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Molnár Imre

A magyar–lengyel szakrális 
kapcsolatokról

(A közös múlt szent öröksége)

Bár a magyar–lengyel kapcsolatok genezise elvész az id�k mélyében, mind-

annak alapján, amit az ezeréves magyar–lengyel barátságról tudunk, igazat 

adhatunk a lengyel nemesi gondolkodó, Stanislaw Worcell gróf állításának, aki 

szerint gyökereink már a távoli múltban „láthatatlanul összefonódtak és egy-

másba n�ttek”.

Amióta írott forrásaink vannak, a két nép kapcsolata elmélyült, bens�séges 

viszonyról árulkodik, már Géza fejedelem idejében is. Nem lehet véletlen, hogy: 

népeink egy id�ben váltak kereszténnyé (Isten népévé) és alapítottak államot, 

de egyszerre formálódtak nemzetközösséggé is.

Történt mindez abban a Közép-Európában, ahol egymásrautaltságukat 

népeink (egyházi és világi téren is) kölcsönösen korán felismerték. Népeink 

egymásmellettisége mindkét fél számára kedvez� feltételeket teremtett az ál-

lamiság feltételeinek kialakulásához is, hisz ehhez els�sorban békés hétközna-

pokra, s még inkább nyugalmas környezetre, biztos hátországra volt szükség. 

Ezt pedig els�sorban az ellenséggel szembeni hatékony védekezéssel, s ahol 

csak lehet, baráti kapcsolatok kiépítésével lehetett megteremteni. Márpedig 

védekezésre, történelme során mindkét népnek egyforma gyakran volt szüksé-

ge. Az ebb�l fakadó egymásrautaltságot – melynek kezdeteit számos mítosz, 

monda és legenda övezi – az egyház és az egyistenhit, azaz a szakralitás még 

inkább meger�sítette, keretbe foglalta.

A  kezdeteknél is, úgy t�nik, egyházi személyek és egyházi intézmények 

állnak. Mondhatnánk kissé profanizálva, a két nép szent frigyére �k adják az ál-

dást. De �ket is megel�zi egy olyan személy, aki égi és földi másában egyaránt 

közel volt/van mindkét nemzet lelkületéhez. Ez a személy pedig nem más, mint 

Sz�z Mária. Sokatmondó az a gesztus, hogy földi emberben reménye nem lé-

vén, Szent István élete végén a Boldogasszonynak ajánlotta fel koronáját, és 

vele országát is. Ez a felajánlás nem csupán egy ájtatos gesztus volt, hanem 

mivel maga a jog alkotója, tehát a szent király tette, törvényi er�vel kimondott 

rendelkezés lett. Értelmezhet� megmásíthatatlan érvény� végrendeletként, 

szent testamentumként is. Ilyen, az egész nemzetre vonatkozó felajánlást 

Szent István után másodikként, igaz jóval kés�bb, János Kázmér király (nem 

mellesleg Szent István nagy tisztel�je s követ�je) végzett el a svédek felett ara-

tott gy�zelem utáni megrendültségében, Czestochowában, 1656-ban. A svéd 

túler� feletti gy�zelmet ugyanis, mint ismeretes, Sz�z Máriának tulajdonította 

az akkor már teljesen kimerült és kiszolgáltatott lengyel véd�sereg.

Sz�z Mária jelenléte szorosan összefügg mindkét ország történelmével. 

Fölfedezhet� nemzeteink kultúrájának bölcs�jénél is, hiszen az els� írott 
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nyelvemlékeink között mindkét országban ott vannak a Mária-himnuszok, gon-

doljunk csak a Bogurodzica kezdet� �si lengyel énekre vagy az Ómagyar Má-

ria-siralomra. Ugyanakkor elmondható az is, hogy megannyi közös szentünk 

arcvonása magán viseli Mária személyiségjegyeit, hisz szinte mindegyikükr�l 

elmondható, hogy az erények gyakorlásában, Isten utáni vágyakozásukban 

példaképükként tekintettek az Istenanyára.

Az egyházi intézmények közül els�ként a Szent Benedek-rendr�l kellene 

szólni, melynek (népeink földjén felbukkanó) els� szerzeteseit nehéz lenne 

nemzeti hovatartozás szerint csoportosítani. Mit is mondhatnánk pl. a rend 

egyik tagjáról, Szent Asztrik v. Atanázról, aki István bens�séges barátja, s akit � 

el�bb apáttá, majd kalocsai érsekké léptetett el�. Egyes források szerint, Aszt-

rik lengyel (vagy más szláv) származású személy volt, mégis Istvánnak hozott 

koronát, nem Meskónak. Mi több, a korabeli leírások szerint nem kis részben 

neki is köszönhet�, hogy a korona Magyarországra, és nem Lengyelországba 

került. Bár ez utóbbi történés mikéntjére hosszú és bonyodalmas történeti 

elemzés után adhatnánk csak a valóságot legalább némileg megközelít� vá-

laszt, mégis érdemes egyetlen apró részletre e helyütt külön is kitérnünk. He-

venesi Gábriel jezsuita történetíró leírja, hogy a pápa Szent Istvánnak a Szent 

Koronán kívül „apostoli királyi címet és keresztet (méghozzá kett�s keresztet!) 

is adományozott, amely a „sas” helyett ezt követ�en immár az ország jelvényé-

vé lett. A  turulmadarat leképez� sas tehát Szent István király uralkodásáig a 

magyar nép címerállataként (is) szerepelt, s nyilván az lenne ma is, ha át nem 

adja helyét a címerünkben attól kezdve mindmáig ott szerepl� kett�s kereszt-

nek. Egy mai értelmezés szerint, lengyel testvéreink jelképük szerint is a sas 

népei maradtak, bátran szárnyalva, nemritkán szédít� magasságokba, míg mi, 

magyarok inkább a kereszt népének tudjuk magunkat, s  nemritkán hi báin-

kat is, ránk zúduló szenvedéssel akarjuk kimagyarázni. Az összefüggéseket 

kiegészít� további érdekes címertani adalékot jelent az Árpádok címerének 

piros-fehér színezete, amelyek ugyancsak a Piasztokig visszanyúlva, mind a 

mai napig a lengyel nemzeti színeket alkotják.

Ha a lengyelek koronát nem is, de II. Szilvesztert�l egy fontos intést kaptak 

a maguk számára. A  lengyel koronát kér� küldöttség vezet�jének, Lambert 

püspöknek a pápa Jan Dlugosz krónikája szerint meghagyta: „Mivel itt az Úr-

isten dolgáról van szó, nehogy a két nép közt (a lengyel és a magyar hadsereg 

közt) irigység és gy�lölet keletkezzék. Meghagyjuk és elrendeljük tehát, hogy 

átok meg Szent Péter és Pál apostolok haragja (a  lengyel és magyar népi le-

gendákban Szent István és Szent Adalbert közös átkáról van szó) érje azokat, 

akik el�ször támadnak a másikra, akár lengyelek a magyarokra, akár magyarok 

a lengyelekre, míg tiszteletben tartják az egyházat és a tiszta keresztény hitet.” 

A  krónika szerint a pápa erre a döntésre Gábriel arkangyal intése nyomán 

jutott, aki ezt az üzenetet éjszaka, a  Szentatya álmában megjelenve hozta. 

A budapesti H�sök terén ennek okán látható Gábriel arkangyal szobra a dia-

daloszlop tetején ma is, egyik kezében a Szent Koronát, másik kezében a 

kett�s keresztet tartva. A pápa szavai szerint tehát a Szent Korona Isten szán-

dékának megfelel�en került a magyarokhoz, s érdekes, hogy ezt soha egyetlen 

lengyel uralkodó sem vitatta a kés�bbiek során. Asztrik püspök kezdetben 

annak a Szent Adalbertnek volt a kísér�je, aki szintén fontos lelki kapocsként 
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köti össze népeinket, egyházainkat, hisz bár cseh származású volt, életének f� 

m�vét Magyarországon és Lengyelországban alkotta meg. Ezért tartjuk �t szá-

mon István lelki nevel�jeként és a magyar, illetve a lengyel nép apostolaként. 

Az � vértanúsággal megpecsételt élete, mondhatnánk, közös fundamentuma 

lett a magyar és a lengyel egyháznak. Nem véletlen, hogy mindkét nép leg�sibb 

egyházmegyéjének, Gnieznónak és Esztergomnak is véd�szentjévé vált. Neki 

és Gellértnek nyilván fontos szerepe volt abban, hogy Szent István élete végén 

koronáját, és ezzel együtt az országát is a Boldogasszonynak ajánlotta. Erre 

utal az Esztergomi Bazilika díszkapuja, amely e felajánlás pillanatát ábrázolja 

Szt. Istvánnal, Sz�z Máriával és Szent Adalberttel. A domborm�-ábrázolás értel-

mében Mária Szent Adalbert közbenjárása nyomán veszi pártfogásába Szent 

István koronáját és országát.

Feltehet�en bencés remete-szerzetes volt Szent Szórád, a  nyitrai Zobor- 

hegy, majd Skalka lengyel remetéje is, aki talán István hívására érkezett Ma-

gyarországra, ahová a Szent Kereszt mély tisztelete vonzotta. Nevét is ezért 

változtatta Andrásra. S  bár semmi mást nem tett, mint egy fatörzs odújába 

húzódva böjtölt és imádkozott, a nép annyira megszerette és szívébe fogadta, 

hogy halála után annak a Dunajec melletti dél-lengyelországi falunak, amely-

b�l Szórád származott (Szwienty Swirard), Magyarországról minden évben egy 

hordókkal megrakott szekérnyi bort küldtek ajándékba.

A két ország (illetve az egyház) közti átjárhatóság fordított irányban is m�-

ködött, hisz Boldog Szádok domonkos szerzetes prédikátor sikeres magyaror-

szági m�ködése után ment a lengyelországi Szendomír területére, hogy ott a 

tatárok által nyerje el a vértanúság koronáját.

A  magyar–lengyel legendárium a Lysa Góra-i (ma Szentkereszt-hegy); 

Szent Imre herceg által történ� kolostoralapítást �si csodaszarvas-legendánk-

kal ötvözte egybe. A két nép lelki rokonságának bizonyítására szebb példát a 

fentiekt�l talán nem is lehetne felhozni. Népünk pogány eredetmondája, a cso-

daszarvas-monda úgy vált a lengyel–magyar közös legendárium részévé, hogy 

egy metamorfózison átesve még krisztianizálódott formában is fennmaradt, 

azaz a keresztény hagyománynak is szerves részévé vált.

Nyilvánvalóan nem tekinthet� véletlennek az sem, hogy Szent István is 

Lengyelországba menekítette a lázadó Vazul gyermekeit, Andrást, Bélát és Le-

ventét. Közülük az egyik, Bajnok Béla és a szépséges lengyel hercegkisasszony, 

Richéza gyermeke volt a kés�bbi Szent László is, azaz a lovagkirály, akit a nép 

kés�bb Sz�z Máriá-s királyfi nak, angyalok királyának, vagy egyszer�en csak 

Lengyel Lászlónak nevezett.

Szent László és Boleszló uralkodásának idejéb�l van tudomásunk az els�, 

valamiféle szerz�désben is rögzített lengyel–magyar szövetségi viszonyról, amit 

Könyves Kálmán és Ferdeszájú Boleszló védelmi szövetségként er�sített meg. 

Szükség volt erre az er�s és jól m�köd� szövetségre, hisz a világnak ezen fertá-

lyát, amelyen ma is élünk mi, magyarok és lengyelek, számos küls� és bels� el-

lenségt�l kellett megvédelmezni keletr�l, nyugatról, északról és délr�l egyaránt. 

Mégis mi maradtunk meg itt, nem pedig azok, akik bennünket innét rendre el 

akartak takarítani. A  magyar–lengyel szövetség tehát mindkét állam számára 

„tekintélyes el�nyöket” és presztízst biztosított az európai politika színterén.
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A  két ország közti, fentebb is emlegetett s�r� és gyakori házasságokkal 

kapcsolatban a történetírás el�szeretettel konstatálja, hogy ezek dinasztikus 

célokat szolgáltak, és els�sorban politikai jelleg�ek voltak. Igen, de ez a meg-

állapítás így csak az igazság egy részét tartalmazza, mert a lengyel–magyar 

házassági kapcsolatok egy része a házasságon belüli megszentelt élet fényes 

példájává tudott válni. Példa lehet erre a Szandomíri Fehér Leszek leányának, 

Szalomeának és András magyar király fi ának, IV. Béla testvérének, Kálmánnak 

a házassága éppúgy, mint IV. Béla leányainak, Kingának és Jolánnak lengyel-

országi frigye. Az utolsó Árpád-házi uralkodó, III. Endrének ugyancsak lengyel 

hercegn�, a  kujáviai Fennena volt a felesége. Leányuk, az Árpád-ház utolsó 

„aranyágacskája”, Árpád-házi Boldog Erzsébet ugyan arra volt szánva, hogy 

továbbvigye az Árpádok dinasztiáját, � azonban inkább az erények gyakorlá-

sának szentelve magát, Istennek ajánlva, a svájci Töss kolostorában – számos 

szenvedés és csodajel közepette – élte le életét. Az � törékeny életével véget ért 

egy csodálatos fejezete a szakralitással áthatott lengyel–magyar közös történe-

lemnek. Ezzel megszakadt az Árpádok és a Piasztok közti dinasztikus kapcso-

lat, amely számos nagyszer�, szent személyiséggel tette gazdagabbá népeink 

és egyben az emberiség történelmét. A lengyel–magyar közös szentek sorának 

azonban ezzel, Istennek hála, nem szakadt vége.

Magyar szentjeink, mint az Árpád-háziak esetében láttuk, Lengyelországban 

nem érezték magukat idegennek, s ennek valószín�leg a legf�bb oka az, hogy 

azonnal rokonként fogadták be �ket. Otthonosan mozogtak, éltek, alkottak, és 

nagy dolgokat vittek véghez. Méltán tarthatná �ket számon a magyar–lengyel 

közös szakrális hagyomány, ha lenne ilyen. Otthon érezték, és máig otthon ér-

zik magukat Lengyelországban az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, 

a „pálosoknak” tagjai is, akiket a legenda szerint a Fekete Madonna kegyképé-

vel (amelyet a pálosok Hedvig királyn�t�l kaptak ajándékba) együtt Nagy Lajos 

király telepített le Czestochowában. Czestochowát a pálosok Lengyelország 

folytonos megújulásának központjává tették, míg az � egykori magyarországi 

kolostoruk Nagymaroson, hála a kommunizmus áldásos tevékenységének, ma 

is Magyarország egyik legnagyobb börtöneként „szolgál”. A börtönt persze nem 

a pálosok vezetik. Nagy Lajos (Ludwig Wegierski) közös királyunk, aki nyilván 

tisztában volt a két nép közti szoros barátság erejével, úgy gondolta, hogy ha 

már ennyire közel vagyunk egymáshoz, miért ne élhetnénk egy közös állam 

gyermekeiként életünket, perszonálunióban egyesítette a két országot egymás-

sal. Így jött létre a Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger közt egy hatalmas, a len-

gyel–magyar közös akarattal fémjelzett blokk, amely térség máig meghatározó 

felülete a közép-európai és ezen keresztül az össz-európai viszonyoknak.

Nagy Lajos ezenkívül még egy nagyszer� ajándékot adott a lengyel nem-

zetnek, mégpedig lányát, a  felesége, Lokietek Erzsébet által szült Hedviget. 

Hedvig-Jadwiga, ragyogóan nemes személyiségével, bájával, intelligenciájával 

szintén csodákat m�velt második hazájában, Lengyelországban. Jadviga szent-

ségével nemcsak az addig pogányságban él� litvánokat térítette meg, s hozta 

létre ezzel a lengyel–litván perszonáluniót, hanem anyja és elindítója lett egy új 

lengyel dinasztiának, a Jagellóknak, melynek családi címerében újra felt�nt a 

sas, az a madár, amely kezdetben a magyar címernek is része volt, a Jegellók 

óta viszont máig Lengyelország országcímere maradt.
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A Jagelló-dinasztia egyik tagját, Kázmért, aki származásában is magyar volt 

(Albert–Erzsébet), Mátyás idejében a magyar f�rendek a magyar trónon sze-

rették volna látni. � Nyitráig be is vonult az országba, de itt lemondva minden 

jogáról visszatért Lengyelországba, pontosabban Vilnába, ahol fi atalon, Isten-

nek szentelt életet élve halt meg. Szentté is avatták érte. E dinasztia tagja az az 

I. Ulászló lengyel–magyar közös királyunk is, aki a török elleni küzdelemben a 

várnai csatában halt vértanúhalált, mintegy el�re jelezve a török háborúk által 

az országra váró hatalmas szenvedést és egyben feladatot is.

A  török elleni kezdeti lengyel–magyar összefogás mintegy el�revetítve 

szimbolizálta azt is, hogy a török ellen az egész nyugati keresztény világnak 

össze kell fognia. A  hatalmas nyomás el�bb Magyarország, majd Lengyelor-

szág három részre való szakadásához vezetett. Ez az id�szak a lengyel és a 

magyar nép tudatában szinte párhuzamosan er�sítette fel az összetartozás 

tudatát. Bátho ry Istvánt követei többek közt azért ajánlották a lengyel trónra, 

mert „nagyon sok hasonlóság van a két nép között, ami nagyban megkönnyíti 

a megértést”. Elmondták, hogy „a két nép szokásaiban, törvényeiben, és még 

ruházatában is nagyon hasonló. Fegyverzetük, katonai fegyelmük, vallásuk, 

szabadságszeretetük és életmódjuk majdnem ugyanaz.”

Erre a hasonlóságra építve ajánlotta Szántó István jezsuita tudós a pápá-

nak, hogy Rómában a „Collegium Germanico-Hungaricum” helyett magyar–len-

gyel kollégiumot alapítsanak, mert a magyarok gondolkodása sokkal közelebb 

áll a lengyelekéhez, mint a németekéhez. Ebben az ügyben egyébként maga 

Báthory is interveniált a pápánál, sajnos sikertelenül. Báthoryt ugyan szentté 

nem avatták, de Lengyelország fennmaradása érdekében elvégzett érdemeivel 

bátran sorolhatjuk �t szent el�dei mellé. Nem véletlen, hogy amint Szent Kinga 

a „lengyel nemzet édesanyja” – � a „nemzet atyjának” megnevezését érdemelte 

ki a hálás lengyel népt�l.

A fent már említett összetartás-tudat oly szoros volt ebben az id�ben, hogy 

miatta a lengyel nemesi rendek egy része saját vallási köt�dését is hajlandó volt 

átlépni, amikor Báthory után a protestáns I. Rákóczi Györgyöt kívánták megvá-

lasztani a lengyel trónra, akinél mint Wisniowecki nevezet� követük mondotta, 

„arravalóbb királyt nem találhatunk…, aki a mi legközelebbi szomszédunk, 

ki mindig fi gyelmes volt irányunkba, s  ismeri szokásainkat és törvényeinket”. 

Majd ezt írja: „De különben is, nincs nép, nincs nemzet, mely a lengyelekkel 

szokásaira és természetére nézve annyira egyeznék, mint a magyar… melyhez 

egyébiránt is számos kötelék f�z.”

Ha Mohács után közös királyaink nem is, de közös szabadságharcaink annál 

inkább voltak. Különösen a Habsburg-ellenes felföldi szabadságharcok idején 

volt kiváló hátország Lengyelország. Nem véletlenül kezd�dik úgy az egyik leg-

szebb kuruc dallam, hogy „Fordulj, kedves lovam, Lengyelország felé…”

Az összetartozás mellett a nehéz id�szakok mindkét nép lelkében megérlel-

ték a kiválasztottság tudatát is. Azt az érzést, hogy a két országot egymás után 

sújtó nemzeti tragédiák (a  feldarabolás, országvesztés) egyfajta büntetésként 

következtek be nemzeteink életében. Mindez els�sorban azért következhetett 

be, mert nem feleltünk meg a korábbi, kiválasztottságunkból reánk háruló 

feladatainknak. E feladatok közül kiemelhetjük a kereszt, azaz a kereszténység 

védelmét, vagyis a keresztény hit hiteles megélését. Új küldetéstudat kialakí-
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tására volt tehát szükség. E  téren is számos hasonlóságot ismerhetünk fel a 

két nép között. Lengyelországnak a keletr�l jöv� tatár, majd kozák betörések 

sora, Magyarországnak el�bb a tatár, majd a délkeletr�l jöv� török el�renyo-

mulás okozott számtalan szenvedést. A közös veszély meger�síti az összetar-

tozás-tudatot is, így nem csodálkozhatunk azon, ha mindkét nép tudatában 

ugyanazok az eszményképek jelennek meg, és termékenyítik meg a korszak 

gondolkodóit. A török veszély korában pl. a humanistákat, akik az els�k között 

hirdették meg, hogy országainknak a kereszténység védelmez�ivé kell válnia. 

A magyar–lengyel hagyományok folytatását ekkor, Magyarország elvesztével az 

erdélyi fejedelemség vállalta fel. Báthory István például már tudatosan vállalva 

t�zte ki célul, hogy Lengyelországot, és tervei szerint kés�bb vele együtt az 

�általa felszabadított Magyarországot, Európa, azaz a keresztény világ véd�bás-

tyájává teszi. Báthory, miként a humanista katolikus papok vagy a református 

prédikátorok egyaránt, úgy vélte, hogy e cél eléréséhez vissza kell térni a hit, 

az Istenhez való h�ség útjára. Mert bár a török, tatár, kozák, orosz veszede-

lem felfogható ugyan Isten büntetéséül, de e tézisnek igaz a másik oldala is, 

hogy Isten elt�ri azok b�nh�dését, akiket szeret, mert a szenvedéseik által is 

javukat tudja (akarja) szolgálni. Ilyen eszközökkel akarja javítani, nevelni övéit. 

Számunkra ebben a kontextusban a pogány törökök voltak Isten ostorai, Len-

gyelország számára azzá váltak a protestáns csehek, majd kés�bb az ortodox 

oroszok, a lutheránus németek. Talán ekkor fogalmazódik meg a „co polak, to 

katolik” jelszó is, s ebben a kontextusban érthet�vé válik az is, hogy Lengyelor-

szág három megszállt része közül mért épp a katolikus Habsburgok által uralt 

területeken konszolidálódott leghamarább az élet. Zrínyi Szigeti veszedelem 

cím� m�vében a magyar–török harccal párhuzamosan az égben is harcba 

szállnak egymással a jó és a gonosz er�i. Mondani sem kell, hogy ebben az 

esetben a gonosz megtestesít�i a törökök, míg a Lengyelország felosztásának 

idejében él� Mickiewicz �sök cím� m�vében az orosz cár válik a gonosz meg-

testesít�jévé. A  lengyelek és a magyarok üldöztetése tehát ebben az esetben 

– az els� keresztényüldözéshez hasonlóan – egyenl�vé válik a kereszténység 

üldözésével, amib�l logikusan következik, hogy szenvedésük Krisztus szenve-

désével azonos (vagy legalábbis azonosítható).

Egy ponton azonban lényeges különbséget fedezhetünk fel magyar és len-

gyel viszonylatban egyaránt a korábbi szakrális hagyományok újjáéledésében. 

Míg a az Árpádok és a Piasztok idejében Krisztus szenvedésével egy-egy ki-

emelked� személyiség képes csak azonosulni, lásd közös szentjeink számtalan 

alakja: Szent Adalbert, Szent Kinga stb., ez utóbbi esetben már egy egész nép 

azonosítható a krisztusi méret� gigantikus szenvedéssel. Lásd a Lengyelország 

Keresztre feszített Krisztus cím� Csoóri-verset vagy Márai híres Mennyb�l az 

angyal cím� versében a „Népek Krisztusa, Magyarország” verssort, melyekben 

a lengyel–magyar messianizmus irodalmiasított változatával találkozhatunk. 

E két utóbbi, modernnek számító költ�t azért idéztem segítségképpen, hogy 

jelezzem, az újkori történelem által megfogalmazott toposzok mennyire jelen 

vannak egészen a XX. század végéig tartó közgondolkodásunkban is. Élnek és 

hatnak történelmünkre, és benne nemzeteink tagjaira. Hitet és er�t sugároz-

nak. Ha a szabadságot elnyomó cár a gonosz megtestesít�je, akkor vele szem-

ben a „Szabadság” védelmezése Isten ügyének védelmezését jelenti. E teremt� 
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mítoszok jelenléte ebben a szemléletben azt is kifejezte, hogy az így felfogott 

szenvedés (bármily nehéz történelmi id�szakban) nem lehet hiábavaló. Az Isten 

nemcsak saját magunk b�neiért sújt minket, de a szenvedést (Fiához hason-

lóan) más népek javára, s�t akár az egész emberiség érdekében kell elszen-

vednünk. A szenvedést pedig, akárcsak Krisztus életében, a feltámadásnak kell 

majd követnie el�bb vagy utóbb. Mi több, ez a szenvedés egyúttal érdemszerz� 

szenvedés is. Slowacki a XIX. században szinte profetikusan megjövendöli, 

hogy a lengyel népet szenvedései szellemi útmutatóként érdemessé teszik 

majd más népek vezetésére. Olvasva Slowacki egykori jóslatát, nem csoda, ha 

mindannyiunk tudatában II. János Pál pápa képe és az emberiség javára vég-

zett nagyszer� szolgálatának víziója merül fel.

A küldetésben kollektivizálódott nemzettudatnak azonban van egy lehajló 

ága is, ez pedig a „nemzethalál” víziója, amely már sokkal inkább a magyar, 

mint a lengyel nemzettudatra jellemz� megnyilvánulás.

Az ilyen mélypontokban volt szükség leginkább a nemzet lelkierejét meg-

testesít� korábbi példaképekre, a  lengyel–magyar közös szentekre, akiknek 

élete elvetett magként lelki értelemben hoz százszoros és ezerszeres termést. 

Ugyanezt nyilatkozta Wyszynski bíboros is, amikor azt mondta: „az �si hagyo-

mányok alapján, Európa lelki megújulását kell szolgálnia Lengyelországnak”. 

Wyszynski, börtönb�l való szabadulása után, 1956-ban, ugyancsak Czestocho-

wában ismételte meg János Kázmér király felajánlását (az ellenség ezúttal nem 

a svédek, hanem a kommunizmus képében ostromolta Lengyelországot), és 

ett�l kezdve Mária Lengyelországnak is királyn�jévé vált.

E  mába nyúló elmélkedés befejezéseként idézzük talán fel a Kossuthtal 

és Teleki Lászlóval is együttm�köd� Stanislaw Worcell gróf szavait, aki pári-

zsi emigrációjába kényszerítve, a két nép közös sorsáról elmélkedve azt írta: 

„A nemzetek politikája kölcsönösen kapcsolódik egymáshoz. Az egyik léte fel-

tételezi és garantálja a másikét. Ez a szolidaritás látható a magyar és a lengyel 

történelemben”…, majd hozzáf�zi, tudni kell azt, hogy „mindkét nemzetnek 

ugyanazon küldetése és hivatása van, és ezt szolidárisan kell teljesítenie, mert 

az egyik életképessége a másik életképességét�l függ… Nem üres, sem vélet-

len rokon érzés, hanem nyolc évszázad történelme kapcsolja össze a magyaro-

kat és lengyeleket: közös vereségeknek és közös gy�zelmeknek, a nagyságnak 

és a közös, bár nem egyidej� megaláztatásnak emléke, az európai küldetésnek 

hosszú közössége kapcsolja �ket össze. Mind a két nemzetnek közös barátai és 

ellenségei lesznek, mert az mentalitásukból és földrajzi helyzetükb�l követke-

zik. Egyszerre emelkedtek, egyszerre virágoztak, egyszerre hanyatlottak, ezért 

ismét egyszerre fognak újjászületni és kizöldülni, dúsabban, mint egykoron.”

Úgy legyen!


