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Nagyboldogasszony ünnepe, Mária mennybevitelének ünnepe közele-
dik. A keresztények egyaránt megünneplik a Szűzanya születését (ennek az 
ünnepnek a neve Kisboldogasszony) és mennybevételét. Ez utóbbi ünnepet, 
amely augusztus 15-re esik, Nagyboldogasszony néven tartjuk. Latinul 
Assumptio beatae Mariae, azaz a boldogságos Szűz mennybevétele az ün-
nep neve, mi, magyarok „családiasabb”, bensőséges megnevezéssel illetjük. 
Ez szent Gellért püspöknek köszönhető, ő volt ugyanis az első, aki Boldog-
asszonynak nevezte Szűz Máriát. 

A Boldogasszony tulajdonképpen már a kereszténység előtt is jelen volt a 
magyarság hitvilágában. A keresztény hittérítők felismerték a hasonlóságot 
az ősi hitvilágban jelen lévő női teremtő erő és a Szűzanya között, és ezt fel-
használva az új hitet a régire építették, így hozták közelebb a magyarokhoz 
a kereszténységet. A Szűzanyát más népek nem nevezik Boldogasszonynak, 
csak mi, magyarok. Így él tovább az ősi hitvilág egy kis része, kereszténységünk 
szerves részévé válva. 

Nagyboldogasszony vagy nagyasszony napja ugyanakkor Magyarország 
Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe is. Egybeesik ugyanis azzal 
a nappal, amikor Szent István királyunk felajánlotta országát a Szent 
Szűznek. Így Magyarország patrónájának, védőszentjének napja is ez. Sok 
Mária-kegyhelyen búcsút tartanak ezen a napon. A Nagyboldogasszony- 
napi időjárásból a gazdák következtettek a termésre: ha „nagyasszony” 
szépen fénylik, azaz jó idő van, akkor jó bortermésre számítottak. A 
Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony (szeptember 8.) közötti időszakot 
varázserejűnek tartották: ekkor kell szedni a gyógynövényeket, ki kell szel-
lőztetni a gabonaraktárt, a téli ruhaneműt.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Lengyel Dénes

A hídvám
Mennyit fáradozott, mennyit küz-

dött Széchenyi István, míg a Lánchíd 
építésének tervét elfogadtatta!

Pedig milyen világosan megma-
gyarázta, hogy az ország fővárosa 
nem maradhat állandó híd nélkül, 
és a Lánchíd megépítésével az ország 
egészséges vérkeringését teremtik meg. 
Addig-addig magyarázta, míg kezdték 
már érteni a nagy eszmét, de azért az 
egyik beszéde végén felállt egy öreg 
táblabíró, és azt kérdezte tőle:

– Ugyan már, nemes gróf, minek 
az a Lánchíd arra a rövid időre?

A táblabíró úr a maga életkorára 
gondolt – eszébe se jutott az orszá-
gos haszon.

Amikor aztán Pest megye vá-
lasztmánya foglalkozott az üggyel, 

Széchenyi hatalmas szónoklatban 
részletesen kifejtette, milyen haszon 
származik a híd megépítéséből, nem 
feledkezett meg a főváros szépségé-
nek ábrázolásáról sem.

A hallgatóság fellelkesült, ilyen 
közbekiáltásokat lehetett hallani:

Szép! Dicső! Remek!
Széchenyi pedig csak ezt várta! 

Beszédét így fejezte be:
– De ha ilyesmi üdvöst, szépet, 

nagyot és dicsőt kívánunk elő-
állítani, bizony kissé szögre kell 
akasztanunk kiváltságainkat, zse-
bünkbe kell nyúlnunk, és – vámot 
fizetnünk az új hídon. Javaslom 
tehát a hídvám fizetésének beve-
zetését, bár ismerem a kiváltságos 
osztályok rögzött idegenkedését 

minden közteher viseléstől.
Ezt az idegenkedést bizony jól is-

merte. Mindjárt fel is szólalt az egyik 
öreg táblabíró, és ezt mondta: 

– Nem hittem volna, hogy 
öcsémuram ennyire megunta azt a 
kis nemesi szabadságát. 

De ez még csak hagyján! Az 
egyik megyei tisztviselő lángba bo-
rult arccal, magából kikelve ezt ki-
áltotta Széchenyi felé:

– Inkább Paksra kerülök le, úgy 
megyek át a Dunán, de nemesem-
ber létemre hídvámot nem fizetek!

A többség nem így gondolko-
zott: Széchenyi tervét elfogadták. A 
választmány kimondta, hogy a híd 
tervét pártfogolja, és a hídpénz esz-
méjét elfogadja. 

Lukács Hunor, I. osztályos

„Sokan azt gondolják: Magyar-
ország volt – én azt szeretem hinni: 
lesz!” – mondta Széchenyi, és ahhoz 
képest cselekedett. Az akadémiát a 
tudományok magyar nyelvű művelé-
se céljából alapította, a társasköröket 
pedig a „kiművelt emberfők” számá-
nak növelésére szánta. A társaskörök, 
amelyeket Széchenyi az angol klubok 
mintájára szervezett, a nemzeti nyelv 
gyarapítását és az elmebeli művelő-
dést szolgálták.

Egymás után alakulnak meg a 
társaskörök, Pesten a Nemzeti Ka-
szinó, Baján a nemzeti Társaskör, 
Zentán pedig a Nemzeti Olvasó 
Társaság.

De a reakció se maradt tétlen. 
Sose jó az, ha az állampolgár újságot 
olvas, könyvekről vitázik, vagy ép-
penséggel politizál! Ezt mindenkép-
pen meg kell akadályozni!

Így gondolkozott Gregus Tamás 
kincstári igazgató úr is, aki a kerületi 
hatóságot felszólította, hogy a zentai 
olvasóköri társaságot haladéktalanul 
oszlassa fel. Miért? Ahogy Gregus 

igazgató úr fogalmazta: politikai 
okból!

A derék zentaiak mit sem sejtve 
vitáztak, olvastak és beszélgettek 
a kör helyiségeiben, amikor várat-
lanul megjelent a kerületi biztos, 
nyomában pedig tizenhat fegyveres 
katona. A biztos így szólt a kör tag-
jaihoz:

– Megállapítom, hogy önök 
politizálnak. Ezért a hatóság rende-
letére az egyesületet ezennel felosz-
latom. 

Azzal a kör tagjait kiutasította, 
a könyveket és az újságokat elko-
bozta, a bútorokat lefoglalta, és a 
helyiséget bezárta.

Csakhogy ekkor már olyan erős 
volt a reformpárt, hogy a zentaiak bát-
ran fordulhattak a megyéhez, panaszt 
is tehettek a hatóság eljárása ellen.

A megye bizottságot küldött ki, 
az megvizsgálta az ügyet, és jogosnak 
tartotta a kör tagjainak panaszát. 

Csak ezt várta az alispán, mind-
járt intézkedett: közgyűlés elé ter-
jesztette az ügyet.

A gyűlésen Gregus igazgató úr 
teljesen magára maradt. Egyértel-
mű határozatot hoztak: megbízták 
Volarich János főszolgabírót az el-
kobzott könyvek, újságok haladék-
talan visszaadásával, a helyiségek 
megnyitásával. Arról is gondoskod-
nia kellett, hogy az egyesület zavar-
talanul folytassa működését, nehogy 
a kaszinó bezárásával s az elmebeli 
pallérozásnak elfojtásával a megyére 
is valami durva homály boruljon.

Az alispán közölte a kör tagjai-
val, ha feljelentik Gregus igazgató 
urat, példás elégtételt kapnak. De a 
kör vezetője erre így válaszolt:

– A bosszúállás nem kenyerünk. 
A kincstári igazgató önmagát ítélte 
el, magát tette nevetségessé, amikor 
a szabad művelődés útjába akart 
állni. Ezt a szégyenbélyeget haláláig 
viselni fogja, ennél súlyosabb bünte-
tést senki sem mérhet rá. 

És valóban: Gregus igazgató azon-
nal kérte áthelyezését, nem maradha-
tott meg a megyében, ahol senki sem 
üldözte, csak saját lelkiismerete. 

A zentai Nemzeti Olvasó Társaság

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet,
segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Sírnak és zokognak árváknak szívei
hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei.
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

Boldogasszony Anyánk
(Régi magyar himnusz)

Juhász Gyula

Nagyboldog
asszony

Holdas, nyári éjszakában
Hűs mezők ölébe fekve,
Messze tájon álmodik most
Ferenc József regimentje. 

Magyar fiúk édes álma:
Szép leányok, szabad rónák,
Míg fölöttünk tiszta fényben
Tündököl a nagy mennyország. 

S mintha ifjú homlokukra
Rózsa hullna, csillag szállna:
Őrködik az álmaikra
Magyarország Patrónája.

Az ég kitárva
fénylakát

(népének)

Az ég kitárva fénylakát,
Ma várja üdvünk asszonyát.
Menj, és viseld a koronát,
Mely vár öröktől fogva rád.

Örvend az egész mennyország,
Mert a legdicsőbb boldogság
Lett a Szent Szűznek jutalma:
Hervadhatatlan korona.


