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Magyarok Nagyasszonya 
 

Kevesen gondolnak talán arra, hogy az ,,asszony'', s így a 
,,nagyasszony'' szó nyelvünknek még pogány kori rétegéből való. A 
magyar nyelvbe az alán ,,achszin'' szó kerülhetett át a 8. század 
táján, amikor szorosabb kapcsolatok lehettek az előmagyar törzsek 
és az alánok között. Az ő nyelvükben a jelentése ez volt: úrnő, 
fejedelemasszony. A Halotti Beszédben még így olvassuk: 
,,vimagguc szen achscin mariat''. Később elhomályosult "fejedelmi" 
jelentése, s nyilván ezért adhatták hozzá a fokozó "nagy" jelzőt... (A 
m. nyelv tört--etim. szótára. I. k. Bp., 1967. 189. lap). 
Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus 
hitére tért magyarok, és megerősítette őket e hívő tiszteletükben 
Szent István király, amikor elmerülve a gondban, hogy kire 
maradjon halála után az ország, a nép s az egyház vezetése, 
istápolása, Szűz Mária oltalmába ajánlotta önmagát és királyságát. E 
természetfeletti kapcsolatot Mária és hazánk népe között a Szent 
István halálát követő belvillongások sem tudták elhomályosítani, és 
Szent László, a lovagkirály uralkodása idején új virágzásba borult. 
Tatárral, törökkel szemben egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva 
védte életét, hitét és övéit a középkor magyarja, mikor pedig az 
1683. szeptember 12-i, a Bécs melletti Kahlenbergben lezajlott 
csatában visszaszorították a török szultán seregeit, megkezdődhetett 
a magyarországi török uralom fölszámolása. 
1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája 
jeléül megismételte az ország Szent István-i fölajánlását a 
Nagyasszonynak. Az egyházi élet újjászervezésében ismét nagy 
szerepet játszott a ,,mindörökké áldott Nagyasszonyunk''. 
XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori 
esztergomi prímás-érsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére mint 
külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk 
ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték. X. Szent Pius 
pápa tette át október 8-ra. 
A II. Vatikáni Zsinat után áthelyezte a Magyar Püspöki Kar 
szeptember 12-re, de 1984-től ismét október 8-án üljük. 

 
 



 

2015. augusztus 30. kapta meg Reményi Károly karnagy aranydiplomáját! 
Akik nem ismerik, egy kicsit jobban lássák őt! 

 

Reményi Károly karnagy, 1941-ben született, 1960 és 1965 között a budapesti Zeneakadémia hallgatójaként 
végzett középiskolai énektanár és karvezetőként. 
Ezt követően 1965-től az esztergomi Állami Zeneiskola szolfézstanára lett, majd 1970 és 1999 között, majd 
harminc éven át az intézmény igazgatója és tanára. Hosszú időn át vezette a Dobó Katalin Gimnázium 
vegyeskarát, majd a Balassa Bálint vegyeskart. A Zeneiskola igazgatójaként – melyet tíz év alatt saját maga, 
családjával és társadalmi segítséggel épített – fáradhatatlan, áldozatos munkát végzett, és elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a zenepalota létrejöttében. Kimagasló munkásságával, tanári és emberi példamutatásával 
tanítványok generációinak mutatott utat az értékes zene felé. Munkájának köszönhetően Esztergomban 
nagymértékben nőtt a zenét tanuló gyerekek száma, valamint meghatározó kulturális, művészeti szereplője 
lett a városnak az általa létrehozott és működtetett ének- és zenekar. 2011-ben visszavonult a tanítástól, a 
Balassa Bálint Vegyeskar és a Városi Szimfonikus Zenekar karnagyi teendőit azonban továbbra is ellátja. 
2008-ban Kóta-díjjal, 2012-ben megyei Prima-díjjal tüntették ki. (Helischer József Városi Könyvtár) 

 

 
 

Az már önmagában kisebb csoda, hogy jövőre már pontosan fél évszázada lesz annak, hogy Reményi 
Károly gyűri a kilométereket, hóban, sárban, fagyban, kánikulában… 
„Számomra azért nincs ebben különös, mert már régóta hozzátartozik az életemhez. A hosszú idő alatt a 
Jóisten is velem volt, mert mindössze két kisebb karambolom volt…” 
A már nyugdíjas esztergomi zenetanár élete valóban a kórusok körül forog. 
„Hetente kétszer találkozunk, ami valójában háromnak számít. A csütörtöki próba után vasárnap a 
szentmisén énekelünk, utána pedig, ha már ott vagyunk, próbálunk is. Sokan mondják, hogy ez rengeteg, 
amire az a válaszom, hogy annak, aki szereti a zenét, szereti az embereket, nem sok. És minden alkalom 
nyújt valami újat.” 
Esztergomban minden év augusztusában megrendezik a Liszt-napokat, amelynek keretében a műveivel is 
megemlékeznek a zene egyik zsenijéről. Így volt ez az idei augusztus utolsó hetében is. 
„Immár hatodik alkalommal voltunk vendégei a Liszt-hétnek. Az idén az Esztergomi misét és a Koronázási 
misét énekeltük, s mondani sem kell, mekkora megtiszteltetés volt ez az Esztergomot és Pestszentlőrincet 
képviselő harminc kórustagnak.” 
Azt hinné az ember, hogy az esztergomi bazilika nemcsak az ország legnagyobb temploma, hanem az 
akusztikája is különleges. Tévedés… 
„Mivel eben a nagy térben szinte minden márvány, ráadásul hatalmas a kupola, nem egységesen jönnek 
vissza a hangok, keverednek, így nem mondhatom, hogy ez a legjobb akusztikájú templomunk. Ettől 
függetlenül örök élmény ott énekelni, ott vezényelni.” (Róth Ferenc 2014.10.) 
 

 
 

 
 



Nagyobbak a házaink, de kisebbek a családjaink; 
Több a kényelmünk, de kevesebb az időnk; 
Több diplománk van, de kevesebb bölcsességünk; 
Nagyobb tudásunk, de gyengébb értékítéletünk; 
Több szakértőnk, de több problémánk; 
Több gyógyszerünk, de kevesebb egészségünk; 
Eljutottunk a Holdra, és vissza is tértünk onnan, de gondot okoz, hogy átmenjünk az utca 
túlsó oldalára megismerni az új szomszédot, 
Több számítógépet építünk, hogy több információt tárolhassunk, mint valaha, de kevesebbet 
kommunikálunk egymással. 
Gazdagok lettünk mennyiségben, de szegények minőségben. 
Ez a kor a gyorséttermeké és a lassú emésztésé. 
A magas embereké törpe jellemmel. 
A hatalmas profitoké és sekélyes kapcsolatoké. 
Olyan időket élünk, amikor rengeteg minden van a kirakatban, de semmi sincs a szobában. 
Tendzin Gyaco, a XIV. Dalai Láma 

 
 
Ó, Mária, Isten Anyja, 
Énnekem is jó Anyám! 
Szívemnek szent lángbuzgalma 
Dicsér későn és korán. 
Bánatomban, örömömben, 
Jó, balsorsban csak azt zengem: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, 
Üdvözlégy, Szűz Mária! 
 
Hajnal keltén ha megkondul 
Magas tornyon a harang, 
Mintha szózat szállna égből, 
Imára kelt fel e hang. 
Megköszöntlek, szép szűz hajnal, 
Ezt rebegem az angyallal: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, 
Üdvözlégy, Szűz Mária! 
 
Ha délre száll az arany nap, 
Szól a harang újólag, 
Érzelmeim Hozzád vonnak, 
Ismét Téged áldalak. 
Áhítattal, csöndes halkkal, 
Ezt sóhajtom forró ajkkal: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, 
Üdvözlégy, Szűz Mária! 

Ha feljön az est csillaga, 
Munkámat bevégezem, 
Istenemnek hálát adva, 
Feléd tárul két kezem. 
Az estéli harangszóra, 
Indul nyelvem e szép szóra: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, 
Üdvözlégy, Szűz Mária! 
 
Hű gyermeked leszek mindig, 
Ígérem ezt, Szűzanyám. 
Ó, el ne hagyj engem soha, 
Oltalmazó Pátrónám! 
Benned bízva, Téged áldva, 
Csak e szó jön az ajkamra: 
Üdvözlégy, Szűz Mária, 
Üdvözlégy, Szűz Mária! 
 

 
 
 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 
 
 



Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel 
halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és 
Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké 
örvendezzünk a mennyben.  
 
Urunk! Eléd tárjuk és felajánljuk Neked életünket, örömeinket és fájdalmainkat, sikereinket 
és kudarcainkat. Világosítsd orcádat ránk, és könyörülj rajtunk! Újítsd meg hazánk és 
egyházközségünk hitét, hogy mi, akik tagjaid vagyunk, egyre inkább Akaratod szerint 
éljünk! – 
 
Add, hogy mind gyakrabban megvalljunk Téged szóval és tettel; levetkőzzük a félelmet, 
kishitűséget; és merjük sugározni az Örömhírt! Úgy forduljunk egymás felé, mintha Feléd 
fordulnánk! 
 
Növeld a szülőkben a hitet, hogy életpéldájukkal támogathassák gyermekeiket a Feléd vezető 
úton! 
 
Nyisd meg mind többünk szívét, hogy a Veled való együttlét örömet okozzon, és ne 
vesszünk el a mindennapok rohanásában, pótcselekvéseiben! 
 
Világnak legszentebb Királynője, Mária, könyörögj Krisztushoz, akit te szültél, imádkozz 
Urunkhoz, minden ember Megváltójához, hogy adjon nekünk békét és üdvösséget. 
 
 

Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  
Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  

Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  
Csekk a templom bejáratánál található 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
4. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 

Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 
11. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30 
18. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 

Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45 
25. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 
Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52 
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