
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.
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