
ASZTRIK APÁT VÁROSÁBAN
Írta DÉNES GIZELLA

Egy vers és egy tanulmány foglalkoztatta ennek a rövid látogatási króníkának
íróját, amikor a Szent István-i jubileum évében Kalocsa felé vette útját. A verset
Ady Endre írta és idevágó szakasza így hangzik:

.géim bővek, zengők, nagyok:
Papoknak ivadéka vagyok.

Kálvin szirt-lelke játszott velem
S a szép hazugság lett kenyerem.

Korcs hegyi-beszéd minden dalom
S a hitem: egy pogány hatalom.

S egyszer, életem csúnya fokán
Pap akartam lenni Kalocsán.

Rómához állott, kicsi hija.
Prédikátorék pogány fia.

Pokollal lelkem alig rokon.
Mennyet várok nagy mámorokon.

Almom az Ige, az Üdv, az Út:
Be hazug élet. áh, be hazug.

(Pap vagyok én)

Vajon míért akart Ady Endre éppen Kalocsárt pap lenni? Talán az ő lelkét
is megérintette, amitől a mai látogató sem tud szabadulni: az alföldi város sajátos
és ősien magyar levegője. Ehhez a sajátos magyar légkörhöz szolgál fontos ada
lékul a fentebb említett tanulmány, amelyet Kujáni Ferenc, a lelkes kalocsai pap
tudós írt az érseki város világhírre emelkedett népművészetéről, a városban és
környékén élő Iró-pingáló asszonyok. páratlan tudományáról. A vendégházban ép
pen úgy, mint templomokban vagy lakásokban megtaláljuk a dobott ruzsás, a ko
szorús, a bokros, a rostás és a többi szinte felsorolhatatlan változatösságú hímzés
mintákat, amelyekkel a kicsiny kezű, de az ásó és kapanyél forgatásához is értő

asszonyok, neves népművészek - mint Király Ilis, Katona Pöre, Bálint Julis, Pan
dúr Mária, Pirisi Julis és a névtelenségben megmaradó sok társuk - szereztek
világra szóló hírnevet Nagy-Kalocsának és ezeréves szomszédainak, Szakmárnak,
Öregcsertőnek és Homokmégynek. Ennek a párját ritkító, világhírre szert tett asz
szony-tudománynak fennmaradásához döntően járult hozzá Kujáni Ferenc lelke
sítő munkája, amellyel évtizedeken keresztül buzdította az asszonyokat népművé

szeti örökségük művelésére. Nemcsak hittanáruk, lelki vezetőjük, de szellemi irá
nyítójuk is volt évtizedeken keresztül ez a kitűnő pap. A kalocsai Eperföld Szent
Imre templomában 1969-ben állítottak fel egy "zsinati oltárt", amelyre az eper
földi asszonyok egy Pirisi Julis tervezte, a virágos mezőkre emlékeztető, gobelin
finomságú többezer forint értékű oltárterítőt hímeztek. A Szent István év jubiláris
Szent Imre búcsújára viszont pompás palástot tervezett ugyancsak Pirisi Julis asz
szony, a kitüntetett népművész, s erre rá is hímezték ezt aszöveget: "Készítették
a magyar kereszténység 1000. évi jubileumára a kalocsai Szent Imre plébánia hím
ző asszonyhívei Pirisi Julis írása szerint 1970-ben." Az író-hímző asszonyok rnű

vészete mellett nem kisebb híre van a pingálók tudományának. amelyről az István
király főutca sok háza tanúskodik.

A pingált virágok mellett lángoló vörös paprikafüzérek is díszítik ezeket a há
zakat, emlékeztetve bennünket Kalocsa másik nevezetességére. az édes-nemes pap
rikára, amelyet az egykori híres kertészkedő nagyasszony, a költő Zrínyi Miklós
nevelőanyja, Széchy Margit telepített ide be, és ez az Amerikából ideszármazott
fűszernövény úgy megkedvelte az itteni talajt, hogy most hatezer holdon termesz
tik, és híre, mínősége messzí túlszárnyalja az ősi hazában maradt rokonaiét.

Kalocsa nem dicsekedhet sok jelentős építészeti emlékkel, de érseki palotája,
a negyvenholdas park közepén, amely ma nyitva áll mindenki számára, figyelem
re méltó alkotás. Oszvald Gáspár piarista fráter tervei szerint épült a XVlII. szá
zadban. A történelem levegőjét lehelik a palota termei, szobáí, amelyek egyikében
ott áll még az a zongora is, amelyen Liszt Ferenc, Haynald bíboros barátja játszott
egykor. Nem kisebb értékeket őriz a palotában elhelyezett érseki könyvtár, mely
nek százezres könyvkincsében ott találjuk Szent Fulgentius virágos, madaras kó
dexét, Luther Márton sajátkezű aláírásával díszített bibliáját, Dürer metszeteivel,
Walter von der Vogelweide költeményeinek régi kiadását és Tomory Pál ima
könyvét.
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Tomory Pállal magával, helyesebben szobrával, Kalocsa másik építészeti neve
.zetességében, a kéttornyú főszékesegyházban találkozunk, amelynek viharos tör
ténetét, tűzvészek és fegyveres támadások utáni újjáépítéseit, Kalocsa egy másik
.híres tudós történész-papja Winkle1' Pál írta meg. A templom másik szobrászati
nevezetessége Bory Jenő süttőí vörös márványból vésett domborműve a mohácsí
hadvezér nem kevésbé híres elódjéé, a II. Szilveszter pápától a Szent Koronát hozó
Asztrik apátot, a későbbi Asztrik érseket ábrázolja. Asztrik neve elválaszthatat
lanul összenőtt ezzel az alföldi várossal, amelyben Szent István annak idején az
első érsekséget megalapította. Hogy miért éppen erre a településre esett a válasz
tása, azt így mesélte el egy barna arcú, csizmás, kék kötényes mai kalocsai atyafi
várakozás közben az autóbusz megállónál.

- Akkor tuggya, amikoron István királyunkra karddal rontottak ott Fejér
váron, hogy álmában fejét vegyék, de ő megébredett és fönnszóval kiáltotta: Ha
Isten velünk, ki ellenünk! ... mire elfutottak a támadók. Két szolgája, egy foktői

csónakos meg egy fajszi halász megajánlották királyunknak, hogy még hajnalodás
előtt rejtve a Dunára viszik, ahol csóriakra helyezik, halászos kosarakkal veszik
körül és meg se állanak csak Fajsz meg Foktő között. Itt, a Duna közepéri bújik
meg a kicsiny, sáros Kalocsa, ahol nem találnak rá se a láncinges, kardos néme
tek, se a nyílvesszös, pogány magyarok, és itt királykodhat közöttünk akár ezer
évig. Persze István királyunk nem volt ijedős, csak ott maradt fejérvári székében,
de miharnar galyára parancsolta kíséretét és megtekintette határunkat itt, a Duna
tájban és fölértette, hogy halban, vadban, zsíros földben, sűrű rétben gazdag ,biro
dalrnat találhat országának, és hívta is rnihamar az apátot hozzánk, hogy keresztel
jen, okítson bennünket, Nagy-Kalocsa fővárosában, határában és magyéjében ...

"Asztrik apátnak - olvashatjuk Winkler Pál tanulmányában - legfőbb gondja
a térítés, a roppant távolságokban élő népek missziós gondozása volt. Érsek korá
ban is apát maradt, miként ott Vas-hegy alatt megszekta és teljesítette. Míndíg
több és több plébániát kívánt szervezni, alkotni a vizekkel védett közösségekben."

Ez az alapító érseki munka és annak öröksége rnindmáig megmutatkozik az
egész egyházmegye térségében Kalocsától közel s tőle távol. Bárhová megyünk,
mindenütt a kedves, bájos "Képesfákba" ütközünk, a legtöbbjén Mária-kép díszlik,
de akad rajtuk Szent István, Szent Mihály, Szent György, Szent Vendel és Szent
Anna is. Télen fenyőág, nyáron friss meg száradó bokréta tanúskodik az itt járt
látogatökról.

Szorgalmas és buzgó nép lakja ezt a vidéket, amit az is bizonyít, hogy a kör
nyékbeli kis és nagy falvak, mínt Jánoshalma, Mélykút, Bácsalmás, Gara, Fájsz,
Vaskút, Kelebia, Tompa kisebb-nagyobb, olykor bazilikányi templomai nemcsak
vásár- és ünnepnapokon telnek meg, de hétköznapokon is szép számmal találunk
bennük látogatókat.

NEWMAN BÍBOROS IMÁIBÓL

A JÓ LELKIISMERETÉRT

Falat kenyérként kellesz,
hogy napról napra oktass
minden nap gondja s küzdelme után.

Adj hát Uram
világló tiszta, elmét,
sugalmazást. Segítsél benne,
hogy fölfoghassam azt.

Mert két fülem süket,
sokszor nem hallom én meg hangodat.

Szemem látása gyönge,
nem ismeri föl a kezed jegyét.

Hallásomat Te élesebbé,
s tekintetem biztossá teheted,
megtisztítván s Újítván szívemet.

Taníts meg hát, hogy lábaidhoz ülve,
csöndbe révedve, megfejthesselek.

POSSONYI LASZLÚ fordítása
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