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Tovább pilickázik a hó, lassan megyünk. 
Balról elhagyjuk az érdekes boronapincé-
ket. Pince itt? Pedig meg sem terem a szőlő. 
Ja, biztos a „tót atyafiak” krumplicskát tar-
tottak bennük. 
Lassan felérünk a hegytetőre. Oravka bű-
bájos fatemploma mellett mindig megál-
lunk, de eddig még nem sikerült belül is 
megcsodálni. Hátha most szerencsénk lesz. 
Így történt. Egy kedves apácától azt az in-
formációt kapjuk, hogy a pap bácsi hama-
rosan megérkezik, és ő kalauzol bennünket.
Besétálunk a templomkertbe, ahol mindjárt 
kellemes meglepetés ér. Két magyar plébá-
nos nyugszik a sírhantok alatt, fejfájukon 
magyar felirattal. A királyi Magyarország 
földjén vagyunk, annak is a legészakibb 
szegletében, Felső-Árvában (Orava Gorna). 
Kovács István jó barátom nyolc évig krak-
kói főkonzul volt. Ő nemcsak kiváló író és 
költő, hanem mint történész, a legjelesebb 
magyar polonista is. Sokat tanultam tőle. 
A magyar etimológia a szlovák horavá-val 
(hegyes vidék) magyarázza az északi táj 
nevét, míg a lengyelek szerint az orava az 
ószláv nyelvben zúgó folyót jelent. A térség 
települései (hasonlóan a szintén szívem 
csücske Gyimesekhez) patakok mentén 
alakultak ki. A Magyar Királyság egyik he-
gyekben, erdőkben leggazdagabb, tájilag 
gyönyörködtető tájegységét az északke-
letről délnyugat felé hömpölygő Árva folyó 
fűzte fel gyöngyfüzérré. A zord éghajlatú 

vidék sokáig kietlen, lakatlan volt. Annak 
a ténynek felismerése viszont, hogy Budát, 
a fővárost Besztercebányán át Krakkóval 
összekötő völgynek fontos szerepet kell 
kapnia, a 18. századtól kezdett megfogal-
mazódni. Ezen az útvonalon épült fel Árva 
vára is, mely aztán központja és névadója 
lett a vármegyének. 1275-től Turdossinban 
már vámszedőhely működött. Az igazi fel-
lendülés a 17. században történt, mikor is 
a Thurzók, a vár urai elrendelték a bete-
lepítést. Vlach pásztorok érkeztek annak 
reményében, hogy adómentességet kap-
nak a lakatlan erdős területek hasznosí-
tása és védelme fejében. Aztán északról 
nagy számban érkeztek lengyelek is, és 
így ez a két migráció alkotta a gorál népet.  
A szlovák etnikai tudat csak a 18. századtól 
kezd elterjedni. Probléma adódott viszont 
abból, hogy a lengyelek katolikusok voltak, 
a Thurzók és a Thökölyek viszont evangéli-
kusok. Ebben az időben így aztán több pro-
testáns templom épült. Hiába, jól mondja a 
latin: „cuius regio, eius religio”(akié a hata-
lom, azé a vallás).
A mélyen katolikus lengyelek a Habsburg 
uralkodókban találtak szövetségesre.  
A 17. század közepétől egyre több katoli-
kus templom épült. Az első az oravkai volt.  
Lengyelország 1772-ben történt felosztá-

sakor az ország déli részét Ausztria kapta, 
tehát többé nem nevezhetjük lengyel–ma-
gyar határnak, csak a birodalmon belüli 
tartományi határnak.
Komoly németesítés vette kezdetét. Kitil-
tották a lengyel nyelvet a rendházakból 
ugyanúgy, mint a templomokból és az isko-
lákból. Az 1800-as évek reformkori harcai 
eredményeként a latin és német nyelv után 
a magyar vált uralkodóvá. A felvidéki isko-
lákban a magyar mellett a szlovák nyelv lett 
az elfogadott, amit az akkor már kisebb lét-
számú lengyelségnek is el kellett sajátíta-
nia, annál is inkább, mert a gorál nyelv nem 
egyezett az irodalmi lengyellel.
Az I. világháborút megelőző években a ma-
gyarosítás szellemében Oravkának is meg-
próbáltak számunkra szebben csengő nevet 
adni. Akkor lett volna Kisárva, de a heve-
sen tiltakozó (akkor már többségben lévő) 
szlovákok ellenszegülése miatt a toleráns 
magyar állam nem erőltette tovább a névvál-
toztatást. Így aztán hivatalos iratokban sem 
szerepelt soha Kisárva, maradt Oravka. Mi 
azért emlékezetünkben őrizzük meg ezt a − 
számunkra szépen csengő − nevet.
Lassan be is fejezhetjük a gyönyörű táj tör-
ténetét, mert következett a két világhábo-
rú, melynek ismert következményei miatt 
mi már nem szólhattunk bele a térség jö-

T H E  C H U R C H  O F  H U N G A R I A N  S A I N T S  I N  O R A W K A

As part of the Trianon peace treaty, Czechoslovakia annexed the entire area of Upper Hungary. However, 
the northernmost fringes of Árva and Szepes counties were attached to Poland. The municipality of 
Orawka was founded in 1685 as part of the Thurzó earldom in the Árva area. Built even earlier, in 1651, 
its church is the most famous piece of architectural heritage around the place today. In spite of the 
fact that Orawka was once one of the northernmost villages of Old Hungary, the main attraction of the 
church, consecrated to John the Baptist, is that it houses the largest collection of folk icons created 
in the honour of Hungarian saints and blesseds. In 2000, the wooden church of Orawka was listed as 
a UNESCO cultural world heritage site.
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Szelíden szállingózott a hó. 2004 advent-
jét írtuk. Díszüvegkutató barátaimmal, 
Fűri Judittal és Gonzáles Gáborral Krakkó 
felé gurított az autó egy kiállításra, ahol 
mi is szerepeltünk.
Gyönyörködtünk a tájban. Nem siettünk. 
Árva vára hólepellel is csodálatos. Istenem, 
mekkora és milyen szép volt ez az ország! 
Kár, hogy csak néhány vára maradt meg, 
pedig jelenlétük büszkén emlékeztetne 
magyart és idegent egyaránt, hogy ezekkel 
védtük meg Európát a keleti és déli betola-
kodóktól. Most már tudom, hogy Kolonits 
Lipót kegyetlen robbantgatásait a Rákóczi-

szabadságharc után Árva vára azért úszta 
meg, mert éppen lengyel tulajdonban volt. 
Krasznahorka meg azért, mert – ma sincs 
másként – vár helyett kastéllyá minősíttet-
ték Bécsben némi protekcióval. No meg a 
burgenlandi várak: Léka, Fraknó, Lánzsér 
meg Sopronkeresztúr abban a pillanatban 
éppen a derék Habsburg-párti Nádasdyak, 
Batthyányiak, Eszterházyak tulajdoná-
ba voltak. Árva vára nekem azért is ked-
ves, mert a feleségem Komoróczy lány, és 
náluk a családi legendáriumban (meg az 
irodalomban is) az szerepel, hogy ők len-
gyel származásúak, leszármazottjai annak  

a Komorovsky Péternek, aki rablóvezérként 
uralta a várat az 1440-es években, aztán 
megjavult, behódolt Mátyás királynak. Ha 
arra járunk ismerősökkel, mindig azt szoktam 
mondani, hogy itt az a vár, amit feleségem 
családjától gazul elbirtokoltak. Nos, ez vicc-
nek sem jó, mert az egykori rablóvezér után 
még rengeteg tulajdonosa volt. Úgy is mint 
Corvin János, Szapolyai, a Thurzók, aztán 
Thököly kurucai, akiktől elvették Sobieski 
lengyel-litván hadai. Szerencsére, mert így 
nem robbanthatta fel Kolonits Lipót. Aztán 
jöttek a Habsburg-hű családok, az Erdődyek, 
Eszterházyak, a Zichyk, végül Trianon.
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As part of the Trianon peace treaty, Czechoslovakia annexed the entire area of Upper Hungary. However, 
the northernmost fringes of Árva and Szepes counties were attached to Poland. The municipality of 
Orawka was founded in 1685 as part of the Thurzó earldom in the Árva area. Built even earlier, in 1651, 
its church is the most famous piece of architectural heritage around the place today. In spite of the 
fact that Orawka was once one of the northernmost villages of Old Hungary, the main attraction of the 
church, consecrated to John the Baptist, is that it houses the largest collection of folk icons created 
in the honour of Hungarian saints and blesseds. In 2000, the wooden church of Orawka was listed as 
a UNESCO cultural world heritage site.
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a Komorovsky Péternek, aki rablóvezérként 
uralta a várat az 1440-es években, aztán 
megjavult, behódolt Mátyás királynak. Ha 
arra járunk ismerősökkel, mindig azt szoktam 
mondani, hogy itt az a vár, amit feleségem 
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Joggal felmerülhet a kérdés, hogyan kerül 
az ezeréves Magyarország legészakibb te-
lepülésére ennyi magyar szent. Talán ezen 
a messzi hegyvidéken lakó goráloknak kel-
lett hangsúlyosan bemutatni, hogy ők is a 
katolikus Magyar Királysághoz tartoznak? 
Mint már említettük, a közeli Árva vára 
protestáns urait kellett megleckéztetni? 
Mindenesetre azt leszögezhetjük, hogy se-
hol a világon nincs még egy olyan ország, 
ahol annyi szent született volna, mint a 
magyar Árpád-házban, és két nagy kirá-
lyunkat, Istvánt és Lászlót a királyságban 
sok helyütt oltárra emelték.
Meg kell emlékezzünk még arról, hogy ez a 
gyűjtemény, ez az ikonográfiai bravúr kinek 
a fejében született. Hevenesi Gábornak 
hívják. 1756-ban, az oravkai templom fel-
építésének évében született a Vas megyei 
Vásárosmiskén. Belépett a jezsuita rendbe, 
majd paptanár lett Nagyszombaton, utá-
na Bécsben és Grazban tanított teológiát, 
végül a bécsi Pázmáneum igazgatója lett.  
34 latin nyelvű könyvet írt, de munkássá-
gának egyik legderekabb dolga volt a ma-
gyar szentek és boldogok és egyebek ösz-
szegyűjtése. Tartalmaz néhány tévedést, 
meg hiányzik a gyűjtésből még néhány 
név, de mindenesetre komoly segítséget 
nyújtott a megye piktorainak, nekünk meg 
örömet és büszkeséget, hogy ezzel a cso-
dával gazdagabbak lehettünk.
Elbúcsúzunk. Lassan beesteledett, mert 
nehezen hagytuk ott ezt a csodát. Semmi 
baj, szállodánk lefoglalva, és Krakkóban 
barátaim várnak a Ryneken. Itt is cso-
dálatos az adventi hangulat. A kemény 
hideg ellenére tele van a tér. Belengi a 
forralt bor és a sült, füstölt gorál sajt 
illata. Bemegyünk egy imára a Mária-
templomba. Tíz órakor ismét előbukkan 
a templom toronyablakából a trombitás 
ember, rázendít, és ha nem tudnám, hogy 
a tatárok nyila fojtotta belé a szót, azt 
gondolnám, ebben az adventi hidegben 
csuklott meg a hangja.
Most, hogy visszaemlékezem erre a csodá-
latos élményre, és írás közben szomorúan 
hallgatom a híreket, azzal vigasztalom 
magamat, hogy ha mindenki is, de mi, ma-
gyarok és lengyelek sohasem fogjuk meg-
tagadni a keresztény Európát.

� F o t ó :  D é n e s  G y ö r g y
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vőjébe. Maradt ez a lengyelek és szlovákok 
viaskodásának területe 1918-tól 1939-ig. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a tria-
noni diktátumkor Lengyelországhoz került 
kicsike országrészen tizenötezer ember 
élt. Ebből csak egy százalék volt magyar. 
Múltunk rengeteg szép emlékét és kincsét 
rejtegeti ez a táj. Ezek közül talán a legna-
gyobb kincs a Magyar Szentek temploma. 
Meg annak tudata is nagy kincsünk, hogy 
a lengyelekhez került, akik olyan barátaink, 
mint ha testvéreink lennének, és ugyanúgy 
szeretik ezt a templomot, mint mi. Eszük-
be sem jut lengyel templomként tisztelni,  
pedig ott szerepel a falképeken Hedvig − 
Jadviga ugyanúgy, mint Kinga – Kunigunda. 
Számukra is ez marad a magyar szentek és 
boldogok temploma, és erre büszkék is, mert 
szeretnek bennünket évszázadok óta. Nem 
jobb így, szeretetben élni, és nem gyűlölkö-
désben? Kár, hogy ez az északi határ jó pár 
kilométerrel lejjebb csúszott.
Igen ám, de közben megérkezett a pap bá-
csi, aki örvendezve üdvözöl bennünket. Fel 
kell függesszük a történelmi visszaemléke-
zést. Belépünk a templomba. Ez egy mese, 
egy csoda, egy varázslat: a keresztény  

Magyarország ezeréves történelme deszka-
falra festve bűbájos naivitással, ugyanak-
kor művészien pingált alakokkal és jelene-
tekkel. Ez a mi Biblia Pauperumunk, vagy 
inkább Historia Pauperumunk?
Először is a templom építéstörténetéről 
beszélgetünk. Mint már említettük, a pro-
testáns-katolikus harcban az uralkodó 
család, esetünkben III. Ferdinánd tette az 
i-re a pontot. Lippay György esztergomi ér-
sek Scsehovics Jánost (Jan Szczechowicz) 
nevezte ki a templomépítés vezetőjének 
1648-ban, aki egyébként festőként vég-
zett a krakkói egyetem szabad művészetek 
szakán. 1650-ben sikerült egy helybéli pa-
raszttól megvásárolni a területet, és elkez-
dődhetett a templomépítés. Az építkezés 
gyorsan haladt: a toronnyal kezdték, mely 
alatt hamarosan egy oltárt alakítottak ki, 
ahol megkezdődhetett a misézés. Néhány 
évvel később felépült az egyhajós, késő 
gótikus, Keresztelő Szent János nevére fel-
szentelt fatemplom.
A hegyvidéki, erdős területen kézenfekvő 
a fából építkezés. Itt is, mint mindenütt 
a Kárpát-medencében helyi ácsok, fara-
gómesterek végezték a munkát a lakó-

házaknál éppúgy, mint a templomok, ha-
ranglábak építésénél. Dél-Lengyelország 
ugyanúgy bővelkedik hasonló építmények-
ben, mint Erdély, a Felvidék, a Felső-Tisza, 
Kárpátalja. Esetünkben a tetőszerkeze-
tet és az oldalfalakat egyaránt fazsindely 
fedi. Több periódusról is van tudomásunk.  
Az 1700-as évek első felében épült a hossz-
tengely keleti oldala elé a Hétfájdalmú 
Szűzanya kápolna. Tervét Gavenda János 
plébános készítette. Jelentős átalakítás 
történt 1901-ben is, elsősorban a toronynál. 
A harangház tetejéről csúcsos toronysüveg 
emelkedik a magasba négy fiatoronnyal. 
Érdekes, mert itt és a Felvidéken hasonló 
kialakítás nem ismert. Ez inkább Beregre,  
Szabolcs-Szatmár megyére, Erdélyre,  
Kárpátaljára jellemző. Nincs miért csodál-
kozni, hisz egy ország voltunk. A templom-
tól északra egy kis harangház épült, fino-
man illeszkedve a főépület stílusához.
Most nézzünk szét a belsőben! Az ellenre-
formáció barokkos elkápráztatásának je-
gyében született remekmű részletes leírása 
ebben a terjedelemben nem fér el. Amikor 
a templomot Keresztelő Szent Jánosnak 
szentelték, és így is hívták, még nem tud-
ták, hogy a Krisztust katolikussá varázsló 
szent a falakon megcsodálható szentek-
nek, boldogoknak vagy a magyar királyi 
családhoz tartozóknak, itt születetteknek 
vagy csak itt megfordultaknak csupán egyi-
ke. A padozatnál meginduló, az oldalfalak-
ra, a karzatra felkúszó színpompás csodák 
nem leírhatóak, így nem élvezhetőek egy 
inventáriumszerű felsorolásban. Ötven 
portréról, bibliai jelenetről beszélünk. Meg 
kell nézni a helyszínen, de előtte bemelegí-
tésnek ajánlom Udvarhelyi Nándor Magyar 
szentek temploma című könyvét. Találkoz-
hatunk a Szent Családdal, a Szűzanyával, 
Krisztussal, a keresztelkedővel, a szen-
vedővel, a megfeszítettel, a sasvári Piéta 
utánzatán Anyja ölében fekvővel, Keresz-
telő Szent Jánossal küldetése teljesítése 
közben, a vele történt borzalommal, majd 
a tálcával, vérző fejével.
Itt van Szent István, Szent László, Szent 
Imre, Szent Salamon, Szent Adalbert, Szent 
Gellért, Kapisztrán János, Szent Anna, Szent 
Erzsébet, Szent Margit, Kinga és Hedvig, 
Boldog Özséb, és sorolhatnám tovább.
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Joggal felmerülhet a kérdés, hogyan kerül 
az ezeréves Magyarország legészakibb te-
lepülésére ennyi magyar szent. Talán ezen 
a messzi hegyvidéken lakó goráloknak kel-
lett hangsúlyosan bemutatni, hogy ők is a 
katolikus Magyar Királysághoz tartoznak? 
Mint már említettük, a közeli Árva vára 
protestáns urait kellett megleckéztetni? 
Mindenesetre azt leszögezhetjük, hogy se-
hol a világon nincs még egy olyan ország, 
ahol annyi szent született volna, mint a 
magyar Árpád-házban, és két nagy kirá-
lyunkat, Istvánt és Lászlót a királyságban 
sok helyütt oltárra emelték.
Meg kell emlékezzünk még arról, hogy ez a 
gyűjtemény, ez az ikonográfiai bravúr kinek 
a fejében született. Hevenesi Gábornak 
hívják. 1756-ban, az oravkai templom fel-
építésének évében született a Vas megyei 
Vásárosmiskén. Belépett a jezsuita rendbe, 
majd paptanár lett Nagyszombaton, utá-
na Bécsben és Grazban tanított teológiát, 
végül a bécsi Pázmáneum igazgatója lett.  
34 latin nyelvű könyvet írt, de munkássá-
gának egyik legderekabb dolga volt a ma-
gyar szentek és boldogok és egyebek ösz-
szegyűjtése. Tartalmaz néhány tévedést, 
meg hiányzik a gyűjtésből még néhány 
név, de mindenesetre komoly segítséget 
nyújtott a megye piktorainak, nekünk meg 
örömet és büszkeséget, hogy ezzel a cso-
dával gazdagabbak lehettünk.
Elbúcsúzunk. Lassan beesteledett, mert 
nehezen hagytuk ott ezt a csodát. Semmi 
baj, szállodánk lefoglalva, és Krakkóban 
barátaim várnak a Ryneken. Itt is cso-
dálatos az adventi hangulat. A kemény 
hideg ellenére tele van a tér. Belengi a 
forralt bor és a sült, füstölt gorál sajt 
illata. Bemegyünk egy imára a Mária-
templomba. Tíz órakor ismét előbukkan 
a templom toronyablakából a trombitás 
ember, rázendít, és ha nem tudnám, hogy 
a tatárok nyila fojtotta belé a szót, azt 
gondolnám, ebben az adventi hidegben 
csuklott meg a hangja.
Most, hogy visszaemlékezem erre a csodá-
latos élményre, és írás közben szomorúan 
hallgatom a híreket, azzal vigasztalom 
magamat, hogy ha mindenki is, de mi, ma-
gyarok és lengyelek sohasem fogjuk meg-
tagadni a keresztény Európát.
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vőjébe. Maradt ez a lengyelek és szlovákok 
viaskodásának területe 1918-tól 1939-ig. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a tria-
noni diktátumkor Lengyelországhoz került 
kicsike országrészen tizenötezer ember 
élt. Ebből csak egy százalék volt magyar. 
Múltunk rengeteg szép emlékét és kincsét 
rejtegeti ez a táj. Ezek közül talán a legna-
gyobb kincs a Magyar Szentek temploma. 
Meg annak tudata is nagy kincsünk, hogy 
a lengyelekhez került, akik olyan barátaink, 
mint ha testvéreink lennének, és ugyanúgy 
szeretik ezt a templomot, mint mi. Eszük-
be sem jut lengyel templomként tisztelni,  
pedig ott szerepel a falképeken Hedvig − 
Jadviga ugyanúgy, mint Kinga – Kunigunda. 
Számukra is ez marad a magyar szentek és 
boldogok temploma, és erre büszkék is, mert 
szeretnek bennünket évszázadok óta. Nem 
jobb így, szeretetben élni, és nem gyűlölkö-
désben? Kár, hogy ez az északi határ jó pár 
kilométerrel lejjebb csúszott.
Igen ám, de közben megérkezett a pap bá-
csi, aki örvendezve üdvözöl bennünket. Fel 
kell függesszük a történelmi visszaemléke-
zést. Belépünk a templomba. Ez egy mese, 
egy csoda, egy varázslat: a keresztény  
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