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Oroduj aj za nM národ u svoj
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(Könyörögj a mi nemzetünkért
is Fiadnál)

1935-ben született Buda
pesten. 1943-ban szülei
vel Érsekújvárra került,
ahonnan 1946-ban vissza
kellett jönniük, de 1953
ban ezért is kényszerült a
szlovák-magyar szak elfo
gadására az ELTE-n. Az
óta a hazai szlavisztika
keresztény szellemiségü
müvelője, három évóta a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Szlovák Intéze
tének vezetője. Tudo
mányos és pedagógiai
munkásságáért nemrégi
ben szlovák állami kitün
tetést kapott. Legutóbbi
írását 1993. 5. számában
közöltük.

A régi jó "Schützöt" lapozgatom 1933-ból, a Szentek élete III. köte
tében a Kassai vértanúkcímű részt, s ezzel párhuzamosan a Koiickí
muéenici című füzetet, amit évtizeddel ezelőtt Kanadában adtak ki
Rajmund Ondrus atya összeállításában, s ugyanaz a Dobrá kniha Gó
könyv) baráti társaság tavaly Nagyszombatban változatlan formá
ban jelentette meg. Persze, nézegetek más edíciókat és reedíciókat
is. Már a névformák is tanulságosak. Körösi Márk - Krizevéanin
- Crisinus; Grodecz Menyhért - Melichar Grodecky - Melchior
Grodziecki; Pongrácz István - Stefan Pongrác ... A szlovák füzet
Közép-Európa három fia címmel vezeti be életrajzukat az alábbi mó
don: "Szülőhelyük (...) a horvát Krizevéi, az erdélyi Alvinc és a
sziléziai Czeszin a térképen annak a háromszögnek a csúcsai, amit
viszonylag nagy, 450-500 km távolság választ el egymástól, de amit
a 16-17. században ugyanaz a közép-európai dráma kapcsolt össze.
Végül ez a dráma fűzte egybe három kűlönböző ország fiainak
életzáró aktusát a kelet-szlovák metropolis földjén." A magyar ké
zikönyv "törzsökös magyar elem"-nek jellemzi Pongrácz atyát, két
társát "csak" magyarnak tartja. Meszlényi Antal szerint "három
magyar pap véré"-ről volt szó, de csak Pongrácz .fajmagyar" A
"másik kettő(...) teljesen egynek érezte magát a magyarsággal Az
örök magyarság (...) nem azt nézi, ami elválaszt ...",

A szlovák kiadvány bevezető részében így vélekedik az erdélyi
fejedelmek és a törökök szövetségéről: "Annyi hasznot húztak az
egyenlőtlen szövetségből, amennyit csak tudtak. Legjobban azon
ban maguk a törökök használták ki, akik fokozatosan egészen
Közép-Szlovákiáig terjesztették ki a megszállt terület határait. S
hogy eszük ágában sem volt e területek elhagyása, mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy saját közigazgatási hálózatot, szan
dzsákokat, azaz járásokat szerveztek Magyarhon területén, amiket
nagyobb egységekbe, pasalikokba tagoltak Buda, Eger és Érsekúj
vár székhellyel."
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Tulajdonképpen boldognak kellene lennünk, hogy a Szentatya
Szlovákiába látogat, és a 17. századi Magyarhon három boldogját
a szentek közösségébe tartozónak nyilvánítia, És ha hitünk szerint
érezzük is ezt a boldogságot, megannyi keserű tapasztalat, nem
zeti békétlenség, elfogultság és előítélet okoz szorongást, sápasztja
lelkünkben a boldogság derűjét. A szorongást, az aggódást az
okozza, miképp tanúsítjuk közös hitünk igazságát, miképp telje
sitjük a szeretet, a megbocsátás kétezer éve kapott főparancsait itt
és most, magyarok és szlovákok elsősorban, a többiekkel együtt
ebben a régióban. Emberileg minden okunk megvan a marako
dásra. Nemzedékek nevelődtek hitbéli és nemzeti tudatlanságban
egymásról, s a tudatlanság minden otromba gyűlölködés okozója. J

Hogyan érthetik meg az elnevelt és nem nevelt nemzedékek
Szent István országának sok évszázados etnikum-fölöttiségét? Tu
dunk-e egykori természetes közösségünkből a sok rontás után
újat teremteni? Tudunk-e közösen megújulni úgy, hogy méltó he
lyére tegyük a régit? Nyilatkozhatunk-e felelősséggel erről a
múltról, ha alig adatott lehetőség számukra, hogy feldolgozásá
nak új szellemiségével megbarátkozzunk? És hogy mindezt ke
resztyén testvéreinkkel is megvitassuk...

Boldog Márk! A horvát. Grazi diákéveiben a legnagyobb ma
gyarok egyikének tartott Pázmány Péter professzor úr megjegyez
te magának a tehetséges ifjút, és Nagyszombatba hívta szeminári
umi tanárnak. Az a Pázmány Péter, aki a rekatolizáció érdekében
a szlovák szót ápoltatta az evangélikusok csehnyelvűségével

szemben, és aki azért írta magyarul műveit, hogy a reformáció ál
tal leginkább megtizedelt magyar ajkú hívein segítsen. Kevés volt
a magyar pap. Ezért kellett a horvát Márk. Esztergomi kanonok
nak, komáromi főesperesnek. Pedig rövid horvátországi működé
se alatt kitűnő horvát prédikációkat tartott. De ott kevésbé volt rá
szüksége egyházának. És még Komáromból is messzebbre vezé
nyelték szűkebb pátriájától, egészen Homonnáig, hogya szeminá
riumi birtokokat igazgassa.

Boldog Menyhért! A lengyel. Brünnben novícius, Prágában teo
lógus, majd a Szent Vencel-konviktus tanára a huszita szellemű

városban. Akkor, 1614-ben szenteltékpappá, amikor a száztornyú
városban megjelent Václav Klement Zebrácky verse a cseh protes
táns egyház és nemzet keserű sorsáról, amit harmadfél évtizeddel
később a cseh menekült [akub [akobeus Lőcsén és Eperjesen
használt fel a hungarus-slavus öntudat fokozására. Erre már a
magyarhoni protestánsok Habsburg-ellenességének indoklásához
volt szükség David Frölich hazai németjeinket túldicsőítő írása
kapcsán. A lengyel származású jezsuitának 161B-tól a protestáns
jellegű .Kassán kellett prédikálnia német és szlovák anyanyelvű

katonáknak.
Boldog István! A magyar. Erdélyből. A kolozsvári jezsuita kol

légium, a brünni noviciátus, Prága, Ljubjana, Klagenfurt, Graz az

563



életút állomásai. Megtanult csehül, németül, szlovénül és olaszul.
Aztán 1615-től a homonnai Drugethek jezsuita gimnáziumának
prefektusa lett.

A három katolikus pap a források egybehangzó tanúsága sze
rint 1619-ben Bethlen Gábor csapatainak kassai dúlása során már
tírhalált szenvedett, mert a protestáns katonák minden kínzása el
lenére nem tagadták meg hitüket. Rákóczi György hajdúi szep
tember 6-ának éjszakáján végeztek velük, és napok múltán titok
ban temették el oszlásnak indult testüket. 1620 márciusában Beth
len Gábor a katolikus Pálffy Katalin grófné táncáért engedélyezte
a testek kiemelését. Alsósebes és Hertnek uradalmi templomába
kerültek, s 1635-ben, az egyetemalapítás évében Nagyszombatba,
a klarissza apácákhoz. Pázmány már 1628-ban hivatalosan vizs
gáltatta az esetet és az imameghallgatásokat, s a pápa engedé
lyezte a vértanúk magántiszteletét. Boldoggá nyilvánításuk1905
ben történt. Menyhért és István feje a nagyszombati jezsuita
templom mellékoltárára került üveg alá, kisebb ereklyéiket Kas
sán helyezték el. A 200. évfordulón, 1919. szeptember 7-ikén a
Szent Erzsébet-székesegyházba vitték a maradványokat, ahol
1923-ban új oltárt építettek tiszteletükre. Márk feje az esztergomi
székesegyházba, kisebb relikviái a zágrábi érseki templomba ke
rültek/ Menyhért ereklyéinek egy része pedig a lengyel Czeszin
be. A pápai dekrétum az esztergomi érsekség és a kassai püspök
ség területére hagyta jóvá a vértanúk nyilvános tiszteletét, továb
bá a jezsuita rendházakban. A szlovák katolikus énekeskönyvben
a 453. számú ének őrzi emléküket Vy hrdinskí Krista muéenici (Ti
Krisztusnak hős vértanúi/ címmel. Szövegét jezsuita páter, zenéjét
Mikulás Schneider-Tmavsky szerezte.

Meszlényi Antal így fejezi be írását a Magyar Szentek című,

1991-ben reprint formában megjelent kötetben: "Elsősorban (...)
magyar hazánkhoz szólt a pápa, mikor a kassai három boldogot
(...) állította a világ elé. Velük három új csillag támadt fel a ma
gyar katolicizmus egén, s mi magyarok köszönjük Istennek, hogy
nekünk adta őket." Szekfű Gyula Előszava árnyaltabban fogalmaz:
,,(...) a tizennégy magyar szentből nem sikerült képzeletemben ki
faragni a magyar szentet (...) Grodec galíciai lengyel nemes, Körö
si horvát (...) két valóban olaszos temperamentumú olasz, Szent
Gellért és Kapisztrán Szent János (...) A Pongráczhoz hasonlóan
magyar nemes egyedül Boldog Özséb ... de (...) nem reménytelen
kísérletezés-e a IV. Béla korabeli esztergomi kanonokot, aki a vilá
gi élettől elfordulva a Pilis-hegység remetéi közé ment, összeha
sonlítani a 17. század jezsuitájával ... Bizonyára van köztük (...)
egyezés is, de ez nem egyéni, nemzeti vagy népi egyezés, hanem
a katolikus értelmű szentség mindenkori és minden nép közti
azonosságából következik (...)".

Valóban reménytelen dolog Boldog Özséb szekfűi egybevetése
Boldog Istvánnal, de ugyancsak reménytelen lenne, ha Pongrácz
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István akkori magyarságát mai nemzettudatunk ismérvei alapján
próbálnánk magyarázni. Meszlényi Antal "örök magyarsága" is
egy korábbi, a modern identitástudat előtti magyarországiság,
magyarhoniság megfogalmazására tesz kísérletet, ami a két hábo
rú között eleve kudarcra volt ítélve. A szentek élete hazai hagiog
ráfiai hagyományainkra hivatkozva magyar földön született és
élt, magyar földön született, de idegenben élt, idegen származású,
de magyar földön élt, idegen származású, de egy ideig magyar
földön élt, illetve hazánkkal lényegesen kapcsolatba került több
mint negyven szentet sorol fel. Ugyanezen territoriális elv alap
ján, ha nem vigyázunk a fogalmazással, horvát, magyar, román,
szlovák stb. szentek tükrözhetnék a politika és a határok változá
sainak anomáliáit. Mert ha ma a kassai vértanúkat magyaroknak
tartjuk, a szlovákok is szlovákoknak tarthalják őket. Meg is
tesszük mindannyian.

Egyházunk, a szentek, Magyarhon etnikumainak szellemi kö
zössége nem lehet osztozkodás tárgya, mint például a nemzeti
bibliográfiák. Igencsak oktalan lenne megkérdőjelezni a mai szu
verén Szlovákia létét és jogát területe szellemi értékeinek retros
pektív tudományos rendszerezésére. Etnikumaink ezredéves szelle
mi közössége azonban nem szűnt meg nemzetté válásukkal, sem
a politikai határok és rendszerek változásaival. A modern nemzet
té válásig a hit, a vallás volt az elsődleges. Azóta a nemzet került
előtérbe. Nyilvánvalóan így szerepel ez Teremtőnk szándékaiban,
ne zúgolódjunk hát rajta, de lássuk meg régiónk nemzet előtti va
lóságát, és próbáljuk kihámozni belőle az intést a szükséges de
zintegráció eddig nem volt integrációvá alakítására!

A mai magyar és szlovák közgondolkodásban a félelem, a bi
zalmatlanság és az intolerencia dominál. Mindenkori lelki meg
újulásunk állandóan érvényes parancsát történetszemléletünk,
nemzeti identitástudatunk megújításával is teljesíthetjük, a múlt
kutatásában alkalmazott keresztény szellemisséggel.

A három vértanú tanúsága talán inkább szól a mának, mint a
múltnak. A különbözö hitvallású keresztények közötti megértés
nek, a nemzetek megbékélésének. Lelki orvosságnak a nemzeti el
zárkózás ellen.
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