
A kassai vértanúk szentté avatása 
Az 1995-ös naptári évben nagy esemény színhelye volt Kassa. II. János Pál pápa 

szlovákiai látogatása alkalmával szentté avatta a három kassai vértanút: Körösi 
(Crisinus) Márk horvát származású esztergomi kanonokot, Pongrácz István erdélyi ma-
gyar jezsuitát és Grodeczky Menyhért lengyel születésű jezsuita szerzetest. Mindhár-
man a vallási villongások idején áldozták életüket hitükért, meggyőződésükért. Az 
eseményre július 2-án került sor. 

A tárgyilagos megítélés érdekében szólnunk kell az akkori Közép-Európa történelmi 
viszonyairól és annak keretében a türelmetlen vallási viszálykodásokról. Csakis így 
lehet megérteni az akkor történt erőszakos cselekményeket. 

Ismeretes, hogy Magyarországon és Erdélyben a XVI. és XVII. században a Habs-
burg-ellenes harcok állandó zaklatásnak tették ki és teljes bizonytalanságban tartották 
a lakosságot. Mohács után pedig a trónviszályok és a török megszállók kegyetlenkedé-
sei okoztak mérhetetlen nyomort és szenvedést az országban. Ehhez járult - mintegy 
betetőzve a bajokat - a XVI. században a nyugati kereszténység vallási megosztottsága, 
aminek következtében az addig egységes keresztény társadalom egész Európában vál-
ságba került. Elkezdődött a vallás megreformálása. 

A refonnáció Németországban Luther fellépésével kezdődött; onnan terjedt tovább 
Európa többi országába, így Magyarországra és Erdélybe is - főleg a németlakta terüle-
tekre. A másik reformátor, Kálvin Svájcban tevékenykedett. Az ő tanait főleg Magyar-
ország és Erdély magyar lakossága között terjesztették. A reformációnak Kassán is sok 
követője akadt. 

A katolikus egyház is felismerte a reformok szükségességét a vallási életben. Próbál-
tak is cselekedni ezen a téren. A vallás megújítására törekedtek az egyházon belül. 
Ugyanakkor a reformáció terjesztésének visszaszorítására katolikus intézményeket, 
iskolákat létesítettek, amelyekbe képzett szerzeteseket hívtak meg oktatói és nevelői 
munkára. Emellett a hívek körében lelkipásztori tevékenységet végeztek. Munkássá-
guk eredményesnek bizonyult. Éppen emiatt éleződött ki a harc egyes reformátorok és 
a katolikus vallás hirdetői között. Az ellenségeskedések nemegyszer tragédiához vezet-
tek. Ez történt Kassán is 1619-ben - Bethlen Gábor erdélyi fejedelem felvidéki hadjára-
ta idején - , amikor az erőszakosságoknak három katolikus pap esett áldozatul. 

A következőkben róluk lesz szó. 
Körösi (Crisinus) Márk a régi Horvát-Szlavóniában, Belovár-Kőrös vármegye Kőrös 

(Krizevci) nevű helységben született. Gimnáziumi tanulmányait Bécsben a jezsuitáknál 
végezte, egyetemi tanulmányait pedig Grácbari fejezte be. Teológiát Rómában tanult és 
ott szentelték pappá. Hazatérte után Pázmány Péter iskolaigazgatóvá nevezte ki Nagy-
szombatban. Később mint esztergomi kanonok a Kassa melletti Széplakra került jó-
szágigazgatónak, vagyonkezelőnek. Kassán többször megfordult és kapcsolatba került 
az ott működő jezsuitákkal. 

Grodeczky (Grodziecki) Menyhért a sziléziai Teschenből származott, ősei lengyelek 
voltak. A gimnáziumot szintén Bécsben végezte, majd Brünnben, Neuhausban és Prá-
gában folytatta tanulmányait. A teológia befejezése után Prágában maradt, de a 
csehországi Habsburg-ellenes zavargások idején előbb Morvaországba menekült, majd 
később Kassára került. Több nyelven beszélt, ezért Kassán a császári katonák lelki 
gondozásával bízták meg. 

Pongrácz István volt a legidősebb a vértanúk közül. Régi magyar nemesi családból 
származott. Erdélyből, Alvincról került Kassára. A gimnáziumot Kolozsváron végezte, 
majd Brünnben és Prágában folytatta tanulmányait. A teológiát Grácban fejezte be. Pappá 
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Az 1995-ben felavatott emléktábla A kassai vértanúk liódolata a magyar Szent Ko-
Szabó Ottó alkotása rónát viselő Boldogasszony előtt. 

Ismeretlen művész festménye a kassai Premontrei 
templomban. (Czírna György felvétele) 

szentelése után Homonnára került iskolaigazgatónak. Később Kassára jött a városi 
kapitány meghívására, hogy ott a missziós munkában tevékenykedjék. 

A tragikus e semények leírása előtt m e g kell említenünk a kassai t emplomok birtok-
lásáért folytatott küzde lmeket és torzsalkodásokat, melyek még jobban elmélyítették a 
vallási gyűlöletet. A Dóm és a Mihály-kápolna a XVI. sz. során többször cserélt gazdát, 
hol az evangélikusok, hol a katolikusok használták. Végül a helyzet annyira megrom-
lott, hogy az egri káptalan 1613-ban Kassáról Jászóra távozott és a város néhány évre 
katolikus papok nélkül maradt. Csak 1618-ban jött két jezsuita szerzetes Kassára 
Pongrácz István és Grodeczky Menyhért személyében, akikhez később Körösi Márk is 
csatlakozott. 

A leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a három papnak valóban misszionáriusi munkát 
kellett végeznie, nehéz viszonyok, korlátozott lehetőségek között. Ennek ellenére 
e redményesen tevékenykedtek, ami m é g inkább fokozta az ellenfélben a gyűlöletet. 
Leginkább Alvinczy Péter református prédikátor haragudott a jezsuitákra - különösen 
Pongrácz Istvánra - , és az ország minden bajáért és szenvedéséért a katolikusokat 
okolta. Ez a vád a Querela Hungáriáé (Magyarország Panasza) című politikai röpirat-
ban jelent meg, melynek szerkesztését Alvinczynak tulajdonították. 

A feszült légkör nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Bethlen Gábor hadainak kassai 
bevonulása után az események tragikus fordulatot vettek. A felkelő sereg Rákóczi 
György vezetésével 1619- szeptember 3-án érkezett Kassa falaihoz. A városi tanáccsal 
megegyeztek, hogy a lakosságnak semmi bántódása n e m lesz. Ennek el lenére - miu-
tán szeptember 6-án bevonultak a városba - Rákóczi György parancsára mégis letar-
tóztatták a királyi főkapitányt, Dóczy András generálist. A királyi házhoz pedig -
amelyben a három katolikus pap tartózkodott - szigorú őrséget állítottak. Rákóczi 
György három nap múlva magával vitte Dóczyt, aki a fogarasi bör tönben nemsokára 
meghalt. 
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A bevonulás napjának szeptember 6-ról 7-re virradó éjjelén Bay Zsigmond prefektus 
vezetésével néhány hajdú megtámadta az őrizetben levő katolikus papokat. Arra 
akarták rávenni őket, hogy tagadják meg hitüket és térjenek át a protestáns vallásra. 
Miután ezt elutasították, mindhármukat embertelen kínzások között megölték és holt-
testüket a közeli szennyvízcsatornába dobták. A gyászos esetet a kassai tanács latin 
nyelvű jegyzőkönyve is feljegyezte. Magyar fordítása a következő: 

„Ezután csütörtökön Rákóczi György kiküldött darabontjaival a generálist az erdélyi 
fejedelem nevében elfogatta s a lőcsei házba vitetve őriztette: szombaton pedig magá-
val vitte, midőn éjjel, amely a szombatot megelőzte, a város előzetes tudta és bele-
egyezése nélkül a pápista papokat, két jezsuitát s harmadiknak a széplaki apátság 
kormányzóját, a Rákóczi gyalogosok prefektusa Bay Zsigmond (miként a hír mondja) 
felkoncolta és a kloakába dobatta: ahonnét azonban a tanács parancsára kihozattak és 
a földbe ásattak mégpedig éjnek idején." 

A tragikus eseményeknek tanúi is voltak. Ezeknek a vallomásait a kihallgatások so-
rán 1628 szeptemberében hivatalos oklevélben följegyezték. A vallomásokat Eperjessy 
István házgondnok és özv. Gadóczy Zsófia tette, akik az események idején a tett szín-
helyén tartózkodtak. 

A három pap vértanúságának híre gyorsan elterjedt a városban. A szenátus elhatá-
rolta magát az eseményektől és a felelősséget Rákóczi György katonáira hárította. 

A titokban elásott holttestek nem sokáig maradtak helyükön. Először néhány asz-
szony próbálkozott azzal, hogy tisztességesen eltemesse őket, de sikertelenül. Megfele-
lő alkalomra kellett várni. Ilyen alkalom 1620 márciusában kínálkozott Bethlen Gábor 
kassai látogatása idején. Ekkor sikerült Pálffy Katalinnak a fejedelem engedélyét meg-
szereznie. A korabeli feljegyzések ezt így írják le: „A három vértanú tetemeit Forgách 
Zsigmond nádor hitvese, Pálffy Katalin, 1620-ban a kassai békealkudozások alatt ren-
dezett mulatságon Bethlen Gábortól egy táncforduló árán megszerezte s előbb a 
sárosmegyei Sebesre, majd Hertnekre vitette." Valószínű, hogy az Eperjes melletti Se-
best nem tartották biztonságos helynek, ezért vitették a tetemeket tovább a Bártfa 
melletti Hertnekre, mely a Forgách család birtoka volt. Itt a Szent Katalinról elnevezett 
új templom kriptájában temették el őket. Mindenképpen a Forgách család érdeme te-
hát, hogy a vértanúk földi maradványait megmentették és illendően eltemették. 

A vértanúk esete fölkeltette az egyházi körök érdeklődését is. leginkább Pázmány 
Péter prímás, esztergomi érsek fáradozott azon, hogy a hitükért meghalt papok tetemei 
egyházi kezelésbe kerüljenek. Ezért 1628-ban levélben kérte Rómától, hogy a Forgách 
gróf házi kápolnájában elhelyezett vértanúk földi maradványait átvehesse és ünnepé-
lyesen a nagyszombati székesegyházban temettethesse el. 

A tények kivizsgálása után Róma megadta az engedélyt, és a mártírok tetemeit 1635-
ben valóban Nagyszombatba vitték. Ott Keresztelő Szent János templomában akarták 
őket elhelyezni, de mert a templom akkor még nem készült el teljesen, végül is a' 
klarisszák templomában temették el őket. 

A három katolikus pap vértanúságának körülményeit - pár évvel az események 
után, 1628-ban - Pázmány Péter esztergomi érsek kezdte kivizsgáltatni. Lósy Imre 
nagyváradi püspököt bízta meg ezzel a feladattal, aki az akkor még élő tanúk kihallga-
tásával pontos, hivatalos jelentést készített a kivizsgálásról. 

A jegyzőkönyv szerint Lósy Imre váradi püspök 1628. szeptember 12-én kihallgatta 
és megeskette a tanúkat: Eperjessy István házgondnokot, Zsófia asszonyt, néhai 
Gádóczy Valent özvegyét, valamint Pálffy Katalin grófnét. A tanúk néhány csodatétel-
ről is beszámoltak. Különösen Eperjessy István számolt be részletesen a történtekről, 
hiszen ő mint szemtanú mindent látott és hallott. Sok mindenről vallott Gádóczyné is. Pálffy 
Katalin az újratemetés engedélyezésének körülményeit mondta el. 
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A kihallgatásról szóló jegyzőkönyvet Pázmány mellékelte a maga leveléhez, melyet 
pár nappal később, szeptember 23-i keltezéssel VIII. Orbán pápának küldött. Mivel 
nem érkezett rá válasz, ezért további leveleket küldtek Rómába l66l -ben és 1684-ben. 

A kassai vértanúk földi maradványainak sorsát II. József uralkodása alatt ú jabb ve-
szély fenyegette: a kolostorok államosítása. Gyors cselekvésre volt szükség, hogy az 
ereklyék biztosabb helyre kerüljenek. Ezért az esztergomi érsekség 1784 januárjában 
megvásárolta a hatóságoktól a mártírok közös koporsóját és azt az orsolyita nővérek 
templomában helyezte el. A koporsót később a kolostor kápolnájának oratóriumában 
helyezték el. 

A vértanúk iránti tiszteletet főleg a jezsuiták ápolták, akik a szerzetesrendek műkö-
désének újra engedélyezése után Nagyszombatban tevékenykedtek. Ők sürgették Ró-
mában a kanonizációs eljárás megindítását is. Az ügyben nemsokára kedvező változás 
állott be. 1855-ben újabb bizonyítékok kerültek elő, melyeket felterjesztettek az illeté-
kes egyházi hivatalnak. Ennek alapján a bíborosok testülete 1858-ban úgy határozott, 
hogy az egész anyagot továbbítják IX. Piusz pápának. A bizonyítékok annyira meg-
győzőek voltak, hogy a pápa engedélyezte a vértanúsággal és annak körülményeivel 
kapcsolatos apostoli eljárást. 

1862 októberében Scitovszky János prímás, esztergomi érsek újabb vizsgálatot ren-
delt el, melyeket szakemberekből összeállított bizottság végzett el. A vizsgálatok min-
denre kiterjedtek. Két évi munka után az eredményeket elküldték a Szenttéavatási 
Kongregációnak Rómába. Ez a testület jóváhagyta a fölterjesztett vizsgálatok eredmé-
nyeit és 1868 februárjában beleegyezését adta a kanonizációs eljárás folytatására. 

Végre a Szenttéavatási Kongregáció - az előterjesztett hivatalos bizonylatok és do-
kumentumok alapján - 1903. június 13-án elismerte azok hitelességét, és megerősítette 
a vértanúság tényét. Pontosan jegyzékbe foglalták a három pap életére, tevékenységé-
re és halálára vonatkozó történéseket. A következő év elején az eljárásokat befejezték, 
és a pápa utasítására a boldoggáavatást előkészítették. 

A három kassai vértanú boldoggá avatási szertartását X. Piusz pápa végezte 1905. 
január 15-én. Sok külföldi résztvevő között Kassát dr. Fischer-Colbrie Ágoston me-
gyéspüspök képviselte. 

A pápai dekrétum jóváhagyta a vértanúk tiszteletét az esztergomi érsekség területén, 
tehát a későbbi nagyszombati egyházmegyében és a kassai püspökségben, valamint a 
jezsuita rendházakban. Természetesen a boldoggáavatottak nagy tiszteletnek örvend-
tek szülőföldjükön is. 

A vértanúk tisztelete mégis Kassán és Nagyszombatban volt a legnagyobb. Az előbbi 
helyen azért, mert itt áldozták életüket hitükért, az utóbbi helyen pedig azért, mert ott 
rejtették el földi maradványaikat az orsolyiták kolostorában. 

Pár hónappal a boldoggáavatás után a vértanúk koporsóját hivatalosan felnyitották 
és földi maradványaikat több helyen helyezték el. A vértanúk egy-egy karcsontját Ró-
mába küldték. Pongrácz István és Grodeczky Menyhért koponyáját néhány kisebb 
csonttal együtt a nagyszombati jezsuita templomban helyezték el. Kisebb relikviákat 
Kassa is kapott, melyeket eredetileg a premontrei (azelőtt jezsuita) templomban őriz-
tek. Ezeket a relikviákat azonban 1919-ben - a gyászos eset 300. évfordulóján - átvit-
ték a Szent Erzsébet dómba. Ott ezeket a vértanúk tiszteletére épített oltárban helyez-
ték el 1923-ban. 

Grodeczky Menyhért csontjainak egy része Teschenbe került; Körösi Márk koponyá-
ja pedig az esztergomi főszékesegyházba. Kisebb relikviákat kapott a zágrábi érseki 
templom, valamint a vértanú szülőfaluja, Kőrös is. 

* 

A szenttéavatási szertartás a kassai repülőtéren történt. Erre a célra hatalmas szabad-
téri oltárt emeltek, melyet a pápai címer díszített. A mintegy 370 ezer jelenlévő között 
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szép számmal voltak lengyelek, magyarok, horvátok és niszinok is. Megérkezése után 
a pápa mindenkit szívélyesen üdvözölt. 

A három kassai boldog vértanú szentté avatása ünnepélyes szentmise keretében 
történt. Ezen a szlovák püspöki karón kívül Magyarország és más szomszédos orszá-
gok egyházi képviselői, valamint neves hazai és külföldi személyiségek is részt vettek. 

A mise előtt a Szentatyát ünnepélyesen fogadták. Ebből az alkalomból több beszéd 
is elhangzott. Magyar nyelven Gábor Bertalan nagykaposi esperes köszöntötte a pápát, 
a jelenlévő zarándokokat és a vendégeket. Üdvözlő beszédében nyomatékosan hang-
súlyozta a vértanúk ma is időszerű példaadását, helytállását és hűségét. „Meggyőző-
désünk - mondta e három szent közös vértanúsága arról tanúskodik, hogy a Krisz-
tusba vetett hit le tudja győzni a nemzetek és vallási közösségek közötti feszültségeket 
és a népeket egymást becsülő közösséggé tudja formálni..." 

Az ünnepi misét a pápa poncifikálta több bíboros, hazai és külföldi püspök és p a p 
közreműködésével. Ennek' keretében történt a szenttéavatási szertartás. Előtte a pápa 
köszöntötte a híveket - magyarul is. Majd felolvasta a kanonizációs eljárás előírt szö-
vegét és utána a három vértanút bejegyezték a Martirológiumba. Ettől a naptól kezdve 
nevük ott van a világegyház többi szentjei között. 

A pápa a szentmise után anyanyelvükön köszöntötte a környező országok küldött-
ségeit, köztük a magyar küldöttséget: „Isten hozott Benneteket. Magyarország küldött-
ségének tagjai... valamint titeket, kedves magyar zarándokok, akik szintén részt vette-
tek. Körösi Márk. Pongrácz István és Grodecz Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk 
szenttéavatási ünnepségén. Úgyszintén szívből köszöntöm rajtatok, keresztül az összes 
szlovákiai magyar testvéreket. Kérem számukra is, hogy követve honfitársuk, 
Pongrácz István példáját, az evangéliumból fakadó életükkel tegyenek tanúságot 
Krisztus mellett. A hárovi szent vértanú közbenjárására adjon az Úr Tinéktek is állha-
tatos hitet, s kísérjen Mindnyájatokat áldásával." 

A szentmise ünnepélyes áldással végződött, majd utána a pápa beszállt kocsijába és 
elindult a kassai papi szemináriumba. Útközben a kassaiak ezrei üdvözölték, amerre 
csak elhaladt. 

Sajnos, nem volt ideje megtekinteni a vértanúk szenvedésének és halálának feltéte-
lezett helyét, a mai premontrei rendház udvarát. Erre az alkalomra latin nyelvű dom-
bormű is készült, melyet Szabó Ottó szlovákiai magyar művész alkotott. A dombormű-
vet utólag, szeptember 6-án helyezték el a rendház falán. 

Végül idézek néhány megszívlelendő mondatot a pápa miséjén elhangzott beszé-
déből: „A három új szent három különböző nemzethez tartozott, ám ugyanazt a hitet 
vallották, és a forrásból erőt merítve tudták együtt vállalni a halált. Bízom abban, 
hogy példájuk feléleszti mai honfitársaikban a kölcsönös megértésre váló igyekezetet és 
erősíti mindenekelőtt a szlovák és a magyar kisebbség között a barátság és az együtt-
működés kötelékeit. Csak egy olyan pluralista és demokratikus állam tud élni és fej-
lődni, amely a többség és a kisebbség jogainak és kötelességeinek kölcsönös 
tiszteletbentartása alapján épül." 

Dr. Görcsös Mihály 
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