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Márciusi megemlékezés 

Bővebben a 7. oldalon  

 
Megemlékezés Ady Endre halálának  
100. évfordulóján Bővebben a 6. oldalon  

Minden fontos információ 

Grác városáról 
Örömmel tudatom Önökkel hogy a múlt év folyamán, közös erővel sikerült, Grác 

városának integrációs városi tanácsosával Kurt Hohensinner-el egy prospektust 

kiadnunk magyar nyelven. 

A könyvben fontos információk foglaltatnak városunkról mint például a munka-

vállalás, közlekedés, művészet és kultúra, sport valamint szabadidő. Hasznos 

tudnivalók mindazoknak, akik már Grác mellett döntöttek, valamint akik a közel-

jövőben szeretnének városunk lakosaivá válni. A könyv ingyenesen beszerezhető 

a Gráci integrációs osztályon vagy letölthető oldalunkról  

https://www.grazimagyaregyesuelet.at/élet-ausztriában-grazban/  

Továbbá szeretném felhívni figyelmüket az egész évben tartó német tanfolya-

mokra, úgy felnőtteknek, mint gyermekeknek is. Közelebbi információt a követ-

kező cím alatt olvashatnak:  

integrationsreferat@stadt.graz.at  

vagy +43 316 872-7483 

Tisztelettel Mag. Molnár András. 

Köszönet a II. világháború utáni 

és az ’56-os magyar menekültek  

befogadásáért 

http://www.gracimagyarujsag.at
https://www.grazimagyaregyesuelet.at/elet-ausztriaban/
mailto:integrationsreferat@stadt.graz.at
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Jubiláló események a MEÖK történetéből 
Újságunk előző számában írtunk né-

hány gráci magyar jubileumi alkalom-

ról. Most a MEÖK (a volt Diákszövet-

ség) történetéből hozunk idén jubiláló 

eseményeket. 

A Schmiedgasseban a magisztrátusi 

épület udvarában, több emléktáblát 

láthat az arra járó. Ezek egyike, a mű-

vészi kivitelezésű dombormű tíz év óta 

emlékeztet a magyar menekültek hálá-

jára. Az `56-os forradalom és szabad-

ságharc 50. évfordulója alkalmából, a 

Gösser vendéglőben, a MEÖK egyik 

„Kerekasztal Társalgás“-án merült fel 

a gondolat. Az osztrák társadalomnak 

egy emléktáblával fejezzük ki köszö-

netünket a II világháború utáni és 

az´56-os magyar menekültek befoga-

dásáért. Az akkori elnök Prof. Páll 

Sándor az erdélyi származású Csók 

Sándor szobrászművészt bízta meg a 

kivitelezéssel. Az engedélyt Mag. 

Molnár András városi tisztségviselő 

szerezte meg. Az öregdiák találkozók 

résztvevői, most már évente, ott emlé-

keznek elhunyt társaikra. Mutassuk 

meg barátainknak, vendégeinknek az 

emléktáblát. 

1959-ben felejthetetlen tanulmányúton 

vettek részt a gráci magyar egyetemis-

ták. A művészet történész P. Vongrey 

Félix vezette tanulmányút Észak-

Olaszország - Svájc - Dél-

Franciaországba vitte a kultúrára éhes 

diákokat.  

Milánóban megcsodálták a dóm égbe-

nyúló gótikus csúcsait, St. Gallenben 

felidézték őseink kalandozásait, Lo-

urdesban az útközben hímzett címeres 

magyar zászlóval vettek részt a csodás 

gyógyulásukért esdeklő betegek misé-

jén. A Karitász autóbuszával Biarritz-

ba érve csodálattal nézték az Atlanti 

Óceán végtelen víztükrét. Az úti élmé-

nyek erősí-

tették a nap-

jainkig tartó 

közösségtu-

datot, barát-

ságot. 

1959-ben 

már rend-

szeressé 

vált a diá-

kok nyári 

munkaválla-

lása ausztri-

ai és németországi neves cégeknél. Az 

ottani keresettel javították ösztöndíjas 

életszínvonalukat. A Parázs 

(egyesületi értesítő) júniusi számában 

hosszú cikk jelent meg az 1948-ban a 

háború utáni lakásnyomor enyhítésére 

alakult építők 

rendje nemzet-

közi munkakö-

zösség működé-

séről. Hat diá-

kunk jelentke-

zett kéthetes 

önkéntes mun-

kára és egy bel-

ga csoporttal 

együtt építette, 

helybeli szak-

emberek 

vezetés-

ével 

Wiesenben a templomot. A 

főzéshez kevés fogalma volt a 

belga tanárnőnek. Az éhségtől 

a helybeliek és a gráci ismerő-

sök magyar étele mentette 

meg. A belga fiúk nem ismer-

ték a zöldpaprikát. Mi az erős-

sel kínáltuk őket... Vasárnap autóbusz 

vitte a társaságot a Fertő tóhoz és a 

határt záró drótsövényhez. Mialatt cso-

portkép készült, a közelben álló határ-

őr szeme láttára, egy belga fogóval 

akart magának emléket kivágni a ha-

tárzárból. No gondolható mi történt 

volna, ha...! 

A diákszövetség életében a kultúra 

mellet nagy 

jelentősége 

volt a sport-

nak. A már 

fent említett 

Parázs szá-

maiban sok 

hír található 

az egyetemi 

sportbajnok-

ságokról. A 

magyarok 

sok sportág-

ban szerepeltek, értek el szép eredmé-

nyeket, amelyekről megmarad fényké-

pek is tanúskodnak. A GMÚ tavalyi 2. 

számában Prof. Dr. Somogyi László 

tollából összefoglaló cikk jelent meg, 

melyben emléket állított a diákszövet-

ség sportolóinak. Az írásához csatolt 

fénykép Bécsben készült a gráci egye-

temisták 1959-ben osztrák bajnokságot 

nyert fociválogatottjáról. A képen vele 

együtt három magyar diák is látható. 

Itt a fénykép, amely tavaly helyszűke 

miatt kimaradt az újságból. 

Ezekkel a példákkal szerettem volna 

közelebb hozni a MEÖK múltját újsá-

gunk olvasóival. 

Képek a MEÖK irattárából, a krónikás 

2  www.gracimagyarujsag.at Rövidítések:  MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, GYT: Gyer-

mektáncház, GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Protestáns gyülekezet 
GYERTEK, VÁRUNK! 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket (...), mert 

ilyeneké az Isten országa” - mondta Jézus a tanítványa-

inak, amikor azok nem akarták engedni, hogy a gyermekek a 

Mesterhez lépjenek, mert azt gondolták, gyermeki oktalan-

ságukkal zavarhatják Őt. 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet gráci közös-

ségében az évek folyamán, nagy örömünkre, egyre több 

gyermeket köszönthetünk a havi egyszeri istentisztelet és 

egyéb gyülekezeti programjaink alkalmával. 

Ennek fényében szeretettel hívunk és várunk minden kedves 

érdeklődő családot, gyermeket, istentiszteleteinkre, mellyel 

párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk Szeitl Zita 

vezetésével. Már most is van egy rendszeresen járó, marok-

nyi gyermekcsoportunk, akik között több korosztály képvi-

selője előfordul. 

Tematikusan építjük fel a tanév során a gyermekistentiszte-

letek anyagát, de mindenekelőtt sok játékra, kedvességre, 

nevetésre és vidámságra lehet számítani. Gyermekként talán 

a magunk – gondolunk itt a felnőtt korosztályra – számára is 

soknak és hosszúnak tűnt a felnőtteknek szóló prédikáció, a 

gyermekistentiszteleten azonban gyermeknyelven hangzik el 

a legfontosabb üzenet, amit mindannyiunknak a szívében 

érdemes hordoznia: 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen. (Jn3,16) 

Szeitl Zita 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

lektora 

 

www.evangelikus-at.com 

Szeretettel hirdetjük hogy az Ausztriai Magyar Evangélikus 

Gyülekezet új honlappal rendelkezik, amelyen keresztül tá-

jékoztatunk istentiszteleteink időpontjairól, gyülekezetünk 

eseményeiről és híreiről. 

Krisztus feltámadott! 

Valóban feltámadott! 

Támogatási kérelem 

A március 24-re meghírdetett nagyböjti lelkinapot, Brenner 

József szombathelyi nagyprépost helyett, Vaslabán Csaba 

balatonkeresztúri plébános vezette. Csaba atya, aki negyed-

évente megy a svédországi magyar közösségekhez szentmi-

sét bemutatni, második alkalommal tartott nálunk lelkinapot. 

Az alábbiakban néhány sziporka található gondolataiból. 

Beszédében párhuzamot vont napjaink és a római birodalom 

hasonló társadalmi élete között. Az istenek világából, az is-

tenség tiszteletén keresztül, a személyes egy istenhez vezette 

hallgatóit... Nem a mának, hanem a mában élünk... Az ellen-

tétes pólusok, mint a haszon utáni rohanás és a haszonnélküli 

szeretet értékei közül választanunk kell... Az ép testben éljen 

az ép lélek!... A keresztény élet napjainkban is kihívás... Az 

ünnepnap nem csak munkanélküli szabadidő... Isten közös 

dicsérete a szentmisében a kötelesség és a hűség kifejezése 

is... Érezhető-e ennek gyümölcse a hétköznapok folyamán 

bennünk és környezetünkben? Köszönet Eszternek a fáradsá-

gos szervezésért és a terített asztalért.  

egy résztvevő 

Lelkinap meglepetéssel 

Katolikus közösség 

Jézus és az emmauszi tanítványok 

Erre megnyílt a szemük 

(Lk 24, 13-19) 

2017-ben köszönettel vettük a kapott támogatásokat. Ezek jó részét rendezvényeinkre és csoportos kirándulásaink hozzájá-

rulására felhasználtuk. További működésünk érdekében kérésünket szeretnénk megismételni. Ennek keretében ha lehetsé-

ges, úgy egy anyagilag megengedhető összeget a csatolt csekken részünkre átutalni szíveskedjenek. Előre is köszönjük szí-

ves hozzájárulásukat a Katolikus Közösség nevében. 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://www.evangelikus-at.com
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*a rendezvényre előzetes jelentkezés szükséges 

PINGPONGOZÁS-LEHETÖSÉG 

Primus Tündénél 

az Ostbahnhof közelében 

Az időjárástól függetlenül, egy pince-

helyiségben. Előzetesen megbeszél-

jük, ki mikor szeretne nálam ping-

pongozni. Minden kellék biztosítva. 

T.: 0677/63 22 96 25 

A Huzdrá zenekar most is a szokásos 

találékonyságával és rögtönzéssel 

mesélt, zenélt, táncolt a gyerekkel. A 

sok farsangi jelmez a résztvevők lel-

kesedése bekapcsolódása jó hangula-

tot teremtett. Megtanultuk a két klasz-

szikus gyerekdalt is: "Száraz tónak 

nedves partján." és a "Nád a házam 

teteje, teteje". A MEÖK-nek köszön-

hetően most is egy értelmes, tartalmas 

programon vehettek részt a családok! 

Farsang 

beszámoló 
Protestáns napok 

 

A napokban kaptunk értesítést, hogy 

az európai protestáns magyar szabad-

egyetem fennállásának 50. évforduló-

ja alkalmából Felsőőrött kerül sor az 

idei Akadémiai Napok megrendezé-

sére. Április 29-május 4. között.  

A Protestáns Szabadegyetem és a 

KMÉM-Pax Romana- katolikus je-

lentősen formálták a nyugat-európai 

magyar emigráció magyarságtudatát, 

kultúráját. Az érdeklődők részletes 

információt kaphatnak Gaál Enikő 

EPMSZ elnökségi tagtól:  

Gaál Enikő 

 gaaleniko@freemail.hu 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Á
p

rilis 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
1 8 15  29 

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

  9   23   

keddenként 

Gyermektáncház 
bölcsődéseknek* 

M.A. Tóth Zsuzsanna Napsugár 
0681 20 80 2934 

Salvator plébánia 
Robert-Stolz-Gasse 3.  

16:00 
3 10   24   

szerdánként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
7 14 21 28   

vasárnaponként 

6. 
szombat 

7:30 Admont 
KIRÁNDULÁS ADMONTBA 

MKK 

6. 
szombat 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

10. 
szerda 

19:00 
Galerie Centrum Graz 

Glacisstraße 9. 

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓ 
Info: Ildikó Kühn 0664 88 179 465 email: redaktion@kontakt-verlag.com 

Priv. 

10. - 24. 
10:00 

 - 19:00 
Galerie Centrum Graz 

Glacisstraße 9. 

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT KIÁLLÍTÁS 
Megtekinthető április 24-ig, naponta 10-től 19 óráig 
Info: Ildikó Kühn 0664 88 179 465 email: redaktion@kontakt-verlag.com 

Priv. 

14. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
VIRÁGVASÁRNAPI SZENTMISE, BARKASZENTELÉS ÉS PASSIÓ, UTÁNA AGAPÉ 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

21. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
HÚSVÉTI SZENTMISE 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

28. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: maegy.austria@gmail.com 

AMEGy 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:gaaleniko@freemail.hu
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2019. Ma jus 

Magyar iparművész kiállítása Grácban 

*a rendezvényre előzetes jelentkezés szükséges 

Júniusi előzetes 

Szeretettel meghívjuk Almási János  

faesztergályos iparművész kiállításának megnyitójára. 

Május 24-én este 19:30 órakor, Hauslaubgasse 7, 8010 Graz 

A kiállítást megnyitja Mag. Molnár András 

Zene: Stampfer Ingrid zongoraművész 

Almási János a partiumi Börvelyen született. Később a sors a Feketekörös-

völgyeben fekvő Belényesre sodorta ahol jelenleg is él és alkot. Művein érezhető 

szakmai elhívatottsága és az alapanyag, fa szeretete. A hétköznapi megrendelések 

mellett mindig is szakított magának időt, hogy saját kedvtelésének is dolgozzon. 

Ilyenkor egy belső kommunikáció jön létre közte mint alkotó és az alapanyag kö-

zött. „A formák adódnak“, ő csak kiemeli azt, ami a fában rejlik, láthatóvá, érzékel-

hetővé teszi. 

Ha valaki műhelyébe látogat önkéntelenül is megfogja, simogatni kezdi az alkotá-

sait. A finomság, az érzékenység, amivel a fához nyúl szinte minden művében lát-

ható, tapintható. A fa lelke megérinthetővé válik munkája áltál. Amikor megkér-

deztem tőle mi a célja, mit szeretne kifejezni válasza röviden ennyi volt: 

„Szeretnék a fának egy második életet adni, kiemelni megérinthetővé tenni“ 

A kiállított tárgyakat helyben meg is lehet vásárolni. 

Info: Kovács Dénes 0650 8312624 

Szervező: MEÖK, GME 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
áju

s 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
  6 13 20 27 

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

  7   21   

keddenként 

Gyermektáncház 
bölcsődéseknek* 

M.A. Tóth Zsuzsanna Napsugár 
0681 20 80 2934 

Salvator plébánia 
Robert-Stolz-Gasse 3.  

16:00 
  8 15 22 29 

szerdánként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
5 12 19 26   

vasárnaponként 

18. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

19. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: maegy.austria@gmail.com 

AMEGy 

24. 
péntek 

19:30 Hauslabgasse 7 

ALMÁSI JÁNOS IPARMŰVÉSZ FAMUNKÁIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓ 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624 

MEÖK 
GME 

24. - 
júni 30. 

  Hauslabgasse 7 
ALMÁSI JÁNOS IPARMŰVÉSZ FAMUNKÁIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT KIÁLLÍTÁS 
Megtekintés csak előzetes egyeztetés alapján: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624 

MEÖK 
GME 

3. 
hétfő 

10:30   
12. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ ÉS EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS 
Info: Ugri: imi@ugri.at, tel: 0650 589 0066 

MEÖK 

15. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

30. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET ÉS GYÜLEKEZETI PIKNIK 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: maegy.austria@gmail.com 

AMEGy 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2019-ben emlékezünk meg Ady Endre 

halálának 100. évfordulójáról. A GMÚ 

ebből az alkalomból minden számában 

közöl azokból a versekből, amelyeket 

nagy költőnk Grácban írt és a gráci 

tartózkodásáról szóló forrásművekből 

is szeretnénk idézni, hogy olvasóink 

többet tudjanak meg arról, hogy hol, 

mikor és hogyan is töltötte életének 

néhány hónapját Grácban. 

A rendőri bejelentkezés szerint 

„Andreas von Ady, született 1877, 

Érdmindszent, újságíró” 1913.3.7-én 

bejelentetett a kroisbachi rendőrségen. 

A kijelentkezés kelte 1913.7.6. 

A „stájer dombokon”, a híres gráci 

toronyórától légvonalban kb. 3 km-re 

fekszik a „Városi Csecsmőotthon”, az 

egykori Maria-Grün-i szanatórium, 

melyet 1886-ban alapítottak. Az enge-

dély ideg-és hátgerincvelő bántalmak 

gyógyítására szólt. Eredeti nevén 

Sanatorium und Wasserheilanstalt Ma-

ria-Grün bei Graz. A villát park vette 

körül, kb. 80 éves fákkal. A tízes évek 

alatt már 70 szobás gyógyintézmény 

volt, melynek berendezése az akkor 

legmodernebb gyógykezelési eljárások 

alkalmazását is lehetővé tette. A beteg-

szobákban egy vagy két pótágy is állt 

a szobatulajdonos kísérő-, ill. ápoló-

személyzetének, esetleg látogatóknak. 

A szanatórium akkori hétköznapjait a 

korabeli napirendből és Ady leveliből 

lehet elképzelni. „Unom, utálom ezt a 

fiók- Pestet, undok publikumát” írja 

Ady Boncza Bertának. Mária-Grün 

központi fekvésével (Bécs, Trieszt, 

Budapest) és valószínűleg kitűnő orvo-

saival tudta magát évtizedeken keresz-

tül tartani. Betegei nem cím, rang vagy 

érdeklődési terület szerint verbuválód-

tak. A vegyes társaság, melynek pénze 

ugyan volt, de kritikája önmagával 

szemben aligha, az, amelyet Ady „fiók

-Pest”-nek nevez. Szellemi egyedüllé-

tét csak ritkán szakítják meg számára 

érdekes kapcsolatok. Ilyen volt Fehér 

Dezsőnek, volt nagyváradi  

szerkesztőnek és feleségének Maria-

Grün-i tartózkodása. Megjelenik életé-

ben egy szerelmi kapcsolat, *Mylitta 

is, akit hozzá írt verseivel megörökít 

az irodalomban. Ady szanatóriumban 

írt levelei ritkán jelzik hétköznapjainak 

menetét. A „Levelek a hazátlanságból” 

a Pesti Tükör-ben jelentek meg 1913-

ban. 

A házirend udvariasságra és abszolút 

titoktartásra kötelezi a személyzetet, a 

betegeknek pedig előírja, hogy pana-

szaikkal csak az irodához fordulhat-

nak. Tilos volt tehát egy-egy rosszul 

sikerült vagy elégtelen étkezést, vagy 

egy ápoló magatartását általános be-

szédtémává tenni. Az étkezési időket 

pontosan be kellett tartani. 

Közismert, hogy Adyt anyagi helyzete 

Maria-Grün-ben is erősen zavarta. „…

Iszonyúan megy a pénz, cigarettára, 

kocsira, borbélyra, semmire…”-írja 

Ady Lajosnak. Így érdekes megnézni, 

hogy mennyibe került még a presztí-

zses élet a rendes számlán kívül. Ady 

panaszkodik, hogy egy ápoló állandó-

an kísérgeti. Pénzbírság alá estek a 

különböző kihágások is: tilos helyen 

dohányozni, ebéd közben vagy nyil-

vános helyen a betegségről beszélni. 

De voltak ezeknél lényegesen nagyobb 

kiadásai is, mint pl. a kocsi. Kocsival 

nemcsak színházba vagy operába lehe-

tett menni, hanem kirándulni is. Így az 

„Egy stájer dombon” című verse sem a 

szanatóriumban, hanem egy kiránduló-

helyen született. A szanatóriumi tar-

tózkodás költségeit hetente kellett ki-

egyenlíteni. Az ellátási költség heti 

100-150 korona körül mozgott. Ehhez 

járultak a gyógykezelés költségei. 

Nem csoda, hogy Ady érzékeny lelkü-

letét igazán szeretett és tisztelt barátjá-

tól való anyagi függősége igazán bán-

totta: „nagyon meghat minden kis jó-

ság, s ha érdemes ember szeret, na-

gyon vissza tudom szeretni. Bajt oko-

zott nem is a te pénzességed, de az én 

krajcártalanságom, mely kivált akkori-

ban volt a legnagyobb, amikor a leg-

több jusst éreztem a gőghöz. Hidd el, 

hogy nagyon sokszor nagyon-nagyon 

szerettem volna, ha neked sincs pén-

zed…” írja Hatvany Lajosnak. Bőkezű 

támogatóját azonban boldogsággal 

töltötte el és nagy kitüntetésnek vette, 

hogy Ady a támogatását elfogadta. 

Ady Endre Grácban  

Egy stájer dombon 

Stájer városnak éjjelére látok, 

Lenn csöndes fényben lobognak a lángok 

S fenn őrült lángban fénylik a szivem, 

Szeretnék más lenni, mint amilyen. 

Òh, ha vágyaim lépést-hajtani tudnám 

Völgyi erkölcsök tisztes, sima útján, 

Dombon is lassan s lassan a mezőn, 

Kocsi-táborban előgyeledőn. 

Még a vad éj is milyen szelid itten, 

Vígak a sorsok vert bilincseikben, 

Okért a jókedv nem kutat sokat 

S bennem a bánat is már válogat. 

A stájer város felüzenget hozzám: 

“Küldd le a lelked, én összefoltoznám, 

Fognám a vágyad, óvnám a szemed.” 

Most már így is jó, nem kell, nem lehet. 

Most már a lángom gyúljon pokolpírba, 

Vágyam vágtasson, ameddig csak bírja. 

Ne irigykedj én rendetlen szivem: 

Minden szív rendes, mikor elpihen. 

Ha vérharmat kell 

Vonogatod egy kicsit csoda-vállad, 

Oly büszke és oly renyhe vállaid, 

Hogy nem igértél, 

Snem igértél, hogy ígéretet várjak? 

S igéretek régi, bénult betegje, 

Igéretet, melyet meg se kapott, 

Én, beváltatlan, 

Hányhatok-e fátylas, csaló szemedre? 

Kívánhatom-e meddő elszánásod 

S mit adhatsz fázón és kedvetlenül 

S amit két karral 

Kínálgatnak meguntatóan mások? 

Nem hallod-e, amikor minden hallgat, 

Hogy bűnösen égháboruskodik 

Csöndedt éltemben 

Szerelmes, szép, vitézkedő hatalmad? 

Aláztatásom kell tán valakidnek 

S én zsúfolt vérem jó harmat talán? 

Virágzástokhoz 

Akkor e bolond vérharmatot vidd meg. 
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Március 15.! Sokféle emlék juthat az 

eszünkbe: az ünnepélyek, a szabadna-

pok, a zászlók, az iskolai dolgoza-

tok… azoknak is például, akik verset 

mondtak, és jószívvel átgondolták a 

költők sorait, vagy azoknak, akik tán-

coltak a színpadon… 

Egy néprajzkutató számára ez az idő a 

vályogházak időszakát reprezentálja, 

nehéz sorsú emberekét, akik nem utaz-

hattak, és kemény munkával, iparos 

eszközök nélkül művelték a földjeiket. 

Az irodalmár számára a romantika 

bordalai, szerelmes költeményei tűn-

hetnek elő. A történészek pedig láthat-

ják Széchenyi jövőképét is, a fejlődés 

megvalósulását. 

Vajon hogyan 

gondolnak a sza-

badság kivívására 

azok a szülők, 

akik békés beállí-

tottságúak? És mit 

jelent ez az ese-

mény az Ausztriá-

ban hétköznapjai-

kat élő magyarok-

nak? Hogyan ren-

dezünk ünnepélyt 

mi, akik átjárók vagyunk a magyar és 

osztrák kultúra között? 

2019 március 17-én a Magyar Egyete-

misták és Öregdiákok Klubjának és a 

Magyar Katolikus Közösség együtt 

szerveztek találkozót az 1848/49-es 

szabadságharc és forradalom emléké-

re. 

Féltucat jelenlegi országból érkezőket 

a származási országuk, hazájuk szere-

tete kötötte össze. Verseket hallhat-

tunk a szerelemről, az életről, a halál-

ról, a boldogságról Gjecajné Erzsébet, 

Maurer Ildikó, Dr. Vincze Lászlóné, 

György Adorján, Kuhn Fülöp előadá-

sában. 

A Kenderike Néptánccsoport Károly 

Dorina vezetésével mezőségi és szil-

ágysági táncokat adott elő. 

Zsuzsanna Napsugár T. MA 

Képek: Erdei 

Márciusi megemlékezés 

A márciusi megemlékezés  

margójára:  

Örömmel tapasztaltam, hogy a rende-

zők nem feledkeztek meg erről a 

nemzeti ünnepünkről. Jó volt hallani 

és látni az egyesületek és közösségek 

bekapcsolódását az esti programba. 

Ugyanakkor fájlalom, hogy a tánco-

sok kokárdáján kívül, a teremben nem 

lehetett látni, nemzeti identitásunkra 

utaló zászlót vagy szalagot. Hiányo-

lom, hogy sem a templomban, sem az 

ünnepségen nem énekeltük el a ma-

gyar himnuszt. 

egy vendég 

Ady a gyógykezelésnek kezdetben 

igen örült. Büszke volt étvágyának 

javulására, kilóinak gyarapodására, s 

úgy érezte, jó orvosi kezekben van. Ez 

a hangvétel később teljesen megválto-

zik, türelmetlenné és gyanakvóvá vá-

lik. A szanatóriumról és annak orvosa-

iról egyre megvetőbben nyilatkozik: 

„… még mindig Grünben vagyok, ho-

lott nem is szó már az utálat arra, amit 

érzek Krafft-Ebing alapítása iránt…” 

írja Sándor Lászlónéhoz. 

Barátja és pártfogója, Hatvany Lajos 

és orvosai unszolására még a júniust 

sikerül vele ott töltetni, júliusban 

azonban visszavonhatatlanul búcsút 

mond Grácnak. 

Irodalom: Irodalomtörténeti Közlemé-

nyek, 5-6, 1980, 691-694. Akadémiai 

Kiadó, Budapest Dr. Jánosi András 

kutatta a 80-as években az Ady emlé-

keket Grácban. 

*Mylitta: Machlup Henrikné Zwack 

Mici, kétgyermekes pesti fiatalasszony 

Mariagrünből (1913). „E babiloni ter-

mékenység-istennőhöz kapcsolja Hé-

rodotosz azt az ősi előírást, hogy min-

den szűz egyszer adja át magát egy 

idegennek, s az ezért kapott pénzt a 

templomnak ajánlja fel; föltehetőleg 

erre az őspajzánságra célzott Ady név-

választása” (Benedek 1992: 164).  

OK 

7  www.gracimagyarujsag.at 

http://www.gracimagyarujsag.at


 Gráci Magyar Újság 
 2019. április - 2019. május 

 8 KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2019 JÚNIUS ELEJÉN JELENIK MEG! www.gracimagyarujsag.at 

Absender: 

Club ungarischer Studenten und Akademiker in Graz, 

Ziegelstraße 11/c/10, 8045 Graz  

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt 

Impressum: Grazer Ungarische Zeitung 20. Jahrgang 2. Ausgabe / Gráci Magyar Újság 20. évfolyam 2. szám 

Herausgegeben von /  Kiadja: Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz / Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja 

Redaktion / Szerkesztőség: Dávid Zsolt Almási (Chefredakteur/főszerkesztő), és a szerkesztőbizottság: Klára Osváth és Mihály Ugri 

Redaktion / Szerkesztőségi cím: 8045 Graz, Ziegelstraße 11/c/10 Redaktionsschluß / Lapzárta: 2019.05.20. 

A Gráci Magyar Újságban megjelent cikkek és írások a mindenkori szerzők magánvéleményét képviselik, és nem fedik szükségszerűen a szerkesztők véleményét, 

így azok tartalmáért sem a szerkesztőség, sem az újság kiadója felelősséget nem vállal. E-mail: office@meoek.net 

Auf Ihre Spenden sind wir auch künftig angewiesen! / Kérjük, hogy felajánlásukkal a jövőben is segítsék munkánkat!  

Kontonummer / Számlaszám: Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz Verwendungszweck: „Spende” 

IBAN: AT23 2081 5000 0095 7985   BLZ 20815  BIC: STSPAT2G 

GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG  

DES BUNDESKANZLERAMTES 

Lapzárta: 2019. 5. 20. 

Kellemes húsvéti 

ünnepeket 

kívánunk  

minden kedves  

olvasónknak 

Művészi májusi ájtatosság „MariaMachina” 

a St. Andrä templomban 
A magyar előadó-és nyelvművész, Tóth Kinga, aki jelenleg a „város írójaként” 

Grácban él, texteket alkotott Mária személyéhez és más női szentek alakjához, 

amelyeket Michael Eisl zeneművész és zeneszerzővel egy multikulturális mediá-

lis szöveges és zenés darabbá dolgozott át és egy kísérleti jellegű májusi ájtatos-

ság keretében ad elő. 

Időpont: május 15-én, szerdán,  

20:15 órakor 

Hely: St. Andrä templom 

A Gráci Egyházi Kultúra  

együttműködésével 

http://www.gracimagyarujsag.at

