
Szent Imre emlékezete 
a lengyelországi Szentkereszthegyen 
Az ezeréves lengyel-magyar történelem 
egy elfeledett közös kegyhelye 

Szentkeresztheg)' (Swi^ty Krzyz) Lengyelország 
legősibb zarándokhelye Lengyelország délkeleti ré-
szén, Kielce városa mellett, a Szentkereszthegyi 
Nemzeti Parkban (Swi?tokrzyski Park Narodowy). E 
szent helyen (régi nevén: Lysa Góra, azaz Kopasz 
hegy) ezer év óta Jézus szent keresztjének egy darab-
ját őrzik a lengyel szerzetes atyák. 

A mellékelt ábrán látható kettős kereszt ereklye-
tartóban őrzött ereklye, a helyiek és a középkori len-
gyel krónikák által megőrzött legendák szerint Szent 
István fia. Imre herceg (vagy ahogy errefelé emlege-
tik őt lengyelül: Emeryk) ajándéka. 1006 óta. XIX. 
századi feloszlatásukig bencés szerzetesek éltek és 
szolgáltak e helyen. A templom mellett ma is megta-
lálható kerengövel ellátott ősi rendházuk. Ma a kegy-
helyet Oblátus Missziós atyák (Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej) őrzik. 

De lássuk részletesebben is a hely, s annak újra-
felfedezése történetét! 

Szent Hedvig királynő krakkói sírja. Szent Kinga 
ószandeci (Stary Sacz) zárdája vagy a Jasna Góra-i 
(Czestochowa) pálos kolostor mellett újabb emlék-
hellyel bővült a két nemzet múltjának közös öröksé-
gében oly gazdag Dél-Lengyelország. Az első szent 
királyunk. István és fia. Szent Imre nevéhez fűződő 
lengyelországi hagyomány a Szent Kereszt apátság 
ezeréves fennállásához kapcsolódik gazdagítva ez- A erekiyetartóba foglalt 
zel a magyar es a lengyel nemzet között, sok evsza- S : e n t k e r e s z t e r M 
zados kapcsolatokat, s az ebből fakadó peldatlan ba-
rátságot. A Dél-Lengyelországban utazó magyar turistáknak, és zarándokoknak nem mindennapi él-
ményben lehet részük, ha felkeresik a Szentkereszt-hegyi kolostort, melynek kerengőjében, címeres fe-
hér márványtábla állít emléket az ezeréves magyar-lengyel barátságnak, aminek egyik bölcsője itt, az 
egykori Kopasz hegy tetején található.. 

A Szent Kereszt apátság kezdetei a múlt homályába vesznek. Jan Dlugosz (1415-1480), a híres kö-
zépkori lengyel krónikás beszéli el a monostor alapítási legendáját, mely szerint Szent Imre herceg 
Szent Adalbert ünnepélyes gnieznói temetése után Vitéz Boleszláv (Boleslaw Chrobry) lengyel király-
nál vendégeskedvén, egy vadászaton szarvast üldözve jutott fel a Lysa Góra rengetegébe. A fiatal her-
ceg a gyönyörű vadat a sűrű erdőben érte utol. Már épp le akarta teríteni felajzott íjával, amikor meglát-
ta, hogy egy a naphoz hasonló fényességgel ragyogó kettős kereszt fénylik a „csodaszarvas" homlokán. 
Éppen olyan kereszt, mint amilyet édesapjától kapott oltalmazó ereklyeként ajándékba, s melyet azóta 
is a nyakában visel. Nem ölte meg hát, hanem továbbengedte a királyi vadat, s a látottakat isteni jelnek 
vélve megesküdött, hogy azon a helyen templomot építtet, odaajándékozva az apjától ajándékba kapott, 
ezüstbe foglalt, mellén viselt Szent Kereszt ereklyét. Jan Dlugosz krónikája szerint Imre kérésére alapí-
totta Boleszláv 1006-ban a Szent Keresztről elnevezett bencés monostort, s az egyik változat szerint 
ugyancsak Imre segítségével magyar földről hívott bencés szerzeteseket annak gondozására. E szerze-
tesek hozták volna magukkal Szent Imre ajándékaként az ereklyét. Egy további változat szerint a vadá-
szaton eltévedt Imrét egy angyal vezette a sűrű rengetegből el a már fennálló Lysa Gora-i kolostorba. 
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ahol Imre a nyakában függő kettős keresztet hálából a királynak, s az itt lévő bencés barátoknak ajándé-
kozta. Akár igv. akár úgy történt is, a kettős kereszt azóta a hegy jelképe, s a „szent helyet" magába fog-
laló vajdaság címere is. 

Bizonyára nem véletlen, hogy a Szent Imre-legenda olyan élénken él mindmáig ezen a vidéken. Er-
ről nemcsak a kolostortemplom egyik hatalmas méretű oltárképe, s az ereklyét őrző kápolna freskói ta-
núskodnak - amelyek Szent Imre herceg életéből vett jeleneteket, köztük az ereklye átadását ábrázolják 
- hanem a környékbeli helynevek, s a vajdaság címere is, a magyar szíveknek oly kedves Szent István-i 
kettős kereszttel. A kolostor temploma, legfőbb kincsként a Szent Kereszt ereklyét ugyancsak egy 
„kettőskereszt" alakú ereklyetartóban őrzik. A kolostor a magyar vonatkozású emlékek mellett termé-
szetesen számos lengyel történelmi emléket őriz, hiszen az ugyancsak magyar földről érkező pálos 
szerzetesek által alapított Fekete Madonna Czestochowa-i kolostora létrejöttéig ez a hely volt a régi 
Lengyelország, a lengyel nép ősi nemzeti zarándokhelye. Szent Imre nyomában királyok, uralkodók, s 
egyéb jeles történelmi személyiségek zarándokoltak ide hogy. nemzeti sorsfordító vagy épp egyéni, 
személyes gondjaik megoldásához az égiek oltalmát és segítségét kérjék, hisz ez a hely tanúja volt a 
lengyel nemzet örömének és fájdalmas tragédiáinak végig a lengyel történelem ugyancsak vérzivataros 
évszázadai során. A hegyre felvivő sziklás kaptatót máig a „királyok útjának" nevezik, s az út elején pe-
dig ott van Imre herceg térdeplő kőszobra (a csodaszarvas megpillantását ábrázolva), melyet a helyiek 
régi szóhasználat szerint máig csak Emerykként emlegettek, és simogattak mára szinte tükörsima felü-
letűvé. 

A Szent Kereszt apátság sokat szenvedett a történelem viharaiban. Súlyos helyzetet élt át a XIV. szá-
zadban. amikor a pusztulás sorsra jutottak a helyén később épült kolostorrészek is. A jelenlegi barokk 
stílusú, de román és gótikus elemeket is őrző templom és kolostorépületet a XVIII. század végén léte-
sült. Lengyelország felosztása után Swiety Krzyz cári uralom alá jutott, az apátságot 1819-ben felszá-
molták. ahogyan az orosz fennhatóság alatt álló Lengyel Királyságban politikai érdekből sok más ko-
lostort is. A szerzeteseket szétkergették, javaikat elkobozták. A Szent Kereszt ereklyét a hívek a Slupia 
Nowa-i templomba mentették át. A kolostor börtönné lett, s a függetlenség visszaszerzése után is. egé-
szen 1945-ig e minőségében működött. 

Ma egész Lengyelország területéről tömegével zarándokolnak a hívek az itt őrzött Szent Kereszt 
ereklyéhez és „Emeryk"' herceg emlékhelyéhez. A kolostor kerengőjét 2002 óta díszíti egy magyar-len-
gyel kétnyelvű márvány emléktábla, a következő szöveggel: „A Lengyelország és Mag)'arország közöt-
ti ezeréves barátság, a közös királyok, lennel és magyar katolikus egyház, kivált a bencés apátságok 
kapcsolatainak emlékére. Szent Imre és a két nép barátságát megteremtő ősök tiszteletére. " 

A márványtábla másolata Budapesten, a Villány úti Szent Imre templomban található. Mindkét em-
léktábla állításának költségeit a Lengyelek Nemzeti Harcát és Mártíromságát Őrző Intézet vezetője, 
Andrzej Przewoznik fedezte, aki régóta különös odaadással kötelezte el magát a magyar-lengyel barát-
ság emlékeinek megőrzése mellett. (Többek között neki köszönhető az Új Köztemető 301-es parcellá-
jában, a lengyel-magvar 56-os mártírok emlékét őrző emlékkereszt felállítása is.) A Katona István egri 
és Waclaw Swierzawski sandomierzi püspök által felszentelt kerengőbeli emléktábla 2002-es avatását 
egy olyan tudományos konferencia előzte meg, melyet a varsói magyar nagykövetség és a kulturális in-
tézet a sandomierzi Teológiai Intézettel, annak az ügy iránt ugyancsak rendkívül elkötelezett igazgató-
jával, Jan Zimny atyával közösen szervezett meg. A konferencián előadások hangzottak el a kora közép-
kori közép-európai kereszténységről, valamint a magyar-lengyel barátság egyházi hagyományban fel-
lelhető nyomairól is. A konferencia anyagát, (amelyben szerepelt pl. Várszegi Asztrik pannonhalmi fő-
apát előadása is) Jan Zimny atya később - „A lengyel-magyar kereszténység ezer éve"' címmel - külön 
kötetben is megjelentette. A konferenciát követően a páratlanul szép sandomierzi székesegyházban be-
mutatott magyar-lengyel közös Istentiszteleten a pannonhalmi bencés apátság Szent Márton kórusa és 
Ferencz Éva énekművész is fellépett. 

A Lysa Góra-i monostorban ünnepi vesperást rendeztek, amely után Waclaw Swierzawski püspök 
egyebek között arról szólt, hogy az ezeréves lengyel-magyar egyházi kapcsolatok, a közös szentek ha-
gyománya máig élő valóság, s ennek jele a Szent Kereszt ereklye is. Mert a két népet összeköti a kereszt 
titka, amit a jövőben az ide zarándoklók még inkább tudatosíthatnak. Egyúttal a magyar hívőket meg-
hívta: fedezzék fel újra, s zarándokoljanak el minél többen e szent helyre, mely a magyar és a lengyel 
nép közötti barátság valódi tartalmáról, a keresztény hithez való hűségről tanúskodik immár ezer év óta. 

Az ezer évet komolyan véve, a Szentkereszt hegyen 2006. június 10-11-én került sor a kolostor ala-
pítása millenniumának megünneplésére. Ez alkalomból a Dél-Lengyelország szerte óriásplakátokon 
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hirdetett „Millennium-ünnepség" fő jelképe továbbra is a Szent Imre által adományozott Szent István-i 
kettős kereszt volt. 

A helyet tisztelő és szerető magyarok és lengyelek nagy örömére Szent Imrének a jeles évforduló 
ünneplése óta immár külön oltára is van a kolostor templomában, melyet Andrzej Dziega sandomierzi 
megyés püspök alapító okirata alapján, az ünnepi szertartásokra a Szentkereszt hegyre érkező Erdő Pé-
ter bíboros szentelt fel. Az újonnan felszentelt Szent Imre oltárt Sandomierz püspöke Andrzej Dziega. 
örökre „magyar oltárrá'' nyilvánította, alapító okiratában kihangsúlyozva, hogy „a hely minden korban 
legyen a magyar zarándokok és búcsújárók kegyhelye" is. 

Az ünnepségen a budapesti Szent Imre plébánia szervezésében magyar zarándokok többszáz fős 
csoportja is jelen volt. Egy autóbusszal felvidéki magyarok is érkeztek, a Magyarok Világszövetsége ál-
tal delegált zarándokcsoportot pedig Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke vezette. 

A szent hegy alatt található „katyni" hármas kereszttől indulva a magyar csoport a „királyok útján" 
keresztutat járva, gyalog zarándokolt fel a hegyre. A magyar zarándokok nagyszámú lengyel hívővel 
együtt imádkoztak Magyarország és Közép-Európa lelki megújulásáért. Az ünnepi istentiszteletre, 
Brückner Ákos ciszter atya. a Szent Imre templom plébánosa elhozta temploma féltve őrzött Szent Imre 
ereklyéjét is. Imre herceg. így ezer év után. magyar kíséretével együtt, újra „felment" a hegyre. A főün-
nepség így a díszoltáron elhelyezett Szent Kereszt ereklye és a Szent Imre ereklye misztikus jelenlét-
ében zajlott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros volt. aki homíliájában többek között 
elmondta: „a kolostor történelmi öröksége, valamint Szent Imre életműve a magyar és lengyel nemzetet 
a hitben is erős közösséggé kovácsolta össze. Ez a hit tartott meg minket testvérként ezer éven keresz-
tül". Végül a lengyel és a magyar nemzetet is Isten és Szent Imre oltalmába ajánlotta. Az eseményt a 
Pannónia Sacra Általános Iskola kórusa és a Monterverdi kórus emlékezetes szereplései tették még 
fennköltebbé. Az eseményre lengyel zeneszerzők és művészek külön misét, „Missa Sandomierienzis" 
komponáltak, amit a helyszínen ünnepélyesen be is mutattak. Az istentisztelet befejeztével felolvasták 
JózefGlemp bíboros-érsek, Lech Kaczytíski köztársasági elnök, Kazimierz Marcinkiewicz miniszterel-
nök és Marek Jurek Szejm-elnöknek ez alakalomból íródott köszöntő levelét. A lengyel nemzet vezetői 
a Szentkereszt hegyi kolostor 1000 éves fennállásának jelentősége mellett meleg szavakkal méltatták a 
lengyeleket és magyarokat összekötő ezeréves barátságot, valamint a magyar és lengyel katolikus egy-
ház több évszázados kapcsolatát is. 

A rendezvény szinte minden mozzanata, éppúgy, mint e csodálatos helyszín bensőséges légköre a 
kegyhely történelmi jelentőségéről, s ezzel együtt a magyar-lengyel kapcsolatok ezer éves történetéről 
szólt. A kolostort a történelem során tartárok, svédek, oroszok, németek, nácik és bolsevikok egyaránt 
feldúlták, s el akarták pusztítani, mégis túlélt mindent. Ez a tény már önmagában is csoda. A kolostor-
ban ezer éven keresztül őrzött Szent Kereszt ereklye viszont őrizte az itt lakók máig kitartó hitét és 
megmaradását. 

A jelenleg az oblátus misszós atyák által gondozott szent hely várja az egyéni és csoportos magyar 
zarándokokat. Érdemes felkeresni, sőt most, a Szent Imre emlékévben fel kell kerekedni mindenkinek, 
mert a csodálatosan szép természeti környezetben, a Szentkereszt hegység szívébe ágyazottan találkoz-
hatunk dicső múltunk és a lengyel-magyar barátság hosszú évszázados történelme egyik legősibb feje-
zetével. 

Molnár Imre 

A pápai kollégium két oszlopa: 
Bocsor István és Tarczy Lajos 

Pápa évszázadok óta jelentős szerepet játszik Észak-Dunántúl kulturális életében. A város szellemi-
ségének alakulásában meghatározó volt, és ma is az a Református Kollégium, mely főként tanári gárdá-
ján és annak intellektuális befolyásán keresztül gyakorolt nagy hatást. A számos kiváló pedagógus kö-
zül 2007-ben Bocsor Istvánra és Tarczy Lajosra emlékezünk, hiszen mindketten 200 évvel ezelőtt, 
1807-ben születtek. 
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