
UDVARDY IGNÁC:

KLOSTERNEUBURG
KOLOSTORDOMBJÁN

800 év óta áll Krisztus fellegvára. Az idők folyamán az épületek
belepték a domb tetejét, sőt az északi részen leszálltak a Duna
partig. A régebbi részek a sok századnak megfelelő stílusban
épültek, az új rész palotaszerű bécsi barok, zöldpatinás kupo
lákkal.

Közvetlen a domb alatt autóút, mellette vasút, aztán a
Duna, tehát hétvégén különösen nagy ott alant a nyugtalanság.
Ezrével rohannak az autók, motociklik. A Duna fűzfaligetes

erdeiben, a partokon, zátonyokon tízezer-számra lármáz, kacag,
ujjong a fürdőző bécsi nép.

A kolostor csendesen imádkozik ezekfölött; értékesebb s
messzebbható sugarakat küld, mint az idelátszó Bizamberg
két rádiótornya.

800 év óta nem dúlt itt ellenség, tehát sok drága kincs
maradt meg. A bazilika is az ősi még, de minden kor művé

szete, különösen a barok, amit lehetett, átalakított, átdlszített.

A Bazilikába belépve elcsodálkozunk a belső térkiképzé
sen, mert a barokosan túldiszített belső, arányaiban elárulja a
román eredetet. A szentély nagy és tágas lenne, ha a sok óriási
faragott karosszék nem foglalna el annyi helyet. A szentélyt a
főhajótól a magas, díszes rács teljesen elzárja. Ez a díszes hely
az Agostonrendi kanonok-szerzetesek liturgiája számára van
fenntartva. Az orgona is a szentélyben van. Pompás hangú
férfi- és gyermekkar énekel gregorián dallamokat a nagyhírű

Goller karnagy vezetésével. Megcsodáltuk orgonajátékát s az
énekkar pompás, fegyelmezett énekét!

Nagy művészi élmény itt egy misét meghallgatni. A hí
vők csak hallgatók és jó, ha kis misekönyvük nyomán követni
is tudják a gyönyörűen előadott szentmisét.

, :t nép ~iséie ~ főhajóban volt, a baloldalt elhelyezett 01
ta~nal. Az aldozta~o-pad a főhajó közepéri áll, a szentély-rács
el,ott"sz~badon, ~~nt egy nagyobb térdeplő. A baloldali oltár
nal őrzik az Oltanszentséget.
, . A nép miséjén a nép énekel. Szépen, halkan, jó ütemben
es Igen kedvesen..Idegennek úgy tűnik fel, hogy ezek mind
rendes, csendes, kissé bánatosan érzelgős emberek. Énekük
az emberben fölkelti a rokonszenvet irántuk.
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Verdun i oltár. Klosterneuburg sokrétűségelegjobban akkor
domborodik ki, ha a főkapun belépünk a Bazilikába. A bejá
rattól kétoldalt csodaszép kápolnák; azután a főhajó nagyszerű

arányai hatnak ránk. De ha a Verduni oltárhoz akarunk menni,
akkor a baloldali kápolnákat összekötő ajtókon át, mintegy 01
dalfolyosón vonulunk a főhajó mellett. A szentély baloldalán,
a sekrestye nagy e1őterétől balra, 10-12 lépcső katakomba-sze
rűen vezet le a Szent Lipót kápolnába.

Hat pillér s az oldalfalak 12 boltívet tartanak. Délfelé ra
gyogószép, ősi színesablakok.

Négy pillérköze ráccsal elzárt kalitka. Ezen a jól elzárt te
rületen van a "Verduni oltár", Verduni Miklós aranyműves

mester csodálatos szép alkotása, tűzben aranyozott bronzból
és sokszínű emailból.

Három sorban bibliai képeket vésett ki a mester a pátri
árkák, a mózesi törvény és Krisztus Urunk életéből. A két sor
előkép Krisztus életében teljesedett, sőt azáltal kapta célját és
értelmét. A kép művészi előadása tökéletes, tartalma bő for
rása lehet vallásos gondolatoknak. Valóságos "Biblia Paupe
rum". Ezen az oltáron vannak modern ereklyetartóban Szent
Lipót ereklyéi.

Hétköznap kitárul a kalitka egyik oldalán a művészi ko
vácsoltvaskapu két szárnya, s itt gyűlnek össze a liturgikus
mozgalam hívei, 50-60 gyermek és felnőtt.

Ide nem jön senki misét "hallgatni", mert itt cselekvően

részt vesz mindenki a szentmise áldozatban. A hangulat itt
nem magasan esztétikai, nem is bánatosan érzelmes, hanem
tevékeny, erőteljes, őskeresztényi.

Itt mindenki átérzi Krisztus misztikus testébe való tarto
zását. Úgy érezzük, ősi szent helyen vagyunk, s hasonlít hely
zetünk a katakombák őskeresztényeihez.

A liturgikus szentmise előtt e1őimádkozzák az Egyház reg
geli imáját. Az ima végeztével bevonul az áldozópap. Minden
misében van evangélium-magyarázat. Dr. Pius Parsch erőtel

jes, tömör mondatokban mutatott rá az egyházi év eme napjá
nak jellegzetességére, a gondolatra, melyben egész nap élnünk
kell.

Fölajánláskor nagy patenán szépen elrendezve viszi egy
hívő az oltárra a konszekrálandó ostyákat, kiszámolva az ál
dozópap és minden jelenlévő számára.

Szentmise után elmondtuk a zsoltárokat, s a mise utáni
imát.

A testvéri közösség érzése hatott meg elsősorban, s ebbe
a testvéri együttesbe beletartozott - ámbár magasan fölöt
tünk állott - az áldozópap is.

Beletartozott annyiban is, hogyegyütthaladt velünk, min
den mozdulatát a közönség cselekvése alá rendelte. A külön-
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böző korú és társadalmi állású gyermekek, leányok, asszonyok.
férfiak, mindenik a maga helyén szép rendben, mind együtt
imádkoztak, énekeltek, áldoztak. A "kánon" alatt mindenki
csendben volt a "Miatyánkig".

Ez az együtt-áldozás Krisztussal, pappal, hívőtestvéreink

kel, ez az együtt-cselekvés: kimondhatatlan jó érzés.

A liturgikus mozgalom a lényegre, a mély átérzésre és át
élésre törekszik. Ellenzői azt vetik szemére, hogy különködik
és úgyszólván már külön szekta. Pedig éppen a liturgikus moz
galom ragaszkodik leghívebben az Egyház minden előírásához

és azt akarja, hogy minden szertartást, imát, a Szentségeket,
a Bibliát mínél jobban megismerjük, megértsük és átéljük.
Igaz, bizonyos válogatást is gyakorol. Megkívánja tőlünk a
megszentelő kegyelmi állapotot, de ezt az Egyház is megkíván
ja. Ezért nem akar nézőket, hanem mindenkitől elvárja az
együttcselekvést.

A klosterneuburgi liturgikus hitközségnek dr. Pius Parsch
az atyja, vezére, jótevője. Irodalmi műveiből is rendkívüli
erős, egyszerű, tárgyilagos vallásosság árad, de csak, ha szem
től-szemben áll vele az ember, akkor látja, mennyire állandóan
Istenre irányulnak a gondolatai, mennyire Isten jelenlétében
él. Egyéniségének ereje azért nyilatkozik meg legjobban, ha
Istenről beszél, evangélium-magyarázatot tart, vagy bibliaórát.
Bármit mond vagy tesz, mindent az Egyház előírása szerint.
Mindenben vissza akar menni lehetőleg az őskeresztény pél
dára és ezzel egyszersmind a kor nagy vallási feladatait is se
gíti megoldani.

A liturgikus mozgalom tulajdonképpen biblia-magyarázó
órákból nőtt ki, de biblia-propagandájával, továbbá a szent
mise áldozat és áldozati-lakoma jellegének kiemelésével erős

vonzást gyakorol a reformátusokra is.

A Liturgikus Otthon eredete is érdekes. Szent Lipót fiai,
mint az akkori nagyurak, szerettek vadászni. Nagy kutyafalká
kat tartottak. Ezekhez persze ápolószemélyzet is tartozott, te
hát jókora házat építettek a kutyáknak. Később leégett a ház
teteje, de a nagy, erős fal átélte a századokat. Úgy 10 év előtt

a tulajdonostól, a kolostor Apátjától elkérte ezt a négy falat a
liturgikus hitközség és közös erővel, kézimunkával, pénzáldo
zattal szép, barátságos otthont építettek belőle. A két nagyter
men kívül van ott előcsarnok, ruhatár, az emeleten műhely a
fiúknak, raktár a sportfölszereléseknek és egypár hálófülke a
vendégeknek.

A nagyobbik teremben 300-350 ember számára van ülő

hely a háromsorban álló asztalok mellett.
Itt tartják a szeretetlakomákat, de itt vannak a biblíaórák,

zene- és énekpróbák, ünnepélyek. Mellette még egy terem,
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benne nepiesen faragott karosszékek, asztalok, csillárok. A
gyönyörű búbos-kemencén szép nagy Madonna-kerámia s a
kemence rakva van virágos csempékkel. A kályhával össze
épült tűzhelyen főzik a kávét, kakaót.

Ebben a kedves házban minden népies, egyszerű és igen
tartós. Gazdagon föl van szerelve minden szükségessel. Zon
gora is van, mert itt sokat énekelnek. Az otthonosságot eme
lik az aranyhalas aquariumok, melyek az őskeresztény jelkép
re emlékeztetnek bennünket. Ugyanezért az udvaron szép nagy
pávát tartanak s bárányok, galambok vannak, mint "liturgikus
állatok".

Az udvaron hínták, kuglizó és tornaszerek.

Vasárnapi misét a Szent Gertrud kápolnában tartanak. Ez
régebben kórházi kápolna volt s szintén 800 éves, csakhogy
teljesen megtartotta belül román stílusát. Közvetlen a Litur
gikus Otthon mellett van, messze a Bazilikától.

Vasárnaponkint itt van a liturgikus hitközség miséje,
teljesen előírásosan. A férfiakon kívül mindenki liturgikus ru
hában jelenik meg s már ez is nagyon áhitatkeltő. A mise előtt

elmondtuk az egyházi reggeli imát. Hétköznap nem jöhetnek
sokan, de itt teljesen megtöltöttük a kis templomot, sőt kissé
szűk helyünk volt.

Nagyhatású a bevonulás, mikor 50-60 minisztráns és éne
kes, fiú és leány az introitust énekli. Az énekkar a világhírű

bécsi "Sangerknabe" együtteshez hasonló.
A hétköznapi miséktől főleg abban különbözött a vasár

napi, hogy itt a kar is énekelt s az egész közönség felvonult,
a fölajánláskor lerakta áldozati ajándékait az oltár előtti asz
talra és áldozáskor mindenki magához vette az Úr testét. Az
evangélium-magyarázat is hosszabb volt, általában a szent
mise, ünnepélyességénél fogva a rendesnél jóval több ideig
tartott.

Milyen rend és milyen áhitat van ott! Olyan egységes és
összehangolt minden! Minndenki átéli a szentmise fölséges
drámáját!

Mise után a szomszédos Liturgikus Otthonba mentünk
szerétetlakomára.

Külön ültünk férfiak, nők, a középső asztalnál ültek a
gyermekek s ennek az asztalnak főhelyén ült dr. Pius Parsch.
Elhelyezkedtünk, meghitt, barátságos hangulatban s közben
kávét, kakaót, kalácsot hoznak be mindenki elé. Gongütésre
felállunk és elmondjuk az evéselőtti imát. A reggeli elfogyasz
tása után dr. Pius Parsch rövid, vidám beszámolót tartott a
nyaralásáról. Négy hétig volt távol. Kedvesen, tréfásan beszélt
s aztán üdvözléseket olvasott föl.

A beszéd után énekeltek a fiúk, azután a lányok adtak elő

egy-két dalt, zongorakísérettel. Újabb gongütésre mindenki fel-
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állott s a szomszédjai kezét megfogva az egész terem láncot
képezett. Igy énekeltünk egy dalt a testvériségről. Ima végezte
be az Agapét.

Aki azt hiszi, hogya liturgikus mozgalom külsőségekben

áll, annak ilyen lelkes, egységes törekvésű és tudású társa
ságba kellene jönnie! Itt érzi az ember a társas ima, a társas
vallásos tett erejét, lendületét.

Itt nem szerepel folyton az én, én, én ..., hanem mindég
a: mi. S ez a Mi annál hatásosabb és szentebb, mert Krisztus
is benne van a társaságunkban.

"Élj az Egyházzal", éld az "űdvösség évét", ismerd meg
minél jobban a "Bibliát és Liturgiát": dr. Pius Parsch két fo
lyóiratának és naptárának címe tömören fejezi ki programját.

Élj együtt az Egyházal. igy együtt élsz Krisztussal. Éld át
az "űdvösség évét", annak minden napját. Ismerd meg a
szentmisét, azt a mérhetetlen kincset, melyből minél többet
kellene merítened.

Meg kell értened a Liturgiát, azt, hogy földi életünk leg
nagyobb, legfontosabb eseménye a szentmise.

Krisztus a mi életünk s életébe, megváltói nagy tettébe a
szentmisében belekapcsolódunk. Az ő életét éljük, ne akarjuk
a magunk életét élni. Mint szőlővessző öltödjunk bele.

Ezért kell folyton olvasnunk és tanulmányoznunk a Bib
liát.

A bibliaóra nagyon fontos Klosterneuburgban, hiszen tulaj
donképpen ebből nőtt ki az egész mozgalom. Dr. Pius Parsch
a háborúban tapasztalta, hogy milyen kevéssé ismerjük és
használjuk lelkünk javára a Bibliát, s mikor háború után ha
zajött, elkezdte a Biblia-magyarázó órákat.

50-60 gyermek és felnőtt volt azon a bibliaórán amelyen
én is jelen lehettem. Egészen kis, 5 éves gyermekek 'is voltak.
Már kezdettől fogva figyeltem ezeket, mert túlságos nagy fel
adatnak tartottam a programra kitűzött 2-ik zsoltárt s az Apos
tolok Cselekedeteiből a Szentlélek eljövetelét ilyen kis gyer
mekeknek megmagyarázni. Nehéz ez a 2-ik zsoltár, de a "Pro
fesszor Úr" olyan egyszerűen, kedvesen, az átélés rendkívüli
erejével magyarázta meg, hogy mindenki figyelt, épült és meg
értette az előadást. A kicsinyek sem álmosodtak el, le sem vet
ték szemüket dr. Pius Parschról !

Az Egyház nem egylet, hanem Otthon, melynek feje:
Krisztus. A klosterneuburgi .Jiturgíkusok" tényleg így élnek,
szerétnek együtt lenni, mint jó család tagjai.

Együtt élni az Egyházzal, Krisztussal, testvéreinkkel, az a
biztos, boldog és erős élet.

Bár mindenki akarná, mert aki erősen akarja, annak Is
ten elegendő kegyelmet ad, hogy élje ezt a bölcs, erős és bol
dog életet.

Udvardy Ignác.
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