
A Kongresszus szimbólumáról 

 

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Missziós kereszt a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló 
tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal 
díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, 
majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést. 

Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. 
Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar 
életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény 
stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy - a történelmi múltunk stílusvilágát 
magán hordozó - egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst 
tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban 
magyar, ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe:                                                               

1.   Szent Adalbert -                                                                                                                                                   
2.  Boldog Salkaházi Sára -                                                                                                                                         
3.  Boldog Batthyány-Strattmann László -                                                                                                               
4.  Szent Gellért -                                                                                                                                                             
5.  Szent Imre -                                                                                                                                                       
6.  Szent István király -                                                                                                                                                
7.  Szent László király -                                                                                                                                                                   
8.  Szent Margit -                                                                                                                                                            
9.  Szent Erzsébet -                                                                                                                                                 
10.Kassai vértanúk -                                                                                                                                        
11. Boldog IV. Károly király -                                                                                                                                  
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12. Szent Hedvig -                                                                                                                                                
13. Zoborhegyi Szent Zoerard-András -                                                                                                          
14. Zoborhegyi Szent Benedek -                                                                                                                            
15. Szent Márton -                                                                                                                                                   
16. Boldog Gizella -                                                                                                                                             
17. Boldog Apor Vilmos -                                                                                                                                      
18. Boldog Romzsa Tódor -                                                                                                                                    
19. Boldog Meszlényi Zoltán -                                                                                                                                   
20.Becket Szent Tamás -                                                                                                                                 
21. Boldog Brenner János -                                                                                                                                     
22. Boldog Drinai Vértanúk -                                                                                                                                
23. Boldog Gojdics Pál Péter -                                                                                                                               
24. Boldog Hopkó Bazil -                                                                                                                                       
25. Boldog Scheffler János -                                                                                                                                     
26. Boldog Anton Durcovici -                                                                                                                              
27. Boldog XI. Ince pápa -                                                                                                                                           
28. Boldog Kolesár Anna -                                                                                                                                   
29. Boldog Vladimir Ghika -                                                                                                                                                
30. Boldog Alojzije Stepinac -                                                                                                                                
31. Szent Kinga 

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök "ad limina apostolorum" látogatása 
alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét. 

1. Szent Adalbert püspök és vértanú 

Szent Adalbertre emlékezünk liturgikus emléknapján, április 23-án.                               
A vértanú püspök 994–995-ben járt Magyarországon, ő keresztelte és bérmálta 
meg Szent Istvánt. Az Esztergom-Budapesti Fő egyházmegye védőszentje. 
Adalbert Kelet-Csehországban született 956 körül. Születésekor a Vojtech nevet kapta. 
Apja cseh fejedelem volt, anyja szász származású; 972-től a magdeburgi dóm 
iskolájában tanult. Bérmálásakor vette föl az Adalbert nevet pártfogója, a magdeburgi 
érsek iránti tiszteletből. Prágában szentelték pappá. A 980-as évek második felében a 
cseh város püspöke lett.  

Adalbert befelé forduló természete, kolostor csendjére vágyódó lelke azonban nem volt 
fölkészülve a küzdelemre és keménységre, melyet egy félig civilizált és megtért nép 
vezetése igényelt. Az állandó sikertelenségek, a nép ellenállása megérlelték a 
püspökben az elhatározást: 988-ban Rómába ment a pápához, s kérte, engedje őt 
zarándokként Jeruzsálembe, hogy ott szegényen és magányosan szolgálja az Urat.    
A Monte Cassinó-i apát tanácsára aztán megváltoztatta tervét, Rómába ment,                
és 990-ben bencés szerzetes lett az aventinusi Szent Alessziusz és                                    
Bonifác-kolostorban. 
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A csehek azonban hamarosan hazahívták. A pápa és az apátja iránti 
engedelmességből Adalbert 993-ban ismét visszatért Prágába. A római kolostorból 
magával vitte tizenkét társát, s megalapította velük a brevnovi apátságot. Ez az 
apátság idővel szellemi-lelki középponttá lett: sok püspököt, apátot, szerzetest adott 
Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarországnak, és számos misszionáriust küldött 
Oroszországba. Évszázadokon keresztül a keresztény vallás és kultúra sugárzó 
központja volt a nyugati szlávok számára. Adalbert már ezzel az egyetlen alapításával 
is kitörölhetetlenül beírta nevét Európa civilizációjának és hitterjesztésének történetébe. 

A csehországi állapotok azonban nem javultak. A békére és kiengesztelődésre törekvő 
püspök ismét elhagyta Prágát. 994–995-ben Magyarországon térített. Ő keresztelte és 
bérmálta meg többek között Szent Istvánt. 

 

 
Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése (1875) 

 
996-ban visszatért római kolostorába. Ez év májusában koronázták német-római 
császárrá III. Ottót, akire mély benyomást tett Adalbert őszinte és komoly vallásossága, 
jámborsága. Barátok lettek. A pápa, a császár, az érsek ekkor már együtt sürgették 
Adalbertet, hogy folytassa prágai tevékenységét. A bencés szerzetes számára szent 
volt az engedelmesség.  
 
Hazafelé menet elkísérte III. Ottót Németországba, és hosszabb ideig nála maradt 
Mainzban. Jelentős része volt a császár vallásos és politikai gondolkodásának 
formálásában; megnyerte őt a keleti misszió ügyének is. 
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Útközben kapta a hírt, hogy legközelebbi rokonait Csehország hercege, II. Boleszláv 
kegyetlenül meggyilkoltatta. Látva, hogy a családja nyújtotta támogatás semmivé lett, s 
nemzetségének esküdt ellensége került hatalomra, az eredményes munkát teljesen 
reménytelennek tartotta. Úgy látta, hogy a Prágába vezető út lezárult előtte. 

Ezért Lengyelországba ment, és megalapította Meseritz kolostorát. 996–997-ben az 
északi balti törzsek között végzett missziós munkát. Ezt követően a litvánok közé 
készült, azonban 997. április 23-án a Visztula torkolatának vidékén pogány poroszok 
megölték. 

2. Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú 

Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. Eredeti neve: Schalkház Sarolta 
Klotild volt. Tanítónői oklevelet szerzett, de csak egy évig tanított. Könyvkötőnek tanult, 
majd húga kalapüzletében dolgozott. Emellett újságíró, író és lapszerkesztő volt. A 
nagy társadalmi különbségekre nagy szociális érzékenységgel igyekezett válaszolni 
publikációival, valamint a lányokat és asszonyokat érintő szervezőmunkájával. 
Szülővárosa közéletében élénken részt vett, tárcáiban, novelláiban frissen reagált az 
eseményekre. Hamar elsajátította azt a (századfordulón egyébként is divatos) 
szimbolikus kifejezésmódot, amellyel a kisebbségbe kényszerített magyarság sanyarú 
sorsát megrajzolhatta. 1926-ban jelent meg első novelláskötete Fekete furulya címmel. 
1922–23-ban néhány hónapig eljegyzett menyasszony volt, azonban szívében már 
éledező hivatása felé fordult. 1927-ben ismerkedett meg a Kassán letelepedő szociális 
testvérekkel. Elvégezte az általuk szervezett szociális és népjóléti tanfolyamot, és 
lélekben egyre közelebb került a Magyarországon Slachta Margit által 1923-ban 
alapított Szociális Testvérek Társasága szelleméhez. A budapesti anyaházban ugyan 
kissé furcsállták modern, fesztelen életmódját, amihez hozzátartozott a cigarettázás is, 
de nem vágták el útját a közösséghez. Sára belátta, hogy változnia, bizonyítania kell, s 
kemény küzdelmek árán rövid időn belül leszokott a dohányzásról és az újságírói élet 
kínálta „szabadságról”, hogy az Istennek adott lélek belső szabadságának új távlatokat 
nyitó útjára léphessen. 1929-ben lépett be az ősi szerzetesi eszményt modern 
formában követő Szociális Testvérek Társaságába. Első fogadalmát 1930-ban tette. 
Ebben a Szent Benedek lelkiségét követő, szentlelkes, a szociális ínséget szenvedők 
felé forduló közösségben Salkaházi Sára kibontakoztathatta írói, szociális, szervezői, 
pedagógiai adottságait. Először Kassán szervezte meg a Karitász munkáját. Majd 1932 
őszén áthelyezték Komáromba, ahol szintén a Karitász tevékenységét irányította, 
emellett gyermekkonyhára felügyelt, heti huszonhat órában hitoktatást tartott, 
szerkesztette a Katholikus Nő című folyóiratot, kegytárgyüzletet vezetett, felügyelt a 
szegények menházában, és családokat látogatott. 1934-től megbízták a szlovenszkói 
magyar nők szervezésével. Esterházy Lujzával létrehozták a Katholikus 
Nőszövetséget, Sára 1937-ig a mozgalom országos vezetője volt. Állandó 
levelezésben állt nyolcvan egyesületi vezetővel, kurzusokat szervezett, beutazta a 
Felvidék és Kárpátalja városait, előadásokat tartott katolikus lányoknak és 
asszonyoknak. 1934-ben igen kimerült állapotban visszahelyezték Kassára, ez évben 
nem tehetett fogadalmat. 1937 augusztusában végleg elhagyta Kassát, és Budapestre 
költözött. Az anyaházban mindig olyan beosztást kapott, amilyen munkára épp nem 
volt ember. Egy év alatt tizennyolcféle munkaterületen tevékenykedett. 
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1938–39-ig Sára testvér a szepesi, kassai, 1939–41-ig a técsői majd a rahói járás 
szociális előadója volt. 1939-ben a Katholikus Női Szociális Képzőben is tanított.     
1940 pünkösdjén örökfogadalmat tett. Jelmondata: „Alleluja! Ecce ego, mitteme!”    

(Íme, itt vagyok, engem küldj!) Nevét 1942-ben – amikor a németbarátság miatt sokan 
visszavették eredeti német nevüket – Salkaházira magyarosította. Slachta Margit és a 
Szociális Testvérek Társasága minden eszközzel küzdött az országot elárasztó 
nemzetiszocialista métely ellen. Ez komoly veszélyekkel járt, amit a testvérek 
tudatosan vállaltak. Sára testvér 1940 áprilisában így írt naplójában:                                        
„…a kínzástól ne féljek, az apró testi gyengeségeket fogadjam szívesen, a halálnak 
örüljek”. 1941 februárjától a Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos 
Szövetségének vezetője volt, és a mozgalom lapjának szerkesztője. Három év alatt öt 
új otthont alapított közel háromszáz férőhellyel. Megkezdte a munkásnők főiskolájának 
szervezését. Állandóan utazgatott, tanulmányi és lelkinapokat tartott, gyűléseket 
szervezett. Írásaival határozott katolikus ideológiai programot adott az 
elpogányosodott, fasizálódó közszellem ellenében.  

Egyre jobban égett benne a vágy, hogy felajánlhassa életét „azon esetre, ha 
egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be”. Az engedélyt 
megkapta, és az életfelajánlás – teljes titoktartással – a központi és a kerületi elöljáró 
jelenlétében 1943. szeptember 14-én megtörtént a budapesti anyaház Szentlélek-
kápolnájában. 1943-ban Árpád-házi Boldog Margitot a szentek sorába iktatták. Az 
1944-es ünnepségsorozat keretében március 19-én, Budapesten a Magyar Művelődés 
Házában (ma Erkel Színház) előadták Salkaházi Sára Fény és illat című, Szent 
Margitról szóló misztériumjátékát, mely az isten- és emberszeretet hősies apoteózisa. 
Az előadás után a hatóság berekesztette a Katolikus Dolgozó Leányok és Nők 
Országos Szövetségének ezt követő gyűlését.  A német megszállás idején a szociális 
testvérek kivették részüket az üldözöttek – nem kis bátorságot igénylő – 
menekítéséből. Mintegy ezer ember köszönheti nekik az életét, közülük mintegy 
százan személy szerint Sára testvérnek. A Társaság összes budapesti és vidéki háza 
tele volt hamis papírokkal ellátott bujtatottakkal. 1944. december 27-én a nyilasok körül 
zártak a Bokréta utcai munkásnőotthont, amely Sára testvér vezetése alatt állt. Zsidók 
után kutattak, s négy gyanús személyt, valamint Bernovits Vilma hitoktatónőt őrizetbe 
vették. Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak végszóra érkezett meg. 
Elkerülhette volna a letartóztatást, de nem tette meg. Mint az otthon felelős vezetőjét őt 
is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat – mezítelenre 
vetkőztetve – a jeges Dunába lőtték a Szabadság híd lábánál. A kivégzés előtti 
percben Sára testvér gyilkosai felé fordulva letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy 
keresztet vetett magára. Isten elfogadta életfelajánlását, életáldozata betejesedett. 
Hősies embermentő tevékenységéért a jeruzsálemi Jad Vasem intézet 1972-ben 
felvette a Világ Igazai közé. A Magyar Köztársaság belügyminisztere 1996-ban bátor 
magatartása és helytállása elismeréséül posztumusz Bátorság érdem jelet 
adományozott Sára testvérnek. Emlékét számos emléktábla és emlékhely őrzi, teret és 
rakpartot neveztek el róla. Boldoggá avatási eljárását a Szociális Testvérek Társasága 
1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a Szentszék 1997 januárjában engedélyezte. 
Boldoggá avatási dekrétumát 2006. április 28-án írta alá XVI. Benedek pápa, az 
ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006. szeptember 17-én került sor a budapesti Szent 
István-bazilika előtti téren. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be. 
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3. Boldog Batthyány-Strattmann László herceg, orvos 

Boldog Batthyány-Strattmann László nemcsak a beteg szemeket gyógyította, 
hanem arra is gondja volt, hogy a hit szemeit gyógyítsa, és nyitogassa azokat 
Isten titkaira. A boldoggá avatott hitvallóra és szemorvosra emlékezünk 
liturgikus emléknapján, január 22-én.                                                                            
Dr. Batthyány-Strattmann László (1870–1931) korának különös alakja volt: hercegi 
rangúként polgári foglalkozást választott. Diplomás orvosként, klinikai sebészeti 
gyakorlata közben kórházépítésbe kezdett. 1902-ben Köpcsényben nyitotta meg 
Magyarország első korszerűen felszerelt huszonnégy ágyas vidéki kórházát, amelynek 
hamarosan akkora lett a forgalma, hogy a MÁV különvonatot indított a kis nyugat-
magyarországi faluba.                                                                                                                                                                              
Receptjeit, a felírt szemüveget a gyógyszerészek és a látszerészek ingyen beváltották, 
hiszen László doktor minden hónap végén egy összegben rendezte a számlát. 
Vagyonának nagy részét a szegények gyógyítására áldozta. 
Címerének jelmondata: Hűséggel és szeretettel. A trianoni békediktátum 
következtében Köpcsényt Ausztriához csatolták (mai neve: Kittsee), a szegények 
orvosa ekkor körmendi kastélyába költözött népes családjával. Mivel birtokainak nagy 
része a határokon túl rekedt, kórházépítésbe már nem kezdhetett, így kastélyában 
rendezte be új kórházát a szembetegek számára. A gyakorlati szemészet művelője 
volt. Rendkívüli kézügyességének köszönhetően kiváló műtőorvos hírében állt: napi 
nyolcvan-száz beteget látott el feleségével, aki egyben az asszisztense is volt. Műtéti 
technikája elismerést váltott ki szakmai körökben. Általános orvosi érdeklődése az 
egész tudományágat felölelte, szakmai kapcsolatai révén állandóan tudomása volt a 
szemészet legújabb eredményeiről. Kevés tudományos publikációja jelent meg, de 
működéséről tudtak az ország határain kívül is. Számos társaság tagjai sorába 
választotta, de ő ritkán látogatta üléseiket. Minden idejét a gyógyításnak szentelte.                                                                                       
A „szegények hercege”, dr. Batthyány-Strattmann László világosan látta a vidék köz- és 
egészségügyi elmaradottságát, ezért karitatív tevékenységével, a maga eszközeivel 
igyekezett segíteni a rászorulókon.                                                                                         
Feleségével, Coreth Mária Teréziával tizenegy gyermeket neveltek fel szeretetben és 
mély istenhitben. Szívesen volt gyermekei körében, akik rajongva szerették 
édesapjukat.                                                                                                                                         
Élete utolsó évtizedeiben naponta elimádkozta Szűz Mária kis zsolozsmáját, 
családjával együtt szentmisét hallgatott, este rózsafüzért imádkozott. 1916-ban 
feleségével, Ödön fiával és sógornőjével belépett a ferences harmadrendbe.  
Operáció előtt és alatt mindig imádkozott, s gondoskodott betegei lelki gondozásáról is.                                     
A szegények orvosa volt: „orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között”. 
Sok szenvedés után, hatvanéves korában hunyt el 1931. január 22-én.                                                  
Már másfél évtizeddel a halála után elindították boldoggá avatási ügyét, amely a 
következő évtizedek politikai helyzete miatt hosszú időre megtorpant. A perújrafelvétel 
és az azt követő eljárás azonban eredményes volt:                                                                   
Batthyány-Strattmann Lászlót 2003. március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta. 
Széll Kálmán professzor vehette át először a Boldog Batthyány László-díjat. 
Új orvosi díjat alapított a Szombathelyi Egyházmegye Boldog Batthyány-Strattmann László 
emlékére. 

 
 

https://magyarkurir.hu/hirek/szell-kalman-vehette-at-elso-alkalommal-boldog-batthyany-laszlo-dijat
https://magyarkurir.hu/hirek/szell-kalman-vehette-at-elso-alkalommal-boldog-batthyany-laszlo-dijat
https://magyarkurir.hu/hirek/szell-kalman-vehette-at-elso-alkalommal-boldog-batthyany-laszlo-dijat
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Szent Gellért  remete, püspök és vértanú 
                                                                                                                                                              

Szent Gellértre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fővédőszentjére emlékezünk 
liturgikus ünnepén, szeptember 24-én. Népünk kereszténnyé válásának kezdetén 
vezérelte hozzánk Isten, hogy Imre herceg nevelőjeként, remeteként, püspökként 
és vértanúként szolgálja Istent és a magyarság krisztusi hitre térését.                                      
Szent Gellért Velencében született 980 körül. Kisgyermek volt, amikor szülei a Szent Márk-

székesegyházzal átellenben lévő Szent György-szigetre vitték. Úgy látszott ugyanis, hogy 

György nevű fiuk (Szent György napján született, ezért kapta a keresztségben ezt a nevet) nem 

marad életben. Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a sziget bencés szerzeteseinek imájára 

meggyógyul, Istennek szentelik az életét, és mindjárt a monostorban hagyják. A gyermek 

fölgyógyult, ott maradt, és fokozatosan bevezették őt a kor szellemi és Szent Benedek rendjének 

lelki életébe. A Gellért nevet édesapja tiszteletére vette föl, aki szentföldi zarándokútja során 

halt meg. Huszonöt éves korában rendtársai perjellé választották, majd Vilmos apát javaslatára, 

tudásának elmélyítése céljából másodmagával Bolognába küldték, hogy később elfoglalhassa a 

kolostori iskola egyik tanári posztját. Harminckét évesen tért vissza a Szent György-szigeti 

monostorba, Vilmos apát halála után megválasztották apátnak, azonban három év múlva 

lemondott, hogy a Szentföldre indulhasson. 

Gellért 1015-ben indultak útnak két társával Zára (ma Zadar) felé. A tengeri vihar azonban Isztria 

partjai felé sodorta őket. Ott a Parenzo (ma Poreč) melletti Szent András-sziget kikötőjében 

vetettek horgonyt, és a sziget bencés monostorában találtak menedéket.                                   A 

kényszerpihenő közben Gaudentius pannonhalmi apát szerette volna megnyerni Gellértet 

magyarországi kolostoralapítási és térítői tervének. Ő azzal a nem titkolt szándékkal engedett 

unszolásának, hogy Magyarországon keresztül könnyebben eljuthat majd a Szentföldre. 1015. 

május 3-án érkeztek Pécsre, Mór püspökhöz. Vele és Asztrik pécsváradi apáttal innen 

Székesfehérvárra, István királyhoz mentek, aki megbízta Gellértet fia nevelésével.            

Nyolcéves volt ekkor Imre herceg, Gellért hét évig nevelte az esztergomi királyi palotában. Ezután 

a bakonybéli remeteség évei következtek.                                                                                1028-

ig maradhatott a monostor csendjében és erdei magányában. Ajtony vezér legyőzése után Szent 

István ugyanis rábízta a csanádi egyházmegye megszervezését.                                                         Gellért 

elsőként fölosztotta az egyházmegye területét hét főesperességre, s ezek élére a magával hozott 

papok közül azokat állította, akik tudtak magyarul. Majd a papi utánpótlás biztosítására káptalani 

iskolát szervezett, végül templomokat építtetett, köztük a székesegyházat és a bencés monostor 

templomát, melyet a Boldogságos Szűz oltalmába ajánlott. Tevékenységét István király bőkezűen 

támogatta. Szent István halála után a vallási és trónviszályok idején Gellért a lázadók kezére 

kerül. 1046 szeptemberében az egyik reggel, a Szent Szabina-templomban mondott miséje közben 

látomása volt közelgő vértanúságukról. Az úgynevezett pesti révhez közeledve Vata pogány 

lázadói kőzáporral törtek rájuk, és a püspököt a később róla elnevezett Kelen-hegy szikláiról a 

mélybe taszították. Holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony-templomban                                                              

(a mai belvárosi fő plébánia-templom helyén álló templomban) temették el, később átszállították 

Csanádra. Szent László uralkodása idején, 1083-ban avatták szentté István királlyal és Imre 

herceggel együtt. 

 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-mor-puspok
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-istvan-kiraly-magyarorszag-fovedoszentje
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-imre-herceg
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4. Szent Imre herceg 

November 5. Szent Imre herceg ünnepe. A magyar ifjúság védőszentjére 
emlékezünk. István király és Gizella királyné gyermekei közül csak két fiú neve maradt 
fenn: Ottóé, aki valószínűleg 1000 előtt született (a krónikák szerint 1002 előtt 
keresztelték meg, s korán meghalt), valamint Imréé. Imre nevét valószínűleg anyai 
nagybátyja, a később szentté avatott II. Henrik német-római császár után kapta.  1000 
és 1007 között született Székesfehérváron. Életéről krónikák és legendák alapján 
vannak csak ismereteink. 

„A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből, mint a cédrus a Libanonról (Zsolt 91,13), 
Szent Istvántól, Magyarország első királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve 
ragyogóan tündökölt” – olvasható Szent Imre 1110-ből származó legendájában. 

Imre herceg neveltetésére nagy gondot fordítottak: oktatását 1015-ben Gellért püspök 
vette át. Hét éven keresztül tanította Imre herceget latinra, elvégeztette vele a kor 
legmagasabb iskolai fokozatait; a tudományok mellett a vallásba, valamint a papi élet 
rejtelmeibe is beavatta.A herceg aztán tizenöt éves korától István király mellett 
nevelkedett, számára íródtak az Intelmek. Elsajátította az államirányítás tudományát, a 
hadvezérséget és a diplomáciát. Az 1020-as évek végén elfoglalta a trónörökös 
hercegeket megillető dukátust (valószínűleg a bihari dukátust), és apja rá bízta a királyi 
sereg parancsnokságát is. A huszonhárom éves Imre herceg kész volt az uralkodásra, 
így megfelelő feleséget kerestek számára. Édesapja kívánságára megházasodott, de 
feleségével szűzi életet élt, minthogy – legendája tanúsága szerint – a veszprémi Szent 
György-kápolnában égi szózatot hallott, hogy testi-lelki szüzességben töltse életét:                           

„Megtörtént, hogy mikor egyik éjjel titokban, csupán egyetlen szolgát magához véve 
imádkozni ment abba az igen ősi és ódon templomba, amit Veszprém városában 
Krisztus drága vértanújának, Györgynek a tiszteletére építettek, hogy ott imádságba 
merülve magában azt fontolgassa, milyen még kedvesebb dolgot ajánlhat fel Istennek, 
hirtelen nagy ragyogással világosság árasztotta el az egész templomot. Isteni hang 
bent a magasban így szólt: »A legkiválóbb dolog a szüzesség! Lelked és tested 
szüzességét kívánom tőled. Ezt ajánld fel, ebben a szándékodban tarts ki!«”             
 
Imre herceg 1031. szeptember 2-án halt meg, miután vadászat közben egy vadkan 
megsebezte, valószínűleg a bihari Igfon-erdőben. Itt épült fel a 11. és a 12. század 
fordulóján a Szent Imre-apátság a herceg szentté avatása után. Holttestét az akkor 
még épülő fehérvári bazilikában helyezték el. Halálakor és halála után sok csodás 
esemény történt a legenda szerint, az egyik ilyen Szent Euszébioszhoz kötődik. 
 
„…ugyanabban az órában, amelyikben Szent Imre meghalt, Szent Euszébiosz, a 
palesztinai Caesarea érseke, amikor a papsággal és a néppel együtt körmenetben 
vonult, angyalok kellemes hangját hallotta a magasban. Szívét egészen kitárva 
Pannónia első királyának, Szent István fiának, Szent Imrének a lelkét látta felfelé 
vitetni. De ott volt az ördögök sokasága is, mintha valamit még felfedezhetnének 
benne, hogy ennek a nagy hitvallónak még valami akadályt állíthassanak. És amikor 
Szent Euszébiosz ezen a látomáson elcsodálkozott, ugyanebben az órában hallotta 
felülről, hogy Szent Imre lelke ujjongással vitetett a mennybe. Ugyanez a látomás és a 
kellemes dallam is Szent Euszébiosz imádságára egy esperesnek is megmutatkozott.”  
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VII. Gergely pápa Szent László király uralkodása idején, 1083. november 4-én István 
királlyal és Gellért püspökkel együtt avatta szentté Imre herceget.                                           
Ünnepe november 5-ére került. Emléknapjához fűződő hiedelmekről és 
hagyományokról nem tudunk. A szent herceg neve keresztnévként mégis igen 
népszerű, sőt családnévként is (Imre, Imreh stb.) ismert.                                                                                                                     
 

6.  Szent István király  

Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és művét idézzük 
fel liturgikus ünnepén, augusztus 20-án. 

A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki 
magának. Nyugat felé fordult, és megnyitotta az ország kapuit a kereszténység előtt. 
Beengedte az országba Pilgrim passaui püspök követeit. Egyes források szerint a bajor 
papok egyike keresztelte meg őt és kisgyermek fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében 
és lélekben történt szent újjászületésekor a passaui egyházmegye védőszentje után az 
István nevet kapta. Az Érdy-kódex leírása szerint Géza felesége, Sarolta csodálatos 
álmot látott fia születése előtt. Egy tündöklő, égi fényben megjelent férfi szólt hozzá: 
bízzál Istenben és légy bizonyos benne, hogy fiat szülsz, ki először visel ebben az 
országban koronát, és majd a népen királyként uralkodik. A keresztségben az én 
nevemet add neki. Sarolta kérdezte, hogy ki ő? Mire a férfi így felelt: én vagyok István, 
a hívők közül legelső, ki Jézusért a mártírkoronát kiérdemeltem.                                    
A Hartvik püspök által a 12. században írt legenda így beszéli el István születését és 
megkeresztelését: 

 „Közben megszületett a fejedelem Istentől megjövendölt fia, akit a próféta szerint 
ismert az Úr, még mielőtt a méhben megfogant volna, és akinek, mielőtt megszületett, 
első vértanúja nevét adta. Ezt Isten kedveltje, Adalbert püspök, hite őszinteségéért a 
keresztség fehér ruhájába öltöztette, és ő lett lelki gyámola. Akkor az István nevet 
kapta; hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István a görög nyelvben, korona a 
latin beszédben. Mivel Isten azt óhajtotta, hogy e világban is királyi hatalom koronázza, 
s a jövőben váltsa fel az örökké tartó boldogság koronájával, kijelölte őt az örök, el nem 
múló dicsőség elnyerésére.”    

Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt 
biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát, 
Koppányt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban 
messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, 
hogy a megtérést elmélyítse. Adalbert bérmálta meg a fejedelmi ifjút. Ő közvetítette 
995-ben az István és a bajor hercegnő, Gizella között létrejött házasságot is. Az ifjú 
trónörökös atyja halálakor, 997-ben vette át a hatalmat. Azonban véres csatákat kellett 
még vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. Koppány fölött Veszprém mellett aratott 
győzelmet, ezzel megmentette az országot a pogányságba való visszahullástól. A 
Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése pedig Bizánchoz való 
csatlakozásunk tervét hiúsította meg. Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, 
sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfivá avatta. 
Politikai, vallási és társadalmi szempontból egyaránt ő teremtette meg Magyarországot, 
ő jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-gizella


- 10 - 

A magyar katolikus egyházat is ő teremtette meg. Szerzetes papokat hívott 
Bajorországból, Csehországból, Olaszországból – bencéseket, Dél-Magyarországra 
pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhalmán) 
apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és 
gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális életnek. István elrendelte a vasárnap 
megszentelését és minden tíz falu számára templom építését. Saját költségén emelt 
Esztergomban, palotája közelében székesegyházat, Veszprémben női apátságot 
építtetett, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál-templomot.                                 
Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, 
annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Nem nyúlt azonban a régi mondákhoz és 
énekekhez; a pogány korból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, 
megőrizte vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. 

István a keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben 
bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot 
építtetett. 

Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetes II. Szilveszter 
pápához fordult István jogai megerősítéséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság 
méltóságára emelkedjék, és már eleve kizárjon mindenféle függőséget a német 
birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal 
szorosabban egybekapcsolja. Asztrik kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott 
keresztet és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és egyházi 
főméltóságokat nevezhessen ki. 

Istvánt az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Esztergomban. Ez 
egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének 
elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi 
szervezetet adott: országát tíz püspökségre osztotta, köztük két érsekséget alapított 
Esztergomban és Kalocsán. Mint uralkodó István tudatában volt Isten előtti 
felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában évente 
letette hivatalát annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, 
hogy hatalmát Istennek áldozza. 

„Miután Krisztus katonája legyőzte az ellenséget, lelki örömmel eltelve elhatározta, 
hogy minden képességét és minden szándékát az evangélium magjának melegágyává 
teszi. Alamizsnálkodással és imádkozással töltve idejét gyakran borult a szentegyház 
padlójára, s könnyeit hullatva bízta Isten akaratára tervének teljesedését, hogy az, aki 
az Úr nélkül mit se tudna tenni, ha az Ő rendelkezésének betöltése segíti, a kitervelt jót 
erényes kezdeményezésekkel véghez vihesse.” (Részlet a Hartvik-legendából) 
Lelki arculata az Intelmekben (műfaja szerint „fejedelemtükörben”) is kirajzolódik, amely 
fiának, Imre hercegnek készült. Talán nem maga István írta, de mindenesetre az ő 
közelében, politikai s erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Többek között a 
következő uralkodói szabályok találhatók benne: „Uralkodjál szelíden, alázattal, 
békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a 
jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi 
keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az 
országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!” 
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Szent István élete alkonyát beárnyékolta, hogy fiát, Imre herceget 1031-ben egy 
vadászat alkalmával egy vadkan halálra sebezte. 

Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét évi uralkodás után halt meg, 
1038. augusztus 15-én, Mária mennybevitelének napján. Halála előtt a Szűzanyának 
ajánlotta az országot. Így vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává. 

„… kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég királynője, e világ jeles 
újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az 
országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot 
mondva lelkemet kezedbe ajánlom (vö. Zsolt. 30,6).” (Részlet a Hartvik-legendából) 
Ikonográfiai hagyományunkká vált, hogy István királyt legtöbbször úgy ábrázolják, 
amint az országot és a nemzetet jelképező Szent Koronát a Boldogasszonynak 
fölajánlja. Ilyen ábrázolás szinte minden katolikus templomunkban látható. 
„A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután országlásának 
negyvenhatodik (sic!) évében, a Boldogságos, minden koron szűz Mária 
mennybemenetelének napján kiragadtatott e hitvány világból és a szent angyalok 
társaságába került. Eltemették a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett Isten 
szentséges anyja, a minden koron szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda történt ott e 
Szent István király érdemeinek közbenjárására, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére 
és magasztalására, aki áldott legyen örökkön örökké, Ámen.” (István király halálának 
leírás a Képes krónikában) 

István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé 
és Magyarország eszményévé magasztosodott. Benne és vele a korona, királyság és 
nemzet szinte misztikus egységgé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti 
búcsújáró hellyé vált; számos ima meghallgatás és csoda történt ott. 

Szent László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar püspökök, 
apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette Istvánt, Imrével és annak 
nevelőjével, Gellérttel együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással. 
 

A Szent Jobb 

István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is. XI. Ince pápa 1686 
novemberében – Buda visszafoglalása alkalmából – az egész egyházra kiterjesztette 
szeptember 2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar 
egyház augusztus 20-án ünnepli. Ezen a napon az ünnepi szentmise után minden 
évben ünnepélyes körmenetben viszik a Szent István-bazilika körül szent királyunk 
épen maradt jobb kezét, a magyarság legtiszteltebb, szimbolikus jelentőségű 
ereklyéjét, a Szent Jobbot. 

 

 

 

 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-imre-herceg
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-laszlo-kiraly-70575
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-gellert-puspok-es-vertanu
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5. Szent László király                                                                                                                                  
Szent királyunkra, Lászlóra emlékezünk liturgikus ünnepén, június 27-én. 

„Boldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes 

nemzetségéből. Kétségtelen édesatyja a nevezetes első Béla, a hírneves András király 

öccseura; alkotóereje szorgalmából azon években, midőn uralkodott, az állam, sőt az egész 

Pannónia annyira rendezetten s meggyarapodva virágzott, hogy boldog István király ideje 

óta törvények, szabadság és bőség tekintetében soha még ily csodálatosan nem csillogott. 

Minden korábbi állapotánál gazdagabban Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét 

a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rangban és dicsőségben szinte 

valamennyi vidéket legyőzni” – olvassuk Szent László 1192 után keletkezett legendájában. 

A belső viszályok okozták, hogy László nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta 

meg a napvilágot. Születésének éve 1046-ra tehető. Atyja I. Béla magyar király (1060–1063) 

volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. 

László bátyja, Géza 1074 és 1077 között uralkodott. László kétszer házasodott. Első 

felesége, akinek nevét nem ismerjük, valószínűleg magyar főnemesi családból származó 

leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz herceg vette feleségül. Majd 

özvegységre jutva Rheinfeldi Rudolf német ellenkirály leánya, Adelhaid lett a felesége, 

akitől Piroska nevű leánya született, akit János bizánci császár vett el feleségül, és Iréne 

néven bizánci császárné lett. Keleten szentként tisztelik. Az ország védelmében László még 

mint fiatal herceg kitüntette magát. 1068-ban, Salamon uralkodása idején az úzok (fekete 

kunok) betörtek az ország keleti részébe. A Kerlés melletti ütközetben László döntő szerepet 

játszott a győzelem kivívásában. Emellett üldözőbe vette az egyik menekülő kun vezért, aki 

egy magyar leányt vitt magával. Kiszabadította a lányt, jóllehet előzőleg már súlyos sebet 

kapott a csatában. E hőstette legendává vált, a következő századokban számtalan magyar 

templom falán megfestették. László ugyancsak döntő szerepet játszott a Salamon király és 

Géza bátyja közötti testvérharcban: a mogyoródi csatában (1074) bátyját győzelemre 

segítette, s uralmát biztosította.A Képes krónika szerint 1077-ben,  

„amikor a magyarok meghallották, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk 

öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt 

választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel 

rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, 

hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott 

föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol 

a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.” 

László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás kísérte. Vallásos lelkületét anyjától, a 

vitézséget atyjától örökölte. Még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket 

kellett átélnie: a testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd az évekig húzódó 

viszályt Salamon király és Géza bátyja között. Így korán megedződött az élet iskolájában, s 

korán előkészült küzdelmes uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis a belső rend 

megszilárdítása és a külső határok biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/piroska-egy-arpad-hazi-magyar-kiralylany-bizanci-tronon-012
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„Mikor pedig a királyi méltóság feladatát méltó módon elvállalta, szavakkal nem lehet 

kifejteni, mennyire s miképpen látta el. Mert nem hajlott szíve a felé áramló gazdagságra (vö. 

Zsolt 61,11) vagy más földi javakra: lelke mélyén mindig az örök jóra gondolt, arra vágyott 

kielégíthetetlen kívánsággal, azt kutatta, szüntelen nagylelkű munkálkodással. Hiszen nem 

kételkedett, hogy minden, ami számára kívánatos: Isten, s minden lelki erénye az ő felségére 

irányult; megőrizte a királyi méltóságot, kinek-kinek megadta a magáét, Istent magáért 

szerette, a világi hívságokat Isten kedvéért. Hűséges és odaadó volt tehát a Teremtőhöz 

fogadalmakban és felajánlásokban, jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az 

alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója 

volt. Jóságos hát indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, 

állhatatos az ígéretben, igazságos az ítéletben, derűs a korholásban, s az ítéletek 

mérlegelésekor nem annyira ítélni félt, mint megítéltetni: úgy hitte, őt magát inkább fenyegeti 

rettenetes ítélet, mint azokat, akiket ő ítélt meg. Ezért az igazság szigorát az irgalom 

szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hagy alattvalói inkább szerették, mint félték. 

Mert az ország kormányzása néki nemcsak rangot adott: gondot is. Nem a maga, hanem – az 

apostol szerint – Jézus Krisztus javát kereste (vö. Fil 2,21) kesergés nélkül. Ezért a tények s 

elnevezésük sajátságai miatt mintegy nevét változtatva, minden népe kegyes királynak 

hívta.” (Részlet Szent László király legendájából) 

László nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása is. Az úz, kun és besenyő 

betörések tapasztalatai pedig arra bírták, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett 

területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási szervezetet, ily 

módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati 

részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 

vármegyéből álló vármegyei rendszert. A politikai szervezés munkájával párhuzamosan 

haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése, továbbfejlesztése. A 

meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a 

megkezdett templomépítéseket befejezte, ahogy a váci székesegyházat is, újakat épített 

Váradon és Gyulafehérváron, valamint kolostorok egész sorát alapította. A kalocsai érseki 

egyházmegyét átszervezte, székhelyét Bácsra helyezve át, ahol 1091-ben megalapította az új, 

zágrábi püspökséget Szent István tiszteletére, de a kalocsai érseknek alárendelve. László 

nevéhez fűződik az igazságszolgáltatás újjászervezése is. Az évtizedes testvérharcban és az 

egyéb belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen 

elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezért 

uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében 

szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az 

előkelő és gazdag embereket sem. Aki egy tyúk értékénél többet lopott vagy elorzott, 

fölakasztották. Az emberölést sem torolták meg ilyen szigorúan. Az 1085 táján keletkezett 

újabb törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a szigorú rendszabályok hatásosak voltak, s 

egyiket-másikat enyhíteni lehetett. László király az egyházi személyek életviszonyait is 

szabályozta. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága 

ügyében, tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök 

megtartását. Ugyanez a zsinat büntetéssel sújtotta a pogány szokásoknak hódolókat, és 

szabályokat léptetett életbe az erkölcsi élet védelmére, mind a házasságon belül, mind azon 

kívül. Közismert volt László vendégszeretete is. Nem egy királyi vagy fejedelmi sarj talált 

nála menedékre. Udvarában neveltette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint 

András király Dávid nevű fiát, s egy ideig Salamont is udvarában tartotta, mindennel ellátva 

őt rangjához mérten, amíg csak önként el nem távozott az országból. 
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A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor a király 1083-ban 

saját nemzetéből adott szent példaképeket a magyar népnek: júliusban szentté 

avattatta András és Benedek zoborhegyi remetéket, majd Gellért püspököt, augusztus 20-

án István királyt, november 5-én pedig Imre herceget. 

Amikor tehette, László szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul 

meg az alakját körül fonó legendákban is: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező 

katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség 

elé dobott pénzei kővé változnak. Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt, benne 

látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Ez 

azonban nem valósult meg, mert a király 1095. július 29-én az örökkévalóságba költözött. 

Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott, később Váradon helyezték végső 

nyugalomra. 

„Siratta az egyetemes magyarság, a papság és a nép, együtt a gazdag és a szegény (Zsolt 

48,3), a gyászoló ifjak és szüzek (Zsolt 148,12), sötét ruhában, három éven át nem 

táncoltak, és mindenféle hangszer elnémult a gyász ideje alatt. Míglen a hívek a nyári napok 

hősége s a hosszú út miatt haboztak, hogy testét Váradra vigyék-e (ugyanis az ő meghagyása 

szerint ide kellett volna temetni, de úgy látszott, okosabb a fehérvári egyház mellett dönteni, 

minthogy az volt közelebb), egy fogadóhoz értek, ahol a fáradtságtól és a szomorúságtól 

elaludtak. Miután elnyomta őket az álom, a kocsi, amelyre a testet rakták, mindenféle állati 

vonóerő nélkül magától indult Váradra a helyes úton. Felébredvén nem találták a kocsit, és 

vigasztalhatatlanul futkostak szerte a vidéken, amíg meg nem találták a Várad felé magától 

futó szekeret, s a ráhelyezett szent testet.” (Részlet Szent László király legendájából) 

Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté László királyt, mielőtt az Egyház hivatalosan 

megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, 

hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent 

király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy sírjánál döntsenek el 

nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi 

nemzeti zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök perét is. Ezek után az 

Egyház hivatalos lépése sem váratott soká magára. III. Béla király sürgetésére III. Celesztin 

pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. A szent lovagkirály kultusza népe 

körében az idők folyamán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is felülmúlta. 

A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovasszobrát, a Kolozsvári testvérek 

alkotását; a győri székesegyházban őrzött hermája fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is 

sugároz – ez volna a szent király igazi arca. A mindig győzelmes „Bátor László” lett a 

katonák védőszentje, nevének oltalma alatt vonultak a csatába, s ez volt a csatakiáltásuk: 

„Szent László, segíts!” 1684-ben, a törökök elleni fölszabadító háború idején egy külföldi 

fültanú elbeszélése nyomán följegyezték, hogy a katonák a tábortűznél „fél óráig zenéltek és 

magyar víg dalokat mondottak Szent László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe volt”. 

Tisztelete tehát még akkor is elevenen élt. Arany János két költeményben idézte és örökítette 

meg szent királyunk csodás tetteit: a Szent László című legendában és a Szent László 

füve című népmondában. 

 

 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-zoerard-andras-es-benedek-remetek
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-gellert-unnepe
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-istvan-kiraly-magyarorszag-fovedoszentje
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-imre-herceg-2014
http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/vs185302.htm#13
http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb01.htm#03
http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb01.htm#03
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6. Árpád-házi Szent Margit szűz 

Szent Margitra, a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára emlékezünk 
ünnepén, égi születésnapjának 750. évfordulóján. Az Árpád-házi királylány 1270. 
január 18-án, huszonnyolc éves korában halt meg. 

Margit 1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (a mai Horvátország területén). 
Nevét Antióchiai Szent Margit, a középkor egyik legtiszteltebb női szentje után kapta, 
akinek ereklyéit Margit nagyatyja, II. András a Szentföldről hozta magával. Margit 
apja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő 
volt. Édesanyja még a szíve alatt hordozta, amikor a tatárok Batu kán vezetésével 
1241-ben betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a 
Sajónál, de súlyos vereséget szenvedett, és Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők a 
születendő gyermeket Istennek ajánlották, és megtörtént a lehetetlen: messze Belső-
Ázsiában meghalt a nagykán, s Batu a Duna–Tisza köze táján meghódított hatalmas 
területeket hátrahagyva összegyűjtötte lovasait, és sietve távozott kelet felé, hogy le ne 
maradjon az osztozkodásról. Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: 
amikor Margit hároméves lett, a veszprémi domonkos nővérek gondjaira bízták. A 
domonkosok rendi családja, amelyben Margit felnövekedett, akkor még csak néhány 
évtizede létezett. Béla király leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén 
(Nyulak szigete, ma Margit-sziget), Buda közelében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-
ben. Atyja kétszer is fölkereste Margitot a kolostorban házassági ajánlattal, mindkét 
alkalommal biztosítva őt arról, hogy a fölmentést Róma minden bizonnyal meg fogja 
adni, hiszen a kilátásba helyezett házasságok igen nagy politikai előnyökkel járnának. 
Margit mindkettőt határozottan visszautasította, atyját pedig emlékeztette arra, hogy ő 
ajánlotta föl egykor Istennek. A fennmaradt szentté avatási akták Margit nővér- és 
kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását is tartalmazzák. 
Ezekből kiderül, hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú 
megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő 
betegek szolgálatában való hősies kitartás. Nagyon gyorsan és erélyesen leszoktatta 
nővértársait arról, hogy benne bármi módon is a királylányt tiszteljék. Egy szolgáló, akit 
csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a szentté avatási akták szerint 
így tanúskodott: „Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint 
mi, szolgálóleányok.” 

Amikor megkérdezte Margittól egy nővér, hogyan kell imádkozni, ő csak elmosolyodott. 
A szent királylány életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a négy 
egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, 
magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.                             
Margit 1270. január 18-án, huszonnyolc éves korában halt meg, szeretettől és 
vezekléstől elemésztve. Halála óráját derűs arccal előre megmondta László király 
leánya, Szent Piroska ünnepére. Nemzetünk és rendje már kezdettől fogva boldogként 
tisztelte, sírjához zarándokok érkeztek, és hamarosan csodákat emlegettek. Különös 
tiszteletben részesült véluma (apácafátyla), mely meggyógyította IV. (Kun) László 
királyt.  V. István (Margit bátyja) leányának, Magyarországi Máriának (1258 körül – 
1323) köszönhetően, aki nápolyi királyné volt, Margit tisztelete gyorsan elterjedt 
Itáliában. Első ábrázolásai itt születtek. Védőszentje elsősorban a magyar ifjúságnak, a 
nevelő- és gyógy intézményeknek, és békességszerzőként is tiszteljük. 
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Boldoggá avatási perét sohasem fejezték be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is 
engedélyezték. 1943-ban avatta szentté XII. Piusz pápa.  A magyar nyelvű Margit-
legenda forrása egy 1300 körül készült és Marcellusnak, Szent Margit lelkiatyjának 
tulajdonított latin nyelvű legendaváltozat volt. A fordításra 1300 és 1320 között 
kerülhetett sor, majd a nehezen érthető szöveget 1360 és 1409 között átdolgozták. A 
legenda Ráskai Lea 1510-ben készült másolatában maradt fenn. 

7. Árpád-házi Szent Erzsébet asszony 

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepe. A középkor egyik 
legismertebb és legkedveltebb szentjére emlékezünk, felidézve élettörténetét. 
Erzsébetet évszázadok óta nagy tisztelet övezi, Sík Sándor „a női eszmény 
megtestesülésé”-nek nevezte őt. 

Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Szülei II. András király és merániai 
Gertrúd voltak. Életének első négy évében a magyar királyi udvarban nevelkedett, majd 
eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal. A kis menyasszony fényes kísérettel és 
kincstárnyi hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták 
nevelni, hogy jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását. 

A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét 
évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette. Leendő anyósa, Zsófia asszony 
ellenben egyre növekvő rosszallással figyelte. Nemcsak apró, túlzásnak minősített 
vallási gyakorlatai zavarták (Erzsébet például ismételten megszakította játékait, hogy, 
mint mondta, ,,Istent szeresse”), hanem az is, hogy teljes természetességgel magával 
egyenrangú társnak tekintette a legegyszerűbb gyermeket is. Mindezeken túl pedig 
nem volt hajlandó alkalmazkodni az udvari élet előírt formáihoz, temperamentumos és 
szenvedélyes volt, minden körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. Lajos vette 
védelmébe, és aránylag korai házassággal – Erzsébet tizennégy éves volt – 
szilárdította meg helyzetét a várban. 

Boldogságuk teljes volt, a feljegyzések szerint Erzsébet férjét hazavárva messzire 
elébe lovagolt, és csókokkal, viharos örömmel üdvözölték egymást. A szent életű 
asszony legbensőbb titka és egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy tökéletes 
összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Lajos tizennyolc 
évesen korában, apja halála után átvette a hatalmat Türingiában. Erzsébet a vár alatt 
nagy házat építtetett, befogadta a zarándokokat és koldusokat, és ápolta a betegeket. 
Az udvar rosszallása ellenére Lajos támogatta felesége jótékony cselekede 

Hat év boldog házasság után Erzsébet özvegy lett. Férje halála után gyermekeivel 
együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de 
béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt 
segítségére, dolgozott, ápolta a betegeket, megvarrta ruháikat. Később Marburgba 
költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és élete hátralévő esztendeit a betegek 
és rászorulók gondozásának szentelte. 1228 nagypéntekén néhány ferences barát 
jelenlétében lemondott a világi javakról; kórház építésébe kezdett, ahová befogadta a 
földönfutókat, betegeket, és ő maga gondozta őket. 1231-ben november 16-áról 17-ére 
virradó éjszaka halt meg Marburgban. Huszonnégy éves volt. Három és fél esztendővel 
később, 1235. május 26-án, pünkösdkor IX. Gergely pápa iktatta a szentek sorába 
Erzsébetet. Sírhelye fölött, tiszteletére szentelték a marburgi székesegyházat.  
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Emléknapját a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november 19-én 
ünnepeljük. Kultusza a 13. századtól kezdve szinte egész Európában elterjedt. 
A feleségek, a fiatal anyák, a ferences harmadrend és a szolgáló szeretet 
védőszentje.  Az Erzsébethez fűződő egyik legismertebb történet az úgynevezett 
rózsacsoda. Egy alkalommal kötényében kenyeret vitt a szegényeknek.                              
Férje megállította, megkérdezte, mit visz benne. Erzsébet azt felelte, hogy rózsát, s 
amikor megmutatta kötényét, valóban rózsák voltak benne. E történet alapján az 
ábrázolásokon a rózsák váltak Szent Erzsébet legfőbb ikonográfiai attribútumává.    
Egy másik legenda szerint Erzsébet egyszer férje ágyába fektetett egy leprás koldust. 
Hazatérő férje a szobába rontva a megfeszített Krisztust találta az ágyban, és ekkor 
értette meg felesége „esztelen” szeretetét. Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent 
Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, 
hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

Erzsébet napját a régi magyar egyház pirosbetűs ünnepként ülte meg. Népi kultuszáról 
keveset tudunk, elhalványodott, vagy a szakkutatás késett el a földerítésével. Neve 

gyermekjátékokban, pünkösdölőkben bukkan fel. 

Az Erzsébet név évszázadokon át a legkedveltebb magyar női keresztnevek egyike 
volt. Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája című oratóriumával tisztelgett a szent előtt. 
 

10.Kassai vértanúk 
 
Akik gyönyörűségesnek tartották Istenért meghalni – Szent Márk, István és 
Menyhért kassai vértanúk. A pontosan 400 évvel ezelőtt vértanúságot 
szenvedett kassai vértanúkra emlékezünk ünnepükön, szeptember 7-én. 
Márk 1588-ban született Križevacban. Családi neve valószínűleg Stjepinac 
volt. Középiskolai tanulmányait Grazban végezte, ugyanott hallgatott bölcsészetet is. 
Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, a római Collegium 
Germanicum et Hungaricumba 1611-ben, ahonnan pappá szentelve tért haza négy év 
múlva. Hamarosan Pázmány Péter érsek fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak az Oláh 
Miklós prímás által létesített nagyszombati papnevelő intézetbe. 1618-ban már 
esztergomi kanonok, komáromi fő esperes, valamint a káptalan Széplakon levő 
birtokának uradalmi igazgatója Márk. Itt is kapcsolatban maradt nevelőinek és 
tanárainak szerzetesrendjével, a jezsuitákkal. Széplaki jószág igazgatósága idején 
részt vett 1619 júliusában azon a nyolcnapos lelkigyakorlaton, amelyet Homonnán 
tartottak, s amelynek végén Márk későbbi vértanútársa, Menyhért letette utolsó 
szerzetesi fogadalmát. 

Menyhért, családi neve Grodziecki, a sziléziai Cieszynben született egy – a galíciai 
Grodekből származó – lengyel családban, valószínűleg 1584-ben. Gimnáziumi 
tanulmányait Bécsben végezte, majd 1603-ban Brünnben (ma: Brno) belépett a 
jezsuita rendbe. Teológiai tanulmányait Prágában folytatta, ahol 1614-ben kinevezték a 
Szent Vencel-kollégium igazgatójává. 1618-ban beosztották tábori lelkésznek a kassai 
helyőrség német és különféle szláv anyanyelvű katonái mellé. 
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István 1582-ben született az erdélyi Alvincen. Az ősi szentmiklósi és óvári Pongrácz 
család sarja, amely család már a 13. században szerepet játszott az akkori Észak-
Magyarország történetében. Középfokú tanulmányait Kolozsvárott végezte a jezsuiták 
kollégiumában. 1602-ben lépett be a brünni jezsuita noviciátusba. Ezt követően 
Klagenfurtba, Laibachba (ma: Ljubljana), majd Grazba került. 1615-ben került 
Homonnára a jezsuita kollégium tanárának és hitszónoknak. Kassára őt is 1618-ban 
küldték, hogy ott a helyőrség magyar ajkú katonái, valamint a csekély számú katolikus 
egyházközség lelkipásztora legyen. Érkezését megelőzte a híre: homonnai működése 
annyira sikeres volt, hogy Alvinczi Péter, Kálvin híveinek híres kassai prédikátora 
fölpanaszolta: „Amíg ez az egy jezsuita él, addig felekezetünk nem remélhet nyugtot.” 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem támadása 1619 augusztusában Sárosban találta 
Pongráczot, aki késedelem nélkül Kassára sietett. Ide menekült Bethlen vezérének, 
Rákóczi Györgynek hadai elől Körösi Márk és Grodziecki Menyhért is. 

Amikor Rákóczi hajdúi szeptember 3-án a város falai alá érkeztek, Dóczi András 
császári főkapitány kevés katonájával kilátástalannak látta a harcot, tekintettel a város 
protestáns vezetőségére. Másnap létrejött a város átadásáról szóló szerződés, 
melynek az volt a kikötése, hogy senkinek, se a katolikus híveknek, se a papoknak 
nem esik bántódása. Szeptember 5-én bevonultak a hajdúk a városba, és tüstént 
fölrúgták a megállapodást: Dóczit bilincsbe verték, és elhurcolták Erdélybe. Rákóczi 
meghagyta, hogy a három papot tartsák szigorú házi őrizetben. Kétnapi éheztetés után 
megpróbálták hittagadásra bírni őket. Az első sikertelen kísérlet után szeptember 7-én, 
éjféltájban ismét rájuk törtek, és válogatott kínzások után Márkot és Menyhértet 
lefejezték, Istvánt pedig halottnak vélve egy közeli pöcegödörbe vetették, s mellédobták 
a másik két vértanú testét is. Elvonulásuk után Eperjessy István, a három pap 
házikápolnájának sekrestyése, István nyöszörgésére lett figyelmes. De nem tudott rajta 
segíteni, mert maga sem merte elhagyni a házat, és Hoffmann tanácsos, akihez 
Pongrácz tanácsára fordulnia kellett volna, szintén áldozatul esett a martalócok 
kegyetlenségének. Így 20 órás kínlódás után István atya is meghalt. 

Fél év elteltével Bethlen és a királyi Magyarország képviselői ugyanabban a házban 
folytatták a béketárgyalásokat, ahol a három vértanút megkínozták. A befejező 
díszlakoma után az erdélyi fejedelem táncra kérte föl Forgách Zsigmond királyi nádor 
feleségét, Pálffy Katalint. Ő azonban csak azzal a föltétellel volt hajlandó táncolni 
Bethlennel, ha kiadatja neki a három pap holttestét. Ez megtörtént, és a hitéről meg 
nem feledkező asszony piros selyembe burkoltatta az ereklyéket, amelyeket előbb a 
birtokán levő sebesi templomba, majd a hertneki várba vitetett. 1635-ben szállíttatta 
őket innen a nagyszombati klarissza zárda templomába, e rendháznak ugyanis leánya, 
Forgách Mária volt a főnöknője. Miután II. József föloszlatta a klarisszákat, Batthyány 
prímás engedélyével 1784-ben a nagyszombati Szent Orsolya-rendi apácák 
templomába kerültek a holttestek és fejereklyék. 

A három vértanú boldoggá avatási eljárását még 1628-ban elindította Pázmány Péter 
bíboros, esztergomi érsek. Azonban sokáig kellett várni az eredményre: 1905. január 
15-én Szent X. Piusz pápa népes magyar küldöttség jelenlétében engedélyezte 
nyilvános tiszteletüket. II. János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával, 1995. július 
2-án avatta szentté a vértanúkat. Az esztergomi bazilikában tiszteletükre szentelt 
oltárban őrzik ereklyéiket. 
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11. Boldog IV. Károly király 

Utolsó királyunkra, a 2004-ben boldoggá avatott IV. Károlyra emlékezünk október 
21-én. 

Károly osztrák főherceg 1887. augusztus 17-én született az alsó-ausztriai Persenbeug 
várában. Apja Ferenc József unokaöccse, Ottó főherceg, édesanyja Mária Jozefa 
szász királyi hercegnő volt. Anyja mély katolikus hitben nevelte. Már kisgyermekként 
kialakult benne az érzékenység mások szenvedései iránt. Maria Vinzentia Faunland 
nővér, a soproni orsolyita zárda stigmatizált apácája Károly nyolcéves korában 
megjövendölte, hogy sok szenvedés lesz az osztályrésze. Azt kérte, „burkolják a fiatal 
főherceget imádságba, mert császár-király lesz, aki sokat fog szenvedni, és célpontja 
lesz a pokol támadásainak”. Károly halála után ebből az imádkozó közösségből alakult 
ki a Károly Király Imaliga a népek békéjéért. Károly szerelmi házasságot kötött 
Bourbon-Pármai Zita hercegnővel. Mariazellben kérte meg Zita kezét – a Szűzanyára 
bízták magukat, jegygyűrűjükbe ezt vésették: „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent 
Szülője”. Közös életcéljukat Károly így fogalmazta meg eljegyzésükkor: „Mostantól 
egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk!” 1911. október 21-én házasodtak össze. 
Nyolc gyermekük született. Halálos ágyán a király ezt mondta hitvesének: „Végtelenül 
szeretlek téged.” Gyermekeik nevelésében – a Habsburg családi szokásokkal szemben 
– a szülők is aktívan részt vettek, a színvonalas oktatás mellett boldog, szeretetteljes 
légkört biztosítottak számukra. A király egyik utolsó kívánsága pedig az volt, hogy 
halála után gyermekeit öt magyar bencés szerzetes nevelje. Károly 1914. június 28-án, 
Ferenc Ferdinánd halálát követően lett az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse, 
majd Ferenc József halála után, 1916. november 21-én foglalta el a császári trónt. 
1916. december 30-án koronázták Magyarország apostoli királyává a Mátyás-
templomban. Őszintén szerette és becsülte népünket, magyarul éppen olyan jól 
beszélt, mint németül. Ezt mondta egyszer: „Ha a magyarok a hazájukról beszélnek, 
annyi hűség árad a szemükből.” 

„A királyt látom, térdel az oltár lépcsőjén. 
Innen, a nagy távolságból még ifjabbnak és szokatlanabbnak vélem őt. Önkéntelenül 
Szent Imre herceg alakja tűnik fel a képzeletemben, akinek üvegfestményét itt láttam 
valamikor e templomban. Csak azok érezhették át a király áhítatos, szinte önfeláldozó 
magatartását az Úr szolgái előtt térdepelvén, akik gyermek- és ifjúkorukban sokat jártak 
a templomokba. Olyan volt e percben a fedetlen fejű, fürtös hajú, piros kabátos ifjú, 
mintha most szállna el a mennyekbe a lelke, hogy Istentől kérjen felhatalmazást ahhoz, 
hogy a szent magyar királyok koronáját homlokára tehesse. 
A legnyugodtabb lelkek is bizonyos szokatlan borzongást érezhettek e percekben. A 
király lelke Istennél van. Talán, mint egy hófehér galamb repült fel az égbe, mindig 
magasabbra emelkedvén fénylő szárnyain, túl a földön, túl a felhők borúján, majdnem 
oly kicsiny már, mint egy fénylő csillagocska… És lendülő megadással veti magát az Úr 
zsámolya elé. 
Ekkor térdepelt másodszor IV. Károly az oltár lépcsőin, midőn is olajjal megkenték. 
S ez időtől kezdve úgy járt-kelt a király a ceremóniák előírása szerint, a sekrestyébe, 
ülőhelyére, majd ismét vissza az oltárhoz, mintha valóban távol, Istennél volna a lelke. 
Csodálatos, emberfeletti dolog ez, hitetlen olvasó az Úr 1916-ik esztendejében, midőn 
már csaknem elfelejtettük, hogy van valaki felettünk.” 
                                                    (Részlet Krúdy Gyula A koronázás című írásából) 
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Károly huszonkilenc évesen, a világháború harmadik évében lett császár és király. 
Fiatalon, kormányzati tapasztalatok nélkül indult el földi értelemben sikertelen, de annyi 
jóakarattal teli keresztútján. Uralkodói hivatására úgy tekintett, mint Krisztus 
követésének áldozatos útjára: minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet 
vezérelte, életét értük szentelte. Vallotta, hogy egy uralkodó legszentebb kötelessége a 
béke helyreállítása. Az első pillanattól kezdve ki akarta vezetni népeit az értelmetlen 
háborúból. Ő volt az egyetlen a vezető európai politikusok közül, aki támogatta XV. 
Benedek pápa megbékélést szolgáló erőfeszítéseit. Béketörekvéseiben legnagyobb 
támasza hitvese, Zita volt. 

Már trónra lépésekor kiadott kiáltványában is a béke megteremtését nevezte meg fő 
feladatának: „Mindent meg akarok tenni, hogy a háború borzalmait és áldozatait a 
legrövidebb határidővel megszüntessem, a béke súlyosan hiányolt áldásait népeim 
számára visszanyerjem…” 

* * * 

„Károly király volt az egyetlen tisztességes ember, aki a háború alatt vezető helyen 
állott, de nem hallgattak rá. […] Őszintén akarta a békét, és éppen ezért gyűlölte őt az 
egész világ.” (Anatole France) 
„Mindent inkább, mint csak egy igazságtalanságot. Ez a keresztény lelkiismeret a 
trónon. A háborútól való iszonyodása és szenvedélyes törekvése a béke 
helyreállítására szintén nem csupán a politikai belátásból táplálkozott, hanem abból a 
forró emberszeretetből, melynek forrása nála az istenszeretet volt.” (Apponyi Albert) 
„Minden erejét a béke megteremtésére fordította, támadások és meg nem értettség 
árán is. Ezért napjainkban is követendő példa számunkra, kinek közbejárását kérhetjük 
az emberiség békéjének érdekében.” (XVI. Benedek pápa) 

* * * 

Károly célja egy demokratikusabb és szociálisan igazságosabb birodalom létrehozása 
volt, ahol a trón valódi támasza a népek szeretete és elégedettsége. A rendkívül súlyos 
helyzet ellenére széles körű és példaértékű szociális törvénykezésbe kezdett. A 
magyarországi koronázási lakoma tizenkilenc fogását a budapesti hadikórházakban 
küldette a koronázás estéjén, a magyar országgyűlés által neki és hitvesének 
ajándékozott ötven-ötvenezer aranyat pedig szociális célokra, hadiözvegyek és -árvák 
megsegítésére fordították. Szociális érzékenységét mutatja, hogy ő hozott először létre 
a világon népjóléti minisztériumot, először Ausztriában, majd Magyarországon, 1917-
ben. Az Egyház társadalmi igazságosságról szóló tanítása alapján gyakorolta uralkodói 
hatalmát. 

Egész életét a kötelességérzet és a felelősségtudat jellemezte. Az önuralom rendkívül 
fontos volt számára, ahogy mondta, „ez a legnehezebb uralkodás”. Gyermekkorától 
fogva különleges tisztelettel tekintett az Oltáriszentségre. Akárhol élt, mindig volt a 
lakhelyén egy magánkápolna, ahol az Eucharisztiát őrizték. Éjszakánként sokszor 
imádkozott csöndes magányban az örökmécses fényénél. 

„Egy dolgot lehetett benne, mint uralkodóban, kifogásolni: túl nagy, általános emberi 
jóságát, ami nem az a fajta mindent elnéző jóság volt, hanem igényes, bizalmas jóság.” 
(Egy munkatársa visszaemlékezése Károly királyra) 
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A háború végén IV. Károly magatartása tette lehetővé, hogy Ausztriában további 
vérontás és polgárháború nélkül, békésen valósuljon meg az átmenet egy újabb 
társadalmi rendbe. Ennek ellenére elűzték hazájából. Hazánkba kétszer próbált 
visszatérni mint apostoli király, aki esküt tett a szolgálatra, melyet Istentől kapott. XV. 
Benedek pápa is a Magyarországra való hazatérésre biztatta őt, azt kérte, legyen az 
Egyház védelmére, mert keletről veszedelem fenyegeti Európát, ami könnyen 
katakombákba kényszerítheti ismét az Egyházat, és önkényuralomba sodorhatja a 
népeket. 

„Ha valaha visszatérek Magyarországra, úgy azt bizonyára nem uralkodási vágyból 
teszem. Töviskoronát viseltem eddig, és töviskorona az, amit Magyarország 
visszaadhat nekem. A koronázási eskü mindig azt jelentette számomra, hogy a király 
és a nemzet virágzásban és romlásban egyaránt össze kell, hogy kapcsolódjék.” 

A második visszatérés alkalmával, 1921. október végén a vérontás megelőzése 
érdekében végleg letette kardját. Zitával együtt Tihanyba vitték, a bencés apátságban 
töltötték utolsó magyarországi napjaikat. 

„Legutoljára aggódva léptem be szobájába [Tihanyban]. Azt hittem, megtört, a 
kegyetlen sors iszonyú csapásai alatt levert és vergődő királyt találok, akinek 
vigasztalására alig lehet szavakat, annál kevésbé helytálló érveket találni. […] A király 
fölött nem vonult el nyomtalanul a nagy vihar. Haja megfehéredett. Arcán gondok mély 
vágásai. Ünnepélyesen komoly a megjelenése, amilyen az önérzetes szenvedőké. 
Helyzetével teljesen tisztában van. Nem vár magyarázatot vagy vigasztalást. […] De 
azért rendületlenül bízik és hisz: »Bármit is kell szenvednem, Krisztus Urunk többet 
szenvedett.« Ilyen léleknek fölösleges a vigasztalás. Kikényszeríti csodás erejével a 
bámulatot. Áldozatos élete végén egészen méltó volt az utolsó szó: »Fölajánlom 
életemet váltságul népemért.«” (Csernoch János bíboros, hercegprímás 
visszaemlékezése) 

„Elkeserít, ami történt. Magyarország keservesen fog bűnhődni azért, amiért 
felkent apostoli királyára lőtt, aki nemcsak koronás király, de egy valódi szent!”            
(Batthyány-Strattmann László a második hazatérési kísérlet után) 

Bajánál hagyta el a királyi pár örökre hazánk területét. Az antant dunai hajója innen 
vitte őket száműzetésük helye, Madeira szigete felé. Az Atlanti-óceán szigetén egy 
nyirkos házban, szegénységben élt a királyi család. Károly azonban itt sem veszítette 
el hitét, derűjét. Élete végleg állandó, folytonos imádsággá vált. A mostoha 
körülmények között 1922 márciusában súlyosan megbetegedett a király. A fájdalmakat 
és a szenvedést elfogadta, és engesztelésül felajánlotta népeiért. Halálos ágyán 
mindenkinek megbocsátott, aki elárulta őt. Életeszméjét az utolsó napon így 
fogalmazta meg a király: „Igyekezetem mindig és mindenben az Isten akaratának 
lehető legtisztább felismerése és követése volt, az emberileg elérhető legtökéletesebb 
módon.” 1922. április 1-jén hunyt el. Temetésén Antonio Manuel Pereira Ribeiro 
püspök így beszélt: „Madeirának a mai napig kellett várnia a maga szentjére és most 
megtalálta azt. Egy mártírt adunk vissza az anyaföldnek.” Sírja azonnal zarándokhellyé 
vált, szent remeteként, családapaként, vezeklő uralkodóként tisztelték a madeiraiak. 
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Zita Károly halála napjától fogva csak gyászruhát viselt. Hitre és emberségre nevelte 
nyolc gyermeküket. Élete 97. évében halt meg, 1989. március 14-én. Halála 
után térhetett csak haza, a Habsburgok temetkezési helyén, a bécsi kapucinus 
templom kriptájában nyugszik. 

1972. április 1-jén, IV. Károly égi születésnapjának 50. évfordulóján az illetékes egyházi 
bizottság és a család képviselőinek jelenlétében Madeirán sor került a király 
koporsójának fölnyitására; testét romlatlan állapotban találták. 

2003. április 12-én II. János Pál pápa jelenlétében kihirdették a dekrétumot, amely 
elismerte Károly király hősies erénygyakorlatát, életszentségét. Ugyanebben az évben 
december 20-án pápai dekrétum hitelesítette a Károly király közbenjárására 
Brazíliában, 1960-ban történt csodás gyógyulást. 

 

Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án avatta boldoggá az utolsó apostoli magyar 
királyt. Liturgikus emléknapját pedig október 21-ére helyezte. A boldog király ünnepét 
így nem halálának, hanem házasságkötésének évfordulóján üli meg az Egyház, ezzel 
is példás házaséletére irányítva a figyelmet, valamint arra, hogy a házasság a szentté 
válás egyik kitüntetett útja. 

https://www.youtube.com/watch?v=smj4x4PaScQ
javascript:void(0);
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12. Szent Hedvig királynő 

Lengyelország és Litvánia királynőjére, Nagy Lajos király leányára emlékezünk 
liturgikus emléknapján, július 18-án. 

Hedvig 1374 körül született Magyarországon Nagy Lajos magyar és lengyel király, 
valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermekeként. 

Lipót ausztriai herceg fia, Vilmos hitvesének szánták. A házassági ígéret szertartását a 
négyéves Hedvig és a nyolcéves Vilmos között Demeter bíboros, esztergomi érsek 
végezte. Nagy Lajos Vilmossal együtt a magyar trónra szánta Hedviget, de a király 
halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek az idősebb leányt, Máriát 
ültették a magyar trónra, Hedviget pedig a lengyel trónra rendelték. 

A királylány 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én, védőszentjének, Sziléziai 
Szent Hedvignek ünnepén koronázta meg a gnieznói érsek. A lengyelek, akik Hedviget 
királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni, ezért amikor Jagelló 
(litvánul Jogaila) litván fejedelem követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, 
szívesen fogadták, főként, mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép 
megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. Hedvig, bár teste-lelke tiltakozott 
ellene, beleegyezett a nála 28 évvel idősebb pogány litván fejedelemmel kötendő 
házasságba, mert Isten akaratát látta benne. Ulászló 1386 februárjában testvéreivel és 
kíséretével együtt megkeresztelkedett Krakkóban. Hedvig a Wawel katedrálisában 
nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét, majd február 18-án 
Jagelló Ulászló felesége lett. Március 4-én Ulászlót lengyel királlyá koronázták II. 
Ulászló néven. 

A királynő tevékenyen részt vett az állam életében. Elérte azt, amit sem törvény, sem 
fegyver nem tudott elérni: a pogány Litván Fejedelemséget a kereszthez vezette. Mint 
Litvánia Istentől vezetett apostola gondoskodott az újonnan kereszténnyé vált népről: 
1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára Prágában. Az elszakadt 
Ruténia megtérítéséért is sokat fáradt, fölismerte, hogy csak akkor nyerheti meg őket 
az egyháznak, ha meghagyják nyelvüket és gazdag szertartásaikat. Ezért a szláv 
bencéseket kérte, nyissanak Krakkóban noviciátust. Rómában elérte, hogy a pápa, IX. 
Bonifác engedélyezze a krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását. 

Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát is. Kórházakat 
látogatott, betegeket ápolt, sokat tett a parasztság nyomorának enyhítéséért. 

Köztudott volt róla, hogy legszívesebben a kereszt előtt imádkozott. Saját karizmáját „a 
kereszt balgaságában” foglalta össze. Sok álmatlan éjszakát töltött a Wawel fekete 
feszülete előtt, hogy mindent alaposan átgondoljon és világosságot merítsen 
elgondolásaihoz. „Fac quod vides” – hallotta Jézustól, vagyis: „Tedd, amit látsz! Figyelj 
engem, szemléld az én megfeszített szeretetemet, és tudni fogod, mit tégy.”       
Szentség hírében halt meg 1399-ben. A Wawel-katedrálisban temették el. Wojciech 
Jastrzembiec gnieznói érsek már 1426-ban létrehozta az első bizottságot, melynek 
feladata Hedvig életszentségének kivizsgálása volt. Kiadtak egy okiratot, amely 
megerősítette nyilvános kultuszát. A boldoggá avatási eljárás feltételezhetően akkor 
szakadt félbe, amikor Jagelló Kázmér 1454-ben feleségül vette Habsburg Albrecht 
leányát, Erzsébetet, akinek nagyatyja Vilmos herceg testvére volt. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szileziai-szent-hedvig
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szileziai-szent-hedvig
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A boldoggáavatási eljárás több évszázadig tartó megszakadása ellenére a nép 
szívében elevenen élt Hedvig (Jadwiga) tisztelete és emlékezete. A lengyel püspöki kar 
1933. szeptember 29-én Częstochowában tartott ülésén egyhangúlag elhatározta, 
hogy ismét kéri Hedvig boldoggá avatását. Az eljárást 1950-ben fölújították.  

II. János Pál pápa, még mint krakkói érsek 1974-ben megerősítette Hedvig 
tiszteletének jogosságát, 1979-ben már pápaként kötelező megemlékezést rendelt el a 
krakkói egyházmegye számára. Végül 1997. június 8-án szentté avatta a királynőt 
Krakkóban. 

 
„Sokat vártál, Hedvig, erre az ünnepi napra. Majdnem hatszáz év múlt el halálod óta, 
mely fiatalon ért. Az egész nemzet szeretete övezett téged, aki a jagellói idők kezdetén 
állsz, te, az uralkodóház alapítója; te, a Jagelló Egyetem megújítója. Sokat vártál 
szentté avatásod napjára, arra a napra, amelyen az egyház ünnepélyesen kinyilvánítja, 
hogy az ő hagyományos méretében szent patrónája vagy Lengyelországnak, annak a 
Lengyelországnak, mely közreműködésed által Litvániával és Ruténfölddel egyesült; 
Magyarországon kívül e három nemzet köztársaságának is védőszentje vagy. [...] Ez a 
nap legyen az örvendezés napja, és ne csak számunkra, akik ma élünk, hanem 
mindazok számára is, akik ezen a földön ezt nem érhették meg. Legyen ez a nap a 
szentekkel való közösségünk nagy napja! Gaude, mater Polonia!” 

(Részlet II. János Pál pápának  
a szentté avatáson mondott beszédéből) 

* * * 
Linas Linkevičius, a Litván Köztársaság külügyminisztere 2013. október 30-án avatta fel 
a Hedvig és Jagelló elnevezésű szoborcsoportot a budai Várban, a Bécsi kapu mellett 
található Európa-ligetben. 

* * * 

2015. június 25-én Székely János püspök szentmisét mutatott be a krakkói Szent II. 
János Pál-templomban. A szentmisén Pápai Lajos győri megyéspüspök és Stanisław 
Dziwisz bíboros, krakkói érsek a nemzeti egyházak képviselőiként ünnepélyesen 
egymásnak ajándékozták Szent László és Szent Hedvig ereklyéit.  

Palánki Ferenc egri segédpüspök ugyanezen év július 18-án Szent Hedvig ereklyéjét 
helyezte el a Diósgyőri vár kápolnájában, amelyet 2014-ben szenteltek fel Szent 
Hedvig magyar királylány és lengyel királynő tiszteletére. A csontereklye Stanisław 
Dziwisz krakkói érsek, bíboros jóvoltából érkezett Krakkóból Diósgyőrbe, ahol a 
várkápolna oltárában található ereklyetartóba került. 
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13- 14. Zoborhegyi Szent Zoerard-András és Benedek remeték  

Július 17-e Zoerárd-András és Benedek emléknapja. A két híres, zoborhegyi 
remetét – mestert és tanítványát – Magyarország első szentjeinek hívja a 
hagyomány. A Nyitra völgyében magasodó Zobor-hegy barlangjában éltek 
remeteként. 

A Vág folyó völgyében, Trencséntől nem messze a Fehér-Kárpátok hegyvonulatában 
található a szkalkai klastromrom és a hajdani bencés apátság kéttornyú temploma. 
Július 17-én és az ezt követő vasárnapon közeli és távolabbi helykről érkező 
zarándokok árasztják el e búcsújáró helyet. 

Zoerárd-András és Benedek legendáját rendtársuk, Boldog Mór, későbbi pécsi püspök 
írta meg 1070-ben: Zoerard-András és tanítványa, Benedek az isztriai Pola környékéről 
származtak. 

A lengyel Zoerárd (Zoerardus, Szvorad, magyarosan: Szórád) a hagyomány szerint 
már hazájában is remeteként élt a Dunajec folyó mellett. Hallván Szent István királyunk 
hírét, hazánkba jött, és András néven a Zobor-hegyi bencés monostorba lépett, Nyitra 
vára közelében. Itt adta Fülöp apát Zoerardusnak az András nevet. 

András, apátja engedélyével, remeteségbe vonult: Trencsén közelében, a Vág folyó 
meredek partján emelkedő Szkalka (kis szikla) barlangjában élt. Időnként ellátogatott a 
Zobor-hegyi apátságba, hogy részt vegyen a közös ünnepi zsolozsmán és 
konventmisén; szerzetestársai is meg-meglátogatták őt. Különösen barátja és 
tanítványa, Benedek volt gyakori vendége. 

Legendája szerint Zobor-hegyen vette át apátja kezéből azt a negyven szem pálmadiót, 
amely a nagyböjt alatt egyetlen tápláléka volt: egy nap egy szem.                                  
A korai keleti kereszténység szigorú, de bensőséges szellemében élte mindennapjait. 
Szigorúan vezekelt, hogy lelke minél tisztábban szállhasson Isten felé. Nem csak 
ételben s italban tartott szigorú mértéket; a testének szükséges alvást is minden módon 
megkurtította. Pihenőhelye egy tölgy laposra faragott törzse volt. Ezt azonban 
sövénnyel fonta körül, a sövényt pedig teletűzdelte kihegyezett nádszálakkal, hogy 
fölébredjen, ha elszundítva oldalt dől és a sövényhez ér. A feje fölé fából faragott 
korongot helyezett, s négy nagy követ függesztett föl rá, hogy a feje ezekbe ütközzék, 
ha előredől vagy hátrahanyatlik szunyókálás közben. Az önfegyelmezésnek ezen 
eszközeivel szokták őt később ábrázolni. 

A sok böjtölés miatt gyakran elájult munkája közben. Mindez csakhamar felőrölte 
életerejét, úgyhogy egy alkalommal a tisztelői  holtan találtak rá barlangjában. A Zobor 
hegyi bencések Nyitrára szállították, s ott a Szent Emmerám tiszteletére épült 
székesegyházban temették el. 

Barlangját tanítványa, Benedek örökölte. Folytatta mestere remete, önsanyargató 
életmódját. A kapott alamizsnát mindig a szegények között osztotta szét. András halála 
után még három évig élt. 1012 körül rablók támadtak rá, kincseket keresve rejtekében. 
Nem találván semmit, megölték, holttestét lehurcolták a Vág partjára, és a sebes 
folyóba vetették.  
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A szent remetét hiába keresték. Egy legenda szerint egy sas vezette őket nyomra, 
amely állandóan egy helyen lebegett a Vág vize fölött. Meg is találta a szent holttestét, 
a húsába nőtt vezeklőlánccal együtt. Teste tökéletes épségben volt. Nyitrára 
szállították, s a székesegyházban mestere, András mellé temették. 

Szent László királyunk idején, 1083. július 17-én avatták őket szentté, István királlyal, 
Szent Imre herceggel és Szent Gellérttel együtt. Jóllehet András minden bizonnyal 
természetes halált halt és Benedeket sem kifejezetten hitéért ölték meg, a középkori 
esztergomi liturgia a mártírok miséjével ünnepelte őket. Ünnepnapjuk július 17-ére 
került. 

A két Zobor-hegyi remete kultusza hamar elterjedt a Felvidéken. Szkalkai 
remetebarlangjánál Jakab nyitrai püspök 1224-ben bencés apátságot alapított. A 
Zobor-hegyi kolostor romjaihoz és a két remete, a nyitrai székesegyházban található 
koporsójához kegyelettel zarándokolnak a város és környéke szlovák és magyar 
katolikusai. 

 

15. Tours-i Szent Márton püspök 

Szent Márton püspök liturgikus emléknapja november 11. Márton napjához, mely 
gazdasági határnap is volt, számos népszokás és hiedelem is kapcsolódott. 

Márton Pannóniában született 316 táján, 397-ben halt meg. Katona volt. Miután az Úr 
hívását meghallotta, kérte elbocsátását. Ezt a császár gyávaságnak bélyegezte. A 
legenda szerint Márton erre így válaszolt: „Ha kérésemet gyávaságnak becsmérled és 
nem hitnek, hát holnap majd védtelenül odaállok a csatasor elé, és Jézus nevében, a 
kereszt jelével, pajzs és sisak nélkül áthatolok az ellenségen.” Így is történt.                              
A legismertebb róla szóló történet szerint, amikor Márton még római katonatiszt és 
katekumen volt, lovon közeledett Amiens kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt 
az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak 
szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, és 
alamizsnát kért. Márton azonban épp azelőtt játszotta el minden pénzét 
katonatársaival, s így kiáltott: „Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a 
zsebemben, de azért várj csak, valahogy segítek rajtad!” Azzal fogta széles köpenyét, 
lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében kettéhasította, és a felét odaadta a 
koldusnak. Márton nem sokkal ezután megkeresztelkedett, leszerelt, és Poitiers 
püspökéhez, Szent Hilariushoz csatlakozott. Hazatérve megtérítette anyját, majd 
remeteéletet kezdett a Ligur-tengeri Gallinara szigeten. 359-ben áttelepedett Poitiers 
mellé, hogy Hilarius támasza lehessen. Cellája körül alakult a ligugéi, később Tours 
melletti cellája körül a marmoutier-i kolostor. 371-ben Tours püspökévé választották. 
Püspökként is szerzetesi egyszerűségben élt. A Jeromos-féle Martirológium november 
11-re teszi Szent Márton temetését. Rómában a 6. század óta ünneplik. Ő az első 
szentként tisztelt hitvalló. Kultusza bizonyára már a honfoglalás előtt is virágzott 
Pannóniában. Tiszteletét Szent István is felkarolta: zászlaira a hadverő Márton képét 
festette. Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa (patronus regni) lett. A 
szabolcsi zsinat (1093) ünnepét nyilvánossá tette, és háromnapos előkészülettel is 
kiemelte.  
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A magyar kereszténység bölcsője, a pannonhalmi bencés apátság Szent Márton 
tiszteletére épült a róla elnevezett hegyen, ahol az egyik hagyomány szerint a szent 
született. A másik hagyomány Savariát, vagyis Szombathelyet tartja Márton 
szülővárosának. Az itteni, többszörösen átépített Szent Márton-templom, mely a 
régebben különálló Szentmárton falu temploma volt, a hagyomány szerint Márton 
szülőházának alapjaira épülhetett. Az előtte lévő kutat már a középkorban „Szent 
Márton kútja” néven emlegették. Esterházy Pál szerint ennek vizével keresztelték meg 
„dicsőséges Szent Mártonunkat”. 

A helyi kultusz híre az Udvarba is eljutott. II. Ferdinánd Szombathely városát a királyi 
kincstárnak járó minden rendes és rendkívüli adó fizetése alól minden időkre 
fölmentette, de egyben kötelezte is, hogy Márton ünnepén gondoskodjék a 
szegényekről. 

* * *  

Márton napja a néphagyományban 

Márton ünnepe a középkor óta határnap volt: a gazdasági év kiemelkedő zárónapja. A 
jószág e nap táján került be télre az istállóba. A pásztorok, főleg az ország nyugati 
részein, ezen a napon számoltak el szolgálatukkal. 

„…meghoztam Szent Márton püspök vesszejét” 

Szent Mártont már a középkorban a jószág egyik jeles patrónusaként tisztelték 
hazánkban. Ünnepéhez kapcsolódik a pásztorjárás és vesszőzés hagyománya, mely 
főként a Dunántúlon, valamint a szomszédos burgenlandi és a távolabbi németség 
körében volt ismeretes.  

Ennek eredete egy répcevidéki legendára vezethető vissza, mely szerint egyszer 
disznóvész dúlt, és az egyik pásztor bement Szombathelyre Mártonhoz segítségért 
könyörögni. Álmában a szent püspök fehér nyírfaágat adott neki, hogy ezzel vesszőzze 
meg a beteg jószágot, és így majd meggyógyul. 

Márton napján ezért a nyugat-dunántúli falvak pásztorai házról házra jártak, hosszú, 
lehetőleg dús lombozatú nyírfa vesszökkel. Ezek közül egyet-egyet a gazdának adtak, 
akik ezzel hajtották ki tavasszal első ízben a disznókat a legelőre. Ha sok lomb volt a 
vesszőn, az jó szaporulatot ígért. A vessző átadásakor köszöntőt mondtak: „Adjon Isten 
jó estét, meghoztam Szent Márton püspök vesszejét. Annyi malacuk legyen, mint 
ahány ága-boga van. Adja Isten, hogy több Szent Márton-napot is megélhessünk, s 
erőben, egészségben eltölthessünk, nem ilyen búval, bánattal. Több örvendetesebb 
napokat adjon Isten, adjon bort, búzát, békességet, s lelkünknek örök üdvösséget!” 

A frissen vágott, zöldellő ág archaikus gonoszűző, termékenységvarázsló eszköz, 
amelynek használatával többek között György, Katalin, Borbála és aprószentek napján 
is találkozunk. 

A köszöntő pásztornak minden háztól szentmárton rétes vagy mártongaras járt. 
Járandóságát nem egyszerre szedte össze, hanem beosztotta. Újévig is eltartott, amíg 
minden háztól megkapta. A hosszúperesztegi gazdasszony azért sütött ezen a napon 
rétest, hogy – mint a faluban mondogatták – Szent Márton köpönyegét kinyújtsa, és így 
az ő könyörületességéből a család ne szűkölködjék, és másokon is tudjon segíteni. 
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„Aki Márton napján libát nem eszik…” 

Egy régi deák mondás szerint ludat ettek, bort ittak a szent püspök ünnepén, amely az 
óév utolsó nagy jeles napja volt, mert adventtel már az új esztendő kezdődött. 

A lakomák célja volt, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak, illetve az 
is magyarázza a nagy áldomásozást, hogy közeledett az advent, amely a karácsonyt 
megelőző böjti időszak volt. Márton napja Bod Péter szerint amolyan második farsang 
is volt a régieknél: sült ludat ettek és újbort ittak. Ezzel függ össze a múlt század végén 
még élő mezőkövesdi matyó hagyomány: a lakodalmakat az igazi nagyfarsang mellett 
Márton-nap táján ülték. 

A Szent Márton lúdja voltaképpen egy régi római étkezési szokás és hagyomány 
későbbi továbbélése. Ehhez kapcsolódott a legenda: Márton alázatból a ludak óljába 
bújt, hogy ne válasszák püspökké. A libák azonban hangjukkal elárulták őt. 

Ezért Márton napjának a frissen tömött lúd vált az ünnepi eledelévé. A Szombathelyi 
Egyházmegye kispapjai a szent patrónus napján hagyományosan Márton lúdját ettek, 
és bort ittak rá.  

Écs falu regulája szerint: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át 
éhezik.” Hasonló Zalalövő tanítása is: „Aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik az 
bármit, mégis éhezik.” A mondás azok figyelmeztetésére szolgálhatott, akik nem adták 
meg a szentnek az őt megillető tiszteletet.  
„A bornak Szent Márton a bírája” 
Márton napjára általában megforr az újbor. Ekkor kóstolták meg, ehhez kapcsolódik a 
mondás: A bornak Szent Márton a bírája. A régi céhvilágban a jól dolgozó egri 
mesterlegényre mondták: Megérdemli a Márton poharát. A város borából áldomásbor 
járt neki. 
„Márton napján, ha a lúd jégen áll…” 

Márton napja már a telet jelzi. Nemcsak lúdjának mellcsontjából, hanem ünnepének 
időjárásából is következtettek a télre, a jövő évi időjárásra, termésre. 

Már Apáczai Csere Jánosnál olvassuk: „Ha a Márton napja ködös, zűrzavaros tél 
lészen, ha peniglen hideg, száraz tél. Ha a lúd mellcsontja világos, hó jön, ha fekete, 
eső.” Bod Péter szerint Szent Márton napjáról is szoktak jövendölni a parasztok: „Ha 
tisztába mégyen le a Nap, kemény tél, ha homályba, lágy tél lészen.” 
A Somlóvidéken erre a napra várták az első havat. Úgy mondogatták, ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha pedig barnán, azaz, ha nem esik hó, akkor kemény tél várható. 
Endrőd népének nyilván kalendáriumi eredetű regulája: „Márton napján, ha a lúd jégen 
áll, akkor karácsonykor vízben botorkál.” 
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16. Boldog Gizella királyné 

Szent István király hitvesére, első koronás királynénkra, Szent Imre herceg 
édesanyjára emlékezünk liturgikus emléknapján, május 7-én. 

Gizella bajor hercegnő, II. Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya, 
II. Henrik német-római császár húga, 980 körül született Passauban. A mélyen hívő 
Gizella kolostorba akart lépni, ám amikor Géza fejedelem 995-ben megkérte kezét fia 
számára, Szent Adalbert püspök biztatására beleegyezett a házasságba. A főpásztor 
megértette vele, hogy jobban tetszik Istennek, ha közreműködik egy nép 
megtérésében, mint ha kolostori elvonultságban él.                                                                            
A tervezett házasságot a bajor hercegnő nagynénje, Gerberga apátnő ellenezte: 
helytelenítette, hogy unokahúgát politikai okok miatt veszélynek tegyék ki a „barbár 
herceg” oldalán; hiába utaltak arra, hogy István már jó keresztény, és ígéretet tett 
egész népe megtérésére. Végül Henrik meghívta Istvánt Bajorországba, aki már az 
első találkozásnál lefegyverezte az apátnőt előkelő, udvarias és őszinte viselkedésével. 
Gerberga azonban a krónikás szerint még egy utolsó próba elé állította őt: hosszú ideig 
halogatta a találkozást István és Gizella között, majd úgy rendezte, hogy István a 
kolostorkertben lássa meg először Gizellát, aki éppen térden állva imádkozott egy 
szobor előtt. Tudni akarta, hogyan viselkedik a „barbár”. István félretette fegyverét, 
észrevétlenül Gizella mögé lopózott, meghajolt a szobor előtt, és mozdulatlan maradt, 
míg Gizella be nem fejezte ájtatosságát. Önuralmával Gerberga utolsó ellenállását is 
megtörte. István és Gizella esküvőjét 996-ban tartották német földön, ezt követően 
Gizella követte urát Magyarországra. Gyermekeik közül csak Imre herceg érte meg a 
felnőttkort. Korabeli források szerint kölcsönös tisztelet, megértés és tapintat jellemezte 
a királyi pár kapcsolatát. Gizella Veszprémben élt, itt székesegyházat és apácazárdát is 
alapított, de sokszor elkísérte férjét nehéz útjaira. Közreműködött az esztergomi és 
somlyóvásárhelyi zárdák alapításában is, a jótettek gyakorlásában fáradhatatlan volt, 
segítő kezet nyújtott a szükséget szenvedőknek. Szent István törvényei szerint az 
országos ügyek mellett a magyar királyné kötelességei közé tartozott a liturgikus 
textíliák elkészítése is. Ha minden templomnak csak egy-egy rend öltözetet juttattak is 
az öt liturgikus színben, csupán ez körülbelül kétezer miseruhát jelentett. Gizellától, 
illetve szoros környezetéből származik az a székesfehérvári Szűz Mária-templomnak 
adományozott aranyfonallal hímzett selyemszövet miseruha, melyből a 12. században 
elkészült a koronázási palást. A paláston István király, Imre herceg és Gizella királyné 
is szerepel – ez az egyetlen, hímzés formájában fennmaradt, hitelesnek minősíthető 
ábrázolás a királyi családról.    A királyné István király halála után összetűzésbe került 
az új királlyal, Orseolo Péterrel annak kormányzati hibái miatt. Péter megfosztotta 
Gizellát hatalmától, elvette javait, és házi őrizetben tartotta, ahonnan végül sikerült 
megszöknie. Visszatért Bajorországba, és szerzetes, később apátnő lett a passaui 
bencés nővérek kolostorában. Itt hunyt el május 7-én, valószínűleg 1059-ben. A zárda 
templomában helyezték örök nyugalomra. Sírja búcsújáró hely. Tisztelete 
Magyarországon már a 12. századtól kimutatható. A veszprémi Szent Mihály-
bazilikában és a budapesti Szent István-bazilikában őrzik egy-egy csontereklyéjét. 
Gizellát hivatalosan nem avatták boldoggá. A passaui püspökség 1975 áprilisában 
beadott kérésére a Szentszék engedélyezte emléknapján a saját könyörgés 
használatát. A Rítuskongregáció elnöke az engedélyt megadó okmányban „Sancta 
Gisela” néven említi királynénkat. 
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17. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú 

„A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset” – ez volt a püspöki jelmondata az 
1945-ben vértanúságot szenvedett Apor Vilmosnak, akire május 23-án emlékezik 
az Egyház. 

Az Apor család Erdélyből származott. Vilmos harmadik gyermekként született 1892. február 29-

én, Segesváron. Néhány év múlva a család Bécsbe költözött az édesapa szolgálati helyének 

megváltozása miatt. Apor Gábor 1898-ban váratlanul meghalt, az édesanya, Pálffy Fidélia 

ezután Bécsben nevelte gyermekeit, akiktől fegyelmezettséget, igénytelenséget és pontosságot 

kívánt. Ezt mondogatta nekik: „Ha az ember válaszút elé kerül, válassza mindig a nehezebbet, 

mert biztosan az a helyes út.” 

Apor Vilmos a gimnáziumot Kalksburgban és Kalocsán végezte a jezsuitáknál. Ezt követően a 

győri egyházmegye szemináriumába jelentkezett, ahol az Apor családdal rokonságban lévő gróf 

Széchenyi Miklós püspök örömmel fogadta, és az innsbrucki egyetemre küldte tanulni. Itt 

alakult ki papi-lelkipásztori programja. Világosan látta, hogy a papi élet a lemondás útja, és a 

türelemnek, a szelídségnek és a fáradhatatlan munkásságnak kell jellemeznie. 

„Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság, a »boldogok, 

akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért«. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az 

életáldozat és vértanúság” – olvasható Apor Vilmos kéziratos feljegyzéseiben.  

Szubdiákonussá szentelése előtt ezt írta naplójába: „Életem legfontosabb elhatározása előtt 

állok és arra készülök. A három magasabb rend, amelyet most fölveszek, mintegy azok a szögek, 

amelyek Krisztus keresztjére erősítenek egész életemre. Óh, édes és szívlelendő szolgaság, amely 

által az ember igazzá, szabaddá és szentté lesz!” Apor Vilmost 1915. augusztus 24-én szentelte 

pappá Sigmund Waitz brixeni segédpüspök. Működését a nagyváradi egyházmegyében kezdte 

meg, ahová az 1911-ben áthelyezett Széchenyi Miklós püspök magával vitte. 1918 nyarán 

plébánosi kinevezést kapott Gyulára, ahol azelőtt káplánként szolgált. Úgy tartotta, „a 

lelkipásztor az igazi pap”. Szigorú napirenddel élt, szabadidejét tanulásra és önművelésre 

fordította, önmagával szemben aszketikus fegyelem jellemezte, mások iránt viszont kedvesség 

és figyelmesség. Lelkipásztori tevékenysége során katolikus lapot alapított, hitoktatást tartott, 

látogatta a fogvatartottakat, segítette a szegényeket, a betegeket. Jelentős összegeket juttatott 

jótékony célokra – 1925 karácsonyán például elajándékozta a plébánia élelemkészletének nagy 

részét és minden pénzét. 

Plébánosi szolgálata alatt magára vállalta a legnehezebb feladatokat. Káplánjaival a kölcsönös 

tisztelet és barátság szellemében dolgozott együtt. Szívesen gyóntatott, másokat megértő 

hozzáállása a gyóntatószékben érvényesült a legjobban. Mint lelkivezető a mindent legyőző 

lelkierő kialakítására törekedett, fegyelmezettséget, igazságszeretetet igyekezett vezetettjeiben 

kialakítani. 1941. január 21-én kapta kézhez a pápai nuncius iratát, miszerint a Szentatya győri 

püspökké nevezte ki. A február 24-i püspökszentelés, amelyen nemcsak a főpapok és 

előkelőségek, de a szegény galbácskerti és krinolinkerti hívek is részt vettek, évtizedekig 

emlékezetes maradt Gyula történetében. Apor Vilmos március 1-jén érkezett Győrbe, másnap 

megtörtént a hivatalos beiktatás. Az egykori gyulai plébános új szolgálati helyén, immár 

püspökként is emberszeretettel, alázattal kormányzott. 
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Első körlevelében felvázolta lelkipásztori programját: „A lelkekért való munka, a lelkek iránt 

való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy »mindenkinek mindene« legyen, teszi a papi életet 

széppé és minden áldozatra képessé.” A harmadik zsidótörvény hatálybalépése után kezdte meg 

püspöki működését, és mélyen átérezte az Egyház felelősségét, azonban tiltakozása, kérelmei, a 

zsidók érdekében küldött táviratai hiábavalók voltak. A hozzá fordulók egy részét bújtatta, 

illetve tovább küldte Angelo Rotta nunciushoz vagy nővéréhez, Apor Gizellához, aki a Magyar 

Vöröskereszt vezetője volt. A nuncius 1944-ben ezrével írta alá az oltalomleveleket, melyek a 

Vatikán hivatalos diplomáciai védettségét jelentették az üldözötteknek. 

Apor Vilmos szívén viselte a polgári lakosság sorsát is. Sokakat befogadott, elhelyezett, 

anyagilag segített. 1944 áprilisában, Győr bombázása után maga is járta a város utcáit, hogy 

személyesen segíthessen a bajbajutottaknak. Találékony és bátor volt. Szoros kapcsolatot tartott 

fenn a szerzetesházak vezetőivel, így is sikerült sok menekültnek helyet szereznie. A veszélyben 

szorosabb kapcsolat alakult ki a Dunántúl főpásztorai, különösen Mindszenty József veszprémi, 

Shvoy Lajos székesfehérvári és Apor Vilmos győri püspök között. 1945. március 28-án, 

nagyszerdán az oroszok elérték Győrt. A visszavonuló németek szintén lőtték a várost. Találatot 

kapott a székesegyház is. Apor püspök végignézte a pusztítást és megsiratta templomát. 

A püspök jó pásztorként minden menekülőt befogadott ezekben a napokban, sok százan találtak 

menedéket a püspökvár pincéiben. Felkészülve mindenre, Győr püspöke kijelentette: „Egyszer 

úgyis meg kell halni, inkább ilyenkor adja oda az ember az életét.” 

Nagycsütörtökön Apor Vilmos a pincében mondta utolsó szentmiséjét. 

Egyre gyakrabban érkeztek orosz katonák a püspökvárhoz. A püspök mindenkit személyesen 

fogadott, és nagypéntekig egyáltalán nem aludt. Ekkor részeg orosz katonák el akarták vinni a 

pincében tartózkodó asszonyokat és lányokat. Apor Vilmos ellenállt. Egy katona előbb a 

mennyezetbe lőtt – a négy golyó helye most is látható a múzeummá alakított pincében –, majd 

háromszor rálőtt a püspökre. Egy asszony, meglátva vérző homlokát, felkiáltott: „Püspök 

atyánk, ezt értünk tette!” Apor Vilmos halkan, mosolyogva felelt: „Szívesen, nagyon szívesen!” 

A sebesült főpásztort az ostromlott városon keresztül kórházba szállították, ahol petróleumlámpa 

fényénél műtötték meg. Apor Vilmos hálát adott Istennek, hogy „ilyen nagypénteket adott” neki, 

és szenvedései alatt papjaiért, híveiért és hazánkért imádkozott, és megbocsátott támadóinak. 

Április 2-án, húsvéthétfőn hajnalban halt meg. Testét ideiglenesen a kármelita templom 

kriptájába temették. Újra temetésére csak 1986. május 23-án kerülhetett sor, azóta a győri 

bazilika Héderváry-kápolnájában nyugszik. Gyóntatója írásban kérte, hogy azonnal indítsák el a 

vértanú püspök boldoggá avatásának ügyét. Az eljárás 1946-ban meg is indult, de 1949-ben fel 

kellett függeszteni, és csak 1989-ben lehetett folytatni.  

Az előkészítő munkálatok 1996-ra fejeződtek be. Az úgynevezett pozíciót – amely a boldoggá 

avatáshoz szükséges összes dokumentumot tartalmazza – díszkötésben nyújtották át II. János 

Pál pápának 1996 szeptemberében, győri látogatásakor, amikor a szentatya Apor Vilmos sírjánál 

imádkozott. 

Egy évvel később, 1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmos 

püspököt a római Szent Péter téren, több ezer magyar zarándok jelenlétében. 
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18. Boldog Romzsa Tódor püspök, vértanú 

Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspökre emlékezünk liturgikus 
emléknapján, október 31-én. A püspök a szovjet vallás- és egyházüldözés idején 
elutasította a Rómával való egység megtagadását, és egészen a vértanúságig 
hűségesen szolgálta híveit. 

Romzsa Tódor 1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón (Velikij Bicskov), 
Máramaros vármegye rahói járásában görögkatolikus magyar családban. A huszti 
reálgimnázium után teológiai tanulmányait Rómában végezte. Itt szentelték pappá 
1936 karácsonyán. A Pápai Gergely Egyetemen szerezte licenciátusát. 1937 júliusában 
tért haza Kárpátaljára, ahol a lelkipásztori munka mellett 1939-től az ungvári 
szeminárium spirituálisa és filozófiatanára volt. Dudás Miklós hajdúdorogi 
görögkatolikus püspök, Scheffler János szatmári és Madarász István kassai püspökök 
szentelték püspökké Ungváron 1944. szeptember 24-én. Jelmondata: „Szeretlek téged, 
Uram, én erősségem; az Úr az én erősségem és oltalmam.” Egy hónap múlva a Vörös 
Hadsereg megszállta és a Szovjetunióhoz csatolta Kárpátalját. A szovjet vallás- és 
egyházüldözés idején �– amely a görögkatolikus egyház megszüntetésére, az ortodox 
egyházba való beolvasztására irányult – Romzsa Tódor püspökként a békés ellenállás 
fontos alakjává vált. Határozottan elutasította a Rómával való egység megtagadását, 
kitartásra és egységre szólítva papjait és híveit. A katolikusok ellen rágalomhadjáratot 
indítottak, templomaikat lefoglalták, mindennaposak voltak a letartóztatások, a 
kirakatperek, a szibériai száműzetések, börtönbüntetések és merényletek.                                                                                    
Munkássága az etnikumok közti ellentétek kibékíthetőségének is szép példája 
– magyar volt, de természetesnek tartotta, hogy mindegyik papjával, híveivel azok 
nyelvén beszéljen. A szovjet vallás- és egyházüldözés idején – amely az akkor birtokba 
vett új területeken (így Ukrajnában is, beleértve Kárpátalját) a görögkatolikus egyház 
megszüntetésére (az ortodox egyházba való beolvasztására) irányult – püspökként 
Romzsa Tódor természetesen fontos alakjává vált az ezzel szembeni békés 
ellenállásnak: határozottan elutasította a Rómával való egység megtagadását és a 
pravoszláv egyházba való áttérést, kitartásra és egységre szólítva papjait és híveit. 
Ellenálló tevékenysége miatt 1947-ben Hruscsov, az Ukrajnai Kommunista Párt 
Központi Bizottságának vezető titkára kérésére Sztálin engedélyezte titkos likvidálását, 
hírhedt „likvidátorát”, Pavel Szudoplatov KGB tábornokot bízva meg az akció 
felügyeletével (a 30-as években az személyesen robbantotta fel Konovalec ukrán, 
emigrációban szervezkedő vezetőt, Trockij volt szovjet vezető mexikói meggyilkolását 
is ő szervezte).  A lókai (ukránul, ruszinul, oroszul Lavka) filiális templom 
felszenteléséről kísérőivel együtt hazafelé tartó püspök lovaskocsiját a szomszéd falu, 
Iványi (Ivanovci) közelében katonai teherautójukkal elgázolták, a sebesülteket 
vasdorongokkal (autókurblival) agyba-főbe verték. A főpap nem halt meg, súlyosan 
megsérült. A sebesülteket beszállították a munkácsi kórházba. Itt – bár a fősebész, a 
híres Fedinec sikeresen megműtötte (a sebesült állkapcsa eltörött, 8 foga maradt) – a 
KGB-vel együttműködő főorvos Romzsáék beszállítása napján kórházi takarítónőként 
alkalmazott egy ügynököt. Az ügynök a főorvossal végzett éjszakai orvosi ellenőrzés 
alatt egy kuráre-injekcióval megmérgezte. Romzsa Tódor halála a 1947. november 1-
jére virradó éjszakán állt be.  
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A merénylet célja a hívők megfélemlítése, a papok megtörése volt. A püspök 1947. 
november 4-i temetése gyásznap volt Kárpátalja görögkatolikusai számára. Az ungvári 
görögkatolikus katedrális kriptájában temették el, de 1949-ben, amikor a szovjet 
hatóság átadta a templomot a Pravoszláv Egyháznak, elterjedt a hír, hogy testét 
elszállították. 1998. június 3-án Puskás László (életrajzírója) találta meg az ereklyéket 
az 1990-től már ismét görögkatolikus székesegyház szétrombolt kriptájában. A 
feltárásra és a hiteles azonosításra a budapesti Természettudományi Múzeum 
Embertani Intézetében került sor. Az ereklyéket 2003. június 26-28-án ünnepélyesen 
átszállították Ungvárra és elhelyezték a székesegyház Szent Kereszt mellékoltárában.  

Romzsa Tódort huszonnyolc görögkatolikus vértanú társával együtt II. János Pál pápa 
avatta boldoggá 2001. június 27-én Ukrajnában, Lembergben (Lviv). 

 

19. Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú 

A 2009 októberében boldoggá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püspökre 
március 4-én emlékezik az Egyház. 

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án született Hatvanban, sokgyermekes 
családban. Kisszeminaristaként az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett, 
majd Vaszary Kolos hercegprímás jóvoltából a római Pápai Gergely Egyetemen 
hallgatott teológiát. 1912 júliusában filozófiai doktorátust szerzett. Az I. világháború 
miatt 1915-ben Innsbruckba települt, ahol a Leopold-Franzens Egyetemen tanult 
tovább, ott szentelte pappá október 28-án Franz Egger brixeni herceg-püspök.             
A teológiai doktorátus megszerzése után visszatért az esztergomi egyházmegyébe, s 
Komáromba kapott kápláni kinevezést, de Csernoch János bíboros már alig néhány 
hónap után, 1916 decemberében a prímási kancellária hivatalába rendelte. Egyre 
jelentősebb feladatokat bízott rá, így 1917 tavaszán már érseki levéltáros és szertartó 
lett. A fiatal papot 1920-ban az Esztergomi Érseki Főszentszék jegyzőjévé, majd érseki 
titkárrá nevezték ki. Főpásztora bizalma töretlen volt iránta, így 1926. január 30-án 
hercegprímási és érseki titkár lett. 
Tudományos munkássága egész életében fontos szerepet játszott: 1927-ben jelent 
meg Házassági köteléki perek című műve. A következő évben a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Kara „bekebelezett hittudorrá” választotta. 
Székfoglaló értekezését a Szent István Akadémián a kánonjogi tanulmányok 
fontossága témában tartotta 1930-ban. 1934-től az Egri Érseki Jogakadémia 
egyházjogi magántanáraként működött, 1940-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Teológiai Karára kapott rendkívüli tanári kinevezést, és 
ugyanebben az évben a Hittanárokat Vizsgáztató Bizottság elnöke lett.                                      
A Csernoch Jánost az esztergomi érseki székben követő Serédi Jusztinián mellett 
Meszlényi egyre jelentősebb egyházi pozíciókat töltött be: 1931-től kanonokként a 
főkáptalan tagja, 1934-től a Prímási Főszentszék zsinati bírája. 1937-ben szentelte 
Sinope címzetes püspökévé XI. Piusz pápa kinevezésével Serédi Jusztinián bíboros-
hercegprímás, Breyer István győri megyéspüspök és Kriston Endre püspök. Az 
újdonsült főpásztor 1938-ban a 34. Eucharisztikus Világkongresszus aktív résztvevője 
volt. Több egyházilag elismert mozgalmat támogatott, köztük a Magyarországi 
Katolikus Legényegyletek Országos Szövetségét, amelynek 1939 júliusától volt elnöke. 
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Püspöki szolgálatát elkötelezetten végezte; a háború utolsó napjaiban, 1945 
januárjában a szeminárium pincéjében papokat szentelt. Serédi Jusztinián bíboros 
halálát követően a hercegprímás végrendeletének ő volt a végrehajtója. Miután 
Mindszenty József hercegprímást 1948 karácsonyán letartóztatták, majd koncepciós 
perben elítélték, Drahos János került a kormányzói posztra. Drahos azonban nem 
sokkal később meghalt, így a káptalan döntésének megfelelően Meszlényi lett az 
egyházmegye vezetője, noha a kiépülő kommunista diktatúra mást akart a helyére. 
„Krisztus hű pásztoraként a hitet és az Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! 
Isten engem úgy segéljen!” – ezekkel a szavakkal zárta esküjét Meszlényi Zoltán 
esztergomi érseki helynök.                                                                                                     

Már 1946 szeptemberétől kezdve készültek róla ügynöki jelentések. A székeskáptalan 
döntését, melyben Meszlényit választották helynöknek, Rákosi Mátyás pártfőtitkár a 
kormánnyal szembeni ellenséges cselekedetnek minősítette a szerzetesek 
elhurcolásának körülményei miatt panaszt tevő püspököknek. Meszlényi nem ijedt meg 
a fenyegetésektől, legfontosabb feladatának a főpásztori feladatok áttekintését és 
folytatását tartotta. 

1950. június 20-án első és egyetlen alkalommal volt jelen a budapesti Központi 
Papnevelő Intézetben a püspökkari ülésen. Néhány nappal később, június 29-én 
Esztergomban letartóztatták, majd Kistarcsán tartották fogva, mindenkitől szigorúan 
elkülönítve. Az érseki helynöknek éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva kellett tartania 
cellája ablakát, fűtetlen szobában kellett a telet elviselnie. Őrei szadista módon 
bántalmazták, gyakran rúgták és bottal ütötték. Meszlényi Zoltán ráadásul nem volt 
teljesen egészséges ember, gyógyszerekre is szüksége volt, már akkor is, amikor 
elvitték. Gyógyszert azonban nem lehetett bevinni, sőt semmilyen kapcsolatot nem 
tarthatott a külvilággal. Sem letartóztatásának tényéről, sem a vádemelésről nem jelent 
meg semmiféle nyilvános híradás. Egy rabtársa visszaemlékezése szerint amikor 
halkan kifejezte részvétét a püspöknek, Meszlényi ujját az égre emelve csak annyit 
mondott: „Ő többet szenvedett.” 

Sok szenvedés után, 1951. március 4-én már a halott főpásztort szállították a Mosonyi 
utcai kórházba. Március 10-én temették el. Halálát utólagosan anyakönyvezték 1954 
júniusában. 1966. június 22-én hamvait exhumálták a rákoskeresztúri Új köztemetőben, 
ezután kerülhettek földi maradványai az esztergomi bazilikába. 

2004-ben Erdő Péter bíboros indította el boldoggá avatási eljárását. XVI. Benedek 
pápa 2009. július 3-án hagyta jóvá a dokumentumot, amely Meszlényi Zoltán püspök 
vértanút kanonizálja a boldogok sorában, és ugyanabban az évben, október 31-én 
boldoggá avatták az esztergomi bazilikában. Boldoggá avatásakor ereklyéjét az 
esztergomi bazilika Szent Adalbert-mellékoltárban helyezték el. 
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20.Becket Szent Tamás püspök, vértanú 

Becket Szent Tamásra emlékezünk liturgikus emléknapján, december 29-én. 
Szent Tamás magyarországi tiszteletét egy középkori verses zsolozsma és az 
esztergomi Tamás-hegyen épült kápolna őrzi. 

Tamás 1118. december 21-én született. A mertoni ágostonos kanonokok iskolájában, 
majd a párizsi egyetemen tanult. Később egyházjogi tanulmányokat folytatott 
Bolognában és Auxerre-ben. 1154-ben II. Henrik király kancellárja lett. Theobald 
püspök halála után a király Tamást szerette volna kinevezni canterburyi érsekké. 
Tamás először szembeszegült a határozattal, mert világosan látta, hogy a kancellári és 
az érseki hivatal összekapcsolása végzetes következményekkel járhat. Majd mégis 
elfogadta a döntést, 1162. június 1-jén pappá, a következő napon pedig püspökké 
szentelték. Tamás előre megmondta a királynak, hogy ha valóban érsek lesz, Henrik 
hamarosan el fog fordulni tőle. „A mi mostani nagy barátságunk a legizzóbb gyűlöletté 
fog válni. Tudom, hogy ön tőlem mint érsektől olyan dolgokat fog követelni, melyeket én 
képtelen leszek jó lelkiismerettel végrehajtani, hiszen ön már eddig is sok kívánságát 
végrehajtotta az egyház ellenére. Irigyeink meg fogják ragadni ezt a kedvező alkalmat, 
közénk fognak ékelődni, és amikor ön megvonja tőlem a jóakaratát, vég nélküli viták 
kezdődnek köztünk.” Püspökké szentelése után Tamás lemondott kancellári hivataláról. 
Henrik ezt a lépést személyes sértésnek vette, és úgy tekintette, hogy Tamás 
fölmondta az iránta való engedelmességet. Összeütközések sora következett ezután a 
király és az érsek között, Tamás mindvégig az egyház jogait védelmezte.                            
A király zsinatot hívott össze Clarendonba 1163-ban. Itt Tamás véglegesen 
megtagadta a király kérésének teljesítését, és nem írta alá az okmányt, amely a 
Clarendoni Konstitúciók néven vált ismertté a történelemben, mert úgy látta, hogy 
lényeges területeken nyirbálná meg az egyház szabadságjogait.                                        
A következő év őszén Henrik ismét zsinat elé idézte Tamás érseket Northamptonba, s 
azzal a váddal, hogy semmibe vette a király intézkedéseit, elítélték. Tamás betegen, 
teljesen magára hagyva, püspökeitől megfosztva hallgatta a király fenyegetését, hogy 
megkínoztatja és börtönbe záratja. A gyóntatójához fordult tanácsért. A mertoni prior, 
Róbert azt tanácsolta neki, hogy hagyatkozzék Istenre, és engedje, hogy tovább 
vezessék a megkezdett úton. Ami történni fog, az nem az ő személyes dolga, hanem 
Isten ügye, aki övéit soha nem hagyja el. Nyilvánvalóan könnyű lenne megnyernie a 
király tetszését, de ő, aki kezdettől fogva semmibe vette ezeket az emberi 
szempontokat, tartson ki állhatatosan.                                                                                              
Tamás úgy határozott tehát, hogy nem várja meg a másnapi ítélethirdetést, és azt is 
megtiltotta, hogy püspökei részt vegyenek a másnapi tárgyaláson. Késő éjszaka, 
álruhában elhagyta Northamptont, és két héttel később kikötött Franciaországban.                        
A következő hat esztendőt Tamás számkivetésben töltötte. Vezekelt, tanult, imádkozott 
a szerzetesekkel együtt, és intézte azokat az ügyeket, amelyeket a pápa rábízott.                        
Több hiábavaló kísérlet után 1170 júliusában megtörtént a látszólagos kiengesztelődés 
az érsek és a király között. Henrik azonban megtagadta Tamástól a békecsókot. Ezzel 
Tamás számára nyilvánvaló lett, hogy Angliába való visszatérése valójában 
keresztútjának végső állomása lesz. A király uszítására zsoldosai 1170. december 29-
én az esti zsolozsmáját végző érseket az oltár előtt, papjai szeme láttára ölték meg. A 
legenda szerint ezek voltak utolsó szavai: „Készen állok, halált szenvedi Jézus nevéért 
s az egyház védelméért.” 
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Tamást 1173-ban, három évvel a halála után avatta szentté III. Sándor pápa, és 
ünnepe december 29-i dátummal hamarosan általánossá vált a nyugati egyházban. 

Becket Szent Tamást halála után még egyszer elítélték: VIII. Henrik király 1538-ban 
számvetésre idézte őt. Mivel a halott nem jelenhetett meg, a hatalmi őrületben tobzódó 
király lázadás, makacsság és felségárulás címén halálra ítélte. Sírját feldúlták, ereklyéit 
elégették, a sírjában levő értékeket elkobozták, szobrait, képmásait és más emlékeket 
megsemmisítettek. 

Esztergom és Canterbury a 12. század óta áll kulturális és vallástörténeti kapcsolatban. 
Mindkét település érseki központ, főpapjaik, Becket Tamás és Bánfy Lukács 
esztergomi érsek párizsi tanulmányaik alatt kötöttek barátságot. 

 

21. Boldog Brenner János vértanú, lelkipásztor 

A tavaly május 1-jén boldoggá avatott vértanú lelkipásztorra, Brenner Jánosra 
emlékezünk december 15-én. Kérjük közbenjárását! 

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes 
család második fiúgyermekeként. A szombathelyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte meg 
tanulmányait. 1941 őszén a család Pécsre költözött, János a Gyakorló Iskolában, majd 
a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-tól pedig a Szombathelyi 
Premontrei Gimnázium diákja lett. Gimnáziumi tanulmányait Zircen fejezte be 
oblátusként, és 1950-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Beöltözésekor az 
Anasztáz nevet kapta. A nyugodt, Istennek szentelt életet azonban csak néhány hétig 
tapasztalhatta meg, mert a szerzetesrendek elleni támadás Zircet sem kímélte. Brenner 
János így a budapesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett két szemeszteren 
át, miközben titokban végezte novíciusi évét. 1951-ben tette le első fogadalmát.                
Miután a rendi vezetés már látta, hogy a kommunista diktatúrának egyhamar nem lesz 
vége, úgy próbálták biztosítani a növendékek jövőjét, hogy felvételüket kérték 
egyházmegyei szemináriumokba. Így került Brenner János 1951-ben a Szombathelyi 
Egyházmegye kispapjai közé.                                                                                                                  
A következő évben a szemináriumok nagy részét feloszlatták. Brenner Jánost társaival 
együtt 1952-ben átvették a győri papneveldébe. Kovács Sándor püspök szentelte 
pappá 1955. június 19-én a szombathelyi székesegyházban. A város Szent Norbert-
templomában mutatta be újmiséjét. Jelmondata ez volt: „Az Istent szeretőknek minden 
a javukra válik!” (Róm 8,28). Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd második 
kerületében lett káplán. A plébániához négy fília tartozott: Magyarlak, Máriaújfalu, Zsida 
és Farkasfa. Kozma Ferenc plébános jó példát adott és sokat segített az ifjú papnak, 
János atya pedig minden áldozatra készen állt a hívekért. Különösen rajongott a 
gyermekekért és az ifjúságért. Tisztelte, szerette az embereket, nem volt 
személyválogató.                                                                                                                                      
Az egyik hívő így emlékezik a szent életű káplánra: „Volt egy bizonyos kisugárzása, 
amit nem is lehet szóban elmondani. Szerették az emberek, és igyekeztek odamenni, 
ahol ő volt, és hallgatni a szavát. Valami volt benne, ami vonzotta az embereket. Ez 
volt az ő fő bűne: szerették a fiatalok, szerették az öregek. Nagyon sok embert szerzett 
meg a hitnek, az Egyháznak. Ő nem tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg ne 
állt volna, és akár csak két szót ne szólt volna hozzá.  
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Az az örökös kedves mosoly az arcán... Komolyan hirdette Isten igéjét, tanúságot tett 
minden pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni, mert tudott adni útravalót.”                            
Mindezt a kommunista hatalom rossz szemmel nézte, főleg azt, hogy a káplán 
fiatalokkal is foglalkozott. Hittanosai, ministránsai elmondták, milyen komoly munkát 
végzett körükben, nemcsak hittanórát tartott számukra, hanem játszott és sportolt is 
velük. Az állami egyházügyi megbízott el akarta helyeztetni az ifjú papot. Miután ezt a 
püspök Brenner János tudomására hozta, ő csak ennyit szólt: „Nem félek, szívesen 
maradok.” A püspök kiállt a káplán mellett, és úgy döntött, továbbra is Rábakethelyen 
marad. Az egyházügyi megbízott erre azt mondta: „Jó, akkor lássák a 
következményeit!”                                                                                                                   
Brenner János tisztában volt azzal, hogy a papi hivatás gyakorlása ebben az időben 
még emberpróbálóbb feladat, mint amikor a szerzetesrendeket szétverték. Lelki 
naplójának alábbi gondolata is erre utal: „Uram, Te tudod azt, hogy boldogságot itt az 
életben nem keresek, hiszen mindenemet beléd helyeztem... Uram, tudom, hogy tieidet 
nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle.” Egy őszi este, 
amikor kismotorral hazafelé tartott Farkasfáról, az erdőből ismeretlenek fahasábokat 
hajigáltak eléje, de ő ügyes manőverezéssel kikerülte őket. Hazaérkezve azt mondta: 
„Nem volt szerencséjük!” – és jót derült rajtuk. Mind a mai napig nem lehet pontosan 
tudni, mi történt azon az 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Csak 
mozaikdarabok állnak rendelkezésünkre – a gyanúsítottak, elítéltek vallomása, 
valamint néhány szemtanú visszaemlékezése és a nyomok –, melyek alapján Kahler 
Frigyes jogtörténész rekonstruálta a történteket. Szemtanúk elmondása szerint 
december 14-én nagy jövés-menés volt Szentgotthárdon. A tanácstagok részére baráti 
estet rendeztek, és ezzel egy időben volt a rendőrségi bál is. A rábakethelyi sírásó, 
miközben másnapra, egy fiatal halott temetésére készítette a sírhelyet, egy bőrkabátos 
csoportot látott a templom és a temető körül. A plébános pedig Farkasfára ment, 
karácsonyi gyóntatásra, és az éjszakát egy családnál töltötte, mert másnap reggel ő 
misézett ott. Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a plébániára azzal a 
kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. Brenner János 
átment a templomba, nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az 
Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét 
gyalogúton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de sikerült elfutnia. 
Végül a feltételezett beteg háza közelében kapták el. Ez is azt bizonyítja, gyilkosai 
tudták: Brenner János komolyan veszi hivatását. Ezért várták a megadott címen.                          
És ott, nyakában az Oltáriszentséggel, harminckét késszúrással megölték. A boncolási 
jegyzőkönyvből azt is tudjuk, hogy a nyelvcsont és a gégeporc szarvainak többszörös 
törése volt látható a holttesten. Ezt fojtogatással nem lehet előidézni, a sérülés úgy 
keletkezett, hogy ráléptek a nyakára, megtaposták. A reverendához tartozó fehér papi 
galléron talajnyomok voltak, és egy cipőtalp körvonala is kirajzolódott rajta. Nemcsak 
megölni akarták, hanem meggyalázni is. A nyomozás színjáték volt csak, mindenki 
gyanúsított volt, még a plébános is. Végül egy embert a járási és megyei bíróság 
halálra ítélt, majd a Legfelsőbb Bíróság felmentette őt. Később azt a fiút ítélték el, aki 
Brenner Jánost kihívta a plébániáról. „Az Istent szeretőknek minden a javukra 
válik”  (Róm 8,28) – Brenner János újmisés jelmondata papi életének is vezérgondolata 
volt. Ezzel a lelkülettel élt és halt meg Krisztusért és a rábízottakért.  
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Rövid, de Istent szerető élete alatt minden a javára vált, még (vagy legfőképpen) a 
halál is, hiszen az ő vére is a kereszténység magvetése. „A jó pásztor életét adja 
juhaiért.” Brenner János ezt tette: életét adta egy nem létező betegért, életét adta 
hivatásáért, Krisztusért. Minden áldozatra képes volt. Nem félt a fenyegetéstől, az 
üldözéstől. Keresve a gyilkosság okát több vádat is felhoztak a fiatal lelkipásztor ellen a 
nyomozás során (féltékenység, embercsempészet), amit rábizonyíthatnak, de nem 
találtak senkit, aki rosszat mondott volna róla. A nyomozás végén valaki megjegyezte: 
„Lefolytatták Brenner János szentté avatási perét!” Mindenki előtt nyilvánvalóvá vált az 
Isten ügyét hűségesen szolgáló, tiszta lelkű, becsületes pap élete. Nem 
embercsempész volt, hanem emberhalász...                                                                                
Brenner Jánost hívek tízezreinek jelenlétében avatták boldoggá 2018. május 1-jén 
Szombathelyen, az Emlékmű-dombon.  

 

22. Boldog Drinai Vértanúk 
 
A Boldog Drinai Vértanúk Az Isteni Szeretet Leányai 1911-ben Pale-ban, nem messze 
Szarajevótól megalapították a Mária Otthont. Eredetileg beteg és megfáradt 
nővéreknek, tanítónőknek épült, hamarosan azonban a szükséget szenvedők 
menedékháza lett. 1941-ben, a háború évében a palei kolostorban élt M. Jula 
Ivanišević nővér (horvát, 48 éves) házfőnöknő; M. Berchmana Leidenix nővér (osztrák, 
76 éves); M. Krizina Bojanc nővér (szlovén, 56 éves); M. Antonija Fabjan nővér 
(szlovén, 34 éves) és M. Bernadeta Banja nővér (magyar származású horvát, 29 éves). 
Ápolták a betegeket, segítettek a szegényeken, hitre és nemzetiségre való tekintet 
nélkül. 1941. december 11-én szerb csetnikek kirabolták, majd felgyújtották a kolostort. 
Mind az öt szerzetesnőt elfogták és magukkal hurcolták. Ezzel megkezdődött a 
nővérek négy napos keresztútja: hidegben és hóban, megfelelő ruházat nélkül hajtották 
őket a hegyek között. Az út fáradalmaitól legyengült 76 éves Berchmana nővér nem bírt 
Goražde-ig gyalogolni. Későbbi forrásból tudjuk, hogy őt december 23-án társaitól 
elszakítva ölték meg. A többieket tovább vitték Goražde-ba, ahol a laktanyába zárták 
őket. December 15-én éjjel részeg katonák meg megtámadták a nővéreket, akik emberi 
méltóságuk és tisztasági fogadalmuk megőrzése miatt végső védekezésül kiugrottak a 
második emeleti ablakból. A sebesült, de még élő nővéreket a kaszárnya udvarán 
támadóik halálra késelték. Ruháikat szétosztották, testüket a Drina folyó partján 
hagyták. Másnap a sírásó egy bottal belökte őket a folyóba. Drinai vértanúknak kezdték 
őket nevezni és a mártírhalálukról szóló hír gyorsan elterjedt. A kanonizációhoz 
szükséges egyházmegyei eljárást 1999-ben, Szarajevóban megindították és három év 
múltán eredményesen lezárták. A teljes dokumentációt ezután Rómába, a 
Szenttéavatási Ügyek Kongregációjába vitték. 2011. szeptember 24-én Szarajevóban 
került sor boldoggá avatásukra. www.isteniszeretetleanyai.hu Boldog Bernadeta nővér 
Az öt Drinai Vértanú egyike, Terezija Banja, a későbbi Bernadeta nővér 1912. június 
17-én született a horvátországi Veliki Grđevacban. Apja Josip Banja (Bánya József), 
1871-ben Magyarországon látta meg a napvilágot. Felesége halála után fiatal 
özvegyként fiával Kaposvárról Horvátországba települt. Itt vette feleségül később 
Kovács Terézt (Tereza Kovač), aki szintén magyar származású volt. Bernadeta nővér a 
Banja házaspár tizenkettedik gyermeke. A környékbeliek mélyen hívő családnak 
ismerték őket. Ha elismerően akartak szólni valaki vallásosságáról, akkor azt mondták: 
olyan buzgó, mint Banja.  
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A szülők a ferences harmadrendhez tartoztak, jelentős szerepet vállaltak a 
szertartásokon, leginkább temetéseken. Mivel a plébános nem tudott magyarul, Josip 
Banja imádkozott magyar nyelven a hívő közösséggel, beszédeket, buzdításokat is 
mondott. A család naponta adott hálát a ház egyik sarkában berendezett kis házi 
oltáruk előtt. Szomszédok, falubeliek is csatlakoztak hozzájuk közös imádságra. A 
házban két nyelven beszéltek és imádkoztak: magyarul és horvátul. Bernadeta nővér 
már nagyon fiatalon hívást érzett az Istennek szentelt életre. Telve volt vággyal, hogy 
Jézust szerzetesi állapotban kövesse az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjában, 
amely Koprivnicában tevékenykedett. A szülők ajándéknak tekintették döntését, de 
várnia kellett, míg idősebb lett. 1929 decemberében apja Szarajevóba kísérte, ahol 
megkezdhette a jelöltidőt. A testvéreitől és rokonaitól való búcsúzáskor ezt mondta: 
„Inkább meghalnék, minthogy ne teljesítsem hivatásomat.” Később, fiatal 
szerzetesnőként Pale-ban, a kolostor konyháján dolgozott. Derűs, áldozatkész fiatal 
nővérnek ismerték. Sok nővérre, felnőttre, gyermekre, szegényre főzött, akik Pale-ba 
jöttek megerősödni, fölépülni. Sokan megjegyezték: az Istenért, a szegényekért és a 
Társulatért dolgozik, úgy, ahogy az alapító anya, Lechner Franciska megálmodta. 
Bernadeta nővér önátadása 29. évében beteljesedett, amikor is nővértársaival 
vértanúhalált halt. Életét egészen odaadta Jézusért és fogadalmaiért. 
 

23. Boldog Gojdics Pál Péter püspök, vértanú 

Július 17-én emlékezünk Gojdics Péter Pál görögkatolikus püspökre. A vértanú 
főpásztort II. János Pál pápa avatta boldoggá 2001-ben. 

Gojdics Péter görögkatolikus papi családban született 1888. július 17-én az Eperjesi 
járásban található Lubóc településhez tartozó Pillerpeklénen. Cigelkán, Bártfán és 
Eperjesen tanult, ahol 1907-ben érettségizett. Korán felébredt benne a papi hivatás 
vágya, így a középiskola befejeztével rögtön megkezdte teológiai tanulmányait az 
eperjesi görögkatolikus szemináriumban. Kiváló eredményeit látva elöljárói elküldték 
Budapestre, a Központi Papnevelő Intézetbe. 1911-ben, Eperjesen szentelték pappá. 
Rövid ideig apja mellett volt káplán, majd kinevezték az eperjesi szeminárium 
prefektusának, illetve a görögkatolikus középiskolában hittant tanított. Később 
egyházmegyei levéltáros lett, majd káplán Kisszebenben. 1922-ben nagy meglepetést 
okozott, amikor Munkács-Csernekhegyen belépett a Nagy Szent Bazil Rendbe. Az a 
vágy vezette, hogy a szerzetesi fogadalom révén még inkább Istennek szentelje magát. 
1923-ban öltözött be, ekkor vette fel a Pál nevet.                                                                    
Visszavonult, aszketikus életet szeretett volna élni, ám elöljárói másképp döntöttek: 
1926-ban kinevezték eperjesi apostoli adminisztrátorrá, 1927-ben pedig harpasi 
püspökké; Rómában szentelték. XI. Piusz személyes audiencián fogadta, amelynek 
során átadott neki egy aranyfeszületet ezekkel a szavakkal: „Ez csak halvány jelképe 
annak a keresztnek, amelyet püspöki hivatásod során az Úrtól kapsz.”                       
Főpásztorként megújította a papság és a világi hívek lelki életét. Parókiákat alapított 
többek között Prágában, Pozsonyban, Léván, illetve árvaházat és görögkatolikus 
általános iskolát is nyitott Eperjesen. Támogatta az oktatást és a katolikus sajtót, és 
soha nem szűnt meg gondoskodni a legszegényebbekről.                                                       
1939-ben a külföldi támadások és a belső feszültségek nyomán összeomlott a 
független Csehszlovák Köztársaság. Gojdics Pált ebben a zavaros időben nevezték ki 
a munkácsi apostoli adminisztratúra szlovákiai adminisztrátorává.  
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„Tövis” volt az akkori politikai vezetők szemében, ezért beadta lemondását, ám a pápa 
nem fogadta el, sőt kinevezte eperjesi megyéspüspökké. A világháború alatt a 
Csehszlovák Köztársaság területét három részre osztották: volt egy német megszállási 
övezet, a Cseh–Morva Protektorátus, amely a Harmadik Birodalom része volt; a másik 
volt a Magyarországhoz visszacsatolt magyar felvidéki terület; a harmadik pedig a 
Lengyelországnak megítélt terület, amely a lengyelországi német megszállást követően 
szintén a német birodalom részét képezte. Gojdics Pál a háború alatt mindent megtett 
a szenvedőkért. A Jad Vasem Intézet 2007-ben a Világ Igaza címmel tüntette ki 
zsidómentő tevékenységéért.                                                                                                                    
A kommunista hatalomátvétel során ellenállt minden olyan kezdeményezésnek, 
amellyel a görögkatolikusokat be akarták olvasztani az Orosz Ortodox Egyházba.    
1950-ben a kommunista vezetés Eperjesen törvényen kívül helyezte a görögkatolikus 
egyházat, „kikiáltották” elszakadását Rómától, és csatlakozását a moszkvai 
pátriárkához. Amikor Gojdics Pál megtagadta a székesegyház kulcsainak átadását, 
letartóztatták. Vizsgálati fogsága alatt hiába próbálták kínzással vagy ígéretekkel 
kikényszeríteni, hogy az ortodox egyházhoz csatlakozzon, ezért 1951-ben a 
Szovjetunió elleni kémkedés és hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték. Vele együtt ítélték el Vojtassák János szepesi megyéspüspököt, illetve Buzalka 
Mihály nagyszombati segédpüspököt. Illaván és Lipótváron raboskodott. Felajánlották 
neki, hogy szabadon engedik, ha elfogadja a csehszlovák ortodox egyház 
pátriárkájának tisztét, de elutasította az ajánlatot, mert hűséges akart maradni a 
pápához és Egyházához. Folyamatosan fizikai és lelki kínzásokat kellett elszenvednie, 
de soha nem panaszkodott. Minden lehetséges időt kihasznált az imádságra, és ha 
csak alkalom adódott rá, a Szent Liturgia bemutatására. A kínzások és a rossz 
börtönkörülmények következtében az utolsó években már súlyos beteg volt. 

1960. július 17-én, pont a hetvenkettedik születésnapján hunyt el, tüdőrákban. Jeltelen 
sírba temették el a börtön temetőjében. Nyolc évvel később földi maradványait 
átszállították Eperjesre, ám sírja csak a szovjet megszállás megszűnésével vált 
látogathatóvá. 

Gojdics Péter Pált 1990-ben rehabilitálták. 

24. Boldog Hopkó Bazil görögkatolikus segédpüspök 

Május 11-e a vértanúként tisztelt eperjesi görögkatolikus segédpüspök, Hopkó 
Bazil liturgikus emléknapja. A püspököt II. János Pál pápa avatta boldoggá 2003. 
szeptember 14-én Pozsonyban.                                                                             
Hopkó Bazil Geréb községben született 1904. április 21-én. Szülei föld nélküli 
parasztok voltak. Korán elveszítette őket – egyéves volt, amikor édesapja meghalt, és 
négy, amikor édesanyja elment, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Nagyapja 
gondoskodott róla, majd hétéves korától nagybátyja, Demeter Petrenko görögkatolikus 
pap nevelte. Az ő hatására döntött a papi hivatás mellett. Az eperjesi evangélikus 
gimnáziumban érettségizett, majd az ottani görögkatolikus szemináriumban végezte el 
a teológiát. 1929-ben szentelték pappá. A prágai görögkatolikusok lelkipásztoraként 
kiemelt figyelmet fordított a szegények, a munkanélküliek, az árvák, illetve az ifjúság 
pasztorációjára. Megalapította a Görögkatolikus Egyetemisták Mozgalmát és a 
Görögkatolikus Ifjúsági Szövetséget.  
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1936-ban visszatért Eperjesre, ahol a szeminárium spirituálisa, 1941-től püspöki titkár, 
1943-től teológiai tanár, illetve a Blahovistnik című katolikus lap első főszerkesztője 
volt. A II. világháború után Gojdics Péter eperjesi görögkatolikus megyéspüspök (akit 
szintén boldoggá avatott II. János Pál 2001-ben) segítséget kért a Szentszéktől a 
növekvő szovjet befolyás miatt. 1947-ben Hopko Bazilt nevezték ki segédpüspökévé.   
A kommunista hatalomátvétel után a szovjetek felszámolták a csehszlovák 
görögkatolikus egyházat – javait, ingatlanjait az orosz ortodox egyháznak adták át, a 
papokat pedig áttérésre kényszerítették. Bazil számos paptársával együtt megtagadta 
az áttérést. 1950-ben letartóztatták, és több mint egy évig tartó kínzás után, koncepciós 
perben, államellenes összeesküvés, hazaárulás, a Vatikán javára folytatott kémkedés 
vádjával tizenöt évnyi börtönbüntetésre ítélték. Többször felajánlották neki, hogy 
szabadon engedik, ha aláírja csatlakozását az ortodox egyházhoz. A börtönben a 
kínzások mellett rendszeresen mérgezték kis dózisú arzénnal. 1964-ben annyira 
megromlott az egészségi állapota, hogy kiengedték a börtönből, és három évre a 
Szudéta-vidékre internálták. Egy idősek otthonában volt házi őrizetben, ahol az ott 
fogva tartott százhúsz szerzetes nővér lelkivezetője volt. 1968-ban térhetett vissza 
Eperjesre, miután megszűnt az Egyház nyílt üldözése. Rehabilitálták, a Vatikán 
megerősítette segédpüspöki tisztségében, ám az akkorra súlyosan megosztott 
Egyházban rossz hírét keltették. Nagy körültekintéssel végezte feladatait, a hit 
megtartására ösztönözve a papságot. Egészsége nem állt helyre. 1976. június 23-án 
hunyt el, halálát bizonyíthatóan a börtönben elszenvedett kínzások okozták. 

25. Boldog Scheffler János 

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye vértanú püspöke, Boldog Scheffler 
János életútját idézzük fel liturgikus emléknapján, május 17-én. 

Scheffler János tízgyermekes zsellércsaládban született 1887. október 29-én 
Kálmándon. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát a Szatmárnémeti Királyi 
Katolikus Főgimnáziumban végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán tanult tovább. 1910-ben szentelték pappá. Segédlelkészként 
szolgált Csomaközön, majd Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen doktorált 
egyházjogból 1912-ben. Teológiai tanár és prefektus lett Szatmáron, illetve 
segédlelkész Ungváron. Közben a Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált. Ezt 
követően a Szatmárnémeti Római Katolikus Főgimnázium hittanára és első igazgatója 
volt 1917 és 1923 között. Nagymajtényban plébánosként szolgált, majd teológiai tanár 
volt Szatmáron és Nagyváradon, 1939-től pedig spirituális is. Számos kánonjogi 
tanulmánya jelent meg, illetve írásaiban foglalkozott az egyházi autonómia kérdésével, 
valamint az Egyház és az állam viszonyának jogi vonatkozásaival. Elkészítette a Páli 
Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek átdolgozott szerzetesi szabályzatát 
és a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye statútumait. Ő fogalmazta meg és 
szerkesztette az egyházmegyei zsinat összefoglalását. Hittankönyveket és 
lelkigyakorlatos könyveket is írt. 1940-től a Kolozsvári Magyar Ferenc József 
Tudományegyetem egyházjogi tanszékének rendes tanárává nevezték ki. 
Élethivatásának tekintette a papnevelést és a szerzetesek lelki nevelését. Ezt a munkát 
végezte a szatmári, majd a nagyváradi szeminárium lelki igazgatójaként, a szatmári 
irgalmas nővérek és a nagyváradi ferences nővérek gyóntatójaként és számos 
lelkigyakorlata során is. 
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1942-ben kinevezték a szatmári egyházmegye püspökévé, majd nagyváradi apostoli 
kormányzóvá. 1948-tól az újraegyesített Szatmár–Nagyváradi Egyházmegye közös 
püspöke lett. 

Kezdeményezte a hivatásgondozás megszervezését, s a felnőttek világnézeti és lelki 
nevelése is foglalkoztatta – magyarra Franz Spirago Felnőttek katekizmusa című 
munkájának harmadik kötetét, a Kegyelemtant és Eymard P. Iulian Az isteni nagy 
Szentség – Jézus valóságos jelenléte, valamint Szentáldozás – Életforrás című 
munkáját. Egész életútján végigkísérte szociális érzékenysége, az elnyomottak és az 
üldözöttek védelme. A világháború idején a magyar kormány az ő közbenjárására 
szüntette meg Alexandru Rusu nagybányai román görögkatolikus püspök internálását. 
Gyűjtőtáborba hurcoltakon, főként zsidó embereken próbált segíteni. A hatóságok 
megfenyegették, hogy őt is elviszik. Kimentette az SS által erőszakkal elhurcolt papjait, 
1945-ben személyesen járt közben a román megyei főispánnál és a szovjet 
parancsnoknál, hogy megakadályozza a német-sváb származású hívek deportálását; 
sajnos eredménytelenül. 
1945 novemberében XII. Piusz kinevezte a Győri Egyházmegye püspökévé, a 
vértanúhalált halt Apor Vilmos győri püspök helyére. Kijelentette, hogy aláveti magát a 
pápa akaratának, azonban kérte, hogy tekintettel a nehéz helyzetre szeretett 
egyházmegyéjében maradhasson. A Szentszék elfogadta kérelmét. Mindennemű 
pártpolitikától óvta papjait. Az állammal való szembekerülést azonban sem az Egyház, 
sem ő személyen nem kerülhette el. A román kormány 1948-ban felmondta a 
Szentszékkel kötött konkordátumot, az új állami kultusztörvény pedig megszüntette a 
Szatmár–Nagyváradi Egyházmegyét. A püspököt a kormány nyugdíjassá nyilvánította. 

Scheffler János titokban megszervezte a kispapok úgynevezett földalatti teológiai 
oktatását az egyházmegye különböző plébániáin. 1949-ben letartóztatták titkárát és 
püspöki tanácsosát, a titokban püspökké szentelt Bogdánffy Szilárdot, fél év múltán 
pedig általános helynökét, Pakocs Károlyt. Szembeszegült a romániai katolikus 
egyházat a pápától elszakítani akaró kommunista törekvésekkel. Elvi kérdésekben 
semmilyen alkudozásra nem volt hajlandó. 1950-ben Körösbányára, a ferences 
kolostorba, kényszerlakhelyre vitték, amelyet tilos volt elhagynia. A román kommunista 
hatalom őt nézte ki a Rómától függetleníteni akart, Erdélyben egyedülinek elismert 
egyházmegye vezetésére, Márton Áron helyére. Az állami érdekeket kiszolgáló, az 
egyház átalakítására felhasznált gyulafehérvári egyházi vezetők mellé egy bábként 
irányított püspököt akartak. Scheffler János nem vállalta a neki szánt szerepet, ezért 
letartóztatták, és 1952-ben fél évig a bukaresti belügyminisztériumban tartották fogva. 
Onnan szállították át Jilava földalatti börtönébe. Koncepciós pert kezdeményeztek 
ellene, a Vatikánnak való kémkedéssel és hazaárulással vádolták. A tárgyalására nem 
kerülhetett sor, mert a kínzások és a börtön embertelen körülményei miatt 1952. 
december 6-án meghalt. Ezek voltak csendes nyugalommal kiejtett utolsó szavai: „Ibi 
vacabimus...” azaz „Ott időzünk…” Cellatársa, Dan Mizrahy zsidó származású 
zeneszerző negyven év múltán is pontosan idézni tudta latinul Szent Ágoston ezen 
sorait, a püspök kedvelt idézetét, amelyre megtanította a börtönben, s amelyet meg is 
magyarázott neki: „Ott időzünk és látunk majd, látunk és szeretünk, szeretünk és 
dicsőítünk. Íme, mi lesz végül vég nélkül. Mert mi más a mi végcélunk, ha nem eljutni 
az országba, melynek nincs vége?” 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-apor-vilmos-puspok-vertanu
https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-apor-vilmos-puspok-vertanu
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A kommunista rendszer bukását követően a szatmári egyházmegye 1990-ben 
kinevezett és felszentelt püspöke, Reizer Pál, a papok és a hívek kérésére 
kezdeményezte a boldoggá avatási eljárás megindítását. Szatmárnémetiben 2011. 
július 3-án avatták boldoggá a vértanú püspököt. 

26. Boldog Anton Durcovici 

Május 17-én a romániai Iasi-ban, a zsúfolásig megtelt városi stadionban a 
boldogok sorába iktatták Anton Durcovicit, Moldva mártír püspökét. A szentmisét 
Petru Ghergel iaşi püspök mutatta be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo 
Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. 

A 11 órakor kezdődött ünnepi szertartáson 25 püspök, 500 pap és 23.000 hívő vett 
részt. A román sajtó által történelmi eseménynek mondott boldoggá avatáson jelen volt 
Victor Ponta miniszterelnök, az országos és helyi politikai közélet számos résztvevője. 
 A szentmisén a homíliát Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek 
Kongregációjának prefektusa mondta. 
Az Egyház a kezdetekkor a mártírok egyháza volt. Anton Durcovici boldoggá 
avatásával még egy csillag gyúlt ki Krisztus Egyházának egén – mondta a bíboros. 
Krisztus Urunk és a ma boldoggá avatott püspök példája szerint, a mai együttlét célja 
nem a bosszúállás, hanem a megbocsátás. 
De ki is volt valójában Durcovici püspök – tette fel szentbeszédében a kérdést Angelo 
Amato. Egy barátságos, békeszerető, erős és irgalmas hitű, híveit szerető ember volt. 
Különösképpen szerette a szegényeket. Amikor az egész városban nagy volt az 
éhínség, a iasi-i Notre Dame de Sion iskolában szegénykonyhát nyitott. Amikor 
börtönbe zárták, Jézus példáját követve meghozta élete áldozatát, és példát mutatott 
nekünk. Az Egyház és tagjai sokszor üldözést szenvednek, de Durcovici püspök 
példája mutatja, hogy "a rosszat a jóval mindig le lehet legyőzni, a gyülöletre mindig 
szeretettel válaszolva"  – hangsúlyozta a bíboros. A püspök vértanúságát és hősies 
erényeit XVI. Benedek pápa ismerte el, majd 2013. október 31-én Ferenc pápa 
engedélyezte a dekrétum kihirdetését. Boldog Anton Durcovici ünnepét minden év 
december 10-én, mártíromságának napján ülik majd meg. 
Anton Durcovici (születési nevén Durkowitsch) 1888. május 17-én született Deutsch-
Altenburgban (ma Bad-Deutsch-Altenburg, Bécsi főegyházmegye, közel a pozsonyi 
határhoz), osztrák munkáscsaládban. Édesapja, Franz kőbányában dolgozott, és a 
bosnyák háború következtében 36 évesen meghalt (1893. február 5-én). Az özvegy 
édesanya két fiával a nyomor elől 1896-ban a romániai Iaşi-ba, Moldva fővárosába 
ment, ahol megözvegyült nagynénjének vendéglője volt. Itt tanultak meg románul. 
Később a család Bukarestbe költözött. 
Anton az iskolatestvérek Szent András iskolájába járt. Az angolkisasszonyok Pitar Mos-
i kápolnájában ministrált. 1901. szeptember 1-jén felvették a kisszemináriumba, ahol 
1906. október 6-án jeles érettségit tett. Rajmund Netzhammer bukaresti érsek Rómába 
küldte, a Collegio S. Tomasoban 1907-ben filozófiai doktor, majd a Collegio 
Propaganda Fide-n 1910-ben teológiai doktor lett. A két doktorátus mellett egyházjogi 
licenciátust is szerzett. Húsz hónap múlva Rómában, a Lateráni-bazilikában szentelik 
pappá 1910. szeptember 24-én. A római öt esztendő alatt a Collegio Urbano 
növendéke volt. 1911. július 29-én indult haza Rómából. 
 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-scheffler-janos-vertanu-puespoek-hosies-szeretete-ma-sugarzo-ero
https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-scheffler-janos-vertanu-puespoek-hosies-szeretete-ma-sugarzo-ero
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Hazatérte után bukaresti oktatói tevékenysége (hittanár a Szent József Líceumban) 
mellett a tulceai, târgovişte-i és a giurgiui plébániákat vezette. 1916-1917-ben egy 
moldvai internáló táborban fogva tartották mint osztrák állampolgárt. Betegen tért haza. 
Legfontosabb beosztása sokoldalú elfoglaltsága mellett a papképzés: 1924. januártól 
1948. áprilisáig, püspöki kinevezéséig a bukaresti hittudományi főiskola rektora volt. Az 
intézmény ma a vértanú püspök nevét viseli. 1923-ban kanonok, ezüstmiséjével 
egyidőben pedig általános helynök lett (1935). Megalapította az Unio Apostolica Cleri 
elnevezésű, papi életszentséget előmozdító egyesületet. Irányította a Mária-
Kongregációt, a Szent Vince Konferenciát és a ferences harmadrendet. Hittudományi 
folyóiratot adott ki. 

XII. Piusz pápa 1947. október 30-án iaşi-i püspöknek nevezi ki. A bukaresti Szent 
József-székesegyházban szentelte püspökké Gerald Patrick O'Hara érsek, apostoli 
nuncius 1948. április 5-én. Április 14-től bukaresti apostoli kormányzó is lett. Április 18-
án a iaşi székesegyházban ünnepelte székfoglaló szentmiséjét. Látogatta és erősítette 
egyházmegyéjét a kommunista üldözés idején. Márton Áron gyulafehérvári püspökkel 
dolgozták ki azt a statútum-tervezetet, amelyet az állam elutasított. 
 
1949. június 26-án Popesti-Leordeni-be indult bérmálni (Bukarest mellett), amikor a 
Securitate (titkosrendőrség) letartóztatta. Kínozták, a jilavai börtönbe vitték, majd 
Máramarosszigetre, ahová a politikusokat és püspököket gyűjtötték. Itt halt meg, 
éheztetés következtében a halálcellában 1951. december 10-én. Földi maradványai a 
máramarosszigeti börtöntemető jeltelen sírjában vannak. 
 
Anton Durcovici a negyedik romániai mártírhalált halt püspök akit oltárra emelnek. 
2010-ben Bogdánffy Szilárdot, 2011-ben Scheffler Jánost, legutóbb, 2013-ban Vladimir 
Ghika-t emelte a boldogok sorába a Katolikus Egyház. 

 

27. Boldog XI. Ince pápa 

XI. Ince (Benedetto Odescalchi), (1611–1689) a Római Katolikus Egyház pápája 
volt 1676. szeptember 21-étől haláláig. boldoggá avatási eljárását a XVIII. század 
végén indították el, melyet a franciák tiltakozása miatt félbe kellett szakítani, így 
kanonizálására csak 1956. október 7-én kerülhetett sor. 

Benedetto Odescalchi Comóban született egy gazdag kereskedőcsalád gyermekeként. 
Jezsuitáknál nevelkedett, jogi tanulmányait Rómában és Nápolyban végezte. VIII. 
Orbán idején lépett az egyház szolgálatába. X. Ince nevezte ki bíborossá. Amikor a 
pápa Ferrarába küldte legátusként, hogy az éhező embereken segítsen, „a szegények 
atyjaként” mutatta be őt. 1650-ben nevezték ki Novara püspökének. 1656-ban (egyes 
források szerint gyenge egészségi állapota miatt) a pápa engedélyével lemondott, és 
visszatért Rómába. Már 1669-ben is jelölték IX. Kelemen utódjaként pápának, de a 
francia udvar megakadályozta megválasztását. X. Kelemen halála után XIV. Lajos 
francia király ismét elutasította Odescalchi személyét. A bíborosi testület és a római 
polgárok azonban ragaszkodtak jelöltjükhöz, ezért a francia király – vonakodva ugyan, 
de – elfogadta jelölését. Pápává választását csak akkor fogadta el, amikor a többi 
bíboros aláírta reformprogramját.  
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1676. szeptember 21-én XI. Ince néven lett Szent Péter utódja. Pápaságát végig 
beárnyékolta elkeserítő küzdelme XIV. Lajos francia királlyal. 

Egyszerűsége, szent jelleme miatt nagy népszerűségnek örvendett. Nagylelkűség, 
tisztaság, lelkiismeretesség, egyszerűség jellemezte. Elítélte a korrupciót, a 
nepotizmust. A török elleni küzdelemben sok érdeme volt mind Bécs, mind Buda 
felszabadításában. E győzelmeket a Szűzanyának köszönte meg. 

Tisztelete halála után hamar terjedni kezdett, s már 1714-ben megkezdődött a 
kanonizációs eljárása. Ennek véghezvitelét azonban a francia udvar megakadályozta. 
A megakadt eljárást csak a XX. században folytatták, így boldoggá avatására csak 
1956-ban került sor. 

28. Boldog Kolesár Anna 
 

Szeptember 1-jén, a kassai Lokomotív stadionban Giovanni Angelo Becciu 
bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa boldoggá avatta Anna 
Kolesárová vértanút. 

A Kassai Főegyházmegye ünnepe augusztus 31-én kezdődött, amikor a kassai Szent 
Erzsébet-főszékesegyházban virrasztást tartottak. A boldoggá avatáson mintegy 
huszonötezer hívő, harminc püspök, hatszáz pap és ötszászötven önkéntes vett részt. 
Angelo Becciu bíboros prefektusi szolgálatának ez volt első boldoggá avatása. Az 
ünnepség végén prefektusi szolgálatát Boldog Anna vértanú oltalmába ajánlotta. 
Elmélkedésében örömmel adott hangot annak, hogy a boldoggá avatott 
vértanúságában sok mai fiatal felfedezte a Krisztus iránti hűséges szeretet szépségét 
és értékét. Erdő Péter bíborost Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, 
Ternyák Csaba egri érseket pedig Galo Gábor, az Egri Főegyházmegye ifjúsági 
referense képviselte. Az ünnepségen részt vett Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök 
is. Szeptember 2-án, vasárnap a kassai székesegyházban Bernard Bober érsek 
ünnepélyesen elhelyezte az új boldog ereklyéjét és meghirdette Szent Márk, István és 
Menyhért kassai vértanúk emlékévét, vértanúhaláluk 400. jubileuma alkalmából, melyre 
2019-ben emlékezünk.                                                                                                                                 
A boldoggá avatásért Anna Kolesárova szülőfalujában, Ungviszokán hálaadó ünnepi 
szentmisét tartanak szeptember 30-án 10 órai kezdettel, Bernard Bober kassai érsek 
vezetésével. Anna Kolesárová 1928. július 14-én született Ungviszokán (Vysoká nad 
Uhom). Édesapja szigorú, de igazságos ember volt. Édesanyját korán, tizenhárom 
éves korában elvesztette, így ráhárult a házimunka, és gondoskodnia kellett idősebb 
testvéréről, Michalról is. Ungviszoka, egy közepes nagyságú falu a nagymihályi 
járásban, nem messze Nagykapostól. Anna nagyon egyszerű körülmények között élt. 
Rendszeresen részt vett a szentmiséken és az ájtatosságokon, örömmel járult a 
szentségekhez. Szombatonként kortársaival együtt imádkozták a rózsafüzért.                
Érdemes kiemelni, hogy a falu 1938-tól 1945-ig az akkori királyi Magyarországhoz 
tartozott. 1944-ben a Vörös Hadsereg magyar felségterületre lépett. A hadsereg első 
csapatának megérkezése előtt a családok többsége a házakból a pincékbe menekült. 
Hiteles feljegyzésekből tudjuk, hogy ezt tette Ján Kolesár családja is: az apa, Michal, a 
fia, és leánya, Anna. Velük volt még Ladislav Pišný a feleségével, Annával, a 
szomszéd Andrej Kontra és hétéves leányuk, Maria Kontrová, valamint Ján Hruška a 
feleségével. 
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1944. november 22-én a Vörös Hadsereg egy részeg katonája rátalált a folyosóról nyíló 
pincebejáratra – olvasható a faluból származó Michal Potocký jezsuita 
visszaemlékezésében. Az apa a katonát meglátva szólt a lányának: „»Menj, adj neki 
valamit enni, bizonyára éhes«. A tizenhat éves Anna, aki hetek óta édesanyja fekete 
ruháiba öltözve járt, hogy ezzel is álcázza fiatalságát, az édesapja kérésére felment a 
konyhába, ahol a katona molesztálni kezdte, és tisztátalan cselekedetre akarta 
kényszeríteni, de ő kitépve magát karjai közül, visszafutott a pincébe. A felbőszült 
katona azonban utána ugrott, ráemelte puskáját, és rákiáltott. »Vagy nekem adod 
magad, vagy menj, és búcsúzz el a rokonaidtól!« Ő erre így felelt: »Rendben, habár 
fiatal vagyok, Istennek ajánlom magam.« »Búcsúzz el az apádtól!« – szólt rá a katona, 
mire Anna felkiáltott: »Apácska, Isten veled! Jézus, Mária, József!« Erre a katona 
beváltotta fenyegetését, és két lövéssel agyonlőtte. A front miatt a tetemet egy csűr 
ajtajának a deszkáiból készült koporsóban elföldelték. A temetési szertartást csak 
1944. november 29-én végezte el Anton Lukáč ungpálóci plébános, az ungvári 
esperesség akkori általános helynöke, aki a halotti anyakönyv megjegyzés rubrikájába 
ezt írta: „In tempora belli a rusico milite occisa. Hostia sanctae castitatis”, azaz: „A 
háború idején egy orosz katona ölte meg. A szent tisztaság áldozata.” Anton Lukáč az 
ungpálóci plébánia krónikájában részletesebben is beszámol az eseményről. A történet 
hitelességét öt szemtanú bizonyította saját kezű aláírásával. A plébános feljegyzése 
szerint Annát hőstettében az Eucharisztiában valságosan jelen lévő Krisztus erősítette 
meg. Röviddel halála előtt ugyanis meggyónt és megáldozott. 

29. Boldog Vladimir Ghika 

2010-ben Nagyváradon Bogdánffy Szilárdot, 2011-ben Szatmárnémetiben 
Scheffler János vértanú püspököt avatta boldoggá az Egyház. Ferenc pápa 
jóváhagyásával 2013. augusztus 31-én a boldogok sorába iktatják a bukaresti 
főegyházmegye papját, a hitéért életét feláldozó Vladimir Ghika vértanút. 

Vladimir Ghika 1873 karácsonyán született Konstantinápolyban, mint Moldva utolsó 
fejedelmének, Grigore V. Ghikának (1849–1856) unokája, Ioan Ghika és Alexandrina 
Moret de Blaremberg (IV. Henrik francia király családjából) fia. Négy fiútestvére és egy 
húga született. Ortodoxnak keresztelték, de gyermekéveit protestáns környezetben 
töltötte, annak a családnak a körében, amely gondját viselte franciaországi tanulmányai 
alatt. 25 éves korától Rómában filozófiát és teológiát tanult a domonkos szerzetesek 
egyetemén. 1902-ben – ahogy ő vallotta: „ahhoz, hogy még ortodoxabb” legyen – 
római katolikus vallásra tért át. Katolikus pap vagy szerzetes szeretett volna lenni, de 
hogy édesanyjának ne okozzon szenvedést, Szent X. Piusz pápa tanácsát követve, 
laikusként apostolkodott. Így jutott el Bukarestbe, Párizsba, Kongóba, de járt Tokióban, 
Sidney-ben és Buenos Airesben is. Bukarestben a jótékonykodásnak szentelte magát: 
Betlehem Mariae név alatt megnyitotta az első ingyenes beteggondozó intézményt, és 
letette a Páli Szent Vince kórház és szanatórium alapjait. A balkáni háború után a 
kolerában szenvedő katonák gondozásáért I. Károly román király katonai kitüntetéssel 
köszönte meg odaadását és bátorságát. Az első világháború ideje alatt diplomáciai 
küldetéseket vállalt, és Olaszországban segített a betegek, sérültek ápolásában. 1923. 
október 7-én Párizs érseke, Dubois bíboros pappá szentelte, és 1939-ig 
Franciaországban papként tevékenykedett. Szent X. Piusz pápától engedélyt kapott 
arra, hogy a latin mellett bizánci rítusban is misézhessen. Így ő lett az első birituális 
román katolikus pap. 1931-ben a pápa apostoli protonotáriussá nevezte ki. 
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A II. világháború kitörésekor Romániában tartózkodott, és úgy döntött, hogy itt is 
marad, hogy a betegeken, szenvedőkön segíthessen. 1952. november 18-án 
letartóztatták és hazaárulás miatt három év börtönbüntetésre ítélték. A különféle 
kínzások és embertelen bánásmód következtében 1954. május 16-án, 80 éves korában 
a zsilávai börtönben hunyt el. A börtön közelében temették el, de hozzátartozói 1968-
ban földi maradványait Bukarestben helyezték örök nyugalomra. 

A boldoggáavatási szentmisére 2013. augusztus 31-én 11 órakor kerül sor a bukaresti 
Romexpo kiállítási csarnokban. Az eseményen Böcskei László nagyváradi 
megyéspüspök is részt vesz, titkára kíséretében. A szentmisét követően 17 órától 
görögkatolikus vesperást tartnak, melynek keretében megáldják a boldoggáavatott 
vértanú pap ikonját. 

30. Boldog Alojzije Stepinac 

A bizottságot azzal a céllal hozták létre, hogy megvizsgálják Boldog Alojzije Stepinac 
bíboros, zágrábi érsek élettörténetét.                                                                                        
A bizottság tudományos történeti feltáró munkát végez, és nem befolyásolja Stepinac 
bíboros szentté avatási eljárását. Boldog Stepinac 1937-től kezdve volt Zágráb érseke. 
1946-ban, Tito kommunista rezsimje letartóztatta. Az ellene lefolytatott bírósági eljárás 
során háborús bűnösnek nyilvánították. Azzal vádolták, hogy 1941 és 1945 között 
együttműködött az akkor hatalmon lévő nácibarát usztasa rezsimmel, támogatta a 
szerbek, zsidók, cigányok lemészárlását. 1946. október 11-én 16 évi 
szabadságvesztésre és kényszermunkára ítélték. Büntetését először börtönben, majd 
később házi őrizetben töltötte. Zágráb hős püspökét XII. Piusz pápa 1953-ban kreálta 
bíborossá. 1960-ban halt meg. Testének exhumálása után orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy a hitvalló bíborost ellenségei megmérgezték. II. János Pál pápa 
1998-ban iktatta a boldogok sorába, ami szerb körökben ellenállást váltott ki.                              
A Zágráb megyei bíróság tavaly július 22-én semmisnek nyilvánította a 70 évvel ezelőtt 
hozott ítéletet. 1992-ben a horvát parlament jelképesen már elítélte az 1946-ban 
lefolytatott pert és a bíróság döntését.                                                                                              
A szakbizottság hatodik, utolsó üléséről kiadott közlemény leszögezi: a bizottság tagjai 
a kutatómunka kezdetétől tudatában vannak, hogy Boldog Stepinac bíboros szentté 
avatása kizárólag a pápa illetékességi körébe tartozik. Ugyanakkor elismerik, hogy ma 
már az Egyháznak is megvannak a kritériumai egy szentté avatási eljáráshoz. A 
bizottság tagjai azt is elismerik, hogy munkájuk lehetővé tette az első világháborútól 
1960-ig, a bíboros haláláig terjedő történelem jobb megismerését; továbbá teljesebb 
fénybe állították egy jelentős katolikus lelkipásztor életét és szolgálatát a történelem 
különösen zaklatott időszakában. Lezárult a különböző események, tények, iratok, 
állásfoglalások új értelmezése. Stepinac bíboros esetében a horvát katolikusok és a 
szerb ortodoxok értelmezése továbbra is eltérő. 

A közös közlemény úgy fogalmaz: Stepinac bíboros életének tanulmányozása megtanít 
bennünket arra, hogy valamennyi egyház hívei kegyetlen üldöztetést szenvedtek, és 
megvannak saját vértanúik és hitvallóik. Ezzel kapcsolatban a bizottság tagjai 
megállapodtak abban, hogy esetleg a jövőben is együttműködnek a két egyház 
(katolikus és ortodox) vértanúi és hitvallói emlékezetének kutatásában. 
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Amikor 1998-ban II. János Pál az oltár dicsőségére emelte Stepinac bíborost, kifejtette, 
hogy nem volt a szó szoros értelmében vett vértanú. Halálát a hosszú szenvedések 
okozták. Életének utolsó 15 évében sorozatos zaklatásnak volt kitéve, amelyek 
közepette bátran tett tanúságot az evangéliumról és az Egyház egységéről. Boldog 
Stepinac jól egyesíti alakjában az egész tragédiát, amely a horvát népet és Európát 
sújtotta a 20. században a gonosz három nagy csapása, a fasizmus, a nácizmus és a 
kommunizmus által – mondta Szent II. János Pál. 

31. Szent Kinga 

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők…” – szokták idézni a 
zsoltárost (CXXVII. Zsoltár, 1.), ahol nagyobb építkezésbe fognak. Persze 
hatványozottan érvényes ez a szakrális épületek létrehívására. Küngösön, a 
Veszprémi Fő egyházmegye egyik aprócska – mintegy 600 lelkes – településén 
láthatólag a mennyei és a földi szándékok harmóniában fonódtak össze: szinte a 
semmiből indulhatott el egy álom 2003-ban a boldog megvalósulás reményében, 
s aztán sok-sok imádsággal, és sok-sok kegyelemmel épülni kezdett a falu – 
történetében első – temploma, melyet hamarosan felszentelhetnek Árpád-házi 
Szent Kinga, a település védőszentje tiszteletére. Ha e boldog pillanat elérkezik, 
Küngös büszkén elmondhatja majd: Magyarország első és egyetlen Szent Kinga 
temploma az ő településén épült fel. 

Szent Kinga összekovácsolta a falut.                                                                                          
Kingáról, a magyar földön méltánytalanul mellőzött IV. Béla király leányáról, Árpád-házi 
Szent Margit, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvéréről sajnos hazánkban ma 
nagyon keveset tudnak. Pedig Kinga erényei a lengyel Boleszló fejedelem oldalán 
éppoly fényesen világítanak, példát adnak ma is a keresztény világnak, akárcsak 
nagynénje, Árpád-házi Szent Erzsébet tettei Lajos oldalán Türingiában. Kinga egész 
életét átszőtte a szolgálat erénye. A tatárjárás után adományokkal járult hozzá a 
lengyel föld újjáépítéséhez: kórházakat, templomokat, kolostorokat emelt. Férje halála 
után vagyonát szétosztotta a szegények között, alamizsnálkodott, betegeket ápolt. 
Lengyelország és Litvánia védőszentjeként vonult be a nemzetek történelmébe.Küngös 
nevében is őrzi a királylány emlékét. Nyelvtörténészek szerint a Kinga (másképpen 
Kunigunda) név besenyő eredetű, és leginkább Kingus alakban emlegették – ennek 
emlékét őrzi a mai faluház mellett lévő Kingus-park ősi elnevezése.  
 
Történetileg igazolható, hogy IV. Béla járt e vidéken, s lányának, Kingának adta e 
területet. Hogy mégsem épült temploma, talán azzal magyarázható, hogy kezdetben 
csak egy major létezett a falu helyén; a XVI. századtól a XIX. századig pusztaként 
emlegetik az írásos források, s csak ezután kezdett faluvá növekedni. A községet 
azonos arányban lakják katolikusok és reformátusok. A reformátusok az ’60-as 
években imaházat építettek, de a katolikusoknak a több kilométerre fekvő Berhidára 
vagy Csajágra kellett járniuk szentmisére. A távolság és a kommunista diktatúra 
ideológiai nyomása miatt azonban idővel a vallásosság elmosódott a faluban. A 
rendszerváltozás nyomán megkezdődött a falu ébredése. Identitását keresve jutott el a 
községi címer elkészítése során múltjában Kinga személyéhez, aki ezen a fontos 
jelképen már méltó helyet kapott. A vallási élet is ébredezni kezdett. Rendbe tették a 
temetőt, közvilágítást is eljuttattak a sírkertbe. Halottak napja alkalmával pedig 
ökumenikus áhítatot tartottak itt minden évben. 



- 49 - 

Beke Zsolt atya, 2000 óta plébánosa a falunak. Kezdeményezésére 2002-től már a 
református imaházban tarthatták szertartásaikat a katolikusok is a református püspök 
engedélyével. 2003-ra fogalmazódott meg az igény, hogy saját templomot kellene 
építeni. A szándéknyilatkozatot elkészítette az egyházközség, s karácsony szenteste az 
éjféli misén hirdették ki. 

Persze, azzal tisztában voltak hogy a szándék nem elegendő az építkezéshez, mondja 
az atya. De a szándéknak gyors híre ment, s szinte csodával határos módon nemcsak 
a faluban és a környékben hozta lázba a jóakaratú embereket, hanem távolabbról is 
érkeztek támogató felajánlások. Az építkezés fővédnöki tisztére sikerült felkérniük 
Habsburg Mária Kinga főhercegnőt, aki szintén megtámogatta a védőszentjének 
templomot építő közösséget. 
- Központi segítséget nem kaptunk, bár kértünk többször is, de a legnagyobb központ, 
a Jóisten mindig megsegített bennünket, s küldött hozzánk jó lelkeket, amikor 
megakadtunk az építkezésben – fogalmaz az atya. 
S miközben készült a kőház, a falu lakossága lelki házzá, közösséggé kezdett épülni. 
Szent Kinga összekovácsolta a falut. 

2003-ban még egy virágcserépnyi földje sem volt az egyházközségnek, nemhogy telke, 
ahol építkezhet – idézi a kezdeteket az atya. Egy Veszprémben élő küngösi származású 
idős néni támogatása adta meg az indító lökést az építkezéshez. Adományával a temető 
utcájában megvásárolhatták Kinga templomának a telkét.  

 

Hamarosan jelentkezett adományával egy idős atya is, akinek rokonai élnek Küngösön, 
s ő maga is oda szeretne temetkezni majd. A kicsinyke, mindössze 70 négyzetméter 
alapterületű templomocska terveit Füleky Zsolt tervező készítette el kedvezményes 
áron, s 2005-ben megtörténhetett az ünnepélyes alapkőletétel, megvásárolhatták az 
építőanyagok egy részét. 2007-ben megépült a templom alsó szintje, amelyet advent 
negyedik vasárnapján az egyházmegye helynöke, Gyűrű Géza szentelt fel. A 
szertartáson a falu apraja nagyja jelen volt, a reformátusok is lelkészükkel, áldást kérve 
a hajlékra, és olyanok is, akik nem tartják magukat kifejezetten hívő embernek, 
egyszerűen csak a falu épülésének, szépülésének örvendeznek. 

Gondolhatjuk mégis úgy, hogy azzal, hogy a templomot kicsit a magukénak is érzik, 
egy lépéssel közelebb kerültek az egyházhoz is – véli Zsolt atya. 
Szép és szent pillanata volt az épülő hajléknak, hogy az éppen felszentelt 
altemplomban a szertartáson keresztelhették meg a polgármester, Szabó Gergely 
második kislányát, aki a keresztségben az Emma Kinga nevet kapta. 2008-ban aztán a 
falak tovább emelkedtek, megépült a második szint, a szentély szintje, 2009-ben pedig 
elkészült az épület párkánykoszorúja. Az idén kétséges volt, hogy a tetőszerkezet, s a 
toronysisak felkerülhet-e a hajlékra, de ismét érkezett az idős pap bácsitól egy kis 
támogatás. Most a nyílászárókat szerelik,  és hátra van még a külső-belső festés és a 
berendezés, s jövőre a templom búcsújára, nagyon reménykednek benne, hogy az 
álom, a terv megvalósul, s a templomot konszekrálhatják. 

 
Ami a legszebb és legnemesebb értéke a templomépítésnek, hogy az anyagi 
összefogáson, adakozáson túl szinte mindenki részt vett benne valamilyen formában.  
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Férfiak, gyerekek, asszonyok a tereprendezésben, téglapucolásban, takarításban, a 
szakmunkákban – ki-ki mestersége, hozzáértése bevetésével. A helyi mezőgazdasági 
zrt. anyagilag és munkagépekkel támogatta. Az egykori földesúri kastély mai 
tulajdonosa bontott téglát adott. Az önkormányzat is több millióval támogatta az 
építkezést, s közmunkásait is adta a munkákhoz. 
Küngös jó úton halad, Kinga nyomdokain… 

 

 

 


