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C i s z t e r c i  S z e n t  I m r e  P l é b á n i a

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hata-

lomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy 

alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jö  vő  ben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken 

túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsü-

letes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.

Szent István intelmei Imre herceghez
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Szent Gellért első beszédét magyar földön, tol-
mács segítségével, Fehérvárott mondta a Bol-

dogságos Szűz Mária mennybevételének ünne-
pén. A napba öltözött Asszonyról beszélt. Jelen 
volt Szent István királyunk is. Gellért életrajza 
– az úgynevezett „nagy legenda” – megjegyzi: 
„a király, a nép és minden keresztény álmél-
kodva csodálta, hogy az isteni igéből akkora 
vigasztalást merít. A király nagyon meg is sze-
rette emiatt.” Ez a beszéd úgy tűnik, elgondol-
kodtatta első királyunkat, megerősítette őt 
a Mária-tiszteletben.

Gellért püspök nagy áhítattal viseltetett Mária 
iránt. Az említett „nagy legendában” olvashat-
juk: „ez a szent férfiú akkora alázatos igyeke-
zettel fáradozott a Boldogságos Szűz tisztele-
tén, hogy ha háza népéből vádlottat vezettek 
elé, és az Krisztus anyjának nevére hivatkozva 
kérte bocsánatát, az Irgalmasság Anyja nevé-
nek hallatára könnybe borult az arca, eleget 
tett a kérésnek, és mintha ő lett volna a vád-
lott, úgy kért a vádlottól bocsánatot. Az ő 
nevét, tudniillik Krisztus anyjának tulajdon-
nevét, a magyarok népe nemigen mondja ki, 
hanem csak Asszonyának emlegeti. Azért Pan-
nóniát Szent István király a Boldogságos Szűz 
családjának nevezte.”

Asszonyunk, Nagyasszonyunk, Boldogasszony – 
ő a Boldogságos Szűz Mária, akit mi, a „Boldog-
ságos Szűz családja” a Magyarok Nagyasszony-
ként is emlegetünk. De miért tisztelhetünk 
egy Názáretből származó zsidó nőt „Magyarok 
Nagyasszonya”-ként?

Mindenekelőtt azért, mert a názáreti Mária 
Isten Fiának lett az édesanyja. Mária az angyali 
üdvözletkor az egész emberiséget képviselte, 
az emberiség nagy családja nevében mondott 
igent. Azáltal, hogy az Isten emberré lett Jézus 
Krisztusban, Isten minden emberrel, bármely 

néphez tartozzék is, az egész emberiséggel, 
szövetségre, életközösségre lépett. Mária igenje 
nélkül ez nem valósult volna meg. Így Mária 
minden ember, minden nép édesanyja.

Kiemelten azért, mert magyar népünk Szent Ist-
ván király felajánlása révén sajátos lelki kap-
csolatba lépett Szűz Máriával. Hartvik győri 
püspök legendájában leírja, hogy amikor 
a beteg király érezte halála közeledtét, „előszó-
lította a püspököket és palotájának Krisztus 
nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta 
velük, hogy kit válasszanak helyette királynak. 

Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg 
az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igaz-
ságot szeressék, az égi szeretet láncait kedvel-
jék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal 
törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység 
zsenge ültetvényén őrködjenek. E szavak után 
a kezét és szemét a csillagokra emelve így kiál-
tott fel: 'Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, 
végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspö-
kökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal 
a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot 
mondva lelkemet kezedbe ajánlom.'”

Azért is tisztelhetjük a názáreti Máriát Magya-
rok Nagyasszonyaként, magyar népünk, sok 
néppel együtt, megtapasztalhatta Mária oltal-
mát, édesanyai szeretetét. Ennek bizonyí-
téka a Kárpát-medence sok-sok Mária kegyhe-
lye. Az Esterházy Pál nádornak tulajdonított, 
a Magyarok Nagyasszonyához szóló imában 
ez így fogalmazódott meg: „Hozzád kiáltottak 
őseink, és minden ínségükből megszabadul-
tak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyá-
zott örökségeidre, mindörökké áldott Nagy-
asszonyunk! Ezt mi biztosra vettük, ezért 
gyakran folyamodtunk hozzád, és tapasztalás-
ból tudjuk és mondhatjuk, hogy éretted áldott 
meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez 

lépcsőfő

Írásunk szerzője plébániánk 

káplánja, ciszterci szerzetes, 

több mint két évtizede pap.

Az illusztráció egy 1848-ban 

Körmöcbányán vert ezüst 

húszkrajcáros. Magyarország 

Védasszonyát, a Boldogasz-

szonyt ábrázolja. A magyar 

pénzérméken Mátyás király 

korától egészen a huszadik szá-

zadig ott volt Mária arcképe. És 

talán egyszer újra ott  lesz... 

Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért

A  m a g y a r s á g  M á r i a - t i s z t e l e t e 

a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk 
menedéket mi, a Te néped, örökséged és nyájad, 
akiket szent Fiadról kereszténynek neveznek, 
különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária 
országának hívjuk és valljuk.”

Az áldott Boldogasszony és népének kapcsolata 
a századok folyamán mélyült, és új tartalmak-
kal színesedett.

A fiatal keresztény magyar állam megszilárdító-
járól, Szent László királyunkról az utókor az 
tartotta, hogy úgy harcolt, hogy kardján ott 
volt a rózsafüzér. Egy régi, 1400- as évek végé-
ről származó ének Szent Lászlót „Szűz Mária 
választott vitézének” nevezi. Az igazság az, 
hogy László király korában a rózsafüzér jelen-
legi formája még nem volt ismert, de jelzés 
László király Mária-tiszteletéről.

A felvidéki Szepeshely székesegyházának fres-
kója Károly Róbert megkoronázását úgy örö-
kíti meg, hogy a király fejére maga Szűz Mária 
helyezi a koronát. Nagy Lajos királyunk egyik 
oklevele nevezte hazánkat Regnum Marianum-
nak, „Mária Országának”.

A Boldogságos Szűz Mária ábrázolása a gyer-
mek Jézussal, a Patrona Hungariae felirat-
tal Mátyás király korában került magyar pénz-
érmére. A protestáns erdélyi fejedelmek által 
veretett pénzeken is ottmaradt Mária.

A magyar hadizászlókra hazánk Védőasszonya 
az 1500-as évek végére került. Az 1600-as évek-
ben, a Regnum Marianum-eszme kiteljese-
dett. A török és a felekezeti küzdelmek szab-
dalta országban olyan gondolattá vált ez, amely 
nagyban segítette a török alóli felszabadu-
lást és az ország újjáépítését. A 16. század végé-
től, a 18. század első harmadáig a történelmi 
Magyarország területén tizenkét helyen köny-
nyezett Mária-kép. A Boldogasszony – látva 
országa pusztulását – együtt sírt népével.

A törökellenes nemzetközi koalíciót, a Szent 
Ligát összekovácsoló Boldog XI. Ince pápa 
a következő feliratú lobogót küldte a Buda-
vár visszafoglalására készülő seregnek: „Budát 
a Szent Szűz segítsége adja vissza”. Buda ost-
romának volt egy nagyon érdekes mozzanata. 
A török lőportorony felrobbant, és egy befa-
lazott Mária-szobor bukkant elő, amely lel-
kesítette az ostromlókat, és megfélemlítette 
a védőket. A napba öltözött, félholdat taposó 
Szeplőtelen Szűz (Jel 12, 1) a törökellenes küz-
delmek jelképe lett.

A már említett Esterházy Pál nádor, a török felett 
aratott 1691-es szalánkeméni győzelemért 
hálát adva magyar zarándoklatot szervezett 

Máriacellbe. Ezen a zarándoklaton, amelynek 
élén maga Esterházy gyalogolt, tizenegyezren 
vettek részt.

Ehhez hasonló volt a Scitovszky János herceg-
prímás által szervezett és vezetett 1857-es 
máriacelli zarándoklat. A vesztett szabadság-
harc utáni nehéz évek voltak ezek. A zarándok-
laton résztvevők száma meghaladta a huszon-
ötezret. A bécsi kormányzat meglehetősen 
gyanakodva nézte ezt, és kormányellenes tün-
tetésnek minősítette.

Néhány évvel korábban, 1853-ban, éppen Kis-
boldogasszony ünnepén, szeptember 8-án 
találták meg Orsovánál az elásott Szent Koro-
nát a többi koronázási jelvénnyel együtt. Ezt 
a tényt a nemzet közvéleménye Mária ajándé-
kának mondta.

1896-ban engedélyezte a Szentszék Magyarok 
Nagyasszonyának külön ünnepét, előbb októ-
ber második vasárnapján, majd október 8-án.

1947. augusztus 15-től 1948. szeptember 8-ig zaj-
lottak a Mindszenty József által meghirdetett 
„Boldogasszony Évének” eseményei. Sorsfor-
dító esztendő volt ez hazánk számára.

Talán szabad így idéznem a Szózatot: „meg-
fogyva bár”, de megtörve is, „él nemzet 
e hazán”. Az, hogy vagyunk, élünk magyarok, 
minden bizonnyal a Boldogasszony oltalmának 
is betudható. Kérjük őt, hogy továbbra is oltal-
mazza népét. A tizenhetedik század fohászá-
hoz korunk magyarsága is társulhat:

Esedezik színed előtt Magyarország,
fáradt kezét segítségért nyújtja hozzád.
Te kezedbe teszi sorsát,
rabságából, édes mentő, hogy kihoznád.
Előtted sír egész ország könyörögve,
hiszen tied századoktól minden rögje,
István király szent örökje
Isten után benned bízik mindörökre.
Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért,
győzelemmel verje vissza ellenségét,
rabságának vesse végét,
adja neki égen-földön üdvösségét.
Légy azért Pannóniának újítója,
erősséges pogányoknak megrontója,
magyarok vigasztalója,
holtunk után mennyországnak megnyitója.
Ámen.

H u s z á r  L ő r i n c  O .C i s t .
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képes, férfiúi elszánással tűri.” Majd felhívja 
a figyelmet arra, hogy bizonytalanság esetén 
sokan rosszul döntenek. „S ím ezen igazság ‒ 
mellyet a legrégibb tapasztalás minden kétsé-
gen túl tesz ‒ bírt engem arra, hogy Tinektek, 
hív Fiaim, minden hímezés és öncsalás nél-
kül, ‒ melly a magyarhoz nem illik ‒ őszintén 
kinyilatkoztassam, hogy Hazánkat egy nagy 
veszély ‒ melyrül már Ti is egyet s mást tán 
hallottatok ‒ nem csak fenyegeti, hanem annak 
némi részét már siralmasan sújtja is.” Figyel-
meztet arra, hogy gyógyítani még nem tud-

ják a kórt: „Egy ragadó döghalálos nyavalya ez, 
melynek fullánkját kitanulni, s azt bizonyos 
sikerrel ártatlanítani emberi ész még e korig 
nem tudá.” 

ĺgérettel folytatja: „S ekkép, hív jobbágyim, 
midőn illy veszélyek közt Hazánkban ‒ és 
amennyire hazafiúi kötelességim engedik ‒ 
jószágimon szándékozom maradni, s vele-
tek élni és halni is, arra kérlek és intlek Ben-
neteket: Éljetek józanon s mértékletesen. Az 
isteni gondviselés kedvező terméssel áldott 
meg ez idén, s ekkép takarékos gazdálkodás-
sal a bizonytalan jövendőt is bevárhatjátok.” 
Befejezésként ismerős javaslatokat tesz: „Tart-
sátok lakhelyeiteket s ruháitokat lehető legna-
gyobb tisztaságban, mert semmire sem ragad 
olly könnyen az említett nyavalya mérge, mint 

szennyes rongyokra; kerüljetek lehetőleg min-
den ember-sokadalmat s gyanús házakat, ha 
vagy vásár vagy egyéb foglalatosságtok nem 
kívánja, szíjátok inkább tiszta falusi levegőtö-
ket, s a mindenható Istenben bízván tartsatok 
rendet, folytassátok víg kedvvel munkáitokat, 
s engedelmeskedjetek elöljáróitoknak. Én pedig 
fogok atyai kötelességem szerint ‒ amennyire 
tehetségemben lesz ‒ Rólatok gondoskodni, s 
Isten után remélem jó sikerrel, ‒ de ha az Egek 
Ura máskép rendeli, a veszélyben Veletek híven 
osztozni.” 

Széchenyi röpirata – véleményem szerint – 
sok tekintetben kiegészítheti a róla alkotott 
képet. Ezen írásából emberszeretete, empá-
tiája, humánus, józan gondolkodása látszik. 
A nehéz időszak alatt érzi annak felelősségét, 
hogy együtt kell maradnia jobbágyaival, segí-
tenie kell, és példát mutatnia. Emberszereteté-
nek kialakulásában bizonyára hatott Széchényi 
Ferenc fiához 1817-ben írott levelének sok szép 
gondolata. Csak egy álljon itt: „Az összes embe-
rek a testvéreid, mert atyád az Isten, az ő atyjuk 
is…”

S z é c h e ny i  K i n g a

Éljetek józanon s mértékletesen!

2 3 0  é v e  s z ü l e t e t t  S z é c h e n y i  I s t v á n

Szeptember 21-én emlékeztünk a mai napig  
„a legnagyobb magyarnak” tartott Széchenyi 

István 230. születésnapjára. Tehetségét, mun-
kásságát Magyarország felemelkedésének szen-
telte, előrelátó, sok esetben máig ható gon-
dolataival. Az általa alapított intézményeket, 
létesítményeket az ország fejlesztésére, moder-
nizálására hozta létre. Sok csodálatra méltó 
tulajdonsága közé tartozik az is, hogy szerte-
ágazó azon területek száma, amelyekkel ered-
ményesen foglalkozott, és megmutatta azok 
jövőbeli távlatait. Nagyságát többen feltételez-
ték, felismerték saját korában is; csak két hozzá 

közel álló személytől idézek. Crescence írja 
1831 augusztusában a Hitelhez fűzött megjegy-
zéseiben: „Az Ön emlékének minden derék ember 
szívében örökké kell élnie.” (Oplatka András: Szé-
chenyi István, Osiris, 2005.) Tasner Antal jel-
lemzése így szól: „Széchenyi Istvánt kristály-
tiszta hazafi szándék mellett ildomos eljárás, 
fáradhatatlan munkásság t.i. az imádott haza 
megmentésének és feldicsőítésének, s főképp 
a czélnak semmi által magát elijeszteni vagy 
elkedvetleníteni nem hagyó állhatatottság, 
kimondhatatlan önmegtagadással mindent 
alárendelni tudás teszik az én ítéletem szerint 
a siker emberévé és a legnagyobb magyarrá.” 
(Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István 
megismeréséhez, Országos Műszaki Informá-
ciós Központ és Könyvtár, 1987.) 

Jelen sorokban Széchenyi egy rövid írásával 
A nagycenki jobbágyokhoz a koleráról (1831) (Szé-
chenyi válogatott írásai, Barta István szerkesz-
tette, Gondolat, 1959.) foglalkozom, amely az 
1831-es kolerajárvány idején keletkezett. A röp-
irat Széchenyi közeli és távolabbi környezeté-
ben élő emberekért érzett többirányú felelős-
ségéről tanúskodik. Javaslatai mai szemmel is 
megfontolandók. Másfelől gondoskodó, atyai 
hangneme példamutató, látható, hogy milyen 
komolyan veszi polgári és keresztény kötele-

zettségeit. Érdekes még meggyőzőképessége 
és az emberismerete is. Felhívja az emberek 
figyelmét arra, hogy ne hagyják magukat befo-
lyásolni, kövessék a józan ész és az addigi tudás 
adta tanácsokat. Ezt olvasva párhuzamokat 
vonhatunk a mostani pandémia alatti tapasz-
talatokkal. Az 1831-es évben fontos feladata pl. 
a Világ írása, kiadása, és ugyanakkor jelentette 
meg Széchenyi a röpiratot, továbbá Sopron vár-
megye járványügyi bizottságának tagjaként 
járta az érintett falvakat, karantént hozott 
létre, ahol szükséges volt. Mindezeknek nyoma 
van a Naplójában is.

A kolera Indiából indult, Magyarországra Orosz-
országból, Lengyelországból 1831-ben jutott be. 
Lezárták az ország északi határát, és az orszá-
gon belül is „kordonokat” hoztak létre. A köz-
lekedés, kereskedelem leállt, éhínség fenyege-
tett. Sok helyen a víz fertőtlenítésére használt 
bizmutportól féltek az emberek, mert néhol 
a hatóságok túl sokat használtak belőle. Elter-
jesztették, hogy ezzel az anyaggal akarják az 
urak megmérgezni a parasztságot. Lázongás 
tört ki, előbb a pesti diákság körében, majd 
az északkeleti megyékben. Ez utóbbit, amely 
kiterjedt és erőteljes volt, vasszigorral fojtot-
ták el a hatóságok. Több halálos ítélet született, 
másokat börtönbüntetésre ítéltek. A kolerában 
félmilliónál többen betegedtek meg, és közel 
240 000-en haltak meg. 

A Világ 1831. július 9-én jelent meg, utána Szé-
chenyi győri és bécsi kitérővel Cenkre utazott. 
A röpirat dátuma július 27. Már a megszólítá-
son is érezhető az a hangnem, amit Széchényi 
Ferenc használhatott jobbágyaival szemben.

„Kedves Jobbágyim! Az okos ember semmitül 
sem retteg, mert földi létéhez kapcsolt 
lehető veszedelmit s nyomorúságit és bizo-
nyos halandóságát isméri, előrelátja ‒ s így az 
elkerülendhető rossznak gátat vet, a sorsnak 
azon csapásit pedig, melyeknek eleit venni nem 

Az írás szerzője tanár,  

műfordító, író, szobrász.  

A Rákosi-rezsim deportá-

lásainak kutatója, melynek 

eredménye a Megbélyegzettek 

című kötete. Ennek angol 

kiadása után most készül a 

német változata. A témáról 

számos előadást tartott. 

Templomunk közösségéhez 

tartozik.

Szél kergeti a felhőket 

az égen...

A nyár egy pillanatra 

megáll!

Enyhül a hőség.

Ember, állat magá-

hoz tér; és dicséri az 

Urat...

Dencsik L á szl ó

Vers mindenkinek
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A magyarmegmaradás elve
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tűztűz

lékszerzés módjában nyilvánul meg, és a sza-
porodás eredményességét szolgálja (rituá-
lis párviadal, madarak nászruhája, násztánca, 
utódnevelés). Az én nemzedékem még abban 
a neveltetésben részesült, hogy ember és állat 
között éles választóvonal húzódik. Öregko-
romra végre megérhettem, hogy egyre töb-

ben ismerik föl, ez a határvonal a valóságban 
hosszan tartó átmenet. Azzal is szembesül-
nünk kell, hogy az ember legfontosabb készte-
tései, szelleme, lelke, vágyai mit sem változtak 
az elmúlt százezer évben. Az emberi művelt-
ség első szembetűnő, mai értelemben vett kul-
turális jelei a gazdaság előtti őskorból marad-
tak ránk (temetkezési rítus nyomai, erotikus 
és más jelképek, barlangi művészet, írásra, szá-
molásra emlékeztető jelek stb.). A kultúra szó 
maga pedig a földművelést jelző latin igéből 
ered, jelezve, hogy a korai agrártársadalmak 
számára a kultúra, vagyis a műveltség nem 
más, mint a gazdaság művelésének minősége, 
módja és ritualizálása. Az a mód, ahogy a föld-
műves műveli a földjét, majd a többi míves 
szakma képviselője, a kőműves, a fémműves 
meg a többi teszi a maga dolgát. A munka és 
a gazdaság a Kultúra által válik értelmessé.

Közösségben virágzik
A Kultúra feladata, hogy a két legfontosabb 

emberi tevékenységet, a népszaporulatot 
és a munkát sikeressé és örömtelivé tegye. 
Az emberiség az ipari forradalom tetőzé-
séig alapvetően mezőgazdaságból élt. Kultú-
rája közösségben virágzott: nyelve, szokásai, 

ünnepei, vallása, mely mindennek magasabb 
rendű értelmet adott, nem váltak el a mun-
kától és szerelmi életétől. Ezért mondhatjuk, 
hogy a civilizáció, a gazdaság, de még a piac is, 
a Kultúrából nőtt ki. Minden mással egyetem-
ben, ami a hagyományos műveltségben fon-
tos volt. Mit fontos – a megmaradás kulcsa! 
A nyelv, a társas kapcsolatok, a magánélet és 
a közösség, az erkölcs, a vallás. Mi magyarok 
a kultúránk által lettünk magyarrá, nemzetté, 
állammá, kereszténnyé (és lettek mások más 
néppé, más nemzetté, más vallásúvá). 

És mi a helyzet ma? [folytatjuk]

J a n k o v i c s  M a r ce l l  (1941–2021)

A régi ember alapvető igénye volt, hogy bele-
helyezze magát a végtelenbe, és úgy tekint-

sen az égre, mint isteni ajándékra, amiről tud-
nivalókat olvashat le. A pontot mint fogalmat 
például nem találta volna meg a csillagok nél-
kül. Az égbolt tanította meg az absztrakt gon-
dolkodásra, az idő megértésére is. Ha úgy tet-

szik: a civilizáció alapja, hogy két lábra álltunk, 
és felnéztünk az égre. A mai ember sajnos alig 
látja, hogy a Teremtő mennyi mindent kínál, 
mi csodálatra méltó. 

Az a kultúra, amibe belenőttem, kiveszőben, az 
új pedig még nem látszik. Nem győzöm han-
goztatni: minden bajunk fő oka, hogy a Kul-
túra elfajzott gyermeke a Gazdaság, pontosab-
ban szólva, a csupán néhány ezer embernek 
hatalmas hasznot hozó pénzpiaci szemlélet fél-
resöpört minden ész- és szívbéli megfontolást, 
és föllázadt szülője és az ember ellen. Kisbe-
tűsre fokozta le a kultúrát, és kegyelemkenyé-
ren tartja, miközben átvette az uralmat a világ 
felett. Addig nem jönnek rendbe a dolgok, amíg 
nem látjuk be, hogy a Kultúra nem felépítmé-
nye a Gazdaságnak, hanem az alapja, és esze-
rint is fogunk cselekedni. Klebelsberg Kunót 
idézve: „a kis nemzetek egyetlen esélye a minő-
ség!” 

A fogalmak tisztázása elkerülhetetlen 
Nem egyedül a Kultúra jelentése, értelme tisztá-

zatlan, pontosabban, változott meg e szó tar-
talma századunkba lépve, hanem vele együtt 
sok más, a Kultúrából következő, fontos foga-
lomé: mivé lett a szabadság, egyenlőség, test-
vériség, mit jelent polgárnak, magyarnak 
lenni, mit értsünk demokrácián, mi a nem-
zet, az állam, az Európai Unió szerepe, hol tart 
a kereszténység? Mit értsünk baloldaliságon, 

liberalizmuson, konzervativizmuson? Újra kell 
gondolnunk az USA-ról, Kínáról, Oroszország-
ról, a világgazdaságról, a piac mindenhatóságá-
ról, a „fenntartható” fejlődésről, a természeti 
erőforrásokról, a tudomány és technika esélye-
iről, a halálra gyötört, kiuzsorázott Gaia anyá-
ról alkotott képünket. Számot vetve azzal az 

eséllyel, hogy a mi civilizációnk fölött lassan 
ugyanúgy eljár az idő, ahogy a pogány antik 
világnak is befellegzett.

Ideje fölismerni, hogy bármely pénzügyi rengés, 
amely megrázza a világot, csupán egy nagyobb 
válság, a valóságos világvége egyik jele. Végét 
járja az a Kultúra, amire a fehér ember annyira 
büszke, és ez a vég civilizációnkat is, mely szin-
tén halódó Kultúránk fajzata, a létében fenye-
geti. A Válság, más szóval változás, váltás szin-
tén megérdemli a nagy kezdőbetűt, hiszen igazi 
paradigmaváltással esik egybe.

A szemünk láttára
Minden, ami az előző századfordulón még hivat-

kozási pont volt, megsemmisülőben. A régi 
mintákat az újabb nemzedékek nem követik, 
új, működőképes, hatékony formák még nin-
csenek. Ma az üresen kongó szavaknak (popu-
lizmus, demagógia) jelentése még csak akad, 
de mögöttes tartalmuk alig. A múlt a szemünk 
láttára törlődik ki az emberek tudatából. Ha 
így megy tovább, nem marad semmink, amiből 
értelmes jövőt lehetne építeni. 

A Kultúra a legrosszabb esetben is egyidejű 
a többi céltudatos tevékenységgel. Formát, 
minőséget ad nekik. Az állatok is rendelkez-
nek részben öröklött, részben a szülőktől és 
a közösségtől tanult kultúrával, ami a tár-
sas viselkedésben, a fajra jellemző nyelvben, 
a terület birtoklásának jelzésében, a táplá-

Néhány hónapja Fehérlófia 

átment a másik partra. Élet-

műve a reneszánsz művész 

mértékéhez méltó, még 

felbecsülhetetlen, az örök 

értékeken nyugvó hűsége 

megkérdőjelezhetetlen. Gon-

dolatait szeretettel ajánlotta 

fel a Lépcső olvasóinak.

A kultúránk által lettünk 
magyarrá, nemzetté,  
állammá, kereszténnyé
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Szentimrés gyökerek
G ö r ö g  a   d i n n y e

Június 28. és július 

2. kö   zött táboroztak 

plébániánk felsős hittan-

csoportjai, 35 gyermek 

részvételével. Mindennap 

más helyszínen, külön-

féle élményekben volt 

részünk: elbicikliztünk 

Szentendrére, ugrán-

doztunk egy jót a Cyber 

Jump Trambulin Parkban, 

kirándultunk Visegrádon, 

fürödtünk a Velencei-

tóban, ját   szottunk és 

pizzáztunk plébániánk 

karitaszhelyiségében, 

aszfaltrajzversenyt 

rendeztünk a Diószegi 

utcai játszótéren és 

kirándultunk, mé táztunk 

a szépvölgyi erdőben. 

A tábor a hittancsopor-

tokban szolgáló fiatalok, 

a „hetvenkettők” segítsé-

gével valósulhatott meg.

| Péceli Gábor katekéta
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tettem, ahogy arra is, hogy az Andrássy út egé-
szen máshoz, másokhoz szokott aszfaltja vajon 
miként fogadja majd az Oltáriszentséget... 

De minden, ami történt azon az estén rá(m)
cáfolt: a várakozás, a szép liturgia, a főpapok-
kal, nővérekkel, papokkal, a társadalmi élet 
szereplőivel, rendekkel, ministránsok és cser-
készek légióival, valamint több százezer hívő-
vel. 

Szeretnék szót ejteni arról a kivételes helyzetről 
is, amelyben részem lehetett: az Eucharisztiát 
hordozó autóval olyan közelségben mehettem, 
hogy végig tisztán láttam az Oltáriszentsé-
get, s nézhettem akármerre, Ő mindig a látó-
térben maradt. Ehhez szorosan kapcsolódik, 
hogy az előtte való napokban gyónási elégté-
telként kapott, a Szentírásból találomra felnyi-
tott ószövetségi részlet Kürosz perzsa király 
történetét beszélte el, akit az Úr azért emel fel, 
hogy Izrael népét visszahozza a babiloni fog-
ságból. A király számára idegen volt a zsidó hit, 
az Úr mégis őt választotta: „Előtted megyek, és 
megalázom a magasságokat; összetöröm az ércka-
pukat, és a vaszárakat leütöm.” – mondta neki. 
Bátorítólag hatott rám, hogy ez az Andrássy 
úton szó szerint megtörtént, láttam, éreztem 
e szavak valóságát: az Isten valóban előttem 
haladt, az utat megtalálni nem az én terhem, 
de feladatom rá tekinteni, az ő nyomába lépni. 
Rendkívül jó hangulatban, tökéletes technikai 
támogatással, hangosítással, az ablakokban, 
az út két oldalán mosolyogó emberekkel, 
akik biztatóan tekintettek ránk. 
Ráadásul az a megtiszteltetés ért, 
hogy mögöttem lépkedett Böjte 
Csaba atya, akinek végig integet-
tek, kiabáltak, köszöngettek... 

Méltó és emelkedett volt a megér-
kezés a Hősök terére, látni a kive-
títőkön, hogy mekkora tömeg jön 
még mögöttünk, a záró áldás – 
ez az este végképp átbillentett, 
és törölt minden tartózkodást. Meg-
erősített, önbizalmat adott a magyar 

egyháznak – igen, itt vagyunk, lehet nekünk 
is helyünk ezeken a tereken, utcákon, és ez az 
emlék, az ebből meríthető erő később is velünk 
marad. 

A pápai misére már nemcsak szó szerint, hanem 
átvitt értelemben is felhőtlenül gyülekeztünk, 
megnyugtató volt a szentatyát felszabadult-
nak látni, örülni a résztvevők örömének, ahogy 
integetnek, szeretettel fogadják. A papság 
a Műjégpálya épületében készülhetett fel; átél-
hettem itt néhány személyes találkozást, s per-
sze különleges ajándék volt az Afrikából érkező 
atyákkal közös térben várakozni, a különböző 
nyelven beszélőket hallani, látni a sok főpapot 
a világ különböző sarkából. 

Valamint, úgy hiszem, Ferenc pápa is megérzett 
valamit, amire bizonyára nem számított, amire 
nem készítették fel; hogy ez a hely (most) tény-
leg Európa szíve, amelynek polgárai ragasz-
kodnak a gyökereikhez, a család hagyomá-
nyos és évezredes értelmezéséhez. Finoman 
fogalmazott, direkt üzenetek nélkül, az pedig, 
hogy a közeljövőben érdemes lesz visszatérnie 
Magyarországra, talán tényleg az itteni rövid, 
de őt is megérintő fogadtatás következménye 
lehet majd. 

Végezetül az oltár, illetve az azt befoglaló emel-
vény fölé magasodó oszlop szimbolikus jelen-
téséről emlékeznék meg: mindenek felett 
Gábriel arkangyal, amint a Szent Koronát 
tartja, s megkerülhetetlenül beemeli a térbe. 
Hány olyan rendezvény indul, avagy végző-

dik e helyen, amely egyáltalán nincs össz-
hangban – sem értékrendjében, sem 
üzenetében – a kettős kereszttel és 

a koronával. Ez alkalommal, végre és 
bizonyossággal érezhettem: igen, mi 
vagyunk jó helyen, alkalmas időben, 
nem idegen testként, hanem szervesen. 
Itthon, a Hősök terén.

S z ka l i c z k i  Ö r s  O .C i s t . 

Az Eucharisztikus Kongresszushoz fűződő 
személyes emlékeimet három szakaszra tud-

nám osztani: az első lépcsőfok a várakozásé. 
A Fülöp-szigeteki Cebuban, 2016-ban rendezett 
eseményen, bíboros úr vezetésével küldöttség 
vett részt, ahonnan egy hatalmas méretű, káp-
rázatos rendezvény híreivel tértek haza. Vala-
mint érezhetően avval az elszántsággal, hogy 
a tennivalónk hasonló, de – ha lehet – nálunk 
majd „szóljon” még nagyobbat. Ezt a vágyat 
érthetőnek tartottam, és arra gondoltam, hogy 
a német nyelvterület központja lehetnénk, 
hiszen életszerűnek tűnt, hogy meghívjuk 
Európa egyik legnagyobb ciszterci közösségét, 

a heiligenkreuzi testvéreket, kiegészítve a dal-
lasi monostor képviselőivel – vagyis nagy lép-
tékben kezdtünk álmodni. Mindezen szándék 
helyett „nagy léptékben” megérkezett a vírus, 
amely törölte a kongresszus eredeti időpont-
ját. Fellélegeztünk, hiszen kaptunk még egy év 
haladékot. 

Azok közé tartoztam – ez a második lépcsőfok 
– akik a pandémia hullámait, terjedését látva 
némi ellenérzést, kedvetlenséget éreztek. Ami-
kor nap mint nap törölnünk kell helyi tervein-
ket, törekvéseinket, s néhány hetet sem látunk 
előre a világjárvány terhével, a kongresszus 
szervezőitől érkező, ellenkező irányú nyo-
más bizony nem töltött el jó érzéssel. Egészen 
az utolsó napokig úgy éreztem, ez nem helyén 
való; bennünket, az általunk mozgatott töme-
get fogják vádolni a vírus újabb felerősödésé-
vel. Azt sem kívántam, hogy mindezt demonst-
rációként értelmezzük, aggódva azért, hogy 

kevesen leszünk, s e hiányos létszám „leéget” 
minket a világ előtt. Nem éreztem jónak csak 
azért ott lenni, hogy tömeget mutassunk –, ez 
nem illik össze az Eucharisztia lelki tartomá-
nyával. 

De amikor odaértünk a hídhoz, a nyitó szentmi-
séhez – és ez a harmadik lépcsőfok – a Hősök 
terén, gyönyörű napsütésben, nagyon szép 
oltárral, felépítménnyel, méltó módon ren-
dezve, látva körülöttem paptársaim sokasá-
gát – mindez nagy megelégedettséggel, öröm-
érzéssel töltött el. Kétségtelenül az egyik óráról 
a másikra billentem át ez utóbbi tartományba, 
talán önmagamat is meglepve evvel. 

Időrendben számomra szeptember 8-a követke-
zett, a német nyelvű zarándokok plébániai ven-
déglátása. Ennek előzményeként szinte ugyan-
azt az utat jártuk be; eredetileg a német egyház 
vezetőjét, a kölni bíboros-érseket vártuk sok-
sok hívő kíséretében, végül a kismartoni püs-
pök atya érkezett, kisebb létszámú zarándok-
kal. Azonban püspök úr barátságos, segítőkész, 
mosolygós lelkülete, érezhető magyarbarát-
sága, az asszisztencia példás rendje egy iga-
zán szép, felemelő, német nyelvű szentmisét, 
a gimnázium dísztermében elegáns, fiatalos, 
tartalmas kulturális körképet, és zsibongó, 
felszabadult, barátságos agapét ajándékozott 
minden résztvevőnek. Büszkeséggel s jó érzés-
sel térhettünk nyugovóra. 

A szombati Kossuth téri szentmise helyszínére 
– amit magamban inkább a politikai gyűlé-
sek, pártrendezvények színhelyének érzek – és 
a körmenetre némi visszafogottsággal tekin-

M á s o d i k  r é s z
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Sok egyéb mellett meghatározó élmény volt 
Magyar Lóránt diakónus tanúságtétele 
a Széll Kálmán téren. A Délvidékről egy 
kis somogyi faluba áttelepült, négy gyer-
mekes mentálhigiénés szakember – aki 
korábban a legmagasabb szintű vezetők-
nek tartott foglalkozásokat szerte a világ-
ban, ám a járvány szétzilálta kapcsolatait 
– egy halódó egyházközséget élesztett 
újjá. A három-négy hívő miatt csaknem 
bezárásra ítélt templomban immár több 
keresztelőt tartottak, ajándék elektromos 
orgona segíti az éneket, a település leg-
elfajzottabbnak tartott férfija megtért, 
mert volt, aki imádkozott az emberekért, 
és megáldotta őket. Biztos több is kellett 
ennél: a személyes kisugárzás. Ez a példa 
nekem azt üzeni, hogy – a közmondással 
ellentétben – van, amikor egy fecske csi-
nál nyarat! 

┓

A Forráspont hatalmas élmény volt. A bará-
tommal vettem részt rajta, aki kevésbé 
nyitott az ilyen eseményekre. Nagy öröm-
mel láttam, hogy mennyire elragadta 
a lendület.

┓

Még nem igazán tudom megfogalmazni, 
hogy miért, de igen sokat jelentett 
a Ferenc pápával való találkozás. Ahogy 
fizikailag is közel ért hozzám, úgy söpört 
át rajtam az Isten közelségének, szerete-
tének valóságossága. Egy olyan ismerő-
söm szemében is könnyek csillogtak, akit 
még sosem láttam elérzékenyülni, érzel-
met kimutatni. Hosszan, csendben moso-
lyogtunk egymásra.

A NEK a világegyházhoz tartozást segített 
megélni. A záró misén a pápával, bíboros-
sal, püspökkel, pappal való közös ünnep 
láthatóvá tette az egy hitben való közös-
séget. Ugyanakkor a szentimrés kereszt-
alja és jelenlét a szűkebb összetartozást is 
megerősítette. | Boros Péter

┓

Olyan jó volt találkozni, látni egymást, 
megtapasztalni, hogy egy nagy család 
vagyunk: Jézus nagy családja.

┓

Fiatalként nagyon sokat jelentett látni, 
hogy mennyien osztozunk vallásunkban, 
hitünkben. A néhány nap önkénteskedés 
alatt megéreztem, mit jelent, amikor 
ennyi ember, ennyi különböző helyről egy 
célért dolgozik, közösen. Hogy különböző 
nyelveken, más-más kultúrából érkezve, 
milyen különlegesen tudunk kapcso-
lódni a Forráspont vagy a szentségimádás 
alkalmával. A legmaradandóbbnak a pén-
tek esti, több ezer fiatallal közös dicsőí-
tést érzem. Egész életemre szóló emlék és 
élmény marad, mind a katolikus közös-
ség, mind az Isten-kapcsolat szempontjá-
ból. | Doroszlai Bernadett

m i n i s t r á n s  
p i l l a n a t k é p e k
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de nem is tarthatott elég mélyen – mert tisztes-
séggel tették a dolgu kat, mint például Skultéty 
Erzsébet, Vassné Edit, György Marica, Csengő 
Lujza, Sasvá ri né Gabriella, Geszler György... 
Emléküket e helyt is őrizze há lával a papír. 
Sokan vagyunk, akik első muzsikás lépéseinket 
neki(k) (is) köszönhetjük, s nem kevesen, akik 
most (is) a temp  lom kórusra húzó lépcsőit kop-
tatjuk.

Végül következzék életútjának vázlata rövi-
den, néhány szakmai kitérővel. Gyermek kora 
óta szerzetes tanárnak készült, édesapja gon-
doskodása folytán lett a pécsi székesegyházi 
ének iskola tagja. A rendszeres dalos szolgá-
lat kitörölhe tet lenül lerakta a zenei alapot, így 
került életfogytiglani kap csolatba a tiszta élő 
vizek forrásával, a gregorián kul túrával. 14 éve-
sen mint kisszeminarista került a budai gim-
náziumba és rendházba, 1945-ben Mindszenty 
bíboros szentelte fel. Ebben az évben iratkozott 
be az egyetemre, majd – ezzel párhuzamosan – 
a Zeneaka démiára is. Az egyházzenei tanszakot 
1950-ben felszámolták, a növendékeket áttették 
a középiskolai énektanár- és karvezetőképzőbe. 
1948 nyarán államosították az egyházi iskolá-
kat, a bölcsészkarra pedig szerze tesek nem jár-
hattak. Elöljárói kérésre, még a határ időn belül, 
letette szakvizsgáját.

Ösvényének meghatározó útjelzője Rajeczky Ben-
jámin O.Cist., aki egy napon a néprajz- és nép-
zenekutató Domokos Pál Péter fotóit tette az 
asztalra, melyeket a híres gyulafehérvári Bat-
thyány-kódexről készített; ez a magyar nyelvű 
gregoriánum legkorábbi fontos dokumentuma. 
Az e forrásmunkáról írt szakdolgozatát azonnal 
elfogadták doktori disszertációnak.

A szerzeteseket 1950. június 18. éjszakáján teher-
autóra rakták és internálták. Túszok voltak ők, 
hogy – miután Mindszenty József már börtön-
ben ült – Rákosi megegyezésre kényszerítse 
a püspöki kart. A nyár múltával az internálást 
beszüntették, de szeptemberben az összes szer-
zetesrendet feloszlatták. 1951-ben Bárdos Kor-
nél sorsában újabb változás történt: megvonták 
tőle az egyházme gyei beosztást is.

A választható szűk mezsgyén a zeneiskolai okta-
tás látszott okos döntésnek, amelyet mind az 
idő, mind a ta nítványok feltétlen szeretete hite-
lesített. 1951–1979-ig azt tehette, amire szer-
zetes tanárként készült: szép re nevelt s jóra 
tanított. Először Miskolcon, majd Bu da pesten, 
a mai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.

1950-ben alapított kórusát 1962-ig irányíthatta 
a Villá nyi úti templomban, amelyet egy ifjúsági 
koncepciós per megindítása előtt, a kellő pilla-
natban mentett át az 1956-tól működő, zene-
iskolai énekkarába. Ezt az együttest 1979-ig 
vezette.

 Az 1970-es években, tehát még a zeneiskolai 
munka mellett, a Zenetudományi Bizottság 
felkérte a protes táns anyag megírására, 
az ötkötetes Magyarország zenetörté-
nete számára. Nem sokkal ezután 
Rajeczky Benjamin megbízta 
a városi zeneélet monografi-
kus feldolgozásával, amely új és 
szé les ablakot nyitott a ha zai 
muzsika tör té ne tének feldol-
gozásában. Pécs, Tata, Sop-
ron, Eger, Győr, Eszterháza, 
Székesfehér vár – sorakoznak 
a köte tek, levéltári, könyv-
tári kutatómunka, szám  talan 
uta zás a történelmi Magyar-
országon... Főmunkatársi stá-
tus, ké sőbb az Akadémia Magyar 
Zenetör téneti Osztálya vezetésének 
súlya, oktatás az ELTE történeti tan-
székén, s végül – a politikai változá-
sok ered ményeként – a nagyvenyimi 
noviciátus növen dékeinek tanítása gregorián 
praxisra s zenetörténetre. 

Egy életrajzvázlat nem fejti meg a személyiség 
titkát; mitől válik Bárdos Kornél Albert követ-
hető, sőt követendő pél dává? Remek peda-
gógus, barátságos, társasági lény, érző szív, 
árnyalt lélek, gazember időkben is hiteles-csen-
des szerzetes a nap minden órájában – mind-
ezektől bizonyosan. De talán legfontosabb 
talentuma – aminél egy tanár semmi többet 
nem adhat – a virág átültetésének képessége. 
Odaajándékozni a muzsika szeretetének örö-
mét életfogytiglan. Nemcsak látszani valami-
nek, ha nem lenni is az.

2003. november 8-án a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumban tanítványai, tisztelői emléktáb-
lával jelöl ték meg jelenlétét. Fontosnak hisszük, 
hogy az érté ket, a tartást, a felelősség vállalá-
sát, a következe tes séget és a szeretet útját ezál-
tal felmutathassuk, s há lát adjunk mindezért. 
Most, születésének centenáriumán is. Mert 
a hűség nem évül el.

C s á ny i  Ta m á s  ka r n a g y

A hűség nem évül el

A  v i r á g  á t ü l t e t é s é n e k  k é p e s s é g e

Szikrázó, érintetlen-fehér, ropogós-csikorgó 
hó, ben ne keskeny, ember vájta, gyermeket 

takaró ös vény a plébánia és a templom között. 
Forró tea, dohogó kályha, nehezen melengetett 
szentély, fegye lem, folyamatos énekszó és az 
egykori hanglemezgyár mérnökeinek széttárt 
tekintete minden kutyaugatás után. Emlék-
foszlányok a méltóságteljes ócsai temp lomban 
zajló Karácsonyi gregorián lemez felvételéről. 
Rajeczky Benjamin, Szendrey Janka és Dobszay 
László egyedülálló kísérlete a zárt szocializ-
mus első megtűrt liturgikus lehetőségében. Egy 
legendás korong.

E mesebeli hóesést megelőző tavasszal, az akkor 
József Attila Gimnázium zeneiskolai termé-
ben zenetörténet óra gyerekeknek. A gyors 
beszédű, fekete keretes sze müveg gazdája 
egyenként hallgatja meg a növendé keket, hogy 
néhányat kiválasszon, s a ciszterci szerzetes 
tanár, Rajeczky Benjamin, azaz Béni bácsi sokat 
simogató keze alá küldjön intenzív gregorián 
is kolára. Lábán, Makovecz, Csányi – hangzott 
a döntés; így lett e sorok rögzítője is az egyik 
jelölt, és a három rövidnadrágos ettől fogva für-
dött a liturgikus zene ősi áradásában.

Ideje, hogy a kedves Olvasót beavassuk a fentiek 
szöve tébe, elnézést kérve a krónikás időnként 
személyes hangüté sé ért. 1921. november 1-jén 
100 esztendeje született dr. Bárdos Kornél 
Albert ciszterci szerzetes, zeneta nár- és tudós, 
karvezető – e centenárium okán jelen írás-
sal szeretnénk emlékezni rá, aki az egykori XI. 
kerületi Állami Zeneiskola kereteiben számos 
emberpalántát vezetett a muzsika ösvényére 
akár a hivatás, akár az alapműveltség igényével.

Templomunk akkori énekkara szintén az ő tanít-
ványainak, kórusának alapjaira épült, akik 
közül többen azóta is hűségesek a liturgia szol-
gálatában. 

A hatvanas évek elején a Tanár úr – Berci bácsi 
– a Szent Imre-templom fél tizenkettőkor kez-
dődő miséin egy, a tanítványaiból álló kamara-
kórust vezetett. Egy idő után megtiltották neki 
e „felforgató tevékenységet”, mert veszélyez-
tette volna zene iskolai állását. Az, hogy ő cisz-
terci szerzetes, szintén csak titokban terjedt el, 
és mindenki nagyon diszkréten kezelte, nehogy 
ártson neki és az általa nevelt ifjúságnak. 
A próbákat kedden este a Váli úti iskolában tar-
totta, a madri gá lo k, motetták után, a gyakorlás 
végén felolvasott egy levelet, melyet tanítvá-
nyai „hegyi beszédnek” nevez tek.  

Az ifjú szívekbe erősen beégő útjelzők voltak 
ezek, mély er kölcsi, etikai és vallási tartalom-
mal, jóval túlmutatva a zenén. Valamint az 
éneklés alkalmasságáról tudósítottak, olyan 
gondolatok közlésére, átvi telére mások felé, 
melyeket másképp nem tud unk kifejezni, vagy 
azért, mert akkor tiltott dolognak minősültek, 
vagy azért, mert a szavak sokszor nem jutnak 
olyan messzire, mint a hangok.

Bartók Béla úti otthonában komoly lemezgyűjte-
mény várta a betérőt, valamint az a szekrény, 
amely elfoglalta kis lakásának jó részét; e foga-
dott oltáron mondta el a napi szentmisét. Oda-
adással és kitartással maradt nemcsak zeneta-
nár és pedagógus, hanem pap mind örökké.  
Ő, akit szentelése utána rögtön elhurcol tak, 
eltiltottak hivatása gyakorlásától, rendházát 
bezá rat ták, ennyi év után, haladva az időskor 
felé, sem vesz tet te el lelkesedését, hitét.

„Édeske” – szólított jellegzetesen, de cseppet sem 
édeskésen, amikor belépett az ajtón a gyak-
ran zajló vasárnapi ebédek s néha házi misék 
egyi kére, s Édesanyámat – egyben tanártár-
sát – virággal köszöntötte. Szűk, egymásban 
nagyon bízó csapat adta őt kézről kézre; kollé-
gái, akiket a rendszer nem küldhetett magasra, 

Írásunk szerzője 1979-ben 

csatlakozott a templom mu-

zsikus közösségéhez. Karnagy, 

kántor. Szívügye a szép régi 

egyházi ének gondozása. 

Felesége pedagógus,  

három lányukkal 

a Szentimreváros lakói.
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Rovatunk továbbra is 

a művelődéstörténet felé 

elkötelezett felület marad, 

egy-egy értékes gondolat-

tal és törődéssel készített 

fotográfiával zárva az utolsó 

oldalt. A 90 esztendeje szüle-

tett színművész saját imájával 

folytassuk e rövid üzenetet, 

amely a hátsó lépcsőre hosszú 

fénycsíkot rajzol.  

[kép: Fortepan | Szalay Zoltán]

Az életnek örülni kell.

Nekünk itt dolgunk van.

L enni, itt: százszorta lenni.

Az igazságtalanság itt ezerszeres igazságtalanság.

Sors, isten, emberek, halottak, vizek és hegyek  

tegyetek itt végül igazságot.

Szeretünk, élet.

Itt nekünk lenni kell, hogy élet legyen.

Ti tízmillió becsületes magyar és 8 és fél,

legyetek velünk!

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Amen.

Isten, segíts!

Latinovits Zoltán | 1967. 12. 12.
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