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I. 
Szent Adalbert vértanú-püspök

ünnepi szentmiséjének énekei
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Gyülekező ének  Éneklő Egyház 646

 

Részlet a 32. zsoltárból

1 Örvendezzetek, igazak az Úrban * 
 az igazakhoz illik a dicséret.

 Örvendezzünk...

2 Boldog nemzettség, akinek az Úr az Istene, * 
 a nép, akit az Úr örökségül választott magának.

 Örvendezzünk...
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Kezdőének  (SzVU)

 

2 Dicsőség a magasságban, élő Krisztus, teneked.
 Szent halálod dicsősége megnyitá a mennyeket.
 Békességünk csak tebenned van a földön minekünk,
 bízva lépünk nyomaidba, tudjuk, hozzád érkezünk.

Olvasmányközi ének (Éneklő Egyház)

 

Részlet az 1. zsoltárból

1a Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, †
 aki nem jár a bűnösök útján, *
 és nem ül le a csúfot űzők közé;
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b Aki az Úr törvényében leli örömét, *
 s parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.

 Aki nékem szolgál...

2a Olyan ő, mint a fa a patak partján, *
 mely idejében megtermi gyümölcsét,
b És lombja el nem hervad: *
 siker koronázza minden tettét.

 Aki nékem szolgál...

3a De nem így járnak a gonoszok, *
 hanem mint a pelyva, melyet a szél tovasodor.
b Nem állnak meg a gonoszok az ítélet idején, *
 sem a bűnösök az igazak gyűlésén.

 Aki nékem szolgál...

4a Mert ismeri az Úr az igazak útját, *
 a gonoszok útja pedig pusztulás.

 Aki nékem szolgál...

Alleluja... (VI. m.)

 

Részlet a 33. zsoltárból

1a Minden időben áldom az Urat, *
 mindenkor dicséretét zengi ajkam.
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b Az Úrban dicsekszik lelkem, *
 hallják meg és örvendjenek mind a szegények!

 Alleluja...

2a Magasztaljátok velem az Urat, *
 dicsérjük együtt nevét!
b Ízleljétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr, *
 boldog az az ember, ki őbenne bízik.

 Alleluja...

Felajánlási ének SzVU 230/1,3

1 Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid,
 Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit.
 Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imádást hoz,
 Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.

3 Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat, 
 Mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. 
 Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk. 
 Szeretetben élve, s halva, lássuk egykor arcodat.

Szentáldozási ének (1.) SzVU 119/1-3
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2 Bár e csodát, hitünk titkát, elménk föl nem foghatja, 
 de biztosít az igaz hit, melyre Jézus taníta. R.)

3 A keresztfán haldokolván rejlett csak az istenség, 
 itt elrejtve és elfedve istenség és emberség. R.)

4 Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja, 
 e nagy Szentség az üdvösség bőséges kútforrása. R.)

5 Szelíd Bárány! a keresztfán áldozatunk te lettél, 
 és ezáltal szent Atyáddal nekünk békét szereztél. R.)

Szentáldozási ének (2.) SzVU 119/1-3

 
2 Megvetve Istenért zsarnoki parancsot, 
 bálványnak hódolni térded meg nem hajtod, 
 félelmes bilincsek, tűzláng, szörnyű kínpad 
 hitedben nem ingat.

3 Vége van immáron most a nagy kínoknak, 
 vérednek cseppjei rubintként ragyognak, 
 mennyegzős ruhádnak ez lett ékessége, 
 koronád szépsége.
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Befejező ének (SzVU)

 

2 Szent Adalbertnek közbenjárására 
 Első apátunk, Asztrik példájára 
 Mór püspökünknek szent imái által 
 Jussunk mennyországba!

7 Ránk bűnösökre minden verés ráfér, 
 De könyörögnek ők Magyarországért. 
 Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: 
 Hazánkat így mentsd meg!

Nemzeti himnusz

 Isten, áldd meg a magyart,
 Jó kedvvel bőséggel,
 Nyújts feléje védő kart,
 Ha küzd ellenséggel;
 Balsors akit régen tép,
 Hozz reá víg esztendőt,
 Megbűnhődte már e nép 
 A múltat s jövendőt.
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II. 
Szent Adalbert vértanú-püspök

ünnepi szentmiséjének 
liturgikus szövegei és imádságai
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– A változat –

Kezdőének vö.: 4Ezd 2,35

Örök világosság ragyog majd szentjeidnek, Urunk, 
és az idők örökkévalósága. H. i. Alleluja.

Könyörgés

Istenünk, te Szent Adalbert püspököt 
kiválasztottad az ige szolgálatára, 
és megszentelted a szenvedés végső harcában. 
Engedd, kérünk, hogy az ő példája szerint 
mindig készek legyünk meghallani parancsaidat, 
és szüntelenül hirdessük evangéliumodat szóval és tettel. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön örökké.

Dicsőség a magasságban Istennek...

Olvasmány  Sir 51,1-12

 Isten a legnagyobb megpróbáltatásban sem hagyja el  
 a benne bízókat.

Olvasmány Sirák fiának könyvéből.

Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztalja-
lak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek. 
Mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az 
enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazug-
ságot kitalálók ajkától; azokkal szemben, akik ellenem tá-
madnak, oltalmazóm lettél és megmentettél, nagy irgalmas-
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ságod szerint és neved dicsősége szerint, az engem elnyelni 
készülők torkától, azok kezétől, akik életemre törtek, a sok 
szorongatástól, amely rámszakadt, a fojtogató lángtól, amely 
körülvett, a tűztől, amelyet nem én szítottam, az alvilág ölének 
mélyétől, a hitvány ajkaktól és a hazug szótól, a király előtt 
a gonosz nyelv rágalmától. Mivel már közel voltam a halál-
hoz, életem leszállt a Seol kapuihoz. Bárhova fordultam, nem 
akadt gyámolom, támaszt kerestem, de seholsem találtam. 
Ekkor irgalmadra gondoltam, én Uram, és öröktől fogva vég-
bevitt tetteidre. Mert segítesz azokon, akik benned bíznak, és 
megmented őket ellenségeiktől. Ezért fölemeltem hangomat a 
földről, és esdekeltem, hogy ments meg a haláltól. Szólottam 
az Úrhoz, Uramnak atyjához: „Szorongattatásom napján ne 
hagyj el, az acsarkodásnak s a magánynak idején. Akkor majd 
mindennap dicsérem a neved és hálásan magasztallak.” Ekkor 
imádságom meghallgatást talált, megmentettél az elpusztu-
lástól, s a nehéz időkből kiszabadítottál. Ezért magasztallak 
és áldalak téged, és zengem az Úr nevének dicséretét.

 Ez az Isten igéje.

Szentlecke Jak 1,2-4;12

Szent Jakab intése szól felénk: Tartsátok nagy örömnek, 
testvéreim, ha különféle megpróbáltatások érnek ben-
neteket! A hit megpróbáltatása állhatatosságot eredmé-
nyez! De ha a hitünk elakad, elveszíti életünk szilárd tar-
tását: Ide-oda sodródunk, összezavarodunk.

Szentlecke Szent Jakab apostol leveléből.

Kizárólag örömnek oka legyen, testvéreim, amikor különféle 
kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatossá-
got eredményez! Az állhatatosság pedig legyen maradéktalan, 
hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás 
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nélkül! [...] Boldog ember az, aki a kísértést kiállja, mert miu-
tán kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amit Isten az őt 
szeretőknek ígért.

 Ez az Isten igéje.

Evangélium Jn 15,18-21

Azok, akik Krisztushoz tartoznak, részesülnek az Ő sorsá-
ból. Ha üldözték őt, üldözni fogják a követőit is. De nem 
csak a megaláztatásból és üldöztetésből részesülnek, ha-
nem a megdicsőülésből is, mert az Atya szeret minket, és 
mint gyermekeit, meg is akar jutalmazni bennünket.

Evangélium Szent János könyvéből.

Jézus abban az időben így szólt tanítványaihoz: Ha gyűlöl tite-
ket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint tite-
ket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de 
mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak 
ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek 
arra a szóra, amelyet mondtam nektek:
 „Nem nagyobb a szolga az uránál.” Ha engem üldöztek, 
titeket is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a 
tiéteket is meg fogják tartani. Sőt mindezt az én nevem miatt 
teszik veletek, mert nem ismerik Azt, aki küldött engem.

 Ezek az Evangélium igéi.

Hitvallás
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Egyetemes könyörgések

P Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy 
küldjön századunknak vértanú lelkületű apostolokat, 
akik az új pogányságból az igazi keresztény életre ne-
velnek minket.

L1 Add, Urunk, hogy szentjeid példája és közbenjárása  
megváltoztassa életünket.

L2 Add, hogy Szent Adalbert tiszteletével megerősödjön 
bennünk keresztény hivatásunk.

L3 Add, hogy a hit, amit Szent Adalbert közvetített, egész 
nemzetünket átjárja.

L4 Add, Urunk, hogy századunkban is legyenek vértanú lel-
kületű szent papjaink és főpapjaink.

L5 Add, hogy Szent Adalbert közbenjárására eljuthassunk 
Országod dicsőségébe.

P Urunk, Jézus Krisztus! Az egyedül üdvözítő hitet Szent 
Adalbert munkássága által ültetted el pogány magyar-
ságunkban. Kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy 
megnövekedjen köztünk az elültetett kegyelem, és 
példája nyomán népünk kereszténnyé, papjaink pedig 
szentté váljanak. Általad, Aki élsz és uralkodol mind-
örökkön örökké.

Felajánlási könyörgés

Fogadd el, Urunk, az engesztelés és a dicséret áldozatát, 
amelyet Szent Adalbert vértanú emléknapján 
szent Fölségednek bemutatunk. 
Szerezze meg nekünk bűneink bocsánatát, 
és késztessen szüntelen hálaadásra. 
Krisztus, a mi Urunk által.
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Prefáció

P Az Úr legyen veletek.
H És a te lelkeddel.
P Emeljük föl szívünket.
H Fölemeltük az Úrhoz.
P Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H Méltó és igazságos.

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,
–  mi Urunk, szentséges ATyánk,
 mindenható, örök Isten:

Mert Szent Adalbert püspök hitünkért vérét ontotta,
a Megváltó nyomába lépett, és kegyelmed csodálatos erejét hirdeti,
mely gyöngeségében is hőssé avatja érted szenvedő hívedet,
–  és bátor tanúságtételre ad erőt NÉki
 Krisztus, a mi Urunk által.

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt
a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged,
–  fölségedet DIcsérjük,
 és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:)

Szent vagy, szent vagy, szent vagy...

Áldozási ének 2Tim 2,11-12

Ha meghalunk Krisztussal, majd vele is élünk,
ha kitartunk mellette, vele is uralkodunk. H. i. Alleluja!
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Áldozás uátni könyörgés

A mai ünnep örömében vettük magunkhoz, Urunk,
mennyei ajándékaidat.
Kérünk, add meg nekünk, 
akik ebben az isteni lakomában Szent Fiad halálát hirdetjük,
hogy a szent vértanukkal együtt
feltámadásának és dicsőségének is részesei lehessünk.
Krisztus, a mi Urunk által.

Áldás

P Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, 
 aki Szent Adalbert vértanú hitvallásával  
 megerősített titeket az állhatatosságban.
P Ámen.

P Mindnyájan, akik Szent Adalbert  
 fáradhatatlan igehirdetését halljátok, 
 nyerjétek meg embertársaitokat Krisztusnak, 
 mindenkor követve az ő példáját!
H Ámen.

P Szent Adalbert közbenjárása, 
 aki hazánkba a krisztusi hitet elhozta, 
 juttasson el mindnyájunkat mennyei hazánkba, 
 ahová már boldogan eljutott vértanúsága által.
H Ámen.

P Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 
 az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.
H Ámen.
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– B változat –

Kezdőének Vö. 4 Ezdr 2, 35

Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted,
övék a boldog örökkévalóság. H. i. Alleluja.

Felhívás a bűnbánatra

Testvéreim! A szentek készek voltak életüket is odaadni Jé-
zusért, mert mindenek fölött szerették Őt. Vizsgáljuk meg 
lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lel-
künk legyen kifejezője Iránta való szeretetünknek.

Kyrie-litánia

P Jézus Krisztus, Aki jó Pásztornak nevezed Magad:
 Uram, irgalmazz! 
H  Uram, irgalmazz!
P Jézus Krisztus, Aki életedet adtad nyájadért:
 Krisztus, kegyelmezz! 
H  Krisztus, kegyelmezz!
P Jézus Krisztus, Aki az apostolokra és apostol  
 utódokra bíztad művedet:
 Uram, irgalmazz! 
H  Uram, irgalmazz!

Könyörgés

Istenünk, te vértanúdat, Szent Adalbert (Béla) püspököt
szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted.
Add, kérünk, 
hogy példája nyomán eljuthassunk az örök hazába.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.



20

Dicsőség a magasságban Istennek...

Felajánlási könyörgés

Kérünk, Istenünk,
Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú érdemeiért
fogadd jóságosan áldozati adományainkat,
és add, hogy állandó oltalmat találjunk bennük.
Krisztus, a mi Urunk által.

A szentmise olvasmányai és az Egyetemes könyörgések  
vehetők az „A” változatból

Hitvallás

Prefáció

P Az Úr legyen veletek.
H És a te lelkeddel.
P Emeljük föl szívünket.
H Fölemeltük az Úrhoz.
P Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H Méltó és igazságos.

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,
–  mi Urunk, szentséges ATyánk,
 mindenható, örök Isten:

Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel,
– mert megkoronázod BENnük
  a kegyelmedből szerzett érdemet.
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Az ő szent életük példakép számunkra,
– s mert egy családba TARtozunk,
 közbenjárnak értünk nálad:

hogy felbátorodva tanúságtételük által,
az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig,
– és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük EGyütt
 Krisztus, a mi Urunk által.

(És) Ezért, miként az angyalok és főangyalok,
a szentek hatalmas seregével együtt
– dicséreted himnuszát ZENGjük,
 és vég nélkül mondjuk: (énekeljük:)

Szent vagy, szent vagy, szent vagy...

Áldozási ének Jn 12, 24-25

Ha a búzaszem nem hull a földbe,  
és nem hal el, egymaga marad,
de ha elhal, sok termést hoz. H. i. Alleluja.

Áldozás uátni könyörgés

Engesztelődjél meg, Istenünk,
vértanúd, Szent Adalbert (Béla) püspök közbenjárására.
Kérünk, add, hogy egykor az örök üdvösségben elnyerjük,
amit most itt templomodban megünnepeltünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
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ÁLdás

P Szent Adalbert vértanúpüspök közbenjárására  
 szabadítson meg titeket az Isten  
 a földi élet minden bajától; 
 élete jó példája oktasson és vezessen, 
 hogy mindig készen álljatok Isten  
 és embertársaink szolgálatára!
H Ámen.

P Nyerjétek el ma ünnepelt szentünkkel együtt 
 annak az örök hazának örömeit, 
 amelynek lakói között gyermekeit 
 örökkétartó békességben boldogan látja  
 Anyaszentegyházunk!
P Ámen.

P Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 
 az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.
P Ámen.
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III.
Énekgyűjtemény

Szent Adalbert Vértanúpüspökről
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1. Adalbert hitvalló ünnepi napjára...

  

2 Mint csillag az égen, tündöklik érdeme, 
 az élők könyvébe írta őt Istene.

3 Szívében megfogant az Isten kegyelme, 
 s mert híven ápolta, gyümölcsét termette.

4 Jutalmát elnyerte közbenjár érettünk, 
 példáját követve hogy mi is megtérjünk.

5 Dicsőség Atyának, Fiúnak, Léleknek, 
 a három személyben egy-örök Istennek!

2. Adalbert vértanú, akit ma ünneplünk...
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2 Megvetve Istenért zsarnoki parancsot, 
 bálványnak hódolni térded meg nem hajtod, 
 félelmes bilincsek, tűzláng, szörnyű kínpad 
 hitedben nem ingat.

2 Vége van immáron most a nagy kínoknak, 
 vérednek cseppjei rubintként ragyognak, 
 mennyegzős ruhádnak ez lett ékessége, 
 koronád szépsége.

3. Adjunk tiszteletet...

 

2 Azért kérünk atyánk, el ne hagyj bennünket,
 tartsd meg szent hitében a mi nemzetünket, 
 erős lelkületre neveld híveidet, 
 hogy egykor a mennyben elnyerjék helyüket.
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4. Isten, hazánkért...

 

2 István királynak szíve gazdagságát, 
 Szent Imre herceg kemény tisztaságát, 
 László királynak vitéz lovagságát, 
 Ó, ha csak ezt látnád!

3 Szent Adalbertnek közbenjárására 
 Első apátunk, Asztrik példájára 
 Mór püspökünknek szent imái által 
 Jussunk mennyországba!

3 Szent Günter szívét lángra Te gyújtottad. 
 Szent Szórád-Andrást magányba Te hívtad. 
 Gellért hajóját tenger viharában 
 Te hoztad hazánkba.

4 Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 
 Margit imái vezekelve szállnak. 
 Minket hiába, Uram, ne sirasson 
 Áldott Boldogasszony.

5 Erdélyt vezetted Márton Áron útján, 
 Sára testvérrel álltál Duna partján, 
 Gyöngéket védtél Apor püspökünkkel, 
 Minket most se hagyj el!
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6 Ránk bűnösökre minden verés ráfér, 
 De könyörögnek ők Magyarországért. 
 Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: 
 Hazánkat így mentsd meg!

5. Isten útján járni gyönyörűség...

 

2 Hogy utadat járjuk, segíts minket. 
 Igazság útjára vezess minket. 
 Ezt áhítja a szívünk, alleluja, 
 Ez legyen az életünk, alleluja.
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IV.
Szent Adalbert Vértanúpüspök Élete

SZERZŐ: SÓLYMOS SZILVESZTER OSB

Bevezetés

Kevés olyan helység van hazánkban, amelyik már szerepel 1001-es 
oklevélben, és amelyikről már egy 1102-es pápai oklevélből tud-
juk, hogy templomának Szent Adalbert vértanú a védőszentje. Az a 
Szent Adalbert, aki 997-ben, tehát alig több mint száz évvel előbb 
halt vértanúhalált; vértanúságának pedig az idei évben (1997) ün-
nepeljük ezredik évfordulóját. Ez a falu Veszprémvarsány, amely-
nek neve valóban ott van a Szent István féle alapítólevélen, mint 
amely falu az ősi apátság birtoka volt. És biztos, hogy az a Pannon-
halma építtette mindjárt az első időkben a falu templomát, ame-
lyik ki akarta fejezni háláját Szent Adalbert iránt, hisz az ő Prágából 
jött szerzetesei alapították ezt az első magyar bencés monostort. Ki 
volt ez a Szent Adalbert, akinek tiszteletére és emlékére ezen a rit-
ka, ezeréves fordulón „Rómától Prágáig, Gnieznótól Magdeburgig, 
Esztergomtól Pannonhalmáig mindenütt ünnepségeket és megem-
lékezéseket szerveznek”? Ezt teszi most ez a falu, ez a közösség is, 
amelyik joggal büszke patrónusára, védőszentjére.

Szent Adalbert élete

Adalbert azon ritka középkori szentek közé tartozik, akiről viszony-
lag sokat tudunk, hisz életét többek között kortársa, sőt szerzetes-
társa, a római Canaparius is megírta. Abban az időben élt, amikor a 
kereszténység a megtért frank és germán népek után Európa keleti 
részén is terjedőben volt. 
 956 körül cseh földön született, apja Szlavnik fejedelem ré-
vén szláv volt, anyja Adilburg pedig – aki rokona volt I. Henrik né-
met császárnak – szász, tehát germán származású. Apja lényegében 
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Géza fejedelemhez hasonlított annyiban, hogy egyik lábával még a 
pogányságban élt. Anyja már hívő keresztény; a gyermek a Vojtech 
nevet kapta a keresztségben. A csehek és szlovákok ma is így ne-
vezik inkább, mert az általánosan ismert Adalbert név igazában a 
bérmaneve lett.
 A gyermek Vojtech származásánál fogva jó nevelésben része-
sült, szellemi és érzelmi szinten is az átlag fölé magaslott, és szép 
jövő állott előtte. A fiú azonban súlyosan megbetegedett és az éle-
téért aggódó szülők a középkori keresztény gondolkozásra jellem-
zően úgy gondolták, ha meggyógyul, Isten szolgálatára szentelik. 
Apja tehát elvitte a magdeburgi dóm jó nevű iskolájába, hogy ott 
nevelődjék és készüljön a papi hivatásra. Magdeburg a keresztény-
ség keletre tolt bástyája volt, afféle missziós központ, ahonnét a to-
vábbi térítések indultak. Az iskolát egy Adalbert nevű magdeburgi 
püspök vezette, akinek székesegyházi iskolájában Vojtech kilenc 
éven át tanult: latin nyelvet, zsoltárokat, azután mindazt, ami kora 
műveltségéhez és a papi szolgálathoz szükséges volt. Adalbert püs-
pök, aki atyai pártfogója is volt, maga bérmálta meg és tőle kapta 
az Adalbertus nevet; ettől kezdve ezt a latinosabb nevet használta, 
nem pedig a Vojtechet. (Magyarban a Béla névvel adták vissza az 
Adalbertet). Mikorra a teológiát is megtanulta Adalbert, meghalt a 
magdeburgi püspök, és ő diakónusként visszatért Prágába. Prága, 
az „aranyváros”, akkortájt Európa legszebb városai közé tartozott. 
„Aranytól, ezüsttől csillogott” – mondja róla egy kortárs feljegyzés. 
Adalbert a Várban lakott a Szent Vid székesegyház mellett és egy 
ősi bencés apácazárda közelében.
 A cseh hercegi udvarban Adalbert otthonosan mozgott. Prága 
német püspöke, Dithmár pappá szentelte. A Magdeburg fegyelme 
alól felszabadult fiatal pap kezdetben úgy élt, mint egy fiatal udvari 
ember. Egyszer azonban rádöbbent felszínes életére; ahogy később 
római apátjának beszámol erről. Úgy érezte, hogy „sötét démonok” 
veszik lassan körül, akik a kísértések káosza felé viszik. Megdöb-
bent és megváltoztatta életét. Ma ezt úgy mondjuk, hogy megtért. 
Visszavonult és komoly életet kezdett élni. Közben, 982-ben meg-
halt Dithmár püspök, és II. Boleszláv fejedelem, a püspökség alapí-
tója, a papság és a nép egy akarattal őt jelölték a püspöki tisztségre. 
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Daliás alakja, főnemesi származása, cseh nemzetisége, a társadalmi 
érintkezésben való jártassága, szelídsége és képzettsége jó ajánló-
levél volt a szemükben. II. Ottó német császár jóváhagyta püspökké 
választását, és a mainzi érsek 983-ban Péter és Pál napján püspök-
ké is szentelte.
 A nagy örömmámor azonban nagyon elcsendesedett, amikor 
látták az új püspök életét. Adalbert keresztülvitte, hogy papjai közö-
sen éljenek; maga minden vasárnap prédikált, ami akkor nem volt 
szokásban. Hamarosan kitűnt, hogy túlságosan finom ember az őt 
körülvevő vad világ számára. Szembekerült a házas papokkal, vagy 
akik ágyast tartottak; tilalmazta a többnejűséget, a nyilvános része-
geskedést, a vasárnapi vásártartást; ellene volt az önkényes bírás-
kodásnak és a vérbosszúnak. Mindez lassan feszültséget teremtett 
híveinek és papjainak egy részével. Adalbert nem volt harcos termé-
szet. Nem kedvelte a feszültségeket, lelke a kolostori csend után áhí-
tozott. A még erősen pogány és nyers környezetben a lelkipásztori 
sikertelenségek, az ellenállás letörte. Ötévi püspökösködés után úgy 
érezte, hogy jobb lesz kitérni a hiábavalónak tűnő küzdelmek elől. El-
határozta, hogy kéri a pápától felmentését. Helyettesének kinevezett 
egy derék prépostot, és 988-ban elindul Rómába. Kérte a pápát, hogy 
engedje őt a Szentföldre, Jeruzsálembe zarándokolni; ott szeretné 
szegénységben és magányban az Istent szolgálni. A középkor embe-
rének eszménye és vágya élt benne is: Jézus szülőföldjén élni, és ott 
vértanúként meghalni. Gondoljunk csak arra, hogy Szent Gellértünk 
is ezzel a gondolattal indult neki a hajóútnak, hogy a Szentföldre el-
jusson. Szerencsénkre a vihar a dalmáciai partra sodorta, találkozott 
egy bencés apáttal, aki Szent Istvánhoz vitte el. Első szent királyunk 
pedig rábeszélte, hogy hazánkban maradjon, és térítse a pogány ma-
gyar népet, legyen itt a keresztény hit apostola.
 Adalbert is elindult a Szentföldre, de még Itáliában útba ejtet-
te az ősi Montecassinót, ahol bencések éltek. Az apátnak – hivatkoz-
va az út veszélyeire – sikerült őt eltéríteni szándékától, és ajánlotta 
neki, hogy az utazás helyett válassza a szerzeteséletet. Adalbert így 
is tett, belépett Rómában, az Aventinus-hegyen lévő Szent Elek ben-
cés monostorba. 991 nagycsütörtökén fogadalmat tett, és a kolos-
tor csendjében megtalálta lelke békéjét – három évre.
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 Közben ugyanis a prágaiak rájöttek, hogy nem kellett volna 
elengedniük rokonszenves püspöküket, kicsit röstellték is magukat. 
Ezért aztán egy küldöttséget menesztettek hozzá Rómába; köztük 
volt magának Boleszláv fejedelemnek az öccse, azután Adalbert fi-
atalkori barátja, Radla is. Bocsánatát kérték és engedelmességet 
ígértek, csak térjen vissza. Felettese, a mainzi érsek is amellett volt. 
Adalbert végül is ráállt azzal a feltétellel, hogy az aventinusi bencés 
apátságból szerzeteseket visz magával és monostort alapít, hogy se-
gítsenek neki imájukkal, és támogassák lelkipásztori munkájában.
 A római monostorból tehát 12 szerzetest vitt magával. és Prá-
ga mellett, Brevnovban épített nekik monostort (ma ez a Brevnov 
már Prága városában van). Ez az apátság később valóságos szelle-
mi-lelki központtá lett, misszionáriusokat nevelt, és a vallás meg a 
kultúra sugárzó tűzhelye lett. Az első apátja Anasztáz volt, aki aztán 
hazánkba került pár év múlva. Adalbert már ezzel az egyetlen ala-
pításával is kitörölhetetlenül beírta nevét Kelet-Európa civilizáció-
jának és kereszténnyé tételének történetébe.
 A nagy reményekkel visszatért Adalbert püspök hamarosan 
megállapítani kényszerült, hogy Prágában a helyzet, papjai és hívei 
magatartása nem sokat változott: baj volt az erkölcsökkel, semmibe 
vették a templomi menedékjogot. Azután Adalbert – akarva nem 
akarva – belekerült a két vezető család, a szlavnikidák (ez volt az 
ő családja) és a premyslidák közt dúló heves összetűzésekbe, ha-
talmi harcba. Egy szomorú eset különösen elkeserítette Adalbertet. 
A cseheknél még a kereszténység felvétele előtt az önbíráskodás 
volt a szokásban. Így például a házasságtörő asszonyt a férje min-
den további nélkül megüthette. Egy ilyen asszony menekült be egy 
alkalommal az ő templomába menedékjogot kérve. Adalbert való-
ban befogadta, és a templomban rejtekhelyet biztosított neki. A férj 
azonban fegyencekkel felvértezve betört a templomba, mikor Adal-
bert papjaival a zsolozsmát imádkozta; nem számított tiltakozása, 
az asszonyt megtalálták, kihurcolták a templomból, és mindjárt 
lefejezték. Ez 994-ben történt. Mindez mélyen elszomorította Adal-
bertet és másodszor is elhagyta Prágát, püspöksége székhelyét.
 Minden valószínűség szerint ekkor ment Géza fejedelem ud-
varába is, és ott tölthetett néhány hónapot. Akkor már Géza fejde-
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lemben megérlelődött az elhatározás, hogy a magyar népet a nyugati 
keresztény családok közösségébe kapcsolja be. A fiatal Szent István-
nak imponált a képzett és nemes lelkű, buzgó püspök, és minden bi-
zonnyal ekkor bérmálta meg őt Adalbert. Tehát nem megkeresztelte, 
mert az időben nehezen jött volna össze. Több hónapi tartózkodás 
után Adalbert ismét Rómába ment, és részt vett III. Ottó császár 
megkoronázásán. Adalbert mély és őszinte vallásossága maradandó 
benyomást tett az új császárra, és barátokká lettek. Mind a császár, 
mind pedig a mainzi érsek arra biztatták Adalbertet, hogy térjen 
vissza Prágába. Érseke kívánságára el is határozta, hogy visszatér, de 
előbb Franciaországban négy nagy búcsújáróhelyen keresett vigasz-
talást, és kérte a szentek pártfogását. Ekkor kereste fel Szent Márton 
Tours-i sírját is. A bencések Szent Benedektől kezdve nagy tisztelői 
voltak Szent Mártonnak. A hazatérésre Adalbertet különben a pápa 
is biztatta, de megengedte neki, hogy amennyiben a prágaiak tovább-
ra is ellenkeznének vele, akkor felmenti a kormányzás alól, és mehet 
téríteni a pogány poroszok közé. 995 szeptemberét írunk, amikor 
Adalbert családjának várában, Libicében szörnyű dolgok történtek. 
II. Boleszláv herceg, az ő családjuk ellensége, Libicében családjukra 
támadt, és ott nagy vérengzést vitt végbe, megölte legközelebbi roko-
nait. Adalbertet ez érthető módon nagyon megdöbbentette. Mivel re-
ménytelennek látta helyzetét, és úgy érezte, hogy Prága kapui végleg 
bezárultak előtte, lépteit először Lengyelországba irányította, ahol 
megalapította Meseritz monostorát, és zaklatott szerzeteseit meg-
osztva egy részüket oda vitte, a másik felét pedig Géza fejedelemmel 
megbeszélve hazánkba küldte, hogy a Szent Márton születése helyé-
nek hagyományával dicsekvő Pannónia hegyén telepítse le őket. Ez 
996-ban történt, Géza fejedelem idejében. A Prágából idejövő szer-
zetesek apátja, ahogy azt a Szent István-féle alapító- vagy ajándéko-
zási levélből tudjuk, Anasztáz volt, akit még Rómából hozott magával 
Adalbert. A többi szerzetesek is olaszok, németek vagy csehek vol-
tak. Ellentétben Meseritz monostorával, itt nagy templomot kezdtek 
építeni, minthogy Géza fejdelem Pannonhalmát missziós központnak 
szánta.
 Térjünk vissza Adalbert életének folyására. Miután a rendkí-
vüli helyzetben a pápa is megengedte, hogy misszionáriusi mun-
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kába fogjon, a balti törzsekhez utazott, ahol még teljesen pogány 
állapotok uralkodtak. Életének ezen utolsó szakaszán vele volt 
féltestvére, Gaudentius, aki életben maradva beszámolt viszon-
tagságaikról. Adalbert a mai Dancigban (Gdansk) néhány pogányt 
megkeresztelt, majd fegyveres lengyelek kíséretében hajóra szállt 
és a porosz partokon kötött ki. A poroszok, akik a lengyel kísérők 
miatt is ellenszenvvel fogadták, földjük elhagyására szólították fel 
őket. Közben azonban elfogták őket; Adalbert társait elengedték, őt 
azonban a pogány kultusz egy főpapja szinte szertartásjellegű mó-
don kivégezte. Megkötözve egy domb tetejére vezették, és a pogány 
főpap maga döfte testébe a dárdát, majd utána mások is többen.
 Adalbert végül is ott feküdt a földön kereszt alakban széttárt 
karral, és egyetlen jajszó nélkül halt meg – jegyzi meg róla vértanú-
ságának egy másik krónikása. Társait a poroszok elvezették, ők ma-
guk pedig harsogva énekeltek és örömtüzeket gyújtottak a tenger 
partján. Adalbert halála 997. április 23-án történt, ezért van ünne-
pe halálának, azaz égi születés napjának évfordulóján.
 
Adalbert tovább él halála után

Egy lengyel herceg Adalbert holttestét kiváltotta a poroszoktól, és 
Gnieznóban temették el. Vértanúságának híre olyan nagy volt, hogy 
nagyon sokan zarándokoltak el csodatévő hírben álló sírjához. II. 
Szilveszter pápa pedig már két évvel vértanúsága után szentnek 
nyilvánította, azaz szentté avatta. III. Ottó német-római császár, aki 
Adalbert barátja és tisztelője volt 1000-ben szintén felkereste sír-
ját, és a császár ezen alkalommal a gnieznoi püspökséget – Adalbert 
sírjára való tekintettel – érsekség rangjára emelte.
 A csehek természetesen nagyhírű és szentéletű honfitársu-
kat, akit életében nem becsültek, most már magukénak vallották. 
Sőt 1039-ben betörtek Lengyelországba, és Szent Adalbert csont-
jait, vagy azok nagy részét magukkal vitték Prágába. Csontjainak, 
ereklyéinek egy részét még valószínűleg III. Ottó császár Rómába 
vitte magával, mert ma is tisztelik ott a Tiberis szigetén lévő Szent 
Bertalan-templomban.
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Szent Adalbert üzenete a ma emberének

Ha most visszanézünk Szent Adalbert munkájára, lelkipásztori fá-
radozásaira, bizony azt kell mondanunk, hogy sem egyházmegyé-
jében, sem a misszióban nem ért el kézzel fogható eredményeket. 
Azt is meg lehet kockáztatni, hogy Adalbert alkatilag befelé forduló 
ember volt, és előkelő származása következében kénytelen-kellet-
len belesodródott a fejedelmek hatalmi harcaiba. Lelki nagyságát 
és életszentségét azonban nem szabad holmi földi sikerek vagy si-
kertelenségek mércéjével mérni. Az igazi keresztény élet ismérve 
csak az Istenért és a lelkekért való személyes önfeláldozás, testi-lel-
ki képességeink Krisztus követésében való maradéktalan bevetése 
lehet. Az örökkévalóság fényében nem az számít, amit elértünk, ha-
nem amire törekedtünk. És ebben Adalbert igazán nagy volt: mind 
szellemi, mind erkölcsi tekintetben mélyen keresztény és emberileg 
is vonzó egyéniség. A mai teljesítményekre beállított világban kü-
lönösen is szükség van az ilyen szentekre, hogy sikertelenségeink, 
kudarcaink láttán le ne törjünk. Ez ma kétszeresen fontos, amikor a 
mostoha körülmények, rajtunk kívül álló adottságok következtében 
annyi nemes egyéni törekvés nem tud kibontatkozni. Eszményeink-
hez hűnek lenni, a kudarcokban is meg nem törni, hanem hittel és 
reményben kitartani, a szenvedésekben türelemmel vállalva a köny-
nyes vértanúságot is: ez is üzenete ma Szent Adalbertnek.
 Egy másik üzenete korunk túlzottan nacionalista, a másik 
embertől és fajtól elzárkózó törekvések és irányzatok közepette a 
keresztény egyetemesség, a krisztusi testvériség gondolata. Adal-
bert származására nézve cseh volt, és mégis otthon érezte magát 
Rómában, ott lépett monostorba; barátai voltak Németországban; 
nagyon jól szót értett Géza fejedelemmel, lelkesen nevelte a jöven-
dő magyar királyt, Istvánt; minden embert testvérének tekintett és 
Krisztushoz kívánt vinni, ellenségeit is: ez a hiteles és vonzó keresz-
tény lelkület, amelyre ma is annyira szükség lenne.
 Mi magyarok is sokat köszönhetünk neki kereszténnyé válá-
sunk kezdeti időszakában való mellénk állásáért. Vegyük először 
Pannonhalmát. Hogy az ő prágai szerzeteseinek egy csoportja itt 
Pannóniában, a Szent Márton szülőhelyének hagyományát őrző és 
a szentet tisztelő vidéken telepedtek le, Adalbertnek köszönhet-
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jük. Neki köszönhetjük, hogy a nyilván kiemelkedő életszentségű 
Anasztáz apátot, akit ő még Rómából hozott Brevnovba, a kis csa-
pattal ide küldte; ezt az Anasztáz apátot Szent István királyunk az 
alapítólevélben is olyan nagy hálával említi meg, mert segítette 
imájával, amikor Koppány ellen harcba indult, és később is támasza 
volt az ország kormányzásának gondjaiban. A Prágából jött olasz, 
cseh és német bencések, akik testvéri közösséget alkottak, azok 
nevelték az első magyar bencést, aki vállalva hivatásukat belépett 
közéjük: Pannonhalmi Boldog Mór, a szentéletű szerzetes, pannon-
halmi apát, majd később Szent Istvántól kinevezett pécsi püspök.
 Adalbertnek minden bizonnyal nagy szerepe volt a magyar 
egyházszervezet kialakításában. Hiszen széles látókörű, sokat ta-
pasztalt ember volt, tudta, hogy szent Istvánnak milyen feladatok-
kal kell megbirkóznia. Nyilván tanácsokkal szolgált neki a püspök-
ségek kialakításában.
 A történészek szerint Adalbertnek szerepe volt abban, hogy 
István a bajor királylánnyal, Gizellával kötött házasságot. Ízig-vér-
ig hívő feleséget kapott, akit ma szintén boldognak tisztel az Egy-
ház. Azon túl, hogy egy feleségnek igen nagy szerepe van férje és 
családja életében, a középkorban különösen nagy jelentősége volt 
ezeknek a fejedelemségeket összekapcsoló házasságoknak, mert 
egyrészt biztonságot is jelentettek, és a kultúrák áramlását hozták 
létre; nekünk pedig akkor nagyon szükségünk volt a keresztény 
nyugat értékeinek átvételére.
 Nem csodálkozhatunk azon, hogy Szent István 1010-ben az 
esztergomi első székesegyházat Szent Adalbert tiszteletére építtet-
te, és az esztergomi egyházmegyének ma is ő a patrónusa, védő-
szentje. Esztergomban is őriznek egyébként féltett kincsként Szent 
Adalbert csontjaiból egy darabkát, az ő ereklyéjét.
 Pannonhalma a legutóbb jutott váratlanul Szent Adalbert 
ereklyéhez, éppen az ő ezeréves jubileuma alkalmával. A történet 
a következő: 1945-ben Lónyai herceg és Stefánia főhercegnő Pan-
nonhalmán kért és kapott menedéket. Oroszvári kastélyukból sok 
értéket, műkincset hoztak magukkal; többek között azt az ezüst 
templom makettet is, amelyet 1881-ben Stefánia főhercegnő a Ru-
dolf trónörökössel kötött házassága alkalmával a prágai nemes höl-
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gyektől kapott ajándékba. Ez is Pannonhalmára került a raktárba, 
és mivel már eléggé megviselt állapotban volt, restaurálásra adtuk 
ki. A restaurátor szétszedte a templomocskát, és benne Szent Adal-
bert ereklyét talált szép tartóban, amiről mi nem tudtunk eddig. 
Tehát igazában ereklyetartó volt a kis templomocska. Amint vissza-
kapjuk, természetesen ereklyeként őrizzük és tiszteljük majd. Egy 
újabb alkalom, hogy ez is összekapcsoljon bennünket nagy jótevő 
bencés ősünkkel, a Pannonhalma alapításában részt vevő Szent 
Adalbert püspökkel, aki ezer éves jubileumára tartotta fenn szá-
munkra ezt a meglepetést.

V.
Szent Adalbert temploma  

Veszprémvarsányban

SZERZŐ: SÓLYMOS SZILVESZTER OSB

Közel ezer éve áll ebben a faluban templom Szent Adalbert tisz-
teletére, hirdetve azt, hogy a szent vértanú püspök patrónusa, égi 
kegyura ennek a közösségnek. A történelem viharai ellenére biz-
tos, hogy a falu életével együtt a templom is az évszázadok során 
mindig újra és újra megújult, romjaiból felépült. Voltak bizonyára 
évtizedek, amikor romokban hevert, de az ősök hite és ragaszkodá-
sa mindig újra életre keltette. Sajnos adataink meglehetően hiányo-
sak, még a jelenlegi templommal kapcsolatban is.
 Jelenleg a Szent Benedek-rend nagy rendtörténetében a 11. 
század után csupán annyit olvasunk, hogy a török utáni időkben 
Göncz Celesztin főapát az 1700-as évek táján romjaiból újjáépített 
egy régebbi templomot. Ezt 1750 táján ismét fel kell újítani. Ennek 
a templomnak kőboltozatos szentélye volt, a hajója famennyezetes. 
Mivel ez is pusztulásnak indult, a mai templomot Somogyi Dániel 
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főapát építtette a falu közreműködésével. Ahogy a templomtorony 
alatti főbejárat felirata olvasható: az új templomot 1785-ben szen-
telték fel. Nem sikerült egyelőre találni semmi közelebbit sem a 
templom tervezőjéről, sem a belső berendezés készítőjéről.
 A templom védőszentjét nagyméretű oltárkép ábrázolta, amit 
az új templomba készített ismeretlen magyar festő. Az oltárkép az 
1950-es évek közepén került Pannonhalmára, amikor Thurzó Kál-
mán plébános Jeges Ernő festőművésszel a jelenlegi szentélyfreskót 
készíttette el. Ezen is látjuk Szent Adalbertet Szent István udvará-
ban, amint Szent Imrét tanítja. Itt említem meg, hogy a templomnak 
egy másik ékességét, a szép Szűz Mária-szobrot 1884-ben Kruesz 
Krizosztom főapát adta a varsányi templomnak, mert a pannonhal-
mi bazilikába Stornó Ferenc, a restaurátor készített Mária-kápolnát 
és annak oltárára Szűz Mária-szobrot.
 Szent Adalbert püspök és vértanú vértanúságának ezredik 
évfordulója kell, hogy hálával és hűséggel töltse el elsősorban a falu 
hívő közösségét, de merném mondani, minden tagját, hisz Szent 
Adalbert a történelem viharaiban megtartó erő volt ennek a falu-
nak a múltjában. Ilyen eszményekre pedig legalább annyira szük-
ség van ma is. Ezen a jeles évfordulón tudatosodjék bennünk, hogy 
múltunk, őseink példája kötelez minket is tudatos keresztény ma-
gatartásra az élet mindden területén. És kell hogy meglegyen ben-
nünk a missziós tudat, amely Szent Adalbertet úgy áthatotta; ma 
is mindegyikünk élete hatással van másik embertársunk életére, 
viselkedésére is. Ha minket a vértanúság nem is fenyeget, de hitünk 
megvallására az elvilágiasodott és keresztény múltját elfelejtő tár-
sadalomban a krisztusi életnek elkötelezettjei kell, hogy legyünk.
 Szent Adalbertet magyar szentként őseink is kiemelten tisz-
telték, például a németországi Aachenben, ami a középkorban nagy 
magyar búcsújáróhely volt, a dóm mellett a magyar kápolnában 
Szent Istvánnal és Imrével együtt neki is szobra van. Visszanézve a 
középkorba azt is megemlíthetjük, hogy Győrött a jelenlegi Kálvá-
riadomb környékén egykor Szent Adalbert püspök tiszteletére pré-
postság volt. Vagy talán nem érdektelen az sem, hogy a legutóbbi 
években a hazánkban létrejött Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge – rövidítve KÉSZ – Budán a nemrég elhunyt Csanád Béla pro-
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fesszor vezetésével Adalbertinum névvel evangelizációs központot 
hozott létre.
 Lelkipásztoraink minden bizonnyal sokszor elénk állították 
már Szent Adalbert életét és példáját. Most még röviden egy olyan 
jeles egyházi írót hallgassunk meg, mint Gyalogi János jezsuitát, aki 
1754-ben megjelent könyvében – tehát még jelen templomunk épí-
tése előtt – magyar szentekről szóló beszédeit gyűjtötte össze. Ezek 
között szól Szent Adalbertről is (ő Albertnek hívja) és egyik beszé-
dét, – mintha hozzánk szólna – így fejezi be:
 „Szent Adalbert mártyrban és püspökben fogadtuk a te irgal-
masságodat, Uram, a Te templomod közepette, és Magyar-Ország 
az ő angyalát nem vesztette, hanem előre küldötted, mint kegyes 
szó-szólóját... Szent Alberthez több hasonló munkásokat a mi időnk-
ben is küldgyön; a kik általa szent Lélek kegyelme, melly az első Ma-
gyarokra volt kiöntetve, ismég virágozzon, megújullyon és az egész 
apostoli Hazában felállíttassék az egy Isten, egy Hit, egy Keresztség, 
mellyet szent Albert predikállott a mi Urunk Jézus Krisztus által; ki él 
és uralkodik most és mindörökké. Amen.”
 Szent Adalbertet a magyar Egyház a középkortól kezdve ün-
nepelte liturgiájában, a szentmisében és a zsolozsmában. A magyar 
Zsolozsmáskönyvben Szent Adalbert ünnepének első Vecsernyéjé-
re írt ősi himnusz sorait akár hozzá intézett fohászkén is imádkoz-
hatjuk: „Atyja szegény népeknek, gyöngye fejedelmeknek, püspökség-
nek tüköre, küzdőknek drágaköve. Légy segítőm, védelmem az utolsó 
percemben, segíts, hogy elérhessem hőn imádott Istenem. Amen.”
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