
s2nNr r-Aszto xrnAry LE(NyA, prRosKA - nrnENn -erepfrorre e vrrAc LEGELS6 ronuAzAr...

A kiilonboz 6 k6rhizak bete gszobdiban szenved 6, av agy az orvosok gy6-
gyit6 k€s€t6l eg6szs6get rem616 emberi tdrsadalomnak vajh, felmertil-e
elm6j6ben a gondolat - kinek az agyiben sziiletett meg legel6szor annak
az int€zm1nynek sziiks6gess6ge, amelynek falai kozott, 6s amelynek istipo-
ldsa mellett erej6t 6s eg€szs€.g1t visszanyerni rem6li... ?

Valljuk be 6szint6n, mi mdr el sem tudjuk k6pzelni, hogy valamikor -lvszizadokkal ezel6tt, csak a kivdlts6gosok szimira vok gy6gyit6 k€z €s

gy6gyit6 k6s, akik .vary a tr6n birtokosai voltak, vagy m6s kivdltsdgokkal
biiszk6lkedhettek. A szeg6ny kozn6p igen kiv6teles esetekben rem6lhette,
hogy betegs6g6ben szakszefii beavatkoz6st kaphat - szerte az eg6sz akkori
vilSgon.

Mikor el6szor p^ttantk,t ak6rhizak- k6rhiz 
-int6zm€ny6nek 

sziik-
s6gess6ge egy gyenge n6i szivb6l - m6g sehol sem hivatkoztak a ,,huma-
nizmus", az emberis6g, bizony egyre riresebben hangz6 jelszavdval. Inkdbb
azt mondhatnink, hogy eg6sz Eur6pa kalandvigy6k, lovagok, keresztes
lovagok or szigldtja volt, semhogy rendezett emberi tdrsadalmak os s ze ss6ge.

M6gis ebben a korban - aXII. szizad els6 6vtizedeiben sziiletik egy olyan
int1zmdny, amelynek humanizmusa - emberiess6ge - fel6r majd a hold-
ba is, ha megval6sulnak a holdrak6tlk.

J6, k6szs6ggel helyet adunk azok kozbevet6s6nek, akik megjegyzlk,
hogy annak idej6n a XII. sziztd els6 6vtizedeiben, hogyha nem is talilha
volna ki, 6s meg nem alapitja is a magyar kirdlyldny Bizinc tr6njin az els6
k6rh6zat, az6ta m6r r6gen feltaldlta volna valaki. De abban az id6ben, arni-
kor az els6k6rhiz alapittatott, volt az akkora szenzici6 6s olyan nagy elgon-
dolds, mint ma a holdbajut6s gondolata. Ahova, ha val6j6ban fel6rnek, fel6r
majd a k6rhiz int€zm€nye is egyben.

N6zziik, mit irnak a kr6nik6sok Eir6ne - Piroska 
-Bizinc 

cs5sz6rn6-
je 6let&61.

S zent Liszl6 kr 6ly hSzessdga rheinfeld i Adelhaiddel 1 082 kortil volt, de
Adelhaid krc6|yn6 2 6vvel k6s6bb meghalt. Szent L6szl6 le6nya, Piroska
elvesztette kordn 6desanyjdt, akit hamarosan kovetett 6desapjdnak, Szent
Liszl6nak elveszt6se. Az Srra Piroska unokabdtyjdhoz, K6lm5n kirdlyhoz
keri.ilt, onnan veszi feles6gtil 1104 kortil Johannes Kinnen Alexion,
gorog csiszLr fta. HizassSgukb6l n6gy fi6 6s n6gy ledny sziiletett.

Litjuk, a XII. szizad ragyog6 Bizincinak k6p6t. F6nye 6s kult6r6ja
Iiterjed az egdsz ekkori vildgra. Es elindul a Duna-Tisz akoz€r6legy 16 6ves
kis kirdlyledny, hogy Bizilnc fiiny6nek, kultfrdjdnak tetej6be tegye 6126,
rr rcleg sziv6t, amelynek minden dobbandsa azok€.rt van, akik ennek a nagy
li'nynek drny6k6ban 6lnek - a szeg6nyek6rt, gy6moltalanok6rt. Isten
rrrcgdldotta Piroskdt meg6rt6 6s 6t nagyon szeret6 6lettdrssal, az ur6val.

Piroska 
- Eir6ne 

-halSle 
el6g kor6n 6s viradanul kovetkezett be, 6s

,tlyan (irt hagyott vissza az ura lelk6ben, amelyet soha semmi betolteni nem
trrdott a csiszSr 6let6ben. Utols6 6rSjiig elhunyt hiwese terveinek, 6hajai-
rnk munkil6ja 6s tdmogat6ja maradt.

A keziink kozott l€v6 sSrga ir6sok szerint - ha axil. szizadbelibiziln-
,'i irodalmat olvassuk, a tort6netir6k 6s kolt6k mfiveit. s a szentek 6let6t
t,rnulminyozzrtk, ott taldlkozunk Piroska - Eir6ne - csiszSrn6 nev6vel.
Alakjdt az elsuhant szizedokirnyai homdlyba takartdk, eml6ke haziljefold,-
lfn (Magyarorszdgon) elmos6dott, csak az egykoni koz6pkori kr6nik6sok
,'gy-k6t szhkszavi megjegyz6s6ben 6l - de ha idegen foldon jdrunk, ide-
rlcn eml6kek kozott el6nk l6p alakja...

Nem akarunk most a Mohdcs ut6ni magyar tort6n6szek ,,flddsos,,
rrrfikod6s6vel foglalkozni, de m6gsem tudjuk megjegyz6s n6lkril hagyni,
lrogy kozotttik igen negy szimmal akadtak, akik inkdbb ilrtalmiravoltak a
Magyar Nemzetnek, nemhogy szolgihik volna azt, ami6rt busds jovedel-
rrret biztositott nekik Nemzettink. Nem tanulmdnyoztik,6s nem tudatosi-
tott6k el6gg6 azt, arlrrit koteless6gtik lett volna. SIagy az€rtnem tudasitott6k,
r r rert tanulm 6ny oztik-. 6s r6sziikre j obb volt elhallgatni... ?)

N6zzrik csak a keziink kozott l6v6 sirsa iratokat.
Aki a velencei San Marco-bazilika homdlyos csarnokiba a temprom

lrompds mozalkjilnek megtekint6se kozben a f6oltir fel6 halad, annak hdta
rnogott egy aranyt6l, drdgakovekt6l 6s gyongyokt6l csillog6 remekmfihoz
(r, az (rn. Pala d oro-hoz (Szomoni, de igaz,hogy ez a remekm(i Biz6ncb6l
rrcm aj6nd6kozis itjdn keriilt oda...!). Ha figyelmesen n€zzik az egyik
t<>mincozott lapon egy bizinci csiszirnl alakja t(inik el6, tarka csfusziri
lralistban, kez6ben kirdlyi p6lca, fej1n aranyozott feh6r korona, koriilotte
vil6gosk6k fi3nykoszorri, amelynek arany h6tter6b6l dlesen kivdlik piroska
csiszirn6, aXrr. szizadi magyar hercegn6, SzentLiszl6 kir6lyunk le6nya -rnint olvashat6 gorog nyelven.

Ha a gorog egyhtz szentjeinek 6s v6rtanfinak iinnepeit 6s 6ret6t tartal-
nraz6 irdsokatlapozztk, augusztus 73-in egy bejegyz6st taldlunk, mely sze-
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rini Piroska - Eir6ne - augusztus 13. napjdn halt meg. Ezen feljegyzdsek
tanrisitjdk azt is, hogy Szent Liszl6leiny4 Piroska - Eir6ne - csiszirn6
nemcsak a v1l6g legels6 k6rhizit alapftotta, de 6 alapitorta a bizilnci
Pantokrator - Mindenhat6 - monostort is, amelynek falai kozott, illetve
vele osszefiigg6sben Sllott a vil6g legels6 k6rhiza. Piroska 

-Eir6ne - a

gorog egyhiz szentjeinek sordban van, iinnep6t augusztus 13-dn tartj6k.
Mi itt most nem a bizinci Pantokrator - Mindenhat6 - monosror

alapitilsival akarunk foglalkozni. Piroska - Eir6ne - el6tt 6s utdna is tob-
ben, kivdl6 emberek, Isten dics6s6g6re monostorok alapitilsivel kivdntdk a

Mindenhat6nak megkoszonni a fel6jtik irdnyul6 ild6s6t. Az el6ttiink l6v6
sirga iratokb6I azonban kitfinik, hogy a Pantokrator monostor alapit6sdnak
terv6t 6s a megval6sul6s6t is, milyen szdmosan igyekeztek a tort6n6szek
elperelni a rnagyar \ctrilly l6ny5t6l. Azonban a korabeli gorog feljegyz6sek,
ktilon hangsrilyt adnak annak, hogy ,,magyar hercegn6 Piroska - Eir6ne -alapittetta." Akirhogyan is volt, a monostor elapitilsa nem volt rij gondolat
mir e Piroska - Eir6ne - idej6ben. Uj volt azonban ak6rhiz int1zm€-
ny6nek gondolata 6s megval6sitdsa. Es mi ezzel kivdnunk foglalkozni.
Piroska - Eir6ne - 6let6vel az6rt foglalkozunk b6vebben, miel6tt r5t6r-
n6nk az els6 k6rhdz ismertet6s6re, mert meggy6z6d6siink, hogy szivesen
olvassa el mindenki, hogy megismerhesse a magdn6let6t is ennek az eszm6-
nyi n6nek. Szebb 6s fens6gesebb tdrsadalmi intdzm€nyt napjainkig nem
tudtak tilszSrnyalni cc. 8 lvszdzad utdn sem.

Ak6rhiz term6szetesen osszefiigg6sben volt a Pantokrator monostor-
ral. Egy nagy k6rhiz volt, ez:utin a nyomor6kok sz6m6ra alap(tott szeretet-
hiz 6s az elmebetegek k6rhdza.

A k6rhdznak a berendez6se olyan meglep6en hasonlit a modern k6rh6-
zakra,hogy szinte neh6z elhinni, hogy minden XI. szizadi Bizdncb6l val6.
Minden legkisebb r6szlet6ben visszattikrozi ezt a szellemet, a szeret6, oda-
ad6 gondoskoddst, az emberi szenved6sek enyhit6s6nekvSgyit, melyet az
alapit6 cs6szirn6,6s annak akaratfit teljesit6 csilszir lelk6t 6thatotta - irja
az akkori tort6nelem jeg5rz61e.

Ak6rhiz owen fekv6 betegszilmira volt berendezve, s ot oszt6lyra osz-
lott. A seb6szetiben tiz, e gyomor- 6s szembajok oszt6ly6ben nyolc, a n6i
betegek osztillyiban tizenk6t 6gy volt. K6t osztilly dllt a rendes betegek ren-
delkez6s6re tiz-tiz 6ggyal. Minden osztillyban volt sziiks6g eset6re egy-ery
p6tigy, s ktilon szdm felett hat ilgy, a nagyon sflyos betegek szim6ra.
Minden ilgyhoz sz6nyeg, szallrrazsik, fejvdnkos, takar6,6s t6li id6ben k6t

, lrrnna tartozott. Az egyes osztdlyok 6l6n k6t orvos dllott, mell6jrik ot felcser
, ' k6t szolgavolt beosztva 6s hat felcsern6. A n6iosztillyban krilon egy szii-
I.szn6. Az eg6sznek a vezet6s6t k6t f6orvos v6,gezte, a tobbiek ezek ald vol-
r,rk rendelve. Az osztllyorvosokon kivtil tal6lunk k6t id6sebb orvost, egy
{ ,r vostanirt, aki a tobbieket m orvoslds rn(iv6szet6re tanitotta - k6t seg6d-
rr'VoSt. A bejdr6 betegek kezel6s6t k6t belgy6gy6sz v€gezte 6s k6t seb6sz.
lrzck mell6 nyolc felcser volt beoszwa. A bejdr6 betegek kezel6s6re rendelt
r rl'VoSok koziil kett6 6s k6t felcser tartozott elldtni a Pantokrator -Mindenhat6 

- monostor apr6bb - nem srilyos beteg - szolgdlatait is. Az
rrlvosok szSma meghaladta az otvenet. K6t csoportf? oszt\/a, havonta egy-
rruist vlltva v6gezt6k munkdjukat. A f6orvosnak minden nap v6gig kellett
;rrni az osztdlyokat, megvizsgdlni a betegek illlapotit, kik6rdezni 6ket -rrrcg vannak-e el6gedve az 6pol6ssal6s ellitissal. EJ.l minden osztdlyban
, r1y inspekci6s felcser tigyelt. A bejdr6 betegek osztillyiban, srilyosabb eset-
l'cn a rendel6 orvos jelent6st tesz a f6owosnak, aki erre egy tapasztaltabb
r )r'vost kiild kt tandcskozis v6gett.

Piroska - Eir6ne - csiszSrn6 alapit6levele az orvosoknak a lelk6re
l'r;ti kiilon, hogy ,,...koteless6geiket lelkiismeretesen, szeretettel 6s odaadds-
',,r1v1gezz1k, s tekintetiik mindig a Mindenhat6n ftiggjon, mert u 6 orok-
kc 6ber szem6t nem kertilhetik el..."

Tartalmazza a csiszirn6 alapit6 levele a k6rh6zba utalt betegek m6s
Liiriilm6nyeit is:

A k6rhizba val6 felv6telkor friss feh6rnemfit 6s ruh6t kapnak, r6gi
rrrhdjukat kimossdk 6s meg6rzik arre- az id6re, amikor fel6ptilve elhagyja a
l6rhlzat. A k6rhdzban gyakran kell ruh6t vdltani 6s a matracokat - der6k-
.rf iakat - felfrissiteni. Az akkori id6knek megfelel6en 

- havonta k6tszer
liirdeni. Fel van sorolva pontosan, hogy naponta mennyi sdlyti keny6r,
I tizel6k, zolds6g, olaj, hris jdr a betegeknek. A napi borra 6s a vasirnapi szap-

t)irnra, kiilon p6nzt kapnak. A k6rh6znak k6polndja is van, k6t pappal.
Irbben a kipolndban a csiszir 6s cs6szirn6 haldla iinnep6n - ha az el6rke-
rik 

- kiilon aj6nd6kban is r6szesiiljenek a beregek 6s a k6rh6,z szem€lyze-
rc, akik e jirni tud6 betegekkel egyfltt r6szt kell, vegyenek az Istenanya
rcmplomdban, az alapit6 csiszSrn€ 6,s csiszilr halotti iinnep6n tartand6
rstentiszteleten.

A k6rh6z elldtdsdnak nagy munkij 5t hizi kezel6sben kell v6gezni.
f(tilon gy6gyszertlra van a k6rh6znak, malma, siitod6je 6s hd.taslova, ha-
szonillata. Kb. negyven ember 6ll ak6rhiz betegeinek, vezet6inek 6s orvo-
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sainak szolgillatira. Az alapit6lev6l felsorolja a gyonyorfien felszerelt k6r-
hilzban uralkod6 rendet, tisztasSgot, ill. azok kovetelm6ny6t, s6t m6g u
orvosi mfiszereket is. Megszabja kiilon, hogy minden osztSlyban legyen
egy k6zmos6 berendez6s is, ahol az orvos a betegekkel val6 foglalko z6sit6n
kezet moshat.

A szeretethdzban huszonn6gy nyomor6k ember taldlt mened6ket, akik-
nek ell6tdsdr6l ez alapit6 lev6l 6ppen olyan gonddal 6s szeretettel foglalko-
zik, mint a k6rh6zi betegekr6l. Ezek mell6 hat szolga van beoszrva, s a
Pantokrator monostor ew szetzetese gondozza 6ket. A k6rhiz 6s szeretet-
hizhalottainak kiilon temet6r6l is gondoskodlkaz alapit6lev6l, mert err6l
a helyr6l neh6z volt megkozeliteni az Arany Szarvon t6l l€v6 temet6t. A
temet6ben is 6piilt halottas kdpolna.

Kiilon €pijk az el6bbiekt6l az elmeberegek k6rh6za, hogy sem a siirfib-
ben lakott teriileteket, sem a k6rh6zat ne zavarjilk az 6poltii.. Az, aki gon-
doskodott a fenti k6rhdzr6l, szeretethizr6l, meggy6r6d6riirrk, hogy !orr-
doskodott az elmebetegek k6rhdzSr6l is.

,,Mit hasznSl az 6n v6rem, ha romldsba sz6llok..." ism6telgette e csl_
szLrn6 6let6ben.

SzentLilszl6nak lednya, Piroska 
- Eir6ne 

- tehiltminden v6rcsoppj6-
vel 6s szive minden dobbandsdval szolgdlni akarta embertdrsainakjavit--
hasonlatosan 6desapjdhoz! Nemcs ak e k6rh6z megalapitds 6161, d,e annak
fenntart6s6r6l is 6 gondoskodott 

- mik6ppen a pantokrator monostor
fenntartdsdr6l is. Sajdt anyagi javain kiviil megnyeri nemcsak cs6sz6ri ur6t,
de t hozzitartoz6k j 6indulat6t is.

A Duna-Tiszek6z€r6l indult el piroska, hogy mint Eir6ne csisz6rn6
tr6nra keriiljon Biz6ncban 

- s v6giil Krisztus menyasszonyk6nt 
- a gorog

csdszdrn6k szok6sS',hoz hiven, mint apSca Xene ,,Idegen" n6ven menjen dt
az Orok Haziba.

Komnenos 
- Piroska lletrejzir6ja, urinak occse - kiemeli mfiv6ben,

hogy a csiszirn6t soha sem vonzottik az 6letktils6, puha sz6ps6gei. Idegen
volt neki BizSnc, mert 6 maga idegennek 6rezte magfitbenne, ,iir[et 

^iaiatsohasem tudta feledni. Lelke tele volt hittel, rajongdssal 6s szeretettel,
magasabbra n€zett 6s ldtott, mint a csiszfiri hiz f6nye, de szfik vil6ga...
Mindig Istent kereste - irja Komnenos 

-, 6s igy tariite meg a szenved6
embert. Arnit az 6let adott kez6be, k€t klzzel sz6rta a r6szoiul6k fe16....
alatwal6inak eszm6nyk6pe volt, 1134-ben halt meg. Szarkofbgla, amely
foldi maradvinyait magS,ba zirta, a pantokrator monostor el6tt volt...

Amikor Kelet fel6l megindult az ozmilnsig, hogy az eur6paikereszt6ny
r rl.isn6zetet megsemmisitse, 6tj6ba esett Bizdnc.

Alljunk csak meg egy pillanatra 6,s n€zzikmeg, vajh mit tett Biz6nc...?
'\ krisztusi kereszt6nys6g 6s krisztusi kultrira nev6ben Nyugathoz fordult
,, r1fts6g6rt...

Nyugat mit tett ekkor...? Hasonl6an thhoz, amit akkor, arnikor e ma-
rrr';rr tcirt6nelem sok-sok v6res napjdn ahozzifordul6kkal tett - olbe tett
l.t'zckkel n6zte m6r az akkori Nyugat is, hogy megsemmisiilhessen az, a.rrrit
l',tcn dics6s6g6re addig 6pitett a kereszt6nys6g...! igy esett dldozatul Bizdnc
r tiirok el6retor6snek - k6s6bb hazink is. A Pantokrator - Mindenhat6

rnonostor 6sk6rh6z, hogy k6s6bb - mint a torok tort6n6szek is megdl-
l.rlritjdk 

- csizmadiSk rissenek tenyit benne addig, amig mecsett6 nem ala-
l.itjdk. Konstantin6polyi torok hagyominy szerint - aki az Arany Szarv isz-
r.rrrrbuli oldaldn emelked6 egyik halmon egybizilnci bazilika 6prilet6hez 6r,
,rnnak nyugati falai el6tt egy verde-anticob6l k6sztilt hatalmas szarkofbgot
l.rt, n6gy oldaldn kereszttel... Maviztart6ul szolgdl. Ez a szarkoflte rrolt ,rala-
rrrikor Piroska - Eir6ne 

- fbldi maradvdnyainak nyughelye, alpig szent-
',tilrtor6 kezek sz6t nem driltfk...

,,csak a testet lehet megolni, csak a test mfland6, de a cselekedetek
,irok6let(iek." Piroska 

- Eir6ne csiszirn6 
- nev6t sem ismerik sokan ma

rrrir sajdt hazijitban sem - Magyarorszigon 
-, de az iltala megdlmodott

t rrrberbardti int1zrr,lny a mai kornak megGlel6en - ma is 61.

,,Minden sz6p 6sj6, ami avildgo an6t6lszirmazik,de minden,
, r r ni a sz6pnek 6s j 6nak a z ellenkez6je, az is a n6t6l ered' - mondj a egy r6gi
lriilcsel6.

Mi itt mosr egy kb. B lvszizaddal ezel6tt 6lt gyenge n6 napjainkban is
irezhet6 dldisos 6let6r6l irtunk... Birha a Gremt6 Isten adnd, hogy kb. g
,.tvszdzad mflva, a jelennek is lenne 6rt6ke...

Az olvas6jelek kozotti szoveget sz6 szerint jddzem Moravcsik Gvula
,,Szent Ldszl6 €s a Bizdnci Pantokrator Monostor" c. fizet6b6l, a-eiy a
f(onstantindpolyi Tudomdnyos Intlzet kozlem6nyei 7-8. sz. fiizetben,
|923-banjelent meg. Sziiks6gesnek tartom ennek megjegyz6s6t az6rt is,
lrogy ezdton eml6ket dllitsak Moravcsik Gyuldnak, a fenti m6 osszedllit6id-
rrak is.
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Dr rak'ts 3*oo;1 Hu?ff:#,l as szonyok

Zrinyi Mikl6s, a szigewilri h6s - minr a lexikonban is olvashatjuk,
1508-ban sztiletett. csaknem gyermekkordt6l kezdve harcban 6lloit a
torokkel. R6szt vett a mohicsi csatdban is. H6bor6s 6rdemei6rt I.
Ferdindnd 1564-ben az eg€sz Murakozt Zrinyi Mikl6snak adomhnyozta.
Ez id6t6l kezdve viselkednek a zrinyiek 

- magyar f6urakk6nt. Tobb
fbtiszts6get viselt, horvit b6n is volt, de ktizdelmeiben a b6csi usly21 _ 2
lnagyar kirdly - Ferdindnd nem timogatta, azertZrinyiMikl6s lemondott
minden viselt tiszts6g6r6l, Szigewdr v6delm6r6l is. Amikor meghallotta azt,
hogy szulejmSn szultin Szigewirt k6sziil t6madni, akkor onf6nt vette fel
ijra a vdr v6delm6t. Mint tudjuk, ott lelte hal6l6t is Szigewdrndl, ha nem
t6vediink B6cs, illewe a Habsburg Kamarilla nrgy -.g.Gged6s6re.Zrinyi Mikl6s, aszigewiri h6s nem azonos ZrinyiMikl6ssal, a kolt6-
vel, aki szint6n tobb sikeres harcot vezetett a torok ellen, horvdt bdn is volt,
verses kotete 1651-ben jelent meg (Szigeti veszedelem, Torok dfium ellen
val6 orvossdg stb.,) de a csaldd azonos. Nemcsak ,,magy,.r 16urakk6nt visel-
kednek", de szellemis6gtik is magyar. Nem kivdnunk vitatko zni a how6t
n6pcsaldd tagj aival a Zr inyiek szir maz6s6t illet6en, mint ahogyan nem k(v6-
nunk a lengyel Bem tdbornok, vagy a petrovics-pet6fi ner, tiiatt sem nem-
zetis6gi k6rd6st csindlni, hiszen ezek a nagy szellemek a tort6nelem t6vlatd_
b5l maguk bizonyitjilk legjobban how6t-magyar, vaw lengyel-magyar stb.
6rt6kiiket. Hidba is akarndnk SlIitani a t6nyekkel ellenkezo-clolgokat, hiszen
muland6 volna minden bizonyit6k, hogyha az erkolcsi alai hihnvozna.
HowStorszig fdnye tet6fokdn egy magyar kir6ly idej6ben volt...
Lengyelorszig nagysSgdr, amely Bdthori Iswin magyar l<trillysfugaalart volt,
orokk6 visszasirja. oly nagy fEnyiik ezen tort6nelmivez6r egy6-nis6geknek,
hogy minden tovSbbi n6lkiil, helyet ig6nyelnek nemcsak 

^lro*6t-^^gy^r,de minden egy6b - az eszmlnyek6rt 6lni 6s halni tud6 n6pek tort6nelm6-
ben. A tort6nelmet hamisitani nem lehet. Hidba akarunk ma valan/i olyas_
mit illitani, amely esetleges 6vsz6zadok t6vlatSb6l azt mutatja majd, min-
daz, amelyet 6pitettiink valamikor erkolcsi alap n6lkiil 

-logalanul -ebek harmincadjira kertilt. A tort6nelem szd.mon k6ri nemcJaf az egy€ni,
de a n6pi bfinoket is..., s mint mondjdk a r6gi megyar p6ldabesz6dek-,,ebtil
szerzett j6sz6g, ebtil v6sz el". Nem kontorfalazunk. A szlovdkokr6l besz6_
Itink.

Ki ne eml6kezne arr^,hogy az elmdlt esztend6ben a szlovdkok kiadtak
,\ruerik6ban egy k6pes albumot a szlovdk ,,r6gi kultririr6l". Evszizados
, lritkez6sek, m6eml6kek stb., stb... Ogy dintetve fel, hogy mindaz a ,,tobb
.vszizados szlovdk kultrira tort6nete". (Jram bocsdssa meg nekik, nem dtal-
l,rttik m6g a Homonnai-Drugeth hizat is felvenni, s belevenni a k6pes
,rllrumba, mint hogyha az szlovik kultrira term6ke lenne...

Semmi okunk arra, hogy kdrorvend6k legyiink. ,,Ebiil szerzett j6szig-
l.ttnt" keriilt ez a szlovlkmegazinba, amely elveszett ,,ebril", mert a csehek
r'[rpen olyan alapon tartottak arraig6nyt, akSr a szlovdkok. A horvdtok enn6l
l,rsosabban tartanak ig6nyt a Zrinyiek szSrmtzisira, viszont mi nem is
v r tatj uk el igazunkat a Zr inyiek szlrmazisit illet6en.

Zrinyi Kata els6 level6b6l mir ldthattuk, hogy azt a levelet az 1580-as
,'vekben Zrinyi Kata Tiencs6nt6l is 6szakra fekv6 v6rdb6l irta... Ergo,
MagyarorszSgn t r6sze, amelyet a szlovdkok,,6vsz6zados szlov6k" kultfr-
tcrriletnek tartanak - megyar volt!!! Lim a Homonnai-Drugeth Hdz is...
I lomonnai Drugeth Mdri6r6l - a Murinyi V6nus (L6csei Feh6rasszony
Irikaindl!) rigyis sz6 lesz majd k6s6bb sorozatunk kapcsdn, az6rt majd akkor
lr(ivebben eml6keziink arr6l az eg6sz vid6kr6l, mir ti. hogy mennyire
..szlov6k kultrirteriilet lvszizedok 6ta", most csak a Zrinyi csaldd eredet6-
vcl kapcsolatban kivdnjuk a,lfitimasztani azt, hogy mi, magyar n6k tudato-
s:rn elkeriilni igyekeziink minden olyan momentumot, amely k6s6bb k6ros
lchetne, s alapja lehetne bdrmilyen nemzetis6gi vitinak. Tessziik pedig ezt
.rz6rt, mert mi j6l tudjuk, hogy akadnak a fiirfiak kozott forr6fejii politiku-
sok, akik fajtejuk 6s hazdjuk szeretet6ben elmennek olyan hatdrig is, amely
lchet pillanatnyilag dldisos n6ptikre, de homokra 6piwe a.virat, k6s6bb az

rrnokdkra riomlik a h|z. Mi tudjuk, hogy akadnak a szomsz6d n6peink
.rsszonyt6rsadalmdban fennkolt lelkfi n6k, akikkel mi el6re is kezet szorit-
va, kozosen munkilhatjuk a j6szomsz6di viszonyt, s a szomsz6d n6pek tdr-
srdalmdra nagyobb 6ld6st hozhat munkink, mint egy Srmidia h6si halott.

Zrinyi Mikl6s a torokkel folytatott dics6s6ges harcai6rt kapta 1564-ben
I. Ferdindnd magyar kirdly, osztritk csiszSr adomdnyaklnt az eg€,sz

Murakozt - olvashatj uk az el6ttink fekv6 sorokb6l. Ez azt jelenti, hogy
1564-ig, s utdna aZrinyi Mikl6s tulajdon6ban is, Murakoz is Magyarorszilg
tcriilete volt. Meggy6z6d€sem, hogy nem orommel adta a kirdly Zrinyinek
rr Murakozt, de k6nyelen volt elismerni Zrinyi hadvez6ri nagysigit, s vala-
rnivel - mint rij uralkod6nak - kedvezni akart ezzel az adomilnyozdssal a

rnagyaroknak, akiknek szem6ben Zrinyi m6dfelett kedves volt. Ferdindnd
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xzonben hamarosan megbdnta, hogy zrinyivel szembenb6kezfivolt, s ha
nem is vette vissza az ajlndlkot t6le - Murakozt 

-, de hamarosan hadi-
ldbra kerrilt a barits6'g. Zfinyi nem volt hajland6 kiszolgilni a Habsburg
kirily 6s csiszir magyarellenes politikijdt. De nemcsak a szigewiri h6s,
hanem a kovetkez6 zrinyiek sem... P6lddul Zrinyi Mikl6st, a kolt6t -mint tudjuk egy vadiszat alkalmdval, orvul gyilkoltatta megez udvar (isko-
lai 6s egy6b konyvekben, amelyeket a Habsburg -szilzadok alatt irtak, rz
olvashat6, hogy ,,vadkan olte megZrinyit, a kolt6t..." - h6t nem eg6szen
igy van).

Hazlnkban a Habsburg szizadok alatt a tort6nelmet rigy kellett irni,
ahogy ezt az rralkod6 rendszerj6nak 6s a dinasztia szempontjdb6l el6nyos-
nek tartotta. Eml€kezzink csak azt tanultuk, hogy a mohdcsi v6sz ut6n -7526. a:ag:sztls 25-€n, menekiilt a kirdly, II. Lajos, menekiil6s kozben a
lova megbotlott, s II. Lajost a csele-patakba ejtette, majd rSesve gezd6j6ra,
belefulladt lovast6l a csele-patakba 

- igy az iskolai tankonyvek, s egy6b
ir6sok. Azonban Szerdmi Gyorgy kr6nikis konyv6nek 133. oldalfuna csele-
patakban megtaldlt kirdlyi holttestr6l azt irja:

,,... reperimus, quad cum gladis bohemics transfixus erat...',
II. Lajos m war kirdly gyilkosa a mohdcsi elveszirett csata utdn val6

menekiil6se kozben a cseh zettritz Ulrik volt, aki egy mdsik tilrsfivalegyiitt
kis6rte a menektil6 magyar kirdlyt a csata szinhely6r6l.rgazicseheknekval6
munka...

Az egyik b6csi udvari lev6ltdros Hermayer ,,Anomonen" cim(i munki-
j6ban, mit a lev6ltdr titkos aktiira tdmaszkodva irt meg, szint6n ezt irja,
hogy II. Lajos, ma'gyar kirdlyt a mohdcsi csatatdrr6l menektil6s kozben
orvul gyilkoltdk meg.

A magyar kirdly meggyilkoldsa csak Ferdinind osztr6k-r6mai cs6szSr-
nak lehetett 6rdeke, mint aki Lajos haldla utdn a magyar tr6nt ,,orciks6g"
cimen megszerezni akarta 6s megszerezte.

Milyen 6rdekes, ugye, l5m, hogy a Habsburg szilzadokat, illewe a
Habsburg kamarilldkat, mint h(is6ges szolgdk, kis6rik a csehek {s sokkal
kedvesebbek mindenko r a csiszirihilz el6tt, mint akir maga ez osztr6kn6p,
amely n€pr6l tudjuk, hogy pl. 1948-49.i szabadsdgharcban is kivette r6sz6t
a magyarok oldalSn a saj6t csiszira ellen... Poltenberg, Aulich ... a tizenh6-
rom tdbornokb6l kb. 4volt osztriksz6rmaz6sri, akik a b6csi Feh6r L6gi6val
harcoltak a Habsburg dinasztia r6muralma ellen.

zrinyi Mikl6s nemcsak n€z a szem1vel, de ldt is. Mindenek folott b(ria

l'rzrlmdt a magyxsilgnak 6s 6rzi, hogy a torok ellen val6 harcban, nagy
r.nr6nyeket f(znek szem6ly6hez. De l6wa a csilszdr politikijit, amely a

rrr;rgyarsdgra n6zve nemcsak nem el6nyos, de a torok6vel azonos, 6rzelmeit
r t:ka ali nem rejti az uralkod6val szemben. Az uralkod6 csak n6met vagy
l.rtin nyelvet k(vdn a magyarsigra er6szakolni, Zrinyi Mikl6s hit - bir
It'lcs6ge n6met szirmazilsi - gyermekeit, amint el6rnek abba a korba,
, 'lyan magyar rdvarhizba adja nevel6sre, ahol m6g v6letleniil sem hallanak
rrr:ist, csak magyer sz6t. Nyolc leSnya 6s k6t fia volt.

Dr. Takits Sdndor irja: ,,... Zrinyi bizalmas, csalddi levelez6se elveszett
rr:rgyr6szt, csak kev6s olyan eml6k maradt reink, amelyek a szigewdri h6s-
rrt'k gondolar...rr1l5gir6l sz6lnak 6s 6rz6seir6l. De h6la Istennek, vannak
/rinyi 6let6ben olyan jelens6gek, amik mindenfble elegy-belegy irisnll
riibbet 6rnek. tobbet besz6lnek..."

Zrinyi Mikl6s a rnaryar szok{soknak h6dolt, s volt ereje is hozz6, fele-
,,tige keze al6l kivette gyermekeit, s magyar k6zre adta 6ket. Ez viligosan
nrutatja, hogy gyermekeit nyelvre 6s sz(vre 

-magyarokkS 
akarja nevelni.

l:ieit n Erd6dy, leinyait pedig Batthydny csal6dhoz adta, mikor m6g gyer-
rrrcksorban voltak. A leinyok a magyaron kiviil mds nyelvet nem is beszdl-
rck, s kiv6tel n6lkiil torzsokos megya;r csal6dok frarhoz mentek n6iil.
t )rsz6gh Krist6e Batthydny Boldizsir, Thurz6 Ferenc, Forgdch Imre,
llSnffy Mikl6s, Thurz6 Elek, Per6nyi 6s Telekessy, valamennyinek Zrinyi
Mikl6s le6nyainak egyike a feles6ge.

ZrinyiKata, a Batthydny Ferenc udvariban nevelkedett fel. Ha valahol,
rigy itt saj6tithatta el a magyar erkolcsot, e n;ragyar szokdst, itt kedvelte meg
.r magyar patriarchSlis 6letet. Batthydnyn6 (B6nffy Kata) kordnak egyik leg-
kivdl6bb, legmagyarabb, legdolgosabb asszonya volt, aki f6rj6vel egyiitt sok
r d e g e n csalld gyermekdt nevelte tiizes magyarrS. ZrinyiKata mrgyarri
lctt minden iz€ben, megszerette a munk6t, megkedvelte az erySzerfislget.
hz a szerdnys6g 6s az alSzatossdg, amely Batthy6nyn6t oly igen ithatotta,
rrr6ly gyokeret vert Zrinyi Kata lelk6ben is. Megszerette a majorkoddst
(hdziillatokkal val6 foglalkozdst), a kert6szked6st, annak csinjit-binjilt
kivdncsisdggal 6s orommel leste el nevel6anyjdt6l. Mikor kikeri.ilt az €letbe,
;r dolgait immdr magdnak kellett forgatnia, megbizonyult, hogy amit gyer-
rrrekkordban tanult nevel6anf 6t61, az lelk6nek mind 6lland6 tulajdons6ga
lctt. Rdnk maradt levelei, hozzitartoz6inak feljegyz6sei 6s az 6kela alapitott
lrumdnus int6zm6nyek azt hirdetik, hogy ZrinyiKzta szizadinak egyik leg-
kivdl6bb, legkedvesebb n6alakja volt. Csupa sziv, szelids6g, szeretet.
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Kedvkeies6 feles6g, le6nyos, gyermekes asszony, aki mdsok gyonyor(is6g6-
re termett. A szeretetben 6llhatatos, a j6 bardtsigban 6lland6, a h(is6gben
er6s. Oriil mdsok boldogsigdnak, s r6sztvev6 sziwel szenvedi mdsok szen-
ved6s6t. Azt vallja sajit mag6€nak, amit mdsokra kolt. Nincs ep6je, a hara-
got 6s a gy(ilolkod6sr nem t(|ri a szive. M6g ellenfeleit is j6 szir,wel, s enge-
delmes szolgSlatfval igyekszik magihoz vonni. Hiv6, valldsos l6lek is, aki-
nek hite a szllJinll is er6sebb. A hite, a vall6sos meggy6z6d6se igazgatja
minden tett6t. Isten llddsdnak n6,zi e boldogsdgot, s minden erej6vel igyek-
sztk azt Teremt6j6nek meghdlilni. Isten litogat6 kez6t szelid engedelmes-
s6ggel fogadja, bri 6s bdnat idej6n el nem csrigged, mert hire ilyenkor is
vigaszt nydjt neki. Az id6k 6s az esem6nyek semmivilltozilst nem tesznek
rajta. Egyforma mindig. Erz6ssel van telve lelke, kora if1rt,sig6t6l halildig, s
ez €rz6sekkiGjez6s6re sokszor nem taldl szavakar... ,,A m6ly 6rz€s €s atisz-
ta szeretet csak akkor n6mul el benne, mikor lelke elszill6fElben vagyon..."
1548-ban sziiletett, dprilis 30-6n 6s 1585. dprilis 26-inhaltmeg.

Zrinyi Kata Batthyiny Ferenc udvardban taldlkozott Thwz6 Ferenccel
a volt nyitrai piispokkel.

(olvas6inkat arra k6rjtik, hogy azon vdrosok, v6rak 6s falvak neveit,
amelyek felmeriilnek a kozlem6nyekben, 6s amelyekre rtw hivatkoznak
jelenlegi 6j gazdi'lk, hogy r6gi szlov6k, horvdt, rom6n stb. tertilet, j egyezz\k
fel, hogy v6gezetiil el6tttink dlljon tisztin 6s vilfgosan bizonyithat6an, hogy
akkor, amikor a torok-tatdr dfllst6l kellett megv6deni ezen v6rakat, v6ro-
sokat vagy falvakat, hi6ba keresstik a v6d6k kozott azokat. akik most arra
hivatkoznak, azon teriiletek ilyen-olyan 6sr6gi szlovdk, stb. tertiletek, tele-
piil6sek 6s az ott ta'l5lhat6 kultririk, ezen nemzetis6gek kultrireml6kei...
eddig Glmeriilt Thencs6n, Tiencs6nt6l 6szakra es6 r6szek, most a fenti
bekezd6sben Nyitra...)

Thurz6 Ferencet a piispoks6gt6l a pipa mentette fel, s a p6pa adott
enged6lyt ahizassigra, hogy a hatalmas Thurz6 csaldd ki ne haljon. (Erre
vonatkoz6 iratok a cs. kir. 6llami, tovdbbi a kozos p6nzigyi lev6lt6rban van-
nak.) Az eskiiv6 a katolikus egyhiz szertartilsa szerint volt. ThkdtsiSdndor
az€rt txtja ezt fontosnak ktilon emliteni, mert igen sok tort6netir6'azt irja,
hogy Thurz6 nemcsak a pi.ispoks6gt6lv6lt meg, hanem folvette a reformd-
tus hitet is. Nem. Thkits Sdndor irja, hogy Thurz6 els6 feles6ge is katolikus
volt. ZrinyiKata azonban reformdtus volt, s k6s6bb ah6zas6Iet folyam6n
t6rt it Thurz6 az rij hitre.

Dr. Thkdts Sindor sziiks6gesnek tatja megemliteni minden jeres ma-

gyar csalSd 6let6ben azt,hogy melyik egyhizhoztertozott, valamint azt is,
lrogy kik, mikor vett6k fel az ij hitet - protestdns - 6spedig nem az€rt,
hogy ezzel a Krisztusban testv6r egyhizakb6k6j6t hdboritani akarn6, hanem
dppen az€rt, hogy ezzel is alStimassza, hogy valldscsere nem azt jelentette,
rnintha h(itlen lett volna el6bbi egyhizihoz valamely csal6d, hanern az6rt,
b,ogy ezzel kihangsrilyozzt 6.s it€let6t lerogz(tse azzal az uralkod6 rendszer-
rel szemben, amely nem Stallotta minden Isten 6s vallfsellenes cselekede-
t6re rdteriteni mEgyhiz zdszlajit. Bizony nehezen taldlt volna *at az 6jhit
a magyarsig sorai kozott akkor, hogyha elsSsorban a Habsburg dinasztia
vette volna fel Luther 6s Kdlvin zSszl6jStHazinkban...

Az id6k folyamdn, k6s6bb nem egy csaldd akadt, aki visszat6rt a r6mai
egyhiz kebel6be €s a villtozis sem azt jelentette, mintha mis 6rt6kii ma-
gyar lett volna 6ltala. Dr. Thkdts maga irja, hogy a valldsgy(ilolet ,,idegen
nov6ny volt Hazinkban, B6csb6l pl6ntdlt6k..." Id6 tellett abba 6s rij - sat-
nya generdci6k - hogy Krisztusban testv6r egyhizak tagjait egymds ellen
uszitsdk - h6la legyen a Mindenhat6nak, hogy a felekezeti villongds el is
t6nt az uralkod6 dinasztidval egyiitt, 6s az :iujra csak Istent keres6 magyarok
szoritjik egymds kez€t, mint mutatta. ezt e II. vil6ghdbor(t,6s tzt kovet6 di-
cs6s6ges, de fbjdalmas eml6kfi 1956-os magyar szabadsigharc is.

Olvassuk a tovdbbiakban, hogy Thurz6 Ferenc feles6g6t, Zrinyi Katit,
Letavlra. vitte. Letavin 6s a reg6nyes fekv6sii Arva vdriban 6ltek. (Semmi
kedvtink rosszmdjrinak lenni a ,,szlovdk kultrirkincseket" tartalmaz6 diszes
kiaddsri mfvel kapcsolatban, de l6m, f*vavfuaThwz6-Zrinyi birtok, az Or
1550-es 6veiben.)

Zrinyi Kata mindenben jobb keze az urinak, Thurz6 Ferencnek - irje
dr. Thkics. Thurz6t a magas 6,ll5sai sokszor tfvol tartjdk az otthonr6l, 6s

mindennel 
^z 

asszonynak kellett tor6dnie, Zrinyi Katdnak kellett vezetni az

eg6sz gazdasdgot, bele6rtve a majors6got is.

1564-ben Thwz6 megszerzi a ricsei 6s bicsei uradalmakat is, amely
Thurz6n6,, Zrinyi Kata szirnira jelent m6g tobb munkdt... olvassuk, hogy
Ricse 6s Bicse rovidesen orszdgszerte irigyelt javakkS viltak, pedig 6ppen
az6rt tudtik megszerezni, mert a gaz €s gyom felverte azokat Lykerka rir
hanyagsdga miatt...

Zrinyi Kett a nagy elfoglaltsiga mellett id6t talih arra, hogy sajdt maga
foglalkozzon az udvarhdz n€p€nek oktatisdval is... ldm... llm modern
asszonyok, volt id6 m6g arra is...!

Takdts irja, hogy Zrinyi Kata rendkiviil valldsos n6 volt, az uradalom
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lak6inakl e I ki dolgaival sajhtmagafoglalkozott. Tanitottaan6pet, s azistends 6s erkolcsos 6.letre saj,it tiaga 
'szorgilrt a legvonz6bb p6ld6var.

T lmogattat a szeg6nyeket, ispotdlyokat alapitott, iskodiaol gondoskodott.
Arvavdrilban 6s mds kast6lyaiban az udvaftartisa csakis 

^^gi^rvort, s mert

?:t:y, Y::. 
U t r-"*:. udvartartds a szeretetre m6lt6 tulaj d#s,igaival mag6_

noz vonzotta Arva, Tiencs6n korny6k6n 616 m6s n6peket ir, a=Felrrid6ken
megindult a magyarosodils. zrinyiKara nem n€zte,hogy a vid6ken tarirha-
t5 s.zeg€ny diSk milyen nemzetis6gfi.... sajit maga tanittatta ktilfoldi egyere-
meken.-.! Amit tehit Lykerka uram6k.lir".ry"goltak... anyagiak, erkolcsiek
6s szellemiek rer6n, helyrehozta ezt egy gyenge magyar 

"6i 16f.k...l;
mondandm mai nyelven, a szlovdk kultrirkincs&"t -Jgo.okit6 albummal
kapcsolatban....

Azt is irja Takits s6ndor, hogy a Thwz6Ferenc 6tt€r6se az |fjhitre, nagy
hatdssal volt Arva- 6s Ti'encs6ri megy6kre. A jobbdgyak koveiek az trak
p6ld5j6t, s mivel az urasilga kast6lyokban 6s a templomokban magyar isten-
tiszteleteket tartottak, a magyar nyelv ezeken a heiyeken teliesen t6rt h6di-
tott.

Zrinyi Kata 6s Thurz6 Ferenc 6let6re vonarkoz6 iratok taldlhat6k cs. 6s
kir. Sllami, tovSbbSa kozos p€nzigyilvr.-ban, a Lykerka-fiile adds-v6tel ira-
tai a Kozos lvt.-ban... Rendelet Lykerkdhoz,hogy iltararorrk .i.i, Bics6t 6s
Rics6t iltadja 6rdemesebb gazdinekc. alatt.

rrck... 6s hol aludt ki, a veszt6helyen... err6l megfeledkeznek ajelen ,,csilla-
r1rk". Tudjuk, forradalom szele sodorta afrirlszporos kos6rba a kirdlyi sze-
rct6 fej6t... 6s az a forradalom vitte oda pirizs rend6r{6nok6nek 6s feles6-
ridnek fej6t is... 6s a tomeg, amely gfnyosan nevetett, amikor madame Du
llarry feje lehullott... zokogva kis6rte a v6rpadra az eszm€nyi asszonyt.
l'drizs rend6rf6nok6nek feles6g6t, aki sziv6nek, lelk6nek meleg6b6l k6t
k&zel adott m6g a legelesettebb szeg6nyeknek is. Egy lett a haldlban
rnadame Du Barry 6s Pdrizs rend6rf6nok6nek feles6ge... csak a m6d volt
krilonboz6: mig egyiket zokogva kis6rt6k a v6rpadra - vdllalva a hasonl6
lralllt, amely kijdrt azoknak, akik szSnalmat mutattak a kiv6gzend6vel
szemben is - addig Du Barryt csaknem meglincselt6k m6r a veszt6helyre
f nenet kozben. s mig az egylk emelt fejjel, nyugodtan hajtotta Gj6t a v6r-
padra a tiszta lelkiismeret nyugalmdval, addig mad6m Du Barry nyugalan
lclkiismeret6nek hatdsa alatt szenvedett.

Szriks6gesnek tartjuk ezen madame Du Barryt utdnozni akar6, a mai
tdrsadalmak eg6n szikrfz6 iistokosok p6ld5j6t felemliteni, hogy alkalma
legyen a mai tdrsadalomnak pdrhuzamot vonni... a tort6n6sz mindent felie-
gyez - s nem felejt el semmit.

MulandSk vagyunk, de muland6s6gunkkal az orok6letet kell szolgdlni.
Mi, a jelen, vagyunk felel6sek az€rt,hogy ne iistokosoket adjunk a jovend6
sz5m6ra, hanem orok M6cseket. Nem 6rt, hogyha ergondllkozunk h6t a
r6gi bolcselS mondisin.

Akadnak, akik azt mondjdk szdnalmas mosoly keret6ben, hogy a KlI.
sz6zed, illewe ZrinyiKata 6ta 6ri6sit Gjl6don a vil6g. Fejl6dott, de egyvala-
mi bizonyosan ugyanazon alapkovon nyugszik... az erkolcs tisitasSga.
olyan szildrdnak kell, legyen, mint az, hogy u €jszakilt nappal koveti.
Min6l nagyobb e vlkozisa egy6b dolgoknak, annil tisztilbbnak kellene
lenni az erkolcsi 6letnek, mert a technika 6ridsi fejr6d6se, hogyha nem sza-
bl'lyozza azt az erkolcs hatdsa... temet6v6 villtoztatje a vildgot.

villgosabban: a mai atomkorban, amikor mir a holdat 6s a csillagokat
c€lozzik az emberek ... aborzalmas pusztit6 fegyverek birtokdban vannak,
hogyha ezt a j6zen 6,sz 6s erkolcsi 6rtelem nem szoritja korljtok k626, az
emberis6g pusztuldsdt hozhatja magftval. Ne legyiink bek6pzeltek a mai
korral szemben... olvastunk mdr akkora fejlett technik6r6l, kultrirdr6l... 6s
arr6l, hogyan retr6k n6ptelenn6 vele a foliet... mi teh6t, miel6tt a holdba
indulndnk, tanuljunk meg idelenn a foldon tisztalilbbal idrni, 6rtelem sze-
rint l6pkedni.

Egy r6gi bolcsel6 aztmondotta, hogy ,,Minden
ezen a v1l6goil, a n6t6l ered, de minden fortelem
szlrmazrk...."

sz6p 6s fels6ges, ami van
6s alSval6sdg is a n6t6l

Az olvas6ra bizntk, gondolkodjon a r6gi bolcsel6 megdllapitdsdn.
N6zztink vissza a mrlltba a mi orok M6cseink fbny6ner, majd vizsgfrjuk ajelent.'. olvassuk, hogyan, milyennek irja le dr. f] klt, S,indoi zrinyiKatit,
ezt az ak,kol, amikor 

T!"r:2o.€ uolt, m6g gyermekass zonyt... irja, hogy ,,a16- szizad legkedvesebb n6alakja volt... a szeretetben 6llhrt"tor, a j6bar6t_
sdgban 1'lland6, a hfis6gben er6s..., s azt vallja mag66nak, #it mdsokra
kolt-.. hiv6... vallisos l6lek, akinek hite er6sebb ak6sziii'lnil is... azlsten_
hite igazgatja minden rett6t...,,

Tobb minr 400 6v t6vratib6r vllSgit ez az 6rokM6cs, amerynek fiinye
megkapja dr. Thkdts Sindort is ... vajh, azok a csillagok, ;;tr* trrndokol-
nek a tdrsadalmak eg6n... h6ny ,,f6ny€vet,, szdmolhatnak?

Ma divat lett madame Du Barryhoz hasonlitani, akinek fbnye elvakitott
egy kirdlyt is... de milyen fortelmes 6s szomorf 6rny6kavolt annak a fbny-
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Takdts Sfndor azt irja, hogy a ){.r/r. szilzadban az6rtvirfugzott az ember-
szeretet, mert olyan ttinem6nyes nagy szellemmel pldntdltdk, mint a R6gi
Magyar Asszonyok. Mi lenne, hogyha mi magunk is pr6b6lndnk hasonli-
tani valamiben a r6gi magyar asszonyokra... nevezetesen abban, hogy meg-
pr6bllunk meleg6gyat k6sziteni az ember szeretet virf gainak?

Semmit, semmit nem kell nektink rijra kezdeni... folytatni ott, ahol
abbahagytdk a r6gi asszonyok... amikor a krisztusi kinyilatkozt atott igazsi-
goknak m6g er6nye volt a foldon. K6rdezziik, akkor mit ielenten6nek a
tudominy vivmdnyai, amelyek az6ta val6sultak meg, hogyha hozz6j6rult
volna az emberszeretet dpoldsa is. Hogyha a r6gi bolcsel6 megdllap it6sa sze-
rinti k6tfble n6 koztil ne az gy6zne, akit6l nem is eredhet felemel6 tdrsadal-
mi forma?

Hagyjunk id6t a gondolkoddsra anaw k6rd6s folott. Nagy utat tec meg
a n6 a tdrsadalmi 6letben mostaniig. valamikor ,,fri n6nekl; azt neveztlk,
aki min6l magasabb polcon volt, ann6l inkdbb le tudott hajolni. Felfel6 csak
a cstrsz6-misz6 emelkedik, nyrijtogatja undorft6 fej6t... anaw l6lek lehajlik

- sajdt negys6gib6l.
A k6s6bbi szSzadok termelt6k ki ezt a ,,nagys6gos" tipust, amely csak

iires sz6 volt 6s maradt. Azutdn jott a legfjabb ,,arisztokrSiia", a ,,pirterisz-
tokricia". orok M6cseink nagysdga me; lelkiikben 6s sziviikben volt...,
,,6desanydmnak" sz6litotta a legkisebb szolga gyerek is... azutilnmeghoztdk
a Mohdcs utdni 6vek 6s a ,,felvildgosod6s" a cimeres baby holmikat._-., leg6-
jabban pedig a ,,pirt-tagsigndl" kezd6dik az ember. Nincsen itt sem a ,,nagy
felvildgosod1snak", sem a ,,pirt-arisztokrdcidnak" semmi koze sem a nagy-
silghoz..., sem a demokr6ci6hoz...! Nevet ezen mindegyiken a gondolkod6
n6, csupin, mert mit tehet egyebet?

De mit sz6lninak ehhez a r€gi magyar asszonyok, ha sirjukb 6l felti-
madnfnak... mit sz6lnilnak ahhoz, hogy a ma. mir szinte rettegve ejtett
,'teenager"-eket megldtndk... hdt a r6gi bolcsel6 mit sz6rana, ,rri l6winy-
hoz... mit illlapithatna meg... mi marad majd az emberis6gre a jelen n6i
generdci6kt6l... 6s hol van ma emberszeretet?

Menjrink... menjtink vissza a mflthoz melegedni! olvassuk a dr6ga
sorokat 6s dlmodjunk egy szebb vildgot, ahol nincsen semmifble ,,arisztok-
r6cia" semminemfi ,,demokratikus p6rt-arisztokrdcia", csak sziv van 6s hit...
rem6ny 6s 6szinte szererer.

Zrinyi.Kata a legboldogabban 6lt
szuletett. Es szeg6ny j6 Katfinkat 

- s

Thurz6 Ferenccel. Ot gyermekuk
vele az eg6sz magyar nemzetet 

-

rcttent6 csapdssal liltogatta meg a Teremt6. Szigew6rn6l h6si haldlt halt
zrinyi Mikl6s, az ldesapJa.1566-ban elment a Hadak :6tjira, a legdics6bb
lralSlba zrinyi Mikl6s. i4a ar. Thkits Sdndor, hogy zrinyilvlikl6s amilyen
rettenthetetlen h6s volt a h6borriban... annyira gyeng6d apa volt csalfudji-
ban. Gyerekei rajongdsig szerett6k (bir gyermekkorukt6l m6s udvarhizak-
ban lettek nevelve..., s lim m6gis a szil6i szeretet olt6rk6p volt a szivtik-
ben..., mert azzi tette 6ket a nevel6 sziil6 lelki nagysdga!) zrinyiKatSt 6gy
dri a hfr, hogy azonnal Gy6rbe rohan, majd onnan csdktornydra kis6ii
('desapja fej6t, amelyet a Szent Ilona monostorba temettek el, €s rtfina igy-
trak esett. Egy esztendeig fekridt ilgyban 6desapja elhunyta irirnti gy6szlrb6l
cred6 gyeng6lked6ssel. Thurz6 Ferenc, af€rj ir akirillyhoz,hogy mentse fel
rninden t6nyked6se al6l 6t, mert feles6g6t sajit maga kivdnja dpolni...
(IGrp. p6nz.Ltr.276. oldal,1567. augusztus) Thurzd Ferenc agg6d,6 szere-
tete ldbra dllitotta feles6g6t, de ezutfin maga esett igynak. Most Kata ipolja
az rr6t agg6d6 szeretettel, de hi6ba. Thurz6 megirja v6grendelet6r, minde-
n6t feles6g6nekzrinyi Katdnak adja, 6s 1.674.6v mdrcius l7-6n Arvav6ri-
ban visszament a Teremt6hoz.

zrinyi Kata 24 6ves, amikor ozvegyen marad. K6t 6vig gySszorta ez ur6t,
s aztfiLn lett Forgdch Imre feles6ge.

Forg6ch Imre a Thurz6 5w6kat a legnagyobb gonddal nevelte 6s szere-
tet6vel elhalmozta. M6g ez esztergomi kiptalan is ezt hagyta irva, hogy a
protestdns Forgich Imre 6gy viseli gondj6t mostoha gyermekeinek, mintha
saj6t gyermekei lenn6nek (orsz. Lev6lt6r). zrinyi Kata szeretet€t 6shirlijit
misodik ura ezzel m6g inkdbb ki6rdemelte. Thkdts Sdndor irja, hogy zrinyi
Kata levelez6s6t tanulm6nyozva, azt litja az ember, hogy annyi szeretet 6s
gyeng6ds6g volt benne ov6i 6s mds embertdrsa ir6nt is, hogy szinte alig taldl
szavakat Kata asszony, hogy kifejezze €rzelmeit. Egy alkalommal pl. igy ir
az urinak, Forgdchnak.

,,Az €n holtomig val6 szolgdlaromat ajdnlom kegyelmednek, mint sze_
relmes szivem 6n 6des urdnak. Kivdnok az Atya-rtJristent6l azKrisztluls 6ltal
kegyelmednek kimondhatatlan j6kat testtink 6s lelkfink szerint, kiben,
hogy velem egyetemben 6n 6des szerelmes uram, a szentfels6ge kegyelme-
det sokj6 ideig megartson, szent nev6nek tisztess6g6re 6s nektink idvess6-
grinkre 

- imddjuk a szent fels6g6t.
Tovibbd szerelmes szivem, 6n 6des uram, kegyelmednekazt irhatom,

hogy a mi szerelmes gyermekeink Istennek legyen hdla, b6k6vel vannak.
En 6des szerelmes szivem, az szilnat is elkiildettem kegyelmednek,
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k6rern szivem' 6n 6des szerelmes uram, hogy kegyelmed siesse n haza, €s
holnap v6rom kegyelmedethaza. Ha kegyelrned holnap nem johet, bizony
el6g bdnatban leszek. Er,wel ajdnlom kegyelmednek 

"" e' ntltomig val6
szolgdlatomat 6s az 6n kegyelmedhez val6 tiszta szivb6lval6 szerelm-emet,
mint szerelmes szivem 6n 6des uramnak. Az lJristen hozza kegyelmedet
szerelmes 6n 6des uramj6 eg6szs6gben hazahamar 6s adja az Urisien, hogy
ldthassam kegyelmedet szerelmes 6n 6des lelkem-uram\ryyan j6 eg6szs6g-

len 6s boldog 6letben, kiben nagy sokj6 ideig egyetembe-n, ,r"-..rrryrr"L,
foldnek ura minket megtartani az 6ldott,rr.r.i-.t szent fidnak 6rdemei6rt.
A-.tr. Ez a lev6l kelt Bics6n, cstitortok eswe fbl ot 6rin, rs77."

vildgosan l6tni a lev6lb6l, hogy lrzermekkel mennyire telve volt sz(ve
ennek a csopp asszonynak, aki szinte uwanazonszavakat (rja minden mon-
datirben, csak az6rt, hogy gondolatban min6l el6bb tobb ij6t tolthes sen ez
rr|val.. hosszri level6ben. Milyen sz6ps6ges az lrzelme a Fels6ges Istenhez
val6 ragaszkoddsa 6s Krisztus megvdlt6i 6rdemeinek tisztelete'is... milyen
egyszer(i, de 6szinte szavakban nyer kifejez6st, s milyen szivesen hasznilja
a jelz6ket minden mondatSban Isten dics6it6s6re. Bizony kovetend6 p6lja
Zrinyi Kata napjainkban is, amikor a krisztusi vllignlzet el6rkezett a l6t-
vagy neml6t k6rd6s6hez... Isten milyen fels6ges, nagy kegyelemmel jutal-
mazzaZrinyi Kata er6s hit6t 6s Krisztushoz val6 ragaszkoJds6t, amikor tril_
segiti apja irdnti m6ly gy6szin, majd az els6 ura elveszt6se utdn 6ppen olyan
6126, melegszivti flrjet ad neki, mik6nt volt Thurz6 Ferenc is.

Forgdch Imr6vel - mdsodik ur6val - zrinyi Kata folytathatja azt a
nagy mfivet, amelyet Isten dics6s6g6re kezdett el 6lete elei6n... az emberi
lelkek munkildsdt. Forgdch Imre megsz erezte Ti.encs6nt 

"6s 
megkapta az

orokos trencs6ni f6ispinsdgot is. ot lednya 6s k6t fia sztiletett Zrinyi
Katdnak mdsodik ur6t6l... Thurz6 Ferenct6l is maradt ot, sz6val val6ban
n6pes csaldd vette koriil az asztalt.

Ugy Tiencs6nben, az fj birtokon, mint a r6gieken, egyformdn gondos-
kodnak ispotdlyok, iskoldk 6s templomok 6pit6s6r6l.

A trencs6ni uradalomr6l k6sztilt hivatalos osszeirdsok megorokitett6k a
reguldkat is - utasitd5skag 

-, s igy Forgdch Imre 6.s Zrinyi Kara asszonv
gondolkoddsdnak 6s szellem6nek besz6l6 eml6k6t hagytdk,.enk. (orszigos
lev6lt6r Urb. et consprit. 64.35. sz.) A 15g. 6vi ossz#ds egymaga hatalmas
ivr6t(i kotet.

A trencs6ni osszeirds szerint Forgdch Imre 6s feles6ge minden n6pesebb
falujukba alapitottak ispotdlyt (szeg6nyh6zat), mint m6i irtuk, nem a vallds-

li.'lekezetek, hanem a r6szorul6k szim6ra! A trencs6ni h6vizek mellett fiir-
,l6h6zat alapitottak a sz e g6 ny s c gsz5m6ra. Atrencs6ni, toplai, b6ni,
ktrbrai stb. szeg6nyhSzak egyforma reguldkkal 6ltek, ,,Ispo tilyhLzban 

-
'zeg€nyhizban - mondja az utasitils - ki nem akar imidkozni, egyet se
rrrrtsanak koztiik. Ha valaki nem tudja az im6ds6got, hitnek 6gait,6s az iste-
,i tizparancsolatot, napot kell neki hagyni, hogy megtanulja. Ha nem akar
trnulni, 6zz6k ki onnan. udvarbir6 fekete szab6si, sztirke poszt6t csin6l-
trsson' 6s adjon minden filrfinak, asszonynak 6s le6nynak, kik ispotdlyban
lrknak, egy hosszri szoknydt, k6tszer cipell6t, Grfiaknak k6t hosszri inget 6s
cgy vagy k6t gatyit, fbrfinak stiveget, mindenkinek sziiovet, 

"rrro.ry.-b"r_rrek 6s leinynak egy hosszrl inget az 6 m6djuk szerint, k6t el6kotdt, k6t pin-
zes fedelet (fejre val6 kend6t), ldnynak hajfon6t 6s egy fekete paraszt p6r-
tdt. Aki meghal, annak csiniltasson az rdvarbir6 inget bokiig, 

"bb" 
t.-"r-

s6k. Koldulni nem szabad, de ha rirjon, akkor a szeg6nyek koztil kett6t per-
sellyel isten6be odaktlldjon az urek el6be. Kar6csonykor, hrisv6tkor, ptin-
kosdben 6s Szent Imre napjdn (v6d6szentje amagyarsfugnakl) mind a-n6gy
rrapra minden ispot6lyos h6rom tdl 6telt kap,birfinyt, ty6kot, 24 iccebor.-
s6t, szalonnit,lisztet,6-6 icce bort 6s 10-10 icce sert. Egyik tilltelminden-
kor borsos 6s sifrdnyos legyen..."

A fentiekbenlSwa a XVI. sz6zad magyar urainak a Gremt6 Isten 6ltal
kozeliikbe adott szeg6nys6gr6l val6 gondoskod6st, 6s ismerve az 6letiik
cgyszer6s6g€t, hogy mint olvashattuk is... n6mely ilyen nagyasszonynak
m6g k6t inge sem volt sajdtja - fels6hajtunk: Ljram, micsoJa lelki arisz-
tokrlcia, micsoda lelki nagysig kellett ahhoz, hogy m6g a szeg6nys6g in-
gyen gy6gyviz6r6l is gondoskodtak... s hogy iinnepnapokon az akkor m6g
szinte ritkasdg szimba men6 borsos, s6fr6nyos 6telt is kotelez6v6 tett€kaL
udvarbf 16 sz6m6r e, hogy kiszolgiltas sa a szeg6nys6 gnek...

Lelki nagysdg... lelki arisztokrfcia... de micsoda eget felemel6 demokrf-
cia is..., amikor le tudott mondani a megy,n asszony a csillogisr6l, a pom-
p6r6l, hogy ,,6desanyja" lehessen 6s a sajdt r6sz6r6l lemondott ruhjkkal
melengesse az elesetteket.

U r i -akvoltak, ezekvoltakaz fri-ak, akikhez fel6rni nem tudtakazok,
akik elhomdlyositani igyekeznek az igazi 6ri nem ragyog6s6t.

Folytassuk csak a tovdbbiakban a Forgfch -zrinyi ivek ismerte t€s6t az 6
nagy lelktik halhatatlans 6951 6l:

,,A vdrbeli pr6dikdtor kap 6venk6nt 34 €s fbl kvarta liszrer, 372 font
teh6nhrist, 365 icce bort (nyilvin egy icc6t minden napra) 430 icce serr. Az
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oreg dedkoknakid az rir minden h6ten h6sra 30 p€nzt,medik{nosoknak 20
p6nzt, egy v6g morvai poszt6t, de az mester j6l megldssa, hogy akik csava_
rognak 

- bujdos6k voln6nak, azoknak ne adjon. csak oskolab6li diikok-
nak 6s medikusoknek 6d a virb6l minden h6ten lisztet m6sf?jl fertillt egy-
egy kintorba 

- negyed6vbe 
- bors6t, mSsfbl fenilly kolesr, vagy pohinL

kisilt, m6sf€l fertdlyt. Szeg6nyeknek, kik vasdrnap isien6be alamizsnilt vir-
nak, 8 forint 32 krajcirt, a medikusoknak az egyh6zn6l minden vasirnap 6
dlnirt."

olvassuk tovdbb, hogy a Forgilch-Zrinyi Kata h6zxp6r legszebb kertj6-
ben a ,,Podmaniczky kertben" 10 koldus szilmira6pitetiszegJnyh6zat, eiek
is rigy lettek ellitva, mint a trencs6niek.

Az egyhLzi dolgokra kiilon utasitist adtakaz udvarb(r6nak... ,,Gondot
viseljen a parochidkr4 egyhlzakra 

- felekezeti krilonbs6g n6lkiil 
-, hogy

el ne pusztuljanak. A predikitorokat minden rendb6li n6p nagy tiszteletben
tartsa, becsiilje, tisztelje. Jovedelmiik ne kisebbtiljon se i pr6dikdtoroknak,
se a Krisztusban testvdr egyhSzaknak, sem az oskol6knak. valamikor beme-
gyen az udvarbir6 a faluba, el6szor szembe megyen az pr€diklrtorral s
meg6rtse t6le, ha azbir6, eskiidtek 6s egy6b kozn6p, vasdrnap 6s iinnepe-
ken jdrtak-e ez egyhizalchoz Isten ig6je hallgat 6siri. Ha taldlkoznak olyak,
akik ritkdnjdrnak pr6dikici6re, azk6zi kaloddba _ Lj az falu kozep6n va-
gyon - bet6tesse. (Ez a KlI. szlzad egy fenyit6si m6dja volt vil6gizerte.)
Ha ki oda nem fbr, lilncra kotoztesse, s ott a kaloda kdr;yiil legyen a predi-
k5ci6t6l kezdve est6lig. He azonban nem tanulnak... akkor mi-s vasdrnap is
t6tess6k kaloddba, s k6t nap tartsa benne 6s k6t 6fjel. Ha az mfsik fogsdgon
sem tanulnak 6s p6dikici6ra m6g sem mennek, tehdt minden k6sedeGm
n6lkiil, feles6gesttil kikiildje azfalub6l,h6zit,toldjltvegy6k elp6nzn6lktil.
A predikdtorokat mindenkor intse, hogy az egyszer(i n6pet tanitsSk im6d-
sdgokra 6s minden fiil esztend6ben egzaminilljilkh6zanktnt... v6neket 6s
ifakat, fbrfiakat 6s asszony6llatot, Napot hagyjanak nekik, hogy imddsdgo-
kat megtanuljdk. Ha igy sem tanulndnak er6sen, meghagyjaaz predikito-
roknak, hogy hfrr6 tegy6k az udvarbir6knak 

^" 
,rraeuii,- s az udvarbir6

minden kedvez6s n6lkril megfogassa, 6s fogsdgb6l ki ne bocsdssa, mig meg
nem tanuljik az imddsileot. Minden faluban legyen k6zi kaloda tizenk6t
emberre val6. Egy falu sem merjen fejek 6s j6szdgok veszte n6lkiil az pre-
dikdtoroknak b6csft adni..." (mdr ti. hogy a lelkipdsztorokar a falukb6l ki
ne merj6k kergetni...)

Thencs6n... Arua... stb. sz6val az Eszak-nyugati Felfold azon r6sze,

,rrrrely most csehszlovilhiilhoz tartoz1k... igy indult meg a kultfra 6tj6n,
lrrgy egyszer belemarjon az 6ld6 k6zbe, amely a tudds f6ny6t megmutatta
rrdki akkor, amikor m6s orszigokban m6g ek6be fogdk a hasonl6 emberi
t;irsadalmat. orok m6csek... 6des j6 anydink... visszanyflnak a szSzad.ok
rrr6ly6b6l, hogy visszavegy6k r6gi jussait k6sei unok6inknak, nem
( lsehszlovdkia... soha nem lesz azz6, mert mindorokk6 magyar volt 6s
rnarad az er€sze az Isten tenyer6nek.

A hit6letre 6s az oskoldkra vonatkoz6 kortilm6nyeken kiviil nem hanya-
tglj6k el a ga:zdasigi r6sz6t sem ezen teriiletnek aForgilch-Zrinyihizaspfur.
Ugy felvirigoztatjdk Tiencs6nt 6s korny6k6t, hogy fogalommi vdlik, 6s
szerte besz6lik ktilfblddn jir6 emberek is, hogy a trencs6ni urak. . .. Forgdch
Imre 6s feles6ge.. . lldist hoztak Magyarorszdgnak erre a rlsz6re.

A fentieket lfiwe,6jra azon elm6lkedtink, hogy Mohdcsndl tobbet vesz-
tettiink, mint24 ezer h6si halottat. Elvesztettiik nemzeti fiiggetlens6giinket
is, olyan rendszer lett irrd aKirpit-medenc6ben, amely €vszilzadokon dol-
qozott azon, hogy el6rliik a mai helyzettinket. Elismerjiik, hogy a vrl6g
f.ordult..., de nekiink j6 lett volna az a r6gi m6di is..., amikor az edott sz6
szent volt m6g, 6s amikor a mdlt6sig a szivben 6s a l6lekben lakozott..., a

demokrdcia meg nem Moszkvdban sziiletett, vagy m6sik oldaldn a vildgnak,
hanem megnyilvinult a legfe ns6 ge sebb formdj dban.

144 r45


