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AZ ÜNNEP AZ ÉLET VIRÁGOSKERTJE
Egy csütörtök reggel érkezett a telefon, Maczkó Mária Magyar Örökség Díjas
énekművész kereste a televíziót. Egy levél után érdeklődött, majd,
ahogy lenni szokott, boldog hangon megköszönte a segítséget. Munkatársaimtól már
sokat hallottam Máriáról, művészetéről, de magam is egyre kíváncsibb lettem, hogy
e sugárzó személyiség mögött milyen életút áll. Így nem tettük le készülékeinket.
Mesélt gyökereiről, örömeiről, még tanácsot is adott,
de nem tagadta el a keresztjeit sem. Gondolatainak sűrűsége felért egy tanítással.
Ő már csak ilyen, dalaival-szavaival üzeneteket közvetít,
melyekkel egyre több ember szívéhez ér el. De nem is akárhogyan!„Nem középiskolás fokon” tanít, mint az örökérvényű költőóriás, József Attila fogalmazott.
Egyike vagy azon művészeknek, akiknek a hazához, a szülőföldhöz való hűség alapkő.
Júliusban indul Palóc Nyár
műsorunk, melyben a hagyományt járjuk körbe vendégeinkkel. Mit jelent számodra
palócnak lenni?
A mindenséget. Palócnak
lenni kegyelem. A palócok
konok hűséggel ragaszkodnak
hagyományaikhoz. Lélegző,
eleven ez a vidék. Engem a
Jóisten a Galga mentére, a
nyugati palócság legdélibb
területére, Turára rendelt,
hogy innen útnak indulva
énekeimmel dicsérjem Őt,
gyógyító erőt adva az emberi
lelkeknek. Már születésemkor
kiválasztattam. Augusztus
15-én, Nagyboldogasszony
gyönyörű ünnepén láttam
meg a napvilágot, így a Mária
név is egy ajándék. Égi édesanyánk személyében olyan
példaképet kaptam, akihez
minden nap imádkozhatok,
és akinek folyamatosan érzem
anyai gondviselését. A palócok életének mindennapjait
a mély istenhit és a Szűzanya
tisztelete hatotta át. Amit ők
tudtak, követendő példa.

A hagyományőrzés a továbbadásból táplálkozik. Azt tisztán látjuk, hogyan adod ezt
tovább énekeiddel, de mindez
honnét ered?
Szüleimtől örököltem a népzene és a népi kultúra szeretetét,
mely az önkifejezés legősibb
eszköze, így lett számomra az
ének lényem lényege. Mélyen
hívő római katolikus családom által beleszülettem az élő
hagyományba. A körülöttem
élőkből, különösen a gyönyörűen éneklő szüleim ajkáról
csendültek fel a szebbnél szebb
dallamok, melyek életreszólóan
elköteleztek a népi kultúrával,
hiszen a kicsi gyermek nagyon fogékony a szépre és a
jóra. A házunkban úgy áradt
a dal, mint a szeretet. Erősen
kötődöm azokhoz a nagyszerű
emberekhez, akik között felnőttem. A hajszálgyökerek tápláló
erejével kapaszkodom szülőföldembe, amelynek kincseit
őrizhetem és továbbadhatom.
Boldog vagyok, hogy ebben a
gyönyörű országban élhetek,
Európa közepén, a legszebb
nyelven, magyarul énekelhetek
és imádkozhatok. Hiszem, hogy
az ember nem véletlen születik

oda, ahová, és akkor, amikor.
A Kárpát-Haza kötőanyaga a
gazdagsága, ez a gazdagság
pedig népének hagyományos
tehetsége, szorgalma, tartása,
kultúrája.
Azt mondják rólad, rendíthetetlen szeretettel tanítasz…
Amióta énekelek, azóta tanítok.
Szeretem megosztani az élet
szépségeit másokkal.
És már tudom, az öröm akkor
kezdődik, amikor abbahagyom
saját boldogságom keresését,
hogy a másoknak szentelt élettel, felebaráti szeretettel közeledve felvidítom az embereket.
A hagyományok éltetése és
továbbadása mellett az utánpótlás folyamatos nevelése is
fontos cél előttem. Adni, hogy
gazdagabb legyen az ember.
Cselekedni, vigasztalni, erősíteni, jót tenni. Készülni! Készen
lenni! Nincs más dolgom, mint
letelepedni a pillanat küszöbére, és várni azokat a feladatokat, amiket a Jóisten ad. Mert
a népművészet addig él, amíg
lesznek, akik éltetik. Én ezért
élek. Megszépíteni a jelent és a
jövőt – ezek csodálatos törekvések, melyekhez az ének óriási
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Aki énekel, nem magára gondol
elsősorban, azért énekel, mert
az egy vallomás, vigasz, eszköz
közelkerülni a másik emberhez,
egy közösséghez.

erőt ad minden élethelyzetben.
Minél többet látok, annál határozottabban hiszem, világítani
jöttem a földre, apró tüzeket
gyújtani, és ahol ezek már
maguktól világítanak, onnan
tovább kell menni az újabb és
újabb helyekre. Nincs nagyobb
vágyam, mint hogy ezek a tüzek egy nagy lánggá egyesüljenek, egyfajta örökmécsessé. Szeretném leföldelni az égi világot
ide, hogy az embereknek minél
több örömöt adhassak. Az örömökkel együtt vállalnunk kell
a próbatételeket, cipelni kell a
keresztet is, melyből az Istenhez
való felemelkedést énekeink segítik. Mert az ének tartást és becsületet kíván. Felelősség, alázat, hit kell hozzá, és szenvedés
– ám először honfoglalás, mely
születésemmel megteremtődött.
A népdal fontos éltető erő a sok
gonddal, bajjal küszködő világunkban, nagy segítség a jövőért vívott kemény harcainkban.
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Mint Szent Ágoston mondja:
aki énekel, kétszeresen imádkozik.
Különös adomány, amikor egy
személyiségen átsugárzik a
hivatás. Számomra énekelve
átadni az örömhírt, természetes
dolog. Ma egyre nagyobb szükség van a szeretetre, a tiszta,
igaz dolgokra. Az éneklés valójában misszió, amelyhez szükségem van imára, lelki táplálékra. Felemelő érzés számomra,
hogy énekszóval beszélhetek
a világról, a minket körülölelő
szépségről, elődeink hazaszeretetéről, Isten gondviselő jóságáról, az emberi fájdalom súlyáról, a boldogságról, a szenvedés
értelméről, felelősségünkről.
Az ének maga a csoda, a lélek
megtartó ereje, azért van, hogy
a szív el ne hervadjon. Az élet
mit sem ér ünnep nélkül, az
ünnep sivárabb ének nélkül, az
ének megfagy lélek nélkül. Az
ünnep az élet virágoskertje – az
ének a legszebb virág benne –,
és ez a legszebb virág a lélektől
ragyog. Az ének ünneppé szenteli emberi hétköznapjainkat,
és emberivé szelídíti az ünnepeket.
Megosztanál velünk egy történetet, amitől máshogyan ver a
szíved?
Gyermekkorom legszebb élményei közé tartozik, amikor a
szüleim kezét szorítottam, hogy
el ne vesszek a búcsúi tömegben. Azóta is égig ér szívemben
az ének, és bizalommal letehetem minden gondom, bajom
Nagyboldogasszony ölébe, mert
tudom, hogy ő elbírja. Édesapám és édesanyám bizonyára
sokkal jobban ismeri már az Égi
Édesanyát, akihez olyan sokszor

fohászkodtunk a máriabesnyői,
a szentkúti és a turai búcsúkban.
Egykor az emberek hitték és
tudták: ha énekelnek, ha imádságot mondanak, ha tudatosan
megélik az ünnepeiket, térben
és időben egyaránt megerősítik
helyüket a világban. Tökéletesen tisztában voltak egymásra
utaltságukkal, és az égi erőkre
hagyatkozás szükségességével.
Egészséges maradt a lelkük,
hisz a természet közelében éltek, és ősi imádságot mondtak:
„Ég szülte Földet, / Föld szülte
fát, / Fa szülte ágát, / Ága szülte
levelét, / Levele szülte bimbóját, /
Bimbója szülte virágát. / Virága
szülte Szent Annát, / Szent Anna
szülte Máriát, / Mária szülte Jézus
Krisztusunkat, / Aki megváltott
mindnyájunkat.”
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Köznap
Igehelyek: Ter 22,1–19; Mt 9,1–8

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
Igehelyek: Szof 3,14–18 vagy Róm 12,9–16b;
Lk 1,39–56

Névnapok: Annamária, Tihamér
Emlékezzünk:
1862 – Megnyitotta kapuit az Orosz Állami Könyvtár.
1868 – A Magyar Államvasutak megalapítása.
2002 – Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió
11 tagállamában kizárólagos fizetőeszközzé válik
az euró.
☼ Semmelweis Ignác születésére emlékezve ezen
a napon tartják hazánkban a Semmelweis-napot,
az egészségügyi dolgozók napját

katolikus.tv

Névnap: Ottó
Emlékezzünk:
1995 – Kassán szentté avatják a kassai vértanúkat:
Pongrácz Istvánt, Grodecz Menyhértet és Kőrösi
Márkot.
☼ Sarlós Boldogasszony, ill. a vizitáció ünnepe,
amelyet a 13. századtól július 2-án tartottak, egészen
a II. vatikáni zsinatig, amikor is május 31-re helyezték át. Magyarországon július 2-án ünneplik.

TELEVÍZIÓ-MŰSOR

Közeledben lenni különleges
érzés. Biztos naivitás, de elképzelni sem tudnám, hogy szomorkodj. Mi tart meg ebben az
elégedett állapotban?
Nem arról van szó, hogy minden helyzetben átjár a megelégedettség érzése, hanem elcsendesedve, magamban fohászkodva a Jóisten segítségével jutok
el ebbe a kegyelmi állapotba.
Majd új erőt merítve hálát adok
mindenért. Azt vallom, ne tervezgessünk nagyon előre, hanem kitárt karral, nyitott szívvel
kapaszkodjunk bele a mai nap
adta szépségekbe, örömökbe,
és építsünk végre utakat egymás felé, hidakat az ég felé. Az
énekek fényével világítsunk az
éjszakába, a jelen sötétségébe. A
fentről kapott erővel, az énekekkel felemelhetjük az embereket
abba a magasságba, amelyet
valamennyien elérni vágyunk a
szolgáló hétköznapokban. Csodálni a Mindent Teremtő Isten
gyönyörű alkotását, hallgatni a
madarak énekét, a tücskök ciripelését, az angyalok szárnysuhogását, és meglátni, hogy a tág
világ elfér egy falevélen is.
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