
LUKÁCS LÁSZLÓ A kassai vértanúk
Ezekben a napokban II. János Pál fölkeresi Szlovákiát," s Kassán
szentté avatja Körösi Márk esztergomi kanonokot, Pongrácz István
és Grodecz Menyhért jezsuita atyákat - akiket mi századok óta
kassai vértanúkként tisztelünk.

Minden szempontból más világot éltek 1619-ben, mint ma,
alakjuk felidézése mégis különlegesen aktuális. De vajon hogyan
értelmezik üzenetüket a-katolikusok és hogyan a protestánsok?
Hogyan a magyarok, a lengyelek, a horvátok és a szlovákok?
Szenttéavatásuk különleges biztatás arra, hogy Krisztusnak a kü
lönbözó egyházakhoz és egyházi közösségekhez tartozó követői

járják az ökumené útját. De legalább ennyire alkalom arra is,
hogy a térségben lakó különböző nemzetek és nemzetiségek vég
re felismerjék azt, hogy sorsuk elválaszthatatlan egymástól: lét
kérdés számukra, hogy együtt vagy egymás ellen akamak-e bol
dogulni.

Mindehhez először közös múltunkkal kell szembenéznünk. A
vallásháborúk idején katolikusok, lutheránusok és reformátusok
nemcsak szócsatákban, hanem fegyverrel is harcoltak egymás el
len. A felekezeti hovatartozás politikai és hatalmi kérdés is volt.
Az egyik oldalon a Habsburgok álltak, a másikon olyan nagy fe
jedelmek, mint Bethlen Gábor és Rákóczi György. Féktelen indu
latok csaptak össze egymással, barbár kegyetlenséggel, értelmet
len kínzásokkal és bosszúkkal. Bárcsak egyszer végleg múlt idő

ben beszélhetnénk mindazokról a szenvedésekről, amelyeket
egyik ember okozhat a másiknak!

Az a kor mégis egységes európai szellemet hordozott: Graz és
Kolozsvár, Alvincz és Brünn, Kassa, Zágráb és Breslau egyetlen
kört alkotott, amelyben a gondolat szabadon fejlődhetett, amely
az etnikai és nyelvi sokszínűségben is egységes kultúrává fejlőd

hetett: a különbségek gazdagítottak, nem megosztáshoz vezettek.
Vallási téren hazánkban is örvendetesen fejlődik az ökumené.

A pápa tisztelettel hajtott fejet a gályarabságra ítélt prédikátorok
előtt, a református és evangélikus egyház vezetői a kassai vérta
núk előtt. A múlton túlléphetünk. Összetartozásunk, krisztusi
örökségünk, közös küldetésünk a világért fontosabb a nézetel
téréseknél. A nemzeti-nemzetiségi megbékélés a térség népei kö
zött azonban még mindig távoli vágyálomnak tetszik. A pápa a
szlovákiai Kosicén szentté avatja a magyarnak tartott kassai vér
tanúkat: a horvát Körösi Márkot, a lengyel Grodecz Menyhértet
és az erdélyi Pongrácz Istvánt. Bárcsak e térség népeinek kien
gesztelődését, megbékélését, összefogását segítené ez!
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