
A VÉRTANÚK TISZTELETE 
Egy majd’ elfeledett vértanú, Szent 
Adorján (278–306) példája nyomán 

A vértanúk tisztelete általában 
A kereszténység üldöztetése egyidős magával a 
kereszténységgel. Maga Jézus készítette fel erre 
tanítványait, a tizenkét apostolt. Keresztény sza-
vunk ugyanis nem a „kereszt”-ből ered, hanem 
a „christianus”-ból, s Krisztus követőjét jelenti. 

Földi életükben, miközben arról tanúskodnak, 
hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus a Messiás, a ke-
resztényeknek halált megvető bátorsággal kell 
megvallaniuk Jézus Krisztust. A vértanú a görög 
eredetű „martüsz, martürosz” (jelentése: ’tanú’) 
kifejezés magyar megfelelője, amelyet a latin is át-
vett „martyr”, illetve a vértanúság: „martyrium” 
alakban. A görög nyelvű Újszövetségi Szentírás 
alapján alakult ki ez a fordítás.1 A vértanú az éle tét 
is odaadja, hogy megvallja Krisztust, aki a Mes-
si ás. Más szavakkal: hogy megvallja, hogy Jézus -
ban a Messiást tiszteljük. 

Az őshiszekegy: a „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus” köszöntés 
Ennek a keresztény hitnek szép kifejezése a „Di-
csértessék a Jézus Krisztus” köszöntés, amely el-
terjedt, különösen a visegrádi országokban, s 
amely egyben az őshiszekegy, elfogadása és meg-
vallása Jézus Messiás-mivoltának. Jelentése: ‘Di-
csérjük Jézust, a Messiást, aki a fölkent, görög szó-
val Krisztus.’ Egy sajátos régies nyelvi formát 
őrzünk ebben a köszöntésben; a hívek megelég-
szenek az első szóval, mert beleértik a mondat má-
sik részét is: „Dicsértessék”. Dicsértessék, ez passzív 
nyelvi szerkezet, idegen a magyar nyelvben, a la-
tin „Laudetur Jesus Christus” fordítása. 

A válasz: „Mindörökké, Amen”, egy sajátos ma-
gyar változat. Lengyelországban ismerkedtem 
meg azzal a válasszal, hogy: „Századokról száza-
dokra”. Ugyanilyen a válasz Szlovákiában is, 
„Na veky vekov” (röviden: „Na veky”). Ez ugyan-
úgy a mindörökkét fejezi ki, de ősibb képpel, mert 
a görögre megy vissza: aiónról aiónra, korszakról, 
korszakra. Ebben a régi görög világképben hosszú 
korszakok vannak, amelyek átívelnek az egyes em-
beri életsorsokon, az egyes királyságok történetén, 
amelyek már ezeréves távlatokba gyűjtik az em-
beriség történetét, de nem egyenes vonalban, 
mint a zsidóság (a teremtéstől a Föld elpusztulá-
sáig), és amint a kereszténység (a teremtéstől a meg-
váltáson át Krisztus újraeljöveteléig), hanem cik-
likusan, ahogy a bolygók kerülgetik csillagjukat, 
a mi esetünkben a Napot, újra és újra. Ez a kor-
szakot jelentő görög aión a szláv nyelvekben az év-

század értelmét nyerte. Ezért a válasz szó szerint: 
„évszázadról évszázadra” ugyan, de őrzi az ősi gö-
rög elképzelést. 

A vértanúk azok, akik halált megvető bátor-
sággal vallják meg Krisztust, példát mutatva ne-
künk, gyengéknek. Tiszteletük kezdettől fogva 
nagy volt, és ez a tisztelet átívelt civilizációkon, ki-
rályságokon, századokról századokra. A jelentés-
változás és -egyszerűsödés mögött évezredes tör-
ténelem húzódik, amely összeköt minket az 
ókorral. Más szóval, a jelentésváltozás egyben egy-
fajta eróziót is jelent a történelem során, vagy 
mondjuk így: egyfajta humanizációt. Emberkö-
zelibb ugyanis a század fogalma, mint a civilizá-
ció, más szóval millenáris birodalom, amely ne-
hezebben érthető, a királyság a történelem során 
elkopott intézmény,2 megmaradt a tapasztalat, az 
évszázad, amelyből már tíz, tizenegy is eltelt a ma-
gyar, a lengyel, a szlovák [?]3 történelem kezdetei 
óta, és húsz is Jézus földi élete óta. Ily módon az 
ezer[egyszáz]éves történelem az egy aiónnyi, a két-
ezer éves történelem már másfél aiónnyi. 

Az első vértanú (protomártír): Szent István 
Karácsony ünnepe, úgy tartjuk, kiemelkedő a ke-
reszténység történetében, mert ekkor született 
meg a Megváltó. Karácsony ünnepe, mint min-
den nagy ünnep, legalább két napig tart. Húsvét 
is nagy ünnep, sőt a kereszténység legnagyobb 
ünnepe, második napján, húsvéthétfőn a húsvé-
ti eseményeket ünnepli a kereszténység. Pünkösd 
ünnepe is nagy ünnep, a Szentlélek eljövetele, má-
sodik napján, ha másként nem is, a népszoká-
sokban, ezt ünnepeljük. Karácsony ünnepének 
másnapján azonban hirtelen itt van, december 26-
án, Szent István első vértanú ünnepe, s ezzel nem 
igazán tudunk mit kezdeni. Az ortodox keresz-
ténység odébb is tette néhány nappal az ünnepét, 
hogy ne zavarja meg a karácsonyt. A római ke-
reszténység azonban, mondhatni, kezdettől fog-
va, ezen a napon ünnepli, tiszteletben tartva azt 
a tényt, hogy Szent István első vértanú ünnepét 
már akkor december 26-án tartották, amikor a ka-
rácsonyt még nem ünnepelte a kereszténység. Ta-
lán épp ezért: Szent István diakónus vértanú hi-
telesíti Krisztust, Aki a föltámadott. Akik 
hallgatták: a későbbi Keletrómai Birodalom Je-
ruzsálembe zarándokolt zsidó diaszpóra zsina-
gógáinak előkelői, egyben Mózes törvényének, az 
Ószövetségnek az őrzői és letéteményesei, hal-
latlannak tartották ennek az ifjú diakónusnak, aki 
nem is rabbi,4 felségsértő szavait. Pedig István vér-
tanú nem tett mást, mint tanúskodott a Messiásról, 
aki a Názáreti Jézus. Úgy is mondhatnánk, Ka-
rácsony másnapján itt van az első vértanú, aki a 
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sok-sok akkortájt született kisded közül kiválasztja 
az igazit, és rámutat: Ő az, Őt imádjátok. A Há-
romkirályokkal együtt, akik a betlehemi pólyás 
előtt rótták le tiszteletüket, harminchárom éves 
késéssel ő is felsorakozik, elsőként. Életét adta érte, 
és ezért, mint hites tanúnak, ott van a helye Krisz-
tus születése ünnepének másnapján. 

Ebbe a történeti keretbe illeszthetők be az óko-
ri vértanúk, a számos keresztényüldözés áldo-
zatai, akik nem égettek tömjént a császár szobra 
előtt, mert nem tartották Istennek a császárt, mint 
az ókorban ez szokás, sőt megkövetelt szokás volt. 
Számukra Isten a mennyben van, a földön túli di-
menzióban. Nem az univerzumban, hanem a 
szemmel látható, kézzel tapintható dimenziót 
meghaladó, sem szemmel, sem távcsővel nem lát-
ható világban, latin szóval a transzcendensben. Eb-
ben osztozik a kereszténység a zsidósággal, és eb-
ben osztozik a muszlimokkal is: Isten a mi földi 
horizontokra szorítkozó, öncsonkító — latin szó-
val — immanens világunkat meghaladó transz-
cendens, tehát azon túlmutató dimenzióban él. 
Erre az isteni életre, megistenülésre (görögül: „the-
ószisz”) vagyunk hivatva mi is, földi halandók, 
ha nem a földi istenségek oltáraira teszünk töm-
jént, hanem az övére, Aki az Egyedül Igaz Isten, 
ha tehát megvalljuk őt Istenünknek, és ha érde-
meket szerzünk e földi életben. 

A vértanúk tiszteletével új értelmet kap a halál, 
amely születés, immáron nem a földi létre, hanem 
a mennyeibe, amely ugyan halál a földi halandó 
számára, de a hívő ember számára az Örök Élet 
kezdete. 

Szent Adorján vértanú 
Adorján eredeti neve Hadrianus. Igen, hogyne, 
mondja tudós barátom, Hadrianus, a császár, aki 
járt a mi vidékeinken is. Mondom nem, Hadria-
nus az olyan név az ókori Rómában, mint ma az, 
hogy Tibor, vagy még inkább, mint István vagy 
László. A mi Hadrianusunk római katonatiszt 
volt, a pretoriánusok parancsnoka, aki császára 
parancsára üldözte a keresztényeket, a 4. század 
elején, az úgynevezett Dioclecianus-féle üldözés 
idején. Népszerűsége mellett tanúskodik az a 
nyelvi jelenség, is, hogy a „H” lekopott az elején, 
ahogy az le szokott kopni az újlatin nyelvekben, 
az olaszban, a franciában, a spanyolban stb. 
Hadrianus, vagy Adrianus — magyarul Adorján 
— nem volt keresztény; felesége, Natália volt ke-
resztény. Natália térítette meg őt, ráadásul friss 
házasok voltak, fiatal emberek. Ha a földi életre 
gondoltak volna, nem adták volna oda oly köny-
nyen életüket és szerelmüket, leendő gyermeke-
ik jövőjét és a katonai karriert sem. Nem, Ador-
ján, aki frissen megtért, megvallotta ezt császára 
előtt is, aki azonban nem a Nyugatrómai Biro-
dalom császára, Diocletianus volt, akiről a leg-

hevesebb és egyben utolsó nagy keresztényül-
dözés nyerte nevét, hanem a Kelet császára, 
Maximianus. Az a fizikai tér, ahol ez történt, Bi-
zánc (Konstantinápoly, a mai Isztambul) szom-
szédságában lévő Nikomédia (törökül Izmit) 
kisvárosa volt, egy hosszú öböl végén található, 
amely stratégiailag jól védhető kikötő a Márvány-
tenger legkeletibb pontján. Adorján a hagyomány 
szerint 278 körül született, és 306. március 4-én, 
28 évesen nyerte el a vértanúság koszorúját. 

Adorján feladata az volt, hogy őriznie kellett 
a halálra ítélt keresztényeket, akik öröménekeket 
zengtek kivégzésük előtt. Adorján felfigyelt erre, 
és az ő példájuk nyomán lett figyelmes az Evan-
géliumra. Legendája szerint, amikor faggatni 
kezdte őket és meg akarta tudni, milyen jutalmat 
várnak Istentől, Szent Pál Első Korintusi levelé-
ből vett idézettel válaszoltak: „Szem nem látta, fül 
nem hallotta, emberi szívbe föl nem hatolt, ami-
ket Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” Erre 
ő is megtért, s emiatt őt is bebörtönözték és vég-
tagjai levágására ítélték. 

Adorján tisztelete korán elterjedt. Élete példája, 
hogy fiatalságát és emberi léptékkel földi jövőjét 
olyan „könnyen” odadobta Krisztusért, Szent Ág-
nessel, Szent Ágotával és számos más keresztény 
vértanúval együtt inspirálta az utókort. Tisztelete 
jobban elterjedt, mint feleségéé, Natáliáé, akinek 
kényszerházasság elől kellett menekülnie. A le-
genda szerint szentekhez illő megoldást találtak: 
látomásban megjelent megdicsőült férje, és elra-
gadta hitvesét. 

Mint említettük, a konfliktus a császárral azért 
bontakozott ki, mert a császár differenciálatlanul 
úgy követelte meg hatalmának elismerését, mint a 
legfőbb földi és égi hatalom egyszerre történő el-
ismerését, tehát áldozni kellett személye vagy a sze-
mélyét jelentő szobra előtt. Ebben a korban már is-
meretesek volt a — latin szóval — „lapsi”-nak 
nevezett hitehagyók, akik eltértek hitüktől, mert en-
gedtek a nyomásnak, és mentális restrikciót alkal-
maztak anélkül, hogy tudták volna, mit tesznek. 
Más szóval, a lapsi külsőleg megtették ugyan, amit 
megkívánt tőlük az államhatalom képviselője, de 
lelkükben ellenálltak. Elfogadták uralkodójuk-
nak, de nem istenüknek, és áldoztak neki, amikor 
erre kényszerítették őket, bár ezt nem meggyőző-
désből tették. A császár és környezete azonban fel-
tétlen elfogadást, hitvallást kívánt meg, és ennek 
álltak ellen azok a keresztények, akik hűek ma-
radtak hitükhöz. Ez volt az első rebellió, ez volt az 
első ellenállás, egy olyan lelki megkülönböztetést 
alkalmaztak, úgy differenciálták a császár földi és 
lelki illetékességét, ahogy mindaddig ismeretlen volt 
az ókorban. Az állam és az egyház harca volt ez, 
és a kereszténység, igen sok véráldozattal, sikere-
sen vívta meg. Krisztus szavai irányították el: ad-
játok meg a császárnak azt, ami a császáré és Is-
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tennek, ami az Istené. Ezt abban az összefüggésben 
mondta, hogy igenis, szabad adót fizetni a csá-
szárnak, hogy földi hatalmát gyakorolni tudja 
(így például meg tudjon védeni az ellenségtől). Az, 
hogy a keresztények Istenként tiszteljék a császárt 
— amit a császár nem abban az értelemben gondolt 
el, mint a keresztények, tehát nem tartotta magát 
másnak, mint a földi teljhatalom tulajdonosának, 
akitől minden jog és minden hatalom forrásozik —
, elképzelhetetlen volt a keresztények számára, mint 
ahogy a muszlimok számára is elképzelhetetlen, 
hogy áldozzanak a keresztények Istenének. Az ilyen 
felfogás nem ismerte a transzcendens Isten fogal-
mát, amelyet a monoteista vallások őriztek meg szá-
munkra: a zsidóság, az iszlám és — a keresztény-
ség. A keresztények harca a lelkiismeret első nagy 
összecsapása volt az utilitaristákkal, akik kie-
gyeztek volna a császárság képviselőivel. Az uti-
litarista lapsinak azonban, a nehéz idők elteltével, 
bűnbánatot kellett gyakorolniuk, hogy visszafo-
gadják őket az egyházba. A vértanúkat pedig kez-
dettől fogva nagy tisztelet övezte, mert életük árán 
is állhatatosan kitartottak az egy igaz Isten meg-
vallása mellett. A vértanúknak köszönhetjük, hogy 
győzött a transzcendens Isten fogalma az immanens 
világban, mert hitükkel és hihetetlenül nagy vér-
áldozatukkal megvívták ezt a háborút: át tudták tör-
ni a földi lét zárt egét, hogy eljussanak az azon túli 
Valódi Valósághoz. 

Szent Adorján tisztelete Pannóniában 
Pribina, akit a szlávok szlávnak, a szlovákok 
szlováknak, a magyar történetírás vagy szlávnak 
vagy avarnak tart, bajorok jóvoltából hűbérúrként 
uralkodott Blatnohrad székhellyel, ahol a salzburgi 
érsekséggel együtt ambiciózus módon építkezett. 
850-ben szentelték fel azt a templomot, ahol a for-
rások szerint Szent Adorján testereklyéje is volt. Mi-
ért éppen őt választotta védőszentül? Erről bizo-
nyosságunk nincs. Feltételezhető, hogy a római 
ereklye hozzájárult, hiszen szükség volt ereklyére 
egy templom felszenteléskor, és az is feltételezhe-
tő, hogy a Karolingok Rómában ismerkedtek meg 
katonaszentjükkel, akinek segítségéért folyamod-
tak, amikor hadra keltek. Így lehetett ez az avarok 
elleni hadjáratok idején is, győzelmüket pedig az 
ő tiszteletére épített templommal hálálták meg. 

Szent Adorján nevének legtöbb okleveles elő-
fordulása a Zalavári Bencés Apátsággal kapcso-
latos. E helyen nem soroljuk fel a latin nyelvű elő-
fordulásokat, csak megjegyezzük, hogy 1019 és 
1431 között több mint tíz oklevélben maradt fent 
megnevezése.5 A zalavári zarándokhely a kö-
zépkorban Nyugaton is ismert volt, erre utalnak 
a legújabb kutatások.6 Magyarországon a zalavári 
bencés apátság terjesztette kultuszát, így jutott el 
tisztelete két birtokára, az 1024-ben kiállított ősi 
oklevél (átirataiban) is említést nyert Mártélyra 

(Szentadorjánmártély) és Lispeszentadorjánra. 
Szentünk nevét őrzi a Bihar és a Körös megyei 
Szentadorján is. Helynévvé nem vált templomai: 
Marót, Kismarót (Somogy megye, 1429), Söjtör 
(Zala megye, 1356). Tiszteletét jelzi, hogy az Ér-
sekújvári és a Nádor-kódexben is olvashatunk 
Szent Adorján vértanúságáról. 

Szent Adorján tiszteletének mélypontjai 
A Bizánc melletti Nikomédia őrizte testének ma-
radványait, amelyek közül kiemelkedett kar-
ereklyéjének sorsa; ezt felesége, Natália mentet-
te meg, és Bizáncban köztiszteletnek örvendett. 
Később a pápák óhajára Rómába került, s ott a Fo-
rum Romanumon, az ősi római birodalmi köz-
pontban, a Capitolium közelében kiemelt tiszte-
letet nyert, mert a szenátus, a „Curia” épületét 630 
körül I. Honorius pápa az ő tiszteletére szentel-
te, amikor átalakította templommá. 

Adorján tehát a pápaság kiemelt vértanúja lett, 
akinek tisztelete immár az ősi pogány Róma köz-
pontjából sugárzott szét. Nehéz ezt ma megérteni, 
hiszen a Curia épülete a romkertté vált Forum Ro-
manumon újtéglás épület, múzeum, nincs benne 
templom — mégpedig azért, mert Mussolini, aki 
az ősi Római Birodalmat vette mintául az ő bi-
rodalma építésekor, visszavette a pápaságtól, 
amely engedett neki. 1922-ben a templomot de-
szakralizálta,7 és az 1589 óta a spanyol mercedá-
rius rendre bízott szentélyt, vértanújával együtt, 
egy akkor épülő városnegyed plébániatemplo-
mába vitette. Ez a templom, amelynek Szent 
Adorján emlékét kellene őriznie, nem jeleskedik 
ebben, fő védőszentje Szűz Mária. Úgy tűnik te-
hát, hogy a római kereszténység számára fontos 
kultuszhely immáron nem terjeszti Adorján tisz-
teletét. Ugyanígy történt ez a belgiumi Gram-
mont-ban (flamandul Geraardsbergen), ahova 
szentünk ereklyéi Natália ereklyéivel együtt Bi-
záncból 1110-ben kerültek át, és amely a francia 
forradalom hevületében megszűnt kolostornak 
lenni; ma múzeum. 

A pannóniai, a Keszthely melletti ősi keresz-
tény központ, Mosaburg-Zalavár Szent Adorján-
temploma sem menekült meg a pusztulástól, 
amely Pannónia érseki székhelyeként, keresztény 
központjaként épült ki a 9. században. Úgy tűnik 
tehát, hogy a szentek tisztelete nem bírja ki az idők 
próbáját, és nem tart egy aiónig, egyezer évig sem, 
mert maguk az emberek, maguk a népek, ame-
lyek körében a tisztelet él, változnak meg. Ennek 
ellenére, ahogy a történelmi emlékezet őrzi a szent 
helyek fontosságát, úgy Szent Adorján tisztelete 
is újra és újra visszanyeri aktualitását, meglehet, 
új tartalommal megtöltve. Így például Mosaburg-
Zalavár, amely szlávul Blatnohrad, a szlávok szá-
mára vált szent hellyé, egyrészt azért, mert itt él-
tek egy esztendeig a szlávok apostolai, Szent Cirill 
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és Metód, továbbá mert az általuk képviselt 
szláv nyelvű liturgiát az ő és fejedelmeik, Pribi-
na, majd Kocel kérésére az Adorján nevet viselő 
II. Hadrianus pápa engedélyezte. Ez olyan rend-
kívüli engedély volt, amely szembement az ak-
kori mainstream nyugat-európai trenddel, mert 
szakított a latin nyelven térítő bajor felfogással, 
a triglosszia, a szent három nyelv: héber, görög 
és latin mellé felsorakoztatta a szlávot is. A szláv 
nyelvű liturgia története is megérdemelne egy kü-
lön tanulmányt, itt azonban elegendő legyen azt 
rögzíteni, hogy korántsem fogadták el ezt a pá-
pai döntést maradéktalanul, sem Salzburg, sem 
az Ómorva Birodalom nyitrai elöljárói, akik Re-
gensburgot, a nyugati kereszténységet válasz-
tották a latin liturgikus nyelvvel. Később a ma-
gyarok állam- és egyházalapításával ismét a 
bajor kereszténység győzött. A szláv nyelvű li-
turgia képviselőinek menekülniük kellett kör-
nyékünkről, és az Ochridai-tó partján, Nyugat-
Bolgárországban, a mai Észak-Macedóniában 
telepedtek le és fejezték be fontos munkájukat: a 
teljes liturgia nyelvének kialakítását és a Biblia 
szláv fordítását. Minden szláv nép, így az ortodox 
hagyományú orosz, ukrán, fehérorosz, bolgár és 
szerb, továbbá minden nyugati kereszténységre 
térő szláv nép, így a horvátok, szlovénok, csehek, 
lengyelek és szlovákok, emlékeznek Szent Ador-
jánra, egyszerűen azért, mert az ő blatnohradi 
temploma ilyen fontos szerepet töltött be nyelvük 
és kultúrájuk kialakulásában. Ezt demonstrálják 
a Zalavári Emlékpark újabban felállított emlék-
művei is, amelyekkel a szláv népek hódolnak a 
szláv apostolok emléke előtt, továbbá a hévízi 
orosz ortodox lelkészség ünnepi istentisztelete, 
körmenettel, a szláv apostolok júliusi ünnepe al-
kalmából. 

Szent Adorján mosaburgi templomának sorsa 
Az a templom, amely Szőke Béla Miklós régész 
véleménye szerint vetekedett a németországi 
Paderborn korabeli templomával, s amelyet a salz-
burgi érsekség püspöki székhelynek szánt, a 
honfoglalás korában elpusztult. Lehet, hogy a „po-
zsonyi csata” idején 907-ben, mert említett régész 
véleménye szerint ez a csata nem Pozsonyban 
volt, hanem Mosaburg-Zalaváron.8 Ha nem ak-
kor, és ha nem is hadicselekmények közepette 
pusztult el, egy templom, egy épület, ha nem 
használják, néhány évtized alatt magától is ösz-
szeomlik és romokká válik. Ilyen állapotban ta-
lálta meg Szent István kora, felhasználta köveit, 
és felépítette a romok tőszomszédságában — te-
hát a Zalavári Emlékpark déli, partvidéki, ma er-
dősített részén — a vármegye fallal védett köz-
pontját és azon belül, 1019-ben, Petrus apát 
számára, az ősi Szűz Mária-templom helyén, az 
új Szent Adorján-templomot, amely 1024-ben, új 

királyi oklevéllel újabb privilégiumokat kapott. 
Így alakult ki a bencés monostor, amely a török 
kor háborúi és a megnövekedett vízszint hatásá -
ra sajnos elpusztult. A honfoglalás úgynevezett 
száraz periódusban volt, amikor kevesebb volt 
a csapadék és emiatt kevesebb fű termett, ezért a 
legeltető nomád és félnomád népeknek nagyobb 
területre volt szükségek. A száraz periódus el-
múltával vízbő periódus érkezett, amelyben a Ba-
laton felszíne is több méterrel magasabb volt, és 
az ősi Mosaburg-Zalavár területe is elmocsara-
sodott. 

Ezért a 18. század elején a göttweigi bencések, 
akik Pannonhalmától átvették a fegyverváltság 
terheit, nem tudták ugyanott felépíteni kolosto-
rukat, így, száraz helyet keresve, onnan körülbelül 
hét kilométerre, Zalaapátiban találtak megfelelő 
elhelyezést. Ez a monostor felépült az eredeti 
Szent Őrzőangyalok plébániatemplom mellett, 
amely azonban 1774-ben tűzvész áldozata lett. Új-
rafelépítésekor nyerte el a régi patrocínium mel-
lett az újat, az apátságét: Szent Adorján vértanúét.9 

Mint látjuk, a történelem és a földrajzi adott-
ságok nem kedveztek annak, hogy a Pannónia 
székhelyének szánt helyen megmaradjon a Szent 
Adorján-templom, de a tisztelet továbbra is fenn-
állt, dacolva a mostoha időkkel; a 11. században, 
másfélszáz évvel később, az eredeti közvetlen 
szomszédságában — védhetőbb helyen — épült 
újjá, majd pedig, a 18. században, a víz elől me-
nekülve, száraz domboldalon. A tisztelet azóta is 
folyamatos, Szent Adorján most is őrködik népén, 
ahogy a hívő emberek tudják, sőt, a régészek ki-
tartó, több évtizedes munkáját megkoronázva, elő-
kerültek az ősi templom alapjai is, amelyeket ma 
az emlékparkban jól látható módon megtalálunk. 

Melyik Szent Adorján? 
Szent Adorján korai tiszteletének egyik bizonyí-
téka az a körülmény, hogy egyes források szerint 
négy, más források szerint több mint tizenöt 
szentet ismerünk Adorján néven. Ő volt az első, 
és az ő nevére keresztelt személyek között számos 
szentként tisztelt van. Ezeket nehéz listába ven-
ni.10 Tiszteletére bizonyíték még, hogy hat pápa 
vette fel az ő nevét. 

Védőszentként választották a veterán katonák, 
a fegyverkereskedők, hentesek, kovácsok és fegy-
veres őrök. Észak-Európában a legfontosabb ka-
tonaszent volt Szent György mellett. Tisztelete a 
12. századtól általános volt Észak-Francia ország -
ban és Flandriában, ahol a hirtelen halál, majd a 
késő középkorban a pestis elleni védőszentek 
egyikévé is választották. 

Mindezen és más körülmények arra utalnak, 
hogy Szent Hadrianus/Adorján tisztelete az első 
több mint ezer esztendőben, tehát egy aión idő-
tartamon át töretlen volt. 
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Szent Adorján ünnepe (emléknapja): 
szeptember 8. 
Az ősi emlékünnep a vértanúság, a mennyei szü-
letés napja, március 4. Rómában kezdődött el a 
translatio, az átvitel, értsd: a Bizáncból (Kons-
tantinápolyból) Rómába való ünnepélyes átvitel 
és beérkezés napjának ünneplése: szeptember 8. 
Ez a dátum terjedt el Rómából a nyugati keresz-
tény világban, így a Karoling Birodalomban, 
amely egyben, lévén Adorján katonaszent, az őszi 
hadravonulás kezdete is, amely a Szent Adorján 
tiszteletére mondott istentiszteletet követte. 
Ugyanez a dátum okadatolható Boldog Gizella ki-
rálynőnk fivére, Szent Henrik német-római csá-
szár ősi hadravonulásánál, aki hadjáratra indul-
va kardját hordoztatta, a csatában segítségül 
hívta, Hadriánt mint katona-szentet tisztelte. Ily 
módon ünnepe hazánkban kezdetektől fogva 
szeptember 8-a, amely azonban egybeesik Mária 
születése napjával, az úgynevezett Kisasszony 
napjával. Ez is olyan körülmény, amely akadá-
lyozta Szent Adorján tiszteletének terjedését. 

Szent Adorján tisztelete megismertet ben-
nünket az ókeresztény kor vértanúinak történe-
tével, a Római Birodalom történetének egy sze-
letével, bekapcsolja a magyarságot az egyetemes 
európai kultúrába. A pannóniai kereszténység 
örökébe lépni akaró salzburgi, bajor térítés ho-
zadéka a szláv missziósok érkezése és a szláv 
nyelvű szavak megjelenése a magyar nyelvben. 
A Mosaburg-Blatnohrad-Zalavárott újonnan fel-
tárt ősi Szent Adorján-bazilika elvezet minket a 
keleti és nyugati egyházhoz tartozó szláv népek -
hez, valamint a magyar történelem jobb megis-
meréséhez. Az a tény, hogy magyar földön van 
a szlávok ilyen jelentős emlékhelye, egyben arra 
is kötelez, hogy ezt az egyetemes szláv kultúra 
összefüggéseibe illesszük és ápoljuk az emlék-
helyet, történelmi hozadékát beépítsük a modern 
nemzeti történelemfelfogásba. Az a körülmény, 
hogy a 907. esztendei győztes pozsonyi csata re-
neszánszát éljük, újra csak Zalavárra irányítja fi-
gyelmünket. Zalavár Apátságának Zalaapáti-
ban való újjáépítése az osztrák bencésekkel, 
nevezetesen Göttweig monostorával kapcsol 
össze,11 amely monostor ma is virágzik, és számon 
tartja egykori (újjá)alapítását. A keresztény em-
ber pedig Szent Adorján példájára erősödhet a 
Krisztus-hit megvallásában. 

SOMORJAI ÁDÁM 
 
 
1Olaszul: martire, franciául: martyr; angolul: 

martyr, martyrdom; németül: Märtyrer, Blutzeuge, 
Martyrium; lengyelül: (fonetikusan) mencsennyik; 
szlovákul (fonetikusan átírva) mucsenyik. 

2Bár az „ország” szó mindmáig a latinban „reg-
num”, királyság. 

3A szlovák történelemfelfogás az ezeréves magyar 
történelemnél ősibbnek tartja magát. Az ezeregyszáz 
éves cseh, az ezeréves lengyel és magyar történelem 
történészei, tehát a szomszéd etnikumok szakértői 
úgy tartják, a szlovák nemzetté válás újkori, s hogy 
az önmagukat cseh szóval definiáló [„Slovák”, 
lásd: „Voják” (katona)] és a magyar Felvidéken leg-
alább négy különböző dialektust beszélő hungarus 
tudatú szlávok a magyarosítás elleni küzdelemben 
alakították ki sajátos nemzeti tudatukat főleg a 19. 
század során. Számukra a nyelv volt a fontos, és nem 
fogadták el mind a magyarosítást. Más szóval, ha a 
magyarok nem akarták volna nyelvileg homogeni-
zálni a szlovákok őseit, akkor ma is jó állampolgá-
rai lehetnének egy magyarokkal közös országnak. 

4Sztefanosz diakónusnak nem őrizte meg zsidó 
nevét az Újszövetségi Szentírás. Máté evangélista ko-
rábban Lévi volt, Sztefanosz bizonyára görög, vagy 
zsidó névvel nem rendelkező, hellenizált, tehát gö-
rögösített nem zsidó. Ezért nem is lehetett rabbi. Arra 
ugyanis születni kell. Azzal viszont, hogy egy nem 
zsidó lett az első vértanú, a Krisztus-hit kilépett az 
etnikai keretekből, és azzal, hogy egy nem zsidó hir-
dette a jézusi örömhírt a diaszpóra előkelő zsidó-
ságának, a későbbi páli kereszténység győzelmének 
elővételezése. De ez már más lapra tartozik. 

5Mező András: Patrocíniumok a középkori Ma-
gyarországon. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia 
Munkaközösség, Budapest, 2003, 31. (METEM 
Könyvek 40). 

6Bácsatyai Dániel: „Ecclesia, que in Ungarorum gen-
te constructa”. Egy Kárpát-medencei zarándokhely a 10. 
századi reichenaui hagiográfiai irodalomban. In: Hadak 
útján, XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak 
XXIV. konferenciája, Esztergom, 2014. november 4–
6. (Főszerk. Türk Attila.) Budapest – Esztergom, 2017, 
253–265. (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia – 
Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok). 

7Ásatásokat követően 1936–1938-ban állították 
vissza eredeti szenátusi ülésterem formájába. 

8Lásd Szőke Béla Miklós: A Karoling-kor Pannó-
niában. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régé-
szeti Intézet – Magyar Nemzeti Múzeum – Martin 
Opitz Kiadó, Budapest, 2019. 

9A Zalavári Bencés Apátság történetéről még min-
dig a legrészletesebb: Füssy Tamás – Erdélyi Lász-
ló: A zalavári apátság története a legrégibb időktől fog-
va napjainkig. Budapest, 1902; utánnyomás: Zalaapáti, 
2019. 

10Tóth Endre: Szent Adorján és Zalavár. Századok 
133 (1999), 3–40. 

11Göttweig 1094 óta bencés, az osztrák Dunaka-
nyar, a Wachau keleti oldalán, Krems városától dél-
re, magas hegy tetején épült ki, és az osztrák Mon-
tecassinónak tartják. 

622


