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Szíves ajánló a Szíves kalauzhoz
Gyakori nálunk, magyarok körében manapság a szoborállítás. Minek hát megint szobor? A 20. század elején Ady Endre ingerülten mondta: ha már szobrokkal
vitatkozunk, állítsunk szobrot Dózsa Györgynek! Akkor
nemcsak történelemszemléleti jelentősége volt ennek
a mondatnak, hanem Ady saját kora magyar világához
szólt inkább, a jelmezes, díszletek közé szorult „úri Magyarországhoz”.
Most minden eddiginél furcsább és veszélyesebb, egész
Európát veszélyeztető hadművelet fenyeget minket. Európa nyugati felén a politikusok maguk pusztítják Európát,
fojtogatják a kereszténységet vagy száműzik sokfelé – iskolákból, alkotmányból, hagyományokból. Nekünk most
védekeznünk kell, és – akár csak dacból is – nagyobb erővel kell megint tudatosítani magunkban és felmutatni a
világnak legértékesebb hagyományainkat. A magyart, az
európait, a keresztényt. Válaszul az önfeladásra, az önmegtagadásra késztető áradattal. Szemben pénz- és botcsinálta
európai politikusok pusztító és önpusztító akaratával. Ha
kell, forduljunk ismét az ősi magyar Mária-kultuszhoz,
akár katolikus, akár kálvinista magyarként, hogy onnan is,
Szent István király akaratából is erőt merítsünk az ellenálláshoz, és védelmet nyerjünk történelmi örökségünk szelleméből, mert nagy szükségünk van most a védelemre. Ott
tartunk megint, mint történelmünk során annyiszor: védenünk kell magunkat, és védenünk önmagunkkal együtt
mindazt, amit Európaként tisztelünk.
A Bethlen Gábor Alapítvány Bakos István kezdeményezésére és az ő szervező tevékenységére támaszkodva,
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Rieger Tibor ihletett alkotómunkája révén e Mária-szoborral – szépség, komolyság, megbízhatóság jelképével
– ajándékozta meg a karcsai, a felvidéki magyarokat és
mindannyiunkat. Olyan Mária-ábrázolással, amelynek
szelíd szépsége sugárzik, komolysága lenyűgöz, megbízhatósága maga köré vonz és biztatást sugall, megtartó
erőt és nyugalmat azoknak, akik köréje gyűlnek.
Ez a Szíves kalauz pedig igényes munkával és tapintattal
közelebb segít bennünket az alkotó szándékának megértéséhez, közelebb a magyar Mária-kultusz mélyen gyökerező
történetéhez.
Bíró Zoltán
a BGA kurátora

Rieger Tibor: Millenniumi
bronzkapu (Pannonhalma)
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Édes anya, bódog anya,
Verágszilő Szíz Mária
/Winkler-kódex, 1506/

Oldalpár a Winkler-kódexből
Forrás: OSZK, Magyar Nyelvemlékek (http://nyelvemlekek.oszk.hu)
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Történeti áttekintés

Gy. Szabó András
„Mária, szegény magyarok patrónája”
(A Mária-ének mint Himnusz-előzmény)
A magyar irodalom több mint 800 éves korpuszában, ha
Himnuszunk előzményeihez szeretnénk közelebb kerülni,
akkor a szóba jövő láncolat elején egy Mária-éneket találunk. Ennek a korai irodalmi és nyelvi emléknek a szerzője egy obszerváns ferences szerzetes, Vásárhelyi András,
kinek életéről elenyészően kevés adat maradt fenn. Cantilenáját, mint éneke végén megtudjuk, „Pestnek városában,
ugyanottan Szent Péter utcájában” (a mai Kossuth Lajos utcában) álló ferences rendházban vetette papírra a 16. század hajnalán, 1508-ban. Vásárhelyi András születését homály fedi, azt viszont teljes bizonyossággal tudjuk, hogy a
mohácsi csatában halt erőszakos halált török fegyver által,
1526-ban. Tizenhét versszakos, megrendítően szép költeményét részleteiben idézzük.
Angyeloknak nagyságos asszonya,
Úr Jézusnak bódogságos anyja,
Menyországnak szépséges ajtója,
Paradicsomnak vagy széles kapuja!
Neked szólonk szízeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vígassága,
Angyeloknak ő nagy tisztasága,
Pátriárkáknak ő nagy dicsősége.
[…]
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Szíves kalauz
Reád néznek szenteknek szemei,
És véneknek keserves szűvei,
És árváknak nyomorólt ihai
Bűnösöknek ohajtó lelkei.
Esedezzél mi nagy igazságonk,
Sok bűnönkről mi nagy bátorságonk,
Szent Fiadnak, mi nagy tisztességönk,
Halálonkról mi nagy reménségönk.
Áldott te légy, Jézusnak dajkája,
Szent Atyjának drága kéncstartója;
Szentléleknek ő megnyugosztója,
Igazságnak megvilágosojtója.
[…]
Siradalmas nekönk mi életönk,
És minekönk mi sok vétkezetönk;
Rettenetes nekönk vétkezetönk,
Ha te nem léssz nekönk mi nagy segedelmönk.
Árvaságnak kegyes táplálója,
Özvegyeknek megoltalmazója,
Szegényeknek meggazdagejtója;
Számkivetéseknek megbódogejtója.
Siradalmas nekönk születetönk,
Féledelmes sok hivolkodásonk:
Rettenetes nekönk bajvívásonk:
Ha te nem léssz nekönk kegyes táplálónk.
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Történeti áttekintés
Asszonyoknak szépséges tüköre,
Férfiaknak tisztes győzedelme,
Halottaknak nagy hiedelme,
Ördögöknek ő nagy töredelme:
[…]
Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorojtója,
Kerályoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója.
Ezt szerzették Pestnek városában,
Ugyanottan Szent Péter utcájában:
Születet után elmúlt időben
Ezerötszáz és nyolc esztendőben.
Nemzeti imánk legjellemzőbb, legmeghatározóbb elemeit tartogatja ez a Mária-ének. A segítségkérés és oltalomba
vétel óhaja, a könyörgés artikulációjában megfogalmazott
kérés hatja át Vásárhelyi költeményének minden sorát.
A szerző az ekkor már hivatástudattal is rendelkező nemzet nevében szólítja meg Máriát, akinek személyét fogalmi
jelzőkkel illeti a méltató sorokban: „mi nagy igazságunk”,
„mi nagy bátorságunk”. Mária mint Isten anyja, az a felsőbbrendű személy, aki számon tartja bűneinket, de tisztában van erényeinkkel is, azzal az erőfeszítéssel, mellyel
az országot, így a kereszténységet is a délről mindinkább
fenyegető pogány ellenséggel szemben védeni próbáljuk.
Himnuszunk egyik másik fontos eleme a segélykérés indoklása, esetünkben az ország siralmas állapotának leírása.
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Szíves kalauz
Siradalmas nekönk mi életönk,
És minekönk mi sok vétkezetönk;
Rettenetes nekönk vétkezetönk,
Ha te nem léssz nekönk mi nagy segedelmönk.
[…]
Rettenetes nekönk bajvívásonk:
Ha te nem léssz nekönk kegyes táplálónk.
Szent István országfelajánlása, a Boldogságos Szűz oltalmába helyezése, az ebből kinövő Mária-kultusz épp ezekben az esztendőkben, évtizedekben erősödik fel.
A nemzet emlékezetében, történeti tudatában a korai Árpád-kortól kezdődően Regnum Marianumként, „Mária királyságaként” tartják számon Szent István birodalmát. Mária mint az ország védelmezője
Mátyás pénzein is megjelenik.
Az aranyforint előlapján a Madonna ül, kezében a kisdeddel,
s körülötte fut a felirat: Patrona
Hungariae. A Missale Zagrabiense, vagyis a zágrábi egy-

házmegye számára nyomtatott
misekönyv 1511-es metszetén
magyar szent királyok társaságában látjuk Máriát, ugyancsak
a Patrona Hungariae felirattal.
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Történeti áttekintés
Hartvik püspök Szent István legendájának és a Gellért-legendának gazdag utóélete az országfelajánlást Vásárhelyi
századában teljes körűen ismertté, elterjedtté tette, alapját
képezve a felajánlás képzőművészeti megörökítésének is.
Elég az esztergomi főszékesegyház díszkapujának timpanonjára, a Porta speciosára hivatkoznunk, mely első ismert ábrázolása a 12. század végéről az égi oltalmat kérő
és az országot Mária kegyeibe felajánló gesztusnak. (Erre
utal a székesfehérvári bazilika névadása is, miként monostoraink, kisebb templomaink, búcsújáró helyeink is
Mária égisze alatt állottak.)
Vásárhelyi himnuszának utolsó előtti versszakában is
megtaláljuk a Szűz Anya közbenjáró segítségére történő
utalást, a „Kerályoknak jó tanácsadója”, „Magyaroknak
megoltalmazója” egyértelmű méltatást sugalló nyelvi szerkezeteiben.
A mohácsi csata évében, Vásárhelyi András halálának
esztendejében, 1526-ban a városlődi karthauzi kolostorban terjedelmes magyar nyelvű prédikáció- és legendagyűjtemény lát napvilágot, mely Érdy-kódex néven vonul
be a szakirodalomba, szerzőjét pedig Karthauzi Névtelenként tartja számon az irodalomtörténet. A hatalmas mű
életre hívója magyarul kívánja olvasóit, a latinul nem
tudó apácákat és laikus testvéreket az év egészére ellátni
olvasnivalóval. Szentjeink legendáival, a korábbi Margit-legenda kivételével magyarul itt találkozunk először.
Anyanyelvünkön ekként hangzik Szent István felajánló
imája, mely legelső fennmaradt fordítása esdeklő szavainak: „Ó, mennyeknek királné asszonya, Istennek szent
anyja és ez világnak megépíttető nemes asszonya, dicsőséges Szíz Mária, te szentséges kezeidben és oltalmad
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alá adom és ajánlom anyaszentegyházadat, mind benne
való fejedelmekkel és lelki népekkel egyetemben és ez
szegén országot mind benne való urakkal és szegényekkel, bódoggal egyetemben, hogy te legyél asszonyok és
oltalmok, és az én lelkömet te szent markodban.”
Hogy a magyarság lelkületében mennyire benne élt az
égi oltalom elnyerésére irányuló szándék már a Mohács
előtti évtizedekben, arra jó példa a tíz évvel korábbi Gömöry-kódex ismeretlen szerzőjének könyörgése: „Kérlek, nemes asszonyom, Szíz Mária, hogy ne hagyj engemet szükségemben […] és az te szerelmes, édességes
szent fiadért szabadíts meg minket mind fejenként az
gonosz töröktől, és tarts meg minket a te szent fiadnak
szerelméért az igaz keresztyén hitben…”

Az 1936-tól forgalomban lévő, Szűz Máriát a Szent Koronával ábrázoló tízpengős

Századokon keresztül kíséri végig – történelmünk alakulásának megfelelően – irodalmunkat ez a segélykérő
hang; a török veszély múltával legelevenebben a kuruc
kor küzdelmeiben szólal meg ismét. Szoszna Demeter
bencés szerzetes 1715-ben Pannonhalmán kinyomtatott
énekeskönyvében veszi számba ennek a nemzeti füg-
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Történeti áttekintés
getlenséget kivívni akaró időszaknak mozgósító egyházi énekeit. Az ő gyűjteményében jelenik meg először
legismertebb Mária-énekünk, a Boldogasszony Anyánk,
melyet katolikusok, protestánsok egyaránt himnuszként
énekeltek Rákóczi szabadságharcának esztendeiben.
S ugyancsak az ő kéziratos gyűjteménye őrzi annak a
Boldogasszony Anyánkkal egyidős Mária-éneknek sorait, melyben talán Himnuszunk előtti himnuszunknál is
hangsúlyozottabban kap helyet az óhaj az égi oltalom
elnyeréséért.
Mária, Magyarok Anyja
édes anyánk,
Krisztusnak választott anyja,
szent patrónánk,
az egekbűl, magas mennybűl
tekénts reánk.
Ímé, látod, ránk érkezett
sok nyavalyánk.
Mária, szegény magyaroknak
patrónája,
egyedül édes hazánknak
bizodalma,
mert Szent István holta után
reád bízta,
azt akarta és kévánta,
légy oltalma.
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Amikor a trianoni békediktátum magyarok millióit
süllyeszti kisebbségi sorba, Sík Sándor a „magyar búcsújárók” nevében újítja meg a Szent István-i fogadalmat és
kérést. Mert mi maradt más reménység a nagyhatalmak
ellenséges vagy közömbös, az utódállamok fondorlatos,
a személyes emberi és közösségi jogokat lábbal tipró
politikája ellen, mint a hit? A hit abban, hogy amit az
állhatatos igyekezet, a türelem, az „ahogy lehet” megszorító kényszere a prés alatt nem tud kivívni magának,
azt majd kivívja más. Kivívja az, akihez első királyunk a
fohászát küldte.
Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűz Máriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!
(Sík Sándor: Az andocsi Máriához. Magyar búcsújárók
éneke 1920-ban)
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Bojtos Anita
A Nagyboldogasszony-kultusz
Magyarországon
„Ez a férfiú hívő volt, minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte, fogadalom s felajánlás útján szüntelen
imáiban magát és királyságát az Örökszűz Istenanya, Mária gyámsága alá helyezte, kinek tisztelete s dicsősége a
magyarok közt oly nevezetes, hogy nyelvükön még e Szűz
mennybevitelének ünnepét is, tulajdonnevének hozzátétele nélkül, csak Királyné napjának emlegetik” – írja Szent
István király nagyobb legendája Szent László uralkodása
idején, 1080 körül. Első, apostoli királyunk országfelajánlása és Szűz Mária kultusza az Árpád-kor kezdetétől
összefonódott. A tulajdonneve nélkül megszólított vagy
emlegetett Istenanya már a legkorábbi elbeszélő forrásainkban felbukkan, első királyunk kortársának, Szent
Gellért püspöknek a 14. századi nagy legendája szintén
ismeri és magyarázza ezt a gyakorlatot: „Krisztus anyjának tulajdonnevét a magyarok népe nemigen mondja
ki, hanem csak Asszonyának emlegeti. Azért Pannóniát
Szent István király a Boldogságos Szűz családjának nevezte.” Ugyanígy Szent Gellért püspök legendája számol
be egy másik esetről. „Amikor tehát elérkezett a Boldogságos Szűz ünnepe, Gellért liturgikus ruhában fölment az
emelvényre […] és beszédet tartott a nép előtt arról az
igéről: A napba öltözött asszony” – szól Szent Gellért legendájának egyik jelenete.
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Részlet Rieger Tibor Koronázási palást című művéből
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Történeti áttekintés
Szűz Mária nevének „Asszony” és „Boldogasszony” alakja az elmúlt ezer évben a magyarság közösségi életének
csaknem minden részébe beolvadt térben és időben egyaránt, időről időre pedig különleges küldetéssel ruházta
föl azokat, akik nevét segítségül hívták. Míg a hétköznapi
életben a liturgikus Mária-ünnepektől, az azokhoz kapcsolódó szokásokon és hagyományokon keresztül, a paraszti
munkavégzés rendjéig vagy a templomtitulusoktól a búcsújárásig számos ponton megragadható a Boldogasszony
tisztelete. Az olyan történelmi krízisekben pedig, mint a
török hódoltság ideje, a közösségi tudat épp az államiság és
Szűz Mária kapcsolatából merített erőt.
A magyarság Mária-kultuszának ez a három pillére – a
„Boldogasszony” megnevezés, a Gellért-legendában már
emlegetett „Napbaöltözött Asszony” különleges tisztelete,
valamint a Szent István-i országfelajánlással megszülető
Regnum Marianum-gondolat – az elmúlt közel ezer évben
mindig újra és újra aktualizáltan belépett a magyar közösségi eszme történetébe, formálta és kanonizálta a közös
múltról kialakított tudatot, valamint aktuálpolitikai töltetével közvetlen történelemrendezővé is vált.
Ha a fönt említett, hétköznapi Mária-tiszteletre szeretnénk példákat találni, elég körbenézni a Kárpát-medencében, hiszen helynévadásainkban a középkortól kezdve
jelen van Mária, a Boldogasszony alakja. Csak néhány példát mutatva: az egykori győri egyházmegye, ma Burgenland területén található Boldogasszony (Frauenkirchen), a
Zselicben Boldogasszonyfa vagy a Bácskában Boldogas�szonyfalva. A település-névadásban meggyökerezett Boldogasszony névre mi sem jobb bizonyíték, minthogy az
első világháború utáni tömeges kivándorlás idején La-
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tin-Amerikában sorra születő magyar települések között
a Szentistvánfalva, Mátyáskirályfalva mellett Boldogas�szonyfalva névvel is találkozhatunk. A névadás hátterében
sokszor templomtitulusok állnak: a legtöbb Kárpát-medencei templomot Szűz Mária tiszteletére szentelték, és
nincs középkori templom, amelynek legalább egy képe,
ablaka, mellékoltára ne Máriát ábrázolná.
Ugyanígy említhetnénk a katolikus Mária-ünnepek magyar megnevezéseit is, amelyek többnyire Boldogasszony
alakban fordulnak elő: Gyertyaszentelő Boldogasszony
(február 2.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.),
Sarlós Boldogasszony (július 2.), Karmel-hegyi Boldogas�szony (július 16.), Havas Boldogasszony (augusztus 5.),
Nagyboldogasszony (augusztus 15.), Olvasós Boldogas�szony (október 7.), Magyarok Nagyasszonya (október 8.).
Az egyházi év második hónapjának (januárnak) régi magyar neve is Boldogasszony hava volt.
A magyar közösségi tudat a liturgiától és a katolikus hittől elvonatkoztatott Mária-képpel is bír: ez a Mária-kép a
történelembe belépő Istenanya, aki a Szent Istvántól kapott
felelőssége jegyében a magyarok segítségére érkezik egy
adott történelmi krízishelyzetben. Ezek a történelmi helyzetek ugyancsak a középkortól adatolhatók: ha csak a Szent
László-legendák Arany János által is megénekelt részletére gondolunk, látható, hogy a lovagkirály a Boldogságos
Szűzzel együtt sietett az ország védelmezésében az 1345-ös
tatár–magyar összecsapáskor övéi segítségére.
„Mert nem volt az földi ember,
Egy azokból, kik most élnek,
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
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Történeti áttekintés
Koronája napsugárból,
Oly tündöklő, oly világos –
Monda a nép: az Szent László
És a Szűz, a Boldogságos.”
A kereszténységet segítő Mária alakja azonban a barokk kor kezdetén vált igazán népszerűvé, nem csak a
magyarság körében. A Mária-tiszteletet bíráló és elutasító
protestantizmus ellenében a trienti zsinat (1545–1563) a
megújulás egyik központi gondolatává tette a Mária-kultusz megerősítését, ebben pedig élen jártak a legnagyobb
létszámú középkori szerzetesrendek, mint például az obszerváns ferencesek, vagy az újonnan alakult rendek, mint
a Jézus Társasága (jezsuiták). Mária személye az ő ténykedésük nyomán a Duna menti országokban törökellenes
szimbólummá is vált, amelyet bibliai helyekkel erősítettek
meg. A Jelenések könyvének félholdon – mint a török állam
szimbólumán – taposó asszonya kézenfekvő volt, ez a törökellenes szimbolika pedig hamar megtalálta előzményeit
a magyar hagyomány korábbi, fent bemutatott középkori
Mária-tiszteletében: a Napbaöltözött Asszonyban, Magyarország Patrónájában/Királynőjében.
Az egyes Mária-ünnepekhez és a Máriával kapcsolatban
álló helyszínek köré különleges idő (ünnep) és különleges tér (kegyhely) szerveződött. A világ és Magyarország
Mária-kegyhelyeit éppen a katolikus megújulás idején, a
Szűzanya-kultusz virágkorában gyűjtötte össze Esterházy
Pál nádor a 17. század végén, aki a hazai kegyhelyek közül
is kiemelten kezelte a birtokai közelében fekvő nyugat-dunántúli és alsó-magyarországi helyszíneket. Esterházy
munkájában jól felismerhető a Mária-tisztelet ellenreformációs és rekatolizációs jellege is: a Habsburg Birodalom
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törökök fölött aratott győzelmei többnyire összefüggtek
a kultusz valamely megnyilvánulásával. A Loretói Boldogasszony-kultusz elterjedésének oka az volt, hogy az 1571es lepantói csata előtt a keresztény koalíció Loretóban (Itália) a Szent Szűz oltalmába ajánlotta a hadi vállalkozást,
amely ezután sikerrel zárult. A győzelem emlékére lett október első vasárnapja az Olvasós Boldogasszony ünnepe.
Ez a törökellenes attitűd később további elemekkel egészült
ki a Habsburg Birodalom és főleg Magyarország területén:
a kultusz terjesztésében a dinasztiának, a katolikus magyar
nemességnek és a szerzetesrendeknek – főképp jezsuitáknak, ferenceseknek és pálosoknak – nagy szerepe volt.
A loretóihoz hasonló szerepet kapott a Segítő Mária
(Mariahilf) képtípus is. Bécs 1683-as ostroma előtt I. Lipót
családjával Passauba menekült, ahol Lucas Cranach Mária-képe előtt imádkozott a kahlenbergi ütközet keresztény
sikeréért. A csata egyik legfontosabb résztvevője, III. (Sobieski) János lengyel király ugyanekkor a lengyel pálosok
leghíresebb búcsújáróhelyén, a częstochowai Fekete Madonna előtt könyörgött ugyanezért. Bécs sikeres megvédését követően mind a Segítő Mária, mind pedig a Fekete
Madonna bekerült a törökellenes szimbólumok közé.
Nem véletlen, hogy a Kárpát-medence legelterjedtebb
képtípusa a Fekete Madonna, továbbá a Jelenések könyvének félholdon taposó Napbaöltözött Asszonya, amelynek
gótikus szoborábrázolása a magyarság legnagyobb és legfontosabb kegyhelyének, Csíksomlyónak is központi kultusztárgya a mai napig.
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Szent István király legendája Hartvik
püspöktől (Részlet)1
22. Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára
érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket
és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először
megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz
hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi
szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység
zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és
szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: „Ég királynője,
e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s
az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom (vö. Zsolt. 30,6).”
23. […] Gyásztisztességére Pannónia minden tájáról ös�szesereglettek, a királyi székhelyre, azaz Fehérvárra vitték
el a testet, s minthogy a tőle épített egyház a Szentséges
Szűz tiszteletére még nem volt felszentelve, tanácsot tartván a főpapok, azt határozták, hogy szenteljék fel előbb a
bazilikát, a testet a földnek csak azután adják át. […]
(Fordította: Kurcz Ágnes)

1 Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor
(1000–1530). Szerk.: Madas Edit. Sermones Compilati – Eötvös Loránd
Tudományegyetem Régi Magyar Irodalomtudományi Intézet, 1991.
(http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=042_055_Hartvik)
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Szent Gellért püspök Nagy legendája
(Részlet)1
5. […] Amikor tehát elérkezett a Boldogságos Szűz ünnepe, Gellért liturgikus ruhában fölment az emelvényre, vagyis az ambóra, tolmácsként Konrádot, a fehérvári
prépostot vette maga mellé, és beszédet tartott a nép előtt
arról az igéről: A napba öltözött asszony (Jelenések 12,1).
Nem volt a Szentírásnak olyan részlete, amelyből ne hozott
volna föl példát. A király és a nép és minden keresztény
álmélkodva csodálta, hagy az isteni igéből akkora vigasztalást merít. A király nagyon meg is szerette emiatt.
Mikor vége volt az ünnepnek, és ki-ki hazatért, a király
magánál tartotta Gellértet, őrséggel vette körül, és személyzetet rendelt mellé a számára kijelölt lakosztályban. Hos�szú időre fiának, Imre hercegnek nevelőjévé tette.
[…]
12. Mikor tehát növekedett a hívek és a klerikusok száma, az Isten embere városonként templomokat építtetett, a
főmonostort pedig, amely a Maros partján Boldog György
vértanú tiszteletére épült, Marosszéknek nevezte el. Boldog
István király aztán nemeslelkű adományaival ékesítette ezt
a monostort. Isten anyjának tiszteletére oltárt emelt benne,
elé ezüst tömjénezőt helyezett el, s két élemedett korú embert fogadott, hogy ott virrasztva szolgáljanak, és ne legyen
olyan óra, amelyben nem száll föl tömjénillat. Szombaton1 Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor
(1000–1530). Szerk.: Madas Edit. Sermones Compilati – Eötvös Loránd
Tudományegyetem Régi Magyar Irodalomtudományi Intézet, 1991.
(http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=064_077_Gellert_legenda)
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ként pedig a püspök éppúgy, mint Nagyboldogasszonykor,
a hajnali dicséret énekeivel s a kilenc olvasmánnyal rótta le
hódolatát, s ezeken a napokon az irgalmasság cselekedeteit
bőkezűbben gyakorolta a szegények között. Más napokon
pedig, a matutinum és a vesperás elvégzése után kétszer is
oda szokott menni körmenetben, hogy annál az oltárnál
tisztelegjen. Így hát ez a szent férfiú akkora alázatos igyekezettel fáradozott a Boldogságos Szűz tiszteletén, hogy ha
háza népéből vádlottat vezettek elé, s az Krisztus anyjának
nevére hivatkozva kérte bocsánatát, az Irgalmasság Anyja
nevének hallatára könnybe borult az arca, eleget tett a kérésnek, s mintha ő lett volna a vádlott, úgy kért a vádlottól
bocsánatot. Az ő nevét, tudniillik Krisztus anyjának tulajdonnevét, a magyarok népe nemigen mondja ki, hanem
csak Asszonyának emlegeti. Azért Pannóniát Szent István
király a Boldogságos Szűz családjának nevezte. […]
(Fordította: Jelenits István)

Szeged, Magyarok Nagyasszonya püspöki székesegyház. Trianon után, 1930-ban
szentelték fel, főbejárata fölött középen a Magyarok Védasszonya szobra áll. A
templom valamennyi magyar szent emlékjelét őrzi.

– 23 –

Szíves kalauz

Jelenések könyve (Részlet)1
(1) Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap,
lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. (2) Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában
kiáltozott. (3) Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy
vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején
korona. (4) Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő
asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. (5)
Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és
az ő trónjához. (6) Az asszony a pusztába menekült, ahol az
Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig. (7) Ezután nagy harc támadt a mennyben.
Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és
angyalai védekeztek, (8) de nem tudtak ellenállni, s nem
maradt számukra hely a mennyben. (9) Levetették a nagy
sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt
letaszították angyalait is. (10) Ekkor harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa,
és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink
vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt.
(11) De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával,
s nem kímélték életüket mindhalálig. (12) Ezért örüljetek,
egek, és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek,
mert oda szállt le a sátán nagy haragjában. Tudja, hogy kevés
ideje van hátra.” (13) Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket
1 Szent István Társulat Bibliakiadása alapján
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szült. (14) Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat,
hogy a pusztába repüljön, a rejtekhelyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és félévig táplálják. (15) Erre
a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint
egy folyó, hogy elsodorja az ár. (16) De a föld segített az
asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából
kiáradó folyót. (17) A sárkány haragra lobbant az asszony
ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett. (18) Kiállt a
tenger partjára. (Jel 12; 1-18)

Somogyi Győző grafikája
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Molnár V. József
Nagyboldogasszony a népi
hagyományban1
(Nagyasszony; Mária mennybemenetelének, mennybe vételének és egyben az ország Mária oltalmába ajánlásának
ünnepe.)
Nagyboldogasszony nyolcada, amelybe Szent István napja is beleesik, a magyar egyházi év kiemelkedő időszaka.
Ünnepét Szent István is megüli. Árpád megkeresztelkedett
hada Gellért közbenjárására Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta magát és az egész országot, a hazát. Az országot és a királyságot Mária örökségének, tulajdonának érezte és vallotta. Ő volt az Árpádok mennyei édesanyja; Emese
álma hagyományunk tette „alkalmassá” erre. Mária hazánk
örökös királynéja. Eleink Fehéregyházán Árpád sírja fölé
Nagyboldogasszony tiszteletére emeltek templomot; de
az ő védelme alatt állott a székesfehérvári bazilika, az esztergomi bazilika, a kalocsai érseki, a váci, a győri püspöki
székesegyház, Szent István alapításai. Máriabesenyő, Máriacsalád, Máriagyűd, Máriakálnok, Máriakéménd, Máriakönnye, Máriamakk, Márianosztra, Máriapócs, Máriaradna, Máriaremete, Máriavölgy főbb búcsújáró helyei.
Mária halála, temetése, mennybemenetele a középkornak; mennybevétele és megkoronázása a barokk kor
jellemző ikonográfiái vonása. Az ősegyházig visszanyúló néphagyománya szerint a Megváltó Mária holttestét
1 Molnár V. József: Kalendárium. Az esztendő körének szokásrendszere.
Budapest, Örökség Könyvműhely, 1998.
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nem engedte át az enyészetnek; röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.
XII. Pius 1951-ben e néphagyományt dogmai rangra
emelte. Mária elszenderülését és mennybemenetelét a
legköltőibb módon a barokkban fogant „Makula nélkül
való Tükör” mondja el, „istória” is készült belőle, legtanulságosabb Varga Lajos „szentember” fogalmazása,
amely fölöleli a teljes hazai hagyományt. Máriapócson
a Boldogasszony elszenderülését hatalmas temetői menettel és szertartással ülik meg, amelyen egyben a meghalt búcsújáró hívekről is megemlékeznek. A búcsúsok
kezében gyertya világít.

Petrás Mária: Angyali üdvözlet (Részlet)
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Szobor a tájban: a csallóközi
Királyfiakarcsa
Tőzsér Árpád
Fut Csallóköz (részlet)1
Fut Csallóköz, mint számtalanszor
futott már jajtól, borzalmaktól.
víztől, töröktől, háborúktól leszorul barma az országútról.
Katonák jönnek, hajtó bömböl,
gyerek sikolt, fél az ökörtől.
Teherautó nyög, mint ősállat,
tetejében nők kiabálnak.
Valószínűtlen kép, káprázat,
kísértetek tán, s hazajárnak.
A jaj, népömlés: népvándorlás.
A kép azonos, csak a kor más.
S vajh, mi most s mi volt e nép bűne,
hogy e föld békén sose tűrte?
Jött rá tatár és földrengések,
vegyítő eszme, kétes érdek.
[…]

1 Zalabai Zsigmond (Szerk.): A Csallóköztől Bodrogközig. Pozsony,
Madách Kiadó, 1977.
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Keszeli Ferenc: Víz előtt – víz után
Árvíztől most már nem nagyon kell félni. A töltések újak és
erősek, a víz pedig az embert szolgálja. Kevesen tudják, hogy
a Csallóköz, a Duna, a Kis-Duna és a Vág-Duna által határolt
terület, Európa legnagyobb folyami szigete. Területe csaknem kétezer négyzetkilométer. Néhány évszázaddal ezelőtt
e terület nagy része még mocsár, vagy ahogy a csallóköziek
mondták, „döglött tó” volt. Amit aztán az idők folyamán a
természet nem csapolt le, annak lecsapolásához csak a múlt
század második felében fogott hozzá az ember. Aztán egyre
nagyobb területen, egyre jobb hozamokkal termett a gabona,
a jószág egyre jobb legelőkre lelt. Olyannyira, hogy az egykor
olyan híres csallóközi aranymosók közül a századforduló táján egyre többen tették le a köpöcét, a saraglát meg a meringülőt – az „aranyászás” ősi szerszámait, amelyekkel napi tizenhat-húsz órai munka után sem tudtak harminc krajcárnál
többet megkeresni. A nádsellencnek nevezett nádkunyhók, az
aranyászok tanyái elárvultak, s a türelmes mesterség művelői
visszatértek a megszaporodott, nagyobb falat kenyeret ígérő
földekre, ahonnét őseiket a földesúri kényszer szorította ki a
dunai zátonyokra. […] Megélték az első háborút, gyerekeik a
másodikat, s aztán végre történt valami a Csallóközben. És a
víz addig is csak inkább károsította őket. Igaz, halat, rucatojást
azért adott, sőt menedéket is nyújtott azoknak, akik egy szent
ügybe vetett hittel a komáromi vár falai között védték az igazságot, s végül az igazságtalanság elől ezekben a nádasokban
kellett bujdosniuk. Mert tudjuk, hogy a szabadságharc után
itt akarták megvalósítani a Bécs által olyan könnyűszerrel, fél
kézzel, de fegyverrel meghiúsított Csallóközi Köztársaságot,
melynek nádfedeles parlamentjére a szabadság tépett zászlóinak rongyait tűzték volna ki. (Irodalmi Szemle, 1975/8.)
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Földes György: Kukkónia lelke (részlet)1
Csallóköz hol sziget, hol nem, aszerint, hogy folyik-e víz
a vereknyei híd alatt, a Kis-Dunában vagy nem.
Az Öreg-Duna arról híres, hogy a várva várt események
bekövetkeztéig sok víz szokott lefolyni rajta.
Ma a vasúti kocsiból az ember (ha idejekorán el nem alszik) könnyen áttekintheti a vidéket – jobbról síkság, vetések, balról síkság, vetések. Körös-körül a messzeségben
sötét erdőkoszorú kerekíti kerekre a látóhatárt. A felső, somorjai járást alig észrevehetően kettészeli az északi szélesség 48-dik foka, míg az alsót, a szerdahelyit elmellőzi, ami a
lakosság politikai érzelmein és a választások eredményein
többnyire észrevehető volt.
[…]
Van itt nem kevesebb, mint két Szász, tizenkét Karcsa,
kilenc Patony meg egy Fél, mit ha elmondasz, a jóhiszemű avatatlanok 212 Karcsának és 9,5 Patonynak értenek.
(Sokan még egy tizenharmadik Karcsát is emlegetnek: ez a
Térj-meg-Karcsa, de ennek a helye bizonytalan, mindenütt
előfordul, ahol váratlan akadály miatt zsákutcába jutunk).
Nevezetes községek még: Mad, ahol a bicsakok a fán
teremnek és a mádi zsidó hely- és állapothatározó az élet
különböző helyzeteiben, azután az a község, ahol bármit
kezdjenek, minden Félben marad. Rövid ideig tartott Illésháza községnek az a dicsősége, hogy egyszerre volt Ravasz
a jegyzője, Kaján a plébánosa, Kín a tanítója – nem csoda,
hogy a hálót Görcs húzta a nevetéstől a Kis-Dunában.
1 Földes György: Kukkónia lelke. Pozsony, Kalligram, 1993.
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Jóka (mások szerint Budafa, de Kismagyarra is mondják)
annyira labirintusszerű, hogy az egyszeri idegen elbolygott
benne. Gyanútlanul megkérdezte egy bennszülöttől, merre lehet a faluból kijutni. Erre ahány kasza, kapa, az mind
előkerült:
– No hát lássa az úr, hogy merre megy ki, mert agyonütjük!
A gellei papra szokás a titkokat rábízni.
Örökké híressé tették a nevüket a gutoriak, kik az erdőben zsebórát találtak.
Mi lehet ez?
E’bizony a pettyegő fene!
És agyonütötték baltafokkal.
Ugyanott búcsúkor tököt adnak a vendégnek kátyuban.
[…]
A szél nálunk olyan erős, hogy néhol a községeket is ös�szefújja: ilyen a Karcsaszél, Patonyszél, Gelleszél.
Más vidék ott lapos, ahol sík. Nálunk az a lapos, ami nem
az: a többé-kevésbé kiszáradt egykori vízmeder, amelyben
már sok helyütt vígan szántanak, de hangzatos neve még
mutatja, hogy egykor sodró, örvénylő, mónát hajtó vízzel
volt tele.
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Rieger Tibor IV. Béla király szobra (Kimle)
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Részletek Szerencsés Magdolna Karcsák
hívó szava c. könyvéből
Somogyi Mátyás: Egy fejezet a karcsai krónikába. Kincsünk
a nyelv (részlet)
Az első oklevél, amelyben a csallóközi Karcsa helynév
olvasható II. Endre korából, 1215-ből származik. Az oklevéllel a király, az esztergomi érsek kérésére a pozsonyi várnépek közül többet felment a várszolgálat alól és Corcha
nevű falujukkal együtt az érseki jobbágyok sorába helyezi
át őket. Ugyancsak a 13. századból (1240) maradt fenn egy
oklevél, amely azonban Caracha néven említi a tárgyalt
helységet. Az oklevelek 1289-ig váltakozva Caracha, Karacha, Karcha, Carchan, Karchan alakban, de 1299-től kezdve már állandóan Karchának írják a mai Karcsa helynevet.
(A latin szövegben a ch=cs.)
A Karcsa helynév etimológiájával több nyelvész is foglalkozott. Így például Pais Dezső a csallóközi Karcsa helyneveket a karchas honfoglalás korabeli harmadik fejedelmi és
legfőbb bírói méltóság nevével hozza összefüggésbe. Kiss
Lajos Földrajzi etimológiai szótárában a bodrogközi Karcsa
helység és az ahhoz közeli Karcsa-ér nevét a török kara „fekete” szó származékaként magyarázza. Ezzel egyezik Blaskovics József prágai turkológus szóbeli közlése, miszerint
a Karcsa, Karacsa feltételezhetően a török karaca „fekete
víz” fogalomnak felel meg, hozzáfűzve, hogy a Karaca alak
személynévként is előfordulhat.
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Kálmán Béla A nevek világa (Bp., 1967) c. könyvében
ugyancsak török eredetű szónak minősíti a Karcsa helységnevet. Kifejti, hogy a honfoglalás előtt a magyarsággal érintkező török nyelvű népek még nem az iszlám hívei voltak,
így névadásukban sem találhatók meg a mohamedán nevek.
Az iszlám előtti török személynevek egyik fő csoportját alkotják a totem-nevek. A totemállatok többsége ragadozó
madár volt. Ilyen nevek voltak jelzőtlenül a Kus (sólyom),
Karcsa (ölyv), Bese (kánya), Torontál (héja)… – Az említett
nevek közül a legtöbb már csak helynévként él – írja Kálmán Béla – mint a hasonló nevű személy birtoka: Karcsa
(Csallóköz), Kartal (Pest m.)… A Vodopis starého Slovenska
(A régi Szlovákia vízrajza) c. munkájában (1932) Vladimír
Šmilauer cseh nyelvész is magáévá teszi ezt az értelmezést.
Mindezt összevetve, a Karcsa helynév valamikor konkrét
személy neve volt, s róla nevezték el birtokát. Településtörténeti szempontból – Püspöki Nagy Péter történész véleménye
szerint – a csallóközi Karcsa falvak ún. falubokrot alkotnak.
Hogy ki volt Karcsa, nem tudjuk, de a 13. századbeli oklevelek e helység egyedüli birtokosaként az Ethuruh-nemzetséget említik. Az ő nevüket őrzi az Etrekarcsa nevű település.
Örökösödések és adományozások során a Karcsák különféle
megkülönböztető előtagokkal, rendszerint az új birtokos nevével bővültek. Ilyen típus az Amadé-, a Móroc-, az említett
Etre-, Pinke- és Kulcsárkarcsa. Egyházkarcsa előtagjához
nemigen szükséges magyarázat. Temploma 1308-ban épült,
s nevezték Templomkarcsának is. A középkori oklevelekben
az említetteken kívül Népekarcsa, Bélykarcsa és Érsekkarcsa, sőt később Kastélykarcsa és Bartalkarcsa is szerepel. Az
elpusztult, feledésbe merült egykori Karcsa falvak nyomait
talán a karcsai határban egy-egy égevényes hely, vagy szántáskor előkerülő tégla őrzi…
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Részlet Ambrovics Katalin nyugalmazott tanítónő, Királyfiakarcsa első említésének 800. évfordulóján rendezett ünnepségen elhangzott beszédéből
Királyfiakarcsa nevével egy 1215-ben kelt oklevélben találkozunk először. Az oklevél alapján Karcsának az őslakói
a középkorban katonáskodó várjobbágyok előkelő rétegéhez tartoztak. Szent István király szabad jobbágy fiainak
rendjébe, hasonlóképpen, mint Etrekarcsa és Kulcsárkarcsa lakói. A 15. századtól az oklevelekben a legtöbbször három királyfiakarcsai család, az Iván, az Erdős és a Győrffy
família szerepel. A közéleti tisztségeket és a nemesi bírói
posztokat ezen személyek töltötték be. Az 1851-ben leírt
adatok alapján a következő leírás található: Királyfiakarcsa
csallóközi magyar kisközség 41 házzal és 185 római katolikus vallású lakossal. Temploma nincs, saját postahivatala
és távírója van.
[…]
Évkezdés a Királyfiakarcsai Magyar Iskolában (1949. szeptember 23.) – részlet
[…] Hat Karcsából jártak be a diákjaim. Az egyes községek: Etrekarcsa, Kulcsárkarcsa, Erdőhátkarcsa, Sólymoskarcsa, Damazér. 2-3 km távolságra voltak Királyfiakarcsától, ahol az iskolánk volt. A magyar osztályok a régi
épületben kaptak helyet. Tanulóim számára az egyetlen
közlekedési eszköz a gyaloglás, esetleg a kerékpár volt.
Leginkább csak gyalog ballagtak, hátukon a táskájukkal.
Ősszel, télen és tavasszal, esőben, hóban, napsütésben.
Az időjárás nem okozott gondot, edzettek, kitartóak voltak. Az úton az idősebbek vigyáztak a kicsinyekre, sosem
történt baleset. Mindenki elégedett volt és boldog. A szü-
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lő azért, hogy gyermeke anyanyelvén tanulhatott, a tanuló azért, mert magyar nyelven könnyebben megértette a
tananyagot, mi pedig azért, hogy anyanyelvünkön taníthattuk a ránk bízott tanítványainkat. […] Harmincöt évig
tanítottam Királyfiakarcsán. Itt kezdtem, innen is mentem
nyugdíjba.

Csallóköz címere. (Pécsi L. Dániel alkotása)
„…a szabadságharc után itt akarták megvalósítani a Bécs által olyan
könnyűszerrel, fél kézzel, de fegyverrel meghiúsított Csallóközi Köztársaságot, melynek nádfedeles parlamentjére a szabadság tépett zászlóinak rongyait tűzték volna ki.”

– 36 –

Szobor a tájban
Hét csillagból van a Gönczöl szekere…
Gönczölszekér az Ursa maior (Nagymedve) csillagkép leggyakoribb neve. A nép nyelvében azonban számos elnevezést ismernek a csillagról, pl. a palócoknál
Kincsőnek hívják, mondják Döncőszekérnek, Illés szekerének, sőt Ökörszekérnek is. A csallóközi viszont azt
regéli róla, hogy ez a Gönczöl táltos szekere. Hite szerint
ez a Gönczöl igen híres „tátosféle” ember volt. Ázsiából
származott, szent életet élt, és igen nagy tudománnyal
rendelkezett. Tudott „prófétányi” is. Meg tudta jósolni
az idők változását, az emberek és az országok sorsát, jövőjét.
Figyelmeztetett a közelgő háborúra, különböző, az
embert és a természetet sújtó veszedelmekre. Beszélt a
madarak és az állatok nyelvén, megfejtette a fák suttogását, az erdők zúgását is. Szekerével egyaránt közlekedett
a földön és a levegőben is. Minden csillagot ismert, ezért
tudott közöttük biztosan közlekedni.
Lakása egy igen magas hegy tetején állott, így közelebb
volt az éghez. Halála után – ezt senki nem látta – szekerével együtt az égbe szállt, itt juhászbojtárok szegődtek
hozzá kísérőnek, s velük együtt a jó lelkeket szállítja föl
a mennyországba. Szekerének a rúdja pedig azért görbe,
mert a gonoszok mindig lehúzzák a föld felé.
Van egy változat, amely szerint a táltos kocsijának a
rúdja azért görbült el, mert egyszer egy csárdában mulatozott, innét ittasan ment hazafelé, s nekihajtott egy
fának. De általános volt az a hiedelem, hogy a táltos
mindig is görbe rúdú kocsin járt itt a földön és most az
égben is minden éjjel.
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A csallóközi pásztor azt is megfejtette, hogy a táltos
szekerének csillagai – tudjuk, hét van belőlük – időjárást
is jeleznek. Amikor aprónak látszanak, aprón ragyognak, villognak, szép időre lehet számítani, de ha nagyra
nőnek, erősen fénylenek, rossz időt: vihart, szélvihart
jósolnak. Következtettek a szekér rúdjának állásából is.
A fölfelé álló rúd nagy éjjelt mutatott, a lefelé forduló
pedig már a reggel érkezését jelezte.
A Gönczöl táltos csallóközi mondája kétségtelen régi,
pogány kori hitregei alak, valamelyik híres sámánpap
emlékét őrzi, aki itt lakhatott a Csallóközben, valahol
a Bács folyó vidékén. Ez a táj még a honfoglalás utáni
századokban is sok titkot rejtegetett, s a keresztény hitre
tért, de még pogány rítus szerint áldozó magyar itt őrizte titkát, mondván: ,,Amikor a Gönczöl táltos szekere
tótágast áll, a hanban táncot járnak a lidérkék és a tüzeshasú béka emberhangon kukkózik, jobb messze lenni
ettől a vidéktől.” Ez a csallóközi pogány magyar, Megyer
és Lél ivadék még sokáig a Gönczöl táltos népének tartotta magát.
[…]
Megkértem Rieger Tibor szobrászművészt, hogy könyvének megjelenése kapcsán, a Magyarok Nagyasszonya
szobra karcsai ajándéka révén, néhány gondolattal szóljon az olvasóhoz:
„A megjelent könyvet sokan dicsérik, de van egy hibája. Még nem lehetett benne a karcsai Mária-szobor,
ezért kell majd egy újabb kiadás. Ezt a szobrot hálaajándékként készítettem az itt eltöltött pici gyermekkoromra
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emlékezve. A karcsaiak ezt megérdemlik és még sokkal
többet is. Ezért kérek minden karcsait, hogy erre a szoborra az adakozást senki ne érezze a kötelességének. Az
tegye meg, aki mindenképpen szeretne hozzájárulni.
Mert akiket szeretünk, azokat ne terheljük. Számomra
pedig az igazi ajándék, ha a karcsaiak szeretettel fogadják a Magyarok Nagyasszonya művemet. Én pedig továbbra is őrzöm az emlékeimben azt a kikristályosodott
meseszerű szép gyermeki világot, amit itt, annak idején
átéltem. A karcsaiakat pedig arra kérem, hogy legyenek
büszkék a több mint ezer éves magyar múltjukra, itt a
Csallóközben, ahol megmaradni sosem volt könnyű. Isten áldja Karcsaországot! (Budapest, 2017 januárja)”

Egyházkarcsa római katolikus temploma
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Prokopp Mária
Rieger Tibor szobrászművész
köszöntése (Részletek)1
Rieger Tibor számos díj kitüntetettje, amelyek közül
kiemelkedik a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, M. S. mester-díj, Pátzay Pál-díj, Szervátiusz Jenő-díj, Magyar Örökség-díj, Szent Márton-díj és Ravenna
város aranyérme.
Rieger Tibor szobraival először Győrben találkoztam. A
Belváros sétáló főutcáján figyeltem fel nagyszerű, művészi
erejű szobraira...
Jedlik Ányos és Czuczor Gergely a magyar Reformkor
kimagasló egyéniségei, a győri bencés gimnázium szerzetes-tanárainak bronz szobor-párosa ott áll a nagyhírű
bencés iskola előtt. A két jeles férfiú közös talapzaton áll,
közel a nézőhöz, hogy jobban felfigyeljünk erkölcsi-szellemi kiválóságukra, amelyet a szobrászat magas színvonalán, művészi kifejezőerővel tár elénk Rieger Tibor. Mi ez
az erő? Hogyan érhető el? Kézügyességgel? Mesterségbeli
tudással? – Kétségtelenül ez is kell hozzá, de ez nem elég!
Ezt meg lehet tanulni. Az igazi mű – mondja Rieger Tibor – megmutat valamit az idő és tér nélküli transzcendens világból, „tükör által, homályosan”, a lélek legmélyét
megérintve. Ezt adja a művész számára az isteni sugallat,
ami nélkül nincs művészet! Az isteni sugallat felfogásához
antenna kell, fogadókészség kell a művész lelkének legmélyéről! Rieger Tibor – immár félévszázada – számos alko1 Rieger Tibor. Budapest, Méry Ratio, 2016.
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tással tanúságot tett arról, hogy birtokolja Istennek ezt a
nagy ajándékát, a transzcendenciával való kapcsolatot. Lelke legmélyéből árad szobrain a fizikai, anyagi világ feletti
valóságból egy-egy fénysugár.
A Bárka (1984) hazánk nyugati kapujában, Mosonmagyaróvár templom-terén áll. A mészkőből mintázott hatalmas, magas falú bárka felett, hosszú árbocon széltől
dagadó, vörösrézből készült óriás-vitorla emelkedik. A
bárkában egy menekülő család látható, akiket a bárka orrában ülő és a vitorlával biztosan kormányzó férfi visz az
ismeretlen cél felé. A család tele van félelemmel a bizonytalan jövő miatt. A művész mélyen együtt érző és tömör pszichológiai jellemzéssel mintázta meg a menekülő családot,
amelyben ott él a saját gyermekkori élménye az 1946. évi
kitelepítésükről. A csallóközi, királyfiakarcsai otthonukból

Rieger Tibor Miért féltek? című bronz kisplasztikája
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– amelynek emléke ma is elevenen él a szívében – elzavarta
őket is a csehszlovák terror.
Várpalotán, a Thury György téren áll a mester 1848–49es emlékműve. A Mit kíván a magyar nemzet? címszó alatt
a 12 pont szövege a zöld fűben fekvő öt darabra széttört
mészkő lapon olvasható. Ezzel jelzi, hogy szabadságharcunk elbukott, követeléseinket a földre dobták. De van
Remény! A töredékeket bronzba öntött, szélfújta zászlónk
egy darabja fogja össze, melyen a magyar címer látható. S
a törésvonal mentén kihajt a dúsan virágzó zöld növény.
Hirdeti, hogy „ÉL NEMZET E HAZÁN!” Az 1990-ben, a
rendszerváltás kezdetén felállított emlékműből a művész
és az egész ország szívében elevenen élő Remény sugárzik.
Rieger Tibor világháborús emlékművein többször is
megjelenik a halálba
kényszerített fiatal magyar katonák vonulása.
A végtelenbe vesző tömeget hátulnézetben,
arc nélkül, grafikusan
jelzi a Pécsett, a barbakán előtt álló emlékművön és Budapesten,
Rákospalotán a Mementó – 1941–45 fekete obeliszkjén is.
Mosonmagyaróvártól 1991-ben kapta a
megbízást Rieger Tibor,
hogy a forradalom legvéresebb eseményének,
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a határőrlaktanyából október 26-án a tüntető diákokra és
a hozzájuk csatlakozó lakosságra lövetett sortűz áldozatainak méltó emléket állítson a helyszínen, amelyet Gyásztérnek neveznek. 1992-re már állt is a hét méter magas
Golgota-kereszt és tövében a keresztről, a bitófáról levett
mártír kiterített holttestének lélekbe markoló siratása.
1996-ban Pannonhalma, a Géza fejedelem által 996-ban
alapított első hazai bencés monostor az ezeréves születésnapját ünnepelte. A főapát maradandó és méltó emléket
kívánt állíttatni hálából az ezer évért, amely során, Isten
különös segítségével, oly sok veszélyt és súlyos megpróbáltatást legyőzött az ősi magyar bencés monostor. Pályázatot
írtak ki a templom új Millenniumi bronz kapu szárnyaira,
amely a 19. század elején, Packh János építész által emelt
klasszicista stílusú nyugati torony aljából vezet a templomba. Az egykori bencés diákból jeles szobrászművésszé
vált Rieger Tibor nyerte el a
kitüntető megbízást, s örömmel fogott hozzá a tervezéshez.

Rieger Tibor M. S. mester
iránti tisztelete jeléül, 2006ban, a Selmecbányái jeles
szárnyasoltár elkészülésének
500. évfordulójára emlékérmet készített. Az egykori ha-
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talmas méretű oltár hét ismert szárnyképéből a legismertebbet, a budapesti Nemzeti Galériában látható Vizitációt,
Mária és Erzsébet találkozását ábrázoló kép központi jelenetét teremtette újjá Rieger Tibor az érmen.
Ugyancsak 2006-ban készült a 16–17. századi történelmünk szellemi-lelki óriásának, Pázmány Péter (1570–
1637) esztergomi bíboros érseknek emléket állító érem.
Történelmünk további nagy egyéniségeiről készült jellemportréi közül kiemelkedik a 2001-ben készült Szent
István-szobor Kecskeméten. Az egész alakos fénylő bronz
szobor a kecskeméti Nagytemplom szentélye előtt áll, hatalmas fenyőfák között. Az államalapító szent királyunk
nagy elhivatottsággal, koronázási palástban, győztes pallosát a keresztjeiével ékesített markolatával szorosan magához ölelve sugározza sikeres életművének titkát, a rendíthetetlen Istenhitével egyesült bátorságát.
A Magyar Királyság megalapításának, István királyunk koronázásának 1000. évfordulójára készülve Rieger Tibor nagy
csodálattal és különös tisztelettel fordult legelső monumentális hazai művészeti emlékünk, a Koronázási palást felé. 1031ben első szent királyunk és felesége, Gizella királyné készíttette hálából Istennek, mint miseruhát. A 12. században, III. Béla
királyunk alakíttatta át palásttá. S ettől kezdve a királykoronázás nagy becsben tartott ereklyéje volt a Palást, a Szentkoronával és a többi koronázási jelvénnyel együtt. Rieger Tibor forró
hazaszeretettől indíttatva, a pusztuló remekmű művészi ábrázolásait hosszú évek művészi munkájával újjáteremtette: a sík
kompozíciót térben jelenítette meg, a pozitív és negatív részek
művészi arány-rendszerével. Ezt a nagyjelentőségű művészi
feladatot művészünk kivételes szobrászi tehetséggel oldotta meg. Az így született jeles szobrászi alkotás teljesen hűen,
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másfélszeres nagyításban állítja elénk az európai művészetben
is páratlan nemzeti ereklyénket.
Rieger Tibor fontos művészi feladatának tartja, hogy a
középkor nagyjai mellett a közelmúlt kiváló nagy egyéniségeinek és eseményeinek is méltó emléket állítson. Ezen alkotások közül kiemelkedik gróf Teleki Pál miniszterelnök
(1920–21, 1939–41) emlékműve.

A Teleki Pál-szobor és alkotója. Balatonboglár, 2004.
április 3.

Rieger Tibor félévszázados munkásságának megismerésével tanúi lehetünk annak a csodának, hogy az igazi
művészet egyre mélyebben hatol be Isten természetfeletti
világába, és annak csodáját láthatóvá, érzékelhetővé teszi
műveiben. Schopenhauert idézve üzeni felénk, hogy „A
nagy mű előtt úgy kell állni, mint a Nagy Úr előtt. Fejet
hajtani, és várni, hogy megszólítson.”
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Prokopp Mária művészettörténész a szobor művészi jelentőségéről1
A szobor a Magyarok Nagyasszonyát, mint a földgömbön álló, az egész Világ királynéját jeleníti meg, akire
mint leghatalmasabbra, méltán bízta rá Szent István
király az országát, miután 41 évi uralkodása után senkit sem talált a földön, aki méltóképpen folytathatná
az életművét. S a Világ királynéja elfogadta a magyarok országát, ezt jelzi, hogy a szobron ünnepélyesen, a
kezében tartja a díszpárnára helyezett Szentkoronánkat. Az Istenanya szépséges, örök fiatal, időtlen és az
Örök Életből elénk álló jelenés. Honnan volt a rendkívül reális államalapító királyunknak ilyen nagy hite
az Istenanyában? Magyar őseitől! Akik rendületlenül
hittek a Babba Máriában, és őt követően az Istenanya
szeretetében és hatalmában. Szent István király ezt a
nagy hitet hagyta ránk legfőbb örökségül. S mi, 1000
év után tanúsítjuk, hogy csodálatosan megvédett bennünket az embert próbáló viharokban is a Magyarok
Nagyasszonya, s ma is itt vagyunk nemzeti lobogónk
alatt, az ősi földön. Erről szól az egész világon minden
déli 12 órakor felcsendülő harangszó, amelyet III. Kallixtusz pápa rendelt el 1456-ban a sokszoros túlerővel
szemben harcot vállaló magyar seregek győzelméért. A
magyarság tehát a hit nemzete, amely nem ismer lehetetlent, a lehetetlen pedig akár hegyeket mozgathat.
Erről szól, ezt sugározza a csallóközi gyökerű Rieger
Tibor pompásan, nagy művészi kifejezőerővel megjelenített Boldogasszony-szobra ebben a napfényes, fris1 Megjelent: Batta György: Magyarok Nagyasszonya-szobor a felvidéki
Királyfiakarcsára. Magyar Élet, 2017. április 27. 5.
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sen zöldellő, virágos ligetben. S bizton reméljük, hogy
mielőbb, tartós anyagban, bronzba öntve foglalhatja el
végleges helyét Királyfiakarcsa főterén, Szent István király szobrával szemben.

Erdős Péter királyfiakarcsai önkormányzati képviselő bemutatja Ferenc
pápa szoboravatóknak szóló áldását.
Fotó: Bojtos Anita
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Szoborállítás – közadakozás
segítségével
A Magyarok Nagyasszonya-szobor Rieger Tibor első
köztéri alkotása lesz a Felvidéken. Rieger Tibor szobrászművész a Magyarok Nagyasszonya-szobrát hálája kifejezéseképpen a csallóközi Királyfiakarcsa községnek – boldog
gyermekévei földjének és népének – ajándékozta. Elkészítette a szobor gipszváltozatát, és 2015-ben a helybéli,
felvidéki és magyarországi vendégek részvételével tartott
Szent István napi ünnepségen jelképesen átadta a falu és a
felvidéki szervezetek képviselőinek. A közösség örömmel
fogadta az adományt, ám a szobor bronzba öntésére, fölállítására nem sikerült kellő támogatást szerezniük.
Annak érdekében, hogy Rieger Tibor gyönyörű szakrális
szobrának avatása 2017. augusztus 20-ig Királyfiakarcsán
megvalósuljon, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma,
a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulás és a királyfiakarcsai Petőfi Sándor Baráti Társulás vezetői létrehozták
a Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottságot és a Magyar
Kultúra Napja alkalmából meghirdették a közadakozást a
szoborállításra, megkezdték az ünnepi előkészületeket.
A szoborállítás anyagi alapjainak előteremtése mellett
fontos feladat a szoboravató ünnep lelki előkészítése, annak
tudatosítása a magyar közvéleményben, hogy a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya-szobor a Kárpát-medence egészének 21. századi emlékműve.
Felállítása a fatimai jelenés 100. évfordulóját is idézi, ahol
a Szent Szűz az első világháború közepette fokozott imára,
megtérésre hívta fel a világot. S erre buzdított Mindszenty
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József bíboros érsek 70 éve, 1947–48-ban, az általa vezetett
Mária-év országos ünnepségein. A csallóközi szoborállításra éppen a László királyunknak szentelt évben, Szent
István királyunk ünnepén kerül sor.
Felhívással fordulunk nemzettársainkhoz, hogy széles
körű közadakozással, felvilágosítással segítsék elő e szakrális, nemzeti jelkép fölállítását és méltó fölavatását Szent István ünnepének előestéjén, 2017. augusztus 19-én, Királyfiakarcsán. (A szoborra felajánlott adományokat a BGA
Magyarok Nagyasszonya Szoboralap számláján, illetve a
királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás számláján gyűjtik.)
A Magyarok Nagyasszonya adjon erőt minden magyarnak a jövendőhöz!
Királyfiakarcsa, 2017. január 21-én, a Magyar Kultúra
Napja ünnepségén.

A Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottság
tagjai
Fővédnökök:
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
vezetője,
Lezsák Sándor író, a magyar Országgyűlés alelnöke, a
BGA kuratóriuma elnöke,
Duray Miklós geológus, politikus, író, a SZAKC Társulás elnöke,
Csáky Pál író, politikus, európai parlamenti képviselő.
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A szoborbemutató résztvevői Máriaremetén a kegytemplom előtt (2017. május 13.)
Fotó: Bojtos Anita

A Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottság sajtótájékoztatója (2017. április 12.)
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A Szoborbizottság védnöki testületének tagjai:
Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke,
Bartók Csaba filmrendező,
Bartos Mónika országgyűlési képviselő, BGA-kurátor,
Batta György író, publicista,
Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi nagykövet,
Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivő elnöke,
Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke,
Herczeg Melinda, a Herczeg Károly Alapítvány alapítója,
Kovács Gergelyné kultúrtörténész,
Martényi Árpád, elnök, Esterházy János Emlékbizottság,
Menyhárt József, az MKP elnöke,
Prokopp Mária művészettörténész,
Puss Sándor jezsuita szerzetes,
Samu István kulturális antropológus,
Gy. Szabó András irodalomtörténész,
Szanyi Mária néprajzkutató,
Szíjártó István, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke.
A Szoborbizottság vezetősége:
Bakos István művelődéskutató, a BGA ügyvivő kurátora, elnök
Pogány Erzsébet a Felvidek.ma hírportál és a SZAKC
igazgatója, társelnök
Rieger Tibor szobrászművész, a szobor adományozója,
a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja
Erdős Péter önkormányzati képviselő, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás elnöke
Magyary Rozália, a BGA főkönyvelője és kurátora, a
Szoboralap felelőse
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A Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottsága 2017. február 22-én program-egyeztető megbeszélést tartott, amelyen a BGA kurátorai, munkatársai és a Szoborbizottság
tagjainak zöme – Lezsák Sándorral és Duray Miklóssal
– aktívan részt vett. Ezen az értekezleten döntöttek a szoboravatás időpontjáról (2017. aug. 19. szombat), a közadakozás ösztönzéséről és a szoboravató ünnep szellemi előkészítésének feladatairól. Megállapodtak, hogy a bronzba
öntött szobor első bemutatását május 13-án, a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában, a 100 év ima – Fatima,
11. élő rózsafüzér zarándoklat program keretében tartják.
A főváros búcsújáró helyeként ismert kegytemplomban hívők, érdeklődők egyidejűleg tiszteleghetnek a Rieger Tibor
alkotta Magyarok Nagyasszonya és Mindszenty József emlékjelei előtt. A BGA vállalta, hogy Szíves kalauz a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya-szoborhoz c. kiadvánnyal
járul hozzá a szoboravató ünnepséghez.
********
A Szoborbizottság következő tanácskozása 2017. április
12-én Lezsák Sándor alelnöki irodájában, az Országházban
volt, amelyet 13 órakor sajtótájékoztató követett.
********
A Bethlen Gábor Alapítvány hagyományos Trianon 97 –
Teleki megemlékezését, a 2017. évi Teleki Pál Érdemérmek
átadását Máriaremetén a kegytemplomban tartották, s ez
alkalomból elhelyezték a Magyarok Nagyasszonya-szobor
Vendégkönyvét.
Buda, 2017. július 26.
Összeállította: Bakos István
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A fővédnökök üzenetei
Csáky Pál – európai parlamenti képviselő
Felemelt tekintettel: A Magyarok Nagyasszonya-szobor
avatására Királyfiakarcsán
Csak a felemelt tekintetű ember képes nagy dolgokat
véghezvinni. Csak az értékeit megbecsülni tudó ember képes önmagát is a nemzeti lét több évezredes folyamatába
elhelyezni. Csak az öntudatos ember képes a múlt értékeire
támaszkodva értelmes jövőt építeni.
Nézzünk bele ezen a napon egy pillanatra történelmünkbe, hogy megértsük, mi történik ma Karcsán. Talán azt látjuk, hogy történelmünkben vannak olyan elemek, amelyeket megérthetünk emberi ésszel – de erős a gyanúm, hogy
sok olyan elem is van, ami az emberi-politikai kalkulációk
szempontjából nem értelmezhető.
Ilyen az a momentum is, amely István királyunk élete
végén játszódott le. Gondoljunk csak bele – emberileg, történelmileg is – abba a helyzetbe, amibe az öregedő István
került, amikor azon a bizonyos hajnalon a hírnök az Imre
herceg haláláról szóló hírt közülte vele.
Mi játszódhatott le a király fejében ezekben a reménytelen órákban?
Mindent megtett azért, hogy ennek a nemzetnek országa
legyen. Az életét áldozta eme cél megvalósítására, s nem
kímélte rokonságát sem, az eltérő nézetet valló Koppányt
sem azért, hogy ezt a célt megvalósítsa.
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S most egy pillanat alatt minden hamuvá válik. Egyetlen fia, Imre herceg, aki a folytonosságot, a jövőt jelentette, halott.
Mit tehet ilyen helyzetben egy ember, mit tehet egy
felelős politikus?
Ha csak emberi szemmel, politikusi elmével kalkulált volna, bizonyára rohant volna a német-római vagy
a bizánci császár udvarába, támogatásért. Biztos, hogy
mindkét helyen tárt karokkal fogadták volna a magyarok királyát, örömmel elfogadták volna hűbérként Magyarországot.
S mit tett ez az ember ebben a reménytelen helyzetben?
Mást, eredendően mást. Egy emberi elmével nem is
igen érthető lépésre szánta el magát. Az országot, a magyarságot annak ajánlotta föl, akit a biztos támpontot
jelentő sarkcsillagnak talált: az Istenanya Máriának. S ha
objektíven végignézünk történelmünkön, hányszor volt
úgy, hogy ez a megingathatatlan hit segített megtartani
bennünket?
Tatár, török ellen vonultunk szűzmáriás lobogókkal,
amely üzenet volt a nemzethez és hitünkhöz való hűségről. Nyelvemlékeink közül akár a Halotti beszédet,
akár az Ómagyar Mária-siralmat említjük, magyar kereszténységünktől, keresztény magyarságunktól elválaszthatatlan mind a kettő. Ha Kodály tanár úr egy olyan
művet kívánt alkotni, ahol kristályos módon meg akarta
fogalmazni a magyar lélek minden fájdalmát és ég felé
rugaszkodásának vágyát is egyszersmind, mit alkotott?
Magyar zsoltárt, Psalmus Hungaricust. Munkácsy Mihályunk sem tudta – s nem is akarta – elkerülni, hogy
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meg ne fesse Krisztusát Pilátus előtt. Ott található ez az
összetartozás az irodalomban, ott a tudományban is. A
nagy duhajok, Balassi Bálint vagy Ady Endre sem tudtak meglenni legszebb istenes verseik megálmodása, az
Istenanya megéneklése nélkül. S ha Babits Mihályra azt
mondjuk – joggal –, hogy nélküle nincs magyar irodalom, azt is látnunk kell, hogy a Jónás imája nélkül pedig
nincs Babits Mihály. Az alázatos Isten-hit kísérte végig
Szent-Györgyi Albert életét, Isten-hitéről szólt megejtő
szépséggel – anyanyelvén – több magyar Nobel-díjas tudós is.
Most, nem könnyű időkben, szintén kételyektől szabdalt világban élünk. Megosztott a magyarság is, ezt
fölösleges lenne tagadni. Értékválságtól terhelt a magyarországi társadalom, a kisebbségi helyzetbe szakadt
nemzetrészekre pedig újabb és újabb megpróbáltatások
zúdulnak.
Igen, az alapkérdés ma is ez: meg tudunk-e, meg akarunk-e maradni magyarnak itt, a Felvidéken is? Képesek vagyunk-e úgy berendezni az életünket, hogy ezt az
alapvetően erkölcsi hozzáállást ki tudjuk magunkban,
közösségünkben teljesíteni – a nyilvánvalóan fennálló
nehézségek ellenére is?
Úgy érzem, mintha ma is, ezzel a szoborállítással is az
istváni döntéshez akarnánk visszatérni. Egyfajta lét és
történelem feletti támaszt kívánunk az elbizonytalanodott felvidéki magyarság hátába emelni. Tudatván, hirdetvén, hogy a magyarság megmaradása bár mindan�nyiunk szabad vállalásán áll vagy bukik – oda kívánjuk
mögé állítani a Kegyelmet, a Mindenható támogatását
is.
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Rieger Tibor: Mária a kis Jézussal és az áldozati báránnyal
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Duray Miklós – geológus, politikus, író, a
SZAKC elnöke
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Magyarok Nagyasszonya szobrának királyfiakarcsai felállításában fővédnöki szerepet szánt nekem a Szoborbizottság. Úgy érzem,
hogy ez a feladat túllép minden felekezeti vagy hitbéli
meggyőződésen, mert az ebben való részvétel olyan magyar nemzeti ügy, ami a több mint ezer éves európai típusú államiságunk alapja. Nagy dolog, hogy a szoborállításra éppen László királyunknak szentelt évben kerül sor. A
kettő egybeesése erősíti az üzenetet: hittel és elszántsággal
lehet megalapozni a jövőt.

Kozma Imre – irgalmasrendi szerzetes, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója
A szobrászművész, Rieger Tibor osztálytársam volt a Győri
Bencés Gimnáziumban. Osztálytársaiként akkor figyeltünk fel
rendkívüli tehetségére, amikor találkoztunk első alkotásaival.
Büszkék voltunk rá, amikor művei által a keresztény világnézet
csodálatos boltozatát emelte fejünk fölé, amely nem a hatalom
szülötte, hanem az evangéliumi életet élő kevesek tetteinek a
gyümölcse.
Jó szívvel ajánlom az országjárók figyelmébe Rieger Tibor
köztéri alkotásait, köztük a Királyfiakarcsán felavatandó Magyarok Nagyasszonya szobrát. Remélem, hogy a szobor és a
szoborállítás ügye nemcsak minket, magyarokat hoz közelebb
egymáshoz, hanem a szlovákokat is segíti abban, hogy elhig�gyék, nekünk össze kell fogni, ha meg akarunk maradni a Kárpát-medencében kereszténynek, magyarnak vagy szlováknak.
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Lezsák Sándor – költő, az Országgyűlés
alelnöke, a BGA kuratóriumának elnöke
Kis település nagy eseménye lesz a királyfiakarcsai szoborállítás, amely páratlan a maga nemében. Sok fontos
ügyet kezdeményeztek civilek, de hogy egy szoborért fogjanak össze, még nem fordult elő. A kezdeményezés jelentőségét emeli, hogy a kereszténység ma fenyegetett helyzetben van Európában. Ennek tudata ad plusz erőt a bizottság
munkájának és a magyar közösségek összefogásának. A
szoborállítást a helyi kezdeményezések sorából kiemeli az
összefogás, amely létrejött a támogatására és a szellemi erőtér, mely Kárpát-medencei üggyé formálta e kis felvidéki
közösség célját.

Rieger Tibor: Volt egy ország (1980)
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A védnökök üzenetei
Batta György – író, újságíró
Vajon hogyan született meg Rieger Tibor szívében-lelkében az elhatározás, hogy megajándékozza a királyfiakarcsaiakat egy szoborral? Hálából, mert élete nyitóéveit falujukban, a Csallóközben tölthette, s ott kitárulkozó,
szeretetteljes, kedves emberek körében, a Petőfi megénekelte alföldi tájban, Tündér Ilona földjén cseperedhetett?
És vajon a szobrásznak miért éppen pályafutása csúcsán, élete hetvenes éveiben támadt ez a terve? És vajon
miért a Magyarok Nagyasszonyát mintázta meg, kezében Szent Koronánkkal?
Bizonyos vagyok benne, hogy Rieger Tibor ajándéka a
hűség és a cselekvő szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása, s mert az ő Isten dicsőségére született életműve nem csak a hazájában, hanem a világ bármely pontján
érték (lenne), alkotása megérinti majd a benne gyönyörködőket. Ha pedig el tudjuk hinni – én igen! –, hogy az
ilyen remekművek nem csak gyönyörködtetnek, hanem
az ábrázolt alak jelenlétét is hordozzák, akkor elmondható: hitünket erősíteni jön közénk a Magyarok Nagyasszonya ezekben a nehéz időkben. Mutatja az egyetlen jó utat,
melyet Szent Koronánk, a jézusi Újszövetség, a szeretet
törvénytáblája testesít meg. És bár a Boldogasszony Királyfiakarcsára érkezik, a szobrot az egész Felvidék a magáénak érezheti – nem csak mi, magyarok, hanem minden velünk együtt élő, más nemzetiségű testvérünk.
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Életem nagy ajándéka, hogy ez a szobor megszületett,
és augusztus tizenkilencedikétől kezdve örökre velünk
marad.
Isten hozott, Égi Édesanyánk!

Puss Sándor – kassai jezsuita szerzetes
Nagy megtiszteltetés számomra, és mondhatom, az
egész Jezsuita Rend számára, hogy csallóközi szerzetesként
(egyetlen papként) az én nevem is felkerült a védnöknek
javasoltak listájára.
Csallóköz területén valaha több szerzetesrend működött,
jelenleg már csak idős nővérek élik itt csendes életüket –
bizonnyal értünk, csallóköziekért is imádkozva. A Magyarok Nagyasszonya oltalmazza egész Felvidéket, s ebben az
évben különösen a Szoborbizottságot, hogy tervüket méltó
módon valóra tudják váltani.

Rieger Tibor Pázmány
Péter domborműve
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A lelki védnökök üzenetei
Pázmány Péter – esztergomi érsek
Litánia
Boldogságos Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szent szüzeknek Szüze,
Krisztusnak szent Anyja,
Irgalmasságnak Anyja,
Isteni malasztnak Anyja,
Tisztaságnak Anyja,
Szeplőtelen szűz Anya,
Makula nélkül való Anya,
Minden szerelemre méltó Anya,
Csudálatos Anya,
Teremtűnknek Anyja,
Megváltónknak Anyja,
Nagy okosságú Szűz,
Tisztelendő szent Szűz,
Dicséretes szent Szűz,
Hatalmas szent Szűz,
Kegyes és irgalmas Szűz,
Igazságnak tüköre,
Bölcsességnek királyszéki,
Mi vigasságunknak oka,
Lelki edény,
Tisztességes edény,
Ájtatosságnak méltó edénye,
Elrejtett titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,
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Elefántfogból csinált szép torony,
Aranyból épített szép ház,
Békességszerzésnek szekrénye,
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegeknek egészsége,
Bűnösöknek oltalmazója,
Nyavalyások vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Angyalok királyné asszonya,
Pátriárkák királyné asszonya,
Próféták királyné asszonya,
Apostolok királyné asszonya,
Mártírok királyné asszonya,
Vallástevők királyné asszonya,
Szüzeknek királyné asszonya.
1606

Pázmány Péter síremléke
a pozsonyi Szent Márton
dómban
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Prohászka Ottokár – székesfehérvári
püspök
Nagyboldogasszonyra1
Amikor Velence a tenger királynője lett, fényes ünnepet tartott, aranyos hajón kivonult a dózse, s aranygyűrűt dobott a
tengerbe; eljegyezte Velencének a tengert. Eljegyezte, hogy hű
legyen, s ne kegyetlen, hogy hullámai gyöngyöket görgessenek, s el ne söpörjék palotáit, hogy a tenger lehelete hősöket
és szenteket neveljen.
Tenger a világ, zivataros; népek és országok csak zátonyokon állnak, nincs maradandó városuk. De azért az Isten terveit kell minden népnek küzdve, tűrve, haladva, fejlődve megvalósítani, s biztosítani létét az idők tengerében.
Magyarország kis sziget idegen népáradatban, hullámok
csapdossák; aggodalmak, remények járnak fölöttünk; tengerünk nemigen van, amely nemzeti haladásunkat, gazdagodásunkat előmozdítaná, melynek leheletétől hősök és
szentek lelkesülnének, de a „Tenger Csillaga” mégis mosolyog felénk. Kilencszázados történetünk verőfényében éppúgy, mint mély árnyaiban ott látom alakját, amely az égből
leszáll, s megáld; hallom nevét, amely a királyok és hősök
nevei mellett és fölött hangzik, mint angyalének; ez az alak,
ez a név: Mária. Szent István neki ajánlja föl életének esthajnalán a koronát, hogy valamint neki esti csillaga volt, úgy
nemzetének hajnalcsillaga legyen; neki adja át népét, hogy
Nagyboldogasszonya, Úrnője legyen.
1 Prohászka Ottokár: Összegyűjtött munkái XII. Ünnepnapok,
emlékezések. Budapest, Szent István Társulat, 1927. 120-122.
(http://nagyteteny.emecclesia.hu/index.php?pageid=1162&esemeny=1444255200)
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I. Nagyboldogasszony… először hitünknek asszonya. Az a
kereszténység hódította meg a magyart, amely a Szent Szűz
alakjával, tiszteletével és szeretetével köszöntött be a világba.
Az az evangélium hódította meg a magyart, amely az angyal
köszöntésével kezdődik, amely a Szent Szűz alázatával lép a
világba, és amelynek első híve a Szűz, boldog, aki hitt (Lk 1,
45). Nagyasszonynak hívtuk, mert nagy hatalmát fölértettük.
Hatalmas méltóságából s belső kitűnőségéből (Szeplőtelen,
kegyelemteljes, páratlan Szűz, mennybe fölvitt) folyik, ő valóban királyi lélek: Istenhez legközelebb, frigy szekrénye; szívébe
vette bele magát az Úr; szeretetét anyai tejjé, bánatát istenanyai
könnyé forralta. Őt szereti az Úr leginkább: Hallgass rám, leányom… elbűvölte a királyt szépséged (Zsolt 44, 11-12). Légy
engedelmes – mondja neki az Úr.
Ez asszonynak járó hódolat a legfényesebb, a szívek hódolata: Megáldott téged, leányom, a Magasságbeli Isten (Jud
13, 18). Lelkesülnek érte: Csak tekints reánk, és mi örömest
leszünk szolgái a királynak (vö. Ter 47, 25). Áldást hozó hatalom!
Légy a mi Úrnőnk új századokra, hogy míg Istent keressük,
általad megtaláljuk.
II. Nagyboldogasszony… a magyar nép művelődésében
s nemesbülésében. A legbiztosabb nevelés a jóért, szépért,
gyöngédért való lelkesítés; a szívek megnyílnak a szentnek,
jónak, szépnek szeretetétől; az erkölcs finomodik a tisztaságnak, a szeplőtelen szüzességnek behatásától. A népek először templomokat emelnek; de ha a Szűzanya képét tisztelik,
ezekbe a templomokba az erkölcs, a művészet is bevonul. A
magyar nép művelődését is a Szent Szűz szeretete hordozta: a
nép olvasóján tanulta a hit titkait a Szűz érzelmeinek keretében; a magyar katolikus nemesség másfél századon át a Má-
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ria-kongregációkban fejlesztette ki jellemét; az első főiskola, a
Pázmány-egyetem alapszabályai megkívánják, hogy tanárok s
tanítványok készek legyenek a szeplőtelen fogantatásért síkra
szállni.
Mi lesz ezentúl? Találtok-e szebb, finomabb eszményt? Jobb
iskolát az erkölcsnek? Kilencszáz év óta hány templomot építettünk tiszteletére, s nem értük be velük, szebbet szeretnénk?
Hány képét teremtették meg művészek ihletettségük elragadtatásában? Térden állva festették, s mégis azt mondják: ez nem
az. Aki ránéz, foglya lesz: Vigyél magaddal, ó, Szűz! (Vö. Én
1, 4)
III. Nagyboldogasszony… a magyar nép hivatásának
őrangyala. 1896. szeptember 28-án volt 500 éve, hogy
Nikápolynál török és magyar először szemben állt. Háromszáz éven át szinte nincs más hivatásunk, mint hogy
a kereszténység lovagjai, a Szent Szűz választott vitézei
voltunk. Hősiességünk fölött az ő képe, az ő zászlaja lengett. Ha el kellett volna vesznünk, zászlaja lett volna szemfödőnk, s csendítésünk az Ave Maria estharangszava.
Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve? Új harcok, a kultúra harcai; új küzdelmek, a népboldogulás küzdelmei várnak
ránk. Szellem, ész, munka, erény ezentúl a fegyver; megbírja
majd a nemzet karja ezeket is? Ha hisz és szeret, ha téged tisztel, ha erényeidet saját életébe oltja: nemcsak hogy megbírja,
de már a győzelem koszorúja után nyújtja ki kezét. Maradjunk
ez alapon: a népeknek élete nemcsak vértócsákba, hanem fertőkbe is veszhet. A fertőkbe nem jutunk, ha a hit erejével s az
erkölcs lelkével a kultúrmunkához fogunk, hiszen nála van az
élet és az erény minden reménye (vö. Sir 24, 25).
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Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök szobra a Lakiteleki Népfőiskolán. A szobor Kligl Sándor alkotása
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Esterházy János – felvidéki magyar
politikus
Két kincset őrizve1
A Szlovákiában élő magyarság éppúgy, mint a magyar
nemzetnek minden egyes tagja, két kincset őriz szívében
és lelkében és ez a két kincs: a magyarsága és a keresztény
mivolta. A magyar nemzetnek évezredes történelméből
láthatjuk, hogy legnagyobb fiai, legnagyobb alkotói egyaránt voltak magyarok és keresztények, egyaránt szolgálták
a hazát és az Istent.
Azt hiszem, egyetlen mai nemzet történelmében sem találunk annyi viszontagságot, mint éppen a magyaréban. De
ezekből a viszontagságokból értékes tanulságokat vonhatunk le. Amikor az ország és a nemzet nemegyszer a teljes
romlás szélén állt, és pogány kezek már meg akarták húzni
a lélekharangot a magyar nemzet fölött, mindig beállott
olyan fordulat, mely megóvta az elpusztulástól a nemzetet
és újra felvirágoztatta.
A világháború befejeztével a trianoni és versailles-i békediktátumok után, amikor a magyar nemzet ezer sebből vérezve, megfosztva jóformán minden ellenálló képességétől,
halálraítélten vergődött, akkor a nagybeteg nemzet testét
1919 tavaszán végképp hatalmába akarta keríteni a sátán a
kommunizmus formájában. De mi történt?
Egy maroknyi magyar, aki egytől-egyig keresztény-nemzeti alapon áll, kibont egy hófehér zászlót Szegeden, és átjön a Dunántúlra, bevonul Budapestre. Eltűnnek a vörös
1 Esterházy János: Két kincset őrizve. Új Hírek, 1940. 12. 24.
(http://www.pazmaneum.com/ismerjuek-meg-esterhazy-janos-eletet/)
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zászlók, eltűnik a sarló és a kalapács, eltűnik a sok álpróféta, hogy helyet adjon a nemzeti színű lobogónak, melynek lengése biztosítja a keresztény templomokban az istentiszteletek zavartalan lefolyását, és amely a kétségbeesett,
sokat szenvedett magyar nemzetet megnyugtatja, tetterőre
serkenti és megkezdődik az ország második újjászületése,
újraépítése keresztény nemzeti alapon.
Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és
Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől
egy pillanatig sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és melynek
varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon.

Nagy János: Esterházy János szobra, Budapest.
Fotó: Szelényi Károly
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Mindszenty József – esztergomi érsek
Beszéd a kölni dómban – Az ország felajánlásairól1
Ünnepeljük ma itt ebben a gyönyörű Istenházában a Szent
István-i jubileumot és beszéljünk ikergondolatáról, a Patrona Regni Hungariae-ről, a Magyarok Nagyasszonyáról. 1038.
augusztus 15-én, az Isten Anyjának mennybevétele napján,
amit már a következő esztendőben Magyarok Nagyasszonya
ünnepének is neveztek, Szent István királyunk haldokolva
magához hívatta az ország egyházi és világi felelős vezetőit
és a Szent Korona jelenlétében megemlékezett népünknek
árvaságáról itt Közép-Európában, a nagy átjáróhelyen, és
ágrólszakadtságunkról itt Európában, s fogta a Szent Koronát és fölajánlotta az Isten Anyjának. Mert ahol emberekben
nincs segítség, ott a természetfölöttitől kérünk segítséget
Őnála. Ez egy gyönyörű ténykedés volt, méltóan fejezte be
Szent István életművét. Ez a felajánlás kezdeményezésben
egyedülálló a nemzetek és a világ történelmében.
A második fölajánlás követte az elsőt, mindjárt az Árpád-ház kihalta után, 1317-ben, amikor Anjou Róbert
Károly legyőzte az évtizedeken keresztül rendetlenkedő,
fegyelmezetlen oligarchákat, és akkor ő is fölajánlotta Szepeshelyen Magyarországot a Magyarok Nagyasszonyának.
És a művész oly szépen meglátta a Patrona Hungariae gondolatának helyességét és lényegét! Az oltárképen az Isten
Anyja, a Magyarok Nagyasszonya koronáz a nemzet színe
előtt.
Harmadszor 1693-ban, a 456 esztendős török idők vége
felé ajánlották fel az országot Máriának. Akkor a király
1 Mindszenty breviárium. Magyarok Mindszenty Mozgalma, 1998. 1819. Elhangzott 1973. május 1-én.
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augusztus 15-én odaállott az oltár elé, és latin nyelven
megköszönte az Isten Anyjának, hogy a törököktől megszabadította az országot. És fogadalmat is tett akkor, hogy
mindazokat a templomokat, amik akár a török által, akár
az idő foga által elpusztultak magyar földön – mert nekünk
nincsenek régi templomaink, mint itt a boldog kölnieknek
is van –, azokat ő mind helyreállítja.
Aztán a millennium idején, 1896-ban I. Ferenc József
apostoli király és Vaszary Kolos hercegprímás ajánlották
fel Magyarországot a Magyarok Nagyasszonyának.
És a nép nem volt távol ezektől a fölajánlásoktól. Ez gyönyörű kezdeményezés a történelemben. Utána példaképpen vették át Franciaország, Németország, Lengyelország,
Dánia és így tovább. Csak van valami különbség a kettő között. A többi nemzetnél
általában csak vallási jellege volt. A Szent István-i
ténykedésben pedig volt
közjogi jelleg is. És a
magyar nép bekapcsolódott rendkívül erősen
a Nagyasszony tiszteletébe. Szent Gellért megtanította a magyarokat
városról városra, faluról
falura a Mária-tiszteletre. Ez nekünk történelmi jellegzetességünk, és
ezért is ragaszkodunk a
Rieger Tibor máriaremetei MindszentyMária-tisztelethez.
szobra.
Fotó: Bojtos Anita
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A szoborállítás szervezői
Bethlen Gábor Alapítvány
Bethlen Gábor születésének 400. évfordulóján egy róla
elnevezett Alapítvány létrehozását határozta el nyolcvanöt nemzetféltő hazai személy, akik aláírták – majd 1980
húsvéthétfőjén a kultuszminiszternek átadták – a működés engedélyezését kérő hivatalos beadványt. A Nagy
Fejedelem emlékére kezdeményezett Alapítvánnyal, az
utódállamokban élő – emberi és nemzetiségi jogaikban
korlátozott; vagyonuktól, nyelvi-kulturális örökségüktől
megfosztott – magyaroknak akartak szervezetten segíteni,
számukra szellemi, lelki, anyagi támaszt nyújtani. A keletés közép-európai térségben elsőként létrehozott új polgári
összefogás alapítói: Illyés Gyula, Németh Lászlóné, Kodály
Zoltánné és Csoóri Sándor – a Király Tibor jogtudós által készített Alapszabállyal és 100 000 Ft összeggel – 1982ben hozták létre a Bethlen Gábor Alapítványt. A szervezet
megkezdte nyilvános működését, de „hivatalosan” csak
1985-ben legalizálták.
Az 1980-tól működő Bethlen Gábor Alapítvány hazai
és külhoni magyarok áldozatkészsége, valamint kurátorai
munkája révén, azok anyagi, szellemi és lelki támogatásával
szolgálja a nemzetet. Kitüntetéseivel, programjaival és szolidaritási akcióival úttörő szerepet vállalt a nemzeti összetartozás szolgálatában, a kelet- és közép-európai szellemi
együttműködésben, a mai határainkon túl élő magyarság
hazai megismertetésében, kiváló képviselőinek, értékeinek
népszerűsítésében, a magyar–magyar kapcsolatok ápolá-
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sában. Alapítói, kurátorai, titkársága tagjai közreműködtek
a rendszerváltás folyamatában, például a Bibó-emlékkönyv
és az 1987 őszi lakiteleki találkozó megszervezésében, a
nemzetépítő Magyar Demokrata Fórum mozgalom létrehozásában és megszervezésében, a Hitel, az Illyés Közalapítvány, a Duna TV és más nemzeti intézmények létesítésében. Döntő szerepük volt a Magyarok Világszövetsége és
számos külhoni magyar civil szervezet újjáalakításában,
hazai kapcsolataik fejlesztésében, az utódállamok magyar
tannyelvű oktatásának támogatásában. Évente adományozott kitüntetéseik (Bethlen Gábor-díj, Márton Áron
Emlékérem, Teleki Pál Érdemérem, Tamási Áron-díj)
ösztönzik a magyarság – benne a diaszpóra – értékeinek,
alkotóinak megismerését és elismerését, a magyar szellemi-kulturális örökség védelmét. A kulturális együttműködés kiemelkedő külföldi képviselőinek kitüntetése fontos
jelzés, a magyar civil társadalom elismerő gesztusa. Az
elmúlt évtizedek során negyven ország mintegy négyszáz
jeles személyiségét, intézményét és egyesületét tüntették ki
határon innen és túl végzett nemzetszolgálatukért.
A Bethlen Alapítvány megalakulása óta a magyarok szolidaritási akcióinak egyik éltetője, kezdeményezője volt.
Kezdve az erdélyi falurombolás elleni tiltakozásoktól a Dunaszaurosz fölépítését akadályozó akciókig, a rendszerváltást előkészítő fórumokon át, a lengyel, a német, a cseh, a
romániai megmozdulások támogatásán keresztül, a külhoni magyar diákok, a száműzöttek, menekültek segélyezéséig. Az 1989/90. évi rendszerváltásban az Alapítvány kuratóriumának, holdudvarának meghatározó szerepe volt.
Kurátorai, kitüntetettjei révén azóta is a hazai civil társadalom, a közélet tényezője maradt. Fontos megemlíteni az
emlékjelek pártolását:
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2004-ben Rieger Tibor Budavárból kitiltott Teleki Pál tudós-államférfi szobrának balatonboglári fölállítása közreműködésükkel valósult meg.
2013. október 23-án Kolozsváron Bethlen Gábor – Péterfy László alkotta, közadakozásból létesített – egészalakos bronzszobrát avatták fel.
2017-ben Rieger Tibor királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya-szobra fölállítását is közadakozással segítik elő.
A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 2017-ben.
Elnök: Lezsák Sándor, Kurátorok: Bakos István (ügyvivő), Bartos Mónika, Dr. Béres József, Bíró Zoltán, Hágen
Ádám, Házi Balázs, Magyary Rozália, Nagymihály Zoltán,
Németh Ágnes, Dr. Petrik Béla, Szabó András, Szalai Attila. Munkatársak: Arató György, Baráth Dóra, Bojtos Anita,
Bordi Károly, Kalmár Judit.

Petőfi Baráti Társulás1
A Karcsaország felső részén működő szervezet 2001. december 10-én alakult Királyfiakarcsán. Elnöke Erdős Péter,
alapító tagjai az elnök mellett Marczell József alelnök és
Varga Tünde pénztáros. A megalakulás után az elnökségbe
valamennyi karcsai településről választottak tagot. Legfőbb
küldetései között a magyar örökség, a nemzeti öntudat
megőrzése, a magyar és egyetemes kultúra értékeinek közvetítése, népszerűsítése, terjesztése, az anyanyelv ápolása, a
hagyományőrzés szerepelt.
1 Szerencsés Magdolna írása alapján

– 73 –

Szíves kalauz
A Petőfi Baráti Társulás nemcsak Karcsaország népének,
a kultúrát kedvelőknek közege, hanem Csallóközt szerető,
Csallóközben gondolkodó, tenni és alkotni akaró tagokból
álló közösség. A tagság létszáma kétszáz feletti.
Az elmúlt évek során a vendégek között számos magyar
művész, író, közéleti személyiség, zenekar megfordult Karcsán. 2003. augusztus 20-án baráti együttműködési szerződést írt alá a Zirc melletti Pénzesgyőr községgel. A 2009-es
év meghatározó volt a társulás életében. A Magyar Művészetért Díj kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra
Petőfi Sándor halálának 160. évfordulójára Petőfi Sándor
Emlékdíjat alapított és adományozott. A karcsaiak nagy
megtiszteltetésnek tekintették, hogy a Kuratórium 2009.
január 19-én a PBT akkori székházában, Erdőhátkarcsán
tartotta nyilvános ülését, és itt hozta meg döntését a díjak
odaítéléséről. A Kuratórium döntése alapján a Petőfi Baráti
Társulás is a díjazott civil szervezetek között szerepelt.
2011 augusztusában Szalay Gyula esperes-plébános felszentelte azt a keresztet, amely a PBT 10 éves jubileumára
készült. A szervezet 2016-ban, megalakulásának tizenötödik évfordulóján ünnepi évet hirdetett.

Szövetség a Közös Célokért Társulás
(SZAKC)
A Szövetség a Közös Célokért küldetése a szlovákiai magyar közművelődés támogatása, az oktatásügy fejlesztése, a fiatal magyar nemzedék szellemi és lelki gazdagítása. A társulás 2001-ben alakult. Elnöke Duray
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Miklós, igazgatója Pogány Erzsébet. A jogi személyek társulását öt országos szervezet (Csemadok, MKP, SZMPSZ,
SZMSZSZ, SZMCS) hozta létre, s örömteli, hogy 2016-ig
huszonháromra emelkedett tagszervezeteik száma, s egyre bővül a tevékenységi körük. A SZAKC tevékenységi
körébe tartozik a közös érdekek képviselete, a státustörvényből adódó lehetőségekről való tájékoztatás mellett a
Felvidék Ma internetes hírportál és a Felvidéki Magyarok
internetes folyóirat megjelentetése; a publikációs és kiadói
tevékenység felkarolása, továbbá tanfolyamok, szemináriumok, társadalmi és kulturális események szervezése,
előadói és művelődési tevékenység kifejtése, felmérések és
kutatások végzése; a legújszerűbb szolgáltatások, a szociális segítőtevékenység, a jogsegélyszolgálat és a Felvidéki
Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működtetése. Kollégáik jogsérelem ügyében megkereshetőek, csatlakoztak a
Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálathoz. A 14
helységben működő irodáikban az esetekről feljegyzést készítenek, s az ügyekben közvetítőként lépnek fel.
A társulás bekapcsolódott a családlánc építésébe, magyar
nyelvű párkapcsolati és a civilek szolgálatában álló tanácsadást folytatnak, civil információs napokat tartanak. Fontos feladatuk a magyarországi megyei Civil Információs
Központokkal (CIC) az együttműködés. Tagszervezeteink
számára közös egyeztető fórumot működtetnek, sikeres
pályázatokat valósítottak meg. Bekapcsolódtak a Felvidéken folyó közösségszervező munkába, s a Kárpát-medencei kapcsolatok erősítését is feladatuknak tartják. Közreműködtek pl. a kolozsvári Bethlen Gábor-szoborállításban
és Rieger Tibor Királyfiakarcsának adományozott Magyarok Nagyasszonya szobra fölavatásának is a főszervezői között vannak.
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A Bethlen Gábor Alapítvány felvidéki
és (cseh)szlovákiai kitüntetettjei (19882017)
Bethlen Gábor-díjasok:
Duray Miklós, Bohumil Hrabal cseh író, Dr. Janics
Kálmán (mindhárman 1988)
Turczel Lajos (1989)
Dobos László (1991)
Ľubomír Feldek szlovák költő (1992)
Koncsol László (1994)
Vojtech Kondrót szlovák műfordító, költő (1997)
Herczegh Géza Gábor jogtudós (2000) *
Vadkerty Katalin (2003)
Erdélyi Géza (2008)
Bohumil Doležal cseh politológus, Király Tibor akadémikus * (mindketten 2010)
Csemadok (2011)
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Márton Áron Emlékéremmel kitüntetettek:

Zsére község (1988)
Bíró Lucián atya (1989)
Géczi Lajos tanár (1993)
Királyhelmec város (1994)
Zalabai Zsigmond (1999)

Teleki Pál Érdeméremmel kitüntetettek:
FÓRUM Kisebbségkutató Intézet (2006)
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (2007)
Balassa Zoltán (2009)
Pogány Erzsébet (2010)
Hábel György, MÁV mérnök (2012)*
Bartók Csaba (2013)
Szanyi Mária (2016)

* Felvidékről kitelepített, Magyarországon élő személyek
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BGA Magyarok Nagyasszonya
szoboralap
Befizetők 2017. július 18-ig
J. Király István, Budapest
Bethlen Gábor Alapítvány, Budapest
Wurst Erzsébet, Bécs
dr. Gász József, Gödöllő
Paulin Ferenc, dr. Kókai K.
Csoma Zsigmond és neje, Budapest-Kisoroszi
Dobos László, Budapest, védnök
Vass Ildikó, Budapest
Prokopp Mária, dr. Prokopp I., Budapest, védnök
Dr. Heltai Györgyné, Léderer E., Kertész K., Boros
György, Hartai Cs., Gödöllői Értelmiségi Kör
Dr. Heltai Györgyné, Reiszné, Ján I. Targovány I., Gödöllői Értelmiségi Kör
Dr. Heltai Györgyné, Papházi J., Koncz Cs. Hasbergné Hurta É., Dr. Gyulai G., Dr. Heltai Gy., Gödöllői
Értelmiségi Kör
Hegyi Ferenc, Budapest
Magyary Rozália, BGA kurátor, Budapest
Zabolai Csekme Éva, Budapest
Béres Merse, Budapest
Dr. Béres József, BGA kurátor, Budapest
Dr. Béres Józsefné, Budapest
Regőczy-Béres Melinda, Budapest
Béres Marcell, Budapest
Herczeg Melinda, Budapest, védnök
Kerékgyártó Antalné, Budapest
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Drubitsné Oláh Irma, Budapest
Bándli M., Fadgyas L., Budapest
Liptay Katalin, Budapest
Szilágyi Sándor dr. és neje
Krasztel István, Budapest
Laczkovits József, Budapest
Martényi Árpád, Budapest, védnök
Rónavölgyi Ilona, Budapest
Ress Imre, Budapest
Hőnigné Zádor Éva Mária, Aszód
Dr. Horváth László, Budapest
Bakos István, BGA kurátor, Budapest
Hargitai Gábor, Budapest
Szabó Péter, Budapest
Horváth Péter, Budapest
Rákóczi Klub, Budapest
Kosztolányi Gyula
Szomolányi István
Dr. Németh Zsoltné
Kovács Gergelyné Szabó Irén, Budapest, védnök
Bartal Dénes és neje, Budapest
Dr. Szabó András, BGA kurátor, Budapest, védnök
Dr. Gazdag Ferencné, Budapest
Bujdosó Géza és neje, Bujdosó Attila
Dr. Fejér László Árpád, Fejér Lászlóné, Budapest
Kő Pál szobrászművész
Házi Balázs, BGA kurátor, Budapest
Szabó István, Tököl
Tóth Zoltán
Fekete Jánosné, Kiskunfélegyháza
Bakos Júlia, Bakos Rozália, Bakos Dániel, Budapest
dr. Szilágyi Sándor
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Kovács Nóra, Budapest
Dabas Város Önkormányzata, Dabas
Jászok Egyesülete, Budapest
Bődi Mária
Dr. Bíró Zoltán, BGA kurátor, Budapest
Összesen 82 fő
Befizetett összeg összesen: 1 629 777 Ft
A fenti adatok a 2017. július 20-i állapotot rögzítik. A
listát az OTP Bank kimutatásai nyomán készítettük el.
Köszönjük a közadakozás befizetőinek, hogy a Szoborbizottság felhívása nyomán csatlakoztak Királyfiakarcsa és a
Csallóköz népét szolgáló magyar szolidaritási akciónkhoz:
Rieger Tibor Magyarok Nagyasszonya-szobrának fölavatásához.
Támogassuk az új szakrális emlékjel létesítését közadakozással! Tisztelettel kérjük, hogy akik tehetik, lépjenek be
az adományozók körébe, legyünk még többen a szoborállítók listáján.
A közadakozás résztvevői névsorát folyamatosan közöljük Alapítványunk megújuló honlapján.
További támogatók a BGA Magyarok Nagyasszonya szoborállítási tevékenységében:
Nemzeti Együttműködési Alap (pályázati támogatás),
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Lakiteleki Népfőiskola
Alapítvány, Antológia Könyvkiadó, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Béres Alapítvány,
IKON, Kisboldogasszony Bazilika (Máriaremete), Ester-
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házy János Emlékbizottság, Nemzeti Fórum Egyesület,
Magyar Örökség és Európa Egyesület, Rákóczi Szövetség,
Hitel folyóirat, Mika Sándor Egyesület, Százak Tanácsa,
Eötvös Kollégium Baráti Köre, FC DAC 1904 (Dunaszerdahely), Jászok Egyesülete, Pro Hungaris Kulturális
Értékközvetítő Alapítvány, Misztrál Együttes, Herczeg
Károly Egyesület, Magyar Baráti Közösség (USA), Kaláka
(Bécs).
Szelényi Károly fotóművész, Nagy András grafikus, Esterházy László kanonok, Juhász Judit, illetve: Bartos Mónika, Bartók Csaba, Batta György, Kovács Gergelyné, Martényi Árpád, Prokopp Mária, Puss Sándor, Szabó András,
Szanyi Mária, Szíjártó István védnökök; a BGA kurátorai:
Bakos István, Dr. Béres József, Bíró Zoltán, Hágen Ádám,
Házi Balázs, Magyary Rozália, Nagymihály Zoltán, Németh Ágnes, Dr. Petrik Béla, Szabó András, Szalai Attila,
valamint Pogány Erzsébet, Agócs Sándor, Csaba László,
Bágya Rita, Kalmár Judit, Geröly Tibor, Kiss Melitta, Bordi
Károly, J. Király István, Nagy Gyula, Arató György, Bojtos
Anita, Baráth Dóra, Nagy Sándor, Dénes Beatrix, Németh
Szilvia, Weninger Nóra közreműködők.
Budapest, 2017. július 25.
Összeállította: Bakos István ügyvivő kurátor
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Rieger Tibor: Befogadás emlékmű
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A szoborállítás felvidéki adományozói
2017. július 20-ig
Csáky Pál, EP képviselő, Európai Néppárt, Brüsszel
Királyfiakarcsa Önkormányzata
Gányovics Jana, Királyfiakarcsa polgármesternője
Egyházkarcsa Önkormányzata
Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere
Egyházkarcsai Egyháztanács
Boros Károly esperes
Karcsai Rózsafűzér Társulat
Mária Légió, Csallóközcsütörtök
Mudr. Horváth István és Etelka, Dunaszerdahely
Ing. Horváth Csaba és családja, Erdőhátkarcsa
PhD. Somogyi Mátyás, Prága
Csiba Gábor
Kucera Márton, Csallóköznádasd
MUDr. Pálffy Károly, Dunaszerdahely
Katona Rudolf és Márta, Dercsika
Dósa Sarolta, Dunaszerdahely
Bartansky János, OSP PUMP, Dunaszerdahely
Nagy József és Erzsébet, Egyházkarcsa
Matus Iván és Beáta, Egyházkarcsa
Chovan Attila
Mgr. Hegedűs László és Zsuzsanna, Királyfiakarcsa
Varga Éva, Dunaszerdahely
Ing. Schnábelt Károly és Dóra, Királyrév
A Megmaradásunkért Polgári Társulás, Nemeshodos
Pálinkás András – Mészáros Antal és Mária nevében,
Királyfiakarcsa
Mészáros Katalin, Kulcsárkarcsa
Borbély Lajos és Zsuzsanna, Amadékarcsa
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Paulisz Boldizsár, Alsóbodok
Stroud Ian és Hildegarde, Budapest
Erdős Péter és Ilona, Királyfiakarcsa
Tarjányi József és Anna, Sásony
Valasek Edit, Királyfiakarcsa
Both Ernő és családja, Királyfiakarcsa
Csonga Jenő és Adrianna, Dunaszerdahely
Mészáros Klára, Királyfiakarcsa
Kiss János és Adrianna, Királyfiakarcsa
Szerencsés Mária, Keszölcés
Kulcsár Tibor és családja, Dunaszerdahely
Simon Jenő és Gabriella, Dunaszerdahely
Lukács Béla és Olga, Etrekarcsa
Iró István és családja, Dunaszerdahely
Szerencsés István és Magdolna, Dunaszerdahely
Hervay László és családja, Amadékarcsa
Bartal Etel, Etrekarcsa
Gyökeres Márta, Somorja
Pénzesgyőr Baráti Köre, Pénzesgyőr
Méhes János és családja, Amadékarcsa
Vivat Vinum Baráti Társulás, Karcsa
Molnár Győző és Eleonóra, Dunaszerdahely
Tatár Éva, Dunaszerdahely
Ing. Marczell József, Erika és a család, Királyfiakarcsa
Kontrola Originality s.r.o., Dunaszerdahely
Csáky Gizella, Királyfiakarcsa
Mészáros Dénes és Edit, Nyékvárkony
Ing. Mátis Tibor, Márta és a család, Dunaszerdahely
Ing. Szerencsés Sándor és Lídia, Dunaszerdahely
Ing. Molnár Tibor és családja, Nagyabony
Nemzetközi Szent György Lovagrend, Dunaszerdahely
Ing. Szabó Tibor, Felsőpatony
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Ing. Szomolai Ernő, Dunaszerdahely
Erdős János, Budapest
Szabó Ödön és Éva, Etrekarcsa
Ing. Bors Imre és Jolán, Királyfiakarcsa
Csiffári Ferenc és Zsuzsanna, Pinkekarcsa
Mészáros László és Renáta, Kulcsárkarcsa
Nagy Dániel és Margit, Királyfiakarcsa
Gódány Piroska, Amadékarcsa
Bódis Erzsébet, Amadékarcsa
Bartansky Péter, Dunaszerdahely
További támogatók:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Budapest,
Alapítvány a Közjóért, Budapest.
A Petőfi Baráti Társulás vezetősége ezúton fejezi ki a tagságnak és mindazon személyeknek, akik a munkálatok és
az előkészületek során közreműködtek, bármi módon segítették és támogatták a Magyarok Nagyasszonya-szobor
felállítását Királyfiakarcsán.
Az adakozók nevei a nyomdába kerülés időpontjáig
(2017. július 20.) vannak felsorolva.
Összeállította:
Erdős Péter – Pogány Erzsébet – Szerencsés Magdolna
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A szoborállítás médiatámogatói és
médiapartnerei
A szoborról 2017. július 15-ig a magyar nyelvű médiában
megjelent tudósítások, cikkek, interjúk, hírek alapján ös�szeállított névsor:
Kiemelt médiapartner:
Felvidek.ma hírportál – Pogány Erzsébet, Gecse Géza,
Cservenka Judit, Batta György
Magyar Távirati Iroda
Napilapok, hetilapok:
Új Ember – Prokopp Mária,
Új Szó szlovákiai napilap
Magyar Fórum – Medveczky Attila
Magyar Hírlap – Vitéz Anita
Magyar Kurir
Magyar Nemzet – Laczik Erika
Magyar Idők
Rendszerváltó Archívum – Házi Balázs, Nagymihály
Zoltán
Ausztráliai Magyar Élet – Csapó Endre főszerkesztő
Bécsi Napló - Deák Ernő főszerkesztő
Életünk (München)
Vasárnap katolikus hetilap (Kolozsvár)
Csallóköz hetilap
Esztergom és Vidéke hetilap
Remény szlovákiai magyar katolikus hetilap – Herdics
György
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TV és rádióadók:
Duna TV, MTV
Szlovák TV – Sepsi Városi TV – Bartók Csaba
Magyar Rádió / Kossuth, Bartók Rádió
Magyar Katolikus Rádió
Mária Rádió
Pátria Rádió, Pozsony
Vatikáni Rádió
Periodikák, időszaki kiadványok
Béres Egészség magazin
Első Kézből (Csemadok kiadványa)
Rákóczi hírvivő – a Rákóczi Szövetség lapja
Hírportálok, weblapok
Présháztársaság hírportál – Molnár Pál, kozterkep.hu
hírportál,
Petőfi Társulás honlap,
hirek.sk, bumm.sk, tenyek.sk hírportálok
Pestbuda hírportál, Polgár Info hírportál, Gondola
hírportál,
Bethlen Gábor Alapítvány honlap, Lakiteleki Népfőiskola honlap,
Lezsák Sándor honlapja, RETÖRKI honlapja, Béres.hu
honlap
Mika Sándor Egyesület honlapja,
HUNSOR svéd–magyar online hírportál
Összeállította: Bakos István – Pogány Erzsébet
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Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról!

