A SZEPTEMBERI MÁRIA
Két hónapja van az esztendő
nek - a Május és az Október
- ameluet az Eg;ljház és a katolikus hívek jámborsága teljes
eüéseében. a Szűzanyának szen,.
tel.
Májusúan a megújuló természet 'i'irágözöne a legtündők
tőbb Virágszálra: Málriára emeli
tekintetünket. A maauar tájak
[eleit is megzendül az Énekek
éneke: » ••• a tél már elmult, az
eső elállt, elvonult; földünkön
előbújnak a virágok, eljött a
:,zőlőmetszés ideje ~s a gerle! SZ{l,va hallatszik . . .-« És népes seregek kerekednek fel, hogy a
Szűzanya. pártfogása alatt élő és
ae ő hathatós segítségének híréuel. ékes kegylemplomok szentelt kűseohére rogyva vigyék el
szivük hódolatát, kéréseiket és
húlájuk<!,t, panaszukat és örömüket a Boldogságos Anyának.
A téli templomok h.űuiisséüét át[orrosituik: a litániák könyörgései; a zsendülő vetések felett, a
jószagú tavaszi estben a legszebb lJf ária-énekekben Isten
boldog mosolya árad a. vilúgru.
Októberben pedig - lombak
hullásának idején - »iiriikké illatozó rózsákat« kötnek az anmiali. üdvözlet szavaiból őseink
buzgóságát
dajkáló lélekkel
mindeníel«:
templomainkban,
kicsiny kápolnáínkban, de méa
azokban a félreeső tarurai hajlékokban iB, ahol messZ'i, van a
templom s csak egyszerű olajnuomotos képekről, kicsin.v seobrokra mosolyog gyermekeire ae
üktóúeri Mária vigasztaló arca.
A Szeptembert - általábannem tartjuk Mária. hónapjának,
]Jerli[I ez alat: az e.qJj hónap
alatt tuirom. jeles Mária ünnepiink is van: Kisboldoqass.zony
napja - a SzűzanJJa szűletésé
nek iinnepe - Mária nevenapja

és a Hétfájdalmú Szűz ünnepe.
Az első két ünnep talán a legtöbb magyar szentegyház kiváltságos búcsúnapja, a templomok névadó ünnepe, a harmadikon pedig a kezdődő ősz
még illatozó virágai borítják be
a szenoedés hét lőrével átjárt
szívű Istenanya oltáruit, a ma,q.var
Kálváriák
jellegzetes
Pietd-szobrait.
Az első r-es - 1Jagy ahogyan
népünk mondia »embereshónapban már fakulni kezd körülöttünk a tá}. C sak: a kései virágok nyílnak a falusi kiskertekben. JtIetnnroeodnak: az erdők
fái, riikulnal« a lomb ok, vándor
madarak készülődésével telik
mea a m,ezők esti csendie. A
haldoklás nagy szirnfóniá.iának
lassan induló, mélu hangiitésű
első akkordja.i borulnak a világ
fölé. A természet elborulásának
ebbe a nagy szim,fóniájába csendiilnek bele azok a százados
~Mária-énekek, meluekben a mi
népünk együttérző seiuoel; a
meamiitri« nagy misztériumába
beletekinlő lélekkel emlékezik a
Fi~íV(f.l együtt érettünk szenvedett, fájdalmakat viselt Anyáról, akinek hét tőrrel át.iárt szí1'Ü képét nemcsak oltáraink őr
zik. hanem házaink is: ott talá»
lod őket ré.qi falusi luiilékok:
homloleeatának. paraszti mivii
seobraiban, utak menién. a molios kálceresztek tövében s a
megsármtll levelű ören imadsáaos kiinsroelo sokszor csókolt,
könnyekkel áztatott oldalain.
Lpafőlcéppen pedi.g: az édesanyák seioében,
És ezért nem is az ünnepről
s nem is arról a me.qindítóan
melea, sajátsáqosan magyar intenzitású kultuszról akarunk
mosi szólani. am.el1yel a mi vallásos népünk körülveszi a mea-
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holt Fiát ölében tartó, vérző
szív ű, könnyes szemű Szűz,anyát.
Altalánosan ismert, hogy a H étfájdalmú Seűenel« két ünnepe is
van· Az eredeti ünnep a feketevasárnapot követő péntek, amikor Krisztus kínszenvedésének
emlékezetében.
a
Fájdalma,s
Anya alakját is elénk emeli az
Egyház. A megváltáS'. nagy drámájának környezetéből kiemelten azonban mégegyszer felmutatja - ezen a szeptemberi Mária ünnepen - mintha Krisztusnak a keresztfáról elhangzott
szavait isméielné előttünk: Ime
a te Anyád!
Igen, ő a mi Anyánk! N emcsak Csodálatos Anya, T'isziasúgos, nemcsak az, Lroalmassiumak
Anyja, hanem Fá.idalma.s Anya
is. És ki mondluu.io. el magáról,
hogy életének nagy pillanataiban, vagy óráiban ne találkozott volna a maaa kereszthordozó útján ezzel a Fájdalmas
Anyával, ha másként nem hát
földi anyjának, édesany.iának
szivén keresztül. Van-e gyermek,
akinek seivét nem érintette volna anmak: a tőrnek éle, melu
édesanyja seivét otukor-oiukor
at járta és van-e édesanya, akinek sz'ive vére nem csöpvent
volna el gyermekének, fájdalmán. S földi életünk tőrszúrá
sai, szivünk elcsöppenő vére: a
fájdalom és szen-oedes az, ami
rnindannyiunkat oiz édeeasunink:
szivén keresztül 'felemel Mária
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szivének gyógyító és erőt adó
közelébe. S ha van láng, meiuet
a szeretet lobogtat az anyák szivében, akkor annak a lángnak
első szikrája Mária szivéhez vezet vissza, onnan pedig Isten
ujjához, mely az idők kezdetén
kiválasztotta öt, hogy végtelen
ezeretetének meleaséaét Rajta
keresztül árassza ki a viláora:
Sokszor elhangzik, hogya katolikus oalldeossáabsm - most a
vallásos megnyilatkozások kűl
sődle.qességeit értjük ez alatt a különböző ünnepek meaidésében. különösképpen pedig az
áhítatolcban több a nőknek való.
kevesebb az olyan,. amiben a férfiak is elméluedhetnének S ez
a mi beneosétres Mária-tiszteletünk különböző formáioal. kapcsolat/Jan is gyakorta; elhangzik.
Kell-e bizonyítani, hogy ez a
hitünkben gyengébbek menteaetődzése?

A Szeptemberi Máriának, a
Fájdalmas Anyának tisztelete és
ünneplése pedig 'valósálJUal hivja mngához a férfiakat is, akiket nemcsak a föl(li anya szeretete köt össze az Égi Anya sziuéoel, hanem akiknek Jánosként
kell ott állaniok minden. sze n'vedő, mcctiirt szivű nő mellett.
ÉI? ehhez meriihet-e egy férfi
ti.l?zf dbb, gyenrJédebb, lelkesültebb és erőtadóbb szereletet annál, mint am.i Jézus Anyjának
s,zivéből árad '!

_Magyar Ferenc

