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RÉ,GI MAGYAR SZENTSÉG
Orawka (1920 előtt Oravka) egyike annak a tizenhárom Árva megvei falu

nak, amely az első világháború és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása
után népszavazással Lengyelországhoz került. Lakosai góralok (ejtsd: gural 
hegyilakó): szegény és erősen katolikus népelem; a népszavazáskor is - a nyel
vi szempontokon túl - vallási meggyőződésük alapján döntöttek. Nyelvük a
lengyelnek saiátos, morva és német szavakkal kevert nyelvjárási változata. Ma
gyarul csak az intelligencia és a nemesség beszélt 1920 előtt. Ma ezek közül is
legfeljebb hárman-négyen ismerik még nyelvünket a tizenhárom községben.

A falu fekvése szép, ezért az utóbbi időben kedvelt nyaralóhelye lett a krak
kóiaknak és a sziléziai iparvidék dolgozóinak. Műemlék kettő található benne:
egy' "farbiarnia ludowa" - népi festőműhely, a fontosabb azonban az a fatemp
lom, amely közvetlenül a Jablonka-krakkói országút mellett egy kerek domb
tetején magaslik' a hullámos táj és a tanyarendszerszerűéri szétszórt házcsopor
tok fölé.

Az ódon faépület Árva küzdelmekkel teli XVII. századi történetének tanú
ja, s létét is azoknak köszönheti: a Thurzók által Árva várából irányított refor
mációs moz~alomnak, illetve a nyomában fellépő katolikus ellenhatásnak, restau
rációnak, amelyben éppen olyan döntő szerepe volt a hagyományos góral vallá
sosságnak, mínt az 1925-ös népszavazásban.

Thurzó Ferenc, az evangélikussá lett nyitrai püspök 1556-ban vásároita meg
. Árva várát Dubowe János lengyel nemestől, s itt rendezte be otthonát ifjú fe
leségével, Zrínyi Katalinnal. A "cuius regio" elve alapján kezdettől fogva igye
kezett erősíteni és túlsúlyhoz juttatni birtokain - azaz egész Árva megyében
- a protestantizmust, annak lutheri ágát. Egymás után létesítette az evangéli
kus egyházközségeket, illetve paróchiákat, építette nekik a templomokat, igye
kezett a kevésbé népesek részére biztosítani a híveket is, evangélikus szlová
kokat telepítve ide távolabbi birtokairól. Ugyanakkor igyekezett vísszaszorítaní
a katolikus vallásához szívósan ragaszkodó góral-lengyel elemet, többek közt azzal
is, hogy megtiltotta betelepítésüket az újonnan létesített községekbe. Evangélikus
egyházközséget hozott létre Oravkán is, evangélikus lelkipásztorról gondoskodott,
templomot is épített részére. Thurzó Ferenc halála után özvegye, majd fia,
György folytatta munkáját. Az Árva megyeí (és az oravkai) góralok évtizedeken
át templom nélkül maradtak, lelki gondozásukat a szomszédos lengyel területek
jezsuitái végezték magánházaknál.

Első pillantásra nemzeti jellegű kiizdelemnek, a szlovák és a lengyel elemek
harcának vélhetnénk az Árva megyeí reformáció e fejezetét (akadtak is törté
nészek, akik így értelmezték), valójában azonban nem a nemzeti és nyelvi szem
pontok játszották a fő szerepet benne. Amikor a XVII. század közepéri Szczecho
wicz János lengyel pap megkezdte küzdelmét, nem lengyel erőket mozgósított
az Árva megyei katolikus' góralok szabad vallásgyakorlatáért, hanem Tarnóczy
Mátyás szepesí nagyprépostot, Lippai György esztergomi érseket és annak se
gítségével Ill. Ferdinandot, a Habsburg magyar királyt nyerte meg céljai tá
mogatására. 1650-ben Árva várának akkori ispánjától, Thököly Istvántól ki is
eszközölte, hogy az ismerje el és biztosítsa az árvai katolikusok szabad vallás
gyakorlatát. Az érsek pedig kinevezte "Árva egész hivő közösségének plébáno
sává és főesperesévé" - az ott élő szlovákságévá és a magyar nemesekévé is,
s a hatáskört a király préposti címmel toldotta meg. ,

Szczechowicz egy ideig Csimhán, Platthy Mihály kúriájában telepedett le,
1649-ben azonban átköltözött Oravkára, s ott rendezte be az Árva megvei ka
tolikusok, az "Universitasarvensium" lelkipásztori központját. Paróchiát és: temp
lomot is emelt a maga és az Universitas számára. Igy épült fel 1655-ben Árva
megye legnagyobb méretű fatemploma, Keresztelő Szent János tiszteletére.

Nemcsak legnagyobb fatemploma ez Árvának, hanem látnivalóban leggazda
gabb is. A látogatónak. aki az ódon szeritegyház vaskos ajtaján belép, a temp
lombelső láttán szinte gyökeret ver a lába az ámulattól. Egy jottányi túlzás sincs
abban. amit Divald Kornél 1914-ben, Felvidéki séták című könyvében írt róla:
"A legérdekesebb fatemplom Árvában . .. A huszonhét méter hosszú faépület
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belsejét véges-végig festmények borítják, igazi biblia pauperum, s karzatait és
mennyezetét még XVII. századbeli ornamentális festés. Barokk oltárokkal, a
mennyezetről lecsüngő, faragott keretben szabadon felfüggesztett szobrokkal te
lezsúfolva, elképzelni sem lehet festőibb látványt, mírrt aminő e fatemplom bel
seje. S ami a legnevezetesebb dolog, itt e tarkabarka halmival teli templomban
.alig találni jó ízlés szempontjából kivetni valót. Elsősorban az értelemhez szóló
bibliai képek sorában monumentális hatású is akad ..."

Nem csoda, hogy ennek az Arva megyei templomnak egész kis irodalma
keletkezett magyar, szlovák és lengyel szerzők, elsősorban művészettörténészek

toJIából. Első, igaz, eléggé elnagyolt felmérését a múlt század végén Myskovszky
Viktor végezte el. Első részletesebb leírását magyar nyelven Haluska István, szlo
vák nyelven Jan Kecera közölte (mindkettő környékbeli, illetve helybeli plébá
nos). Megemlékezett róla a magyar templomokról szóló könyvében Rados Jenő.

Igen alapos forráskutatást végzett reá vonatkozólag Arva kitűnő szlovák hely
történésze, Andrej Kavuljak. Legalaposabb felmérését a neves szlovák művészet

történész, Alibeta Güntherová-Mayerová végezte el. Fontos kutatásokat folyta
tott a templomról a lengyel M. Bukowski. A legmodernebb magyar irodalom
ban művészettörténeti helyét Garas Klára rögzítette, szigorú kritikával, de érté
keit méltatva. Díszítőelemeivel külön foglalkozott Tombol' Ilona.

A hét évtizedes művészettörténeti kutató és elemző munka több kérdést
tisztázott a falakon, a mennyezeten, a kórus és a padok mellvédjein, támláín
látható száz egynéhány _képről, amelyek közül tizennégy a templom védőszent

jének életét mutatja be, tíz a tízparancsolatot ábrázolja agóral népéletből vett
'jelenetekkel, a többi pedig angyalok, apostolok és más szentek ábrázolása. Az

említett szerzők figyeimét a képek datálásán és alkotóinak, festőinek kilétén túl
menően a Keresztelő Szent János életét és a tízparancsolatot ábrázoló képek
foglalkoztatták. Alibeta Güntherová-Mayerová és Garas Klára - egymástól
függetlenül - stíluselemzéssel megállapította: a képek több szakaszban, 1655 és
1711 között kerültek a falra. A Keresztelő Szent János életéről szóló sorozat ké
pei "meglepő módon Ghirlandaio Sta Maria Novella-beli freskói nyomán készül
tek. A mintakép nem is annyira metszet. mint inkább faliszőnyeg sorozat lehe
tett" (Garas Klára). A tízparancsolat képsora a ma is erőteljes lengyel népi fes
tészet XVIII. századi példája. Figyelemre méltó a lengyel Bukowski megálla
pítása, aki szerint a templom képeit vagy azok egy részét Barna Gabriel turóci
származású oravkai plebános festette.

Több kérdés azonban még tisztázartlan maradt. Ezek közül a Iegielentőseb

bel szeretnék itt foglalkozni, mert túlmutat a helyi kereteken, sőt a művészet

történeti vonatkozásokon is: nevezetesen a templom falain és mennyezetén lát
ható szent-ábrázolások legnagyobb, pontosan ötven képet kitevő csoportjával.

Az imént felsorolt szerzők, amennyiben egyáltalán megemlítik ezeket, leg
feljebb ilyenfajta megállapításokkal intézik el: "Arpád, Anjou és Habsburg-házi
királyok". Vagy éppen: "osztrák-magyar szentek". Amikor néhány évvel ezelőtt

..első ízben volt alkalmam egy sötét őszi estén belépni Keresztelő Szent János
oravkai virágos kertjébe és a fellobbanó villanyfényben feltárult előttem a hegyi
parasztok reneszánsz és barokk mennyországának szín- és forma-kavalkádja, az
-esztétíkai ámulaton túl éppen ez a kérdés tört ki belőlem: hogyan kerül ide, a
Jablónkaí hágóra. a Babia Gora, a vízválasztó hegy tövébe a barokk kori ma
gyar katolicizmus egyik kedvelt könyve, az Ungaricae Sanctitatis Indicia első

kiadásának teljes képanyaga. hol kezdetlegesen, hol ügyesebb ecsetvonásokkal,
de aprólékos pontossággal, "vonalhíven" másolva le még a könyv illusztrációi
nak barokk keretdíszeit is, a képek aláírásaival - s azok tévedéseivel - együtt?
Elsősorban nem aza legfontosabb kérdés itt, hogy ki festette, Barna Gabriel-e
vagy közelebbi-távolabbi vidékről való festőiparos, hanem inkább, hogy mit ke
·res itt, a népek: szlovákok, góralok, lengyelek, morvák, szilézíaiak választó
pontján az Ungarica Sanctitas, "A régi magyar szentség", a magyar szentek ko
-szorúja, ahogyan, amilyen összetételben a barokk XVII. század végén és a XVIII.
'Század elején ismerték és propagálták ?

Az Ungaricae Sanctitatis Indicia (A magyar szeritség bizonyságai) első latin
nyeívű kiadása 1692-ben jel.ent meg Nagyszombatban. Ugyanebben az évben
ugyanott magyarul is napvilágot látott Régi magyar szentség címmel és barok
'kosan hosszú alcímmel: "Magyar Ország boldog emlékezetű ötven szenteinek és
Boldogaínak le-képezett élete, kik Szent István király idejében Magyar Ország-
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ban voltanak, avagy a Római Széken, avagy élő embertől nem említhető régiek
egyenlő értelmében, avagy szava hitt Historicusoknak írásiból Szentek közzé
~ámláltattak, most pedig az idvözült Szentekhez illendő tiszteletnek buzgóbb
gerjesztésére világ eleiben tétetnek ..."

A magyar kiadás hamarosan elfogyott, 1695-ben Ujra meg is jelent. A latin
kíadást 1738-ban ismételték meg. Az első latin és magyar kiadás ötven szentet
sorol fel, az 1738-as kiadásban öttel gyarapodik a magyar szentek listája. A
Iatín és a magyar kiadások között két jelentős eltérés figyelhető meg. Az egyik;
a magyar változatban nincsenek képek. A második: hiányzik a magyar válto
Latból az Appendix (Függelék), "in qua reliqui Sancti, ad Ungartarn spectantes,
recensen tur" (amelyben a többi magyarországi vonatkozású szentek emlittetnek).
A magyar kiadás azonban említést tesz róla: "Ezeken kívül a könyvnek végén
más két száznál több afféle Magyar Szentek s Boldogok neveit olvashatni a De
ák Authorban".

Az illusztrációknak vagy legalábbis azok egy részének alkotóit feltünteti a
könyv, bár a nevükön - Schott és Hoffman - kívül vajmi kevés biztosat tud
róluk a művészettörténet. A szöveg szerzőjének nevét sem a latin, sem a magyar
kiadások nem jelezték. A latin kiadásról hamarosan - 1758-ban - megírta
Schmitth Miklós az esztergomi egyházmegye történetében, hogy Hevenesi Gáb
riel a szerzője. A magyar kiadás szerzőségét még Zelliger Alajos 1931-ben meg
jelent Pantheon Tyrnaviense című munkája is Tarnóczy Istvánnak tulajdonítja.
Csak az újabb kutatás állapította meg, hogy a magyar változat is Hevenesi
Gábriel műve.

Ki volt Hevenesi Gábor?
Egyéniségéről, egész életét és munkásságát meghatározó alkatáról talán az

a legjellemzőbb, amit Horányí Elek mond el róla az 1776-ban megjelent Memo
1'ia Hungarorumban, nyilván egykorú feljegyzések és kortársak, ismerősök val
lomásai alapján: "Hevenesi magyar nemesi származását tudományával és nagy
tetteinek hírével tette díszessé". Vas megyében született 1656. március 24-én,
meghalt Becsben, 1715-ben. "Miután a legteljesebb tisztaságban töltötte el gyer
mekkorát s mindenkit elragadott jóakaratával, Sopronban felvették a Jézusról
elnevezett társaságba s ott, mint ifjú, kitűnt jámborságával és tudományával."
Letette a társaság négy fogadalmát. Grazban és Bécsben elvégezte magasabb
tanulmányait, laureatusi fokozatot szerzett filozófiából és teológiából. Munkás
ságát Bécsben kezdte. Hat esztendeig működött itt az erkölcstan és a bölcsészet
tanáraként. Hamarosan oly tekintélyt szerzett, hogy kinevezték a rend innsbrucki
(Anneae Tironum) kollégiumának rektorává és noviciusmesterévé. Tizenegy évig
látta el itteni tisztét. Ezután újból Bécsbe helyezték az akadémiai kollégium
élére, majd az egész provincia praesese lett, azt követően a fogadalmasok házát
vezette. Egy ideig vezetője volt a bécsi Pázmány kollégiumnak és a társaság
nagyszombati házának is.

Az egymást követő újabb és újabb megbízatásainak közvetlen tennivalóin
kívül sokat tett más, az ország legkülönbözőbb részeiben működő rendi és más
intézmények, például a budai, kolozsvári. kassai, marosvásárhelyi, trencséni sze
mináriumok, kollégiumok fejlesztéséért. Kora egyik legjelentősebb papi egyéni
ségévé növekedett, akinek tekintélye előtt nemcsak a magyar rendtársak, világi
papok és főpapok, hanem az osztrák jezsuiták is meghajoltak. Még a bécsi ud
var tiszteletét is kivívta, a máltai lovagként harcoló katonából pappá szentelt
és az esztergomi prímási székben hírhedté vált Kollonics bíboros pedig gyónni
járt hozzá.

E tekintélynek nem csupán Hevenesi szervező készsége, tapiritata és ember
feletti munkabírása volt a forrása, hanem rendkívüli aszkézise is. Ha fennma
radt arckénére tekintünk, nem érezzük túlzásnak, amit Horányi Elek írt róla
a már említett Memoria Hungarorumban, a magyarországi és kapcsolt tartomá
nvokbeli irodalom 1776-ban megjelent latin rivelvű életrajzi lexikonában : "Étel
ben és alvásban, amiből négy órányit engedett meg magának, a legtartózko
délbh volt. Annyira kemény és szigorú volt magához. hogy testét ostorozással
sanvarzatta, gyötrő cili.ciummal -és éles vaslánccal szokta átövezni s azt szinte
soha nem vetette le. Végül is az annyira belenőtt, hogyasebésznek kellett ki
vágnia késsel."

Mindebben a mai embert - a hívőt is - inkább riasztó önsanyargatásban
nem a gyakorlatok módja a lényeges, hanem a szellemiség, amelyből ez az asz-
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kézís táplálkozott. Ez sugárzik széles homlokáról, a munkában átvirrasztott éj
szakák fáradtságától elnehezült szemeiből, vékony, beesett arcából. Az agonia
christiana ez arcban elmondva. S éppen az Ungarica Sanctitasból megállapít
hatóan "agonia christiana hungarorum" is, az országért, annak jövőjéért önma
gát emésztő hazaszeretet, patriotizmus. Hevenesi nem pázmányí típusú szellem,
akinek szava félelmetes erővel mennydörög, aki vitáz, harcol, sebeket oszt ellen
félnek és ha kell, barátnak is, aki éppen ezért gyűlöletet és rajongást vált ki.
Hevenesi aszkéta szellem, aki önmagát égeti, emészti el, s az aszkézist, a hazá
ért, a Pátriáért érzett felelősségérzet lángját igyekszik továbbadni nemcsak a
kortársaknak, hanem a jövőnek, a következő nemzedéknek is.-

Az, amit a legújabb magyar irodalomtörténet XVIII. századi kötetében Tar
nay Andor megállapít - hogy Hevenesi a latin nyelvű jezsuita irodalom és a
moralízáló elmélkedés legnevesebb magyarországi képviselője - innen, egyéni
ségéből, egyéni aszketikus patriotizmusából táplálkozik. Ennek érdekében és szol
gálatában vesz igénybe minden írói eszközt, hogy eszményképét, a közösségért,
hazáért önmegtagadóari fáradozó ember ideálját népszerűvé tegye, az értelmi
meggyőzesen kívül mindazt is, ami a képzelet és az érzelem megragadására al
kalmas. Témái felvetésében és kifejtésében nem törekszik eredetit és egyénit al
kotni, új utakat törni. Kompilál, anyagót halmoz, hogy a könyvtelenség és pusz
tulás hosszú időszakának nyomában támadt űrt a maga területén, az aszketikus
elmélkedésben pótolja. Elmélkedései nem elvontak; gyakorlati életprogramot
nyújtanak. Ezt a célt szelgálják a műveiben bőven található példák, exemplu
mok is. Érdekes, éppen a hiányok pótlását célzó kompilációs módszere teszi mű

veit népszerűvé Magyarországon kívül olyan országokban és nyelvterületeken is,
amelyek bővelkedtek az effajta irodalomban.

írói működésa :sikerét és hatását legegyszerűbben és legmeggyőzőbben né
hány adattal jellemezhetjük. Az Ars bonae mortis (Jó halál művészete, 1695)
latin nyelven huszonhárom kiadást ért meg, s a magyaron kívül lefordították. né
met, francia, portugál és lengyel nyelvre is. A Diarium adolescentis studiosi (A
tanuló ifjú napirendje, 1684) tizenhárom kiadással dicsekedhetett. Ugyanannyival
a Quadragesima Christi patenti sacra (A szenvedő Krisztus szent negyvennapja,
1713), melynek Taxonyi János fordította magyar változata négy kiadást ért; s
a munka megjelent francia, lengyel, szlovén és vend nyelven is; utolsó német
rivelvű kiadása 1908-ban került a könyvpiacra. Máriás elmélkedő könyvét, a
C'1lendarium Marianumot latinul hétszer adták ki, s lefordították vend nyelv
re is.

Buzgó híve és terjesztője volt a szentek tiszteletének. E téren még nagyobb
sikereket ért el. Rendalapítójáról, Loyolai Szent Ignácról szóló írása - Scintil
Iae Ignatianae (Ignáci szikrák) latinul harmincegy, németül hét, lengyelül három
kiadásban fogyott el. Xavéri Szent Ferencről szóló életrajza, Flores Indici (India
virágai) tizenhét kiadást ért meg. Szent József tiszteletét propagálta A.mores Jo
sephini (József szeretete), Gonzaga Szent Alajosét S, Ephetus c. írása.

*
Ebben a témakörben, a szentek tiszteletét terjesztő írásai sorában, ha a ki

adások számát tekintve nem is mérhető az Ignáci szikrákhoz, véleményem szerint
legfontosabb munkája az Ungaricae Sanctitatis Indicia (A magyar szentség bi
zonyságai), amelynek könyvészett adatait fentebb már felsoroltam. Aszketikus
életfelfogása és magyarsága, patriotizmusa .ebben a művében mutatkozik meg és
fonódik össze legteljesebben. Tegyük hozzá: a legtanulságosabban is.

Műve patrióta ihletését nyiltan meg is vallja előszavában, az olvasóhoz in
tézett intelemben: "Noha kevesekről, míndazonáltal szükséges dolgokról akarlak
a kezdetben téged meginteni, Kedves Olvasó. Tudva légyen azért mindenek előt

te nálad, hogy soha elméimben nem forgattam. hogy míndazokról ez egynéhány
levelekben emlékezetet tennék, akiknek Silent életével kezdetitől fogva tündök
lött Magyar Ország, melyhez minthogy nagy alkalmasság és nehéz munka kíván
tatnék, úgy attul senki nem kívánnya, aki mindennap külömb-külömb féle gon
dokkal terhelve csak rövid időt, azt is lopva nyerhet magának a Szent Históri
áknak leírására. Csak azokat (a számtalanok közül) említettem itten, akiket
sok rendbeli írástudók könyveiben találván az emlékezetnek könnyebbítésére és
tulajdon ismereteire már régen kívántam jegyzésben vennem, mellyet, hogy több



helyre terjesztenék, közönségesnek lenni mások kívánták, vélvén azt, hogy ezen
okbul vagy a régi szeritségnek nyomdokain kiirtván a méllyen gyökerezett eret
nekségek nagyobb részét a Magyar Nemzetnek előbbi aétatosságára téríteném
vagy, hogy ezzel a K. Olvasóknak szíveket többeknek felkeresésére és feljegy
zésére gerjeszteném. Mivel annyi szent életű emberekkel bővelkedett Magyar Ország,
hogy semminemű Tartománytul efféle méltóságos dicséretben fellyül nem hallat
tatnék, azért Iegtísztességesb, úgy mint Apostoli és Máriai titulusokkal szokott
Magyar Ország neveztetni. A magyar szent dolgoknak esztendőnként való fel
jegyzői együtt azt hirdetik, hogy Magyar Ország a keresztény Anyaszentegyház
Szeutinek mintegy szülő s felnevelő helye, az honnan nemcsak egy, hanem sok
szerzetbeli szentek származtak, akik az egész világot jó példaadásokkal és di
csőséges cselekedetekkel felmagasztalták... Mindazonáltal (a kereszténység és
pogányság között sok esztendeig szüntelen tartott hadakozásoknak nyomorúsága
miatt) . talán semmi ország sincsen, aki a tőle szült s felnevelt szeriteiről az em
bereknéloly feledékenységben volna, mint Magyar Ország. Ez nem is felettébb
csodálkozásra méltó dolog, mivel annyi tüzek, pusztítások, rablások által eltö
rültetvén a régieknek emlékezete, alig vagy csak vélekedve vagy a szomszédbeli
Országoknak Historikusaitul kölcsön vett tudománybúl mirrtegy kétkedéssel 01
vashatni. s érthetní az előttünk valóknak mivoltát és nyomdokát ..."

Előszavát nyílt felhívással fejezi be: " ... mintegy ujjal mutatok sőt kérem
az olvasót, hogy ezen Magyar Nemzetnek szentségéről el kezdett írásomat és
első igyekezetemet, aki gyakortább hibával szokott lenni, előbb vigye és a fel
talált s feljegyzett dolgokat többel szaporítsa, végtére méltó ékességel ezen or
szág Pátronusi Historiáját világos tiszteletre s követésre adván azoknak, akik
több üdővel bővelkednek és méllyebb elmével bírnak, eleikben terjessze ..."

A Régi magyar szentséget - mint már említettem - Hevenesi legfontosabb
munkájának tartom. Mindenekelőtt a magyarországi és magyar vonatkozású
szentek első összefoglaló, teljességre törekvő életrajz-gyűjteménye, nyilvánvalóan
a Bollandisták ihletése nyomán. Altalános jellegű "szentek élete" többé vagy ke
vésbé átfogó igénnyel jelent meg már jóval korábban is, főként az egyházi év
hez igazodó predíkácíós gyűjtemények formájában. Kimondottan "magyar szen
tek élete" azonban előtte még nem látott napvilágot. Hevenesit ezért a sajáto
san magyar hagiográfia atyjának, megalapítójának kell tekinteni.

, Hatása e tekintetben szinte napjainkig kimutatható. Kifejezetten hivatkozik
érdemeire és példájára az Acta Sanctorum Ungariae (Magyar Szentek cseleke
detei), mely 1744-ben jelent meg Nagyszombatban. De magyar szentek általa
összeállított lajstromát használják kiindulási alapnak még a huszadik századi ha
sonló vállalkozások is.

Jelentős e munka a magyar történetírás, közelebbről a magyar történeti for
rásgyűjtesre gyakorolt hatása míatt. Hevenesi e téren kifejtett munkájának je
lentőségét mindenkor elismerte a magyar tudománytörténet. . Hatalmas forrás
gyűjteménye, az Egyetemi Könyvtárban kéziratban őrzött, 128 kötetet kitevő

Collectio Hevenesiana első nagyszabású és máig is nagyértékű történeti forrás
.kmcsünk, Olyan okmányok másolatait is őrzi, amelyek azóta elpusztultak.

Nem véletlen, hogya régebbi szakirodalom Bollandus vállalkozásával állította
párhuzamba kezdeményezéseit. A vele foglalkozó legujabb tanulmányok (ld.
Hölvényi György: A magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend) Hevenesi
vállalkozásának tudatos és többrétü voltát, nemkülönben hazafias ihletését eme
lik ki. Hazájának élete, sorsa kora fiatalságától erősen foglalkoztatta, Egyik leg
korábbi - alig harmincéves korában készült munkája a Pcruus Atlas Hunga
riae, Magyarország 40 táblába foglalt leírása (Bécs, 1689). A magyar szentek
életadatainak gyűrtése döbbentette rá - amint Hölvényi fentebb idézett tanul
mánya megállapítja -, hogy menteni, gyűjteni, biztosítani kell azt. ami a ma
gyar múlt írásos emlékeiből megmaradt. Nemcsak maga gyűjtött. hanem máso
kat is gyűjtőmunkára buzdított. Ennek jegyében adta ki a XVII. század utolsó
évtizedében, rövidesen a Régi magyar szentség megjelenése után a "Modus ma
terrae conquirendae pro Annalibus Ecclesíasticís Regni Hungariae continuandis"
c. instrukcióját, amely "a magyar tudományos történetírás alapító okmányának
tekinthető".

Nem kevésbé érdekes végül a Régi magyar szentség harmadik vonatkozása.
Ez tanulságaiban ahhoz a történészek, publicisták és szépírók között évek óta
folyó vitához kapcsolódik, amely a magyar nemzetfogalom tartalmának legko-
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rábbi időktől, a középkortól, a reneszánsz és barokk századokon át bekövetke
zett változásait kívánja elemezni és tisztázni. Az Ungaricae Sanctitatis Indicia
e vonatkozásban is fontos mű, mégis, a könyv méltó elemzése sem katolikus,
sem egyetemesen magyar részről nem történt még meg. Gyakran és szívesen
másolták illusztrációit a különböző kiadványokban, a Hevenesi által készített
magyar szentek lajstromát is elfogadták alapul későbbi ilyenfajta művekhez 
sajnos nem bővítették olyan mértékben, ahogyan a magyar szentek és a szent
ség hírében elhunyt magyárok összefoglaló életrajzgyűjteményét össze lehetne
állítani -, ezzel az itt említett távlatával azonban, nevezetesen azzal, hogy mi
Iyen magyarságfogalom bontakozik ki a Régi magyar szentségből, nem foglalkez
tak érdeme szerint, pedig érdekes tanulságokat kínál.

Nos, milyen nemzetfogalom bontakozik ki a Régi magyar szentségből? E
tekintetben rendkívül jellemző a szentek összeválogatása. Az első kiadásban 
mint már említettem - 50, a másodikban 55 "magyar" szent élete található kép
pel illusztrálva. Az első és a második latin nyeívű kiadáshoz még egy külön
függelék csatlakozik, amely kétszáznál több "ad Ungaríam spectantes", . magyar
országi vonatkozású szentet sorol fel. Azon szentek sora, akiknek nagyobbrészt
külföldí forrásokból idézett életrajzát képek is illusztrálják, a következő: 1. Szent
István király, 2. Boldog Gizella (István német felesége), 3. Szent Imre, 4. Szerit
Günter remete (István német sógora), 5. Boldog Szalomea (Kálmán király fiá
nak lengyel menyasszonya), 6. Boldog Beatrix (II. András estei származású fele
sége), 7. Boldog Salamon (a trónkövetelő, majd remete), 8. Szent László, 9. Szent
Hedvig (Szent Erzsébet morva nagynénje), 10. Boldog Gertrud (Hedvig leánya),
ll. Szent Erzsébet Izabella (magyar származású portugál királyné), 12. Árpád
hází Szent Erzsébet, 13. Boldog Gertrud (Szent Erzsébet leánya), 14. Csehor
szági Boldog Ágnes (III. Béla unokája), 15. Árpádházi Szent Margit, 16. Boldog
Kinga (Margitunk lengyel királynévá lett nővére), 17. Helvéciai Boldog Erzsé
bet (III. András leánya, az Árpád-ház "utolsó aranya ágacskáia"), 18. Toulouse-i
Szent Lajos (V. István unokája), 19. Skóciai Szent Margit (anyja volt magyar),
20. Skóciai Szent Dávid, 21. Skóciai Szent Kálmán (Margit fiai), 22. Boldog Er
zsébet (V. István leánya), 23. Szent Kázmér (lengyel származású "válaszott ma
gyar király"), 24. Szent Asztrik (itáliai eredetű kalocsai érsek), 25. Boldog Se
bestyén (esztergomi érsek), 26. Szent Gellért (velencei), 27. Boldog Buldus-Bőd

(egri püspök), 28. Boldog Reztertus-Beszteréd (nyitrai püspök), 29. Boldog Mór
(pécsi püspök), 30. Boldog Ágoston (magyar származású zágrábi püspök), 31.
Magyarországi Boldog Pál (az első magyar domonkos rendfőnök), 32. Boldog
Özséb kanonok (a pálosok alapítója), 33. Boldog Zoerard András, (a lengyel
parasztból lett nyitrai remete), 34. Boldog Benedek (a Trencsén környéki Szkalka
remetéje), 35. Boldog Csáky Mór (domonkos), 36. Boldog Bánffy Buzád (domon
kos), 37. Boldog Ilona (Szent Margit tanítónője), 38. Magyarországi Boldog An
tal (Itáliába került magyar ferences), 39. Boldog János (wildesheimí származású
bosnyák püspök, domonkos rendfőnök), 40. Szent Pilgrim (Géza fejedelem német té
rítője), 41. Szent Adalbert püspök (cseh származású bencés), 42. Szerit Gaudencius
(Adalbert testvére), 43. Szent Bonifác (cseh eredetű bencés apát), 44. Boldog Szádok
(magyarországi domonkos hithirdető és vértanú), 45. Boldog Berthold (régens
burgi ferences misszíonáríus), 46. Péter Tamás (aquitaniai-délfrancia-kármelita,
magyarországi nuncius), 47. Boldog Dominici János (fizenzei származású és Bu
dán meghalt apostoli nuncius), 48. Kapisztrán Szent János (olasz ferences), 49.
Boldog Jakab (olasz ferences), 50. Boldog Eskandéli Máté (a Budáról Kínába
került remete és mártir). A második kiadásban öttel gyarapszik a magyar szen
tek lajstroma: Borgia Szent Ferenccel (a magyar eredetű Aragóniai Johanna fiá
val), Csepcllényi György pálos mártírral és a három kassai vértanúval: Körösi
Márkkal, Pongrácz Istvánnal és Grodeci Mihállyal.

A felsorolásból is megállapítható: Hevenesi nem nemzeti, nyelvi kritériu
mok alapján válogatja össze azokat, akiket magyar szeriteknek tart. Magyarnak
tekint mindenkit, aki itt született és élt, azt is, aki innen származott el, akár
Európa túlsó végébe, mint portugáliai Erzsébet vagy skóciai Margit, akár a tá
voli Kínába, mlnt Eskandéli Máté. S magyarnak minősítí azokat is, akiket más
országoktól, népektől kaptunk: Gellértet, Adalbertet. Szerinte Magyarország és
a magyar nemzet égi patrónusa míndaz, akit mí adtunk más országoknak, és
akit mí kaptunk más népektől. A kortársak felfogták Hevenesi e gondolatát,
ahogyan az kérdés formájában megjelenik a könyv 1737-es kiadásában. Az eb-



ben az esztendőben végzett nagyszombati diákok baccalaureusi vízsgáik emlé
'kére adták ki újból Hevenesi könyvét. A könyv végén megörökítették vizsga
kérdéseiket is: I. Vajon Magyarország fegyvereiről, vagy szentségéről híresebb-e?
II. Vajon Magyarország kapott-e több szentet külországoktól, avagy ő adott-e
többet külső országoknak?

Nem kevésbé tanulságos, ahogyan a könyv függelékében felsorolt kétszáz
egynéhány szentet válogatja össze. Az ebben közölt lajstrom a magyar szentek
közé sorolja legelőször is az összes akkor ismert pannoniai szentet, köztük Quiri
nust, a Sabáriaí és a Sirmiumi vértanúkat, Szent Mártont, Szent Jeromost. Eb
ben Hevenesi kora nemzeti felfogását követi, amely Pannonía történetét a ma
gyar történelem szerves részének, előfejezetének vallotta. Ugyancsak magyar
szentnek könyveli el Szent András apostolt, "mert a szkítáknak, a magyarok
őseinek hirdette az evangélíumot", Hasonló alapon magyar Szent Fülöp apostol
is. Belekerült a jegyzékbe Andronícus püspök, mert a hunok apostola volt, Szent
Orsolya társaival és a kis Cordulával. mert a hunok nyilaitól szenvedtek vér
tanúságot. Ebben is kora és az előző századok nemesi magyarság-szcmlélete és
történeti felfogása nyilatkozik meg, amely a szkítákat és a hunokat a magyárok
őseinek vallotta. Az avar-magyar rokonság révén lett magyar vonatkozású szerit
- Nagy Károly, az avarok legyőzője.

De még ezeken is túlmegy Hevenesi. Az "ad Hungariarn spectantes" szentek
közé sorolja -.- Cirillt és Methodot is, a két prominens szláv szentet, mert az
"Isztria szomszédjában lakó hunoknak hirdették Krisztus hitét". Ugyanígy
Eustach, más nevén Decébatus dák királyt, aki feleségével és gyermekeivel vér
tanúságot szenvedett, Designatust, ugyancsak mert Dáciából származott, Borívojt,
a csehországi keresztények első fejedelmét, "aki Nyitrán székelt". Hasonló pél
dát bőven lehetne még felhozni, tanulságuk azonban ugyanaz: a magyarsághoz
való tartozás fogalma Hevenesinél rendkívül nyitott, széles körű, rugalmas és
nagyvonalú. Alapja nem a "natio", hanem a "patria". Nem nacionalizmus ez,
főként nem annak XIX. századi formája, hanem patriotizmus, hazaszéretet. Egy
formán épít eleink szittya, hun, avar rokonságet valló és Pannoniát Magyaror
szág elődének tekintő felfogására. Kerest a kapcsolódásokat Magyarország, Er
dély és a csatolt tartományok minden nemzeti, nyelvi közösségével, (Hevenesi
a kárpátaljai és erdélyi vallási unió egyik mozgatója volt.) Ugyanakkor doku
mentálni kívánja nemzet-felfogásában Magyarország és Európa. a magyar és az
európai kultúra egységét és kölcsönhatásait. Talán nem túlzás megkockáztatni
az állítást: a mennyekre vetíti a Kárpátok koszorújában élő népek és egyáltalán
minden európai nép sorsközösséget és testvériségét.

A nemzeti érzés és tudat későbbi alakulása nem kedvezett ennek a felfo
gásnak, a nemzetek és nyelvek felett álló patríotizmusnak, a nemzetietlenség
bélyegét sütötte rá. A maga korában, a XVIII. században azonban eleven való
ság, társadalmi hatóerő volt ez a felfogás és ez az eszme. A hajdani mecénás
és festő, lett légyen az akár Barna Gabriel plébános, akár más - s ez az orav
kai fatemplom szentképeinek legalapvetőbb tanúsága - természetesnek, helyén
valónak érezte, hogy odafesse az "ungarica sanctitas"-t, a régi magyar szent
séget a vízválasztó hegy, a Babia Góra tövében, a nemzetek és kultúrák választó
és találkozó pontján álló templomba, amely Arva megye szlovák és górál nyelvű

katolikusságának szellemi középpontja volt.
Nemcsak művészettörténeti, de irodalomtörténeti és eszmetörténeti szempont

ból is érdekes emlék tehát az oravkai fatemplom. Amellett, hogy a góralok
temploma, a régi magyar szentség, s a XVIII. századi magyar nemzetfogalom
emléke. Nagyon fontos volna alaposan felmérni, lajstromba venni és lefényké
pezní. Az elmúlt száz év során kétszer is az utolsó pillanatban menekült meg a
templom, egyszer a lebontástól. máskor a már lobogó tűztől. A tűz és az elekt
romos szíkra ma is halálos ellensége mínden faépületnek.
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