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N a Uu' sig, Mario, blaganie twoje znajdzie wyslu-

chanie pzed Panem. 0ti2 powijesz dzieciq, ktire tak

dla ciebie, jak i dla twego narodu pzynosii bqdzie

niewymownie wie|e radoóci. Tak siq stanie, gdy2 nasz

Pan 2ywolem tego2 dziecka, pzykladem jego oraz zas-

|ugami zamieza dai oówlecente i dopomóc narodowi z
wami sqsiadujqcemu'- matka Kingi, Maria Laskaryna

uslyszala le slowa w oblawieniu tu2 pzed porodem

swojego pierwszego dziecka 5 marca 1234 roku w

Esztergom. S4siadujqcym z Wggrami narodem, jak nie-

bawem okazalo sig, byla Polska.

Ku|t ów. Kingi w Polsce jest tak samo natura|ny jak kult

ów. Jadwigi, obie postacie byly zresztq kanonizowane

pnezJana Pawta ll i uznane za patronki narodu pol-

skiego. A tak siq sklada, 2e obie byly pochodzenia z
Wggier. Tym bardziej zastanawiajEce, 2e ku|t tych ówig.

tych jest stosunkowo slabo kultywowany na Wggzech.

Podczas gdy w Po|sce jest wie|e pomntkiw obu ówiq-

tob|iwych paó, nad Dunajem doczeka|y siq one

pierwszych pomnikiw dopiero w latach minionejdekady

- ze2bq pzedstawiajqcqów. Kingq postawiono w 2002

roku pzy bocznym wejiciu do koiciola Najówigtszej

Marii Panny w Budapeszcie (Be|városi Nagybo|dog.

asszony Főplébánia Temp|om)' a siedem |at pó2niej w

pob|i2u stanql te2 pomnik ów. Jadwigi (oba staraniem

SNP)' W miqdzyczasie w 2006 roku pzy koócieIe

Bia|ym w mieócie Vác tak2e ods|onigto jej ze2bq.

W ob|iczu wspomnianej sytuacji nabiera szczegó|nej

wartoóci, jeó|i zorganizowana jest impreza pzypomina-
j4ca któq$ z naszych wspi|nych ówiqtych. Awtaónie

taki program mialmielsce 8 czerwca w lsaszeg, gdzie z
inicjatywy emerytowanego dyplomaty, wielokrotnie slu-

Zqcego w Polsce dr' Sándora Düna, honorowego oby.

watela tego miasta, Stowazyszenie na Rzecz Rozwoju

lsaszeg oraz miejscowe Muzeum zorganizowaly

uroczystq akademig propagujqcq ku|t ów. Kingi oraz

pnyjatni polsko-wqgierskiej. Warto zaznaczyi: pan

Dün i 1ego miejscowi pzyjacie|e rok rocznie pzygoto.

wujq tzw. ,,polskie popoludnie" - zeszlorocznq imprezg

poSwigcono postaci iw. Jadwigi, a w pzyszlym roku

planujqwspominai kó|a ów. Wadyslawa.

Programy tegorocznego polskiego popoludnia

pzypominajqce 2ywotiw. Kingiodbywaly siq w starym,

óredniowiecznym koóciele pod wezwaniem éw.

Marcina. W wypelnionym po bzegu koSciele wartg

honorowE dali miejscowi pzedstawiciele Historycznego

Zakonu Witeziw i husazy Stowazyszenia

Konnicy Tradycyjnej im. ów' Marcina oraz rep-

rezentanci grupy rekonstrukcylnej Legionu

Polskiego, tym razem wystgpuj4c w strojach

bli2szych epokowo do ery iw. Kingi, bo w mun-

durach 2olniezy Jana Sobieskiego. Utworami

muzyki óredniowiecza uraczyIi pubIicznoói

chór parafia|ny oraz uczniowie artystycznej i

muzycznej sekcji Szkoly Podstawowej im.

György K|apka. Uczeslnik mszy kanonizacyj.

nej w Stary Sqczu, byly dyrektor Wggierskiego

Instytutu Kultury w Warszawie i dwukrotny

attache ds. kultury i prasy w Ambasadzie

Wggier, Attila Szalai, inicjator postawienia

bramy seklerskiej pzy klasztoze klarysek, opo-

wiadal o swoi ch pneLy ciach zuiqza nych z posta ciq

ów. Kingi. Z okazji kanonizacji opublikowano jego ksiq2.

kg pt. 
'Skarb 

krysztatu soli" stanowiqcq zbiir polskich

legend o ksig2nej SEdecczyzny - a mlodzie2 tu

odczytywala wybrane jej rozdzialy, ,,ku krzepieniu serc".

Pod sam wieczór uczestnicy uda|i sig do miejscowego

k|ubu katolickiego, gdzie wyówiet|ono nagranie Te|ewizji

Polskiej o mszy kanonizacyjnej celebrowanej pzez
Jana Pawla ll w Starym Sqczu dnia 16 lipca 1999 roku.

Nawi4zuj4c do wypowiedzi dr. Sándora Düna, ktiry

wspominalte2 o znamiennej bitwie pod lsaszeg w cza-

sie powstania i walk wo|noóciowych w okresie Wiosny

Ludów na Wqgrzech, gdzie wa|czqcy po stronie

Wggrów po|scy legionióci pzelewa|i krew, mo2emy

tak2e stwierdzii: lsaszeg jest miejscem, gdzie nasza

wspó|na historia jest jak najbardziej 2ywa.
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EMLÉKE ZÉ,s SZENT KINGÁRA ISASZEGEN

ooN€ félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra ta|áit a, Űr előtt.
Ímeo olyan gyereket szülsz, aki néked és a népnek mondhatatlanu|
sok örömet fog szerezni. Mert az Úr ezen gyermek é|etéve|,

pé|dájával és érdemével szándékozik megvilágosítani és

megsegíteni egy ve|etek szomszédos nemzetetoo- Kinga édesanYja,
Laszkarisz Mária, első gyermeke születése' 1234. március 5. előtt
kapta ezt a kijelentést Esztergomban. Ez a Magyarországgal
szomszédos nemzet, mint hamarosan kiderült, Lengyelország volt.

Szent Kinga tiszte|ete ugyanolyan természetes
Lengye|országban, akárcsak Szent Hedvigé; elvégre
mindkettejüket II. János Pá| pápa avatta szentté és egyben
Lengyelország védőszentjeivé is. A helyzet pedig nZ, hogy
mindketten Magyarországról származtak. Az pedig még
e|gondolkodtatóbb' hogy eme két szentnek a tiszte|ete elég szerény
Magyarországon. S míg Lengyelországban számos emlékművet
avattak a két szentéletű hölgynek' a Duna mentén az első
emlékművek felavatására csak az e|mÍtlt évtizedben került sor - a

Szent Kingát áhrázo|ó szobrot 2002.ben he|yezték e| Budapesten,
a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom
mellékbejáratánál' majd hét évvel később mel|ette kapott helyet
Szent Hedvig szobra is (mÍndkettő a SNP erőfeszítéseinek
köszönhetően valósult meg). Ezze| egyidőben' 2006.ban a váci
Fehérek templomában is avattak Hedvig szobrot.

Az e|(jzményeket ismerve kü|öniisen fontos, ha a két köztis szent
valamelyikének em|ékére szerveznek rendezvényt. Pontosan ilyen
rendezvénynek vo|t a helyszíne Isaszeg 20|3. június 8-án, aho| a

dr. Dürr Sándor nyugdíjas diplomata, Isaszeg város díszpo|gára,
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aki többsztir Ís teljesített szo|gálatot Lengyelországban' va|amint
az Együttműködés Isaszegért Egyesület és az Isaszegi
FalumúZeum közös szervezésében tartottak ünnepé|yes ülést Szent
Kinga és a |engyel.magyar barátság méltatás ára. Érdemes
megiegyezni, hogy dr. Dürr Sándor és isaszegi barátai minden
évben ún. ,o|engyel dé|utánt'' szerveznek _ a tava|yi rendezvényt
Szent Hedvignek szente|ték' a jövő évben pedig Szent Lász|őrő|
kívánnak megemlékezni.

Az idei, Szent Kinga életére emlékező |engyel délután
he|yszínéü| a középkori Isaszegi Szent Márton templom szolgá|t.
A te|tházas rendezvényen a Történelmi Yitézi Rend isaszegi
alegysége, a Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesü|et és a
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesü|et képvÍselői á|ltak
díszőrséget, ezÚfttal- a Szent Kingához időben közelebb eső Jan
SobieskÍ katonáinak középkori egyenruhájában. A közönségnek
középkori zenéve| az egyházi kórus és a K|apka Gyiirgy Áttalános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai
kedveskedtek. Szent Kinga Őszandecben (Stary S4cz) rendezett
szenttéavatásának résztvevőjeo a VarsóÍ Magyar Kulturális
Intézet volt igazgatőja, a Magyar Nagykövetségen kétszer is
szo|gálatot teljesítő kulturális és sajtóattasé' Szalai Atti|a' az
ószandeci K|arissza kolostorná| szervezett széke|ykapu á|lítás
kezdeményezője mesé|t a Szent KÍnga személyéve| kapcsolatos
élményeiről. A szenttéavatás alkalmából kiadták ,,A sókristály
kincseoo című, az ószandeci hercegn őrő| szó|ó |engyel legendák
gyűjteményét tarta|mazó könyvét _ aZ isaszegi rendezvényen az
ifiú szereplők eme könyvből olvastak fel szívet melengető
fejezeteket. Estefelé a résztvevők a he|yi Katolikus otthonba
vonu|tak át, aho| az |999. június |6-án II. János Pál pápa áita|
ce|ebrált és a Lengyel Televízió által készített szentté avatási misét
nyí|t alkalmuk megtekinteni.
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Dr. Dürr Sándor felszólalásáthoz csatlakozva) aki előadásában
megemlékezett a Népek tavasza idején a magyar forradalom és

szabadságharc során nagy jelentőséggel bíró Isaszegi csatáró| is,
aho| a lengye| légiósok vérüket ontották, megál|apíthatjuk, hogy
Isaszeg o|yan helyszíno ahol közös történelmünk a mai napig é|ő

valóság.

Szalai Attila

Fordította: Muratovné Dürr Eva nyelvtanár

Pázmány Péter KatolÍkus Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Nyugati Szláv Nyelvek Tanszéke



A len el-ma ar barátsá . ősi ösztön
Duu r**n
|saszegen, bár Budapesten |akik és most díszpo|gári címet kapott, akár tiszte|e|be|i

lengyeInek is avathatták voIna, hiszen éúizedek óta Íáradhatat|an motor1a a te|epü|és

lengye|-magyar kapcsolatainak' Lapunk díszpo|gársága e|nyerése alkamából, még

május végén anó| kérdezte, eredeti|eg mi késztette arra, hogy e|köte|eze magáta két

nemzet barátságának ápo|ására.
. Számomra, magyar ember számára mindig a |engyel és a finn nép vo|t a |egszim-

patikusabb, de nagyon letszett a francia |örténe|em is. A |engye|eket mindig barátként

szerettem, a íinneket tesfuérként kedve|tem, a íranciákat pedig a felvilágosodás, a

nagy francia fonada|om és a napó|eoni korszak joga|kotása miatt csodá|tam' Aatán

|saszegen a magyar.|engye| kapcso|atok történetéve| ta|á|koztam össze. Es nagyon

megtetszett, nagyon megszerettem.
-..Sokan és soldéleképpen magyarázzák a mt.szÍrkus barátságot nemzeteinkközöft.

)nnek b megvan a maga eredeti, nen sztereotip magyarázata erre a jelenségre?

. Szerintem ennek a je|enségnek, ennek a barátságnak egyszerűen geopo|itikai okai

vannak. Legegyszerűbben az egymásrautaltság szóva| |ehet kiÍejezni' De igaza van

EngeImayer Akosnak, vo|| varsói nagykövetünknek is, aki szerint,,ez a barátság va|ó-

ban nem más, mint ösztön, a |egősibb: a btztonság, a segítség igényének, keresé-

sének ősi ösztöne. Természetesen más tényezők határozták meg ezt az,,ösztönt'' a

középkorban' amikor a két ország közös sorsát dinasztikus kapcso|atok a|akították, s

megint mások, amikor a két nép fÜgge||enségi mozga|mait hason|i ideo|igia je||e-

mezte. Mertaz á||andóan vá|tozó ttjr|éneImi körü|mények el|enére a hagyomány a|ap-

ja, lényege vá|tozat|an maradl hason|ó kü|ső veszé|y, közös e||enség, tehát közös

nemzeti érdek. ,,|saszeg pedig a |engye|-magyar barátság je|képe" - írta 1972-ben a

"Lengye|ország"című 
fo|yiiratban Zenon Tarnowski |engye| dip|omata, lsaszeg nagy

barátja és népszenjsítője. Mi pedig |saszegen igyekszünk továbbra is a |engye|ma.

gyar barátság je|képe maradni és ápo|ni népeink és országaink törléneImi kapcso|atait

és hagyományait.

- A legkózelebbi lengyel.nagyar tervei?

- Az Együttműködés Isaszegér| EgyesÜ|et és az Isaszegi FaIumúzeum szervezésében

az isaszegi középkori Szent Márton.temp|omban 2013' június 8.án 15 órakor |engye|

dé|utánon em|ékezünk meg Arpád.házi Szent Kingári|, krakkói hercegnőrő|, szentté

avatásának évfordu|ója alkaImábó|. A programban magyar és Iengye| katoIikus énekek

és Szent Kinga krakkói hercegnő é|etéve| kapcsolatos . Sza|ai At|i|a varsói dip|omata

á|ta| összegyujtött . mondák, |egendák, imák szerepe|nek. A megemlékezésen

közreműködik az isaszegi Római Kato|ikus Szent Márton Enekkat' továbbá a Klapka

György Áftabnos os ntáptorri Művészeti Isko|a tanu|ii, va|amint az isko|a kama.

razenekara. A rendezvény fővédnöki tiszté| Gu|yka József atya, isaszegi plébános,

kerü|eti esperes, címzetes prépost vá||alta' A. Sz.


