
  

Magyar-lengyel keresztény gyökerek 

(Konferenciaanyag – szerző: Bárcziné Sowa Halina) 

 

A lengyel-magyar kapcsolatokról - legyen szó akár történelmi, helytörténeti vagy irodalmi 

párhuzamokról - már sokan, sokszor és sokat írtak, sőt, talán már mindent (?) megírtak. 

Azonban a világban történő események, és/vagy az éppen aktuális (legyen az geopolitikai vagy 

éppen gazdasági) helyzet változása – mégis újra és újra arra ösztönöznek minket, hogy 

tekintsünk vissza a múltban történő eseményekre, és próbáljunk levonni újabb 

következtetéseket belőlük, hátha tanulunk valamit abból.  

Ez nagyon is igaz a lengyel-magyar kapcsolatokra.  

De itt nem csupán az óriási jelentőségű történelmi eseményekre gondolok. Hiszen a közös 

lengyel-magyar történelmet nem csupán a nagy csaták vagy közös királyaink írták, hanem 

számtalan „szürke” (hétköznapi) ember is, akiknek a nevük a történelem számára ismeretlen 

marad (ami egyben a történelemtudomány számára semmilyen kutatási jelentőséggel nem bír). 

Más szóval – lehetséges, hogy mind a történelem során, mind a mai időkben nekünk, 

magyaroknak és lengyeleknek lehet befolyásunk a jelenlegi és a jövőbeni eseményekre?  

Ahhoz, hogy megpróbáljunk erre a kérdésre válaszolni, kezdjük az elejétől.  

Azaz: nézzük meg, hogyan alakultak meg az államaink. 

 

Lengyelország születése - Lech, Csech, Rus legendája 

Réges-régen Európában a szláv törzsek jólétben és harmóniában éltek egymással. Bátor 

testvérek vezették őket: Lech, Cseh és Rus (Rusz). Ezek az uralkodók bátrak voltak a harcban 

és bölcsek a hatalomban. Az alattvalóik csodálatos életet éltek, élvezve a jólétet, így a szláv 

törzsek gyorsan benépesítették a területet. Idővel azonban a három testvér félni kezdett az 

éhínségtől.  

 



Ezért tanácsot hívták össze, és úgy döntöttek, hogy elhagyják a földjüket, hogy jobb helyet 

keressenek a letelepedésre. Így minden család elhagyta korábbi otthonát, és ismeretlen földekre 

indultak. Hetek teltek el, míg végül megláttak egy nagy kiterjedésű termékeny síkságot. Akkor 

Rus így szólt a testvéreihez: - Az embereim elfáradtak. Itt maradunk, és itt lesz az otthonunk. 

Cseh és Lech elbúcsúztak testvérüktől, és indultak tovább, amíg nagy hegyek jelentek meg a 

szemük előtt. Cseh csodálattal nézte a magas hegyeket, és így szólt testvéréhez: én és az 

embereim itt telepedünk le. 

Lech tudta, hogy távolabbi helyet kell keresnie a népének, így elindult. Hosszú gyaloglás után 

alaposan körülnézett a környéken. Tetszett neki a sok halat, vadat tartalmazó erdők és 

termékeny földek látványa, tehát úgy döntött, hogy véget vet az útjuknak. A népe, bár bízott 

királya ítéletében, azt akarta, hogy a (pogány) istenek adjanak jelet arról, hogy ez az a hely, ami 

a hazájuk lesz. Ekkor vijjogás hallatszott a fejük fölött. Egy hatalmas fehér sas, csillogó fehér 

tollakkal repült a föld fölött a vörös lenyugvó nap hátterében. Mindannyian benne látták a 

kívánt isteni jelet. 

A piros háttéren lévő fehér sas azóta az egész lengyel nemzet jelképe. 

     

Lech, Czech, Rus legendája 

 

Magyarország születése – Hunor és Magor legendája 

„Történt egy napon, hogy Hunor és Magor vadászni indultak, és a pusztában egy szarvas 

bukkant fel előttük; az menekült előlük, ők pedig a mocsarak közé is követték. Ott azután 

teljesen eltűnt előlük, és bár sokáig keresték, sehogyan sem akadtak a nyomára. Bejárták a már 

említett mocsarakat és állataik legeltetésére alkalmasnak találták. Miután apjukhoz visszatérve 

megkapták tőle az engedélyt, minden holmijukkal a mocsarak közé mentek, hogy állataikat 

legeltetve ott lakjanak. Miután sokáig laktak a mocsarak között, kezdtek hatalmas néppé 

növekedni, s ez a vidék már sem befogadni, sem táplálni nem volt képes őket. Elindultak hát 

innen Scythiába, s miután meglátták ezt a vidéket, gyermekeikkel és állataikkal bevonultak oda, 

mint hazájukba, hogy megtelepedjenek” (forrás: MEK). 

Ugye, látunk egy bizonyos hasonlóságot a lengyel legendával? A testvérek itt is együtt indulnak 

messzi földekre, helyet keresve a népeik számára. Ahol megtalálták, ott telepedtek le, és azóta 

felhagytak a vándorló életmóddal. 



 

 

Aranyszarvas – Hunor és Magor legendája 

 

Emese álma – Turulmadár legendája 

A krónikás Anonymusnál olvashatjuk: „Nyolcszáztizenkilencedik esztendőben Ügyek (…), 

Magóg király nemzetségéből vezére volt Szkítiának, feleségül vette (…) Emese nevű lányt. 

Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni csodás eset miatt nevezték el 

Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg sólyom-forma 

madár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy 

méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak.” (forrás: Wikipédia) 

 

 

Emese álma - legenda 

 

Ez a monda is hasonlóságot mutat a lengyel legendával – itt a kulcsszó a nagy madár. Mindkét 

nemzetnek ő lesz az ősi jelképe.  

 

I. Mieszko fejedelem és Vajk / Szt. István megkeresztelkedése – az államok létrehozása 

Hartvik püspök Szent István királyról szóló, 1200 körül keletkezett legendája összefüggést 

teremt a kereszténység 966-ban történt lengyelországi felvétele, valamint István 1000 körüli 



megkoronázása között. A legendaíró szerint a magyar koronát II. Szilveszter pápa eredetileg a 

keresztény hitre térő Mieszkónak szánta. 

"Épp ez időben fogadta el Mieszko, a lengyelek fejedelme övéivel a keresztény hitet, s a római 

szék elöljárójához követeket küldve kérte, hogy apostoli áldással támogassák, és királyi 

diadémával koszorúzzák". Egy angyali látomás hatására a pápa azonban "elhatározta, hogy 

sokkal inkább választottját, Istvánt ékesíti szerencsésen e világi koronával", és eleget tesz a 

magyar fejedelem nevében hozzá érkező Asztrik érsek kérésének, miután ez kimutatta, hogy 

István "méltó ilyen tisztességre s méltóságra, mert Isten segítségével meghódított több 

nemzetet, s hatalma által sok hitetlent az Úrhoz térített" - hangzik a legenda. 

A legenda hitelességét a történetírás - források hiányában - nem igazolta. Lengyelországot 

illetően viszont a mai történészek megegyeznek abban, hogy a kereszténység felvétele szorosan 

összefüggött a lengyel államiság megszületésével, ezért a lengyel történelem legmeghatározóbb 

eseményeként fogható fel, mely hosszú távon, évszázadokon keresztül kihatott az akkor 

megalapozott állam sorsára. 

A 960-as évek elejétől a polánok törzse élén álló, a Piast-dinasztiát alapító Mieszko 

valószínűleg 964-ban vagy 965-ben kezdeményezett szövetséget Csehország fejedelmével, I. 

Boleszlávval. A német nemzetségekkel folyton hadilábon álló Mieszko a szövetségtől 

megerősítést remélhetett. A kapcsolatot dinasztikus házassággal szilárdította meg: 965-ben a 

cseh fejedelem lányával, Dobravával kelt egybe. A mai történészek általában hitelesnek ítélik 

a középkori krónikaírók azon bejegyzéseit, melyek szerint a keresztény hitű Dobrava személyes 

hatása nagymértékben hozzájárult Mieszko megkeresztelkedéséhez.  

 

 

A.D. 966  Mesco dux Poloniae baptizatur  

(„Mieszko, Lengyelország fejedelme megkeresztelkedett”). 

 

 

Vajk (Szt. István) megkoronázása 

 



Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlő 

volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától 

kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz 

egyházkerületet alapított, köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc 

püspökséget. 

A keresztség felvételével István megteremtette messze néző uralkodói programjának 

előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá a feladathoz. A történelmi 

keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett: a kereszténység 

megkedveltetése és szívüggyé tétele közösségben az apostoli székkel és Nyugattal; az állam 

önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a Német-római, mind a Bizánci Császársággal 

szemben; erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság és a hűbéri 

hatalom megszüntetése egy központi kormányhatalom alapítása által; s végül a magyar népi 

szokások megőrzése a Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés mellett. 

Diplomáciai és politikai érzéke nem csak korának, hanem az egész magyar történelemnek 

legnagyobb államférfijává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból nézve ő volt az, 

aki megteremtette Magyarországot, és ő jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. 

A magyarsággal szomszédos négy különböző kultúra (török-mohamedán keleten, görög-szláv 

a Balkánon, latin-német nyugaton és pogány-szláv északon) hatása állandóan feszültséggel teli 

helyzetet teremtett, és az ellentmondásaival kellett folytatnia a küzdelmét. Azt az áldásos 

változást, amelyet István hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentőségű tény: trónra 

lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették 

Nyugatot és a kereszténységet. Azonban István által az alkotmányában, kultúrájában és 

történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztény Nyugat 

előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen, később pedig évszázadokon 

keresztül védőfal volt az ázsiai hódítók barbárságával szemben. 

 

  

Benczúr Gyula – Vajk megkeresztelkedése  

(forrás: Magyar Nemzeti Galéria) 

 



Szent László király (1046-1095) 

1046. június 27-én Lengyelországban született Szent László magyar király (1077-1095), a 

középkori lovagi eszményt megtestesítő uralkodó, aki 18 éves országlása során kiemelkedőt 

alkotott mind a törvényhozás, mind az egyházszervezés és a hadászat terén is. 

László még a Vazultól származó hercegek lengyelországi száműzetése idején született, a 

későbbi I. Béla király (ur. 1060-1063) és Richeza lengyel hercegnő második gyermekeként. 

Családja csak András (ur. 1046-1060) trónra lépése után két esztendővel, 1048-ban tért haza 

Magyarországra. László fiatalkora apja és testvére hatalmi harcainak fényében alakult: 1057-

ben – Bélával együtt – elismerte Salamon herceg – András fia – öröklési jogát, két évvel később 

aztán mégis apja pártjára állt a trónviszály során. I. Béla 1063-ban bekövetkező halála után 

testvérével, Gézával együtt Lengyelországba menekültek, majd II. Boleszláv király (ur. 1058-

1079) segítségével visszatértek és megegyeztek a trónt birtokló Salamonnal (ur. 1063-1074). 

Béla fiai az első években számos alkalommal nyújtottak segítséget a királynak a kunok, 

besenyők és a bizánciak ellen folytatott háborúk során. Salamon király azonban később – 

tanácsadói befolyására – Gézáék ellen fordult, és többször is életükre tört, ami újabb 

belharcokhoz vezetett. László bátyja mellé állt a trónért vívott küzdelemben, és az 1074-es 

háború során döntő szerepet vitt a győztes mogyoródi ütközetben. A csata után Salamon 

elmenekült, és Géza (ur. 1074-1077) hároméves uralma következett, az ő halálát követően 

pedig az ország főnemesei és VII. Gergely pápa javaslatára 1077-ben Lászlót koronázták 

Magyarország királyává. 

Az új uralkodó állítólag nem vágyott a trónra, hanem – a krónika szavai szerint – az „égi 

dicsőségre” pályázott, de hosszas rábeszélésére végül elfogadta a koronát. Bár ő volt az első 

magyar király, aki hódító külpolitikát folytatott, az uralkodása során nem csak hadvezéri 

érdemeket szerzett: három törvénykönyvet is megalkotott, melyek egyrészt a keresztény vallás 

helyzetének megszilárdítására, másrészt a tulajdon védelmére törekedtek. Szent László 

legendásan szigorú törvényei híven mutatják be a 11. század végi magyar társadalom helyzetét, 

ahol az anyagi szempontok szerinti rétegződés már lassan végbement, így a magántulajdon 

tisztelete rendkívül fontossá vált. Szent László az uralkodása során egyszerre lépett fel a 

keresztény hit és a szuverén Magyarország védelmezőjeként: hogy a görögkeleti egyház 

pozícióit visszaszorítsa, megalapította a zágrábi püspökséget, a kalocsai érsekség központját 

pedig Bácsba helyezte át. Közben számos szent helyet alapított, melyek közül leghíresebb a 

Berettyó melletti Szentjobb, valamint a somogyvári Szent Egyed-apátság voltak.  

László uralkodása páratlan teljesítménye ellenére mindössze 18 esztendeig tartott, és már 1095-

ben, ötvenedik életéve előtt véget ért. A köztiszteletben álló királyt Somogyváron, majd 1113 

körül Váradon helyezték végső nyugalomra, sírja később számos csoda színhelye és 

zarándokhely lett. Kanonizációja után „harcos szent”-ként emlékeztek meg róla, kultusza a 

lovagi eszmény Anjou-kori hódításával pedig tovább szárnyalta alakját. Mind a mai napig egyik 

legjelentősebb királyunkként tartjuk őt számon, emlékét számos szobor és intézménynév őrzi. 



 

Szent László király 

Richeza / Adelajda (1013?-1060?) – lengyel hercegnő, I. Béla felesége, Szt. László király 

édesanyja. 

Sokan úgy vélik (és igazuk van), hogy egy ember életét nagymértékben meghatározzák a 

gyermekévek, valamint az anyai nevelés, különösen, ha ez vallási nevelést jelent. Egészen 

biztos, hogy Szt. László király, az édesanyja szerető gondoskodása és a vallásos nevelése nélkül 

nem lett volna az, aki volt. Nem lett volna olyan determinált, hogy az Isten és az Egyház 

parancsai szerint alakítsa ki az országát. Nem lett volna olyan bátor és harcos, hogy megvédje 

a népét, ha nem lett volna erős katolikus hite, amelyet az édesanyja ültetett be a lelkébe, az 

pedig később úgy bontakozott ki, mint egy gyönyörűszép virág. És a lengyel-magyar 

hazaszeretetet - habár kevesen említik ezt – szintén otthonról hozta, mint egy szellemi 

örökséget. 

 

Richeza 



Árpád-házi Szent Kinga (1224-1292) – hercegnő, krakkói és sandomierz-i hercegné, klarissza 

apáca IV. Béla és Laszkarisz Mária első gyermekeként született. Korán eljegyezték a Piast-

házbeli V. Szemérmes Boleszláv lengyel fejedelemmel, akihez tizenöt évesen,1239-ben 

feleségül is ment. A házasság jó hatással volt a lengyel-magyar kapcsolatokra. Szüzességi 

fogadalma hatására Boleszláv is örök tisztaságot fogadott (ún. Szent József házasságban éltek, 

azaz nem éltek házaséletet, így mindketten megőrizték a szüzességüket). Kinga teljes 

hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, akik ennek ellenére1241-ben végig 

dúlták is; a fejedelmi pár előbb a szepességi Podolinba majd a Dunajaec bal partján álló 

Czorsztyn várába menekült.  

A tatárjárás után, 1249-ben hazalátogatott Magyarországra, és az apjától kapott bányászokkal 

1251-ben megnyittatta a wieliczkai sóbányát. Férje1257-ben neki adományozta a Szandec nevű 

területet. Kinga1280-ban klarissza kolostort alapított Ószandecben, más helyeken kórházakat, 

templomokat és kolostorokat építtetett. Kinga és Boleszláv buzgósága elősegítette Szent 

Szaniszló boldoggá avatását, melyre 1253-ban került sor. A férje1279-ben elhunyt. Kinga ekkor 

klarissza apácaként az általa alapított ószandeci kolostorba vonult a húgával, a korábban 

megözvegyült Jolánnal együtt. 1284-ben a kolostor főnöknőjévé választották. Ott hunyt el 

1292-ben. 1690-ben VIII. Sándor pápa boldoggá avatta, öt évvel később pedig XII. Ince pápa 

Lengyelország egyik védőszentjévé tette. 1999. június 16-án avatta szentté II. János Pál pápa. 

 

 

Szent Kinga 

 

Boldog Jolán (1244-1298) – Árpád-házi hercegnő, Nagy-lengyel hercegné, klarissza apáca 

Árpád-házi Jolán (vagy lengyelül Jolenta Węgierska; 1244i – 1298), az Árpádházból származó 

hercegnő, klarissza apáca, aki 1827-es boldoggá avatását követően Boldog Jolán (lengyelül: 

Błogosławiona Jolenta) néven ismeretes. Jolán IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária 

királyné leánya volt, aki Jámbor Boleszlávval kötött házassága révén kaliszi és gnieznói 

hercegné is volt. Közvetlen családtagjai között további boldogok és szentek is voltak,  



nagynénje volt Szent Erzsébet, leánytestvérei pedig Szent Kinga, Boldog Konstancia és Szent 

Margit voltak. Férje 1279-ben bekövetkezett halálát követően Jolán szétosztotta vagyonát az 

Egyház és rokonai között, majd az ekkora már szintén özvegy testvérével, Kingával az 

ószandeci klarissza kolostorba vonult. Mikor 1292-ben meghalt Kinga testvére is, Jolán 

átköltözött a férje által alapított gnieznói kolostorba és annak apátnője lett, majd nem sokkal 

később, 1298. június 11-én ő maga is meghalt. A kolostor kápolnájában temették el, majd az 

ott történt gyógyulások miatt avatták boldoggá. 

Kingával ellentétben ő maga kevésbé ismert a magyarok körében, pedig az élettörténete 

valóban dicséretre méltó. Jolán férje a Piast-házból származó Jámbor Boleszláv, Nagy-

Lengyelország, valamint Kalisz és Gniezó hercege volt. Boldog házasságukból összesen három 

leánygyermek született, köztük (Jadwiga) egy későbbi lengyel királyné is, aki Łokietek 

Lokietek Erzsébet magyar királyné (Károly Róbert magyar király feleségének) édesanyja volt, 

ezáltal Jolán volt Nagy Lajos magyar király anyai dédanyja. A képeken boldog Jolánt 

gyerekekkel körülvéve szokták mutatni – ez azért van így, mert ő nem csak a saját három leánya 

édesanyja volt, hanem további öt gyermek nevelőanyja lett, miután a sógora, Przemysl herceg 

elhunyt, és a gyermekei árván maradtak.  

 

Boldog Jolán 

 

Anjou Szent Hedvig (1374-1399) – Nagy Lajos lengyel-magyar király leánya, Jagełło 

Władysław felesége, Lengyelország királynője. 

Anjou Hedvig (lengyelül Jadwiga Andegaweńska) 1374. február 18. – 1399), Anjou-házból 

származó magyar királyi hercegnő, I. Lajos magyar király és Kotromanić Erzsébet királyné 

leánya, aki apja 1382-es halálát követően Lengyelország királynője volt 1399-ben 

bekövetkezett haláláig. A római katolikus Egyház 1997-ben szentté avatta, azóta Szent 

Hedvig néven is ismeretes. Hitvesétől, Jagelló Ulászló litván nagyfejedelemtől (a későbbi 

lengyel király) született egyetlen gyermeke Erzsébet Bonifácia királyi hercegnő szülését 

követően hunyt el gyermekágyi lázban. Halála nem csak az Anjou-ház magyar királyi ágának, 

hanem az Árpád-ház leányági kihalását is jelentette. 

Hedviget eredetileg Habsburg Vilmos osztrák herceggel jegyezték el még négyévesen, mielőtt 

Ulászlóhoz ment feleségül. A lengyelek azonban nem akarták, hogy Habsburg Vilmos legyen 



a királyuk, ezért elűzték. Az országot fenyegette keletről a pogány litvánok serege, így kapóra 

jött, amikor fejedelmük, Jagelló Ulászló 1385-ben házasságkötési ajánlattal jelentkezett Hedvig 

udvarában, ami persze feltételezte ő és népe áttérését a keresztény hitre. Hedvig ebben Isten 

akaratát látta, s beleegyezett az új házasságba azzal a feltétellel, hogy a Szentszék kimondja 

Vilmossal kötött házassága érvénytelenségét. Ez meg is történt, IX Bonifác pápa, elfogadta a 

felkérést a királyi pártól. 

Szent Hedvig lett a litvánok keresztény hitre térítésének igazi pártfogója, aki az üdvöt és a 

kegyelmet hangsúlyozta férje meglehetősen világias, erőszakos módszereivel szemben. Ő 

szorgalmazta, hogy a még zavargó, áttérni nem akaróknak ne vegyék el a jószágaikat, 

hangsúlyozva, hogy: „Ha vissza is adtuk javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket?” 

Szorgalmazta a meggyőzés elvét a kereszteléseknél, illetve a litván papság kiművelését. 

Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára, Krakkóban noviciátust is 

alapított, ahol elérte a teológiai fakultás megindítását a pápától. Biecz városában kórházat 

építtetett. Szentség hírében halt meg 1399-ben, s közeli szentté avatását a lengyelek annyira 

biztosra vették, hogy a krakkói Waweli székesegyház oltára alá temették (nem pedig a kriptába, 

ahová a királyi főket szokták temetni). Bár a kanonizáció még sokáig váratott magára, mégis 

töretlen volt Jadwiga tisztelete, s mindenhol szentek társaságában, szentként ábrázolták. Szentté 

azonban csak az első lengyel pápa, II. János Pál avatta 1997. június 8-án. 

 

 

Anjou Szent Hedvig 

 

Magyar pálos szerzetesek Lengyelországban 

A magyar alapítású Pálos remete jellegű szerzetesrendet Boldog Özséb esztergomi kanonok 

alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket.  

A XIV. században terjedt el a rend Lengyelországban is. Itt Nagy Lajos rokona, Opuliai László 

herceg alapította 1382-ben az első pálos kolostort Częstochowában. Egy szép legenda szerint 

az oroszországi Belez várában őrizték a Boldogságos Szűznek Szent Lukács festette képét. 

László herceg, féltvén a tatároktól ezt a drága kincset, a hazájába akarta vinni, Oppelnbe. Nem 



tudott azonban Częstochowán, ahol megszállt, túljutni vele, mert a képet semmiféle erő sem 

tudta onnan elmozdítani. Ebben, valamint éjszakai álmában csodás égi jelet látott, amelynek 

hatására itt építtetett kolostort. Ennek a kolostornak a jelentősége folytonosan nőtt a rend 

életében. És hogy milyen óriási ennek a szent helynek a jelentősége, mi sem mutatja jobban, 

mint az a 1655. évi svéd invázió (ún. II. északi háború, amit a lengyelek „özönvíznek” 

neveznek), ahol az addig legyőzhetetlen svéd hadierők - amelyek gyakorlatilag 

megsemmisítettek minden ellenállást - éppen itt, a częstochowai pálos kolostornál, a többszörös 

túlerő létére először szenvedtek kudarcot. A lengyelek úgy vélték, hogy a kegyhelyet maga 

Szűz Mária védte meg reménytelen helyzetében, s ez bizonyság, hogy Isten minden vereség 

ellenére Lengyelországot győzelemre fogja vezetni a háborúban. A második északi háború még 

sokáig húzódott, és végül a lengyelek felszabadították hazájukat, az özönvíz elmúlt. Ezt 

követően a lengyel király, II. János Kázmér Lwówban a siker záróakkordjaként felajánlotta 

országát a Szent Szűznek, akárcsak 1038-ban Szent István Magyarországot. 

 

  

Częstochowai pálos kolostor és 1655. évi svéd ostroma 

 

Összefoglaló 

Ebben a rövid előadásomban csupán jelzésértékkel tettem említést a közös lengyel-magyar 

történelmi személyekről, mert maga a téma sokkal terjedelmesebb, mint gondolnánk. Azonban 

ezzel azt akartam kihangsúlyozni, hogy a két baráti nemzet államisága történetének legkorábbi 

szakaszai mennyi hasonlóságot, sőt vérbeli rokonságot és párhuzamot mutatnak egymással. 

Itt azonban egy olyan kérdés is felmerül: hogyan tudunk meríteni ebből a pozitív történelmi 

tapasztalatból a mostani nehéz helyzetben, amikor a világ érezhetően egy nagy változás előtt 

áll, és pillanatnyilag minden egyes állam csak a saját belső gondjait próbálja megoldani? 

Hogyan tudjuk megmenteni – mi, magyarok és lengyelek - a keresztény civilizációt és annak 

értékeit a jövő generációinak, ha Európa jelenleg nem ezt tartja a legfontosabb feladatnak? 

Hogyan tudunk fellépni a manapság előre törő ultraliberális, sőt, kommunista ideológiákkal 

szemben?  

A kérdés nyitott – azonban nem lennénk bölcsek, ha nem tanulnánk a múlt eseményeiből. Lehet, 

hogy pont a történelmi sorsközösségünk adhat irányt a helyes válaszhoz ezekre a kérdésekre. 



Azt sohasem felejtsük el, hogy akármilyen tragikus eseményeket kellett már átélnie a két 

nemzetünknek, mégis mindkét ország nagyon büszke lehet arra, amit tett az európai civilizáció 

építése terén, és ennek védelmében is. A két ország nagy volt - de ez a nagyság elsősorban nem 

is fizikai terjedelemben fejeződik ki, hanem inkább az állami struktúrában, az uralkodói 

bölcsességben és érdemekben. Mindenekelőtt azonban a nemzet erkölcsi erejében. Ezt a 

nagyságot meg kell őrizni a jövőnek, még akkor is, ha ez lehetetlennek tűnik a mai zűrös 

világban. 

Ehhez kérjük a Szt. István és a közös lengyel-magyar szentek közbenjárását.  

 

Források: 

Wikipédia 

múlt-kor.hu (online történelmi magazin) 

pch24.pl (Polonia Christiana online magazin) 

mek.hu (Országos Széchényi Könyvtár elektronikus gyűjteménye) 

gyoriszalon.hu (Győr könyvtárának online kulturális magazinja) 

 

 

 

 

 

 

  

 

i Megjegyzés: nincs megegyezés a magyar és a lengyel történészek között a boldog Jolán születési idejét 
illetően. A magyarok szerint Árpád-házi Jolán 1235 vagy 1239-ben, a lengyelek szerint pedig 1244-ben 
született. 

                                                 

https://www.gyoriszalon.hu/
http://www.gyorikonyvtar.hu/

