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„BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, 
AHOGY ÉN LÁTOM”

ANTOLÓGIA 

Bódi Mária Magdolna

Szegény életsorban, de tiszta gyermekkor után, 18 éves korában Füzfő-
gyártelepen a Nitrokémia Rt. üzemébe nyer felvételt. Szerzetesnő szeretett
volna lenni. Törvénytelen származása miatt egyházjogilag nem nyer felvételt.
Ezt a megalázást zúgolódás nélkül elfogadja. Zárda helyett üzemi légkörbe ke-
rült. Imádság helyett, káromkodások, sikamlós élcelődés mesélése járta. Vita
esetén sohasem volt sértő vagy fölényes. Derűje az ellenfelet is megszelídíti.
Lassan megváltozik körülötte a légkör. Most már nemcsak a nők, hanem a fér-
fiak is tiszteletet tanúsítanak iránta. Első lelkigyakorlatán, húszévesen, érett
megfontolás után, 1941 Krisztus Király ünnepén örök magán szüzességi foga-
dalmat tesz. Fogadalmával azonban nemcsak önmaga számára szeretné elő-
mozdítani az életszentség magasabb fokát, hanem a többi ember segítségével
is akarja szolgálni Krisztus Király szereteturalmát. Szívének szeretetét Szívgár-
dában árasztja a gyermekek felé. A gyermekek ezt megérzik és szeretetükkel
nagyon kiegyensúlyozottá teszik fiatal leányéletének érzelemvilágát. Kongre-
ganistává avatják és ez új lendületet jelent a további munkában. A Dolgozó Lá-
nyok Szövetsége keretében apostolkodik. A megszállás idején, 1944.
decemberében aggasztó híreket lehet hallani a nők sorsáról. Magdi elhatá-
rozza, hogy ha kell, élete árán s megtartja fogadalmát. Leánytársait is buzdítja,
hogy védjék meg tisztaságukat. Vértanúságának ideje 1945. március 23-án jön
el. A támadó katonának ellenáll, megszabadul tőle. A dühtől felindult támadó
lőni kezd a menekülő Magdi után. Az első találat után Magdi megáll. A második
lövésnél karjait az ég felé tárja: “Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – szavakkal
mondja el utolsó imáját. Több lövés után, az utolsó szíven találja. Kívánsága
beteljesedett.



Márfi Gyula érsek 
körlevele a vértanúság 70. évfordulóján

1945. március 23-án, életének 24. évében érte a halálos
lövés Bódi Mária Magdolnát, a tiszta lelkű litéri leányt, aki
rövid, de érdemekben gazdag életét egyházmegyénkben
töltötte: Szigligeten, Köveskálon, Mámapusztán, Dakapusz-
tán, Vilonyán és Litéren.

Hogyan jutott el az életszentségnek igen magas fokára?
Erre nincs más magyarázat, mint az, hogy a jó Isten kiválasz-
totta őt magának, hogy „Krisztus jó illata legyen” egy olyan
világban, ahol Krisztusról szinte semmit sem tudtak az em-
berek. „Isten maga volt a vezére” – ahogyan dr. Galambos
Miklós, a kommunista rendszer által száműzött egykori zala-
egerszegi apát-plébános, Magdi életrajzírója mondja.

Magdinak nem voltak látomásai, mint Szent Bernadett-
nek, a fatimai pásztorgyerekeknek és sok más szentnek.
Szülei tisztességes, szeretetre méltó emberek voltak, de ko-
rántsem annyira vallásosak, mint lisieux-i Szent Terézé,
vagy Goretti Szent Máriáé. Egyszerű, szegény falusi és
pusztai cselédemberek voltak, akiknek a rendszeres vallás-
gyakorlásra nem volt idejük és erejük.

És Bódi Magdi lelkében mégis olyan természetfeletti von-
zalom élt, amely már tíz éves kora körül arra képesíti, hogy
órákon keresztül elmélyülten imádkozzék, és ne fáradjon
bele az Úr Jézussal való lelki együttlétbe. Megvallom őszin-
tén, hogy nekem, életem hetvenkettedik évében járó püs-
pöknek is csak sejtéseim vannak arra vonatkozóan, hogy ez
a vidéki parasztlány, majd gyári munkáslány hogyan volt
képes órákon át imádkozni templomban, szegényes ottho-
nában vagy éppen domboldalon, a természet lágy ölén, dús
lombú fák alatt üldögélve. Mit élhetett át lelkében ilyenkor?
Erről is csak sejtéseink vannak. Bódi Magdinak az imádság,
a szentséglátogatás, a napi szentmise és szentáldozás, a
gyakori szentgyónás, a komoly önmegtagadások és virrasz-
tások olyanok voltak, mint nekünk a mindennapi betevő falat
vagy a tiszta levegő, melyet beszippantunk.

És ha valaki most azt gondolná, hogy nála a természet-
feletti éhség ellentétben állt az egyszerű, kedves, barátsá-
gos, egészséges humort és jókedvet is sugárzó,
természetes magatartással, az nagyot téved. Magdi kislány
korában is, majd kisgyermekekkel foglalkozva is szeretett
játszani, hihetetlen segítőkészség élt benne mindenkivel
szemben: gyermekek, magukra maradt felnőttek, testi – lelki
bajokkal küszködő fiatalok, sérült katonák iránt egyformán.

Kiváló munkaerő volt: mind a házi és a házkörüli mun-
kákból (főzés, mosogatás, takarítás, varrás, kötögetés),
mind a mezőgazdasági munkákból, mind a gyári kötelezett-
ségek teljesítéséből példamutatóan kivette a részét. Jel-
lemző, hogy amikor elvégezte a betegápolói tanfolyamot és
frontszolgálatra jelentkezett, ide is azért nem mehetett el,
mert a balatonfűzfői Nitrokémia Gyár vezetői nem engedték,
úgy látták, hogy nem tudnák őt pótolni.

Nagyon szerette a gyermekeket és tisztelte az anyákat.
Nem azért akart szerzetes lenni és nem azért fogadott örö-
kös szüzességet, mert idegenkedett a hitvesi kapcsolattól
és az anya-szereptől, hanem azért, mert magától az Úr Jé-
zustól érzett hivatást a teljes tisztaságra. Éppen olyan ne-
hezen áldozta fel a hitvesi és anyai szerepet, mint ahogy
Avilai Szent Teréz majdnem belehalt a fájdalomba, amikor
elhagyta a kolostor kedvéért a családját.

Bódi Mária Magdolna tudatosan készült arra, hogy élete
feláldozásával is megvédje tisztaságát. Semmiképpen sem
akarta provokálni a vértanúságot (mint ahogy tették ezt va-
laha a donatisták, de közülük senkit sem avattak szentté),
de felkészült életének feláldozására is. Jézus szavai jártak
az eszében: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki
elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.”
(Mk. 8,35).

Bódi Magdit elsősorban nem természetes szempontos
vezették akkor, amikor életét áldozta szüzessége védelmé-
ben. Nem a támadó, durva katona iránti ellenszenv, nem az
esetleges nemi betegség vagy egy nemkívánatos terhesség
elkerülése, még csak nem is egy férj vagy egy szeretett vő-
legény iránti hűség motiválta őt, hanem elsősorban az, hogy
teljesítse égi vőlegényének, Krisztusnak tett ígéretét. Nála a
vértanúság nem egy esetleges, véletlenszerű esemény volt,
afféle ráadás addigi életéhez, hanem szerves része annak
az isteni műnek, amelynek felépítésében ő engedelmes, alá-
zatos és tevékeny eszköz volt Isten kezében.

Imádkozzunk azért, hogy folyamatban levő boldoggá
avatása (amelynek egyházmegyei része hamarosan befeje-
ződik) mielőbb jó véget érjen. Korunkban talán semmire
sincs nagyobb szükség, mint olyan példaképekre, kikben a
szerzetesi elhivatottság a világi apostolsággal egyesült, akik
bebizonyították Nagy Szent Teréz mondását, amely szerint
„Isten jelen van a konyhában, a fazekak közt is”, vagy Sza-
lézi Szent Ferenc (és a II. Vatikáni Zsinat) tanítását, amely
szerint az életszentség nem egy szűk kör privilégiuma,
hanem minden emberé, akiknek lelkében lángra gyúlt a hit,
a remény valamint az Isten és az emberek iránti szeretet.
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Csatlós Melinda
Bódi Máriára emlékezve

Egy rideg januári napon üzemlátogatásra kellett men-
nem. Hideg is volt, hó is már hetek óta. Mindennek az elvi-
selését nehezítette a hajnali köd. Sötét volt még, mikor
kiléptem az utcára, s a hosszas, magányos gyaloglás köz-
ben volt időm gondolkodni. Általában sok minden foglalkoz-
tatott, de aznap elmerültem az önsajnálat végtelen
tengerében, s egyre csak azon jártak gondolataim, hogy
miért éppen nekem és miért pont ma kell mennem.  Egyre
több ok ötlött fel bennem, hogy sajnáljam magam, s hogy
végül eljussak odáig, hogy én vagyok a világ legszerencsét-
lenebb embere.  Mindezek után, mire elérkeztem a busz-
megállóba fizikailag is rosszul éreztem magam. Még mindig
nem hittem el, hogy valóban hajnali fél ötkor mennem kell.
A megállóban már többen is várakoztak, kik csendben, kik
a kora hajnal ellenére beszélgetve várták a járatot, hogy dol-
gozni mehessenek. Aztán megérkezett a járat, felszálltam,
s a legsötétebb sarokba kuporodtam. A hátam mögött nem
sokára egy beszélgetés csapta meg a fülem. Két idősebb
asszony arról beszélt, hogy hányadik éve dolgoznak már a
közeli gyárban, pont abba, amelyikbe aznap én indultam.
Évtizedekről beszéltek. Kimondani is sok volt. S akkor gon-
doltam csak bele, hogy valószínűleg évtizedek óta kora haj-
nalba kelnek, s azért a minimális fizetésért robotolnak egész
nap.  Ehhez képest nekem csupán pár alkalommal kellett
hajnalba járnom, s mégis milyen nehezen viseltem. Elszé-
gyelltem magam, s tiszteletet éreztem abban a pillanatban
mindazok iránt, akik évtizedek óta nem keltek hajnali négy
óránál később. Számomra ez elképzelhetetlen volt.  Meg-
fogadtam, hogy félreteszem a kényelmeskedésem, s való-
ban a munkámra koncentrálok, szívvel, lélekkel.

Már majdnem fél hat volt, mire beértem az üzembe, s las-
san kezdődött a műszak. A sorokat lassan feltöltötték: nők
és férfiak, idősek és fiatalok. Végignéztem rajtuk, s szerettem
volna mindegyikük életéről tudni valamit. Édesanyák, nagy-
mamák, akik gyermekeikért dolgoztak, családapák, akiknek
egész családjukról gondoskodni kell, özvegyek, fiatalok, akik
nagyjából velem egyidősek lehettek, vagy talán még fiata-
labbak. Álltak a sor mellett életük delén túl lévők is, akik talán
nem így képzelték el az életüket, de a szükség megtörte
őket. Voltak köztük türelmesek és voltak, akik már elvesz-
tették reményüket és vele együtt türelmüket is.  Voltak olya-
nok, akik megpróbálták a monotonitást némi lelkesedéssel

oldani, s olyanok, akik trágárkodással, s fölényes hangosko-
dással oldották a feszültséget. Ekkor felmerült bennem a
kérdés, vajon ők mibe reménykednek. Van-e hitük? Istenbe,
bárkibe. Van-e céljuk és reményük? Eszembe jutott akkor a
keserű sort, melyet némelyikük megtörten hordozott. Rossz
volt látni, de még rosszabb volt belegondolni, hogy mindez
semmi se volt a háborúhoz képest. Mi lenne ezekkel az em-
berekkel, ha még a világháború sötét és még kegyetlenebb
terhe rájuk nehezedne. Összetörnének, vagy önként menné-
nek a másvilágra. Biztos voltam benne. Ekkor ismét
eszembe jutott a kora reggeli önsajnálatom, s bűntudatom
volt miatta, s mielőtt ismét elmerültem volna a sajnálkozásba
a megoldás felé fordultam, s ekkor jutott eszembe valaki a
múltból. Nem is oly régen, s pont a háború éveiben élt. Akár
ezek az emberek, ő is így élt és dolgozott. Bódi Mária Mag-
dolna, akiről ma azt hisszük, hogy oly távoli. Sem térben sem
időben nem az, talán lelki nagysága tűnik távolinak, a szeny-
nyes környezetben. Neki sem volt könnyebb. A második vi-
lágháború kitörésének évében kezdett munkáslányként
dolgozni. Hajnalban kelt, s keményen robotolt minden nap,
pont úgy, mint itt bármelyikük. Akkor háború volt, s az évek
folyamán a helyzet egyre kilátástalanabb lett. Ő mégsem tört
meg. Volt hite és reménye, s nem hagyta, hogy a környezete
elvesszen. Kiemelkedett társai közül példás életével, s bár
kezdetben rossz szemmel nézték, de idővel tiszteletet vívott
ki ezzel társai közt. Szövetséget szervezett a dolgozó nők
számára, s a szívgárda tagja volt, ahol a jövő nemzedékért
fáradozott. Mindezt abban a kilátástalan helyzetben hitének
köszönhette. Minden nap részt vett a gyártelepi templomban
szentmisén, akárhogy is alakult a beosztása. Nem volt kifo-
gás számára, sem a korán kelés, sem a fáradtság. Emlék-
szem arra a történetre, melyet talán nem is olyan rég
olvastam róla egy kéziratban. 
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Három építőmunkás érkezett nagy vidámság közepette,
s Magdit gúnyosan köszöntötték:

– Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mire Magdi teljes komolysággal így felelt:
– Mindörökké Ámen!
A férfiak nem hagyták abba a gúnyolódást és megkér-

dezték a lánytól:
– Mikor van mise tisztelendő főasszony?
Magdi erre pontosan megmondta nekik, hogy minden reg-

gel. Az egyik férfi ezután még mindig nem érte be, s hozzáfűzte:
– Igaz-e, hogy mostantól az ostyát is jegyre lehet kapni?
Magdi elmosolyodott, s teljes nyugodtsággal ennyit

mondott:
– Azt nem jegyre adják most sem, csak tiszta lélek kell

hozzá.
Ezzel a három férfi továbbment, mert látták, hogy a ci-

nizmusuk nem ér célt Magdinál. 
Milyen bátor volt. Ma ki tenné ezt meg, merült fel ben-

nem a kérdés, akár a legnagyobb hívők közül is? Pedig ezek
még csak szavak, de Magdi nem csak szóban vallotta hitét,
hanem tettekben is. Ki szervezne bármiféle karitatív csopor-
tot egy ilyen helyen? Ki az ma, aki szembe mer úszni az
árral? Ki az, aki úgy mint Bódi Mária, olyan fogadalmat
tenne ma fiatalságában, melyért képes meghalni, s ki az, aki
magát egy életre Jézusnak elkötelezi? Végignéztem ismét
a sorokon, akkor már javában ment a munka. Kell, hogy le-
gyenek ma is Bódi Máriák, akik visszaadják a reményt, akik
segítenek megmutatni a helyes utat. Édesanyák, lányok, öz-
vegyek, dolgozó nők! Hallottatok-e Bódi Mária Magdolná-
ról? Ha tudnátok, hogy milyen pártfogótok van az égben,
nem szomorkodnátok. De nem tudjátok. 

Ekkor újabb gondolatom támadt. Megérne egy órát,
hogy halljanak róla. Megérné, hogy miden dolgozó nő
ebben az üzemben egyszer halljon a magyar szentéletű
munkáslányról, Goretti Mária magyar másáról, hogy tudják
és lássák, hogy így is lehet élni, s, hogy ha akkor volt re-
mény a hit által, akkor ma is van. Ekkor egy újabb gondola-
tom támadt. Vajon ő mit mondana, ha itt lenne? Vajon mit
tenne ő most a helyemben? Nem tudom, csak gondolom.
El kell indulnom, s a mai napon is azt kell tennem, amit ő
tenne itt a munkások között, s meg kell ismertetnem az ő
életét és hitét mindannyiukkal, hogy lássák, semmi sincs
veszve. Mindezt azért, hogy egy emberöltő múlva is legye-
nek magyar földön lélekben Bódi Mária Magdolnák, mert
ma sincs másképpen, mint régen, s jól tudjuk Szent Pál óta:
Amikor azonban elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem.

Csatlós Melinda
Szép piros rózsa (hexameterekben)

Szép magyar földre küldte el hozzánk egykor az Isten.
Harc idején ő adja a példát a szeretetben. 
Zord, kusza honban, fegyverek által nyílt ki a rózsa,
S szűzi fehérből tűz piros lészen, Istenbe bízva.

Marta az élet, s dúlta a harc is, de célja az ég volt.
Oltalma Jézus, csillaga Mária, s vágya a mennybolt,
Így lehetett, hogy fegyverek közt is, bő kegyelemben,
Tette a jót hát, bízva az isteni hármas erényben.

Szép magyar földre küldte el hozzánk egykor az Isten,
Hogy a magyar nép vész idejében általa higgyen.
Élete példa, s vértanúsága út fel a mennybe,
Járj közbe értünk, s hozz ide áldást szép magyar földre.
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Csizmaziáné Blaschke Katalin
Bódi Magdi emlékére, ifjúsági színdarab

A falusi iskolában a kis Magdi is elkezdi tanulmányait.
Jó eszű, értelmes kislány.

Az iskolai hittanórákon hall először Jézusról. A szülei
nem vallásosak, egyszerű emberek.

A falusi kántortanítótól tanult gyermek - ének megérinti
szívét. Azon veszi észre magát, gyakran ezt dúdolgatja:

„Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog,
Akármerre visz utad vele jó lesz dolgod.
Esik eső, fúj a szél, vihar tombol, mit se félj, ő visel rád

gondot!”
Magdi szívébe zárja ezeket a gondolatokat, s játék köz-

ben se feledkezik meg róluk.
– Ki jön szembekötősdit játszani?
– Én megyek, én is, én is.
– Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró!...
– Jaj, elestem, mert fellöktek! Vérzik a térdem!
– Gyere, odavezetlek a tanítóúrhoz! – szól Magdi.
A tanító bekötözi a fájós térdet és máris folytatódhat a

játék!
Egy másik napon, a hittanórán az égi Édesapáról, a

mennyei Atyáról tanulnak.
A Mennyei Atya minden teremtményét nagyon szereti.
– De ha rosszak vagyunk, nem szeret minket! – A Pali is

tegnap kínozta a macskát.
Az bizony nagyon buta dolog - szólt a tanító. Büntetés

jár érte!
És az is rosszaság, ha verekszünk hazafelé az iskolá-

ból – mondta Gergő. Vagy ha elvesszük a társunk uzsonná-
ját, és megesszük előle.

– Így van gyerekek, de figyeljetek rám, amit mondok: A
Jóisten, akkor is nagyon szeret bennünket, ha rosszak va-
gyunk, igaz, akkor nagyon megszomorítjuk őt.. 

– Miattunk lesz bánatos – ahogy édesanyánk is – fűzte
hozzá Magdi.

Most mondjatok példát arra, mikor szerzünk örömet a
Jó Istennek - kérte a tanító a gyerekeket.

Ha segítünk anyukánknak mosogatni! – Vagy takarí-
tani! – Ha szépen elrakjuk a játékainkat. Ha vigyázunk a ru-
hánkra!

– Jól van gyerekek, ezzel valóban örömet szereztek nem
csak szüleiteknek, de a Mennyei Atyának is! 

– És azzal, ha szeretjük a testvérünket – szólt Erzsike.

– De jó hogy van Mennyei Atyánk – sóhajtott fel Magdi.
Másnap Magdi kedvenc körjátékát játszották az udva-

ron, sárga, barna bőrű ember álarcait vették föl. Énekeltek:
Jézusra tekintek, szeme tükrét figyelem, benne látom test-
vérkémet, sárgát, barnát, feketét, fehéret!

– Szerintem a fehérbőrű ember a legértékesebb – szólt
Zsuzsi.

– Nem, nem, pont mindegyik egyformán-replikázott
Anna. A Mennyei Atya számára minden ember fontos, mind-
egy melyik országból való, vagy mi a foglakozása. – Fűzte
hozzá a tanító.  

– Akkor már nem is vagyok miatta olyan szomorú, hogy
az én apukám menekült, - mondta halkan Magdi.

Gyerekek, most karácsony után komolyan kell készül-
nünk az elsőáldozásra! A Karácsonykor megszületett Isten
fia a ti szívetekben is lakást akar venni. Jó cselekedetekkel,
jó tanulással készüljetek életetek egyik legszebb napjára.

– Édesanyám mit segíthetek? Szeretnék örömet szerezni
Neked és Jézusnak.

– Súrold fel a konyhát kislányom, én úgyis nagyon elfá-
radtam a mezei munkában – válaszolta édesanyja.

Másik alkalommal a vacsorakészítésben segédkezett,
örömét lelte a házimunkában.

Este lefekvés után hosszan imádkozott magában, az is-
kolában tanult imákat saját szavaival egészítve ki. – Édes Jé-
zusom, olyan jó, hogy ismerlek Téged! Nagyon szeretlek, jöjj
az én szívembe. Úgy szeretnék örömet szerezni Neked. Bár-
csak a szüleim is ismernének Téged! Már csak pár nap és el-
sőáldozó lehetek-sóhajtott fel Magdi. Köszönöm Jézusom!

Pap: Kedves gyermekek! Kívánom, hogy mai áldozáso-
tok legelső szeme legyen a kegyelmek hosszú láncolatának,
amelyben Üdvözítőtök egész életeteken át utolsó áldozá-
sotokig benneteket részesíteni fog! Kívánom, hogy utolsó
áldozásotok is olyan boldog legyen, mint ez az első!...

Ének: Megadja most Isten, mit régóta várunk, hozzánk
jön Jézusunk kit szívünkbe zárunk…

Ima, áldozás után: Istenem vagy, én porszem vagyok,
szemed mégis reám ragyog, karod szeretve felém tárod,
szívemet szívedre várod, szent neved legyen örökre áldott!!!

2. Szín…..10 év múlva
A 18 ÉVES Magdi apácának jelentkezik. Segíts meg

engem Jézusom, hogy egészen a tied lehessek. Gyakori
szentmiséimet ajánlom föl, hogy sikerüljön felvételem a
szerzetesnők közé.

Hang: Sajnálattal közöljük, hogy Ön, mint törvénytelen
gyermek, egyházjogilag kizárt, hogy felvételt nyerjen szerze-
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tesrendünkbe. – Sokáig visszacseng Magdi fülébe ez a hang,
vigasztalást a mindennapi szentmisék jelentenek számára.

Ha bezárul egy ajtó, a Jóisten kinyit egy másikat, vigasz-
talja édesanyja, s Magdi felvételt nyer a Balatonfűzföi Nit-
rokémia Rt. üzemébe. 

– Szeretek itt dolgozni, csak erről a durva káromkodásról
tudnám leszoktatni munkatársaimat- sóhajt fel Magdi.

– Jöjjön Magdika ma este velem vacsorázni-kérleli kol-
légája. 

– Köszönöm, de nem érek rá, válaszolja Magdi.
– Bezzeg templomba menni minden nap ráér! - Veti oda

bosszúsan a férfi. 
– Ne haragudjon már, de ezt honnan tudja?
– Kifigyeltem Magdika, mert maga tetszik nekem - pró-

bálkozik újra munkatársa. Vagy van valakije? 
– Igen, válaszol Magdi 
– Aki miatt reggelenként templomba megy?
– Igen. Mosolyodik el átszellemülten a lány. 
– Csak nem a pap?
– Ugyan, dehogy!
– Hát akkor ki? 
– JÉZUS!
– Én ezt nem értem!
– Ne haragudjon, maradjunk továbbra is jó kollégák! –

indítványozza Magdi, azzal kezet fogva búcsút vesznek egy-
mástól. 

Hazafelé Magdi énekli: Hol vagy én szerelmes, Jézus Krisz-
tusom, hol talállak Téged kegyes Megváltóm, adj világosságot,
mert fényes vagy, nálad nélkül, szívem igen bágyadt! 

Krisztus király ünnepén tett magán - szüzességi foga-
dalmára gondol Magdi, s ettől átmelegszik a szíve.

Egy másik napon munka után idős munkatársnőjét láto-
gatja meg a kórházban.

– Szervusz Aranka ,hogy vagy? Hoztam egy kis kompó-
tot, almát neked! 

– Szervusz  Magdikám, köszönöm, nem vagyok túl jól
kedvesem, de ma egész nap töröm a fejem valamiben, és
ez egészen fölvillanyoz!

– Mi az Aranka, mesélj!
– Úgy szeretném, ha elhívnád a papunkat hozzám, hogy

tudnék gyónni, áldozni. Csak fontos, hogy a fiam meg ne
tudja, mert tudós ember létére, olyan Istentelen. Biztos el-
lenezné!

– Inkább találkozniuk kellene egymással, hátha jól elbe-
szélgetnének. Ma este megyek a gyerekekhez a Szívgár-
dába foglalkozásra, akkor feltétlen megkérem, a plébános
urat jöjjön el hozzád!

– Köszönöm Magdikám! Isten áldjon! 
A Szívgárdában ének hangzik: Jézuska, Jézuska, figyelj

most reám… ima: Kis kezemet összetéve, imádkozom reg-
gel, este, elmondom, hogy boldog vagyok,az Istennek hálát
adok. Ámen. Köszöntlek Jézusom…Most körjáték követke-
zik… Ének: A szeretet mindenkié, csak meg kell keresni a
forrását, a szeretet mindenkié…

A megszállás idején, 1944 végén aggasztó híreket lehet
hallani a nők sorsáról. Magdi elhatározza, ha kell, élete árán
is megtartja fogadalmát. Lánytársait is buzdítja, védjék meg
tisztaságukat.—Szűzességetek érték, ne adjátok oda ma-
gatokat a magukból kivetkőzött, részeg katonáknak! – Ne
féljetek, álljatok ellent!

Vértanúságának ideje 1945.március 23-án jön el. A tá-
madó katonának ellenáll, megsebesíti, kis időre megszaba-
dul tőle. De a dühtől felindult katona lőni kezd a menekülő
Magdi után. Megsebesíti a lányt a golyó, Magdi megáll. A
második lövésnél karjait az ég felé tárja, s így imádkozik: –
Uram Királyom, Végy Magadhoz engem! Az utolsó lövés szí-
ven találja. Beteljesedett!

A 24 éves munkáslány, Bódi Mária, Magdolna vértanú-
ságot szenvedett Jézusért. Halálának napja egyben Meny-
nyei születésnapja is lett az égben! Imádkozzunk boldoggá
avatásáért!

ZÁRÓÉNEK: Királyi gyermek vagyok én, van nékem ko-
ronám, Megváltóm kegyelme enyém, nem hagy el soha már,
Jézussal járom utamat, megfogva kezét, Királyi gyermek va-
gyok én és ez nekem elég!

Balatonfüred 2015 02 10

Ábrahám Zalán



Dr. T. Bukovszky Magdolna
A szűzi életállapot értékes; az eljövendő
dicsőség előképe Bódi Magdi vértanú,
szűz emlékére

A posztmodern korunk szexuális szabadossága, a pro-
miszkuitás különféle módozatai, Isten, család és nemzet elle-
nes bűnök; a szabadság téves felfogásából fakadnak.
Senkinek, sem a nőnek, sem a férfinak sem használnak; rom-
bolják a személyt, sértik a személy -Istentől eredő- méltóságát.
A szexuális szabadosság, nem felszabadít, hanem megkötöz
és rabbá tesz. A szabados életvitel a nők, férfiak általi szabad
’használatának’ modern válfaja. Ezért napjaikban különösen is
fontos odafigyelni, példaként felmutatni azokat a szentéletű
kortársakat [Bódi Magdi is kortársnak tekintendő], akik elénk
élték, akár a vértanúságig a Krisztusi erkölcsi értékeket.

A Krisztus előtti történelem során a szüzesség, és a há-
zasságban a hűség, a -nemi- tisztaság, nem számított ér-
téknek. Az ókori folyam-menti kultúrákban a nők alárendelt
szerepe általános, mely megnyilvánult a gyakori és a korra
jellemző poligámiában. A poligámia a nő személyének, mél-
tóságának a legnagyobb lebecsülése, lealacsonyítása,
mutat rá egy múlt századi hazai forrás: „…több keleti nép-
eknél [szokásban volt], a soknejűség, mely a nőnem iránti
tiszteletnek kifejlődését akadályozá, ezen tisztelet pedig a
nőnem jobb társadalmi helyzetének alapfeltétele…”.(Pisz-
tóry, 1873:1.). A klasszikus görögség államaiban, -a demok-
rácia bölcsőjének tartott Athénben-, a nő számára, -a
gazdasági és politikai jogfosztottsága mellett-, a legmegha-
tározóbb a családi életben való alárendelt szerepük volt. Az
ókori házasság lényege a puszta biológiai funkció volt; a há-
zasságban élő nő legfontosabb feladata az utódok nemzé-
sének biztosítása. Olyannyira, hogy a nők ’kötelező’
anyasága bizonyos görög kultúrákban a promiszkuitásig el-
ment, jelesül a gyermekáldás reményében -tárgyként- köl-
csön adták[!], a nőket,(Szűcs 2009.); ’használtak őket’, mint
jog nélküli ’szülőgépeket’. Milétosban például a nők annyira
alárendelt, kiszolgáltatott szerepet játszottak a házasság-
ban, hogy nem kívánták ezt az életet; ezért járványszerű ön-
gyilkosságba menekültek, Plutarkhosz[Kr.u. 45-125] leírása
szerint.(D.László 2010.). Bár a görög családok, de iure mo-

nogámiában éltek, azonban a monogámia ’görög változata’,
inkább csak elvi volt; a hétköznapi gyakorlatban ez nem va-
lósult meg, mert valójában a férfi -a felesége mellett is-, vá-
logathatott a házi rabszolganőkből, valamint ösztönei
kielégítése céljából fordulhatott prostituáltakhoz és a heté-
rákhoz. „Az erkölcstelenség nem számított bűnnek vagy le-
alacsonyításnak; a szemérem elvesztette jelentőségét,
férfinél, nőnél egyaránt… …A nő hetérává vagy rabszolgává
süllyedt; …a rabnővel folytatott erkölcstelen viszonyt még
házasságtörésnek sem tekintették.”[mert a rabnőt egyálta-
lán nem vették emberszámba…].(Bangha és Ijjas, 1937:24-
25.). Az ószövetség idején is igen nehéz volt a nők élete;
minden önállóságtól megfosztva, a gyönyörvágy kielégíté-
sének eszközeiként megvetésnek, erőszaknak, félelemnek
voltak kitéve, életük minden napján. (A quebeci püspöki kar
tanulmánya, 2003.). Erre vonatkozó számos utalás van az
ószövetségi bibliában. A korabeli nőknek az egyedüllétet,
elhagyatottságot, megcsonkítást vagy akár még a halált is
el kellett viselniük. (Hagar esete[Ter 21, 9-11.], Támár pél-
dája[2Sám 13, 1-30.], a levita másodfelesége esete[Bír 19,
1-30.] vagy Jefte leányának története. [Bír 11, 29-40.]). (A
quebeci püspöki kar tanulmánya, 2003:7).

Ez volt a Jézus előtti kor és ez volt Jézus Krisztus fellépés-
ének szociális és kulturális háttere. Korának androcentrikus és
szexista kultúrájával szemben Jézus valami egészen újat, hi-
hetetlenül újat képviselt. Élete, a nőkkel szembeni viselkedése
egy olyan  paradigmaváltásnak tekinthető, melyre sem azelőtt,
sem azóta, nem volt példa.. „A nők azelőtt soha nem ismertek
hozzá hasonló Embert: olyan prófétát és tanítót, aki… ..nem
erőszakoskodik és nem leereszkedő velük,.. ..hanem komo-
lyan veszi kérdéseiket és érvelésüket, aki nem jelöl ki külön
működési területet számukra, akinek soha nincsen szüksége
férfi méltóságának velük szembeni védelmezésére és bizonyí-
tására.”(Buday, 2004:12.). Jézus minden szempontból javított
a nők helyzetén, felemelte, egalizálta őket. Mindenek előtt a
családi helyzetüket tekintve, amikor rámutatott Isten eredeti
tervére és felbonthatatlannak jelentette ki a házasságot; „Amit
tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét”(Máté 19,
6); azaz tilos volt a feleség elbocsátása1. 

E mellett, Jézus felmutatta a szüzességet, mint értéket,
melyet maga is élt, és melyet első követőitől az apostoloktól
is kért. Szt. Pál volt az, aki -Jézus nyomán, a Krisztusi ér-
tékrend szerint-, központban állítja, magasra értékelt rangra

8

1 „El szabad -e az embernek  valamilyen  okból bocsátani a feleségét? Jézus így felelt: Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert,
és azt mondta: ezért a férfi elhagyja apját, anyját  a feleségével, tart és egy test lesz a kettő. Most már többé nem két test, hanem csak egy, amit Isten egybe kötött,
ember szét ne válassza”. (Mt 19, 3-6.).  „Mondom nektek, ha valaki elbocsátja feleségét… és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot
tör”.(Mt 19,9.).
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emeli, a szűzi életformát, mely azóta is, a köztünk élő szer-
zetesrendek   alapeszméjévé vált.(1Kor 7, 25-40.). 

„A szüzeket illetően nincs külön parancsom az Úrtól,
tanácsot azonban adok, -mondja, szt. Pál-, mint olyan, aki
az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom, a mostani
megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható; jó, ha így
marad az ember. Ha asszonyhoz vagy kötve, ne törekedj el-
válni, ha azonban nem kötötted magad asszonyhoz, ne ke-
ress feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, s ha a lány
férjhez megy, nem követ el bűnt. Ám az ilyeneket testi nyug-
talanság gyötri, s én meg akarlak kímélni benneteket. Azt
mondom tehát, testvérek: Az idő rövid, azért akinek van fe-
lesége, éljen úgy, mintha nem volna.” (1Kor 7, 26 – 30).

„…Szeretném ugyanis, ha mindnyájan olyanok volnátok,
mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Isten-
től, az egyik ilyet, a másik olyat. A nem házasoknak és az öz-
vegyeknek ezt mondom: Jó, ha úgy maradnak, mint én is. De
ha nem tartóztatják meg magukat, kössenek csak házassá-
got, mert jobb megházasodni, mint égni”.  1Kor 7, 7-9).

„…A leveletekre ezt válaszolom, -írja Pál, a Korintusziak-
nak: Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik… .. Ne tar-
tózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy
időre, hogy azt imádsággal töltsétek. Azután térjetek vissza
egymáshoz, nehogy a sátán megkísértsen benneteket, mivel
nem tudtok megtartóztatásban élni. Ezt engedményként
mondom, nem parancsként”. (1Kor 7, 1-2; 5-7).

Három ok miatt is fontos ennek kiemelése napjainkban.
Egyfelől, mert mint láttuk az ókorban a promiszkuitás min-
dennapos volt; nő alap funkcióját a reprodukciós[’gép’] sze-
repe jelentette, oly annyira hogy ezért akár ’használatba’ is
adták őket, [férfiak kényére-kedvére], ezzel mélyen meg-
alázva őket emberségükben, nőiességükben. Másfelől nap-
jaink erkölcsi zűrzavarában a média által[is] szexualizált
világban, az újkori promiszkuitások között, egyedül a keresz-
tény modell tárja elénk, az erkölcsi tisztaságnak, a szűzi élet-
állapotnak[az örökélet szempontjából is] alapvető értékét.
Harmadszor: A szerzetesek évében, a téma aktualitása miatt.

Az ember önmagában, a teremtésből kifolyólag, SZE-
MÉLYÉBEN, értékes; mert Isten képére lett megalkotva.  A
másikért való lét [capacitas alterius], ami az édesanyáknak
kétségtelenül a sajátja, nem jelenti azt, hogy ez az önátadás
kizárólag biológiailag meghatározott érték lenne; ezért nem
is köthető pusztán, csak az egyik nemhez. A másikért való

lét, közös -megvalósítandó- emberi értéke mindkét nemnek,
tekintet nélkül a testi-élet adástól2.(ROM. DOC. XXVII.
2004.). Pál, a szüzesség értékének felmutatása által is, fel-
hívja a figyelmet az Ember értékére, mely nem szaporodási
kérdés.[a férfié sem; Pál, a férfiak számára is felkínálja a szü-
zességet, mint életformát, Istenért.]. 

Bódi Magdiról tudjuk, hogy magán fogadalomban köte-
lezte magát, a szűzi életre, Krisztus iránti szeretetből, szere-
lemből. Melyet meg is tartott haláláig. Ne gondoljuk, hogy
könnyű volt neki. Nem lehetett de iure szerzetes.[házasságon
kívül született, ezért]. Így nem járhatott habitusban, nem je-
lezhette az ő elkötelezett állapotát. Meg kellett küzdenie a kor
elvárásával is [mikor megy férjhez, ne legyen már ’vénlány’,
stb.], továbbá a gyári munkában, a környezete által tanúsított
szabados viselkedés [Isten káromkodó, trágár és egyházelle-
nes beszéd, szexuális kicsapongás] minden vállfajával. Meg-
tapasztalta a gúny, a vádaskodás, a támadás különféle
formáit, de ő nem vágott vissza, hanem követte Mesterét, az
Isten Bárányát, aki szelíd és alázatos volt, egészen a kereszt-
halálig. „Ego memet in ardua fixi” 3 . Magdi is a keményebb
utat választotta. A forrásokból tudjuk, hogy Magdi egyszerre
szelíd és határozott magatartásával evangelizálta környezetét.
Krisztus szeretetnének a tanúja és tovább adója volt. Tanú
volt és nem akart tanító lenni; mégis tanított mindenkit. Apos-
toli lelkülettel volt jelen a munkahelyén, mert úgy gondolta,
hogy neki a munkásokat kell Krisztushoz vezetni. Szűzi élete
jelként világított köztük. Magdi a munkája mellett, foglalkozott
kis gyermekek lelki gondozásával, a Szívgárdában és szere-
tettel ápolt idős elhagyatott személyeket. Ott szerette és szol-
gálta Isten népét, ahová őt a Gondviselés rendelte.  Élte
imádságos, tiszta, szolgáló, egyszerű és rejtett életét. Nem
volt könnyebb ez akkor, sem mint ma, mikor a fiatalok között
szinte szégyellni való, ha egy lány [v. fiú] szüzességben akar
élni a házasságkötésig. Maradinak, lúzernek ahogy ma mond-
ják, vagy egyenesen betegnek titulálják az ilyet. Így volt ez
Magdi idejében is; sokszor gúnyolták, nem értettek meg.
Ennek ellenére Magdi kifejezetten és szavakkal is kiállt az örök
értékrend mellet, midőn így intette, a nevelésére bízatott fiatal
leányokat: ’Első csókotokat a vőlegényeteknek adjátok”. 

Az Isten akarata, hogy szentek legyünk; éljünk házas-
ságban vagy szüzességben. Ez Magdi életének üzenete. A
házasságig megőrzött szüzesség a női[és férfi] méltóság,
teremtés rendjéből fakadó, Krisztus által megerősített része.

2 Vö: Donum vitae instrukció. Hittani Kongregáció, 1987. in :ROM. DOC. XXVII., 2004.
3 Én a keményebb részt választottam [Prohászka Ottokár püspök]
4 Vö.: A Katolikus Egyház Kompendiuma, 488. és 530. pontjai.



A tisztaság[castitas, puritas4] és a szüzesség egy tőről fakadó
értékek. Ezért a tisztaság egyszerre erénye a házasoknak és
a szerzeteseknek. A szerzetesek 

évében a közös gyökérre, ti. az Istent szeretők és követők
azonos forrására és motivációjára, rámutatni igen csak aktuális.

Azonban a történelem során, a tisztaság értéknek tartása,
miként a szüzességé is, igen gyakran elveszett az emberi
önzés hullámveréséin. Úgy tűnik a világ ebben a kérdésben
mit sem változott az ókortól napjainkig. Nem véletlenül írta Pál,
a Tesszalonikieknek: ’Kerüljétek a tisztátalanságot!
Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével,
és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik
nem ismerik az Istent’.(1Tessz 4, 4-5). Megszívlelendő
lenne ez manapság is, amikor a szexualitás -akárcsak az
ókorban- elszakadt a Teremetésben megszabott rendjétől,
az egy nő és egy férfi egymás iránti szeretetének kifejezé-
sére és az élet továbbadására adott ajándéktól.[egyesítő,
életadó5 funkciók.]. Ma, a média áltál szexualizált világban
különösen is erősen működnek a bűn struktúrái6; az inst-
rumentalizált, az embert tárgyként használó szexualitás
eszköze és része a társadalomban tapasztalható elidege-
nedésnek; „…Az ifjúság AIDS felvilágosítás címén kapja a
tippeket a szexorgiákra és technikákra”(Beton7). A promisz-
kuitás, napjainkban sokak által elfogadott és természetes-
nek tartott valóság; az ilyen alapokon álló szabados élet
nem más, mint a sátán ’munkálkodásának’ eredménye;
azaz maga a bűn. Attól, hogy ez többségében így működik,
attól az még nem jó, nem legitim. Merni kell tehát szembe
menni a mainstreaming-gel, -ahogy tette ezt a maga korá-
ban Bódi Magdi-, akkor is, ha az nem egy népszerű fel-
adat. Mert nem lehet szótlanul elmenni a nyilvánvaló bűn
mellett. Vétkesek közt cinkos, aki néma.(Babits).     

Korunkban, amikor a szüzesség -a maisntreaming-ben-
legalábbis, elvesztette értékét, értelmét, lenézendő avult szo-

kás, kizárólag lúzereknek, különösen is nagy ajándék, ha
vannak olyan -kortárs- szentjeink, akik életük példájával se-
gítenek a szüzesség értékének újrafelfedezésében. Azért kell
életüket tartóra tenni, hogy megmutassák, a szüzesség [a
tisztaság] nem ember ellenes; sőt, egy választható, helyes
és boldogsággal teli út! A szerzetesek és magán fogadalma-
sok, akik örökre vállalják a szüzességet, mint az eljövendő
dicsőség előképét, példájukkal, helyre billenthetik a kizök-
kent erkölcsöket. Ők, köztük Magdi is, létükben az öröklét
tanúi, „…hiszen, amikor feltámadnak, nem nősülnek és férj-
hez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok
az égben”.(Mk 12, 26); ők, világító fáklyák, akkor mikor
még csak homályban és nem színről színre látunk.

Magdi, Krisztust követő élete a II. Világháború idején
teljesedett be, mikor elnyerte a vértanúság koronáját. A vi-
lágháború végén a hazánkra rázúduló szovjet hordák nem is-
mertek sem szűzi tisztáságot, de még hadi tisztességet, Genfi
Konvenciót8 [1864; 1929.] sem; nem tiszteltek sem embert,
sem Istent. Egyes források szerint több százezer9 magyar
nőt erőszakoltak meg, hagyva maguk után a szifiliszt és
egyéb nemi betegséget, no meg egy rakás gyermeket. Te-
szem hozzá eddig még senki nem kért bocsánatot nemze-
tünktől, beleértve nemzetünk asszonyait is. Vae victis! Jaj a
legyőzötteknek! Egy nő számára a nemi erőszak talán még a
halálnál is szörnyűbb. Több ezer olyan nőről tudunk10, aki
soha nem heverte ki a férfi erőszak11 brutalitását. Voltak akik
belehaltak, mások beleőrültek és/vagy öngyilkosok lettek a
rajtuk elkövetett mocskos aktus miatt. Megint mások soha
többé nem voltak képesek normális szexuális éltetet élni. 

A szüzességet fogadott személyeknél a földi mocsoktól,
az undortól való megmenekülésen túl az Örök Jegyes szá-
mára fenntartott szűzi állapot megőrzése mindennél fonto-
sabb. Ezért, Magdi -mikor már hallani lehetett a szovjet
ösztönlények véres tetteiről-, elhatározta, inkább meghal

10

5 Vö.: A Katolikus Egyház Kompendiuma, 496. pont.
6 Vö.: A Katolikus Egyház Kompendiuma, 400. pont.
7 Beszélgetés Balás Béla, -Beton- megyéspüspökkel;  in: Lőrincz, 2014:100.
8 Ma az 1949-ben módosított egyezmény van hatályban. 
9 Források többek között: http://cink.hu/magyar-dokumentumfilm-a-tomegesen-eroszakolo-szovjet-ka-1291376445, http://mandiner.hu/cikk/20140105_

a_haborus_nemi_eroszakrol/fullsite;  http://mult-kor.hu/ 20081103_ketmillio_
nemet_not_eroszakoltak_meg_a_szovjet_katonak;  Pontos adatokat még ma sem tudni. Egyesek 1 millió magyar nőről, és 2 millió német asszonyról beszélnek. Többeket
többször is megerőszakoltak. Ma is hordozza népünk ennek sebeit, és nem csak a ma még elő meggyalázottak:„A szovjet katonák által elkövetett nemi erőszak minden-
képpen hozzájárult az abortusz politika liberalizálásához a különleges helyzetben…..A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. február 14-én felfüggesztette a Büntetőtör-
vénykönyv magzatelhajtást tiltó rendelkezését, és kimondta, hogy azt a megfelelő engedélyek után az orvos - kizárólag egészségügyi intézetben és a magyar
születésszabályozási gyakorlatban most először ingyenesen - elvégezheti. A felfüggesztés a tervek szerint csak négy hónapig maradt volna érvényben. Ezzel azonban
precedenst teremtettek……” http://bfl.archivportal.hu/id-607peto_andrea_budapest_ostroma.html Ide, erre a precedensre vezethető vissza az abortuszok legalizálása,
és az azóta is folyamatosan végzett magzatelhajtások égre kiáltó sorozata hazánkban.

10 A szovjet megszállók kivonulása után kezdődhetett csak meg a téma, feldolgozása, tudományos kutatása. Polcz Alen Asszony a fronton címmel könyvet írt saját meg-
erőszakolásáról, Skrabski Fruzsina Elhallgatott Gyalázat címmel késztett filmet.

11 A nemi erőszakban, legbrutálisabb módon nyilvánul meg a nő kiszolgáltatott, alárendelt helyzete. 
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12 Tertuliánus
13 Két idézet a Tiszta szívek honlapjáról, a tévutakról, illetve a megtérésről: ’Mivel nem éltünk tisztán, nem tanultunk meg Istennel lenni, a kapcsolatunkban. Úgy gondoltuk

nélküle is működik, hisz ezt közvetítette a világ. Nem akartunk mi sem mások (maradiak lenni)’. ’Az Úr Jézus tudatosítja bennünk, hogy a szexuális együttélés csak a há-
zasságon belül lehet a megszentelés, a kölcsönös és az isteni szeretet megtapasztalásának forrása. Az ilyen jellegű házastársi szeretet, valamint a valódi isteni és
embertársi szeretet csak akkor lehetséges, ha tiszta a szívünk’

14 Mások szüzességéért is érdemes meghalni; ahogy tette ezt Boldog Apor Vilmos, akit szintén orosz katona golyója ölt, meg, miközben a győri püspökvárba menekült
lányok asszonyok erényét védte, 1945. Húsvétján. 

Fekete LiliomNagy-Balázs Alíz

semmint engedjen az erőszaknak. Kis ollót hordott a zsebé-
ben, ha szükséges védekezni tudjon. 1945. március 23-án
egy orosz katona beparancsolta őt az óvóhelyre, hogy kiélje
rajta aljas ösztönét. Ez volt Magdi földi életének utolsó napja.
Nem hagyta magát, kis ollójával a katona félé szúrt, amikor
az rátámadott; mire a katona azonnal lelőtte. A megsebesült
leány még képes volt kitámolyogni az óvóhelyről az udvarra,
ahol a katona további négy sorozatot eresztett belé; mocskos
vágyát azonban nem tudta kiélni. És a többi asszonyok is
megmenekültek; mert a katonák megijedve a gyilkosságtól
elkotródtak. Magdi nem csak megőrizte szüzességét, de vér-
tanúságával megmentette a falubéli -a litéri- asszonyokat.
Isten elfogadta áldozatát, és megengedte még azt is, hogy a
halálával sokakat megmentsen. Úgy a nemi erőszaktól, mint
a kárhozattól. Magdi -szűzen- életet adott. Biológiai értelem-
ben azoknak az asszonyoknak, akiket megmentett a gyalá-
zattól  vértanúsága árán, lelki értelemben pedig azóta is
sokaknak ad új életet. Halála után többen megtértek, köztük
elsőként a szülei, akik Isten előtt rendezték házasságukat.
Sanquis martirum, semen Christianorum12. [A vértanúk vére
a keresztények magvetése]. Az égi hazából, Magdi azóta 

is folyamatosan segíti az ifjúságot, és munkálja lelkük-
ben a tisztáság erényét, csak oda kell figyelni 

közbenjárására. Talán a Tisztaszívek mozgalmának13

magyar bontakozáshoz is van köze.
A szüzesség tehát olyan érték, melyért érdemes élni, és

ha kell meghalni is14. Ez, nem egy maradi és elavult dolog,
hanem az életszentség és a boldogság útja. Kinek a házas-
ságig, kinek egész életre! Akinek füle van hallja meg! 
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Dr. T. Bukovszky Magdolna
Egy katona gyónása 
/ПРИЗНАНИЕ АДНА СОЛДАТА/
Novella, Bódi Magdi vértanú, szűz emlékére.

A sztarec öreg volt, mint az országút. Sokat látott, sokat
hallott, sokat tapasztalt; az idő a legnagyobb tanító mester.
Kolostora büszkesége volt, hozzá irányították a legnehe-
zebb eseteket. Régóta egész valójával Istennek és az ő nép-
ének szentelte életét. Őrizte a lángot, akkor amikor a szovjet
tiltotta a hitet, üldözte az egyházat. Élete mindenképp a vér-
tanúság útja volt; akár az Államvédelmi Hatóság börtöné-
ben, akár a némaság, az elhallgattatás keresztje alatt,
melyre a szovjet kényszerítette. A sztarec, a szenvedésben
egészen Isten Ikonja lett.  És tudták ezt, mind a népek. Jöt-
tek is hozzá a nagy orosz föld minden tájáról; tanácsért,
megnyugtatásért. De leginkább mégis csak az Isten bocsá-
natáért, az Isten emberéhez. És senki sem távozott tőle üres
szívvel, meghallgatatlanul.

A sztarec hajnalonként pontban fél hatkor megjelent fe-
kete köpenyében, hajlott háttal, ősz szakállal és hófehér ha-
jával a kis templomban. A reverenda, az tilos volt. Kinyitotta
az ajtót, besántikált a hideg gyóntatószékbe és ott ült estig.
Nem volt más dolga, mint várni, várni arra, akit az Isten kül-
dött. Gyakran akit küldött, az nem jött el. De a sztarec akkor
sem volt csalódott; tudta, az ő dolga csak a készenlét, hogy
ott legyen, ha kell. Amikor a Szentlélek új forrást fakaszt,
amikor új élet támad, melynek ő lesz a lámpása, a kertésze,
az orvosa, a szolgája. Így lévén szolgája és katonája Urának
Istenének. Ráncos öreg, arcában, az örök a Béke lakozott,
szája szegletében Isten mosolya mosolygott, szemével Isten
nézett körül. Senki nem távozott tőle, az Igazság nélkül. És
tudták ezt, mind a népek.

A kis templom azon kevesek közé tartozott, amit muta-
tóba meghagyott a szovjet. Ha másért nem, hát idegen for-
galmi látványosságnak. Voltak is sokszor turisták, meg az
ünnepeken zarándokok. Azon napon, egy hideg februári
reggelen, azonban csak kevesen voltak. Többnyire helybéli
öregasszonyok, akik körbejárták az ikonokat, alig-alig fi-
gyelve, melyik kit ábrázol. Automatikusan vetették magukra
a kereszteket, és hajlongtak, sorban a soron következő ikon
előtt. Pedig a sztarec ezerszer megmondta a prédikáció-
iban, hogy az ikonra fel kell nézni. Úgy szemtől szembe. De
a népekről a prédikáció sokszor lepereg. Azért az ikonok
szentjei hallják a hozzájuk küldött fohászokat, felsíró imákat,

bűnbánó fogadkozásokat. Ez biztos. Tudta ezt a sztarec is.
Nem haragudott hát a népére. Nem is haragudhatott, mert
itt volt az elő egyház magva és csírája. Ezekben az egyszerű
öregasszonyokban. A tetszhalott orosz egyház, melynek fel-
támadását éppen ezek az asszonyok hordozzák szívük mé-
hében. És a gyümölcs meg fog születni, a sztarec
biztosabban tudta ezt, mint azt, ahogyan most ott kucorgott
és vacogott a gyóntatófülke homályában. Félhangosan re-
citálta a szent szövegeket, melyeket kívülről is tudott; ezek
őrizték meg elméjét az elmegyógyintézetben ahová bezárta
szovjet, a rendszer többi ellenségével, együtt. Időnként el
el bóbiskolt, majd felriadt és bűnbánati szoltárt mondott,
amiért elszunnyadt. Így volt ez azon téli hajnalon is.

Egyszer csak lépéséket halott, nem olyat, öregasszo-
nyosat, mint eddig. Ezek férfiléptek voltak, bár azt kihallotta
belőlük, hogy nem fiatal, aki ilyenformán lépdel. Súlyos ter-
het cipel az, akinek léptei ilyen vontatottan döngenek. A
sztarec fülelni kezdett. Látni még nem látta, de teljesen bi-
zonyossággal tudta, hogy ma eljött a Valaki, akit Küldtek. A
sztarec megélénkült. Igen ma végre eredményes volt itt ülni.
Aztán elszégyellte magát. Miféle saját eredményre gondolt.
Ő, aki nem más, mint Isten lábtörlője, ne vágyjon semmi-
nemű sikerre. Az a világ dolga, nem Istené. És elkezdett
imádkozni, hogy ne tévedjen, hogy valóban, akit Küldtek,
az jöjjön. És ha már eddig eljött, legyen mersze az utolsókat
is meglépni. Hány lépés is még a gyóntatószék? A sztarec
számolt, még kilenc, még öt, még… De jaj a lépések meg-
szűntek. A sztarec még buzgóbban imádkozott az érkezőért
és magáért is, hogy úgy fogadja, ahogy azt az Úr mutatta a
tékozló fiúról szóló példabeszédben. Eltelt néhány perc, a
sztarec nem bírt magával, kikandikált és akkor meglátta.
Öreg bocskoros parasztember állott az Istenszülő ikonja
előtt, és csak nézte nézte. Nem mondott az semmit, gyer-
tyát sem gyújtott csak nézte. Hosszú idő telt el így. A szta-
rec nem mert megmozdulni, és az öregember sem mozdult;
az arcát nem lehetett látni. A sztarec elbizonytalanodott.
Talán mégis tévedett, talán mégsem ő lesz, a mai Vendég. 

És ekkor valami egészen furcsa dolog történt. Maruszja,
a kolostor öreg mindenese, aki ilyenkor az asszonyokkal
együtt rótta az ikonok körét, odalépett a férfihez, a szemébe
nézett és azt mondta neki szelíden, de határozottan: 

– Bánja meg a bűneit! Ha már eddig eljött.
Ilyen még nem fordult elő mióta a sztarec itt élt a kolos-

torban, és annak már bizony már jó ideje volt. A férfi nem
válaszolt, csak egy lassú mozdulatot tett Maruszja felé, fe-
nyegetőt, vagy esdekelőt, a sztarec azt nem tudta eldönteni.
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Ismét óráknak tűnő percek teltek el. Majd a férfi döngve
térdre esett az Istenszülő ikonja előtt és a sztarec hallotta,
hogy zokog. Most már a sztarec is sűrűn vetette magára ke-
reszteket, és mondta hangosan:

– Uram Jézus Istennek Fia könyörülj, Istenszülő Szent
Szűz könyörülj! 

Senki nem mozdult. Sem a sztarec, sem a vándor. Annál in-
kább megmozdult Maruszja, megrázta a férfit, majd felrántotta
térdelő helyzetéből és szelíd erővel a gyóntatószék félé terelte. 

– Már várják magát. Hisz ezért jött nem? –kérdezte. 
A férfi nem ellenkezett, de a töpörödött Maruszja ereje

még így sem volt képes elvinni a gyóntatószékig. Az a né-
hány lépés, amit a sztarec már megolvasott még hiányzott.
Ekkor Maruszja egész halkan, -a sztarec csak vélte hallani
inkább, mint halotta-,  ezt suttogta:

– Tudom mit tettél, menj és szabadulj meg a terhedtől…!
A kásás-őszes, nagy szakállú férfi megrettent. Most szó-

lalt meg először.
– Azt nem lehet.. te azt nem tudhatod…, azt senki nem

tudja… -dadogta szaggatottan.
– Isten tudja. Meg én is tudom. Ott van a szemedben.

Menj, mert a földi poklod örökké fog tartani, ha nem vallod
és nem bánod meg szörnyű tettedet. 

Ennél többet Maruszja nem szólt, elengedte a férfit, el-
fordult tőle, csak nézte hosszan az Istenszülőt, majd ismét
elkezdett hajlongani az ikon előtt.

A sztarec érezte, hogy itt ez most valami különleges pil-
lanat volt. Kegyelmi pillanat a Valakinek a lelkéért. A tanu-
latlan Maruszja talán életében nem szólt egyszerre ennyit.

Látnok sem volt. Legalábbis eddig nem derült ki róla. De
most imája és szavai nyomán elindult a tompa férfilépések
sora a gyóntatószékig. Egy, meg még egy és még egy, a
sztarec tudta, hogy megérkezett, Akit várt, Akit küldtek. 

A szterecek rendszerint irányítják a gyónást, de most a
sztarec nem mert megszólalni, nehogy elriassza, akit éppen
hozzá küldött az ő Ura Istene. Enyhe vodkaszag csapta meg
a sztarec orrát a térdeplő felől, melyet rekedtes mély férfi
hang kísért; világos és erőteljes szavak hallatszottak, mint
a forrás vize, tavasszal, mikor olvad és a víznek semmi sem
állhatja el útját:

– Nem tudok megbocsátani magamnak, -dörmögte a
szakállas ember; mondd Atyuska, Isten meg tud bocsátani?

– Isten mindenkinek megtud bocstani, így neked is.  A
sztarec vigyázva fogalmazott.

– Te nem tudod mit tettem….
– Azért vagy itt, hogy elmondd! Valld meg hát bűneidet…
– Megszegtem az összes parancsolatot, amit Isten és

az egyház előírt….
– No, no-no … .
– Ittam, káromoltam, parázna voltam, megtagadtam Is-

tent, amikor ezt parancsolták. Megcsaltam, majd elhagytam
a feleségemet. A második meg engem hagyott ott a lányom
halála után. Kiforgattam a vagyonából a családomat. Lop-
tam. És öltem is; a háborúban. Sokszor.

– No, no … folytasd hát. Mert ez nem minden ugye?
A vándor, akit küldtek, itt megállt. Hogyan is mondja el,

amit nem lehet. A sztarec várt. Ha eddig várt, az a néhány
perc, már nem számít.

– Igazad van atyuska. Ezek nem égetnek már annyira.
Bánom ezeket is, de amitől nem tudok szabadulni, amitől
nem tudok szabadulni,.. ..a gyónás itt szaggatottá vált.. ..a
legnagyobb bűnt, a legnagyobb szégyent nem lehet csak
úgy , egyszerűen kimondani. A sztarec tehát várt. Figyelt,
imádkozott és várt.

– …az a  nemi erőszak… 
Végre, hát kimondta a bűnét az öregember; azt, ami leg-

jobban nyomta a lelkét. A sztarec megkönnyebbült, Isten ir-
galma mégiscsak végtelen. 

– A nemi erőszak, -a férfi megismételte, mintha azt hinné
a sztarec nem hallotta. 

– Ez az, amit nem tudok megbocsátani magamnak.
Majd elhallgatott. Hát kimondta végre és még a sztarec sem
seprűzte ki a gyóntatószékből.

– Folytasd, -szólt a sztarec mély megdöbbenéssel, és
nagy szánalommal.

Lőrinczi Gábor Ádám
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– Katona voltam, azt mondták a tisztek ez nektek jár.
Űztek hajtottak minket Magyarországon át. Tudod bá-
tyuska? Te is voltál katona, nem de? 

Innentől fogva ömlött belőle a szó, miközben rázta zokogás.
– És.. ..és megtettem, sok lányt, asszonyt vadállati

módon megerőszakoltam. Nem számított gyerek e vagy ag-
gastyán… ..érted, atyuska, gyerekeket is. Később mikor apa
lettem, sokszor azt kívántam bárcsak haltam volna meg, mi-
előtt ezeket elkövettem. Egy állat vagyok. Igen, atyuska. És
nem éreztem mást csak ürességet, egyre több ürességet,
meg, hogy ez nekem jár. És akkor, akkor… itt elakadt…ke-
resni kezdte  a szavakat:

– ….valahol egy nagy tó partján történt, egy barna hajú
fiatal lány, szép volt és tiszta, és tavasz is volt úgy emlék-
szem és űzött hajtott az aljas ösztönöm. Akartam őt, de nem
csak testileg megbecsteleníteni, hanem megakartam ron-
tani, mert ő tiszta volt, én meg nem. Belenézett a szemembe
és én valahol éreztem, hogy szűz, hogy makulátlan. Leakar-
tam rántani a mocsokba hozzám. Érted atyuska?. Beakar-
tam mocskolni, a szentet. Erre nincs bocsánat! 

Milyen mélyre is süllyed az ember, milyen mocskos is
tud lenni a férfi, ha feledi Istenét, gondolta az öreg pap. Hal-
lott ő már sok cifra vétket, katonákét is, de ilyet mégiscsak
ritkán hall az ember.

– Isten irgalma felől sohase kételkedjél, -ezt mondta a
szája, mert a sztarec, most először szólalt meg percek óta,
eddig a döbbenet zárta le ajkait. Most azt érezte, hogy ezt
már nem is ő mondja, hanem nála nagyobb hatalom, ő csak
engedelmeskedik, ő csak eszköz, az Irgalmas Isten lábtör-
lője. Krisztus ott van igazán közel, ahol valaki az ő arcát ke-
resi. A sztarec megrendült. Megrendült Isten irgalmától,
Isten jelenlétének valóságától. 

Közben az öregember nem fogta fel a sztarec szavainak
értelmet, csak mondta tovább az elmondhatatlant:

– Nem mentség, hogy részeg voltam. A lány nem hagyta
magát, egy kis ollóval a szemem felé bökött, látod atyuska,
emelte fel a fejét, itt.. ..itt, mutat a szemöldökére, miközben
a szakadt  usánkát, melyen még ott díszelgett a vörös csil-
lag, feljebb tolta, így láthatóvá vált az apró seb, és a sokkal
nagyobb, mely a szemében ült. 

– Itt.. itt, látod a sebet a szemem felett? -kérdezte az
öregember, -örök bélyeg ez, arra az esetre, ha azt gondol-
nám ez nem történt meg.  

A sztarec egészen megdöbbent; nem a sebhelytől, hanem
attól, amit az öreg muzsik szeméből most kiolvasott: mérhe-
tetlen iszonyat ült ebben a szempárban; megkövesedett, vég-

telen, mély iszonyat. A sztarec megborzongott; sőt egy má-
sodperce egészen meg is ijedt; mert hirtelen és drámaian
szembesült a bűn következményeivel.  Mióta Isten lábtörlője
lett, sokszor látta már a sátán nyomait, a megtört, meggyötört,
félelemmel teli szemeket, de amit most látott, olyat csak igen
ritkán lát az ember. Az öreg vándor, mélyen barázdált arcában
a könnyes-ködös táskás szem, telve volt sajgó kínnal, tehetet-
len fájdalommal. A félelem és a rettegés elképzelhetetlen
mennyeiségben ott lakott bennük. Az arca mindkét oldalán, a
szájzugában pedig, a szenvedés redői folyamatosan megállás
nélkül vonaglottak, némán sikoltottak; tanúskodva arról, hogy
a bűn magában hordozza a büntetést.

Ó nagy Isten! Micsoda mély sebek.. ..a bűn sebei, me-
lyek az elkövetőt sújtják legjobban….        -gondolta magá-
ban a sztarec, -ez az ember vért kínlódik, önnön maga miatt,
marja, égeti a saját bűne, amit elkövetett. Ezalatt, a vén mu-
zsikból meg csak ömlött tovább a szó:

– Feldühödtem és rögtön lelőttem, mint egy kutyát, még a
kapunyerában . Valahogy kitámolygott az udvarra, én utána,
mint valami eszelős, és csak lőttem, lőttem több sorozatot
eresztettem belé, ott kint. És.. ..és, mielőtt elszállt belőle lélek,
azon a furcsa nyelven az Istenéhez imádkozott. Érted, Atyuska
imádkozott. Azóta minden éjjel vele álmodok. Hatvan éve min-
den nap. Látom az arcát, hallom az imáját. Azon a furcsa-szép
nyelven. Azt hiszem, meg fogok bolondulni; azon csodálkozom,
hogy még eddig nem bolondultam meg. Már nappal is őt látom,
ő jön velem szemben az utcán, és ő szólt rám most ebből az
öreg nénéből is: Jaj nekem! Tudom, hogy a vére Istenre kiállt.
Nem mentség az sem, hogy ő volt az utolsó,….….soha, soha

Negyedes László
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többé nem bántottam nőt. Pedig egészen Berlinig harcoltam,
ott sebesültem. A szakaszomban sem engedtem többé az erő-
szakot. Érted, te ezt, atyuska? Az a lány, …az a lány, nem tudom
mit tett velem, de miatta, miatta.. ..nem engedtem többet sen-
kinek. A bajtársak nem értették...  ..azt mondták, elment az
eszem. Tudod, atyuska egyiküket még meg is lőttem, amikor az
nem bírt magával; ezért aztán majdnem engem lőttek főbe. De
ez mind nem számít,  ..már ez sem számít;… már semmi sem
számit… mert én látom valamennyi nőt, mindet, akit meggya-
láztam. Itt égnek lelkemben az arcaik. Nem tudok szabadulni
tőlük. A sikolyok, a vér, a könnyek. Itt vannak. Pokol az életem.
Se éjjelem, ne nappalom. Szabadíts meg engem Atyuska!

– Jól mondod, hogy pokol az életed, mert te tetted azzá,
amikor nem tudtál uralkodni mocskos férfivágyadon! Nem
gondoltál, az anyádra legalább, aki ugyanilyen asszony volt,
mint azok, akiken keresztül hágtál?! És nem gondoltál az Is-
tennek szentelt szüzekre sem?! Keményen csattannak a
sztarec szavai, majd csendesebben folytatja, mert jól tudja,
-olvasott a gyónója szemében-, hogy ez az ember igen–igen
megbűnhődött már, nagy vétkéért:

– Csak az Isten, nem én tudlak megszabadítani. Én csak
eszköz lehetek, tudod..

– Úgy úgy, legyél hát eszköz, mert már nagyon megvert
az Isten, -kap a szó után a férfi, majd töprengve folytatja:

– Anyám meghalt mire hazatértem a háborúból. Vagy,
én vertem meg a bűnömmel a családomat? Férfi bűn, férfi
büntetés. A lányom, akit egyedül szerettem igazán, és még-
sem neveltem hitben, tudod atyuska, azért nem, nehogy ez
legyen a karrierjének a gátja, szóval….a lányom… bizony
rossz társaságba keveredett, ahol egyszer, amikor többet
ivott a kelleténél, megerőszakolták, éppúgy ahogy én tet-
tem, hatvan évvel ezelőtt. Ő nem bírta feldolgozni a vele tör-
téneteteket és mielőtt öngyilkos lett, még fejemhez vágta,
hogy erőszaktevő, gyilkos vagyok. És igaza volt. Pedig nem
tudta a múltamat. Biztos ő is látta a jelet a homlokomon!?
Ugye te is látod, atyuska?! És mondd meg nekem, szerinted
is az Isten vert meg, mert megöltem a választottját, mert
megerőszakoltam azt a sok magyar nőt? Ezért halt meg a
lányom? Ezért nem búcsúzhattam el anyámtól?

– Bűn és a halál nem Istentől van. Minden bűn mögött a
sátán áll, és az az ember aki a sátán szolgálatába lépett. A
bűn zsoldja, pedig az emberi halál.    .

– Hát akkor ki ver engem?
– A Poklot itt a földön maguk csinálják az emberek ma-

guknak. Bűnöd büntetése a lelkifurdalás, mely elemészt, ha
nem bánod meg tettedet.

– Atyuska, bánom, én azóta, mást sem teszek csak
bánom, de nem lehet visszacsinálni. Érted atyuska, nem
lehet visszacsinálni!!! Ezt már kiabálja, egészen belerezeg a
szakálla, és zokog, fejét a térdeplőre hajtva, bele-bele veri
annak kemény fájába. -Odaadnám az életemet, ha vissza-
csinálhatnám. Ha meg nem történtté tehetném….

– Bizony az ilyen vétkeket, ember nem képes jóvá tenni. 
– Jaj, atyuska. Én is tudom, amit tettem arra, nincs bocsá-

nat. A jelet a homlokom senki le nem moshatja… És mégis itt
vagyok, látod, eljöttem,… nagyon messziről.. …jöttem…

– Ne káromold az Istent, azzal, hogy azt mondod, a te
bűneidre nincs bocsánat! Isten irgalmát soha se vond két-
ségbe, már mondtam -szólt az öreg sztarec, majd nagy le-
vegőt vett és elgondolkodott, mit is feleljen ennek a valóban
nagyon messziről, messzi mélységekből érkezett muzsik-
nak; akit egy távoli honban meghalt szép szűz imája kísért
ide. Egyszerre ismét megborzongott az öreg pap, mert
érezte, hogy valaki szelíden megérinti a vállát;  igen,.. igen,
…most már látta is a lányt, ott állt előtte, az akiről eddig azt
sem tudta, hogy létezett. A belső látásával látta, egészen
tisztán látta, hogy mosolyog. A sztarec nem lepődött meg.
Túl öreg volt ahhoz, hogy bármin meglepődjék. Rögtön
tudta, hogy a vértanú lány jött el. Valahol egészen termé-
szetesnek tartotta, hogy itt van. Mélyen meghajtotta a fejét
a látomás előtt, így köszöntötte a szentet, egyben köszönve
a segítségét; hogy idáig kísérte az öregembert, és segít neki
is, a lélek-orvosának, hogy helyesen ítéljen. És ekkor a szta-
rec kimondta az igazságot, amit ki kell mondani, mert e nél-
kül nincs megtisztulás:

– Nagy a te vétked, ember! A legsúlyosabbak közül való!
-súlyosan koppantak a szavak, …annak a sok magyar asz-
szonynak a vére Istenhez kiállt. A szép szűzlányé külön is,
aki vértanú lett. Miattad. -halkan, nagyon messziről jött a
sztarec hangja, egy másik világból, ahol a Bölcsesség és a
Szeretet lakik. Majd hosszú, nagy csend ereszkedet közé-
jük. Most az öreg muzsik várt, tudta, most dől el a sorsa,
várta hát az ítéletét. A sztarec jó ideig némán figyelt, hall-
gatta a csendet, a csendben az Üzenetet; a másik Világból;
közben buzgón imádkozott: -Megváltó Krisztusom, hogyan
szóljak én, …segíts meg, -száll fel a könyörgés a szívéből
az ég Urához; Krisztusom, add nekem a Te bölcsességedet!
Add nekem a Te szeretetedet: Mit tudom én micsoda mély-
ségből, honnan ered a vétek…. …Vértanú szűz, könyörögj
érettem! És elkezdtek tódulni ajkára a szent szavak:

– Isten szeretetétől semmi, de semmi el nem választ,
még a legnagyobb bűneid sem! Érted ezt? Semmi sem! 
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Az öreg muzsik meghökkent. Megdöbbent. Hirtelen
kapta fel, lehorgasztott fejét, és ránézett a papra.  

– Azt mondod, szeret egem az Isten? Engem, ezt a nem
embert? Ez az állatot? Az nem lehet! Azt még elhiszem,
hogy ha akar, akkor megbocsát, na de hogy szeressen…?
Atyuska, ne mondd ezt, mert úgysem hiszem el. Még én is
csak gyűlölni tudom magam. Amióta az a lány rám nézett,
…ó…, az ő a szeme, … a szeme, az az átható barna szeme,
mintha mindig csak engem nézne; .a nézése …itt… itt süt
bélyegként a homlokomon. Mindenki látja, mint az öregasz-
szony is az imént.. és …én gyűlölöm magam...  ..csak a gyű-
lölet, az maradt, mert én gyűlölöm magam. Mit is keresek
itt? Minek is jöttem ide?

Mialatt vallott az egyik öregember, hallgatta őt a másik,
az Isten embere és hallgatta kettejüket az Isten. Hallgatta a
kimondott vallomást és a sztarec néma fohászát: -Krisztus
Jézus most légy velem! Istenszülő vezesd szavaimat, mu-
tasd meg irgalmas Fiadat… és íme ismét csak jöttek a sza-
vak szívének legmélyéből, onnan, ahová csak Isten Lelke
tud belépni;  …és jöttek a szent igék, tanúskodva Isten örök
Igéjéről: Verbum caro factum est, Aki azért testesült meg,
hogy közénk élje, megmutassa Isten végtelen szeretetét: 

– Jöttél, mert jönnöd kellett: Mert nem tehettél mást.
Mert keresed az egyetlen orvost, Aki elveszi a világ bűneit.
Krisztus az, Aki a te bűneidet is felvitte a Keresztfára. Ő az,
Aki helyetted már jóvátette azokat. Halld meg hát: Krisztus
az, Akinek hatalmában van eltörölni minden bűnödet. Ő az,
aki letörli a jelet a homlokodról! Ö az, Aki megbocsát.   

És csak mondta-mondta a sztarec az Irgalmasság Igéit,
közvetítve Urának akaratát, az Isten ember iránti kiapadha-
tatlan szeretetét:

– Krisztus az, Akinek hatalmában van elvenni a gyűlöletet
a szívedből, a magad elleni gyűlöletet is… ….ne feledd a Mi-
atyánk szavait, „bocsáss meg az ellened vétőnek”. Saját
magad ellen vétkezel, ha gyűlölet lakik a szívedben, önnön
magad ellen. Hogy mered, te magadat gyűlölni, ha azt a vala-
kit, aki te magad vagy, azt Isten szereti? Kövesd hát a Mestert,
és bocsáss meg magadnak, mert ezt parancsolja az Irgalmas
Isten, Aki megbocsát neked.... …. ne gyűlöld tovább magadat!
Nagyot sóhajt az öreg pap mielőtt folytatja:

– Hallod, amit mondok? Hiszed-e, hogy Isten már eltö-
rölte minden vétked a Szent Keresztfán?

És megbocsátasz -e magadnak ezután?
– Hiszem,.. ..és.. ..én.. ..megpróbálok magamnak meg-

bocsátani, -szakad ki lassan a férfi melléből a nehéz szó,
mely ismét zokogásba fordul; a szónak most különös súlya
van. A sírás adja meg hitelét, a sírás, mert csak sírt az öreg
muzsik, aki egykor katona volt. Siratta bűneit, melyet ugyan
visszafordítani már nem lehet, de melyet Isten irgalma mégis
eltörölt, mintha azok nem is léteztek volna.  

– Ezután szeresd magad, -parancsolja, az öreg pap; -
emlékezz a főparancsa, szeresed felebarátodat, mint önma-
gad! Saját magunkat is szeretni kell, érted? Helyesen
szeretni! Hiszen Isten is szeret bennünket! Megértetted? Az
öreg muzsik nem egészen érti, de nem ellenkezik, szótalanul
bólint. Majd az Isten irgalma, lassan-lassan ezt is megérteti
vele. És folytatja a sztarec:

– Elégtételül, naponta ötször elmondod: Istenszülő
Szent Szűz, könyörülj rajtam, nagy bűnösön! Magyar vér-
tanú lány, könyörögj érettem!

– Úgy lesz atyuska, ….elmondom….ötször.
Ekkor a sztarec Isten erejében, ünnepélyesen, elkezdi a

bűnbocsánat örök szavait, melyekben az ég békéje a földre ér.
– Ego Te absolvo ad peccatis tui, in nomine Patris et Fílii

et Spiritus Sancti; miközben jobbjával a szent kereszt jelét
írja az öreg muzsik lelkére, testére.

– Amen…. szakad a szívből és szájból,  a megkönnyeb-
bült lélek sóhaja.

Ebben a pillanatban megállt, eltűnt az idő; csak az örök
jelen és az örök béke volt jelen. 

– Isten megbocsátotta minden vétkedet! Menj hát békével…!
– de..…de még valamit atyuska,…. ….te mit gondolsz

?!… ….ő, ….ő a szép és szent, mert szent volt ugye?…az a
barna lány, vajon megbocsát-e nekem valaha?

– Ő már megbocsátott. Tudom. Azért vagy itt, mert ő ve-
zetett ide. Mondta győzedelmes mosollyal az ajkán az öreg
sztarec, aki ma nem várt hiába. 

Szép Benedek
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Erdélyi Kinga
Bódi Mária Magdolna naplójának egy lapja
1932. december 2., kedd

Annyira vártam ezt a napot, és végre eljött! Vasárnap
van, a készülődök. Nagyon szeretek szentmisére járni, mert
az Úr közelsége nyugalommal és biztonsággal tölt el. Szá-
momra az Úr a tiszta, és szent, a megtörhetetlen csoda!

Jajj! A ruha teljesen kiment a fejemből! Gyorsan odaro-
hantam a szekrényemhez, de előtte könyveim tucatjai so-
rakoznak, így az ajtóhoz csak nehezen tudok hozzáférni.
Végre sikerült a ruháim közelébe férkőzni! Ahogy keresgél-
tem köztük a szemem elé került egy régi, poros doboz. El-
feledettnek tűnt kincseimre akadtam benne. Az első
rózsafüzérem! – Még harmadik osztályos koromban kap-
tam, az elsőáldozásomra. Emlékek rohannak meg. Az első-
áldozás csodálatos dohog, ami megtörténhet az ember

életében! Az a sok szép fogadalom, az a sok szép ruha,
mégis az a legszebb az egészben, hogy az öröklés igaz
Isten előtt fogadhatom meg azt a sok, szép és csodálatos
jótettet. A poros doboz rejtegetett egy kis piros tetejű ládi-
kát, ezen arany gravírozással ráírva a nevem. Még a nagy-
mamámtól kaptam ezt. Amikor kinyitottam egy igazi,
szemkápráztató csoda került elém! Egy arany medál! Az,
ami benne van még, ad hozzá egy leheletnyi bűbájt: egy
rólam készült kép az egyik oldalon, a másikon Jézust ábrá-
zoló kép!

Mások számára gondolom, ezek csak régi poros holmik.
Látszólag porosak, de az emlékezetemben igenis tiszták.

Gyorsan el is szaladt az idő, indulnom kell, alig várom,
hogy a templomba érjek!

E gondolat vezérelje napomat: Légy mindig jó, és hű
másokhoz!

Bogdán KingaGyőri Boglárka
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Horváth Gábor István
Mária Magdolna utolsó imája

Látod, Uram, itt vagyok azon a litéri mezőn,
por, sikoly, fegyverdörgés kavarog mindenfelől.
Nincsen már erőm tovább futni, hova és minek?
Sorsunk, hazánk, hitünk alapja most elveszett.

Letérdelek hozzád egy legutolsó imádságra,
ha jön a Halál, ne várjak rá itt estig hiába.
Ha nem jön, akkor élhetnék még, ha lehetne,
így megmenthetnék talán sok-sok embert.

Kiskoromban én tudtam legjobban az imákat,
olvastam ,szavaltam, Jézus szeretetét kívántam.
Most bocsásd meg hitemnek dacos vágyát,
huszonhárom földi évem minden álmát.

Életem fáját törjed ketté, ezt most elfogadom,
egyedül a bűnös emberi lelkekért aggódom.
Legyen nekik is megbocsátás, megváltás,
legyen nekik itt a Földön egy jobb világ.

Fölállok, nem futok, felnézek a tavaszi égre,
ott fent kereslek téged, Uram, már érzed?
Megfordulok, fut felém egy orosz katona,
vérem elfolyik,szívemet átüti ólomgolyója. 

Lezuhanok a porba, ahonnét egykor vétettem,
Halál les rám, pedig sohasem vétkeztem.
Szempillám lassan zárul, lyukas tüdőm zihál,
Uram, szeretlek, vigyél végleg haza, Tehozzád!

Horváth Gábor István
Újra itt vagy velem

Lesznek talán napok, mikor szeretve, megbocsátva,
nyugodt, egyszerű emberként járod a réteket,
sebekkel teli talpadat simítja zöld lucerna szára,
megszúr a sárga tarló, majd málna ízét ízleled.

Vagy hideg eső hullik, vállad, fejed és melled
csapkodja millió cseppje koppanva és üdén,
mész a nedves mezőn,Isten csendje kitárul benned,
mint ólomszínű felhők között az égi fény.

A föld nehéz illatát lélegzed be, hitedet újra éled,
tócsák arany tükrében nézd, mint ragyog a Nap,
a dolgok egyszerűek, már szabad hozzájuk érned,
végre imádkozhatsz is, most már mindent szabad.

Mész a mezőn. Magányosan. Hited tüze engem éget,
az utakon nincs már vér, félelmek nem remegnek,
mert Isten szívével viseled el a kereszténységet,
mely sáros fűszál és vétkező, de álmodozó ember.

Szűcs Boglárka
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Horváth Eszter
Egy Rózsabimbó különleges élete

Kúszik a gyönyörű, szép Rózsaszál,
Csak nő és nő, tör egyre feljebb,
Nem áll meg a karó határánál.

Társait, a nehéz Bimbófejeket
Támogatva, kitartóan tolja,
Segíti őket egyre feljebb és feljebb.

Sokféle Rózsabimbó próbálkozott,
Lenézték a segítőkész Rózsafejet,
De Ő töretlenül - ezekkel nem foglalkozott.

Nem tett mást, csak folyton segített,
A többieket vitte a Cél felé,
Erőt mindehhez az Úrtól merített.

Jött a Gonosz - virágot nem kímélve,
Pusztít és tönkretesz minden ártatlant,
Jött a Gonosz tetvek képében.

Ennek ellenére a Bimbó alul maradt,
Mentette társait a Veszély elől,
Tudta, hogy egyszer majd győzelmet arat.

A Gonosz Őt hamar utol érte,
Az ellenállás lehetetlen volt,
Hat rusnya tetű emésztette.

Korai halálával életeket mentett,
A Céljához örökre hűséges maradt,
Hogy társait a Célhoz vigye közelebb.

Teleki Gábor
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Jekelfalvi Judit

Nem tartozik a legközismertebb vértanúk közé. Beval-
lom, nekem is el kellett olvasnom életrajzát, szűkszavú ösz-
szefoglalását rövidke életének.

Anyámnak volt kortársa. Három évvel volt nála idősebb,
és ugyanazt a nevet viselték. Több párhuzamot nem is
vonok, mert nincs. Azonos korban éltek ugyan, de nagyon
más életet. Az is igaz, hogy a korról viszonylag sokat tudok,
anyám rengeteget mesélt arról a világról, amelyben fiatal
volt, a harmincas, negyvenes évekről.

De BMM világa, háttere más lehetett.
Szülei uradalmi cselédek voltak. Kinek mond ma már ez

a szó valamit? Ha valaki mégis képet szeretne kapni erről,
hát Illyés Gyula A puszták népében elég hiteles rajzát adja
annak a világnak. Én is elővettem saját ronggyá olvasott,
hetvenes évekbeli „Diákkönyvtár" példányomat, felidézendő
a cselédek életét.

Életrajzát olvasva úgy tűnik, elhivatottságát, élete odaa-
dottságát nem igazán hazulról hozta. Nem az otthoni gondos
hitbéli nevelés plántálta lelkébe Istennek való elkötelezettsé-
gét. Nem, vagy nem kizárólag a szülei tarisznyálták fel azzal
az eltökéltséggel, amivel Istennek adta az életét.

Akkor honnan a választás? Olyan utat akart választani,
ami személyesen számomra semmiképpen sem járható.
Ennek ellenére - vagy tán éppen ezért? -, mérhetetlenül ér-
dekel, miért és hogyan állt rá a saját útjára.

Vajon hogyan és miből ismerte fel, hogy Isten kiválasz-
totta? És hogyan hozta meg saját döntését - mert úgy gon-
dolom, arra is szükség volt, a válaszra Isten hívására.
Szabad, önálló, érett válaszra. Mikor és hogyan került ez a
szabadság és érettség egy nagyon szerény háttérrel bíró
félig még gyerek kislányba?

És azt vajon hogyan élte meg, hogy tudta, érezte, hogy
Isten kiválasztotta őt a szerzetesi életre, de emberi törvé-
nyek ezt megakadályozzák? Hogyan élte meg, és lett úrrá
a csalódáson? Mert azért fájhatott ez neki. Fájhatott, hogy
nem kell, fájhatott az elutasítás, elszomoríthatta a vissza-
utasítás.

De talán nem ejtette kétségbe. Talán, hogy Csaba test-
vért idézzem, azt mondta ő is, mint a GPS: újratervezés.
Nem dédelgette a fájdalmát, a csalódottságát, hanem másik
utat keresett. Olyat, ami máshogy ugyan, de mégis megfelel
annak a hívásnak, aminek egész életét szándékozott alá-
rendelni. Nem fordított hátat, nem sértődött meg, hanem
kereste tovább a maga útját, Isten útját a maga életében.

És élt, mint munkáslány. Életének ezt a részét, a hétköz-
napjait, a mindennapi munkát, környezetet, embereket vég-
képp csak elképzelni tudom. Biztos voltak olyan
vonatkozásai, amik akár el is keseríthették volna. Tanulatlan,
durva emberek, gúnyolódás, mocskos beszéd és környezet.
Néha még talán magányosnak is érezhette magát. Néha fáj-
hattak neki újabb elutasítások, szándékos bántások, a kö-
zöny, a szenny.

De ő már döntött. Ha meggondolom, sokak - sokunk! -
életének igazi problémája az elkötelezettség hiánya. Nem
feltétlen a szerzetesi életre, hanem Jézusnak. „Nem kenye-
rünk az odaadás" - írta egy helyütt Nyíri Tamás.

Igaza van. Életünk rákfenéje, hogy nem tudjuk véglege-
sen kimondani azt az egyszerű szót. Hogy nem értjük: ha
nem mondunk igent, azzal nemet mondtunk. Ha valamerre
fordulunk, azzal másvalaminek (valakinek!) egyszersmind
hátat is fordítunk.

És akkor itt van egy nagyon hétköznapi kis munkáslány,
a maga nem túl „érdekes" életével, és töprengésre késztet.
Mit is tett ő? Nem kapott nagyszabású feladatokat, látvá-
nyos tettekre sem meghívást. Nem ment misszióba Afri-
kába, nem vált híressé, mint a „nagy" szentek. Még halála
után is kevesen ismerik, neve kevés embernek mond vala-
mit.

Ő „csak" tanúságtevő volt. „Csak" a környezetét szelí-
dítette meg, a körülötte élő emberek életét akarta jobbá, ér-
telmesebbé tenni. Olyan kis mécses volt, ami a közvetlen
környezetét világítja csak meg, de azt megvilágítja. Nem a
nagyvilágnak, csak azoknak az embereknek akarta megmu-
tatni Jézust, akit mellette éltek.

Olyan egyszerű ez! Még csak papnak vagy szerzetesnek
sem kell lenni hozzá, csak elköteleződni kell. És az ember-
nek a maga útját elfogadni, a maga útját járni. Olyat, amilyet
kapott.

Aztán jött a háború. Ha nem is éltem akkor, anyám évti-
zedeken át mesélt és mesélt, többek közt a háborús évekről
is. Persze azt sem élte meg mindenki egyformán, de azért
a háború mindenki életében szörnyű lehetett. Az övében is.
Még akkor is, ha nem tudhatta, a háború vége az ő életének
is tragikus végét jelenti majd.

Én úgy látom nem ment ő elébe a sorsának. Nem ke-
reste azt a vértanúságot, ami az övé lett, nem „provokálta
ki" erővel.

De jött az a katona. Az ő alakja is megér egy töprengést.
Hogyan és mikor vált ilyenné? Hogyan és miért vetkőzött ki a
legelemibb emberségből is? A háború tette? Vagy mindig ilyen
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volt? Erőszakot tevő katona sajnos minden háborúban sok
van. És minden nő menekül előlük, akár fogadott szüzességet,
akár nem. De azért nem mindegyik lőtte agyon a halálra rémül-
ten, és esetleg sikerrel menekülő áldozatot. Ez ez ember pedig
pusztán azért, mert nem elégült ki a vágya, vak dühvel gyilkolt.
Mit jelenthetett ez neki? Jelentett egyáltalán valamit? Hogyan
gondolt rá vissza később, ha élt még valameddig?

Hogy Isten hogyan vezeti és hova az életünket, sokszor
nem látjuk. Csak jelekből, történésekből, „véletlenekből",
gyakran csak utólag felismert csodákból látjuk, hogy ott
van, ott volt. Velünk. Értünk.

Neki egy ilyen katona jutott. Anyámnak egy másik, még a
nevét is tudom: Fedor. Egy olyan, akinek embersége, tiszta-
sága, becsületessége megóvta az akkor húsz éves anyámat
egy hasonló sorstól. Fedort segítségül lehetett hívni, néhány
hétig, amíg szükség volt rá, testet öltött őrangyal volt. Részeg,
őrjöngő katonáktól védett meg lányokat, gátlástalan foszto-
gatóktól az emberek szerény kis javait. Isten ajándéka volt.

Hogy miért jutott anyámnak Fedor, és másnak, BMM-
nak miért nem? Nem tudom. Miért lett ő vértanú? Ezt sem

tudom. Hát miért választott ki Isten egy gátlástalan gyil-
kost, hogy Szent Pált „csináljon" belőle? Miért ott fúj a
szél, ahol akar?

Rövidke élet, nem is könnyű, ami vértanúsággal ér
véget. Mindez miért? Nem tudom, de talán nem is érdemes
ezt kérdezni. Vagy: nem ezt kell kérdezni.

Ha akarom, ha én is akarom, akkor kaptam valamit
BMM életével. Valami ajándékot, de nekem kell rátalálnom
és elfogadnom. Talán utat, talán hívást, talán tanulságot,
töprengést. Talán túl is mutat ez az élet, ez az ajándék saját
magán. Rámutat az én életemre. Az én keresésemre. Az én
hiányaimra. Talán fordít valamit az én életemen is. Isten
talán rajta keresztül mond nekem valamit. Azt talán, hogy
szenvedés, nehézségek, nyomorúság és halál ellenére
mégis van értelme az életnek. Vagy azt, hogy ott tégy, ahol
vagy. Hogy Ő a kicsiből is sokat tud kihozni. Hogy az élet-
emért én vagyok felelős.

Isten mindig mond valamit.
Ha keresem.
Ha elfogadom.

Varga Napsugár és Bóka AngélaSomody Péter Dávid



22

Loridán Kitti
B. M. M.

„Amit magadért teszel, az veled együtt meghal, 
amit másokért és a világért az örökké megmarad”

B. M. M., e három betű van a zsebkendőre hímezve.
Édesanyám hímezte rá, de most itt hever a porban, a rózsa-
füzérrel együtt. – Néhány pillanattal ezelőtt még a zsebem-
ben szorongattam mindkettőt, de már itt látom magam
mellett. Mi történt? - az előbb még futottam a kastély udva-
rán, egy dörrenés, és még egy – vagy tán több is, majd iszo-
nyú fájdalmat éreztem a hátamban. Azt hiszem, el is estem,
de már nem is fáj annyira..., mintha rám borulna a sötétség,
ahol egy ajtó nyílik meg, s a világ tárulna ki újra.

Gyereksírást hallok, magam előtt látom, ahogy egy anya
hosszú vajúdása után egy kislánynak adott életet..., ismerős az
arc, a szoba, – de hiszen ez az én édesanyám! Látom, ahogy
először karjába vesz a parányi, szegényes szobában Szigligeten,
1921. augusztus 8-án a reggeli napfény első sugarainál.

A szüleim uradalmi cselédek voltak, vallásos nevelést
ugyan nem kaptak, de mégis fontos volt nekik, hogy a ke-
resztséget a tördemici templomban augusztus 15-én meg-
kapjam. Gyermekkoromból nem sok emlékem van, de

vidám, jó tanuló gyerek voltam, és olvasni is nagyon szeret-
tem, ezért a hitoktatóm és a tanítóm hamar fölfigyeltek rám.

1934-ben Köveskálról Mámapusztára költöztünk. A plé-
bánosunktól sok vallásos könyvet kaptam, ezek nagy hatással
voltak rám, hosszú imádságaimra, és önmegtagadásaimra.
Tizennégy évesen már igyekeztem édesanyámat segíteni a
háztartásban, és a mezei munkákban is. Fontosak voltak
nekem a kisgyerekek is, akiket próbáltam Jézushoz vezetni.

17 évesen vettem részt a balatonfűzfői népmisszión, ekkor
döntöttem el, hogy egészen Jézusé akarok lenni. A szerzetesi
életet akartam választani, de a rendi szabályok nem engedték,
ezért a következő évben a Fűzfői Nitrokémiánál vállaltam mun-
kát, de a három műszak mellett naponta látogattam isten
házát, hogy a szentáldozásban az Úr Jézussal találkozzak.

A gyárban sokszor kellett kiállnom az egyház és az Úr
Jézus védelmére, mert a dolgozók többször káromolták őt,
de egy idő után a munkatársaim már vigyáztak szavaikra.

Több kérőm is volt, mindig szerettem a kisgyerekeket, cso-
dáltam az anyákat, mégsem akartam a házasságot választani.
Húszévesen, az első zárt lelkigyakorlaton tettem szüzességi
fogadalmat, és egy évvel később már kongreganistává avat-
tak. A Szívgárdában még mindig a gyerekekkel foglalkoztam,
és közben Fűzfőgyártelepen a polgári iskolát is befejeztem.

Loridán Kitti

A nagylányokból kis csoportot alapítottunk, és vidáman vé-
geztük a szeretetszolgálatot, az apostoli munkát. Ápolónői
tanfolyamot szerveztünk, és öregeket, anyákat segítettünk,
még a füredi katonakórház sebesültjeit is látogattuk.
Számtalanszor kértem az Úrtól, hogy fiatalon halhassak meg,
hogy ezzel is közelebb segíthessem hozzá az ifjúságot.
Már itt laktunk, Litéren, mikor a front elért minket, és a hírek
is, hogy miként bánnak a nőkkel a katonák, ezért minden
lányt igyekeztem a tisztaságának megvédésére buzdítani.
Ma 1945. március 23-a van, tudtuk, tudjuk, hogy menekül-
nek a németek, hogy jönnek az oroszok. Rettegünk, hogy
milyen megpróbáltatás jöhet még szeretteinkre. Amikor

megérkezett két szovjet katona, lejöttek a bunkerba. Az
egyik engem meglátva rám támadt, a karomat és a ruhámat
kezdte rángatni, de védekeztem foggal-körömmel. Sikerült
megszabadulnom tőle. Annyi időm még volt, hogy a többi-
eknek szóljak, vigyázzanak, nehogy őket is megtámadják.
Közben már menekültem a bunkerból, át az udvaron, mikor
meghallottam a lövések hangját, éreztem testemben a fáj-
dalmat, a mindent elöntő forróságot...
És most itt fekszem, egyre gyengébben, érzem, hogy sor-
som beteljesedik, az Úr meghallgatta imámat. - Elmonda-
nám még az Úr imádságát, de már erőm nincs hozzá -
Atyám! Bocsásd meg a bűnét ennek a katonának! - és fo-
gadd magadhoz hű szolgálód lelkét! - Ámen...
Uram Királyom, végy magadhoz!
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Magos Orsolya
A fiatal szent
A gyermekkorod nem volt fényes és tehermentes,
Szüleid szökése nem igazán rokonszenves.
Fiatalon mégis az igazak útján mentél,
de a rosszakaróid miatt mindig szenvedtél.

Munkádat örökké mosoly s derű jellemezte,
még ha elveidet sokszor kockára is tette.
A szelíd természeted mást is megváltoztatott,
s körülötted mindenki tisztelettel hallgatott.

Csak húsz éves voltál, amikor a nagy Királynak
ígéreteddel örökös hűséget fogadtál.
s ez által szerény életed átadtad Krisztusnak,
Akit mostantól kezdve Uradnak választottál.

Magdolna szeretetét a kicsi gyermekekre
árasztotta, kik válaszoltak kedvességére.
Vidám lendülettel végezte újabb munkáját,
ebben látta az Isten mérhetetlen áldását.

Élete nehéz szakaszában mindig kitartott,
és a megszállás idején a nőkért kiállott.
Biztatta nővértársait az ellenállásra,
S ő maga életét újra feltette Krisztusra.

Utolsó szavai folyton emlékeztetnek rá:
„Uram és Királyom! Kérlek végy magadhoz immár!”
Golyó fúrta át testét és kilehelte lelkét,
Kívánsága beteljesült... Átadta hű szívét!

Csongrádi AnnaScheffer Sára
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Molnár Péter
Csak egy pillanat volt…

„Ekkor megszólalt az egyik vén, és azt kérdezte Tőlem:
Kik ezek, akik hosszú fehér ruhába vannak öltözve, 

és honnan jöttek? Azt mondtam neki: Uram, te tudod!
Erre ő azt mondta nekem: Ezek azok, akik a nagy

szorongatásból jöttek, és fehérre mosták ruhájukat
a Bárány vérében.” (Jel 7, 13-14)   

Csak egy pillanat volt, már nem fájt, csak a hang olyan félel-
metes, és hideg minden. Dördült a hatodik lövés, az orosz ka-
tona nem tétovázott, lőtt, egyenesen a lány Szívébe. Mit érzett
a lány? Fájdalmat? Már nem, inkább (furcsa, hogy ezt mon-
dom) beteljesedést. A pus-kagolyó keresztülhaladt a Szívén,
nyomában vér, és nehogy azt hidd, hogy egy beteljesületlen
élet vált belőle, hanem a beteljesülés. Honnan tudom? Ki va-
gyok? Persze, még nem mutat-koztam be, elnézést, de ez
nem az erősségem. Én vagyok a Szívtelenség. Érdekes, de
az ember történetének kezdete óta jelen vagyok minden Szív-
dobbanásnál, várva, hogy Szívgyengeség, Szívfájdalom, Szív-
bénulás, Szívdermesztés legyen belőle. Ebből kifolyólag tiltott
szavaim, és ellenségeim a következő fogalmak, és azok az
emberek, akik azokat élik, megvalósítják: Szívjóság, Szívbéli,
Szívderítő, Szívszerelem, Jó Szívhangok, Jószívűség. Néha
még valami undorító Szeretet is párosul velük. Na, ezt már ki
nem állhatom. Szóval, azért voltam jelen, mert az orosz katona
megidézett, Szívtelen volt. Ekkor valahogy uraltam a világot,
háború, világégés volt. Kezdett kihalni az emberekből a Szív-
jóság, a Szeretet. Úgy éreztem, én kerekedek felül a Szívgyen-
geséggel, a Szívfájdalommal. Akkor jött a lány. Máig
emlékszem rá, az arcára, a Szívére. Könnyű volt, áttetsző és
tisztaszívű. Elkötelezte magát a Szeretetnek. Fújj, de undorító!
Az emberek, különösen azok, akiknek van Szíve, ezeket Ígé-
reteknek, Eskü-nek hívják. Számomra a legnagyobb Semmik,
érthetetlen, hiábavaló dolgok. Hogy melyek ezek? Kimonda-
nom is szégyenletes, és nehéz, Szív - Tisztaság, Szív - Enge-
delmesség, Szív - Szegénység, lelocsolva a Szív - Hűséggel.
Szóval úgy intéztem, hogy találkozzanak. Mindig élveztem, ha
a Szívtelenség, a Szívjósággal találkozik, harcolnak, küzde-
nek. Különös trófeák, amikor a Szív - Tiszta lányok, fiúk el-
buknak. Ettől a találkozástól is ezt vártam. Pedig ráké-szültem,
megnehezítettem az életét (törvénytelen származás). Megpró-
báltam a Szív - Szerete-tet, Szívtelennek bemutatni, de nem
sikerült. Ekkor következett az erőszak. Vannak esetek, amikor
beválik. sajnos itt nem. Elmondom egy újabb bukásom törté-

netét. A lány az óvóhelyen várakozott, Bódi Mária Magdolná-
nak hívják. Nehéz volt az élete, szegénység, szerzetesi élettől
való elutasítás. Ezeknek örültem! Kétkezi munkával tengette
az életét a Fűzfői Nitrokémia gyárban. Dolgozott. A munka-
társak, szerencsére nem válogathatott, egyszerű em-berek
voltak, hol Szívvel, hol Szív nélkül. Eleinte nehéz volt, mert egy
ifjú lánynak, aki még hajadon, egy gyárban nem könnyű az
élete. A férfiak céltáblája, néha még a női munkatársak is be-
álltak a férfiak közé, az élcelődésben. Lassan azonban látták,
hogy ez a lány más, mint ők (sajnos, mégsem voltak eléggé
Szívtelenek). Mivel én is látok a Szívekben, csak másként,
mint maga a Szív – Szeretet. Láttam, hogy Magdi a Szív – Sze-
retetnek adta a Szívét. Elkéstem! Sőt, egy lelkigyakorlat után,
a Nagy Szív, meghívta a saját Szívébe. Úgy mondják, hogy
kölcsönösen Szívükbe zárták egymást. Mindez 1941. Krisztus
Király ünnepén történt. Azt hiszem, az emberek ezt meg úgy
mondják, hogy túlcsordult Magdi Szíve, megpecsételte a
Nagy Szív. Utána (fújj) a Szívgárdában tevékenykedett, értik
Szív – gárda. Mindenhol a Szív. Terjesztették a Jézus szíve
Tiszteletet. Sőt, volt Szíve még ahhoz is, hogy a Dolgozó Lá-
nyok Szövetségében apostolkodjon. Hát ez már sok volt
nekem. Tennem kellett valamit, mert sok Szívet nyert meg a
Nagy Szívnek. (persze akkor még nem gondoltam arra, hogy
halálával többet fog megnyerni) Ekkor kapóra jött a felszaba-
dító hadsereg egyik Szívtelen katonája. Jól emlékszem még
a napra is, 1945. március 23. Az óvóhelyen, meglátta áldoza-
tát a zabolátlan vágyak, a nyers erőszak, a ragadd meg, ami
kell, ahol csak tudod, a kéj által vezérelt férfi. Le-szólította a
lányt, pontosabban leszólította volna, de nem értette a sza-
vakat Magdi. Ekkor eléggé félreérthetetlen jelet tett a katona,
kezdte letépni a kabátot, és a géppuskával fenyege-tőzött.
Magdi is kérlelte a férfit, ne tegyen ilyet, ezt meg a katona nem
„értette”. Magdi látta a szemében a szabadosságot, a tom-
boló, rabló vágyak tűzét. A férfi látta Magdi szemében a riadt-
ságot, az ártatlanságot, és az ellenszegülést. Ez tovább
ingerelte. (Gondoltam, most ösz-szetöröm a Szívét, és meg-
sebzem, de nem ez történt) Az események gyorsan peregtek.
Dula-kodtak, a katona mindenáron a földre akarta teperni
Magdit, akinek sikerült kiszabadulnia az ölelésből, szorításból,
és kabátját hátrahagyva futott, menekült. Még volt ideje bá-
torítani az óvóhelyen várakozó lányokat. A vesztes, visszauta-
sított férfi egy-két lövést adott le vaktában. A lány megállt, és
feltartotta a kezét. Hogy mi történt? Máig sem értem! A férfi
nem ment utána, hanem azt gondolta, akkor ne legyél senkié
sem, és lőtt. Még hallottam, ahogy a lány azt mondja: „Uram,
Királyom! Végy magadhoz!” Csak egy pillanat volt…
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Takács Szabina

1921. augusztus 8-án Szigligeten látta meg a napvilá-
got Magdolna. Szülei annak ellenére, hogy nem kötöttek
szentségi házasságot és vallási nevelést sem kaptak, a kis
Magdit 1 hetesen megkereszteltették. Iskolai tanulmányai
során ismerkedett meg Jézus tanításával, ekkor vált Jézus
követőjévé, igazi keresztyénné. A Megváltó felé vezető utat
a kisebb gyermekeknek is megmutatta. Mindenkinek se-
gített, amiben csak tudott, anyja jobb keze volt már ser-
dülő leányként.

Kis híján nagykorú volt, mikor Balatonfűzfőn részt vett
egy népmisszión. Itt még jobban elmélyedt Jézus Krisztus
tanaiban, a prédikációsorozatok még inkább erősítették
hitét. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy szerzetesi
életet szeretne élni, egészen pontosan Jézusé akar lenni.
Akadályt jelentett viszont egyházjogilag törvénytelen szár-
mazása, amit nagyon fájó szívvel vett tudomásul.

Krisztus iránti hűségét az önmegtartóztatás, a hosszantartó
imádságok is jól példázták, ezek mind akaratát is edzették.

Munkáséveiben ugyanúgy a Messiás „szolgája" volt, az
ő hatására kollégái egy idő után megválogatták mit és ho-
gyan mondanak előtte. Magdi, mikor elkezdett a gyárban
dolgozni bizony sokszor találkozott többek közt egyházel-
lenes vádakkal, trágár beszéddel.

Szemrevaló nővé érett, gyermekek iránti szeretete erő-
södött, nagyra becsülte az anyaságot, kérője több is akadt,
ennek ellenére ő mégsem a házasságot választotta. Húszé-
vesen szüzességi fogadalmat tett.

Bár saját gyermeke sosem született, születhetett, mégis
a környezetében élő lányoknak, mintha az anyjuk lett volna
Magdi, lelki ügyeiket is megosztották vele. Együtt segítettek
kisgyermekes anyákat, öregeket, sebesülteket.

Istennek tett ígéretéért vértanú lett, vérével tanúskodott hite
és eszméi mellett. Magdi leánytársait is arra buzdította, hogy
védjék meg ártatlanságukat. A második világháború összec-
sapásai elől a nők óvóhelyekre menekültek, viszont egy szovjet
katona Magdi támadója lett. A lány nem hagyta magát, ellenállt
a támadásnak, és ekkor következett be a tragédia. Több lövést
is kapott, utolsó szavait Urunknak címezte:

„Uram, Királyom! Végy magadhoz!"
Huszonnégy évesen, nagyon fiatalon halt meg, érdekes

módon Magdi kérte az Urunkat, hogy fiatalon halhasson
meg, ez a kérése teljesült is.

Takács Szabina

Felmerül többek közt az a kérdés, hogy vajon miért lett
ennyire vallásos Magdolna? Hiszen, mint már említettem
szülei nem kaptak gyermekkorukban és nem is adtak szü-
lőként lányuknak vallásos nevelést. Mi volt mégis az inspi-
ráció? Azt tudjuk, hogy a hittanórákat nagyon szerette.
Akkor vajon a hitoktató személyisége volt rá nagy hatással
és általa szeretett volna közelebb kerülni Jézushoz?! Vagy
nemes egyszerűséggel Krisztus személye, cselekedete volt,
ami megihlette?!

Magdi szülei, gyermekük halála után rövid időn belül
szentségi házasságot kötöttek és ezután vallásosan éltek.
Miért pont a lányuk halála után? Miért nem előbb? Vagy
miért volt már szükséges ezek után, ha eddig nem volt fon-
tos az esküvő? Talán azért, hogy folytassák Magdi elkezdett
„munkáját" és az ő nyomdokaiba lépjenek?! Esetleg a hit
segített nekik feldolgozni gyerekük elvesztését?! Bár sokan
mikor tragédia történik a családban inkább elfordulnak az
egyháztól, mert nem értik, hogy miért pont velük történt ez
meg?! Valószínűleg megértették, ha a lányuk a saját életét
adta Jézusért, akkor nekik is ezt az utat kell választaniuk.

2015. március 23-án lesz hetven éve, hogy Bódi Mária
Magdolna vértanúságot szenvedett. Talán joggal mondhat-
juk azt, hogy nem hiába halt meg, hiszen sok lánynak lehe-
tett példa az ő élete, az amilyen nagy elszántsággal segített
a rászorulókon. Amiért nem várt el semmit, önzetlenül cse-
lekedett mindig.

Dudás Rebeka,Gyöngyös Luca
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Zagyva Richárd
„Magdi a valóságos csoda”
/Mese a kislányról, aki ismerte az igazi boldogságot/

Valamikor hajdanán, ha nem is hetedhét határon innen, és
ha nem is az Óperenciás tengeren túl, de legalábbis a magyar
tenger partjának közelében, volt egyszer egy piciny, víz fölé
magasodó szigetecske. Mára a hullámok már csak egyik ol-
dalról csapkodják partjait, de megismerni még ma is kanyar-
gós utcácskáiról, és az égbe nyúló hegytetőn magányosan
álldogáló vár romjairól. Valamennyi házának nádfedeléről
ökörszemek meredeznek a Balaton vizére. A házak tornácain
nádaratásban megpihent pipázgató öregemberek szórják tele
a régmúltról szóló történeteikkel a falu határát. No, ebben a
faluban született egy törékeny termetű, mosolygós szemű
leány. Magdi nem messze a szigettől, valahol a Kőtengeren
túl cseperedett fel. S láttál e már ilyen csodát? Volt ott szív
alakú és liliom, de még angyal formájú szikla is. Szebbnél
szebb kövekből álló vidék az, olyan, amit csakis jókedvében
teremthetett a Jóisten. Ott nevelkedett hát ez a leány ahol a
Burnót vize eltökélten kanyarog, hogy végül célt érve a Bala-
tonba zubogjon. Ott, ahol királyok szolgálói laktak századokon
át, vált világossá, hogy Magdi nem mindennapi kislány.
Mondják, hogy olyan kedves teremtés volt, egyenesen öröm
volt nézni amilyen szerényen viselkedett játszópajtásaival.
Könnyet csalt az emberek szemébe, ahogy a szüleinek ked-
veskedett és amilyen tüzes lelkülettel beszélt az Úr Jézusról.
Ámulatba estek azon is, ahogyan az igazságért küzdött. 

Telt múlt az idő és a kislány szépen cseperedett. Csillogó
fekete szeméből sugárzott a boldogság és a szeretet. Ha meg-
pirongatták is, soha vissza nem szólott. Ha megbántották is,
haragnak még csak szikrája sem gyulladt a szívében. Hazug
szó pedig sohasem hagyta el a száját. Az iskolában, a faluban
az emberek felfigyeltek rá, hogy milyen bölcs és alázatos lé-
lekkel megáldott teremtés. Magdi különös kislány volt, alig mú-
lott el tízéves, amikor még közelebb került a Jóistenhez.
Hosszas órákon át tartó imádságait térden állva mondta el.
Mindig azon töprengett, hogyan járhatna a Jóisten kedvében.
Történt egyszer, hogy a szomszéd kisgyermek árván maradt.
Amikor közeledett a hideg idő, Magdi így szólt édesanyjához:

– Édesanyám én elmegyek és kéregetek, hogy pénzt
szerezzek, és meleg ruhát vehessek neki.

– Hát nem szégyellesz koldulni? – mondta neki az anyja
– Miért szégyellnék? Összeszedem a pénzt és veszek

neki jó meleg barhent ruhát.

A pénz hamarosan össze is gyűlt, a meleg ruha pedig el-
készült. A faluhelyen csodájára is jártak az esetnek. Sokan
mondogatták a környékben, hogy milyen szépséges lelke van
ennek a kislánynak. Amikor kicsit nagyobbacska lett, gyakran
kívánkozott imádságra és az Úr házának díszítgetésére. Egy-
szer éppen az oltárt díszítette, amikor azt mondta:

– Olyan ez, mint amikor a menyasszony a vőlegényét
várja. Csinosítja magát. Ezzel mutatja meg, hogy övé a szíve.
Ezt tesszük most mi is. Megmutatjuk mennyire kedves az Úr
Jézus nekünk. Ahogy nőtt, nődögélt egyre csak erősödött
benne a vágy a szegények oltalmára. De nem harangozta ám
be, hogy mire készült, mással küldte el a ruhácskákat, az en-
nivalót, hogy titokban maradjon, ki is a jótevő. 

Napok teltek, napok múltak Magdiék a Balaton vizét
szegélyező dombvidék túlsó szegletébe, Máma pusztára
költöztek. Addigra igen dolgos leány vált belőle. A házimun-
kát olyan szenvedéllyel végezte, amilyet nem igen láttak
még arrafelé. Mosott, főzött, varrt és az állatokat is ellátta.
Ha kellett kenyeret dagasztott, de még napszámba is eljárt
az uradalmi birtokokra. Trécselésre nem igen futotta az ide-
jéből. Mindig az lebegett csillogó szemei előtt, hogyan szol-
gálhatná még jobban az embereket és az Úr Jézust. 

Egyszer aztán nagylány lett a kislányból és dolgozni kez-
dett a közeli gyártelepen. Messze földön nem akadt olyan
szép ipartelep, mint a fűzfői gyár. A gyártelepre igyekvő vá-
gányokon járó kocsik útja virágágyások között vitt. A mun-
katermek ablakai zöld ligetekre, s a Balaton vizére nézett.
Olyan volt, mint egy festmény, amelynek keretét a vizet
körül ölelő nádasok sűrű fonata rajzolja meg.

Simon Luca



Magdi dolgos leány volt. Amikor a Nap sugaraival köszön-
tötte a vidéket, már a gyár felé tartott kilométereket maga mö-
gött hagyva. A gyárból kifelé jövet első útja nem hazafelé
vezetett, hanem egyenesen a határba. Oda ahol szülei fára-
doztak a földeken a nyári forróságban. Elővette tarisznyájából
a finom falatokat, amiket hozott és enni adott nekik. Magdi
pedig rögvest a munkához fogott, hogy hamarabb végezze-
nek. A gyárban igen sokféle ember dolgozott, gyakori volt ott
a káromkodás, az ocsmány beszéd és az igazságtalanság.
Magdi azonban olyan szelíd és jóságos volt, hogy tisztelni
kezdték. Amikor a közelbe ért, még az emberek is jobbá vál-
tak. Akkor aztán nem hagyta el illetlen beszéd a szájukat.

Öregeket, betegeket ápolt, még a sebesült katonákat is lá-
togatta. A munkásokat pedig közelebb vezette az Úr Jézushoz.

Magdi sok jót tett a világban, bármerre járt, mindig azon
töprengett, hogyan hozhatná közelebb a mennyet és a föl-
det. Egyszer aztán fogadalmat tett az Úr Jézusnak, hogy
nem megy férjhez, csak az Ő jegyese lesz. Imáiban sokszor
arra kérte a Jóistent, hogy mihamarabb hozzá költözhessen,
hogy onnan segíthesse a fiatalokat. 

Háborús idők voltak, nagy volt a szenvedés a világban.
Éhezés, szegénység és puskaropogás volt mindenfelé. Ka-
rácsony közeledett, a harcok zaja mind közelebbről hallat-
szott. Rossz hírek jöttek mindenfelől. Katonák, nők és
gyermekek szenvedték meg a harcokat. Magdi elhatározta,
hogy élete árán is megtartja Jézusnak tett fogadalmát. Egy-
szer nagy riadalom volt, amikor ropogtak a fegyverek Litér
határában. Magdi így beszélt a lányoknak az óvóhelyen:

-         Mi történhet? Legfeljebb teljesül a vágyunk és el-
jutunk a Jóistenhez. Nem a földi élet a célunk, hanem, hogy
egyesüljünk a Mennyei Atyával.

Egyre többet imádkozott, hogy teljesüljön a vágya. Egy-
szer csak egy tavaszi napon idegen katonák jöttek és min-
den úgy lett, ahogy képzelte. Magdi boldogan mosolygott,
szemei ragyogtak, mint égen a csillagok, s csak annyit mon-
dott: Uram Királyom! Végy magadhoz! A mennyországban
már vártak rá, mosolyogva ölelték magukhoz. Teljesült a kí-
vánsága, eljutott az örök boldogság otthonába. 

S tudjátok meg Magdi nem egy jó tündér volt, s nem is
álom csupán. Nagyon is valóságos, egy valóságos csoda. A
Jóisten teremtette őt erre a világra. Akik ismerték, megkö-
szönték az Úrnak a csodálatos leányt, aki sokakat megtaní-
tott a szeretetre. Magdi már odafentről kíséri földi utunkat.
Lelke örökké él. Azóta is imádkoznak hozzá az emberek
szerte a világban, hogy közbenjárjon értük a Jóistennél.

(egy igaz mese Bódi Mária Magdolnáról)
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A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ december végén pályázatot írt ki az 1945.
március 23-án, Litéren vértanúságot szenvedett Bódi Mária Magdolna emlékére. A pályázat
szorosan kapcsolódik a Szaléziánumban február 21-én nyílt kiállításhoz, mely szintén a „Bódi
Mária Magdolna, ahogy ÉN látom” címet viseli.

A pályázat díjkiosztójára február 20-án került sor. Összesen mintegy 100 alkotás, rajzok,
fotók, versek és novellák érkeztek be a decemberben meghirdetett pályázatra.

A rajzpályázatra inkább a fiatalabbak, így az óvodások, és a kisiskolások pályáztak, míg
a novellapályázat a felnőttek körében is népszerű volt. Összesen 27 pályaművet értékelt a
zsűri, 15 grafikai, és 12 irodalmi alkotást. A díjazottak elsősorban a Főegyházmegye által
fenntartott óvodák és iskolák növendékei közül kerültek ki, de Litérről, Papkesziről, illetve
Balatonfüredről is több pályamű érkezett, és kapott díjat. A pályázatok azonban nemcsak
az egyházmegye területéről érkeztek, hanem volt erdélyi, Tolna megyei, valamint esztergomi
is a díjazottak között.

A díjkiosztón Pálfalviné Ősze Judit, a Szaléziánum igazgatója örömét fejezte ki, hogy milyen
sokakat megszólított Bódi Magdi életpéldája. Nagy Károly apátkanonok, a Szent Mihály Bazilika
plébánosa köszöntötte a jelenlevőket. Beszédében utalt arra – miután ő is végigolvasta a díjazott
irodalmi műveket –, hogy milyen fontos, hogy azt lássuk meg Bódi Magdi példája nyomán,
hogy mit mutat nekünk 2015-ben, 70 évvel a vértanúsága után. Utalt arra, hogy sajnos a béke
most sincs jelen a környezetünkben, hiszen háború zajlik egy szomszéd országban, de Euró-
pába máshonnan is menekültek érkeznek. 70 éve se volt ez másként, de egy fiatal lány képes
volt a tisztaságáért, és a társaiért feláldozni az életét.

A pályázat egyik elbírálójaként Szikra Ágnes, a Szaléziánum munkatársa örömét fejezte
ki, hogy ilyen széles réteget mozgatott meg Bódi Mária Magdolna szellemisége, az őrá való
emlékezés. Igényes, irodalmilag is értékes alkotások, valamint inkább gondolatilag fontos
pályamunkák is érkeztek. Bódi Magdi naplójának egy lapjától kezdve volt még visszatekintés
az életére a vértanúság pillanatában, a katona szemszögének bemutatásán át a ma ember-
ének történő példaadásig sokféle szempont felmerült Bódi Mária Magdolna lelkisége és szel-
lemi hagyatéka kapcsán a pályázókban.

A képzőművészeti alkotások között kiemelendő, hogy sok képen nem csak a vértanúság
pillanatát ábrázolták a pályázók, hanem emellett a dolgos, önfeláldozó élet, életkedv, öröm
is megjelenik Magdi Istennek tetsző életében.

Ebben a kiadványban a díjazott pályaműveket gyűjtöttük össze.

PÁLYÁZAT
BÓDI MÁRIA MAGDOLNA EMLÉKÉRE

„Bódi Magdi,
ahogy ÉN látom”

kiállítás a 
Szaléziánumban

2015. február 24-től
2015. szeptember 30-ig.

Szaléziánum Érsekségi
Turisztikai Központ

Veszprém, Vár utca 31.


