunk 
a templomhoz, ahol végül hatan gyűltünk ösz-
sze: Árpi, Evelin, Beni, meg mi hárman testvé-
rek, Dani, Lili és én, Dodó.

Éppen delet harangoztak, amikor körbeül-
tünk a templomkertben egy kis elcsendesedésre. 

– Az a legcsodálatosabb – kezdte Dani -, hogy 
a Szűzanya mélységesen alázatos. Nem avat-
kozik be az életünkbe kérés nélkül, nem tolja 
magát előtérbe; türelmesen vár addig, amíg mi 
be nem engedjük őt. Legyen ez a másfél nap al-
kalom arra, hogy megtegyük a kezdőlépést Felé, 
nyissuk meg az ajtót, hogy hozzánk jöhessen!

Kis imádság, ráhangolódás után felkereked-
tünk, hogy mindenféle kacskaringós, bokrok-
alatt-átbújós, tövis-lábba-állítós (Dani szerint a 
legszebb) úton elérjünk a forráshoz, ahol Csabi 
is csatlakozott hozzánk. Miután Ica néni és egy, a 
Lidl-ből időlegesen eltulajdonított bevásárlóko-

csi segítségével (utána visszavittük!) behordtuk 
a holmikat és felvertük a sátrakat, a nap hátrale-
vő része munkával telt. Nem kényszerből, kellet-
lenül dolgoztunk, hanem lelkesen és örömmel. 
Valahogy magunkénak éreztük a helyet az első 
pillanattól, ahogy odaérkeztünk. A forrás még 
nincs teljesen kiépítve, úgyhogy mindenféle 
lépcsőként funkcionáló földkupacon kell le-
szánkázni a kis völgybe, de mégis olyan, mintha 
minden fölött lebegne. Egy külön elzárt, emel-
kedett kis világ, egy szentély, ahova ha belépsz, 
érzed, hogy különleges, nem mindennapi helyre 
érkeztél. Ez az intenzív atmoszféra lengi be és te-
szi csodálatossá az egész forrást. 

Sötétedésig dolgoztunk, majd tüzet rak-
tunk a sátrak közelében és megvacsoráztunk. 
A hagyományos tábortűz-hangulathoz persze 
hozzátartozott a beszélgetés, énekelgetés, rém-
történet-mesélés is, sőt még a karamella-készí-

téssel is megpróbálkoztunk, de mivel tej híján 
citromlével öntöttük fel, az eredmény nem lett 
gasztronómiai remekmű. 

Az esti ima után, amelyben saját szavainkkal 
köszöntük meg a nap eseményeit, akinek ked-
ve volt, a tűznél maradt, a fáradtabbak vissza-
vonultak a sátrakba. Nem fejedelmi lakosztály-

ban, de azért aludtunk valamennyit az éjszaka. 
Az egyetlen apró fennakadást az jelentette, 
amikor a lányok sátrának felét elvitte a szél, de 
megbirkóztunk az akadállyal. 

Másnap reggel a kiadós reggelit követően 
folytatódott a munka, de megnövekedett lét-
számmal, mert Szijártó család, Teri néni és 
Kati néni is csatlakozott hozzánk. A kétszemé-
lyes konyha-különítmény eközben szorgosan 
tevékenykedett a tűznél, melynek eredménye 
egy enyhén elsózott paprikás krumpli lett (ta-

lán szerelmes volt a szakácsnő?), ami azért szé-
pen elfogyott.

Ebéd után lebontottuk a sátrakat, és leeresz-
kedtünk a völgybe. Egy búcsúimádságra össze-
gyűltünk a Szűzanya képe előtt, hálát adtunk 
az eltelt napokért, az együttlét öröméért, a 
munka eredményéért, az apró csodákért, ami-
ket talán észre sem vettünk, de ott sziporkáztak 
körülöttünk. Kaptunk itt valamit, amit talán 
még meghatározni sem tudunk, de elvisszük 
magunkkal, bármerre is kerülünk az iskolai 
évben. Csak a magam nevében mondhatom, 
bár lehet, hogy nem tévedek, ha azt mondom, 
a többiek is így érezték, de úgy gondolom, ez a 
másfél nap nem befejezett. Bármikor visszatér-
hetünk ide örömeinkkel vagy kudarcainkkal, 
hiszen a Szűzanya csak arra vár, hogy a kezdő-
lépést megtegyük felé. 

Minden nap. 

„rab márIa-kommandó” (2010. augusztus 24-25.)
sImon doroTTya

A kislányok lelkesen serénykedtek

A nagyfiúk a terepet rendezték, egyengették a talajt, kitisztították a kutat

A nagylányok főzték a paprikás krumplit

A kisebb fiúk szemetet szedtek a patakmeder-
ből
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oLvasóI LevÉL
Legyen Újra kegyheLy vesZPrÉmben!

Kőfaragó a mesterségem, Székesfehérvárott születtem, s a ’90es évek ele-
jéig a Szent István Király Múzeum restaurátor-műhelyében dolgoztam. Az 
elmúlt 17 évben az ország fővárosi és számos vidéki kőfaragóműhelyében 
tevékenykedtem, s tavaly márciusban kerültem Veszprémbe a Laczkó De-
zső Múzeumba. 

Egy kedves ismerősömtől hallottam, hogy 1920–1945-ig a veszprémi pol-
gárság és a Jutasi Altisztképző Intézet tiszti- és legénységi karának rend-
szeresen gondozott, óvott kegyhelye volt a Rab Mária-forrás és környéke, 
amely ma már csak romjaiban található meg. Magyarországon több mint 
70 eredeti állapotában megőrzött, gondozott, sokak által bármikor látogat-
ható Mária-kegyhely létezik. A Szent Margit templom oldalában nemrég 
létesített „Mária-forrás Mementó” nagyon dekoratív, igen igényes, szép 
alkotás mind formájában, mind kivitelezésében. Bárki által könnyen meg-
közelíthető, bekamerázott, védett és védhető! De az eredeti helyszínre sem 
kivitelezésében, sem hangulatában, sem történelmi mondanivalójával nem 
hasonlít. Nem a valós, nem az igazi KEGYHELY, ahová a háborús és az azt 
követő években veszprémi anyák, apák, lányok, fiúk, diákok, katonák, tisz-
tek, polgárok százai zarándokolhattak el hívő szívvel, lélekkel a hely „áldott 
volta” és a Rab Mária-forrás csodatévő-gyógyító helyének erejében bízva… 

Az eredeti környezet, a tiszta levegő, a csobogó patak s a kegyhely megúju-
lásába vetett őszinte-tiszta vallásos hit mind olyan belső erőt jelenthet a 
mai erkölcsileg fejre állt, lassan széteső-félben lévő világunkban, amelyért 
lehet, érdemes összefogni, tenni, akarni és tevőlegesen cselekedni is!

Veszprém város világi és egyházi vezetőinek érdemes volna elgondolkoz-
ni azon, hogy hosszútávon mit jelenthetne Gizella királyné városának egy 
ilyen, főnixhalálból feléledő, eredeti állapotában újjáépített uniós és egy-
házi elvárásoknak is megfelelő, a város vagy az egyház tulajdonában levő 
zarándok-, búcsújáró- és kegyhely.

Képességeimmel, adottságaimmal, kétkezi munkámmal, ötleteimmel én 
maximálisan támogatom a Rab Mária-forrás és kegyhely eredeti állapotá-
nak megfelelő helyreállítását a tulajdonjogi viszonyok rendezése és a mun-
kavégzéshez szükséges tárgyi és egyéb feltételek biztosítása után. Tudom, 
„egy fecske nem csinál nyarat”, ezért tisztelettel kérem Önöket: támogassák 
elképzeléseinket, elgondolásunkat közös összefogással, egyéni ötleteikkel, 
véleményükkel, javaikkal, bármivel! 

Hiszek benne, hogyha ez az igazán nemes célért való összefogásunk kö-
zös akarattá képes kovácsolódni, akkor igazzá válhatnak dr. Szemes Jó-
zsef atya – a Szent Margit templom egykori plébánosának – Rab Máriá-
ról mondott szavai: „Majd ha nagy bajban leszünk, hazajön – újra eljön! 
Kegyhely lesz még Veszprém!”

Hamrik János

„Szívünk igazi békéjét ilyenformán azzal biztosíthatjuk, ha ellenállunk ösztönös vágyainknak, s nem azzal, ha kiszolgáljuk őket.”

Több alkalommal, több csoporttal látogat-
tunk el veszprém újraéledő mária-kegyhely-
éhez, a rab mária-forráshoz.

Gyermekkoromban sokat hallottam Édes-
anyámtól a régi szép zarándoklatokról. Nagy fi-
gyelemmel kísértem az eseményeket, melyek az 
újbóli feltalálására irányultak. Egy alkalommal 
idős barátnőmmel, Rideg Józsefné Gizi nénivel 
felderítő útra is indultunk az országúti bozó-
tos felől, ami természetesen kudarcélménnyé 
lett. Gizi néni sajnos már nem érhette meg itt a 
földön a feltalálás idejét, de a Mennyei Hazából 
biztosan boldogan figyeli az eseményeket.

Veszprémből és környékéről nagyon sokan 
érdeklődnek. Ezért gondoltam, hogy bátorítani, 
segíteni szeretnék. A Nordic Walking egészség-
megőrző szabadidős tevékenységet a zarándok-
latok résztvevőinek ajánlanám, megtanítanám.

Legutóbb október közepén tettünk egy túrát 
a Lidl áruház parkolójától a forrásig. Útközben 
nagy élmény volt találkozni a nyáját legeltető 
kádártai pásztorral. Kérdezgettük, beszélget-
tünk és még azt is megengedte, hogy fényképet 
készítsek róla. 

Valahányszor ellátogatunk a kegyhelyhez, a 
meghitt imádságos lelkülethez mindig kapunk 
valami nagyon szép, természet adta élményt is. 
Nagy szeretettel bátorítok minden érdeklődőt, 
gyermekeikkel, unokáikkal, barátaikkal: „Mári-
át dicsérni, hívek jöjjetek…”. 

* * *
Veszprémben élek, foglalkozásomat tekintve 

ápolónő vagyok. Szeretett szülővárosomban egy 
éve oktatom ezt a nemzetközileg elismert spor-
tot mint okleveles NW instruktor. Megkeresésre 
edzéseket tartok Veszprém környékén, túrákat 

szervezek a Rab Mária-forráshoz, amelyhez a 
botokat is biztosítom.

Kinek ajánlom? A Nordic Walking minden 
olyan ember számára testre szabott sportág, 
aki nem akar futni, vagy nem futhat, ugyan-
akkor tenni szeretne valamit az egészségéért 
és fittségéért. Ez a speciális, botokkal végzett 
edzés valamennyi korosztály számára lehető-
séget kínál az állóképességi testmozgáshoz. 
Különösen olyan személyek kezdhetik gond 
nélkül a sportolást, akik már hosszabb ideje 
nem mozognak, mivel sem az izomzatot, sem 
az izületeket, sem a keringési rendszert nem 
terheli meg. Minden korosztály számára bár-
mely évszakban űzhető a megfelelő technika 
elsajátítása után.

Elérhető vagyok: 0620-220-4148
csipkesilona@citromail.hu

nordIC WaLkIng-TÚrávaL a rab márIa-forráshoZ
CsIPkÉs ILona

Nordic Walking-túra
Csipkés Ilonával (középen)

A kádártai juhász
a Rab Mária-forrás fölötti réten

Csipkés Ilona a zarándokhelyen



12

CsIZmadIa györgy
munkássága

Csizmadia György 1979. augusztus 
11-én született. Édesanyja, Marton 
Ferencné elmondása szerint később 
kezdett el járni és beszélni. Születé-
se óta gyengén lát. Az óvoda után a 
gici nevelőotthonba került. Itt nyolc 
osztályt végzett, kitűnt manuális ké-
pességével. A foglalkoztató iskolában 
szövőszéken dolgozott, faliszőnyege-
ket készített. Az „Éltes Mátyás” Fo-
gyatékosok Nappali Intézményében 
dolgozik kilencedik éve, és a gondo-
zóház lakója öt éve. Szabadidejében 
és a fejlesztő foglalkozások alkalmá-
val rendszeresen fest. Munkáit a fo-
gyatékosok számára rendezett feszti-
válokon kiállítják.

eddigi kiállításai:
Az „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézmény karácsonyi ren-

dezvényein rendszeresen láthatók művei. 2005-ben a pápai Egyesített 
Szociális Intézmény öt éves jubileumi rendezvényén akvarell kategóriá-
ban első helyezést ért el. 2005-ben a dákai Batthyány Ilona Pszichiátriai 
Betegek és Fogyatékosok Otthona is megrendezte tárlatát. Évente kiál-
lít az ajkai Molnár Gábor Alapítvány megyei rendezvényén. 2008-ban 
a Veszprém város által kiírt alkotópályázat keretében a városházán is 
bemutatkozhatott képeivel. 2009 tavaszán első alkalommal vett részt a 
Veszprémi Városi Művelődési Központ „Fények és árnyak” kiállításán. 
2009-ben Göllesz Viktor ösztöndíjat kapott. 

Nagy álma egy önálló, városi szintű kiállítás.

„Szűz Mária Istentől különös hatalmat kapott a lelkek fölött, hogy azokat táplálja és Istennek fölnevelje.”

TánCCaL
ImádkoZTunk
Liturgikus foglalkozás
az Éltes Mátyás otthonban

füLöP márIa rITa
 
Már egy éve elvállaltuk, hogy rendszeresen gondozzuk 

a Rab Mária-forrás egyre inkább szépülő környezetét. Sok 
örömünk telt ebben a tevékenységben, de amikor elvégez-
tük a kertészeti feladatokat és még maradt időnk a visszain-
dulásig, felmerült a kérdés, hogy az elcsendesedésen kívül 
mit lehetne még tenni a Rab Mária-forrásnál?

A válasz egyértelmű volt a vallás iránt érdeklődő fiatalja-
ink számára: „Hát imádkozzunk” – mondták. De sajnos a 
legtöbbjük nem ismert olyan imát, amit kívülről el tudott 
volna mondani és az olvasás, tanulás náluk nem megy olyan 
könnyen. Ezért elbeszélgettünk arról, hogy a szavakon kívül 
hogyan lehet még dicsérni az Urat. Ekkor merült fel a tánc 
ötlete, leginkább azért, mert táncolni mindannyian nagyon 
szeretünk. Eljátszottunk a gondolattal, hogy előbb-utóbb 
majd kiépül a forrás környéke, és lesz olyan sík tér, ahol 
körbeállhatunk és táncolhatunk a kertészkedés után és már 
előre nagyon belelkesedtünk. Ezért neki fogtunk liturgikus 
táncot tanulni szerda délelőttönként. Már négy táncot isme-
rünk, de természetesen nem vagyunk táncművészek. Ám ezt 
egyikünk se bánja, mert ezt a táncot nem lábbal, hanem szív-
vel kell táncolni és akkor kedves lesz az Úr előtt.

TánCCsoPorTunk vILágI rePerToárja:
reneszánsz körtánc, skót hat páros angol keringő, salsa, 

moldvai csángó, slowfox
TagjaInk:
Cseh Erzsébet,  Kovács Attila,  Bolla Krisztina, Kucserka 

Gábor  Farkas Szilvia, Szalai András. Szijártó Beáta, Ujj At-
tila,  Szelle Adél, Hetyei Ferenc

Táncosaink valamennyien a veszprémi „Éltes Mátyás” 
Fogyatékosok Nappali Intézményének gondozottjai, ahol 
fejlesztő felkészítő munkát végeznek. Szabadidős tevékeny-
ségként foglalkoznak tánccal, ezt nagy örömmel és lelkese-
déssel teszik. Már számos fellépés áll mögöttük: fesztiválok, 
báli nyitótáncok, alkalmi műsorok, idősek otthonában való 
szereplések.

Csizmadia György:
Rab Mária-forrás

karáCsony aZ oTThonban

Kovács Andreának hívnak, 41 éves va-
gyok. Már régóta a gondozóházban lakom 
és a kertészetben dolgozom. Szeretek verse-
ket tanulni és szívesen olvasok. 

Karácsonyra fimon vacsorával és műsor-
ral készültünk, tánccal köszöntöttük az ün-
nepet. Karácsony a szeretet napja, ilyenkor 
Jézus születését ünnepeljük. Minden évben 
megajándékozzuk egymást.

A Megváltó Karácsony szent estéjén szü-
letett Betlehemben. Azért nevezik így Őt, mert megváltott minket a 
bűntől. Felment a mennybe, s ott ül az Isten jobbján és közbenjár ér-
tünk. Ő az igazi ajándék az Atyától az embereknek.

Kovács Andrea

aZ Én karáCsonyom
Karácsony a szeretet meghitt ünnepe. Jé-

zus eljövetelét ünnepeljük ekkor és megaján-
dékozzuk egymást. Nagyon szeretem a Kará-
csonyt, édes és szívmelegítő érzés hálát adni 
az Istennek.

Tarsoly Mónika
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„Tökéletesebb, mert alázatosabb, Istenhez nem közvetlenül, hanem közbenjáró által közeledünk.”

Ismeretes, hogy a Rab Mária-forrás le-
gendája egy fiatal rabnőhöz kötődik, aki 
a múlt század elején a veszprémi vár bör-
tönében sínylődött. Fogsága alatt a közeli 
rabkertészetről ide járt vízért és ezen a he-
lyen imádkozott szűz mária segítségéért, 
hogy ártatlansága kiderüljön. Imája meg-
hallgatásra talált, és egy év múlva ki is sza-
badult. De nem feledkezett meg jótevőjéről 
– később is ide járt hálát adni a forráshoz, 
ellátta köszönete jeleivel, s ebből nőtt ki a 
szabadtéri misézőhely. 

Megkerestük Schall Tamás atyát, a veszp-
rémi büntetés-végrehajtási intézet decem-
ber 31-én leköszönő börtönlelkészét plébá-
niáján, hogy a szolgálatáról kérdezzük.

 – A veszprémi börtön közismert intéz-
mény városunkban, mégis keveset tudunk a 
történetéről. Kérem, ismertesse meg velünk, 
Tamás atya!

– Veszprém város börtönének gyökerei az 
1600-as évekre nyúlnak vissza. A Veszprém 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 2009-
ban ünnepelte fennállásának 150. évfordu-
lóját. 2003 májusáig az intézet helye a régi 
várbörtön volt, akkor az ország legzsúfol-
tabb, leglepusztultabb börtöne. 2003 máju-
sára viszont felépült az ország legújabb, leg-
modernebb, legmagasabb felszereltségű in-
tézete, amelybe külön kápolnát is terveztek.

– Úgy tudom, Ön egyedül látja el már évti-
zedek óta a börtönlelkészi szolgálatot. Mióta 
kapcsolódott be a veszprémi fogva tartottak 
lelki gondozásába?

– Börtönlelkészi szolgálatomat valójában 
1989-ben kezdtem el, ami 2000-ben a mai 
formájában vált hivatalossá. 

– Mit jelent ez a szolgálat, fel lehetett mu-
tatni eredményeket a hosszú évek során?

– Az intézetben végzett munkám kö-
zéppontjába a személyes lelki gondozást 
tettem, ezt látom a leghasznosabbnak és 
legeredményesebbnek. A veszprémi intézet 
„előzetes ház”, a bekerülésnek ebben a kez-
deti szakaszában nagy szüksége van arra a 

fogva tartottaknak, hogy valakivel négy-
szemközt, őszintén beszélhessenek. Külön 
értéke van annak, ha ezt egy pappal tehetik. 

Új intézetünk aulája kiválóan alkalmas 
kiállítások rendezésére. Ezen keresztül 
megszólíthatók azok is, akik egyébként nem 
veszik igénybe a börtönlelkészi szolgálatot. 
Több alkalommal volt már festmény kiál-
lítás. Muzsinszki Nagy Endre Jézus életéből 
vett képei már önmagában felérnek egy 
katekézissel, hasonlóan M. Nagy József fa-

szobrai. A Biblia évében az érseki könyvtár 
és a hittudományi főiskola könyvtárának 
anyagából színvonalas Biblia-kiállítást sike-
rült rendezni.

Eddigi munkám legemlékezetesebb ese-
ménye 2007 őszén volt, amikor Lisieux-i 
Szent Teréz ereklyéjét magyarországi láto-
gatása során, a hazai börtönök közül egye-
dül a veszprémi intézetbe hozták el. Miért 
kerülhetett erre sor? Lisieux-i Szent Teréz 
csupán egyetlen jelet kért Istentől, hogy 

hallgassa meg a halálra ítélt rablógyilkos, 
Pransini megtéréséért mondott imádságát, 
s a jelet meg is kapta: az elítélt a kivégzése 
előtti utolsó pillanatban megcsókolta a felé-
je nyújtott feszületet.

Mély nyomot hagyott mindazokban, akik 
ezen a találkozáson részt vettek, hívőkben 
és hitetlenekben egyaránt. Az ereklye láto-
gatása a börtönben csodálatos felhívás arra 
az örömre, ami együtt jár az őszinte bűnbá-
nattal; akár az enyém legyen az, akár má-
soké. A fogva tartottak akkor megértették 
ezt az üzenetet. Megindító volt látni, ahogy 
kifejezték a tiszteletüket az ereklye előtt.

Tömeges megtérésekről nem tudok be-
számolni, a visszaesők száma sem csök-
kent. De ha egy lelket sikerült közelebb 
vinni Istenhez, már nem volt hiábavaló az 
itt végzett munka. Hála Istennek, egynél 
jóval többről van szó. Olyanokról is, akik 
bent készültek fel a keresztségre, és akiket 
kint kereszteltem meg, s azóta is élő és építő 
tagjai az Egyháznak.

– Tapasztalata  szerint más az 
evangelizáció a fogva tartottak körében, 
mint a „szabad emberek” között? 

– Először azt kellene meghatározni, hogy 
ki is a „szabad” ember! Hiszen a rácson 
kívüli emberek sem szabadok, gyakran 
mindenféle téves gondolatnak, eszmének a 
rabjai. Az evangéliumot hirdetni mindenütt 
szükséges és mindenütt nehéz. Ez a munka 
egész embert kíván, s ehhez a mindennapi 
szentmise, az Eucharisztia, a zsolozsma, a 
rózsafüzér, az adoráció az Oltáriszentség 
előtt ad erőt. 

Visszatérve az eredményességre: ezek 
nem rögtön mérhető dolgok. Erre a legked-
vesebb idézetem Szent Escrivától, az Opus 
Dei alapítójától való: „Az eke, amelyik a ba-
rázdát húzza, nem látja a termést”.

– Hogy gondol vissza erre a 21 évnyi bör-
tönlelkészi szolgálatra ? 

– Ha a mennyben nagyobb öröm van egy 
megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc 
igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérés-
re (vö. Lk. 15,7.), akkor nekem túlcsorduló 
az örömöm.

„aZ eke, ameLy a baráZdáT hÚZZa,
nem LáTja a TermÉsT”

Interjú Schall Tamás atyával
ráCZ kaTaLIn

Schall Tamás atya

Az új veszprémi büntetés-végrehajtási intézet 
madártávlatból
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„Ó, drága lélek, mily különbség van az olyan lélek között, mely szobrászként, saját képességeiben és eszközeiben bízva,
fáradsággal törekszik krisztusivá alakulni, és a könnyen megmunkálható, felolvadó és készséges lélek között,

aki önmagában nem bízva egészen Máriában vész el, és ott a Szentlélek keze által alakíttatja magát.”

„Talán ennyire soha nem volt egy a 
pásztor és a nyáj, pap és a hívő, mint 
ebben a kegyetlen fergetegben” – írta 
Mindszenty József veszprémi püspök 
1945. január elsejei körlevelében. s va-
lóban ezt az egységet élhettük meg mi is 
1945 őszén. 

A város sokasága 1943-ban és 1944-ben 
könyörgő körmeneten vett részt a Hősök 
napján, május utolsó vasárnapján a harco-
ló, a fogoly és az elesett katonákért. Ezek 
különösebb probléma nélkül zajlottak. 
Az emberek lelkében ünnepélyes érzés: a 
hála, a hit, a kegyelem iránti bizakodás élt. 
1945-ből hasonló májusi eseményről nem 
maradt fenn feljegyzés. Ám ez az év sem 
múlt el anélkül, hogy a Rab Mária-forrás-
nál el ne hangzott volna az emberek közös 
könyörgése a Szent Szűzhöz. Igaz, e kegy-
hely is megsínylette a háborút, de lehető-
ség adódott új szobor elhelyezésére. Ebből 
az apropóból dr. Szemes József plébános úr 
augusztus 31-én levélben kereste fel a püs-
pök urat. Engedélyt kért, hogy Veszprém 
város közösségének kedvelt zarándokhe-
lyén az új szobor átadása, felszentelése cél-
jával szentmisét mondhassanak. Levelét 
gyors intézkedés követte, a szertartáshoz 
tábori szentmise bemutatását engedélyez-
te a főpásztor. Az eseményt a Szűz Má-
ria-tisztelet elmélyítése jeles alkalmának 
tekintette, és a zarándoklat résztvevőire 
főpásztori áldását adta.

Mivel dr. Szemes József a zarándokla-
tot szeptember 9-ére szervezte, így egy-
ben Kisasszonynapi ünnepséggé is vált. 
Délután 4 órától este 7 óráig tartott. „Za-
rándoklatunkat fogoly magyar testvéreink 
mielőbbi sikeres hazatéréséért ajánljuk fel 
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének” – fogal-
mazta meg az esemény célját az atya. Kü-
lön hívogatta a szertartásra a fogságból 
már hazatérteket, és azokat, akik szeren-
csésebbnek bizonyultak, s a fogságot elke-
rülve tértek haza. Hálaadásra hívott fel.

Az ünnep menetrendjét is meghatározta:
 – Gyülekező 3 órától, 4 órakor indulás 

a Szent Margit templomtól
 – Szoborszentelés 
 – Tábori szentmise szentbeszéddel és a 

mise alatti gyónási lehetőséggel
 – Visszatérés a Szent Margit templom-

hoz körmenettel

 – Közös áldozás
 – Lorettói litánia
 – Szentségi áldás
 Babics Endre kanonok, plébános vezette 

a körmenetet, és ő szentelte fel az új szob-
rot.

A szentbeszédet Kerényi József tb. espe-
res, plébános mondta. Beszédében elsősor-
ban az ifjúsághoz szólt, s kiemelte: nekik 
magyarnak és elkötelezett híveknek kell 
lenniük. Ezt a szabadtéri beszédet a Veszp-
rémi Népújság hamarosan meg is kifogá-
solta. A szervező plébános úr a felelősség 
tudatában egy nyilatkozatban reagált a 
vádakra, amelyben kifejezésre juttatta: ab-
ban semmi lázító, nem kívánatos szöveg 
nem hangzott el.

A szentmise alatt sokan gyóntak, fel-
készülve a szentáldozásra. Főként nekik 
szólt a felhívás a 3 órától kezdődő szentsé-
gi böjt megtartására. A szervezés kiterjedt 
azokra a hívekre is, akik valamilyen okból 
nem tudtak a zarándoklaton részt ven-
ni. A közösség egyben tartása érdekében 
arra kérte őket az atya, hogy este 7 órakor 
gyülekezzenek a templom előtt, fogadják a 
többieket, csatlakozzanak hozzájuk, hogy 
legalább így lehessenek részesei a zarán-
doklatnak.

Az édesanyám is – mint aki várja haza a 
férjét – két kisgyermekével a templom előtt 
gyülekező hívek között volt. Két és fél éves 
voltam, tehát ezt számíthatom az első za-
rándoklatnak, melyen részt vehettem. Vég-
eredményben a litániát és a szentségi, a fő-
pásztori áldást, ha gyermeki lélekkel is, de 
már átélhettem. A későbbi elbeszélések 
alapján megértettem, hogy az anyukám is 
a többiekhez hasonlóan hitében megerő-
södve, a kétséget reményre váltva térhetett 
haza otthonunkba. Ez idő tájt az emberek 
olyannyira reménykedtek a kilátástalan 
helyzet jobbra fordulásában, hogy később 
hazatérő szeretteikkel, a katonákkal való 
találkozást már nem meglepetésként él-
ték át, hanem a remény által növelt hitük, 
a Magyarok Nagyasszonya segítségének a 
beteljesedéseként.

ZarándokLaT 1945-ben
horváTh eLvIra

akTuáLIs ügyek
rácz katalin
november 11.
a rab mária-forrás kerekasztal éves ülé-
se délután 4-kor kezdődött a Dubniczay-
palotában, 34 fő, köztük dr. Márfi Gyula ér-
sek atya, Vasáros József atya, és Brányi Mária 
alpolgármester részvételével. Rácz Katalin és 
Kővári Lászlóné vetített képekkel beszámolt a 
2010-es év eseményeiről. Két kérdésben kérték 
az Önkormányzat segítéségét; a Látó-hegyi 
vízfolyás medrének szabályozásában és a for-
rást körülvevő terület tulajdonviszonyainak 
rendezésében. Ígéretet kaptunk arra, hogy 
majd megvizsgálják az ügyeket.

PÉnZadományok
Novemberben és decemberben a Rab Má-
ria-forrás ügyének  támogatására Tóth 
Imréné Markóczy Angélától és Vitéz Káplán 
Györgytől 10-10 ezer Ft támogatás érkezett. 
A Kerekasztal ülése után egy „veszprémi 
hölgy” 100 ezer Ft-ot nyújtott át a felújítás 
munkálataira.

a támogatásokat a következő
számlaszámra lehet küldeni:
Hét Domb Hagyományőrző
és Kulturális Egyesület
UniCredit Bank
10918001-00000029-63600002

2011-ben a köveTkeZő esemÉnye-
keT TerveZZük:

a hÉT domb egyesüLeT
2011. ÉvI köZgyűLÉse 
Előreláthatólag márciusban tartjuk. A hely-
szín és az időpont még alakulóban.(Kérem 
Olvasóinkat, jelezzék részvételi szándékukat 
a Rab Mária Híradó elérhetőségein!)

juTasI őrmesTer
benedek-hegyI  kőrjáraTa – 2011 
2011. május 28-ára tervezzük a 7. Jutasi 
őrmester-túra megrendezését. Az ezzel kap-
csolatos ötleteket, kérdéseket, önkénteseket, 
felajánlásokat örömmel fogadjuk!

sZenT anna ZarándokköZPonT
megaLaPÍTásának Terve
Tervezzük a Veszprém környéki szent helyek, 
nevezetességek – Rab Mária-forrás, Jezsui-
ta templom, Benedek-hegy, Margit-romok, 
Csatárhegyi kápolna – látogatottságát fej-
lesztő, területükön lelki feltöltekezést nyújtó 
programokat szervező és a zarándokturiz-
mus igényeit felkeltő és kielégítő központ 
megalapítását. Ezzel kapcsolatos javaslato-
kat, leendő partnerek jelentkezését várjuk.
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„Az az ember, aki még magát teljesen meg nem törte, hamar kísértésbe esik és vereséget szenved apró, alávaló dolgokban.”

szeretnék beszámolni röviden a rab 
mária-forrásnál történtek árnyoldaláról 
is az eltelt két év során. sajnos, mi, akik 
ott rendben tartjuk a területet, ez idő alatt 
ugyanis sok garázdasággal is szembesül-
tünk.

2009-ben nem sokan tudták még, hogy 
hol van a forrás. Tavasszal kezdtük el a ta-
karítást, a kaszálást. A környékét kitisztítot-
tuk, a vizesárok szélén a csalánt lekaszáltuk. 
Akkor vettük észre, hogy egy gömbölyű vas 
áll ki a földből. A férfiak megnézték, és azt 
mondták, hogy az egy ágyúgolyó. Telefonál-
tunk a rendőrségre, akik nem tudták hol van 
a forrás, s ki kellett eléjük menni a körgyű-
rűhöz. Körülkerítették a területet és telefo-
náltak a tűzszerészeknek.

A rendőrök egész nap őrködtek. Délután 
megérkeztek a tűzszerészek, s mindenkit ki-
küldtek az erdőből. Bevittek egy hosszú tás-
kát, és amikor kijöttek, felhívták a figyelmet, 
ha valami gömbölyű vasat találunk máskor 
is, azonnal szóljunk. 

2010 márciusában kimentünk a kegyhely-
re a Kovács házaspárral. Konstatáltuk, hogy 
a kereszt átvészelte a telet, de a Szűzanya 
szobrának a dobozán az üveg el volt törve. 
Nagyon elszomorodtunk. Kinek volt útjá-
ban az az üveg?! Kovács Sándor rendbe tette. 
Azóta – hála Istennek! – nem törték fel. 

Április 26-án sikerült ideiglenes hidat 
készíttetni, amiről előző számunkban ír-
tunk. Így rövidebb úton tudunk eljutni a 
forráshoz. Május 22-én volt az első szent-
mise. Előtte embermagasságú fű volt ott, 
amit Grám Gyula, Lohonyai István és Kővári 

László lekaszáltak. A kereszt körül virágo-
kat ültettünk az asszonyokkal. Öntözni is 
kijártam, mindig megkértem egy asszonyt, 
jöjjön el velem, mert egyedül nem jó az er-
dőben járni.

Rácz Katalin 6 db információs táblát ké-
szíttetett, amelyeket felállítottunk. Egy pár 
nap múlva, mikor kimentünk öntözni, ész-
revettük, hogy valakik négyet összetörtek, 
s a vizesárokba dobták. Ezt már a magam 
részéről nem hagyhattam szó nélkül. Telefo-
náltam a rendőrségre. Kiküldtek két járőrt. 
Nem nyúltak semmihez, azt mondták, hogy 
részeg fiatalok lehettek a garázdák. Másnap 
újból kimentünk, de az összetört táblák már 
nem voltak a vízben. Két nap múlva a Szent 
László plébánia fiataljai találták meg 20 mé-
terrel arrébb a bokrosban. Ezután már félve 
mentünk ki. Augusztusban ismét nagy vi-
har volt. A kitört fák eltorlaszolták az utat. 
Nem lehetett a forráshoz eljutni. A fiam 
szólt Grám Gyulának, aki másnap hozta a 
fűrészt és az utat szabaddá tette. Augusztus 
utolsó hetében jött a nagy segítség. A Szent 

László Plébánia fiataljai 12-en érkeztek Si-
mon Dani vezetésével. A kereszt környékén 
a földet elegyengették, a vizesárok szélére 
köveket raktak, nehogy valaki belecsússzon 
az árokba. A forrást kitisztították. Éjjel ott 
táboroztak és másnap folytatták a munkát. 
Köszönet érte. 

Ősszel öt asszony segítségével a kereszt 
mellé virágpalántákat ültettünk, virághagy-
mákat dugványoztunk, a kert szélét kövek-
kel raktuk ki. Szeptember 3-án a szentmise 
előtti napon kimentünk megnézni, hogy 
minden rendben van-e? Kerestük az össze-
csukható asztalt, amit tavasszal levittünk. 
Ez volt az oltár két szentmisén is. Ám az 
asztal eltűnt. A kereszttől öt méterre valakik 
tábortüzet raktak, ott volt a hamuja. Mel-
lette egy hajléktalanszatyor, benne egy kiló 
kenyér és egy pokróc. Ismét hívtam a rend-
őröket. Kijöttek, felhúzták a kesztyűt, meg-
nézték a szatyrot, azt mondták, majd több-
ször járőröznek erre. Később megtaláltuk az 
asztal egyik lábát és egy deszkáját. Rájöttem, 
nem vitték el az asztalt, hanem a hajlékta-
lanok bizonyára eltüzelték. A szatyrot a ke-
nyérrel ott hagytuk, s másnapra eltűnt. 

A teajárat kétszer megy hetente, minden-
féle jóval ellátják őket, hogy „legyen erejük 
garázdálkodni”. Amit a jó emberek szabad-
idejükben széppé tesznek, azt ők lerontják… 

árnyÉkok a forrásnáL...
kővárI LásZLónÉ

Kővári Teri néni a munka főszervezője Vidám dolog vizet merni a patakból

Teri néni minden fontos pillanatot megörökít 
a Rab Mária-forrásnál
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„Így hát mi mindannyian Jézus Krisztushoz kell, hogy tartozzunk, hogy szolgáljuk Őt, de nem béresek módjára, hanem a szeretet rabszolgáiként,
akik nagy szeretettől indíttatva felajánlják magukat szolgálatára rabszolgák módjára, csupán azon tisztelettől vezetve, hogy hozzá tartozzanak.”

még az elmúlt nyár elején említette Rácz 
Katalin, hogy hallott valamit a Som Emőke 
című, máig emlékezetes szabadtéri rendez-
vényről, amit a veszprémi Piarista gimná-
zium diákjai adtak elő a betekints-kiskuti-
völgyben az 1940-es évek végén. megjegyez-
te, hogy ha bővebbet tudok erről, írjam meg a 
rab mária híradóba. 

„Hogyne tudnék róla – válaszoltam –, hisz 
magam is részt vettem benne”. De mindjárt azt 
is hozzátettem, hogy várjunk vele egy kicsit, 
mert ez az előadás csak egy epizódja volt egy 
több éves virágzó, magasra ívelő népi kulturális 
tevékenységnek. Kár volna elszigetelten kira-
gadni az egykori gimnáziumban életre hívott, 
országos hírű diákköri munka bemutatásából. 

A bővebb megemlékezés aktualitását az is 
indokolja, hogy a Lovassy Gimnázium ebben 
a tanévben indított ünnepségsorozatot előd-
iskolája, a piarista gimnázium 300 éve történt 
alapításának jubileumára, illetve a piaristák 
1711-es letelepedésének emlékére. Szerencsém-
nek mondhatom, hogy én még a piaristáknál 
érettségiztem 1948-ban, az államosítás évében, 
ezért részese lehettem annak az utoljára fel-
virágzó, és a maga idejében rendkívül magas 
színvonalú ifjúságnevelő munkának, amelynek 
szellemében tanáraink foglalkoztak velünk. 
Ebben nagy szerepe volt annak, hogy az 1940-
es évek folyamán több olyan fiatal tehetséges 
tanár került a gimnáziumba, akik szaktárgya-
ikon felül különböző területeken is kitűntek 
műveltségükkel és pedagógiai képességeikkel. 
Közéjük tartozott Helyes László matemati-
ka-fizika szakos szerzetesrendi tanár is, aki 
emellett kiváló cserkészvezető, erős nemzeti 
érzelmű és az egyszerű falusi emberek lelki 
világába mélyen belelátó, szülőhazája népét 
rajongással szerető nevelőnk volt. Példaképei 
voltak a magas kultúrában hasonló nézeteket 
képviselő, a „tiszta forrást” kutató mesterek 
és jeles alkotók is, mint a zenében Bartók, Ko-
dály, Ádám Jenő, a népballadák világában Kri-

za János, Sinka István, Molnár István. Mint a 
gimnázium cserkészparancsnok-helyettese, 
kezdetben a népdal, népi játékok és néptán-
cok fokozottabb megismerésére irányította a 
regös-cserkészek figyelmét. Kiváló kapcsolat-
teremtő készségével hamarosan szakavatott 
partnerekkel alakított ki együttműködést, s így 
hozott létre kölcsönösen előnyös kapcsolatot 
1943-ban dr. Zákonyi Ferenc kultúrtörténész, 
néprajzkutatóval és Molnár István néptánc 
kutató, koreográfus, balettművész-tanárral. 
Diákjaival eljárt az ő tanfolyamaikra, ahol – 
például Mezőkomáromban és Berhidán – a 
paraszti kultúr-hagyományokat őrző falusi 
legényekkel gyakoroltak együtt. Az 1947-48-as 
években nyaranta már Molnár István siófoki 
népfőiskoláján képezték magukat a veszprémi 
diákok, ahol táncművészeti keretben vehet-
tek részt más (budapesti) csoportok tagjaival 
együtt mesterük néptánc-elemek felhasználá-
sával készülő koreográfiáinak gyakorlásában 
– Kodály Galántai táncok és Bartók Allegro 
barbaro zeneművére. Molnár Istvántól azt is 
megtanulták, hogy a tánc nemcsak figuratív 
színpadi produkció, hanem érzelmi mondani-
való kifejezése olyan átélt formában, amelyre 
a szó és a dal már nem képes. Példák voltak 
erre a hazai táncművészetünkben egyedülálló 
ősi kardtáncai, amelyekben a honfoglalás ko-
rát visszaidéző sámánkultusz érzelemvilágát 
idézték elénk, akik szöveg nélkül, ősi dallamok 
dúdolásával adtuk a zenei aláfestést. Bevezetett 
bennünket a népballadák világába, sőt maga is 
alkotott ezek nyomán, jelesül éppen a különö-
sen emlékezetes Som Emőke-drámát.

Helyes László tanárunk kiváló fogékony-
sággal ötvözte egybe az eredeti népi gyökerű 
kultúra tiszta forrását a későbbi művészeti 
irányzatokkal. A felszínes emlékezésekkel 
szemben le kell szögezni, hogy a Veszprémi 
Piarista Gimnáziumban nem csupán nép-

tánccsoport, hanem népi kulturális csoport is 
működött az 1940-es évek végén, ahogy azt a 
gimnázium korabeli évkönyvei is említik. Ez 
a tevékenység egészében ölelte fel a népkölté-
szet, népdal, népballada és néptánc kifejezés-
módok együttesét. Nem az előadások formai 
kidolgozására, hanem az azok hátteréhez töl-
tést adó lelkiség megteremtésére helyeződött 
a hangsúly. Vezető tanárunk elengedhetetlen-
nek tartotta népdalkincsünk minél mélyebb 
megismerését. Minden foglalkozásunk, fel-
készülésünk és szereplésekre utazásunk prog-
ramjához tartozott a népdaltanulás és éneklés. 
Száznál is többet tudtunk, s ma is alig hallok 
olyan népdalt a rádióban, amit ne ismernék. 
Elődeink emberi sorsdrámáinak megértésé-
hez pedig igen fontosnak tartotta Helyes tanár 
úr a népballadák széleskörű megismertetését. 
Vallotta, hogy ezek mélyén örök érvényű sors-
helyzetek tárhatók fel, ezért a mai korhoz is 
szólnak. Nyilvános fellépéseinket sok esetben 
„Ballada est” címszóval hirdették meg, ahol a 
néptánc – egy-egy verbunkos, játékos leány-, 
vagy párostánc bemutatásával – látványgaz-
dagító kiegészítést jelentett.

Az első nagyszabású balladaest 1946. május 
12-én a Petőfi Színházban volt, ahol Sinka Ist-
ván Anyám balladát táncol című művét adtuk 
elő Molnár István koreográfiájával. Itt lépett 
fel először ő is önállóan a híres kardtáncával. 
A következő évben pedig már érettnek látta a 
feltételeket egy nagyszabású, szabadtéri kettős 
balladaesthez. Hol is választhattunk volna al-
kalmasabb helyszínt máshol, mint a Séd völ-
gyében, nagyjából a mai csónakázó tó – akkor 
még érintetlen – területén. A népi lélekhez 
közeli természeti romantika és a történet ko-
rát idéző szomszédos kolostorromok kisugár-
zó szellemisége bizonyára befolyással voltak 
a helyszín kiválasztására. Itt került színre a 
Som Emőke című balladajáték, a Szent István 

a nÉPművÉsZeT, a nÉPTánC ÚjjáÉLedÉse
a sÉd-vöLgyÉben

LeChner LásZLó

Helyes László piarista szerzetes tanár

Tánccsoport a Betekints-völgy fölött – háttérben a viadukt
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„Ha Jegyese, a Szentlélek Szűz Máriát valamely lélekben megtalálta, hozzárepül, egész teljességével bevonul ebbe a lélekbe és bőségesen közli magát vele,
mégpedig abban a mértékben, ahogy a lélek Jegyesének, Szűz Máriának tért enged.”

korába képzelt, pogány-keresztény küzdelem-
ről szóló dráma, amit Molnár István külön a 
veszprémi gimnazista csoport számára írt. A 
szájhagyomány szerint a pogány Som vezér, 
Esseg várának lakója (a várrom ma is látha-
tó Bánd község határában) véget akart vet-
ni a nép körében terjedő mendemondának, 
miszerint a Séd-parti kápolnánál éjjelente a 
Szűzanya suhan át a patak hídján. A látvány 
alapja az volt, hogy a titokban kereszténnyé 
lett Som Emőke járt ki fohászkodni a Mária-
szoborhoz. Ebből következett azután a tra-
gédia: A vár ormáról figyelő öreg Som téve-
désből a kápolnához siető leányát nyilazta le. 
A felhangzó sikoly után minden kiderül, s a 
szereplők már nem szavakkal, hanem koreog-
rafált mozdulatokkal fejezik ki fájdalmukat és 
megdöbbenésüket. Eközben a sötét sziklaszir-
ten elhelyezkedő leánykórus révén megszólalt 
a „Magas kősziklának oldalából nyílik...” kez-
detű dal, amit a szavalókórus záró epilógusa 
váltott fel:

„A Bakony mély völgyeiből, / hol a Táltos rejt-
ve áldoz, / morajlik egy fojtott átok. / Fehér mé-
nek nyerítenek / s vér mossa le a vízjelet.”

Harminckét évvel később különösen tar-
talmas visszaemlékezésben adta közre erről 
az előadásról élményeit az 1983-ban elhunyt 
Pesovár Ferenc néprajzkutató, veszprémi 
piarista öregdiák, a Táncművészet 1972./2. 
számában, „Balladaest a Séd völgyében” 
címmel. A fényképes leírás jól adja vissza 
a résztvevő diákok lelkes felkészülésének 
hangulatát, beleértve a korabeli Esseg várat 
megjelenítő monumentális díszletet, amit a 
néptáncos fiúk és lányok jórészt maguk épí-
tettek föl tartó ácsolatok és huzalok fűzfa-
ág-beszövésével. A színtér változó beállítású 
megvilágításához szükséges áramellátás, a 
reflektorok és szerelvények biztosításához a 
Városi Villamosmű volt a segítségünkre, il-
letve Csertán János néptáncos diáktársunk 
(a későbbi szülész főorvos) villamosművi 
művezető édesapja. A szállításban és fölépí-
tésben segédkező diákok felvonulási sátrat 
vertek fel, amelyben a tároláson kívül felvált-
va éjszakai ügyeletet is tartottak. A fuvaro-
záshoz szerzett lovas kocsin többször maga 
Helyes tanár úr volt a hajtó. Izzó lelkesedés 
hatotta át az egész társulatot a felkészülésben 
és az előadásokon egyaránt.

A balladaest impozáns környezetében Mol-
nár István ismét előadta híres szólóját, de köz-
reműködött az általa alapított Csokonai Együt-
tes egyetemista csoportja is, a későbbi európai 
hírű Budapest Táncegyüttes. Ebben több veszp-
rémi öregdiák is táncolt. Közéjük tartozott Vá-
sárhelyi László, az 1980-as Ki mit tud? országos 
„Laci bácsija” is, ahogy akkor őt becézték. Bár 
ő nem volt veszprémi diák, elismerését utólag 
is mindig kifejezte. Leánya tanúsítása szerint 
haláláig könyvespolcán őrizte Helyes László 
fényképét. A Som Emőke-balladaestről őrzött 
egyik emlékét elmondta nekem úgy 1980 kö-
rül. Olyan átélt és kemény előadású huszárver-
bunkot azóta sem látott, mondta, mint amilyet 
a veszprémi gimnazisták táncoltak 1947-ben a 
Séd völgyében. Hozzátette: talán hozzájárult 
ehhez a környezet hatása is, a parázsló tűz a 
táncosok gyűrűjében, a víz csobogása a ma-

lomárok buktatóján és a csizmáknak a dobo-
gása az anyaföldön. Ez is a veszprémiek érdeme 
volt.

A veszprémi kultúrcsoport működésének 
csúcsidőszaka még csak ezután érkezett el. 
Hosszadalmas volna ezen a helyen részletez-
ni azokat az eseményeket, amelyekkel kísérve 
végül az országos élvonalba kerültek. Meg-
hívások és szereplések sorozata következett, 
miután az 1948. évi centenáriumi néptáncver-
senyen megyei és dunántúli első, országosan 
pedig negyedik helyezést értek el. Borián Tibor 
piarista tanár emlékezett Balogh Ferenc akko-
ri gimnázium igazgató aggódására is: „Hogy 
fognak ezek leérettségizni, ha folyton csak tán-
colnak?”. No és mi lett? A végző osztályból a 
három kitüntetéssel érettségizett közül ketten 

a csoport tagjai voltak és a többiek is megle-
hetősen jól vizsgáztak.  A csoport munkájá-
ban lelkesen résztvevők általában az életben is 
tovább vitték az itt kapott értékeket. Közülük 
többen élethivatásukat is e területen találták 
meg (Böröcz József hivatásos művészeti vezető, 
Marosi Júlia Csoóri Sándorné előadóművész, a 
moldvai csángó örökség kutatója, dr. Pesovár 
Ernő Kossuth-díjas néptánc-tudós, valamint 
már említett Ferenc testvére kimagasló nép-

rajzkutató, Somlai István színházi tánckoreog-
ráfus, továbbá Zámbó István Liszt-díjas és Ér-
demes-művész karvezető lett). Más pályákon 
működők figyelmét is felkeltette a népköltészet, 
a néptánc, a népballadák gazdagító élménye, 
amit aztán környezetükben vagy az utódok 
felé sugároztak tovább. Ki kell még emelnünk 
a visszaemlékezésben néhány diákszereplő ne-
vét. A Som Emőke-játékban Pesovár Ferenc és 
Józsa Ottó alakítását minősítették kimagasló-
nak a szakvélemények. Sokáig emlegetett volt 
a címszerepet játszó Nemes Erzsébet (később 
Hadházy Józsefné) szereplése. Más rendez-
vényeken közreműködésre meghívott angol-
kisasszony növendékek közt Böröcz Gabriella 
(később Vásárhelyi Lászlóné) 15 éves korában 
játszotta nagy sikerrel az „Anyám balladát tán-
col” álomképének főszerepét. Növendéktársa, 
Kelemen Mária (a később közismert veszprémi 
Tóth doktornő, gyermekorvos, a lovassys Tóth 
Mária énektanár édesanyja) emlékezetes nép-
költészeti és népballada-versmondó tehetségé-
vel tűnt ki.

A nagypolitikában bekövetkezett fordulat 
idején 1948-ban az egyházi iskolák államosí-
tásával összefüggésben a csoport léte végve-
szélybe került, miután Helyes Lászlót többi 
paptanár társával együtt eltávolították. Őt a 
városból is hamarosan elüldözték, a fiatalság-
ra ható lelkesítő befolyását az akkor diktált 
eszmei irányzatokkal ellentétesnek, vagyis 
károsnak minősítették. Érezve a hősi korszak 
elmúlását, 1948 nyarán egy búcsúzó képsoro-
zat elkészítésére határoztam el magam. Erre 
ismét a Séd völgyét választottuk, amelyhez 
már addig is oly sok szép emlékünk fűződött. 
Ezután egy ideig még lendületből működött a 
vezető nélkül maradt csoport, mígnem 1949-
ben egy kora tavaszi, vidéki fellépése után 
végleg feloszlatták. Megszüntetése alapvető-
en politikai okokból történt, mondvacsinált 
vádakkal (a fő indok volt: „erősen narodnyik 
és klerikális szellemű”).

A politikai légkör szorításának enyhülé-
sével 1958-ban 10 éves találkozóra jött ösz-
sze Veszprémbe a csoport több tagja Helyes 
tanár úrral együtt. Ez alkalommal emlékező 
sétát is tettünk a Séd völgyében, ahol fénykép 
is készült. Magasra lobbanó láng volt ennek 
a csoportnak a pár éves története, amit hir-
telen sodrással fújt el az akkori idők szele. A 
lelkekből és szívekből viszont máig sem si-
került a tiszta és örömteli élmények emlékét 
kitörölni. Némi elégtételt már csak a tovább-
vivők eredményei és az utókor elismerései 
adhatnak. Fejezze most ezt ki a Táncművészet 
c. folyóirat 1981./7. számában megjelent nek-
rológból vett idézet:

 „Helyes László munkásságával olyan szer-
zetesek nemes hagyományait követte, mint a 
piarista Dugonics András, a bencés Czuczor 
Gergely és Réthei Prikkel Marián… A népze-
ne és a néptánc iránti… elkötelezettségére…
érvényesek Sík Sándor szavai: „Bocsásd meg 
énnekem, Uram…, / hogy a zsoltár orgona-
szavát is / boldog voltam, ha átlophattam / 
paraszt magyar szó furulya-dalára, / s hogy 
könnyeket pillámra nem a mea culpa, / hanem 
a rutafa nótája szűrt, / meg a vizet árasztó ta-
vaszi szél.”

Tánc a Betekints-völgyben

Korabeli plakát
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„A nagy szentek képzése és nevelése, akik a világ vége felé jönni fognak, Neki van fenntartva,
mert csak ez az egyedülálló és csodálatos Szűz képes a Szentlélekkel ezeket az egyedülálló és rendkívüli dolgokat létrehozni.”

XII. Piusz pápa Eugenio Pacelli néven 1876-
ban született rómában. az első világháború 
kitörésének évétől, 1914-től dolgozott a pápai 
udvarban; pápává a második világháború ki-
törésének évében, 1939. március 2-án válasz-
totta meg a konklávé. 

Pápasága tizenkilenc éve alatt következett be 
a második világégés, majd az ezt követő kom-
munista fordulat és hatalomátvétel nemcsak 
Közép-Kelet-Európában, hanem a világ más 
részein is, így többek között Kínában (1949); 
de XII. Piusz pápaként élte meg Sztálin halálát 
(1953), a magyarországi forradalmat (1956), és 
az első műhold, a Szputnyik-1 világűrbe jutását 
(1957).

Pacelli apostoli nunciusként (követként) dol-
gozott az első világháború alatt és azt követő-
en a katolikus Bajorországban, Münchenben, 
majd a német nunciatúra Berlinbe költözését 
követően a többségében protestáns birodalmi 
Németországban. 1930-ban történt államtit-
kári kinevezését követően közreműködött a 
Vatikán kiegyezési politikájában a konkordá-
tumok megkötése kapcsán Ausztria, Németor-
szág és Jugoszlávia esetében is. XI. Piusz pápa 
(1922–1939) benne látta utódját: 1934-ben Bue-
nos Airesban, 1935-ben Lourdes-ban, 1936-ban 
az Amerikai Egyesült Államokban, 1937-ben 
Lisieux-ben, 1938-ban Budapesten képviselte 
követként a pápát. Elődje halálát követően a 
konklávé egyetlen napi ülésezés után választot-
ta meg a katolikus egyház fejévé 1939-ben.

Felemelte szavát a béke mellett egy olyan 
korban, amelyben az államok közti politi-
kai párbeszédben a diplomáciai játéksza-
bályokra fittyet hányó diktatórikus vezetési 
stílus lett a mértékadó. Summi Pontificatus 
kezdetű első bullájában (1939. október 20.) 
a békés együttélésre buzdít, de látja egyúttal 
a bajok gyökerét is, mégpedig az emberiség 
elvallástalanodásában, a keresztény Nyugat 
Istentől való elfordulásában, amely egyenesen 
vezet a totalitariánus rendszerek kialakulá-
sához, legyenek azok bal- (kommunizmus) 
vagy jobboldaliak (nácizmus). A világháború 
alatt annak érdekében, hogy hiteles vélemény-
ként formálhassa meg a béke iránti igényét, a 
Vatikán semleges maradt, amely magatartást 
utólag sokan a németbarátsággal azonosítot-
tak. Ennek mindenképpen ellentmond a pápa 
személyes és a Vatikán intézményes fellépése a 
humanitárius kárenyhítés terén és az antisze-
mita uszítás ellen. 

A háborút követően is felemelte szavát a nem-
zetek békés egymás mellett élése érdekében, így 
elítélte a német nép kollektív bűnösségének 
eszméjét, de a diplomácia eszközeivel fellépett a 
kommunista államokban történő vallásüldözés 
ellen is; a család, a munka és a magántulajdon 
védelmében az egyház XIII. Leó idejétől mar-
kánsan jelen lévő szociális tanításának megfe-
lelően. Pápai megnyilatkozásaiban, bulláiban 
az ötvenes években a hidegháború légkörének 

kialakulásával párhuzamosan ismét a béke ke-
rült előtérbe.

Teológiai kérdésekben pápasága elején három 
célt tűzött ki maga elé. Az első a régóta hasz-
nálatos Zsoltároskönyv megreformálása volt, 
amely 1945-re el is készült és úgy küszöbölte 
ki a Vulgata fordítási hibáit, hogy szinkronba 
hozta azt a hagyomány által szentesített szöveg-
gel. Az 1950-re meghirdetett Szentév kapcsán a 

gondviselésszerű véletlennek köszönhetően a 
régészek megtalálták Szent Péter sírját a római 
bazilika alatti ókeresztény temetőben. Ugyan-
ebben az évben került sor „Szűz Mária menny-
bevétele” dogmájának kihirdetésére is.

XII. Piusz élete már gyermekkorától össze-
kapcsolódott a Szűzanya tiszteletével. Felszen-
telése utáni első miséjét 1899-ben a római Santa 
Maria Maggiore templomban a Salus Populi 
Romani (a római nép szabadulása) Mária-ikon 
oltáránál mutatta be; püspökké a Szűzanya első 
fatimai jelenésének napján, 1917. május 13-án 
szentelte fel XV. Benedek pápa. 1940-ben már 
pápaként ő hagyta jóvá a fatimai jelenéseket. 
1942-ben felajánlotta a világmindenséget Má-
ria Szeplőtelen Szívének. 

Tanítói hatalmánál fogva a pápa 1950-ben 
hirdette ki a Mária mennybevételének dog-
májáról szóló, „Munificentissimus Deus” kez-
detű bulláját, amelyben kijelentette, hogy a 
Boldogságos Szűz teste nem volt alávetve a 
romlandóságnak és teste a halál felett diadalt 
aratva, egyszülött Fiának példájára megdicső-
ült a Mennyben. A hittétel az őskereszténység 
legkorábbi időszakától fogva létező, a jámbor 
hiedelmekből fokozatosan kikristályosodó 
egyházi hagyomány volt, noha a Szentírásban 
kifejezetten erre vonatkozó említés nem olvas-
ható. A dogma rögzítése már korábban is több-
ször fölmerült, azonban csak akkor kerülhetett 
rá sor, miután 1946-ban XII. Piusz a világ ösz-
szes püspökének véleményét kikérte a dogma 
érvényességével és a hagyomány meglétével 
kapcsolatban.

A bibliai Mária-kép és a mennybevétel dog-
májának összehangolása a hittudósok szerint a 
következő elemekből áll. Szűz Máriának mint 
anyának testéből vette Jézus a maga emberi 

XII. PIusZ PáPa ÉLeTe, sZoLgáLaTa
Mária mennybevételének dogmája
karLInsZky baLáZs

Eugenio Pacelli apostoli nuncius
(Bajorország – 1922.)

XII. Piusz, a római pápa
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„A Szentséges Szűz az az eszköz, akit Jézus Krisztus arra választott ki, hogy általa jöjjön el közénk,
és ugyanígy annak is eszköze, hogy az ő révén menjünk Őhozzá.”

mária mindig segít...
horváTh eLvIra

előfordulhat, hogy az alább olvasható imát sokan ismerik. 
bennem szép emléket idéz fel, s azt gondoltam, nem ártana 
azokkal az emberekkel is megismertetni, akik még nem hallot-
ták, vagy már elfelejtették a szövegét.

Az én édesanyám és nagyanyám is igen gyakran mondta el ezt 
az imádságot, általában más-más hangsúllyal. Mert Mária szün-
telenül a gondolataikban élt. Mindennapjaik sodrában, vagy ha 
gond adódott a családban, netán megrendült az egészségük, ter-
mészetesnek tartották ezt szívből szólóan elimádkozni. S ez való-
ban segített. Nem arra kell gondolni, hogy a probléma egy szem-
pillantás alatt elillant, inkább arra a hitre, amely ima közben meg-
erősödött bennük, s így az ijedtség, a kétségbeesés, a pánik nem 
lett úrrá rajtuk. Így táplálták a reményt a lelkükbe. Ettől már csak 
egy lépés volt a szeretetteljes megoldás, s lényegében ehhez kértek 
erőt, segítséget.

Figyelmesen elolvasva, elimádkozva hamar észrevehetjük: ez 
nem más, mint a hit, a remény, a szeretet, a teljes bizalom kifejezé-
se. Lényegében egy életfelajánlás.

szűz szülője Istennek

Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet, s halálban, Tied jó- és balsorsban.
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre.
Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy Tied legyek!
Anyám, Benned bízom és remélek!
Anyám, Te utánad epedek.
Anyám! Te jóságos, kegyelmezz!
Anyám! Te hatalmas, védelmezz!
Anyám! Ó jöjj, segíts imádkozni!
Anyám! Ó jöjj, segíts szenvedni!
Anyám! Ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas.
Akarsz is segíteni, ó irgalmas.
Kell is segítened, ó hűséges.
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója.
Bűnösök oltalma és menedéke.
Föld reménye, s mennynek ékessége.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, ó Anyám, fönn az égben.
Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy Tied legyek!

testét. Lehetetlennek látszik, hogy ez a szoros 
kapcsolat Mária testének szétbomlásával meg-
szűnjék és testének enyészetével a Szűzanya 
távol kerüljön Jézustól. Máriára sokkal inkább 
igaznak kell lennie  Szent Pál szavainak: „Ha 
halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, 
úgy leszünk a föltámadásban is.” A Krisztushoz 
való hasonlóságnak pedig éppen a Szűzanya 
esetében kell a legerősebbnek lennie a foganta-
tás, a biológiai anyaság és a kereszthalál gyöt-
relmében való részvétel miatt.

 A Szűzanyának továbbá lelkén kívül testét is 
az Isten iránti teljes odaadás jellemezte éppen 
anyasága és a szeplőtelen fogantatás révén.

Mária halálának kérdése – hogy ti. a ha-
lálon és a föltámadáson át vagy a halál meg-
kerülésével ment-e az öröklétbe – az egyházi 
hagyományban nem rögzült és nem döntötte 
el ezt sem a Szentírás, sem az újonnan kibo-
csátott pápai bulla. Feltételezhető ugyanak-
kor, hogy Mária természetes halállal távozott 
a világról. Ezt támasztja alá többek között az, 
hogy a Szentírás szerint a megdicsőülés útja a 
halál és a feltámadás, így a Szűzanyáé is, bár 
ő maga mentes volt az áteredő bűntől, így a 
halál „utálatosságától”, de magától a haláltól 
nem. Lévén Krisztus sorsa is a halál volt, így 
illendő, hogy ugyanabban a sorsban osztoz-
zék Mária is.

A bulla idézi Damaszkuszi Szent János (†753 
körül) tanítását a tétellel kapcsolatosan: „Illő volt, 
hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül 

megőrizte, halála után is megőrizze testét minden 
romlástól. Illő volt, hogy ő, aki Teremtőjét gyer-
mekeként hordozta méhében, Isten hajlékába jus-
son. Illő volt, hogy a jegyes, akit az Atya jegyzett 
el, a mennyei otthonban lakjék. Illő volt, hogy ő, 
aki szülésekor a fájdalom tőrétől mentes maradt, 

de amikor Fiát a keresztfán látta, a szívét döfte át 
a fájdalom tőre, ott lássa Fiát az Atya mellett tró-
nolni. Illő volt, hogy az Isten Anyjáé is legyen az, 
ami a Fiáé, és hogy minden teremtmény tisztelje 
őt mint Isten Anyját és szolgálóleányát.”

Mária kiváltsága tehát az, hogy Krisztus ere-
jéből egészen részesült a feltámadás kegyelmé-
ből. Különbség a Fiú és a Szűzanya feltámadása 
között fogalmi: míg Krisztus saját hatalmából, 
önerejéből, addig Mária Jézus erejéből része-
sedve támadt fel. Ezért beszélünk Krisztus 
mennybemeneteléről és Mária mennybevételé-
ről. Ahogy a bulla zárul: „Ezért tehát Isten föl-
séges Anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre 
elhatározott akarata szerint titokzatos módon 
egybekapcsolódott Jézus Krisztussal: szeplőtelen 
fogantatásában, istenanyaságában és sértetlen 
szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa 
volt Megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt 
aratott a bűn és annak minden következménye 
felett, így Szűz Mária végül is mintegy kivált-
ságainak legfőbb koronájaként elnyerte a men-
tességet a sírban való romlástól, és szent Fiához 
hasonlóan legyőzve a halált, testével és lelkével 
felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiá-
nak, az örökkévalóság halhatatlan Királyának a 
jobbján mint Királynő tündököl.”

Felhasznált irodalom:
Előd István: Katolikus dogmatika
Katolikus Lexikon
Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája

Felajánlotta a világmindenséget
Mária Szeplőtelen Szívének
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„Mária legerősebb vágya az, hogy Jézus Krisztushoz fűzzön minket, az ő Fiához; a Fiú legerősebb vágya pedig az,
hogy rajta keresztül jussunk Szentséges Édesanyjához.”

márIáróL – ökumenIkus nyIToTTsággaL
ToLdI Éva
az Istenanya, szűz mária tisztelete 

integráns része a kereszténységnek, má-
ria kiváló (megkülönböztetett) tisztelete 
(hüperdulia) szinte kezdetektől fogva ré-
sze a keresztény lelkiségnek. 

A legújabb kutatások szerint már Szent 
Pál apostol működése idején is imádkoz-
hatták a korai keresztények a legismertebb 
Mária-imádságot, az Üdvözlégy, Máriát, 
illetve az imának az első részét, amely 
tulajdonképpen az evangéliumi angyali 
üdvözlet (Lk. 1, 28.) és Erzsébetnek az őt 
meglátogató Máriához intézett szavaival 
egyezik meg (Lk. 1, 28.,42.): Üdvözlégy, 
Mária, malaszttal (kegyelemmel) teljes, az 
Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok 
között és áldott a te méhednek gyümölcse, 
Jézus! Német kutatók szerint erre utalások 
találhatók már a korai apokrif iratokban, 
amelyek megemlítik, hogy jól ismert ima-
forma volt már az ősegyházban is, főként 
Kisázsiában  (A. Kreiner).  Az ima szent-

írási alapszövegéhez később – miután az 
efezusi zsinat 431-ben megerősítette Mária 
Istenszülő-mivoltát – egy rövid könyörgést 
fűztek, s így alakult ki az imádság ma is 
használt változata: Asszonyunk, Szűz Má-
ria, Istennek szent anyja, imádkozzál éret-
tünk, bűnösökért, most és halálunk óráján! 
Amen. S ma már azt is tudjuk, hogy a III. 
századtól ismerték és imádkozták a keresz-
tényüldözések idején az Oltalmad alá fu-
tunk kezdetű Mária-könyörgést, melynek 
szövegét egyiptomi papirusz tekercseken 
fedezték fel, de csak 1917-ben. 

A Mária-kultusz kezdetben tehát az 
egész keresztény egyházban jelen volt, va-
gyis a keresztény örökség része, a reformá-
ció óta azonban biblikus és dogmatikus 
alapokon csak a katolikus és a keleti, orto-
dox egyház gyakorlatában létezik. A pro-
testánsok nagyfokú értetlenséggel, elhatá-
rolódással és biblikus érvekkel, ellenérvek-
kel állnak elénk, katolikusok elé, ha Szűz 
Mária közbenjáró, kegyelemközvetítő sze-
repéről, Mária-kegyhelyekről, Mária-jele-
nésekről, esetleg Mária-zarándokhelyeken 
történt csodás gyógyulásokról beszélünk. 
Az érvek alapvetően arról szólnak, hogy 
a katolikus mariológiának nincsenek bib-
liai alapjai. Elfogadhatatlannak tartják to-
vábbá azt, hogy Máriát ünnepeljük, hogy 
„Máriához imádkozunk”. Mint az alább 
olvasható interjúkból azonban kiderül, ha 
nem is minden kérdésben, de megkeres-
hetők a konszenzus alapjai. Ehhez azon-
ban intenzív dialógus kellene egyházaink 
teológusai között. Mert sajnos, úgy tűnik, 
rengeteg a félreértés, félremagyarázás e 
téren is, pro és kontra, s ezek csak mélyí-
tik a szakadékot közöttünk, hovatovább 
gyengítik a kereszténység erejét. 1999-ben, 
amikor megszületett az evangélikusok és 
a katolikusok között a Közös Nyilatkozat, 
amely a megigazulás kérdésében folytatott 
teológiai párbeszéd során egyetértésre ve-
zetett ebben a kardinális alapvetésben (s az 
első rést ütötte a protestánsok és katoliku-
sok között az évszázadok során keletkezett 
elválasztófalon), egy alkalommal volt sze-
rencsém hallgatni id. Hafenscher Károly 
evangélikus teológus előadását – aki részt 
vett a nyilatkozat előkészítő munkálatai-
ban – a katolikus újságírók közösségében. 
Elmondta akkor, hogy az egyeztetések, vi-
ták során kiderült: tulajdonképpen nincs 
is teológiai ellentét a megigazulás kérdésé-
ben evangélikusok és katolikusok között, 
csupán nyelvi ellentétek vannak. Azaz: 
bizonyos teológiai fogalmakat más nyelvi 
eszközökkel, szavakkal, kifejezésekkel ne-
vez meg katolikus és evangélikus. 

Mint majd látható lesz a továbbiakban 
a témáról folytatott interjú-beszélgetések-
ben, e nyelvi ellentét lépten-nyomon fel-
színre tör Mária és a szentek kérdésében 
is. A párbeszéd tehát nem felesleges és nem 
reménytelen. S a közös pontok megtalálása 
erősíti majd az egységet, anélkül, hogy a 
meglévő ellentétek révén bármelyik feleke-
zetnek is fel kellene adni hagyományaiból, 
teológiai meggyőződéséből.

mária – a „könyörgő
mindenhatóság”

elsőként Márfi Gyula érsekkel beszél-
gettem máriáról, a mária-kultuszról, aki 
teológusként, ugyanakkor önkritikus 
szemlélettel is szólt e kérdésről: 

– A Mária-kultusz kétségkívül első látásra 
úgy tűnik, mintha Bibliára nem támaszkodó 
dogmákon nyugodnék, de ez nem igaz, hi-
szen már az Ószövetségben, Izajás és Jere-
miás jövendöléseiben is találunk közvetlen 
és közvetett Máriára vonatkozó utalásokat, 
s az ősegyháznak Máriával kapcsolatos hitét 
pedig elsősorban az újszövetségi iratok tük-
rözik. Ezek világosan beszélnek Isten anyjá-
ról, egy-egy epizódját említik meg életének, 
jellemzően mindig Jézussal kapcsolatban. 
Ilyen az angyali üdvözlet, Mária és József 
eljegyzése, Mária látogatása Erzsébetnél, Jé-
zus születése, Jézus bemutatása a templom-
ban, Simeon jövendölése, a napkeleti bölcsek 
imádása, menekülés Egyiptomba, a tizenkét 
éves Jézus a templomban, a kánai menyegző, 
Mária Jézus keresztfája alatt, jelenléte pün-
kösdkor az utolsó vacsora termében… Ezek 
közül jelentőségében kiemelkedik természe-

Murillo: Az angyali üdvözlet

Dr. Márfi Gyula: „A Máriához kapcsolódó 
dogmák már gyökerében benne rejlettek az 
ősegyház hitében”
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„Ezért mondják az Egyházatyák, Szent Bonaventúra,
hogy a Szent Szűz az út, amely által a mi Urunkhoz eljutunk: ‚Őhozzá közelíteni annyi, mint rálépni az útra, ami Krisztushoz visz’.”

tesen az angyali üdvözlet, Gábor angyalnak 
Máriához intézett szavai: Üdvöz légy, kegye-
lemmel teljes! Ez hiteles jellemzést ad Má-
riáról. A görög szöveget így is fordíthatjuk: 
„kegyelemmel elhalmozott”. Ilyen kifejezés 
senkivel kapcsolatban nem szerepel a Bibli-
ában. Erzsébetnél tett látogatásakor pedig el-
hangzik: „Az Úr van teveled, Áldottabb vagy 
te minden asszonynál.” Kiemelem még János 
evangéliumából azt a részletet, amikor az Úr 
Jézus azt mondja Jánosnak, anyjára, Máriá-
ra gondolva: Íme a te anyád. Majd Máriának 
viszont: Íme a te fiad. Ezt joggal értelmezik 
úgy a katolikusok és az ortodoxok, hogy Já-
nos személyén keresztül az Úr Jézus minket 
is valamilyen értelemben Mária gondjaira 
bízott. És fordítva, hogy János személyében 
mindannyiunkhoz is szólt, hogy Máriát 
anyánknak tekintsük. VI. Pál pápa 1965-ben 
a II. Vatikáni Zsinat befejezéseként a Mater 
Ecclesiae, vagyis az Egyház Anyja titulus-
sal tisztelte meg a Szűzanyát. (Szűz Mária 
nemcsak Krisztus anyja test szerint, hanem 
Krisztus testének, az egyháznak is anyja a 
kegyelem rendjében.) 

 – Az alapvető, Máriával kapcsolatos dog-
mák közül – Mária Isten Anyja és szűzen 
foganta Szent Fiát; Mária szüzessége a szü-
lés nyomán is, és örökre megmaradt; Mária 
szeplőtelenül fogantatott; halála után fölvé-
tetett a mennybe, anélkül hogy teste romlást 
látott volna – az elsőt a protestánsok is elfo-
gadják. A többire azt mondják, nincs bibliai 
alapja…

– A katolikus egyház a Mária-kultusz-
ról szóló tanításának sarkalatos pontjait 
hittételekben, dogmákban foglalta össze. 
A hittudomány forrásának tekinti a Biblia 
mellett a szenthagyományt is, amely szoro-
san kapcsolódik a Bibliához. A hagyomány 
sokszor megelőzi az egyes bibliai könyvek 
születését, és segíti azok értelmezését. A ha-
gyományból tudjuk azt is, hogy mi Biblia és 
mi nem az. A katolikus egyház a Szűzanyá-
ra vonatkozó, a Bibliában és az egyházatyák 
írásaiban található kijelentésekből, utalá-
sokból vonta le mindazt, amit Máriára vo-
natkozóan kanonizált bizonyosságnak tart. 
Fokozatosan alakultak ki a Máriával kap-
csolatos hittételek. Mi katolikusok úgy ér-
telmezzük, hogy e dogmák már gyökerében 
benne rejlettek az ősegyház hitében, ahogy 
ezek az igazságok benne rejlenek a Szűz 
Máriával kapcsolatos ószövetségi jövendö-
lésekben is. A 431-es efezusi zsinat mond-
ta ki, hogy Szűz Mária a megtestesült Igét 

szülte világra, ezért Theotokosz, azaz ‘Isten-
szülő’. A harmadik konstantinápolyi zsinat 
pedig 681-ben ezt megerősítette azzal, hogy 
Szűz Mária valóságos anya, és valóban Is-
ten anyja, mert Jézus a fogantatáskor is már 

Isten volt és nemcsak közben istenült meg. 
Az Isten anyja megnevezés kifejezőbb, mint 
az Istenszülő, hiszen Mária nemcsak szülte, 
hanem táplálta, dajkálta, nevelte is Jézust. 
Mindezt, ha összevetjük az angyali üdvöz-
letben és a vizitációban emlegetett jellem-
zéssel – kegyelemmel teljes, áldottabb vagy 
te minden asszonynál –, indokolja, hogy 
Máriában, az Isten által kiválasztottban a 
legkülönb embert tisztelhetjük. Mária ki-
emelkedő tiszteletének ez az alapja. S ha 
meggondoljuk, ezek alapján a Szűzanyát, 
Isten anyját lehetetlen is kiiktatni teljesen 
a keresztény egyház kultuszából. Hogy 
sportkifejezéssel éljek: Mária tiszteletét, 
példájának felmutatását az ünnepi liturgiá-
ból kihagyni – öngól. Mi katolikusok vall-
juk: Mária szűz volt egész életében; a szülés 
előtt, alatt és után. Izajásnál a héber szöveg-
ben olvassuk: „A fiatal nő (almach) fiút szül, 
és fiát Emmanuelnek nevezi, ami azt jelen-
ti: Velünk az Isten!” Kétségtelen, hogy az 
almach nemcsak szüzet jelent, hanem fiatal 
nőt is. Viszont amikor a zsidók lefordítot-
ták a Bibliát görögre (Septuaginta) azoknak 
a zsidóknak, akik diaszpórában éltek, s akik 
közül már sokan nem is tudtak héberül, az 
almach szót már parthenosznak fordították, 
amely egyértelműen szüzet jelent. De vita 

van abban is a protestánsokkal, hogy Mária 
egész életében szűz volt-e. Felvetődik: vol-
tak-e Jézusnak testvérei, hiszen az evangé-
liumokban találkozunk ilyen megfogalma-
zással is (Pl. Mt. 12,47. „Anyád és testvéreid 
kint állnak és beszélni akarnak veled”.) A 
katolikus és ortodox egyház ezt úgy értel-
mezi, hogy ezek a testvérek bizonnyal Jézus 
unokatestvérei lehettek, mert a héber gyak-
ran nevezi azokat is testvéreknek, de lehet 
ez a közös hitben élők általános „testvér”-
ként való megszólítása is, mely ma is hasz-
nálatos. A trentói zsinat 1547-ben mondta 
ki: „Szűz Mária Isten különös kiváltságánál 
fogva egész élete folyamán mentes volt min-
den súlyos és bocsánatos bűntől.” Ebben a 
kérdésben a keleti egyházban volt bizonyta-
lankodás, de végül az egyház Szent Ágoston 
álláspontját fogadta el: az Úr az ősevangé-
liumban (Ter. 3, 15.) Isten teljes győzelmét 
ígérte a bűn felett. A győzelem azonban 
nem lett volna teljes, ha Máriát akár csak 
a legkisebb bűn is hatalmába kerítette vol-
na. Máriát Isten csodálatosan elárasztotta a 
mennyei ajándékok, a kegyelem teljével. A 
kegyelem teljessége pedig kizárja a bűnt a 
mi értelmezésünk szerint.

– A protestánsok a Mária-kultuszt szél-
sőséges Mária-tiszteletnek tekintik, Mária 
imádásának, amelyben – mondják – Máriát  
szinte isteni tisztelet övezi, hovatovább társ-
megváltói szerepkört tulajdonítanak neki a 
katolikusok. Elfogadhatatlannak tekintik, 
hogy a búcsújáróhelyeken Máriához imád-
koznak a hívek és Mária általi gyógyulások-
ról, csodákról beszélnek.

– Máriának nagy szerepe volt a keresz-
tény ősegyház megerősödésében, mivel sze-
mélye példa volt arra, hogyan lehet a bűnös 
világban is tisztán élni. A katolikus tanítás 
azonban sohasem állította, hogy Mária egy-
maga tett csodát, hanem azt mindig Krisz-
tustól esdi ki. Ezért is szokták mondani 
Máriára, hogy „Könyörgő Mindenhatóság” 
– költőies kifejezéssel. Ebben benne van a 
Szűzanya közbenjárásába vetett bizalom, 
benne van Mária közbenjáró készsége-ké-
pessége, de ugyanakkor benne van az is, 
hogy ő nem Isten. Kétségtelen, hogy Má-
riához könyörgése révén köthetők csodás 
gyógyulások, és közbenjárásával csodás 
történések ma is megvalósulnak a világban. 
Például Mária közbenjáró közreműködé-
sének tudhatjuk be napjainkban, hogy a 
kolontári szentkutat, Mária kútját nem ön-
tötte el a vörösiszap, hogy a zarándokhelyet 

Raffaello Santi: A sixtusi Madonna (részlet)
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„A Szentlélekisten, aki terméketlen az Istenségben, vagyis nem hoz létre más isteni Személyt, termékeny lett Szűz Mária által, akivel egybekelt.
Ővele, Őbenne és Őáltala hozta létre remekművét, az emberré lett Istent, és hozza létre mindennap a világ végéig a kiválasztottakat.”

elkerülte, s a vörös mező közepén megma-
radt zöld szigetnek. De ezrek és ezrek éltek 
meg és élnek meg ma is valóban csodás gyó-
gyulásokat a Mária-kegyhelyeken a Szűz 
közvetítése nyomán. Szerintem nem kell a 
társmegváltó kifejezésen sem botránkozni, 
hanem helyesen kell érteni. Amikor Szent 
Pál azt írja a kolosszeieknek, hogy „testem-
ben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből 
hiányzik, testének, az egyháznak javára”, a 
szónak egy bizonyos értelmében önmagát is 
társmegváltónak mondja. (Mária társmeg-
váltói voltát még nem fogadta el hivatalosan 
a katolikus egyház, de teológusi körök sze-
rint előkészületben van az új dogma, amely 
szerint: Mária ugyan nem „társmegváltó”, 
de mindenképpen „társ a megváltásban”. 
Vagyis, mint közbenjáró, közvetítő segíti el-
juttatni az ember kéréseit Istenhez, és segít 
ily módon kiesdeni a kegyelmet Istentől a 
bűneitől, terheitől szabadulni vágyónak  – a 
szerk.)

– Barna Gábor néprajztudós, aki a Má-
ria-kultusz kutatója, nemrég egy veszpré-
mi előadásán felhívta a figyelmet, hogy az 
evangélikus balti államokban újra megjelent 
Mária képe az evangélikus templomokban. 
Talán kezd oldódni a Máriával kapcsolatos 
fenntartás, mely a reformáció óta kitiltotta a 
Madonna-ábrázolásokat onnan.

– Valóban, én is tapasztaltam, hogy a pro-
testáns egyházakban sokan vannak, akik ha 
nem is azonosulnak a katolikus egyház Má-
ria-kultuszával, de hiányolják a saját egyhá-
zukból Mária tiszteletét, ünneplését isten-
tiszteleteiken. Ezt lelkészeik vallották meg 
nekem. Persze a szélsőséges Mária-tiszte-
letre is van példa, amikor valósággal, mint 
istennőhöz imádkoznak egyesek a Szűz-
anyához. Egyfajta újpogányság is feltűnt 
például a manapság előtérbe került Babba 
Mária-kultusz kapcsán. Néprajzkutatók 
szerint az ősmagyaroknál Babba Mária, 
vagy Boldogasszony, mint egy istennő jelent 
meg, aki mint kozmikus, panteista istenség 
szinte mindent magába foglalt. Mint a japá-
noknál a napistennő, akit mindenek forrá-
sának tekintenek. A keresztény misszioná-
riusok, akik törekedtek arra, hogy az egyes 
népeknek az addigi hitéből csak annyit 
töröljenek el, amennyi nem egyeztethető 
össze a keresztény tanítással, azok a Babba 
Mária-hitet megkeresztelték. Azt mondták, 
hogy ő nem istennő, hanem Krisztus anyja, 
Istenanya. S most viszont az történik, hogy 
a Szűzanyáról egyesek leveszik a kereszt-

vizet és újra pogány istennőként dicsőítik. 
Egyes ábrázolásokban Szűz Mária már úgy 
jelenik csak meg, mint ennek az istennőnek 
megtestesítője, miközben Mária-zászlók 
és a csíksomlyói szentély díszletei között 
éneklik róla, hogy „ő a föld, a víz, a nap, a 
hold, a csillagok, az ördögök, az angyalok, az 
éles kés, az asztalod, a gyermeked, az asszo-
nyod”, és így tovább. Ez nem helyes, ez ve-
szélyes szélsőség, különösen azok számára, 
akik hitükben nem elég erősek, tudatosak, 
s egy ilyen összejövetelhez csapódva annak 
befolyása alá kerülnek. 

a lényeg: Istennel legyen
találkozásunk

  
a református egyház képviselőjét, 

Steinbach Józsefet, a dunántúli refor-
mátus egyházkerület püspökét, bala-
tonalmádi és balatonfűzfő református 
lelkészét arra kértem, hogy beszéljen 
arról, reformátusként mit gondol mária 
szerepéről a kereszténységben és egyhá-
zukban:

– A reformátusok körében a helvét irá-
nyú teológia krisztocentrikus gondolkodá-
sa meghatározó. Azaz, valljuk, hogy Jézus 
Krisztus az, akiben az Isten testet öltött, 
s eljött e világra, hogy bennünket meg-
váltson. Nyilván a testet öltésben emberi 
eszközöket is használt az Úristen, hiszen 
ahogy belépett a tér és az idő keretei közé, 
erre szükség volt, s ebben nagyon fontos 

szerep jutott Máriának, Jézus anyjának. 
De tartjuk magunkat ahhoz az Igéhez, 
amely Pál apostolnak a Timóteushoz írott 
első levele végén olvasható: Egy a közben-
járó Isten és ember között, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus. Amikor megfogalmazzuk 
ezt, nem akarjuk ezzel kinyilatkoztatni, 
hogy nálunk van az igazság, és senkinek 
a hitét nem akarjuk bántani, csupán kellő 
tisztelettel és imádságos szeretettel mond-
juk ki azt, hogy e kérdésben másként gon-
dolkodunk, mint katolikus testvéreink. Mi 
is valljuk, hogy Mária istenszülő volt, de 
nem tulajdonítunk isteni, vagyis közben-
járói szerepet Szűz Máriának. Míg Jézusról 
valljuk, hogy egyszerre Isten és ember, ezt 
Máriáról nem valljuk. Mi reformátusok is 
nagy tisztelettel tekintünk Máriára, úgy, 
mint arra a valakire, akinek a legkivétele-
zettebb szerep jutott, s a legfontosabb fel-
adatra használta fel őt az élő Isten. Hiszen 
kiválasztotta arra, hogy ő legyen a testet 
öltött Istennek, Jézus Krisztusnak a földi 
édesanyja. Hogy szűztől született, szá-
munkra azt jelenti, hogy József jogilag volt 
az édesapja, tehát nem földi beavatkozás-
sal, nem földi indulattal, hanem a Szent-
lélek által, Isten akaratából fölülről történt 
mindez. Így a csoda valóság lett, Isten be-
lenyúlt a földi világ és a földi történelem 
folyásába egyszer s mindenkorra meghatá-
rozó módon. Tehát elmondhatjuk: nagyon 
is tiszteljük Szűz Máriát, de nem imádko-
zunk hozzá, mert ő ennek ellenére csak egy 
ember volt. 

– A katolikusok sem imádkoznak Má-
riához, mint Istenhez, csupán a Jézusnál 
való közbenjárásért folyamodnak hozzá. 
Valószínűleg a közbenjárás szó tartalmá-
ban van ellentét közöttünk. Mivel Jézushoz 
a legközelebb álló személy volt földi életé-
ben az édesanyja, aki megszülte, felnevel-
te, ezért gondoljuk úgy, hogy a mennyei 
régióban is létezik ez a kapcsolat közöttük, 
s Mária szavára kéréseink biztosan eljut-
hatnak Jézushoz, illetve Jézuson keresztül 
a Jó Istenhez. Máriát égi édesanyánknak 
tekintjük, s mint Isten gyermekei (akár a 
kisgyermek, aki édesanyjában látja a leg-
főbb támaszát, biztonságát, akinek kiönt-
heti bánatát, akivel megoszthatja örömét) 
sokkal közvetlenebben tudunk megnyílni 
előtte. Ez fakadhat abból is, hogy a három-
személyes egy Istenből – ahogy egy ferences 
néprajzkutató fogalmazott – hiányzik a 
női, az anyai személy. (Akkor is, ha tudjuk, 
hogy az Atyaistenre a nemiség nem jellem-

Steinbach József: „ Máriának
a legkivételezettebb szerep jutott”
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„Ha félünk közvetlenül járulni Jézus Krisztushoz, aki Isten, akár végtelen nagyságától való félelemből,
akár alacsonyságunk vagy bűneink miatt, kérjük bátran Anyánknak, Szűz Máriának segítségét és közbenjárását:

ő jó és gyöngéd; nincs rajta semmi szigorú, semmi félelmetes, semmi, ami túlságos fenséges és vakító.”

ző földi értelemben, s hogy férfinak és nő-
nek teremtette az embert a „saját képére és 
hasonlatosságára”). Máriában ezt az anyai-
női lelkiséget véli megtalálni sok ember kez-
dettől fogva. Ha pedig meggondoljuk, hogy 
az édesanyán keresztül ismerkedik meg a 
szeretettel a gyermek, az első szeretetélmé-
nye az anyán keresztül érkezik hozzá, fo-
galmazhatunk úgy is, hogy ezen az alapon 
minden édesanya is közbenjáró, hiszen az 
isteni szeretetet közvetíti a gyermekéhez. 

– Valóban sok minden nyelvi kérdés, és 
számos terület van, amit újra kellene gon-
dolni, s újra átbeszélni; mit hogyan értel-
mezünk az egészen központi alapvetéseken 
(pl. eleve elrendelés, kárhozat) keresztül a 
Máriával kapcsolatos kérdésekig. De ma-
gam azt vallom: csodálatos dolog történt, 
hiszen Krisztus közvetlenül megnyitotta 
az utat az Istenhez. Azt mondta: „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet.” Mehettek, 
elmondhatjátok panaszaitokat, hálátokat, 
kéréseiteket, örömeiteket és bánataitokat 
neki, akár közvetlenül is. Tehát, ha én köz-
vetlenül oda járulhatok a királyhoz, s nem 
kell titkárokon keresztül bejutnom hozzá, 
akkor a személyes találkozást keresem vele. 
Ez a protestáns szabadság. Pál apostol le-
veleiben is e közvetlenségnek a lehetőségét 
hangsúlyozza. Mindez azonban nem zárja 
ki azt, hogy van, amikor az ember valóban 
olyan állapotban van, hogy erre a közvet-
len kontaktusra egyszerűen nem képes. 

Magam is vagyok számtalanszor úgy, hogy 
élhetnék vele, de nincs hozzá erőm, s kell 
valakinek a segítségét kérnem embertársa-
im, keresztyén testvéreim körében. S ilyen 
értelemben reformátusként sem zárható ki, 
hogy valakin vagy valakiken keresztül tud-
junk Isten közelébe lépni. De mi ezt is sok-
kal evilágibban, profánabban értelmezzük. 
Elfogadva, hogy az a lelki finomság, az az 
anyai gondoskodás, az az odafigyelés, amit 
a nők tudnak teremteni egy-egy közössé-
gen belül, az tényleg nélkülözhetetlen. Te-
ológiánk szerint ez a gondoskodó szeretet 
a Krisztus testében, az Anyaszentegyház 
közösségében valósul meg, ahol emberek 
őszintén együtt vannak és együtt tudnak 
imádkozni, örülni, sírni, és ahol kialakul-
nak olyan kötődések is, hogy akár egymás 
segítségét kérve, vagy hol az egyik, hol a 
másik segítségét kérve kölcsönösen járul-
junk oda az Isten színe elé. Én nem isme-
rem annyira a katolikus dogmatikát, hogy 
vitatkozni tudnék, de ha így értelmezi a 
közbenjárást a katolikus egyház, ha nincs 
a közbenjárónak üdvösségszerző szerepe, 
akkor nincs is közöttünk ellentét. De azért 
ehhez hozzátenném még azt, hogy mind-
az, ami katolikusok és protestánsok vallás-
gyakorlatában meggyökeresedett, nyilván 
függ a nyelvtől, a hagyománytól és attól 
az örökségtől is, amelybe belenőttünk. 
Hiszen én a családban, ahol nevelkedtem 
soha nem imádkoztam Máriához, s ma 
sem teszem, mindig közvetlenül Jézushoz 
fohászkodom. De nem tagadom ugyanak-
kor a „közbenjárók” (természetesen nem 
dogmatikai értelemben) fontosságát sem. 
Az én hagyományrendszeremben azon-
ban nem ez a fajta közbenjárás gyökerezett 
meg. Emberi segítséget viszont magam is 
vettem igénybe többször is, mint említet-
tem. A lényeg azt hiszem az, hogy az Isten-
nel legyen találkozásunk ebben a világban, 
akár közbenjáróval, akár közbenjáró nél-
kül, hiszen neki köszönhetünk mindent, 
mindent tőle kaptunk, az életünket is, s 
egyedül tőle jöhet a megváltás, a kegyelem.

– Ha megnézzük a keresztény lelkiségi és 
irodalmi örökséget, láthatjuk, hogy Máriát 
a kereszténység kezdete óta mély tisztelet 
övezte, s ez hagyományozódott át évszá-
zadokon keresztül. S ez az örökség a refor-
mációig benne élt keresztény egyházban. Az 
ősi Mária-imádságokon túl érdekes megfi-
gyelni, hogy számos protestáns szerző, költő 
és író Máriát méltató, Máriához könyörgő 
énekeket, verseket szerzett. Márfi Gyula ér-

sek úr szerint a legszebb Mária-verseket ép-
pen protestáns költők írták. Például említ-
hetném Bornemisza Pétert, aki lutheránus 
szuperintendens (tehát egyházi vezető) volt, 
csodálatos Mária-verseket írt, vagy Rimay 
Jánost, Ady Endrét, Szabolcska Mihályt, 
Váci Mihályt és  Bódás Jánost is akár, akik-
nek máriás  verseikben az égi és földi édes-
anya párhuzama imádsággá emelkedik.

– A költők azonban nem teológusként 
nyilatkoznak. Én is imádkozhatom azért 
az alázatért, anyai szívért, áldozatkészsé-
gért, amely Máriában megvolt, de akkor 
úgy fogalmazok: Uram, add meg nekem 
is azt az erőt, odaadó lelkületet, amelyet 
Máriának is megadtál, s amely által a Te 
dicsőségedre tudott szolgálni a földön! 
Tehát nem Máriát szólítom meg. Megint 
csak azt tudom mondani: újra le kellene 
ülnünk és beszélgetnünk ezekről a külön-
bözőségeinkről. Nem mintha baj volna, 
hogy vannak különbségeink, hiszen ettől 
még nagyon szerethetjük egymást. Fon-
tos, hogy meghallgassuk mások gondo-
latmenetét, hitét, én ezt fontos alapelvnek 
tekintem, s úgy gondolom, csak ez lehet a 
jövő. Nekem egyébként komoly katolikus 
testvéreim vannak, érsek atyát is nagyon 
tisztelem, Krisztusban testvéremnek tar-
tom.

Jézus születése (szepeshelyi palota XV. század)

A balatonalmádi református templom 
szószéke mellett Máté evangéliumának igei 
üzenete olvasható: „Én veletek vagyok minden 
napon...” (28:20.)
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„Az ő szerető és szűzi szívébe vetik magukat, ott csodálatos módon rejtőznek el, hogy szerető szívében megtisztuljanak
a legkisebb bűn-foltoktól is, és hogy ott megtalálják Jézust, aki ott rejtőzik, mint a legdicsőségesebb trónuson.”

a „közbenjárást” mi
másképp értelmezzük 

Isó Dorottya veszprémi evangélikus 
lelkész a mária-tiszteletről szóló beszél-
getésünket a reformációhoz visszanyúl-
va kezdi:

– Ha Lutherre hallgatva, a szükséges 
pontokon megreformálják az egyházat, 
akkor nem kellett volna várni a II. Vatiká-
ni Zsinatra a katolikus egyházban, hogy 
a reformok megkezdődjenek ott is, s az 
ökumenikus párbeszéd is elindulhasson. 
Mert Luthernek nem volt más célja, mint 
az egyházat megreformálni. S lehet, hogy 
akkor nem történik egyházszakadás, nem 
szakad szét római ágra és evangélikus-
lutheránus, vagy ahogy id. Hafenscher 
Károly fogalmaz, „wittenbergi ágra” az 
egyház. 

– Nemrég hallottam, hogy az északi balti 
államokban, különösen a leginkább luthe-
ránus többségű Finnországban újra meg-
jelent Mária képe az evangélikus templo-
mokban. Sokan ezt is a katolikus-evangéli-
kus közeledés egyik jelének tekintik. 

– Mária-szemléletünkben azért ma is 
sok a különbség a katolikusokéval ösz-
szevetve. Például mindjárt abban, hogy 
a római egyház tanításának része a 

mariológia, tehát a Máriával foglalkozó 
dogmák kifejtésének összessége, a mi teo-
lógiánknak pedig csak krisztológiája van, 
azaz Krisztus személyéről szóló tanítása. 
Máriáról ennek részeként olvashatunk, 
mint arról a fiatal lányról, akit Isten ki-
választott arra, hogy az Isten fiának, tehát 
Jézus Krisztusnak az édesanyja legyen. 
Vagyis azt elfogadjuk és valljuk mi is a 
Biblia alapján, hogy Mária Istenszülő, 
akit az Úr kiválasztott erre a szolgálatra. 
De ezt a szerepét is kizárólag a Biblián 
keresztül szemléljük. Vagyis, amit az Írás 
alapján tudhatunk róla, annyi tudható 
Máriáról – egyházunk tanítása szerint. S 
azt, hogy a Mennynek Királynője-e, hogy 
a mennybe vitetett-e vagy sem, hogy köz-
benjáró-e Krisztusnál, vagy sem, nem te-
kintjük tanításnak, mivel ezekről a Biblia 
nem szól. Ezért ezek nem tartoznak egy-
házunk gondolkodásába.

 – A katolikus egyház tanításának a kö-
zéppontjában is Krisztus áll. Igaz, volt egy 
olyan protestánsoktól származó téves felté-
telezés, miszerint a katolikus egyház Má-
riának társmegváltói szerepet tulajdonít, 
hiszen imádkozik hozzá. Természetesen a 
katolikus egyháznak ilyen tanítása nincs. 
Viszont ma egyes katolikus teológusok sze-
rint érik egy új dogma ezzel kapcsolatban, 
miszerint Mária nem társmegváltó ugyan, 
de társ a megváltásban. Vagyis a közben-
járása révén hozzásegíti az embert, hogy 
elnyerje majd Krisztus üdvösségszerző 
jóindulatát, kegyelmét, amely – valljuk – 
egyedül Istennél van. 

– Evangélikusként ezzel a felvetéssel 
sem tudok azonosulni, mert bibliai ala-
pon elfogadhatatlan, hogy Mária társ 
lenne a megváltásban, mivel a megváltás 
isteni cselekedet, s számunkra Mária csak 
egy ember. 

– A közbenjárás, közvetítés a katolikus 
nyelvi terminológia szerint nem jelent is-
teni cselekedetet, csupán azt, hogy Mária 
imádságával kiesdheti Jézuson keresztül 
a Jóistentől a bűnös, a terheket hordozó 
ember számára  a szabadulást, a kegyel-
met. Ezért is mondjuk úgy, hogy Mária 
közbenjáró, kérés- és kegyelemközvetítő 
lehet csupán, tehát nem üdvösségszerző és 
nem kegyelem kiszolgáltató, mivel az egye-
dül Istennek a képessége. A szentekhez is 

közbenjáró imádságukért folyamodunk. 
Máriát is szentként tiszteljük, más nyel-
vekben a Szent Mária jelzővel honosodott 
is meg, a magyar egyházban azonban a 
hagyomány alapján Szűz Máriaként vagy 
Boldogasszonyként emlegetjük. 

– Lehetséges, hogy a közbenjáró szó 
értelmezésében valóban ellentét van kö-
zöttünk. Mi protestáns értelmezésben 
valljuk, egyetlen közbenjárónk van Isten-
nél, s ő Jézus Krisztus. Ő általa van örök 
életünk, ő az, akinek a nevében mondunk 
minden imádságot, s ha az Atyát szólít-
juk is meg, a végén mindig hozzátesszük: 
Hallgasd meg imádságunkat, Jézus Krisz-
tusért! De ismerünk egyházunkban egy 
úgynevezett „érte való” imádságot is, s ezt 
rendszeresen gyakoroljuk is. Ez azt jelen-
ti, hogy közösen imádkozunk valakiért, 
a betegekért, vagy a házasságra készülő-

kért, esetleg emlékezünk elhunyt szeret-
teinkre. De ezt nem tekintjük közbenjáró 
imádságnak, éppen azért, mivel a közben-
járás szó a mi értelmezésünk szerint Jé-
zus Krisztus által foglalt. Mindemellett az 
egyház és a szentek értelmezésével kap-
csolatban is különbségek vannak tanítá-
sunkban. Az egyház közösségét mi úgy 
fogjuk föl, hogy a földön küzdő egyház 
közössége egy a már mennyben lévő szen-
tek közösségével – amelynek tagja Mária 
is. S az imádságos élet összekapcsolja a 

Isó Dorottya: „Máriát nem emeljük
a szentek közössége fölé”

Urunk bemutatása a templomban
(Csonka Ibolya táblaképe)
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„Szent Ágoston azt mondta, hogy a kiválasztottak e világon valamennyien Szűz Máriába zárattak és csak akkor látnak napvilágot,
ha ez a jóságos Édesanya megszüli őket az örök életre.”

még földön küzdőket a már mennyben 
lévőkkel.  De míg a katolikusok számára 
a szentek a hitükben példakép emberek, 
számunkra a Pál apostoli ősegyházi kör-
nyezetben kialakult értelmezés szerint a 
szentek közösségét az üdvözültek serege 
alkotja. Ám nemcsak azok szentek, akik 
már a mennyben vannak, hanem vannak 
a földön közöttünk élő szentek is. Szent 
az, aki hitből él. Luther azonban hangsú-
lyozza, hogy az egyház népében rejtőz-
ködnek a szentek. Vagyis, hogy a jelenle-
gi egyházszervezetben ki szent, s ki nem 
szent, azt nem tudjuk megmondani, mert 
együtt van, aki színből keresztény, s az, 
aki szívből. 

– Vajon Mária szolgálóleányi szerepéről 
szó esik-e karácsony táján az evangélikus 
istentiszteleteken? S az egyház ősi imáját, 
az Üdvözlégyet ismerik-e, imádkozzák-e, 
hiszen az valóban evangéliumi gyökerű?!

– Az Üdvözlégyet nem imádkozzuk, 
mivel az Máriához folyamodó ima, vi-
szont a Magnificat (Mária hálaimája), 
amely szintén bibliai szöveg, része gyü-
lekezeti, istentiszteleti életünknek. Kará-
csony környékén az adventi vasárnapok 
egyikén ennek a sorai az istentiszteletünk 
textusát képezik, s az igehirdetés alapját 
adják. De zsoltártónusban szoktuk éne-
kelni is. Mária-ünnepeink, mint emlí-
tettem, nincsenek, csak Krisztus-ünne-
peink, de ezek sorában vannak olyanok, 
melyek Máriához is kapcsolódnak. Pél-
dául mi Veszprémben megemlékezünk 
az újszülött Jézus bemutatásáról a temp-
lomban február 2-án (ez a katolikus egy-
házban Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe – a szerk.). De ezt a magyarorszá-
gi evangélikus közösségekben még nem 
mindenütt ünneplik meg. Ugyanis mi az 
erős ellenreformációs időkben sok min-
denben a reformátusokhoz csapódtunk, 
s mivel a reformátusság jóval nagyobb 
létszámú, mint mi, így nagyon sok szo-
kást átvettünk tőlük, s szinte észrevétle-
nül beépült a vallásgyakorlatunkba. Most 
olyan időszakot élünk, amikor próbáljuk 
újra felfedezni mindazt, ami evangélikus 
hagyomány, szokás, s a református szo-
kásokat igyekszünk leválasztani egyhá-
zunkról. Azok az evangélikus egyházak 
azonban, ahol nem volt ellenreformáció, 
s végrehajtották azokat a változtatáso-

kat, amelyeket Luther javasolt, ott ilyen 
hagyományvesztésről nem beszélhetünk. 
Ott mindaz megmaradt, amit nem kellett 
megreformálni. Ez éppen az említett balti 
államokra jellemző. Finnországban pél-
dául Jézus fogantatásának ünnepe is sze-
repel az év liturgiai rendjében (ez pedig a 
katolikusoknál Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepe – a szerk.). 

– Máriára a katolikusok megkülönböz-
tetett tisztelettel tekintenek, hiszen az em-
berek között a legtökéletesebb volt, erről 
olvasunk is az evangéliumokban is – „az 
Úr van teveled, áldottabb vagy minden 
asszonynál…” – s  a katolikus tanítás sze-
rint Mária bűn nélkül való volt, szeplőte-
lenül fogantatott, tehát születésétől mentes 
volt az áteredő bűntől egész földi életében. 
Ezért is nevezzük Szűz Máriának; nem-
csak testi értelemben. 

  – Mi evangélikusok Máriát nem emel-
jük a szentek közössége fölé. Éppen abban 
látjuk Mária nagyságát, hogy maximáli-
san ember volt, a maga bűneivel, gyarló-
ságaival. Az angyali üdvözletből kiderül, 
hogy ő a legkisebbek közül való. Tehát, 
mikor Isten kiválasztja Máriát erre a szép 
szolgálatra, hogy ő legyen az Isten any-
ja, akkor mi nem Mária nagyságát látjuk 
meg benne, hanem Isten kegyelmét. Mert 
Isten, a Biblia tanúsága szerint mindig a 
legkisebbekhez hajol le, s őket emeli fel. A 

Magnificatból is az sugárzik, hogy Mária 
e kicsiségének tudatában van, s tulajdon-
képpen egyszerűen csak elfogadja az Isten 
kegyelmét. S ilyen értelemben példa min-
den evangélikus számára, hiszen mi is az 
Isten kegyelméből élünk, általa születhet-
tünk meg, s kegyelméből van az üdvössé-
günk. Hogy Mária szeplőtelenül foganta-
tott-e, s szűz volt-e Jézus születése után is, 
ezekről a Biblia alapján nem tudhatunk. 
Jézusban a valóságos Istent és a valóságos 
embert tiszteljük. Valóságos Isten-volta a 
Szentlélektől fakad, aki foganta őt, s va-
lóságos ember-voltát pedig Mária jelenti, 
akinek a méhében növekedett, s akitől 
megszületett. De ha már Mária sem tel-
jesen egy ember velünk, akkor valóságos 
ember-volta kérdőjeleződik meg, szerin-
tünk. Aki bűntelen a Biblia szerint, az 
egyedül Jézus. Mi tehát nem valljuk, hogy 
Mária bűntelen lett volna. 

* * *
 „Isten aki megteremtett téged – nél-

küled, nem fog üdvözíteni téged – nélkü-
led.” 

Epilógusként a fenti Szent Ágoston-idé-
zettel zárjuk be az interjúcsokrot – elgon-
dolkodtatásul: 

Vajon nem vagyunk-e valamennyien – 
egész életünkkel – társai a megváltásban 
(megváltásunkban) az Úr Jézusnak?!

A veszprémi evangélikus templom oltára

Tóth Zsuzsanna Sára

TÉLI hajnaL
A csend égig ér;
Fűn, fán zúzmara és dér.
Valaki átsuhan reggelente,
S amerre jár jégvirág és csipke.
Varázspálcájával az égboltra int,
Erre minden csillag ablakán kitekint.
Hajnali derengés bűvöli a tájat,
Engem is megfog a csoda, a varázslat:
Jó Nálad vendégségbe lenni, oh Uram!
Hisz varázspálcád mindig szent kezed-
ben van.
Köszönöm, hogy néha láthatjuk e csodát;
Istenem! Mily gyönyörű lehet odaát!
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„Szűz Mária a Szentlélekkel létrehozta a legnagyobbat, ami volt, és ami lesz.
Vagyis az Istenembert, következőleg Ő fogja létrehozni azokat a nagy dolgokat is, amelyek az utolsó időkben történni fognak.”

a máltai szeretetszolgálat devecseri ka-
ritatív tevékenységéhez ismerősöm, Töltési 
Zsóka felhívására jelentkeztem önkéntesnek 
2010. november 20-ra. ez egy békés, nap-
fényes szombati nap volt. Társaim almádi-
ból indultak, én ötödikként csatlakoztam 
veszprémben a csoporthoz. 

Több oka is volt a jelentkezésemnek. 
Devecserben június elején jártam, hogy a 
Mód Miklós plébános atya által megálmodott 
és felépített Jézus-ösvény „Názáreti házát” le-
fényképezzem a walsinghami zarándokutam-
hoz, melyről előző lapszámunkban írtam. 
A Jézus-ösvény egy 13 km-es zarándokút 
Kolontárról a Somló-hegy tetejéig, amely vé-
gigkíséri Jézus életét a születésétől a menny-
bemeneteléig. Út melletti táblák mesélnek 
életének főbb állomásairól, helyszíneiről és 
felhívják a figyelmet a párhuzamokra Jézus-
korabeli környezet és az ösvény természeti 
útvonalának tájképi elemei, növényei között 
is. Élményeinket, gondolatainkat bibliai idé-
zetekkel tovább mélyítik. 

A Jézus-ösvényt egy baráti invitálásra már 
megnyitásakor, 2008-ban végigjártam, meg-
csodáltam. Nagy benyomást tett rám a Szüle-
tés Barlangjának mása a kolontári templom-
domb aljában, a Mária-kútja a Torna-patak 
mellett és a „Názáreti ház” Devecserben.

Megérkezésünk után a Máltai Szeretetszol-
gálat önkéntes csapatához kapcsolódtunk, 
amelynek az akciós területe a buszmegálló ol-
dalából nyíló két helyiségben volt. Egyikben 
az adományokból megvásárolt élelmiszereket 
raktározták, a másikban pedig kávét, teát főz-
tünk, szendvicset „gyártottunk” és a „teajára-
tokat” feltöltöttük, a betérőket kiszolgáltuk. 
Egy kisbusz volt a „teajárat”, büféablakkal, 
pulttal a hátsó részén, amely 2-3-óránként 
körbejárta a környékbeli kárelhárító munka-
helyeket. Igazi közérzetjavító szolgálat volt. 
Az idő enyhe volt, derűsen sütött a nap. Az 
első teajáratra sikerült felkerülnöm és így 
találkoztam a frontvonalon dolgozó önkén-
tesekkel. Először a kastély melletti aljnö-

vényzetétől megfosztott, sártenger borította 
„ősparkban” kanyarodtunk be a munkagépek 
kerekei által feltúrt útra. A lombtalan faóri-
ások közül a büfé kocsihoz szállingóztak a 
munkások hófehér nylon kezeslábasban, az 
űrhajósokra jellemző merev mackós lépések-
kel. Nem siettek, szinte ünnepélyes lassúság-
gal jöttek a kocsihoz. Szóba elegyedtünk ve-
lük. Ők a fákat mosták, tisztították a mérgező 
anyagtól. Kísérteties volt az a népes varjúse-
reg, amely a park fölött körözött és károgott 
folyamatosan. Következő állomásunk a 8-as 
út bekötő szakaszánál egész nap őrt álló rend-
őrök közelében volt – ők igazították el az ide 
tévedt autósokat, illetve a Devecserből kifelé 
tartó autók kerekeiről vízsugárral mosták le 
a rátapadt szennyeződést. A sofőr és kísérő-
je is devecseri volt, már régóta végezték ezt a 
munkát, szinte mindenkit név szerint ismer-
tek, mindenkihez volt pár kedves szavuk. 

Utunk ezután Kolontáron túl vezetett egy 
lepusztult, kihalt tájon át. A néptelen utakat 
kotrógépek állták el, s tisztították, kotorták 
az útra és az út menti árokba száradt iszapot. 
Megálltunk mellettük, s jó érzéssel fogadták 
a felkínált enni-innivalót. A legnépesebb 
munkahelyet, ahol az új gátat építették, csak 
messziről láthattuk, de a büfé kocsi érkezésére 
sokan odajöttek az út széléhez, ahol leparkol-
tunk. A munkások az ország sok tájáról ér-
keztek, volt aki személyesen jelentkezett, volt 
aki a munkahelye révén került a katasztrófa 
sújtotta területre. Szótlanul, csendben tették 
a dolgukat, volt, aki október 4-e óta folya-

matosan. Keveset és halkan beszéltek, sokat 
hallgattak. Mint akik egy súlyos beteg mellett 
teljesítenek szolgálatot. A büfé kocsi érkezésé-
re kicsit felélénkültek. Örültek az új és a régi 
arcoknak, jól esett a párszavas beszélgetés, az 
ismerkedés. S nagy közös hallgatás, súlyos 
gondolatokkal terhes csend  következett, ami-
kor a jövőre terelődött a szó. 

Meglepetésünkre meleg ebédet kaptunk mi 
is a többi munkással együtt. Vecsés város egy 
nagy ebédlősátrat állított fel sörpadokkal és 
asztalokkal a főtér közelében, ahol nagyon fi-
nom babgulyást és rakott káposztát osztottak 
omlós fehér kenyérrel, üdítővel. Nem tudom 
mennyi időre szól, de nagyon megható volt e 
távoli helység valódi gondoskodása, ezt min-
denki szívből átérezte.  Még délelőtt befutott 
Nyíregyházáról egy négy fős önkéntes csapat, 
s így ebéd után volt lehetőségünk körbenézni 
a pusztítás nyomait. Engem legfőképpen a Jé-
zus-ösvény sorsa érdekelt nagyon, ezen belül 
pedig a Mária kútja Kolontár és Devecser kö-
zött. Azt hallottam róla, hogy a kolontári sík-
ság közepén, közvetlenül a Torna-patak mel-
lett egyetlenként menekült meg a szennyező 
áradástól és hófehér köveivel, zöld füvével 
szigetként virít a sártengerben. Zsóka áldoza-
ta révén, az ő elegáns autóján jutottunk el a 
forráshoz. S megláthattuk, hogy igazak a hí-
rek: a széles völgy alján rozsdabarna a síkság a 
Torna-patak baloldalán, a jobboldalon pedig 
mindössze 20 méterre fehéren világítanak a 
Mária-kútja kövei. Közelebb érve a cuppo-
gós, sáros úton, a forrás fölé épített kőházikó, 

jÉZus-ösvÉny – a jó És a rossZ össZeCsaPásánáL
ráCZ kaTaLIn

Lepusztult táj Kolontáron a Mária kútja mellett

A Jézus-ösvény emblémája
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„Aki lélek szerint gyönge, még testi ember, és hajlandó arra, ami az érzékekre hat,
az nehezen tud a földi vágyaktól teljesen elszakadni.”

a Mária-szobor, a levezető lépcsők alján hal-
vány  elszíneződést ugyan láttunk, de a járó-
színt alatt legalább egy méter mélyen csobogó 
forrásvíz már tökéletesen tiszta volt… Körü-
lötte élénk zöld a fű, színes virágok. Csoda!!!...

Körülbelül két évvel ezelőtt jártam végig a 
Jézus-ösvényt. Akkori élményeimet leírtam, 
ebből idézek most:

„Hatalmas ihletett ötlet ez az út – a Veszp-
rém megyei táj elemei szerepet kapnak Jézus 
környezetének, fizikai világának megtestesí-
tésében. A Torna-patak megfelel a Jordán fo-
lyónak, a Szentkút Mária életet adó, tápláló 
szeretetének, a Názáreti ház a szülői háznak, 
a Borszörcsök előtti síkság a kietlen pusztaság-
nak.  A borszörcsöki kálváriának különleges 
faragott képei mutatják Jézus arcán az utolsó 
nap megpróbáltatásait, a mennybemenetelt a 
Somlóra felvezető egyre meredekebb ösvényen 
tesszük meg, közben kedves faszobrok testesí-
tik meg a feltámadt Jézus történeteit, a Som-
ló tetejének széles platója pedig a megérkezés, 

megpihenés, felemelkedés, mennyei boldogság 
helyszíne. 

Mi, akik az úton végigmentünk, átéreztünk 
valamit ezekből a szimbólumokból. Az út egy 
lelki utazás Jézus életébe, de egy ráébredés is a 
körülöttünk levő teremtett világ csodáira. Az út 
építése még korántsem fejeződött be. Nagysze-
rű elemei idáig felálltak - s most következik az 
út „használatba vétele”: a zarándokok tömeges 
sora, amelyek a saját élményekkel, tapasztalá-
sokkal tovább építik, cizellálják az utat és szim-
bolikáját. Talán megjelennek előbb-utóbb a há-
laadó emléktáblácskák is, mint a Máriacellhez 
vezető út mellett, talán még többen szeretnének 
hozzájárulni egy-egy kaviccsal, lábnyommal 
az út kitaposásához.”

Amikor meghallottam a devecseri tragédi-
át, rögtön a Jézus-ösvény jutott az eszembe. 
Az volt az első gondolatom, hogy „ahol Is-
ten közel, ott támad a gonosz”. Célba vette a 
Születés Barlangját, Mária kútját, a „Názáreti 

házat”… Kétségtelen, a sártenger elérte és el-
borította szinte mindhárom helyet. De mára a 
Születés Barlangja kitakarítva, kitisztítva, Má-
ria kútja pedig szinte makulátlan – a „Názáre-
ti házat” ugyan nem láttam most, de a hírek 
szerint ott is helyrehozták a kárt... 

A Jézus-ösvényt az emberi erőfeszítés al-
kotta meg két évvel ezelőtt, most azonban 
színhelye lett a romboló és az építő erők 
összecsapásának. Szimbolikája, sokszínű 
jelentése egy súlyos tanúságtétellel, bizony-
sággal gyarapodott arról, hogy az embernél 
sokszorosan erősebb gonosz erők terében 
élünk, amelyek itt vannak körülöttünk, bár-
mikor támadhatnak. Ezek legfőbb célpontja 
ott van, ahol Istenbe kapaszkodhatunk. De ha 
hitünk elég erős, akkor ezek a tragédiák nem 
szakítanak el Istentől, hanem megerősítenek 
és megtartanak… És ami ezek után történik 
bizonyság arra, hogy a bajban nő az embe-
rekben a szeretet, a segítőkészség, erősödik 
az összefogás. 

 „Szentkúti Szűzanyánk! Köszöntünk 
Tégedet, kérünk e szent helyen áldd meg a 
népedet! Hozzád jöttünk, mert a szívünk 
oly nehéz, bajainkra, bánatunkra, sebeink-
re nézz! Szánd meg, ó Jó Anyánk magyar 
nemzetedet, akit István, Szent Királyunk 
felajánlott Neked…” – hangzott fel az ősi 
ima 2010. szeptember 19-én kolontár ha-
tárában, a szentkúti szűzanya néhány éve 
újjáéledőben lévő szabadtéri kegyhelyén. 

A szertartáson én is együtt imádkoztam 
az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét az egy-
begyűltekkel, s nagyon megfogott a hely 
kisugárzása. Korábban néhány alkalom-
mal már jártam Mária kútjánál, amely Mód 
Miklós atya zarándokút-építő szolgálata ré-
vén a Jézus-ösvény egyik állomása lett, de 
szertartáson még nem vettem részt egyszer 
sem itt. Ezúttal búcsúi misére gyűltek egy-
be a szomszédos települések hívei. A szent-
áldozatot Márfi Gyula érsek mutatta be a 
zarándokhelyen a hagyományok jegyében 
Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére, 
Mód Miklós devecseri, Bali Tibor külsővati 
plébános és Szijártó László pápai káplán 
koncelebrálásával. Miklós atyától megtud-
tam később, hogy bár régebben is buzgón 
jártak ide zarándokok, s történtek itt csodás 
gyógyulások is a múlt század elején, ám hi-
vatalosan még nem kapta meg a kegyhely cí-
met a zarándokállomás. Ezt a rangot akkor, 
a szeptemberi érseki szentmisével szerezte 
meg.

Ezért annál is megdöbbentőbb volt a hír, 
amikor két hét múlva, október 4-én érte-
sültem a katasztrófáról, hogy a vörösiszap 
szinte mindent elöntött, elsodort, meg-
semmisített Kolontáron és Devecserben. 
Azonnal felkaptam a telefont, s hívogat-
tam a plébániát, meg a környékbeli isme-
rősöket, de teljesen sikertelenül. Aztán két 
nap múlva megrázó híre jött a tragikus 
emberáldozatoknak, a sérültek tömegé-
nek, az elsodort otthonoknak, s egy mel-
lékmondatban annak is, hogy a Jézus-ös-
vény lelki állomásait is tönkretette a sodró 
áradat. A katasztrófa negyedik napján 
pedig személyesen is megtapasztalhattam, 
hogy mekkora a pusztítás, mikor riport-
megbízást teljesítve Devecser területén 
jártam. 

Miklós atya, mielőtt visszaindultam vol-
na, fájdalommal megerősítette: Kolontáron 

a születésbarlang is megtelt iszappal, Má-
ria-kútját pedig minden valószínűség sze-
rint elsodorta a vörös ár. A településről 
kifelé haladva pedig láttam, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálat munkásai éppen mun-
kába állnak, hogy a „Názáreti ház” udvari 
bejáratánál eltakarítsák az iszapot, hogy az 
épületet egyáltalán meg tudják közelíteni. 
Már útban hazafelé, az autóban kaptam 
azután az oldozó erejű hírt telefonon Fe-
kete Gyöngyitől, a devecseri Lelki Egész-
ségszolgálat vezetőjétől, hogy az ajkai plé-
bános úr, Bakos Frigyes nemrég arra járt, 
s beszámolt róla, hogy Mária kútja csodá-
latosképpen megmaradt, az ár elkerülte, a 
vörös pusztaságban üde zöld foltot jelent, s 
a kis fehér kútkápolnácska, melyben Mária 

szobra áll a vízkifolyó fölött, szép fehéren 
hirdeti: A Szűzanya megküzdött a gonosz 
áradattal!

márIa megküZdöTT aZ IsZaPPaL
ToLdI Éva

Érseki szentmise Mária kútjánál
2010 szeptemberében

Mária megküzdött az iszappal
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„Az, amit Jézus Krisztusra vonatkozóan mondok, azt a Szent Szűzre is vonatkoztatom, akit Ő kiválasztott, hogy életének, halálának,
dicsőségének és hatalmának elválaszthatatlan társa legyen az Égben és a földön.

A kegyelem folytán megadta neki azokat a jogokat és kiváltságokat, amelyeket Jézus Krisztus természeténél fogva birtokol.”

a veszprémi főegyházmegyében két 
újjáéledő kegyhely – a kolontári szentkút 
(mária kútja) és a veszprémi rab mária-
forrás – védőszentje fogolykiváltó bol-
dogasszony. a kolontári zarándokhelyen 
ez már egy régebbi hagyomány folyta-
tását, megerősítését jelzi, veszprémben 
viszont a kegyhely történeti előzményei 
– rab mária csodálatos szabadulásának 
legendája – indokolja ezt.

A szokatlan jelzőt viselő patrocinium 
története Spanyolországba nyúlik visz-
sza. A hagyomány szerint 1218 augusztus 
elején egy éjszaka a Szűzanya megjelent 
Nolascoi Péternek, egy barcelonai születésű 
világi férfiúnak, és kérte őt a fogolykiváltó 
rend megalapítására. Majd Nolascoi Péter 
Pennaforti Raimunddal, aki domonkosren-
di pap volt, meg is alapította a közösséget, 
amelynek feladata lett a mohamedánok 
fogságába esett keresztény foglyok kiváltá-
sa. (Az a díj, amit a muzulmánoknak adtak, 
latinul merces, többes számban mercedes, 
s innen a rend elnevezése: Ordo Beatae 
Mariae Virginis de Mercede. Vagyis magya-
rul: A váltságdíjról elnevezett Boldogságos 
Szűz Mária rendje. Röviden mercedáriusok 
rendjeként emlegetjük őket. Fogolykiváltó 
Boldogasszony latin neve: Sancta Maria de 
Mercede.)

1237-ben a fogolykiváltó rendi kápta-
lan Szent Ágoston Reguláját, valamint a 
Pennaforti Szent Raymund által írt Kons-
titúciókat fogadta el. A hármas szerzetesi 
fogadalomhoz egy negyediket csatoltak: a 
szerzeteseknek esetenként saját magukat 
is váltságul kell adniuk egy rab kiszaba-
dításáért. A kiváltottakat ünnepélyes kör-
menetben vitték haza, és segítették életük 
újrakezdését.

A mercedáriusok közössége eredetileg 
lovagrendnek indult, később azonban el-
veszítette katonai jellegét. Évszázadokon 

át hűségesen vállalta küldetését. Nolascoi 
Szent Péter a feljegyzések szerint már az 
alapítás évében közel 900 rabot szabadított 
ki egymaga a spanyolországi és afrikai mó-
rok fogságából, társaival együtt pedig 2700 
személyt. Az első századokban a megmene-
kültek száma 70-80 ezerre emelkedett. 

A rend ugyan ma már nem létezik, de 
Fogolykiváltó Boldogasszony új üzenetei-
vel napjaink foglyaihoz is szól. Fogoly-álla-
potról ugyanis nemcsak fizikai értelemben 
beszélhetünk, hanem szellemi-lelki vonat-
kozásban is. Fogva tartó volta alapján ide 
tartoznak például a napjainkat gyakran át-
meg átszövő szenvedélybetegségek rabjai, 
s ide tartoznak azok is, akik a szabadság 
túlhajszolásának a rabjai, akik végül ön-
maguk foglyaivá válnak. Akik nem képesek 
elköteleződni semmi mellett, és nem képe-
sek másokért sem áldozatot hozni, s őértük 
sem hoz senki áldozatot; akik saját magá-
nyuk börtönébe záródnak önzésükben. 
Mint rendi ünnepet, Fogolykiváltó Bol-
dogasszony napját (szeptember 24.) 1615-
ben hagyta jóvá a pápa, s az egész egyház 
számára 1696-ban vált kötelezővé. 1969 óta 
ugyan nem szerepel a liturgikus naptárban, 
de helyi ünnepként megtartható. Egyház-
megyénkben még egy híres búcsújáróhely 
viseli Fogolykiváltó Boldogasszony nevét, 
mégpedig Búcsúszentlászló.  Ezen kívül 
hazánkban Makkosmárián, Budakeszin is 
védőszentjükként tisztelik.

a megsZabadÍTó boLdogassZony

Úristen, Te Nagyasszonyunkat, a 
Boldogságos Szűz Máriát hathatós 
segítőnkké tetted. Az ő érdemeiért 
és könyörgésére add meg nekünk, 
hogy minden testi és lelki rabságból 
megszabaduljunk, s családjainkban 
a szeretet szabadsága uralkodjék, 
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Devecsertől hazáig egyre a Reményik 
Sándor-vers, a Csendes csodák sorai mo-
toszkáltak bennem a meghatódottságtól: 
„Kis hópelyhek az örömök, / Szitáló, halk 
szirom-csodák: / Rajtuk át Isten szól: jövök”.

Pár nap múlva Glózer László gondnok 
– aki szeptemberben kántorként vezette 
az énekes áhítatot a búcsúi szertartáson – 
megerősítette a jó hírt. Tőle fotókat is kap-
tam a kegyhelyről, melyeket a katasztrófa 
után két nappal készített az ottani állapo-
tokról, s ezek napnál fényesebben beszél-
nek arról a csodáról, ami a kútnál történt. 
Amely Mária védelmező jelenlétét hirdeti 
mindenkinek. 

A képeken látható a Torna-patak és a vas-
úti sínek övezte érintetlenül maradt kegy-
hely és vörösiszappal elárasztott környéke. 
Látható, hogy a Torna-patak (a Jézus-ös-
vény Jordánja) is megtelt a fertelmes anyag-
gal, s látható, hogy az ár miként kerülte ki 
a zarándokhelyet, szabadon hagyva a zöld 
füvet és a murvával borított kútkörnyéket. 
Ugyan az is észrevehető e képeken, hogy 
mintha a kút kávájánál járt volna azért 
némi iszappal kevert víz, mivel halvány 
elszíneződés fedezhető fel a lépcsőszintig, 
sőt még Mária ruhájának alján is megje-
lenik ez. Glózer László erre vonatkozóan a 
következő magyarázatot adta: Mivel a ka-
tasztrófa idején senki nem tartózkodott a 
kútnál, így a felszíni jelek, jelzések alapján 
csak következtetéseket lehet levonni arra 
vonatkozóan, mi történhetett az áradás ide-
jén. Majdnem bizonyosnak látszik, hogy a 
vörösiszap be akart hatolni a forrás mellett 
a felszín alatti elfolyón (amely a patakba vi-
szi a kút vizét), de a forrásvíz sodrása erő-
sebb lehetett, s nem engedte be az iszapot. 
A „küzdelemben” azonban egy kevés iszap 
mégis elkeveredhetett a kút vizével, s az a 
lépcsők szintjéig hatolhatott az elfolyón át, 
de tovább nem jutott. A rózsaszín víz nyo-
ma erre utal. Mikor ott jártam,  a víz már 
tiszta volt, és a későbbi bevizsgálás nyomán 
igazolódott, hogy iható, egészséges maradt.

A „küzdelem” és eredménye is egy csoda, 
de az, hogy a felszínen a kutat és környékét 
a vörös ár teljesen elkerülte/kikerülte, szin-
te felfoghatatlan kegyelem. Fogolykiváltó 
Boldogasszony vigyázott a Szent Helyre, 
hogy az iszap fogságába ne kerüljön a kút, 
s még sokáig zarándokok lelkének vigasz-
talója lehessen az ott elmondott imádság, 
vize pedig sokaknak gyógyító erő marad-
hasson.

Hála legyen érte!

Szent-Gály Kata 

fogolykiváltó
boldogasszony

  

Fogolykiváltó Boldogasszony,
oldd meg szívemnek láncait,

hogy végtelenbe szállni tudjon,
és megtalálja azt, akit

mindig kívánt és mindig szomjazott,
még akkor is, ha más után futott.



29

„A Szentlélekisten minél inkább megtalálja szeretett, elválaszthatatlan menyasszonyát, Szűz Máriát a lélekben,
annál serényebben és nagyobb erővel működik, hogy benne Jézus Krisztust és Jézus Krisztusban a lelket létrehozza és alakítsa.”

a kolontári szentkút történetét csak száj-
hagyományon alapuló elbeszélésekből is-
merjük, írásos nyoma az egyházi levéltárak-
ban sincs.  a legkorábbi adat, mely múltjára 
vezethető vissza, a szentkút melletti kőke-
reszten található évszámtöredék, „187.”, en-
nek az utolsó számjegye ugyan lekopott, de 
mégis következtethetünk belőle arra, hogy 
az 1870-es években már létezett a szentkút 
és a kereszt is.  

Az idősektől úgy tudjuk, hogy a szentkút 
környékén egykor nyárfák álltak a XIX. század 
végén, a XX. század elején, s azokra mankók 
voltak felakasztva, amit valószínűleg a betegek 
hagytak ott csodás gyógyulásuk jeleként, em-
lékeztetőül. 1957-ben a vasúti pályát – amely a 
szentkúti kápolnától csak néhány méterre ta-
lálható – átépítették, és a nyárfákat ekkor ki-
vágták. Jelenleg egy régi hársfacsoport és gyü-
mölcsfák, nyírfák találhatók a helyén; ezeket 
már mi telepítettük oda a 2ooo-es évek elején, 
hogy az idelátogató zarándokok árnyékot talál-
janak nyáron is, ha itt időznek, imádkoznak. 

Az eredeti forrás a jelenlegi vasút nyomvo-
nala alatt, a mostani kifolyótól néhány méterre 
volt az 1896-os évig. Ekkor a Szombathely-Bu-
dapest közötti vasútvonalat megépítették, és 
a forrást szerették volna megszüntetni, mivel 
útban volt a munkálatoknál. A szájhagyomány 
azonban megőrizte, hogy a betemetni kívánt 
forrás éjszaka olyan morajlást adott ki magá-
ból, hogy a környékbeliek felriadtak rá. Miután 
a víznek újra szabad folyást engedtek (lefedték 
és a vasút alatt átvezették), a morajlás meg-
szűnt. (Ez érdekes motívum, fényt vet arra, hogy 
a szentkút már akkor sem tűrte a létét fenyegető, 
vagy korlátozó támadást, a rossz szándékot, és 
védekezett a Gondviselés segítségével – a szerk.).  

Az 1950-60-as években már egy téglából fa-
lazott kápolnácska állt a forrás felett.  Négy-öt 
lépcsőn lehetett a kifolyó vízhez lemenni, ahol 
egy deszkapadló volt a víz felett, és azon áll-
va lehetett vizet meríteni. A vasút túloldalán 
kezdődtek a kolontári és a devecseri gazdák 
szőlőskertjei. Ezt a részt Tikhegynek nevezik. 
A szőlőbe menet itt töltötték meg a vizeskorsó-
ikat kiváló, friss vízzel a gazdák. A téeszesítés-
kor a szőlőskertek jelentősége nagymértékben 
csökkent, sokan felhagytak a művelésével, a 
telkek parlagon maradtak, s egyre kevesebben 
jártak ki ide dolgozni. A szentkúti kápolna is 
áldozatul esett hamarosan a szocialista évek 
alatti vallásüldözésnek. A karbantartás hiánya 
miatt félig romos állapotba került. Körülbelül 
az 1989-90-es években kaptam hírül, hogy a 
Szűzanya-szobrot garázda emberek beleta-
szították a forrás medencéjébe és összetört. A 
közelben lakó család tagjai kiemelték a vízből 
a darabjait (46 darabra törött), s felvitték a la-
kásukba, majd értesítettek engem is erről a 
gaztettről. (Meg vagyok győződve róla, hogy a 
Szűzanya ezzel hívta fel a figyelmünket a szent-
kúti kápolna elhanyagolt voltára.)

A szobor darabjait ekkor egyik barátommal 

hazahoztuk és összeraktuk-ragasztottuk, majd 
a szobrot lefestettük. Hála Istennek, szinte nem 
is láthatók meg a törések nyomai. Ezután el-
kezdtük a kápolna renoválását. Minden évben 
valamit javítottunk, szépítettünk rajta, aho-
gyan az anyagi lehetőségeink és az időnk en-
gedte. Azt el kell mondanom, hogy támogatást 
csak az oda-zarándokolóktól kaptunk. Mikor 
a kolontáriaknak tudomására jutott a renová-
lás, önként, kérés nélkül segítették a munkát, 
ki-ki az anyagi lehetőségei és szándéka szerint. 
A későbbiekben, mikor a búcsúi mise kezdett 
rendszeressé válni, az ott perselybe dobott ado-
mányokat fordítottuk a további szépítésekre, 
míg a szentkút a jelenlegi formáját elnyerte.

A szervezett zarándoklatokról annyit tudok, 
hogy az 1960-as években a Szent Vér napja kö-
rüli vasárnapon Kislődről, Városlődről szokott 
vonattal csoport érkezni, egy idősebb férfi bú-
csúvezetővel. A vasárnap délelőtti szentmisén 
a kolontári templomban vettünk részt, majd 
utána a búcsúvezető kihirdette, hogy délután 
közösen megyünk ki a szentkúthoz. Pap nem 
volt velünk, a hívek imádkoztak és énekeltek. 
Néhány szentmisére is emlékszem ezekből az 
évekből. A devecseri plébános urat (Hanusz 
Albin) hozták lovas fogattal, aki ott szentmi-
sét celebrált. Ezen részt vettek a devecseriek is, 
akik gyalogosan érkeztek. De ezek az alkalmak 
is megszűntek a vallásüldözéssel. Az emberek 
csak magukban, kisebb csoportokban, általá-
ban vasárnap délután, vagy egyházi ünnepek 
alkalmával mentek ki ájtatoskodni. A szentkút 
felújításával egy időben (a rendszerváltás után) 
kezdtünk szervezetten odajárni, általában au-
tóbusszal, mivel azzal is jól megközelíthető a 
forrás. Néha sikerült papot is felkérni (például 
Kondor Tibor atyát), akkor szentmise is volt. 
Ha csak magunk voltunk, akkor rózsafüzért, 
keresztutat imádkoztunk és sokat énekeltünk. 
2oo3-ban az akkori ajkai káplán, ifj. Szijártó 
László tisztelendő úr elvállalta a misézést. Az-
óta is minden év szeptemberének utolsó vasár-
napján, az oda zarándoklók nagy örömére ő 
celebrálja a szentmisét, délután 2 órakor. 2009-
ben körülbelül 3oo-an voltunk már.        

A szentkút vize nem gyógyvíz, hanem friss, 

tiszta karsztvíz. A csodás gyógyulások itt is, 
mint minden zarándokhelyen, a beteg em-
berek hitéből fakadnak.  Az elején leírtakon 
kívül  (mankók a fákon), csak néhány nevesí-
tett gyógyulásról van tudomásunk. Az egyik, 
közelmúltbeli zarándoklat alkalmával me-
sélte el egyik társunk, hogy az unokatestvére 
(aki az előző évben itt volt velünk) kétéves 
kislányként súlyos betegségbe esett. Az egész 
fejbőre, az arca, a szeme sebes, varas volt és 
állandóan váladékozott. A szemeit sem tudta 
kinyitni a sebektől. A szülei Ajkarendekről 
gyalog, ölben hozták el a szentkútra több al-
kalommal is, ahol valószínűleg a forrás vizé-
vel lemosták. Talán a 2. vagy a 3. alkalommal, 
mikor vitték hazafelé, egy major mellett elha-
ladva a kislány felkiáltott: Csikók! (Mivel ott 
lovak legeltek…) A szeme ekkor kinyílott és 
újra látott. Hála Istennek, teljesen meggyó-
gyult és 8o éves már elmúlott, amikor elhunyt 

(ez a közelmúltban történt). Sajnos azóta az a 
zarándoktársunk is eltávozott az élők sorá-
ból, aki ezt a gyógyulást elmesélte. Egy másik 
zarándoktársunk, a saját elmondása szerint 
gyomorrákból gyógyult meg, miután vagy fél 
évig itta e vizet és sokat fohászkodott a szent 
helyen. Én úgy gondolom, ezen kívül is szá-
mos gyógyulás történhetett itt, amit azonban 
a gyógyultak nem mindig hoztak nyilvános-
ságra. Hiszem továbbá, hogy számtalan lelki 
gyógyulás történt itt, és imádkozók serege 
nyert itt vigaszt Mária segítségével. Sokszor 
találkoztam olyanokkal, akik elmondták, 
hogy e hely szelleme olyan, hogy a kételkedők, 
a keresők, a nem hívők is bizonyos fokú Isten-
élményt, hitélményt éltek itt át, ki ilyen, ki 
olyan formában. Egy alkalommal egy nyug-
díjas úrral elegyedtem szóba. Elmondta, hogy 
ő ugyan nem hívő, de az unokájával több al-
kalommal is elkerékpároznak ide, és nagyon 
jól érzik itt magukat. Kérdezte tőlem, milyen 
illat az, amit az ittléte alatt állandóan érez. Az 
ilyen kegyhelyek sajátossága az, hogy terüle-
tükön néha megmagyarázhatatlan illatokat 
lehet érezni – válaszoltam neki.

Kívánom mindenkinek, hogy problémái, 
gondjai itt megoldódjanak a továbbiakban is, s 
nyerjenek testi-lelki gyógyulást! 

TesTI-LeLkI gyógyuLások a kÚTnáL
gLóZer LásZLó

A kolontári „Jordánt” (Torna-patakot) is
beszennyezte az iszap.
(Háttérben  a fehérlő Mária-kút)

Mária megküzdött az iszappal
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„A Szentlélek Máriában és általa akarja választottait kialakítani.”

a híd, amely összeköt

nap mint nap átkelünk rajta. számunkra mi sem természete-
sebb! 

Nézünk jobbra. Tekintetünk könnyedén tovasiklik a gyönyörű 
völgyön át a távolba, majd megpihen a Csatár-hegyen, ahol a kis 
kápolna körvonalazódik.

Nézünk balra és egy csoda tárul elénk! Csoda, amellyel nem lehet 
betelni. A vár látványa és az elénk táruló panoráma ámulattal, büsz-
keséggel tölt el. Olyan érzések ezek, amelyet csak a természetnek és 
az emberi alkotásnak ez a hihetetlen összhangja képes kiváltani.

A hidat most felújítják. Ahogy várunk a lámpa zöld fényére, 
eszünkbe jut, hogy ami nekünk olyan természetes, nem volt mindig 
az.

Mi veszprémiek tudjuk – és a táblán is olvashatjuk –, hogy 1936-
37-ben épült a Szent István-völgyhíd, ismertebb nevén a Viadukt. 
A vasbeton építmény, amelyen a Székesfehérvár – Rábafüzes főút-
vonal haladt, a táj szerves részévé vált, és a város egyik jelképévé 
lett. Észak és dél, kelet és nyugat eme több dimenziós találkozásánál 
építették, amely a városrészeket és ma már az egy körzetbe tartozó 
embereket is összeköti. 

A megvalósítás nem volt könnyű. A völgy fölé sziklákra épített 
és a sziklába vájt út bizony emberáldozatokat is követelt. Az építés 
során baleset következtében elhunyt Neubauer László 16 éves, Nagy 
Sándor 23 éves, és Karli Ferenc 21 éves munkás. Nekik állít emléket 
a völgyhídra vezető út sziklafalába helyezett Mária-szobor, amelyet 
a híd felavatásával egyidejűleg helyeztek el. Krausz Ferenc 21 éves 
levente (kereskedelmi iskolai tanuló) életét pedig 1944 októberében 
hídőrzés közben egy téves lövés oltotta ki.   

a szobor, ami egyesít
nap mint nap elmegyünk előtte. ott áll a kis sziklafülkében 

szűz mária szobra. számunkra mi sem természetesebb!
A hidat most felújítják. Ahogy várunk a sziklák között, hogy a lám-

pa zöldre váltson, eszünkbe jut, hogy ami nekünk olyan természetes, 
nem volt mindig az.

A Mária-szobor a háború viharában eltűnt, később egy hasonlóval 
pótolták, de annak is nyoma veszett. A kis szoborfülke évtizedeken át 
üresen, megrepedezetten állt.

József Attila írja: „… már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirte-
len”. Így voltak a tenni akaró polgárok is. Serfőző István és a környé-
ken lakó Frick Kálmán kezdeményezte a Szent István-völgyhíd Má-
ria-szobrának helyreállítását. A szoborfülke helyreállításának költsé-
geit a külföldön élő, korábban veszprémi vitéz Serényi István állta. A 
gondolatot sokan támogatták, különösen özv. Angeli Mártonné, aki 
egy lourdes-i szobrot ajándékozott, ifj. Serfőző István, Vasáros József 
kanonok úr, a Szent László Plébánia, Gy. Lovassy Klára, Németh Béla 
és Veszprém város önkormányzata. 

A Mária-szobor újraszentelésére 1997. május 12-én került sor. A 
meghívón Ciceró idézete állt: „Vita mortuorum in memoris vivorum 
est posita” (Az elhunytak életét az élők emlékezete őrzi).

A Szent László templomban dr. Szendi József érsek úr emlékmisét 
celebrált, majd a hívek és az érdeklődők a Szent István-völgyhídon 
a Szűz Mária szobrához vonultak. A helyreállított emlékhelyet a fő-
pásztor felszentelte, majd Serényi István kért szót. Elmondta, hogy 
ő ugyan nyugatra szakadt hazánkfia, de az eltelt évtizedek alatt sem 
tudta elfelejteni emlékeit. Szólt a keresztény értékek fontosságáról és 
azt kívánta egész népünknek, hogy a jövő ’szabadabb, mosolytelibb 
és magyarabb’ legyen. 

Szűz Mária szobra égszínkék háttér előtt áll, mellette felirat: „Test-
vér állj meg egy fohászra! Bízzál és ne feledd, Nagyasszonyunk áll őrt 
városunk felett!”

Mária szobránál mindig van virág, májusban és októberben mécse-
sek is világítanak. A litániák végén Moóriné Juliska néni, Hornungné 
Teri néni, Kőváriné Teri néni, Kapainé Klári néni, Farkasné Marika 
néni, Csizmazia Kati néni, Ilike, Jóska és a többiek át-átsétálnak a 
völgyhídon, és megállnak egy fohászra. A járókelők is elmondanak 
egy röpke imát – és ez így van jól!

Csodák a vöLgy feLeTT
frICk beaTrIX
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„Számba véve gyengeségünket és gyarlóságunkat, nagyon nehéz az Istentől kapott kegyelmeket és kincseket megőriznünk:
mert ezt a kincset, mely égnél és földnél értékesebb, törékeny edényben hordjuk, vagyis romlandó testben,

gyenge és állhatatlan lélekben, amelyet egy semmiség megzavar és tönkretesz.”

aZ emLÉkheLy TörTÉneTÉT megvILágÍTja a köveTkeZő CIkk,
ameLy 1996. deCember 6-án jeLenT meg a vesZPrÉmI naPLóban: 

Városunkban ez a híd szomorú jelkép is, hiszen életének utolsó állomása lett sok, re-
ményvesztett embertársunknak, akik a gonosz kísértéseként erről a hídról dobták el ma-
guktól az életüket. Mennyivel másképp végződött volna történetük, ha ezek az emberek 
találkoztak volna a Szűzanyával, ezzel a végtelenül jóságos, őket is ugyanúgy feltétel nél-
kül szerető, anyai szívébe befogadó égi asszonnyal. Bizonyosságot kaptak volna, hogy van 
feladatuk az életben, s a nehézségek azért vannak, hogy megbirkózzunk velük – illetve 
lebirkózzuk azokat önmagunkban. Ráébredhettek volna, hogy életünk küzdelmeiben nincs 
más bíránk, mint Teremtő Atyánk és a legfőbb segítőnk Égi Édesanyánk. 

Ezért is örülök ennek a Mária-szobornak. Nem a zuhanó testet felfogó védőháló és a 
fák fogják megmenteni az elkeseredettet, hanem a feltétel nélküli szeretet reménységét kell 
adni a számukra, még a végzetes utolsó pillanat előtt. Ezért is meg kell erősíteni Máriának 
ezen emlékhelyét, s tudatosítani figyelemfelkeltő jelzésekkel, hogy a bújába beletemetkezett 
számára is feltűnő módon szóljon: Itt van Mária a város fölött, aki az életünk legvégső 
védő bástyája, s akinek bíztatására vállalni kell a további küzdelmet! Hiszen van, akihez 
kiálthatunk: Mária, segíts!

uToLsó remÉnysÉg – ÉLeTünk vÉdőbásTyája
ráCZ kaTaLIn



„Ha őt látjuk, nem látunk mást, csupán emberi természetünket. Nem nap ő, aki világosságának és sugarainak teljességével bennünket,
gyengéket megvakítana, inkább szép és szelíd, mint a hold, aki fényét a naptól nyeri, és azt enyhíti, hogy gyengeségünkhöz alkalmazza.

Oly szeretetteljes, hogy senkit nem utasít el azok közül, akik közbenjárását kérik, ha mégoly nagy bűnösök is.”
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Issn 2062-1337 megjelenik negyedévente. az embléma Zeitler gabriella munkája. az újság előállítása költsége: 300 ft

Tóth Zsuzsanna Sára

karáCsony
Sziporkáznak a csillagok,
Egy köztük jobban csillog.
Három mágus néz az égre,
Karavánjuk indul végre.
Követik a csillagot,
Mely előttük felragyog.
Mennek nappal, néha éjjel,
A sok város szerte-széjjel,
S nekik kell a megadott,
Mit a jóskönyv megszabott.
Istállót keressenek,
Jászolt és egy gyermeket.
– „Megváltó kell a világnak!” – 
s Ő lesz, akit megtalálnak.
Lankadni hát nem szabad,
S indul a kereső csapat.
Kérdezgetik, hol lehet,
De nem tudják az emberek.
Ám a csillag, az üstökös,
Fejük felett ott köröz,
Aztán sziporkázva megáll
Egy betlehemi istállónál.
Besietnek. Térdre rogynak.
Ajándékot válogatnak.
A jászolban egy király,
Mosolyog és rájuk vár.
Állatpára. Pásztorok.
A jászolnál angyalok.
– „Megtaláltunk, Gyermek, Téged,
Te hozod az üdvösséget.
Mirha, tömjén és arany
Itt a lábaidnál van.
Szíveinket adjuk Néked”! –
száll a közös, dicső ének.
Örömhírt vinni mennek már,
Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
Hazaindul a pásztorsereg,
A Megváltó megszületett.


