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Szent Erzsébet ünnepnapjának sajátos elemei Umbria ferences közösségeiben

Gyertyános Éva

Szent Erzsébet ünnepnapjának 
sajátos elemei Umbria ferences 

közösségeiben

„Szent Erzsébet jótetteiért dicsérjük Istenünket!”1 

Dolgozatomban egy folyamatban lévő kutatás részered-
ményeit kívánom ismertetni, mellyel célom, hogy betekin-
tést engedjek egy olyan munkába, amelynek gyümölcseit 
idővel reményeim szerint több tudományterület képviselői 
is élvezhetik2.  Árpád-házi Szent Erzsébet umbriai3,  Fe-
rences Rendhez kötődő tiszteletének feltárása ugyan nem 
problémamentes, de mindenképpen ígéretes vállalkozás-
nak bizonyul.  Amennyiben lehetővé válik, hogy átfogó 
képet alkossunk a Rend életét bizonyos értelemben mindig 
is meghatározó területen kimutatható kultuszról, olyan rep-
rezentatív mintát kaphatunk, mely alkalmas arra, hogy ki-
indulópontként szolgáljon további vizsgálódások számára.

1 Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció által 1973-ban jóváhagyott ferences 
szentek és ünnepek zsolozsmájának Erzsébet napjához kapcsolódó antifónája az 
imádságra hívás során.
2 Kutatásom az OTKA NK81502 támogatásával valósulhatott meg.
3 Umbria Olaszország középső tartománya, mely jelen formáját ugyan csak a 
legutóbbi században nyerte el, viszonylag jól lefedi a Ferences Család különböző 
ágainak jórészt Szent Ferencről elnevezett rendtartományait. Tekintettel arra, 
hogy itt található Assisi városa, valamint számos egyéb hely, mely Ferenc és első 
társai életében meghatározó volt, e terület a Rend bölcsőjeként is értelmezhető.
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A kultusz jelei

A Ferences Harmadik Rend Árpád-házi Szent Erzsébet 
személyében évszázadok óta védőszentjét és különleges 
példaképét tiszteli.4  Ennek korai, legszembetűnőbb bizo-
nyítékai közé tartoznak a különböző freskók és oltárképek, 
valamint az oltalma alá helyezett templomok, melyek mind-
egyikére bőven akad példa a mai Umbria területén is. A ren-
di könyvtárak anyagai tanúsítják, hogy a testvérek tanítása 
mellett a róla való elmélkedést az életszentségét bemutató 
legendák, majd ezek kései utódai,a szélesebb rétegek szá-
mára is elérhető regényes életrajzok segítették. Kötött ima és 
különböző áhítatgyakorlatok nyomait a 19. századtól kezd-
ve fedezhetjük fel, javarészt a világi harmadik rendiek kézi-
könyveiben. Ezek használata úgy tűnik, hogy a 20. század 
közepéig volt a legintenzívebb.

Jelen írásomban arra teszek kísérletet, hogy körvonalaz-
zam a közép-itáliai közösségek elsősorban múlt századi, 
Szent Erzsébet ünnepnapjára vonatkozó hagyományait.

A szentmise

Szent Erzsébet tiszteletére az első szentmisét kanonizá-
lása alkalmából 1235. május 27.-én mutatta be IX. Gergely 
pápa. Perugia városa, ahol a szenttéavatási bulla kihirdetés-
re került, Ferenc életrajzából is ismeretes, Assisi közvetlen 
közelében található. Hosszú ideig az egyházfők kedvelt tar-
tózkodási helye volt. 

Az eseményről viszonylag részletes leírás áll rendelke-
zésünkre, melyet minden valószínűség szerint Pennaforti 

4 A védőszentté válás folyamatának vizsgálata szintén kutatásom tárgyát képezi.
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Szent Rajmund domonkos szerzete jegyzett le, „Processus 
et ordo canonizationis beate Elyzabet propter quorumdam 
detractiones et calumpnias”5  címmel. Az elbeszélésből kide-
rül, hogy az ünnepélyes szentmise bemutatására a Szent Do-
monkos templomban került sor, épp pünkösd napján. Több 
ezer hívő és számos magas rangú egyházi személy vett részt 
a körmenetben, mely a szertartás helyszínéhez vezetett. A 
menetet harsonák és kürtök kísérték, Konrád, Erzsébet só-
gora, pedig értékes gyertyákat ajándékozott a pápának, és 
a jelen lévő méltóságoknak, valamint gyertyát osztott ki a 
nép körében is, melyet vélhetőleg az ünnep során haszná-
latba is vettek. Miután megtörtént a szentéletű asszony ér-
demeinek és a személyéhez kötődő csodák ismertetése ün-
nepélyesen felvétetett a szentek sorába. Ezután „Mindenki 
számára közös ünneplésre megállapították elköltözésének 
éves ünnepét, megalkották miséjének rendjét azokkal az 
imádságokkal, amelyeket könyörgésnek, csendes imának és 
áldozás utáni könyörgésnek neveznek. Ezeket a pápa maga 
szerzette, és ezen a napon a mise közben hirdette ki.” (J. 
Horváth  – Szabó 2006: 193.) A november 19.-én, tiszteletére 
bemutatott szentmise említett imádságai ezután Temperini 
(2008: 193.) szerint a következők voltak:

– Könyörgés: „Tuorum corda fidelium Deus miserator 
illustra et beate Elisabeth precibus gloriosis fac 
nos prospera mundi despicere et celesti semper 
consolatione gaudere.”

– Csendes ima: „Munera Domine devotionis nostre 
offerimus, quae tibi grata, nobis salutaria beate  
Elisabeth pia supplicatione reddantur.”

5 Boldog Erzsébet szenttéavatásának folyamata és rendje bizonyos torzítások és 
rágalmak miatt.
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– Áldozás utáni könyörgés: „Quaesumus, omnipo-
tens Deus, ut, quos salutaribus dignatus es erudire 
mysteriis, beate Elisabeth intercessio gloriosa 
celestibus reficiat alimentis.” 

A szertartást követően Konrád nagylelkűen mintegy 
háromszáz szerzetest látott vendégül, de bőkezűen osztott 
ételt többek között a ferences testvérek, más szerzetesek és 
az egyszerű szegény nép között is.6  A nap minden bizony-
nyal mély nyomot hagyott a város lakói és a környékbeli-
ek emlékezetében. Kérdés azonban vajon meddig őrizték, 
hogyan adták tovább benyomásaikat; kialakult-e a részt-
vevőkben, illetve utódaikban erősebb kötődés Erzsébethez 
azáltal, hogy a kanonizáció a város határain belül valósult 
meg. Jóllehet a szenttéavatás tényét márványtábla hirdeti az 
egykori Szent Domonkos templom falán, úgy tűnik, hogy 
napjainkban a helyiek már nem sokat törődnek a szent asz-
szony tiszteletének ápolásával.

Korai ábrázolások tanúsítják, hogy bizonyos ferences kö-
zösségek bensőséges kapcsolatban állhattak a szenttel. Vajon 
a Rend perugiai tagjai közül kik, mikor és hogyan karolták 
fel és népszerűsítették kultuszát?Az ünnepnaphoz kapcso-
lódóan kialakult-e sajátos hagyomány a hivatalos liturgia 
mellett? A kérdések - különösen az utóbbi - megválaszolá-
sához nélkülözhetetlenek a témát érintő szöveges források, 
melyek beazonosítása, számbavétele korántsem egyszerű. A 
nehézségek ellenére bízom abban, hogy ha nem is kimerí-
tően, de alapvető vonásaiban sikerül a 20.-hoz hasonlóan a 
megelőző korok gyakorlatát is körvonalaznom. 

6 Figyelemre méltó tény, hogy még a 20. század első évtizedeiben is több helyen 
szokás volt Erzsébet napján szegényvendégséget tartani.
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Ünnep a 20. század első évtizedeiben

Elsődleges forrásaimat Assisi két bazilikájához - a Ferenc 
testét őrző Szent Ferenchez és a Porziuncola fölé emelt An-
gyalos Boldogasszonyhoz - kapcsolódó havilapok jelentik. 
Ezekben rendszeresen megjelentek a Szent Erzsébet ünne-
péről szóló beszámolók, melyek segítségével rekonstruálha-
tók bizonyos hagyományok. 

Bár a két templom évszázadok óta különböző ághoz tar-
tozik,7  lényegében véve hasonlóképen épülhetett fel az ün-
nep. 

Mindkét esetben egyértelmű, hogy elsősorban a világi 
harmadik rendi közösség volt érintett a kérdésben. Számuk-
ra vélhetően november 19. kiemelkedően fontos nap volt a 
kalendáriumban, jóllehet az ünnep súlya változott az évti-
zedek során. Tapasztalataimból kiindulva úgy vélem, hogy 
a szenthez fűződő kapcsolat alakításában, illetve alakjának 
hangsúlyos vagy kevésbé markáns megjelenítésben mindig 
is meghatározó szerepe volt a közösség vezetőjének. Ezen 
felül a kultusz intenzitása a különböző évfordulók alkalmá-
val is felerősödött.

A II. Vatikáni Zsinatig a következőképp tárják elénk a le-
írások az ünnepet:

–  három napos, imádságos, közös készület (triduum),
– reggel szentmise és áldozás,
– főpapi szentmise/ünnepi nagymise
– délután szentbeszéd,
– körmenet a szent szobrával,
– eukarisztikus áldás,

7 A Szent Ferenc Bazilikában konventuális, az Angalos Boldogasszony Baziliká-
ban obszerváns testvérek szolgálnak.



12

Gyertyános Éva

– az Angyalos Boldogasszony esetében többször olva-
sunk ereklyecsókról,

– fogadalomtétel, illetve beöltözés, melynek helye vál-
tozó,

– többször említik, hogy elénekelték a szent himnuszát.
Szobor körbehordozásáról más szomszédos teleülések 

esetében is értesültem (Cannara, Bevagna). Ezeket a szobro-
kat mindenhol előzetesen kihelyezték, virággal díszítették.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy Szent Erzsébet 
szentté avatásának 700 éves évfordulója alkalmából mind 
a két ág nemzeti zarándoklatot szervezett, melynek része, 
sőt első állomása volt a perugiai Szent Domonkos templom 
felkeresése, ahol ünnepélyes szentmise bemutatására is sor 
került. 

Triduum

A könyvtári anyag vizsgálata során több változatát is 
sikerült beazonosítanom e három napos, kötött imádságon 
alapuló készületnek. Nehéz biztonsággal megállapítani, 
hogy ezek közül mikor melyik  volt használatban. A Szent 
Ferenc Bazilika liturgikus gyakorlatát ismetető, 1959-ben 
összeállított gyűjtemény minden bizonnyal hiteles forrás-
ként kezelhető e tekintetben. Itt a következőket olvassuk:

– ünnepnapja a templomban a november 19.-ét követő 
vasárnap, 

– a világi harmadik rend közössége mint patrónáját ün-
nepeli ünnepélyes szentmisével,

– triduummal készülnek,
– a triduum egyes alkalmainak felépítése: ferences ró-

zsafüzér, egy rövid kötött ima felolvasása (olaszul), 
kis doxológia (latinul),
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– az ima felépítése: megszólítás a közösség nevében; egy 
mondatban Erzsébet egy-egy erényének kiemelése, 
életrajzi keretbe ágyazva; a következő mondatban a 
résztvevők közbenjárását kérik,

– „Fortem virili pectore” c. himnusz felolvasása (latinul),
– fohász: „Ora pro nobis…” (latinul),
– könyörgés: „Tuorum corda fidelium Deus miserator 

illustra et beate Elisabeth precibus gloriosis fac 
nos prospera mundi despicere et celesti semper 
consolatione gaudere.” 

– eukarisztikus áldás,
– ének, melynek szövege a könyvben megtalálható (ola-

szul)
A korábban is idézett, szentmisében használatos könyör-

gés nemcsak triduumok esetében köszön vissza. A 17. szá-
zadtól kezdve már egyértelműen része a harmadik rendiek 
beöltözési szertartásának, később a fogadalom letételének 
is (Costa 1998). Találkoztam vele önálló imaként, valamint 
legendájához kapcsolódva is.

Ünnep a 20. század második felében

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának következ-
tében természetesen Szent Erzsébet ünneplése is új formát 
öltött.8  A korábban elkülönült szentáldozás, szentbeszéd, 
ünnepi szentmise egybeforrt (Kunzler 2005). Az utóbbi év-
tizedekben már nem szokás a szobrokat körülhordozni, de 
azokat továbbra is kihelyezik és virággal díszítik néhány 
nappal az ünnep előtt. A három napos előkészület még min-
dig felfedezhető, de már nem kötött imádságon alapszik, a 

8 A Zsinat után a világi harmadik rend struktúrája is jelentősen megváltozott.
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résztvevők együtt gondolkodnak a szentről és hivatásukról. 
Az 1990-es években az ünnepet a rendtagok kifejezetten „hi-
vatásnapként” élték meg, tanúságot téve a különböző plé-
bániákon. 

A század elején oly népszerű és írásom végén közölt Szent 
Erzsébetet megszólító himnuszt már nem éneklik, sőt nem 
is igazán ismerik. Helyette más, használatban lévő énekkel 
nem találkoztam a világiak között.

Erzsébetes nővérek

Assisiben három Szent Erzsébet nevét viselő, nem világi 
harmadik rendi közösség telepedett meg a 20. század során. 
Az ünneppel kapcsolatos hagyományaik eltérőek, leginten-
zívebb, külső jelekben is megnyilvánuló tiszteletet a nápolyi 
alapítású, úgynevezett Szürke Erzsébetes nővéreknél (Suore 
Francescane Elisabettine Bigie) tapasztaltam, most ezt mu-
tatom be néhány szóban. 

A Szent Ferenc Bazilika közvetlen szomszédságában ta-
lálható házuk sérült és fogyatékkal élő gyermekeknek ad ott-
hont. Triduumuk liturgikus alkalom, az esti imaóra helyén. 
A saját kápolnában ünnepelt szentmisén mindnyájan részt 
vesznek, meghívott vendégeikkel együtt. Az oltár mellé he-
lyezett szobrot virággal díszítik, a szent ereklyéjét láthatóvá 
teszik. A nővérek fogadalmukat az ünnep napján, a szent-
misében újítják meg, majd azt követően megáldott cipókat 
osztanak ki, nyomtatott imádság kíséretében. Ők ismernek 
és használnak is Erzsébethez szóló énekeket, különösen a 
már többször említett himnuszt. A szentmisét szeretetven-
dégség követi, ez jelenti az ünnepi együttlét végét.



15

Szent Erzsébet ünnepnapjának sajátos elemei Umbria ferences közösségeiben

Összegzés

A 20. századi tisztelet tárgyalása során kizárólag Assisi 
bazilikáinak gyakorlatát és hagyományait vizsgáltam. A két 
világi közösség ünneplése között több szempontból hason-
lóságot fedezhetünk fel, ugyanakkor megmutatkoznak apró 
eltérések is. Árnyaltabb képet akkor kaphatunk, ha a rendel-
kezésre álló adatok teljes egészében feldolgozásra kerülnek, 
illetve ha a vizsgálatba Umbria egyéb közösségét is bevon-
juk. Tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy Árpád-házi 
Szent Erzsébet tisztelete olyan élő valóság a harmadik ren-
diek körében, melyet teljes egészében csak akkor érthetünk 
meg, ha azt több száz éves múltra visszavezető gyökereivel 
együtt szemléljük.

Irodalomjegyzék:
J. Horváth Tamás – Szabó Irén (Szerk. 2006): Magyarország 

virága. Budapest: Szent István Társulat.
Kunzler, Michael (2005): Az Egyház liturgiája. Szeged: 

Agapé.
Temperini, Lino (Szerk. 2008): Santa Elisabetta d’Ungheria 

nelle fonti striche del Duecento. Padova: Messaggero di 
S. Antonio.

Costa, Farncesco (1993): Libri liturgici e devozionali ad 
uso dei Terziari francescani. In: Temperini, Lino (Szerk.) 
Analecta TOR 153. Roma: Editrice Analecta Tor. 59. -101.
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Inno a Santa 
Elisabetta

Nelle rose che il Ciel 
d’improvviso
germinò nel tuo grembo 
odorose
son dipinte le mistiche rose
che fiorir nel iardin del tuo 
cuor.

R.: O celeste patrona, due 
rose,
dal tuo grembo ci cadan sul 
core,
le due rose gemelle d’amore
pei fratelli e per chi ci creò.

É la prima l’amore divino.
Che t’empì di perenni 
dolcezze,
che rifulse tra pompe e 
ricchezze
e più forte avvampò nel 
dolor. R.

La seconda è l’amor dei 
fartelli,
cui tu fosti qual madre nel 
pianto,
ed all’ombra del regio tuo 
manto

Himnusz Szent 
Erzsébethez

A rózsákban, melyeket az 
Ég öledben hirtelen illatossá 
bontott,
azokat a misztikus rózsákat 
láthatjuk lefestve, 
melyek szíved kertjében 
virágoztak.

Ref.: O égi patróna, két 
rózsa
öledből szívünkre hullik,
testvéreink és alkotónk 
iránti 
szeretetünk két iker rózsája ez.

Az első az isteni szeretet.
Ez végtelen édességgel töl-
tött el téged,
a pompa és gazdagság kö-
zött tündökölt,
de még inkább lobogott a 
fájdalomban. Ref.

A második a testvérek iránti 
szeretet,
miért olyan voltál, mint 
sírót vigasztaló anya;
királyi köntösöd árnyéká-
ban
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Szent Erzsébet ünnepnapjának sajátos elemei Umbria ferences közösségeiben

della vita infiorasti il 
cammin. R.

Di pietà, di candore, di fede
t’ornan pure le candide 
rose;
alle figlie, alle madri, alle 
spose
sei modello d’eccelse virtù. R.

virágba borítottad az élet 
útját. Refr.

Jámborság, tisztaság, hit
fehér rózsája szintén díszí-
tett téged;
lányok, anyák, feleségek
kitűnő erényekkel rendelke-
ző példaképe. Ref.
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Latorczai Csaba

A nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény és a 

társadalmi felzárkózás

A 2011. évi CLXXIX. nemzetiségek jogairól 

szóló új törvény (továbbiakban Njtv.) 

kidolgozásának okai és legfontosabb 

változásai

A 2011 decemberében elfogadott új jogszabály az 1993 
óta hatályban lévő, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló törvényt váltja fel.1  Az új törvény kidolgozásának el-
sődleges oka e területen is az eltelt évek során felhalmozott 
tapasztalatok átvezetése, a vonatkozó jogszabály rendelke-
zéseinek pontosítása volt. Alapvető fontosságú a törvény 
személyi hatályának újragondolása, a nemzetiségi jogok 
gyakorlása feltételrendszerének áttekintése, elsősorban a 
kollektív joggyakorlás feltételeinek pontosítása, ahogyan 
a Magyarország nemzetiségpolitikáját megalapozó nem-
zetközi dokumentumok pontos felsorolása is. A törvény a 
nemzetiségek számára biztosítja saját kultúrájuk ápolását, 

1 Njtv. 236. §-a
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anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját 
nyelven való névhasználat jogát, kollektív részvételüket a 
közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósu-
lását, garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, önkor-
mányzatisághoz való jogát.2 

Az új törvény a korábbi jogszabályhoz képest bővíti a 
nemzetiséghez tartozó jogalanyok lehetséges körét. Míg 
korábban a nemzetiségi jogok gyakorlása magyar állampol-
gársághoz kötődött, az új szabályok szerint nemzetiséghez 
tartozó az a magyarországi lakóhellyel rendelkező személy, 
aki magát valamely nemzetiséghez tartozónak tekinti.3  Az 
új törvény hiánypótló módon – a nemzetiségi közösség fo-
galma mellett – meghatározza a nemzetiséghez tartozó sze-
mély fogalmát is.4 

A törvény az egyes nemzetiségpolitikai fogalmak ponto-
sítása érdekében a korábbinál lényegesen részletesebb értel-
mező rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a jogszabályban 
használt egyes fogalmakat, a jogalkalmazás megkönnyítése 
érdekében, pontosítanak, magyaráznak (nemzetiségi köz-
ügy, nemzetiségi kulturális autonómia, nemzetiségi köz-
nevelési és egyéb intézmény, nemzetiség épített és tárgyi 
öröksége, stb.). 5

A jogszabály áttekinti a nemzetiségi önkormányzatok 
és a központi állami szervek közötti kapcsolatok rendsze-
rét, ezen belül tartalmazza a 13 nemzetiségen kívüli, továb-
bi közösség elismert nemzetiséggé történő elismerésének 
folyamatát, a köztársasági elnök, a Kormány és az egyes 
2 A törvény preambulumában az Alaptörvényre történő utalások mellett megje-
lennek az ENSZ, az EBESZ, valamint az ET nemzetiségi jogokat érintő doku-
mentumaira történő hivatkozás
3 Njtv. 1.§ (1) bekezdése
4 Njtv. 1.§ (2) bekezdése
5 Njtv. Értelmező rendelkezések: 2. § (1) – (15) bekezdések
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kormánytagok – különösen a nemzetiségpolitikáért felelős 
miniszter - nemzetiségekkel kapcsolatos feladatait. Felhatal-
mazza a Kormányt, hogy rendeletben szabályozza a nemze-
tiségi önkormányzatoknak, intézményeiknek és egyéb nem-
zetiségi szervezeteknek a központi költségvetésből nyújtott 
támogatások feltételeit, 2013. január 1-jétől a feladatfinan-
szírozás részletes szabályait, illetve a nemzetiségek vonat-
kozásában ellátandó helyi közszolgálat képesítési előírásait. 
A nemzetiségi közoktatási ösztöndíj odaítélésének rendjét, 
valamint a nemzetiségi intézményekben, illetve a nemzeti-
ségi feladatellátásban dolgozók képesítési követelményeit 
miniszteri rendelet állapítja meg.6  

Az új szabályozás fontos jellemezője, hogy lépcsőzetesen 
lép hatályba, a törvényes működést segítő, pontosító szabá-
lyok már 2012. január 1-jétől hatályosak, a koncepcionálisan 
új szabályok alkalmazását azonban hosszabb felkészülési 
idő előzi meg, illetőleg csak a soron következő általános vá-
lasztások kitűzésével egyidejűleg lépnek hatályba.

A nemzetiségi önkormányzatok 

választásának szabályai 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény részletesen sza-
bályozza a nemzetiségi önkormányzatok választásának 
szabályait, ezen belül részletesen tartalmazza a nemzetiségi 
választójog alanyainak meghatározását, a választások anya-
gi jogi részletszabályait, a szavazás és az eredmény meg-
állapításának módját, az időközi választás lehetőségét.7  A 
szabályozás újdonsága, hogy lehetővé teszi azon települé-
6 Njtv. 156. § (1) – (3) bekezdések
7 Njtv. 50 -70. §
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sek részére, ahol a választók legalább fele szerepel a nem-
zetiségi választói jegyzéken, illetve a megválasztott testület 
tagjainak fele nemzetiségi jelöltként került megválasztásra, 
hogy átalakult nemzetiségi önkormányzatként – egyesítve a 
települési és a helyi nemzetiségi önkormányzat feladat- és 
hatáskörét – működjenek.8 

Nemzetiségek országgyűlési képviselete

A nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel párhuzamosan 
fogadta el a magyar Országgyűlés az országgyűlési képvi-
selők választásáról szóló 2011. évi CCIII. számú törvényt. A 
jogszabály elismerve, hogy a Magyarországon élő nemzeti-
ségek államalkotó tényezők, és Alaptörvényben biztosított 
joguk az Országgyűlés munkájában való részvétel, meg kí-
vánja teremteni e részvétel feltételeit. A nemzetiségi képvi-
selők bejutásának megkönnyítése érdekében kedvezményes 
kvótáról rendelkezik, amelynek segítségével az egyébként az 
Országgyűlésbe jutáshoz szükséges szavazatszám negyed-
ével juthat be egy nemzetiségi képviselő a Parlamentbe.9 

A választások során kiemelt szerepet kapnak az orszá-
gos nemzetiségi önkormányzatok, mivel ezen testületek 
állíthatnak listát, amelyre az adott nemzetiség névjegy-
zékén szereplő jelöltek kerülhetnek fel. Lista állításához a 
nemzetiségi választói jegyzéken szereplő választópolgárok 
legalább egy százalékának, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás 
szükséges. Abban az esetben, ha a kedvezményes kvótával 
nem kerül be egy adott nemzetiség képviselője az Ország-
gyűlésbe, a törvény nemzetiségi szószóló delegálásának le-

8 Njtv. 71 -72. §
9 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 9. §-a, 
12.§ (2) bekezdés b) pontja, 14. § (3) bekezdése, 16.§-a, 20.§ (3) bekezdése
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hetőségét biztosítja az adott közösség számára. A szószóló 
az országos nemzetiségi önkormányzat jelöltlistájának első 
helyén szereplő jelölt lehet.10 

Egyéni és közösségi nemzetiségi jogok 

A jogszabály második fejezete a nemzetiségek alapvető 
jogait tekinti át. Ezek között a legfőbb újdonság az, hogy a 
népszámlálás adataira hivatkozva bővíti, illetve megerősíti 
a nemzetiségek nyelvhasználati jogait azokon a települése-
ken, ahol a lakosságon belüli arányuk eléri a tíz, vagy a húsz 
százalékot. Ilyen településeken a települési önkormányzat 
rendeletei kötelezően megjelennek a nemzetiség nyelvén, 
megjelennek a nemzetiségi nyelvű nyomtatványok, a közin-
tézmények és közszolgáltatást végző szervek feliratai, hely-
ség és utcanevek, illetve ha az önkormányzat médiaszolgál-
tatást biztosít, köteles abban teret adni a nemzetiségi nyelvű 
programoknak, cikkeknek is.11 

Önálló fejezetben tartalmazza a nemzetiséghez tartozó 
egyének jogait, illetve a nemzetiségek közösségi jogainak 
felsorolását. A legfontosabb egyéni nemzetiségi jogként a 
nemzetiséghez való tartozás megvallását rögzíti.12  A ma-
gyarországi jogrend továbbra is elfogadja, elismeri a kettős 
nemzetiségi kötődést is. A nemzetiséghez tartozó egyénnek 
joga van anyanyelvének szabad használatához, anyanyelvű 
oktatáshoz, anyanyelvű kulturális és médiaszolgáltatások-
hoz. Joga van továbbá az anyanyelvén történő névhaszná-
lathoz, a családi, nemzetiségi hagyományok tiszteletben tar-
tására. Az állam nem korlátozza a nemzetiségekhez tartozó 

10 az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22.§-a és 29.§-a
11 Njtv. 11-16.§
12 Njtv. 11.§ (1) bekezdés
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személyek közéletben való részvételét. Külön kiemeli más 
állam állampolgárságának felvételét Magyarország nem 
korlátozza.13

Kiemelt közösségi jogként szerepel a nemzetiségek öna-
zonosságának megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítésé-
nek joga, valamint a történelmi hagyományoknak, a tárgyi 
és szellemi kultúrájuknak és a közösség nyelvének megőr-
zése, fejlesztése, ápolása. Újdonság a közösségi névhaszná-
lat joga, a történelmileg kialakult helységnevek, utcanevek 
és egyéb földrajzi megnevezések használata. Közösségi jog 
az intézmények átvétele, létesítése és működtetése, az okta-
tás megszervezésének, működtetésének kezdeményezése és 
saját hatáskörben történő működtetése, és nemzetközi kap-
csolatok létesítése és fenntartása.14 

Nemzetiségek oktatási és kulturális 

önigazgatása 

A nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatásának 
szabályait részletesen szabályozza.15 Az oktatási önigazga-
tás területén biztosítja az anyanyelvű oktatás lehetőségét, a 
nemzetiségi köznevelés állami finanszírozását, tankönyvei-
nek, taneszközeinek megjelentetését, a pedagógusok képzé-
sét, továbbképzését. Biztosítja a nemzetiségi önkormányza-
tok számára az oktatási intézmények létesítését, átvételét, és 
a fenntartás lehetőségét, pontosítja a település és az orszá-
gos nemzetiségi önkormányzat között történő intézmény 
átadás-átvétel feltételeit. Mind a kérésére kötelezően át-

13 Njtv. 12.§ (2) bekezdés
14 Njtv. 17-21.§
15 Njtv. 22-31.§
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adandó, mind pedig az átadható nemzetiségi intézmények 
köre bővült a korábbi lehetőségekhez képest. Az állam min-
den esetben biztosítja a nemzetiségi oktatási intézmények 
fenntartásának pénzügyi hátterét.16 

A kulturális önigazgatás szabályozásának elsődleges 
célja a nemzetiségek kulturális autonómiája körébe tartozó 
művelődési érdekek jogszabályi hátterének biztosítása.17 A 
nemzetiségek önkormányzatai jogosultak kulturális intéz-
mények alapítására, átvételére, működtetésre. Az országos 
nemzetiségi önkormányzatok kulturális intézményeinek 
működtetését az állam támogatja. Részletesen összefoglalja 
a kulturális intézmény átadásának feltételeit a helyi, megyei 
vagy országos nemzetiségi önkormányzat részére, és tartal-
mazza az átvett intézmény működtetésének szabályait is.18

Mind az oktatási, mind pedig a kulturális önigazgatás 
keretében széles körű egyetértési, illetve véleményezési 
jogköröket biztosít a nemzetiségi önkormányzatok részé-
re, amelyek értelmében a nemzetiségi közneveléssel, vagy 
nemzetiségi kulturális élettel, könyvtári ellátással, közmű-
velődéssel, közgyűjteménnyel kapcsolatos döntések nem 
hozhatók meg az érintett nemzetiségi önkormányzat egyet-
értése nélkül. Ellenkező esetben a nemzetiségi jogok sérel-
mére való hivatkozással a nemzetiségi önkormányzat köz-
vetlenül is bírósághoz fordulhat.

A törvény új eleme, hogy önálló fejezetben tárgyalja a 
nemzetiségek médiatartalom-szolgáltatással összefüggő 
jogait.19 Ebből kiemelést érdemel, hogy a nemzetiségeknek 
joguk van saját anyanyelvükön információkhoz való hoz-

16 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
17 Njtv. 33-43.§
18 Njtv. 25.§ (6) bekezdése, 39.§ (3) bekezdése és 125. § (5) bekezdése
19 Njtv. 44-49.§
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zájutásra és tájékoztatásra, médiatermékekhez való hozzá-
férésre. A Magyarországon működő közszolgálati média-
szolgáltatók nemzetiségi nyelvű, és a nemzetiségek életét 
bemutató magyar nyelvű rádió és audiovizuális progra-
mokat készítenek és továbbítanak. A közszolgálati média-
szolgáltatók társadalmi ellenőrzését végző szervezetnek – a 
Közszolgáltató Testületnek – tagja az országos nemzetiségi 
önkormányzatok delegáltja. 

Nemzetiségi önkormányzati működés 

szabályai, közügyek ellátásának gazdasági 

alapjai 

Ugyancsak tárgyalja a jogszabály a nemzetiségi önkor-
mányzati működés szabályait,  a nemzetiségi önkormányzat 
és a nemzetiségi önkormányzati képviselő jogállását, jogait 
és kötelezettségeit, a nemzetiségi önkormányzat elnökének, 
elnökhelyettesének jogait és feladatellátásának szabályait.20 
Az új szabályozás egyik fontos célja a helyi nemzetiségi ön-
kormányzatok gazdálkodási önállóságának biztosítása, en-
nek érdekében az önálló költségvetés készítése, önálló fize-
tési számla vezetése.21

Az elmúlt évek vitáinak megelőzése érdekében az új sza-
bályozás részletesen kitér a nemzetiségi önkormányzatok 
elnökének, elnökhelyettesének, képviselőjének, bizottsága 
elnökének és tagjának díjazására. Kimondja, hogy az önkor-
mányzat testülete költségvetéséből tiszteletdíjat, természet-
beni juttatást állapíthat meg elnökének, elnökhelyettesének, 
20 Njtv. 87-98.§
21 Njtv. 78.§ (3) bekezdése és 133. §
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tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének 
és tagjának, amennyiben ezzel nem veszélyezteti a nemzeti-
ségi közfeladatok ellátását.

Részletesen ismerteti a törvény a nemzetiségi közügyek 
ellátásának gazdasági alapjait.22  Ezen belül kimondja, hogy 
a nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi köz-
ügyeket szolgálja. A vagyon elkülönített része a törzsva-
gyon, amely forgalomképtelen és korlátozottan forgalom-
képes elemekből állhat. A nemzetiségi önkormányzatok 
bevételei között említi a jogszabály az állami költségveté-
si támogatást, a saját bevételeket, az anyaországi és egyéb 
adományokat, valamint az átvett pénzeszközöket.

Az állam az új törvény értelmében – feladatfinanszírozás 
keretében - támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányza-
tok részére közfeladataik ellátásához, projektjeikhez, vala-
mint kulturális autonómiájuk fejlesztéséhez.

A jogszabály tartalmazza a gazdálkodás és az állami 
támogatások felhasználásának szabályait, valamint azok 
betartásának folyamatát. Kitér a jogutódlás és az ideigle-
nes vagyonkezelés, valamint a megszűnés esetén történő 
elszámolás szabályaira is.23  Lehetőséget nyújt a nemzetisé-
gi önkormányzatoknak – feladataik hatékonyabb ellátása 
érdekében – az egymással, illetve a helyi önkormányzattal 
történő társulásra, intézményfenntartói társulásban való 
részvételre.24  

Az új szabályozás a korábbi törvényességi ellenőrzés 
helyett bevezeti a szigorúbb törvényességi felügyelet sza-
bályait. Kimondja, hogy a törvényességi felügyeletet ellátó 
fővárosi vagy megyei kormányhivatal a helyi önkormány-

22 Njtv. 124-134.§
23 Njtv. 138-139.§, 167.§
24 Njtv. 143-145.§
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zatok törvényességi felügyeletének rendjével azonos mó-
don és tartalommal látja el a nemzetiségi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletét.25 

A nemzetiségi önkormányzatok feladat- és 

hatásköre 

A nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatáskörét 
tárgyaló rész az elmúlt évek tapasztalatai alapján került 
átdolgozásra.26  Megjelennek a nemzetiségi önkormányza-
tok kötelező, át nem ruházható közfeladatai, mint például 
a nemzetiségi önkormányzat által létesített intézmény mű-
ködtetése, továbbá a nemzetiségi közösség önszerveződé-
sének koordinálása, az általa képviselt közösség helyi civil 
szervezeteivel, egyházi szervezetekkel történő együttműkö-
dése. Az önként vállalható közfeladatok köréből a törvény 
megemlíti a nemzetiségi intézmény alapítását, kitüntetés 
alapítását, odaítélését, pályázatok kiírását és ösztöndíj ala-
pítását. Ezeken kívül a nemzetiségi önkormányzat önként 
vállalt feladatot láthat el a nemzetiségi oktatási és kulturális 
önigazgatás területén, a helyi írott és elektronikus sajtó, a 
hagyományápolás és közművelődés, valamint – új elem-
ként – a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kultu-
rális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint a 
településüzemeltetési és településrendezési feladatok köré-
ben.27 Az új rendelkezések lehetővé teszik az önkormány-
zatok társulását, gazdálkodó szervek alapítását, feladatok 
átvételét más önkormányzatoktól.

25 Njtv. 146-147.§
26 Njtv. 113-116.§
27 Njtv. 116.§ (2) bekezdése
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Az országos nemzetiségi önkormányzatok 

jogállása, feladat- és hatásköre 

Külön fejezet tárgyalja az országos nemzetiségi önkor-
mányzatok jogállását, feladat- és hatásköreit, az országos 
önkormányzat hivatalának feladatait.28  Ezek között ki-
emelendő, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat 
a közössége számára jogsegélyszolgálatot hozhat létre és 
működtethet, továbbá, hogy a helyi és területi nemzetiségi 
önkormányzatok számára információs szolgálatot működ-
tethet.

Az országos nemzetiségi önkormányzat véleményének 
kikérése nélkül nem fogadható el a nemzetiségi történelmi 
hagyományokkal rendelkező települések és építészeti emlé-
keik megőrzésével, ápolásával kapcsolatos jogszabály, aho-
gyan a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló kormány-
rendeletek elfogadásánál is ki kell kérni a véleményüket. 
Fontos új elem, hogy a nemzetiségi jogok sérelmére hivat-
kozva a felsorolt tárgyban alkotott jogszabály soron kívü-
li bírósági felülvizsgálatát kérheti az országos nemzetiségi 
önkormányzat.

Ugyancsak új elem az országos nemzetiségi hivatal és az 
országos önkormányzati hivatal vezetőjének feladatait is-
mertető rész.29   A hivatal az országos önkormányzat szerve-
ként előkészíti és végrehajtja az önkormányzat határozatait, 
ellátja a gazdálkodással összefüggő feladatokat. Az orszá-
gos önkormányzat hivatalának vezetője magasan kvalifikált 
köztisztviselő, aki gondoskodik a Hivatal zökkenőmentes 
működtetésről, a közgyűlés működésével kapcsolatos fel-
28 Njtv. 117-122.§
29 Njtv. 123.§



29

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a társadalmi felzárkózás

adatok ellátásáról, a testületi döntések előkészítéséről, azok 
jogszerűségéről. Tanácskozási joggal részt vesz az üléseken 
és évente beszámol a hivatal működéséről.

Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 

A nemzetiségi feladatok finanszírozására szolgáló keret-
összegeket a Magyarország központi költségvetéséről szóló 
törvény határozza meg.30  A nemzetiségi célú támogatások 
nyújtását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott tá-
mogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 
szóló 28/2012 (III. 6.) Korm. rendelet szabályozza. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma kezelésében a nemzetiségi 
célú támogatások 4 fő területet érintenek.

1. Az országos nemzetiségi önkormányzatok a kötelező 
és önként vállalt feladataik ellátására, hivatalaik mű-
ködtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kap-
csolódó feladatok ellátására részesülnek működési tá-
mogatásban. Tekintettel a hazai nemzetiségi adatokra 
a legmagasabb támogatási összeg az Országos Roma 
Önkormányzatot (267,2 millió Ft összegben) illeti 
meg. 

2. Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk 
képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának meg-
teremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre 
és vehetnek át. Az éves költségvetési törvények köz-
vetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi 
önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott 
intézmények működési támogatását. Az előirányzat 

30 Njtv. 126.§ (1) bekezdés a) és (2) bekezdés a), b) pontja –Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, XX. fejezet/20/56-58 alcím 
és 22. cím
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keretösszege 2012. évben 533,8 millió Ft, a 2013. évi 
tervezet szerint 586 millió Ft. A módosítás oka, hogy 
a nemzetiségi támogatások előirányzatból az intézmé-
nyi támogatások, átvett feladatok támogatása követke-
ző költségvetési évben beépül az országos nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott intézmények támo-
gatása előirányzatok megfelelő jogcímcsoportjába. 

3. A költségvetési törvény 2012-ben 617,1 millió Ft össze-
get biztosított „Nemzetiségi támogatások” jogcímen. 
A 2013. évi előirányzat 567,1 millió Ft, az ebből nyújt-
ható támogatások kapcsán kiemelt szempont a nem-
zetiségek önazonosságának megőrzése, anyanyelvük, 
történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi 
emlékeik ápolása, országos vagy regionális jelentő-
ségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális 
identitás szempontjából meghatározó rendezvények 
szervezése. Kiemelendő továbbá a nemzetiségek kul-
turális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer 
továbbfejlesztése, valamint a szomszédos országokkal 
kötött megállapodások alapján működő kisebbségi 
vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottak. 
A rendelkezésre álló források döntően pályázati úton, 
másrészt egyedi kérelmek alapján kerültek szétosz-
tásra. A nemzetiségi célú támogatások pályáztatását 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.31  2012-
ben összesen 1114 db pályázat érkezett, a támogatás-
ban részesülők száma 872 db (a pályázók 78,2%-a).  
Az egyedi támogatási döntések során kiemelt prio-
ritást élveznek a Kisebbségi Vegyes Bizottság jegy-
zőkönyveiben foglaltak. Példaként: a Békéscsabai 

31 http://www.emet.gov.hu
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Szlovák Iskola 30 millió Ft összegű, valamint az Or-
szágos Szlovén Önkormányzat által fenntartott Radio 
Monoster 15 millió Ft összegű támogatásban részesült.

4. Az Államtitkárság gondoskodik a Települési és te-
rületi nemzetiségi önkormányzatok támogatása elő-
irányzat kezeléséről is.  A költségvetési törvény által 
meghatározott 2012 és 2013. évi keretösszeg 1.520 
mFt, melynek egyharmad része általános működési 
támogatásként és kétharmad része a 28/2012. (III.6.) 
Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesülé-
se, valamint a Rendelet mellékletében szereplő szem-
pontrendszer szerint – a nemzetiségi önkormányza-
tok által vállalt és elvégzett kötelező és önként vállalt 
nemzetiségi közfeladatok arányában kerülnek felosz-
tásra. A nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 
támogatásának koordinálásáért és meghatározásáért 
2012. támogatási évtől az EMMI Nemzetiségi Főosz-
tálya felelős. 

Kormányzati szerepvállalás a társadalmi 

felzárkózást segítő feladatokban 

A Kormány a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Straté-
giáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló 
kormányzati intézkedési tervéről szóló Korm. határozatá-
val fogadta el a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát 
(NTFS), valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló 
kormányzati intézkedési tervét.32  Az NTFS – megfelelve a 

32 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 
2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 
13.) Korm. határozat
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nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig tartó uniós ke-
retrendszerének, 10 éves időtávlatban határozza meg a sze-
génységben élők, köztük a szegénységben élő gyermekek és 
a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációja középtá-
vú kihívásait, céljait és a szükséges beavatkozási irányokat. 
A tervek szerint az NTFS végrehajtása négy egymást követő 
kormányzati intézkedési terv mentén történik. 

A felzárkózási stratégia szerves részét képezi az a Keret-
megállapodás, amelyet a Kormány 2011 májusában kötött a 
cigányság választott testületével az Országos Roma Önkor-
mányzattal.

A Keretmegállapodás 2015-ig terjedő időszakra vonat-
kozóan konkrét számszerű vállalásokat tartalmaz a romák 
foglalkoztatása és képzettségének növelése, valamint egész-
ségügyi ellátása érdekében. A feladatok hatékony végrehaj-
tásáért a Kormány részletes intézkedéstervet fogadott el, 
melynek végrehajtásáról éves és időszaki tárcaközi jelenté-
sek bekérésével rendszeresen tájékozódik.33 

Létrejöttek a felzárkózás-politika kormányzati szintű ko-
ordinációjának és a széleskörű partnerségének keretei, ame-
lyek hozzájárulnak a programok, átláthatóságának, nyo-
mon-követhetőségének nyilvánosságához is:

– Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bi-
zottság (TFCTB)34 

– Roma Koordinációs Tanács (ROK-T)35 
– Legyen Jobb a Gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Ér-

tékelő Bizottság36 

33 1338/2011 (X.14.) Korm. határozat a Kormány az Országos Roma Önkor-
mányzattal kötött Keretmegállapodás tartalmi elemeiről.
34 TFCTB 1199/2010 (IX.29.) Korm. határozat)
35 ROK-T (1102/2011. (IV. 15.)) Korm.határozat
36 „Legyen Jobb a Gyermekeknek” NSÉB (1053/2008. (VII. 4.) Korm. határozat)



33

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a társadalmi felzárkózás

– Türr István Képző és Kutató Intézet37  (TKKI)
A Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásával lehető-

ség nyílik arra, hogy a kormányzati struktúra legmagasabb 
szintjén közvetlen párbeszéd és az érintett miniszterek és 
szereplők szükség szerinti bevonásával közvetlen vissza-
csatolás keretében lehessen áttekinteni az eddigi intézke-
dések végrehajtásának állását, illetve a szükséges további 
lépéseket. A Tanács elnöke a miniszterelnök, társelnöke az 
Országos Roma Önkormányzat elnöke. 

A Nemzeti Felzárkózási Stratégia a szociológiai kutatá-
sok alapján 6 fontos beavatkozási területet jelöl meg, mely 
területekhez konkrét és komplex intézkedések megvalósítá-
sát határozta el. 

– Gyermekjóléti és gyermekesély programok a leghátrá-
nyosabb kistérségekben

– Oktatás, nevelés  
Integrációs oktatás, Ösztöndíj és Tanoda, „Második 
Esély” típusú programok, tehetséggondozás, szak-
kollégiumok

– Foglalkoztatás 
munkaerő-piaci programok, közfoglalkoztatás, me-
zőgazdasági és kisvállalkozói programok

– Egészségügy 
szűrő és megelőző programok, egészségügyi ellátás 
feltételeinek javítása 

– Lakhatási programok 
szociális bérlakás program, lakhatási terhek csökken-
tése, telepek rehabilitációja

– Bevonás, társadalmi szemléletformálás, közbiztonság 
javítása 

37 TKKI (3/2011. (II. 11.) KIM rendelet)
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A felsorolt beavatkozási területeken a 2012-től kezdődő 
hároméves ciklusban mintegy 200 milliárd forint EU-s és 
hazai forrás szolgálja megvalósulását. 

Roma nemzetiségi önkormányzatok szerepe 

a társadalmi felzárkózásban 

A szegénységből és kirekesztettségből kivezető legbizto-
sabb út a foglalkoztatás, ezért az NTFS egyik legfontosabb 
prioritása a leghátrányosabb helyzetű csoportok munka-
erő-piaci integrációjának elősegítése. A NTFS intézkedési 
terve az aktív munkaerő-piaci programokon, a hátrányos 
helyzetű csoportok foglalkoztathatóságát javító képzési és 
szakképzési programokon, a szociális gazdaság és a közfog-
lalkoztatás lehetőségein túl kiemeli azt is, hogy a gazdaság- 
és vállalkozásfejlesztési programokban is figyelembe kell 
venni a hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatását.

Az uniós fejlesztésekre vonatkozó hatályos jogszabá-
lyi keretek lehetővé teszik az ORÖ bevonását a tervezés-
be, végrehajtásba és nyomon követésbe, közvetlenül vagy 
az EMMI-n keresztül. A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um roma felzárkózást elősegítő intézkedései keretében az 
együttdöntési mechanizmus részeként, az érintett konstruk-
ciókhoz kapcsolódóan, az akciótervek módosítása, a pályá-
zati kiírások elkészítése, a támogatások döntés-előkészítése, 
valamint a programok nyomon követése és értékelése során 
az ORÖ részvételét biztosítja, továbbá lehetővé teszi az Új 
Széchenyi Terv operatív programjainak monitoring bizott-
ságaiban az ORÖ delegáltjainak részvételét. Mindemellett 
az új Széchenyi Programirodák helyben is tudnak segíteni a 
romák programokba való bekapcsolódásához.



35

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a társadalmi felzárkózás

A helyi közösségek szintjén történő felzárkózás megala-
pozása a helyi esélyegyenlőségi programok keretében törté-
nik, amelyet szakemberek segítségével azok készítenek, akik 
legközelebb vannak a helyi problémákhoz. Külön program 
keretében készítik fel a helyi roma képviselőket arra, hogy a 
programok aktív szereplőivé válhassanak.
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Magyar napok, „Szögedi-szer”, 
2012. szeptember 7-9.

1. Bevezetés

1. 1. A téma aktualitása, tanulmányunk célja, 
alkalmazott módszerek

Az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia 2009 szeptemberében 
körlevélben fordult híveihez. A püspökök testülete a jelen-
séget veszélyesnek találja, ugyanis úgy véli, hogy a különbö-
ző vallási elemeket keverő „ősmagyar szinkretizmus” még a 
vallásukat gyakorló híveket is könnyen megtéveszthetik. Az 
újpogány nézetek terjesztői ugyanis sokszor kereszténynek 
tűnő nyelvezet használnak, Jézus és Szűz Mária személyéről 
pedig tudománytalan állításokat hangoztatnak.1 

Kutatási céllal újpogánynak nevezett szertartáson jártunk 
2012 szeptemberében a szegedi Vértó-dombon. Tanulmá-
nyunkban a terepmunka alkalmával megfigyelt „Szögedi-
szer”, magyar napok elnevezésű háromnapos rendezvényt 
szeretnénk bemutatni. Megfigyelésünk középpontjában a 
hétvége legfontosabb programpontja: a szombati szertartás 
állt. Általános célunk, hogy egy újpogány szertartás elem-
zésével hozzájáruljunk a jelenség jobb megismeréséhez, 

1 http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1386(Megtekintve: 2012. 11. 25.)
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valamint, hogy munkánk eredményeivel segítsük a katoli-
kus egyház evangelizációs tevékenységét. Speciális céljaink 
közé tartozik, hogy a szertartás elemeit, szimbólumait be-
mutassuk, majd hogy adott szempontok szerint elemezzük 
azokat. További célunk, hogy a helyszínen készített interjúk 
alapján arra keressük a választ, hogy milyen motivációval 
érkeztek a résztvevők; mit éltek meg a szertartás alatt; és 
rendelkeznek-e valamilyen korábbi vallásos kötődéssel. Vé-
gül összegezve a kérdéseinkre adott válaszok legfontosabb 
motívumait azt próbáljuk megfogalmazni, hogy próbaku-
tatásunk milyen irányokat jelölhet ki egy későbbi kutatás 
számára. 

Terepmunkánk alkalmával a résztvevő megfigyelés és 
interjúkészítés módszerét alkalmaztuk. Tanulmányunkban 
sűrűleírás formájában szólunk a szertartás eseményeiről, in-
terjúinkat pedig kvalitatív hermeneutikai úton elemezzük, 
azaz belülről, a résztvevők szempontjából próbáljuk vizs-
gálni ezt a jelenséget.

1. 2.  Az újpogányság jelenségéről
Az elmúlt néhány évtizedben erőteljesen megjelentek 

olyan új mozgalmak, csoportok, melyek korábbi, esetleg 
letűnt vallási formákat kívánnak feleleveníteni és meg-
honosítani. Ezek a mozgalmak új szakrális helyeket, új 
szertartásokat is életre hívtak (Povedák 2011b). Ezt az 
új jelenséget bátran nevezhetjük újpogányságnak, vagy 
neopogányságnak. Szilágyi és Szilárdi (2007: 32) definíciója 
szerint „a neopogányság kifejezés egy gyűjtőfogalom, ösz-
szefoglaló elnevezése mindazon vallási csoportok sokféle-
ségének, melyek a legváltozatosabb archaikus […] vallási 
hagyományokhoz nyúlnak vissza, felelevenítve és rekonst-
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ruálva az egykoron volt hiedelmeket, szokásokat, és vallási 
gyakorlatokat a modern világ kihívásaihoz adaptálva azt”.

Bár az újpogány mozgalmak igen változatos tradíciókból 
és gyökerekből táplálkoznak, ennek ellenére mégis találha-
tunk bennük közös jegyeket. A legtöbb esetben rendelkez-
nek a csoportok bizonyos etikai alapelvekkel, melyek egyes 
esetekben szigorúbbak, míg más csoportosulásoknál meg-
engedőbbek. A közös jegyek között szükséges megemlíte-
ni a Földanya nagyfokú tiszteletét, amely a továbbiakban, 
az általunk vizsgált jelenség kapcsán is nagy jelentőséggel 
bír majd. A Földanya tiszteletéből következik a környezet 
megóvásának fontossága, mint érték. A harmadik, a kortárs 
pogány jelenségekről általánosságban elmondható jellem-
ző a nemek egyenjogúságának hangsúlyozása, a férfi és nő 
megítélésében az egyensúlyra törekvés. Tulajdonképpen az 
újpogány csoportokban az Isten és Istennő egyidejű tisztele-
te erre a megfontolásra épül (Szilágyi – Szilárdi 2007).

Magyarországon is tanúi lehetünk annak, hogy egyre 
jobban szaporodnak a pogány szokásokat feleleveníteni kí-
vánó csoportosulások. Egyik legalapvetőbb közös jellemző-
jük, hogy szinkretikusak: azaz egyszerre vallási, kulturális, 
nacionalista irányzatok; a magyarságot egyfajta szakrális 
entitásként értelmezik, Isten választott népeként. Povedák 
István egy olyan új nemzetvallás jeleit véli felfedezni ebben  
a brikolázs jelenségben, mely egyszerre tűnik keresztény-
nek, pogánynak és ősi magyar sajátosságnak, ugyanakkor 
nagyfokú variabilitás, egyéni konstrukció, á la carte jelleg is 
jellemzi (Farkas 2011, Povedák 2011b).
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2. Szögedi-szer

2. 1.  A rendezvény programja

A Szögedi-szer háromnapos rendezvényre 2012. szept-
ember 7-9. között került sor a szegedi Vértó-dombon a Füg-
getlen Városi Szövetség Magyar Egyesület szervezésében. 
Az eseményre az ország számos pontjáról érkeztek vendé-
gek, pl. Ózdról, Ceglédről, Kaposvár mellől, de találkoz-
tunk határon túli magyarokkal is, pl. marosvásárhelyiekkel, 
Zentáról érkező látogatóval. A szervezők azért rendezték 
meg a szert, hogy a nemzeti összetartozást hangsúlyozzák 
és hozzájáruljanak a magyar jövő újjászületéséhez.

A szer alkalmával számos előadáson (Boldogasszonyról, 
Arvisuráról, asztrozófiáról, meridián gyógyászatról), színes 
gyerekprogramokon (Pepi bohóc szórakoztató műsorán), 
koncerteken (Heffner Attila, László Andrea, Fankadeli, ma-
rosvásárhelyi „magok” koncertje), esti dobolással egybekö-
tött tűzszertartáson, hajnaltűztánc-szertartáson, valamint 
vitézi bemutatón és csángó táncházon vehettek részt mind-
azok, akik kilátogattak erre az eseményre. A téren lehetőség 
volt az egyik sátorban kristályenergia-mezőben meditálni, 
egy másikban ősi gyógymódokkal kapcsolatban informá-
lódni, a gyerekek pedig csillámtetoválásra jelentkezhettek. 
Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány ebédidőben ingyen 
ételt kínált a jelenlévőknek. A Független Városi Szövetség 
Magyar Egyesület munkatársai szórólapokat, tájékoztató 
anyagokat osztottak. Láthattunk kovácsmestert, amint épp 
kalapál, vásárolhattunk máriatövisből készült termékeket, 
és cukorkaárus is kínálta portékáját. 
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2. 2.  A Vértói „kurgán”

2. 2. 1. Az emlékhely bemutatása
A Szögedi-szer központi helyszíne a már említett Vértó-

domb volt, amelyet Apró Juhász János Vértói Kurgánként 
emleget. Máskor is tartottak már ezen a helyen különbö-
ző rendezvényeket, ilyen volt többek között 2010-ben az 
I. Székely-Magyar Világtalálkozó.2011. december 21-én a 
Fénylánc Magyarországért mozgalomhoz csatlakozva is 
szerveztek tűzszertartást, ez az alkalom egy korábbi kutatá-
sunk tárgyát képezte (Bencsik – Halmai Sebők 2012).

A Vértó-dombon számos fából faragott szobor és szim-
bólum található: a Magyar Életfa, melyen Apró Juhász János 
szavai szerint megtalálhatjuk a Szentháromságot: az Atyát, 
az Anyát és a Fiút. Továbbá Szent László, Attila, Nimrúd 
és Árpád alakját is megformázták. A Magyar Oltár oldalain 
Kölcsey Himnuszának versszakait olvashatjuk. A Magyar 
Oltár mellett – ami egyébként a Fény Oltára is egyben – a 
Székely Himnusz Emlékmű kapott helyet. A felvidéki ma-
gyarság ajándékaként pedig egy turult is láthatunk, vala-
mint a székely nemzetrészekkel közösen állított nyolc szé-
kely kaput, amelyet az I. Székely-Magyar Világtalálkozó 
keretében állítottak fel 2010-ben. Rákóczinak, Kossuthnak, 
Baján Nagykagánnak és a hazát védelmező hős eleinknek 
nyolc kopjafát állítottak, melléjük nyolc tölgyfát ültettek a 
szülőházukból hozott földbe, és a szintén szülőházukból 
hozott vízzel öntözték meg azokat.

2. 2. 2. A 2012. szeptember 8-án felavatott új 
szoborcsoport bemutatása

A Szögedi-szer, Magyar napok rendezvény keretében új 
szoborcsoport felavatására került sor a Vértó-dombon. A 
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most következő ismertetés Apró Juhász János megfogalma-
zását követi. A szoborcsoport közepén tehát Anahita Terem-
tő „Istenanyánk” foglal helyet. A talapzaton Deédes Arany-
asszony áll, aki „Napatyánk” felé indítja „ősi madarunkat”, 
a sólymot (a turult, a torontált), a világ leggyorsabb mada-
rát. Anahita és Deédes alakja az ősi anyajog felemelkedését 
szimbolizálja (1. kép).  

A kiemelt talapzaton keleti irányban helyezték el az ősi 
hun jelképet: a Nappárducot, amely Nimrúd „atyánk” ősi 
jelképe, a nyugati oldalra pedig a Holdpárduc került. A 
Szeged felőli oldalon a szent koronás magyar címer látha-
tó, alatta pedig ősi „aranyszarvasunk”. Déli irányban Sze-
ged városa felett egy képzeletbeli szivárványhíd ível az al-
sóvárosi paprikások napsugaras házainak homlokzatához, 
amely „a ránk kényszerített judeo-kereszténység” ellenére 
megőrizte az ősi hitet, és azt üzeni, hogy „mi magyarok” az 
Éltető Fény, „Napatyánk”, a „Fény Fiai vagyunk”. A talap-
zat északi oldalán a Magyar Életfa irányában Erdélyország 
hivatalos címere található.

A szoborcsoport talapzatához kapcsolódik egy ún. bel-
ső védelmi kör, melyen az Életfára felnéző Koppány kivont 
karddal áll, előtte pedig megvakított Vászoly „testvérünk” 
üldögél görnyedten. Szeged irányában Nekese fősámán ta-
lálható, aki az ősi tudás hordozója. Szintén a védelmi vona-
lon belül helyezkedik el az anyajog védelmezőjének, Szöged 
vezérnek a szobra. Az ún. külső védelmi körön a világ négy 
égtája felé helyezték el a külső védelmi vonal őrzőit, az ősi 
magyar kutyafajtát, a négy komondort, „sok ezer éves tár-
sunkat”.
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1. kép Az újonnan felavatott  szoborcsoport a Vértó-dombon

3. A szertartás

3. 1. Elöljáróban a szertartásról

A szombati nap csúcspontjaként a szertartás a dél körüli 
órákban kezdődött . Több részből állt, az egyes állomásokat 
és azok jelentőségét a programleírás is jelöli, de a szombat 
délelőtt  meditációi, kiselőadásai, illetve a szertartást közvet-
lenül megelőző szoboravatás is azt a célt szolgálta, hogy „fel-
vezesse” a rituális cselekményeket és felkészítse a résztve-
vőket. A Szabó Kinga Kiara által vezetett  kristálymeditáció 
volt az első előkészületi lépés, majd Szelei Magdolna szólt a 
déli szertartás várható menetéről, végül Szász Sándor vett e 
át a szót, aki a férfi  és női szerepekről beszélt. Hangsúlyozta 
a nő egyenrangúságát a férfi vel, és a gyermeknemzés termé-
szet törvényeit követő, csodálatos, emberteremtő feladatát. 

A szertartás célja a női energiák helyreállítása „Anya-hi-
tünk (szer-elemben), szeretetben fogant genetikai magjának 
és energetikai rendszerének helyreállítása és (be) aktiválá-
sa” volt. Magának az újonnan felavatott  szoborcsoportnak 
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a központi alakjai is istennők: Anahita – de Nagyboldog-
asszonynak is nevezik – és Deédes Aranyasszony mint a 
nőiség felemelkedésének szimbólumai. A női energiának – 
„ősi, női szent teremtőerőnek” – a fogadása és földelése volt 
az egyik legfontosabb célja a szertartásnak. 

A szertartás további célja: a mag nemzetség előkészítése 
az újjászületésre. Szelei Magdolna azt is hangsúlyozta, hogy 
szükséges a mag lelkek egyesítése, felébresztése, hogy éle-
tükben el tudják végezni azt az Istentől rendelt programot, 
amelyben élnek. Épp ezért a döntés pillanata is ez arról, 
hogy: „ki hogyan akarja a sorsát, önvalóját, saját családját és 
nemzetség-családfánkat szolgálni.”Távolabbi célként Szelei 
utalt arra is, hogy a szertartással a december 25-ei aranyka-
pu-nyitásra is fel kívánnak készülni. 

3. 2. A szertartás menete

A székelykapuk alatt vonult fel az ünnepi menet Szelei 
Magdolna és az őrzők, valamint a lelkesek vezetésével a 
Vértó-domb tetejére. Az égből kapott utasítás szerint alfa-
ómega formában kellett elhelyezkedni a dombon. Csak azok 
helyezkedhettek el az alakzat legbelsőbb köreiben, akik úgy 
érezték, hogy lelkileg, szellemileg teljesen együtt tudnak 
rezegni az információval, és csakis tiszta fehér ruhába öl-
tözötten. Akiken volt színes ruhanemű, csupán a dombol-
dal pereméig mehettek, és az alfa szárát alkotva vehettek 
részt a szertartásban. A domb tetején három kör rajzolódott 
ki ebben az „élő képben”. A legbelső az újonnan felavatott 
szoborcsoport által kijelölt kör, a második az őrzők köre, a 
harmadikat pedig a jelenlévők formálták. 

A szertartás első állomásaként az őrzők meggyújtottak 
három kis tűzfészket: a Szentháromság (szent háromság) 
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tüzeit. Az eseményt Szelei Magdolna szavai értelmezték: 
„Mi most a teremtő Isten szent fényét hívjuk, hogy áldja 
megMinden Magyarok Nagyasszonyát a szerelem tüzével, 
hogyha közénk jő, és bennünk hajlékot vesz, minden nő sze-
relmes legyen, szent tűzben, hevületben égjen. Hogy meg-
mételyezhessük és egyesíthessük magunkkal férjeinket.”

Néhány bevezető gondolatot követően – amelyet ének-
szó és szavalat is ünnepélyesebbé tett – következett az égi 
édesanya meghívása a szerbe. A domb tetején elhelyezett 
díszes üveg szárnyas oltáron van egy napoltár és egy időka-
pu. Ezen keresztül érkeztek a kódok és az energiák, amelyet 
az egymással egyesülni kívánó férfiak és nők hívtak be ma-
gukba, és amelyet később le kellett földelni a Földanyának.

A következő lépés a bűnbánattartás volt: mindenkinek 
feloldozást kellett kérni mind a Teremtőtől, mind önmagá-
tól, majd a bűnöket be kellett csomagolni aranyfénnyel, és 
fel kellett küldeni a Teremtőhöz. Ezt követően Szelei Mag-
dolna mind az anya- mind pedig az atyaistent megszólít-
va, az ősök szellemeit és az angyalokat is felemlegetve a 
következő hitvallásszerű formulát mondta: „Mától magun-
kénak valljuk az ősi mag-mágus nemzetség magyarjainak 
szent hitét, anyahitünket, ami a szeretet-szerelem szent 
vallása! Visszamegyünk az időben és helyreigazítjuk vérvo-
nalunkat, feloldozunk minden fájdalmat és sérelmet, mely 
megakadályozta eleddig magyarságunkat.” Ezután Szelei 
Magdolna a résztvevőkhöz intézett három kérdést a bele-
egyezésüket kérve: 1. „Szabad akaratból jöttetek-e fölvenni 
szent hitünket, hitvallásunkat?”2. „Vállaljátok-e, hogy szent 
egységben, szeretetben és testvéri egységben építjük fel Is-
ten országát itt a földön a mostban?”3. „Akarjátok-e, hogy 
megnyissuk azokat a kapukat, amelyeken keresztül meg-
erősödik hitünk, és mától rendíthetetlenül egyek leszünk?” 
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Egy Babba Máriához idézett felajánló imádságot követően 
és alapos előkészületek után Szelei Magdolna megnyitotta 
a dimenziókapukat, a korona- és szívcsakrákat, és ekkor az 
égi, isteni energiát kellett a résztvevőknek magukba fogad-
ni, áramoltatni, majd leföldelni a Földanyához, illetve szét-
teríteni ezt a szeretet-energiát a föld színén, eljuttatni a szent 
helyekhez az egész Kárpát-hazába. Szelei Magdolnaidővel 
arra biztatta a résztvevőket, hogy násztáncot járva lebegjék 
körbe az oltárt, majd násztáncot járva menjenek le a Föld-
anyához, végül táncolják körbe az Anyaországot, Mária-
kegyhelyeket, minden földrészt és földrajzi formát. Végül az 
egész galaxis szellemi világával együtt tiszteletüket tették a 
Mindenható Isten és királynője előtt, hogy a világegyetem, 
„a lent és a fent, a kint és a bent” nagy egyesülése megtör-
ténhessen. Majd égi áldásban részesülve keresztény imákat 
mondtak: először a Miatyánkot, azután a Most segíts meg 
Máriát, végül pedig az Üdvözlégy Máriát. Szelei Magdolna 
az egységért könyörgött még az égiekhez, majd miután főt 
hajtottak a Mindenható előtt, mindenki visszatért a dimen-
ziókapukon át a valós térbe és időbe.

Talán „áldozati résznek” is nevezhetnénk a szertartás 
következő állomását. Első lépésként körbelocsolták a Ma-
gyar Oltárt azzal a vízzel, amelyet Felvidékről, Délvidékről 
és Erdélyből hoztak, majd Szelei Magdolna az ősök hitére 
hivatkozva napáldozatot mutatott be, azaz a nap felé emelt 
fel egy nagy sajátsütésű kenyeret – „amit testvérnőm sütött 
a csíksomlyói Máriával” – és két üveg bort, amelyet később 
turulkupákba töltött (2. kép). Szelei Magdolna az áldozatul 
bemutatott kenyér és bor szimbolikáját e szavakkal vezet-
te be: „Krisztus szent teste, Krisztus szent vére! Általatok, 
veletek, és bennetek! Általam, bennem és velem! Eggyé lett 
isteni én: az igazság, a bölcsesség, a szeretet, a szerelem, a 
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szent tudás, és a szent akarat. Ezt vesszük ma magunkhoz! 
A mi Urunkra emlékezve, hét vezérünk szent vérével, az 
ősi földünk bora szentségében!” Egy kis idővel később még 
egyszer hangsúlyozta a szertartás vezetője: „Tudd, hogy ez 
Krisztus szent teste és szent vére! A Krisztus pedig tenma-
gad vagy! Egyesülsz önvalód legfelsőbb isteni valójával!”

2. kép Szelei Magdolna bemutatja a napáldozatot

Az áldoztatás segítőkkel több sorban zajlott . Aki csak 
szeretett  volna, odaállhatott , és törhetett  magának egy da-
rab kenyeret, amelyet borba mártva elfogyaszthatott . Szelei 
Magdolna ott  állt az oltár előtt , és ismételte a mikrofonba: 
„Krisztus szent teste, Krisztus szent vére, áldott  legyél test-
vérem!”. A szertartás végén a vezető elmondta még a Házi 
áldást, majd az „Isten áldja meg a magyart” kezdetű éneket 
közösen énekelték az ünneplők. Többször elhangzó áldá-
sokkal és néhány intelemmel zárult a szertartás.
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3. 3. A szertartás elemei, szimbólumai

3. 3. 1. Keresztény elemek
Első helyen érdemes kiemelni magának a választott dá-

tumnak a jelentését/jelentőségét. Szeptember nyolcadika – 
a szertartás napja – ugyanis a katolikus ünnepek sorában 
Kisboldogasszony napja, azaz Szűz Mária születésének ün-
nepe. Apró Juhász János által megfogalmazott „igaz törté-
neti szakrális leirat” (a Szögedi-szerre készített tájékoztató 
füzet) Babba Mária ünnepeként jelöli ugyanazt a napot. Ér-
dekes összemosódás figyelhető meg a kereszténység Mária-
alakja és az újpogány körökben több elnevezéssel is illetett 
istennő alakja között, akit Nagyasszonyként, a Mindenható 
vagy Öreg Úr királynéjaként, de legtöbbször Nagyboldog-
asszonyként vagy Babba Máriaként emlegetnek (a szertartás 
alkalmával valamennyi megnevezés elhangzott). Povedák 
(2010) is felhívja a figyelmet Szűz Mária alakjával kapcso-
latban arra, hogy hányféle elmélet, sokszor fantazmagória 
rakódik rá különböző szinkretista elképzelésekben. Ezek a 
színes elméletek többnyire Bobula Ida írásaiból eredeztet-
hetők, melyet mások is előszeretettel átvettek és hirdettek. 
Mária sokféle elnevezésének ténye a magyar nyelvben való-
ban utalás lehet a kereszténység előtti korból egy ősi isten-
anya-princípium tiszteletére, ez a fajta inkulturáció ismert 
a vallástörténetben is. Mária népi elnevezéseinek magya-
rázatára született elméletek azonban messzebbre mennek, 
Bobula például a sumér-magyar nyelvrokonság mellett való 
érveléshez használja fel a Boldogasszony megnevezés ma-
gyarázatát. Az új, mitológiákkal terhelt Mária-szimbólum 
népszerűségét – amelyről Povedák (2010) is beszámol – a 
Szögedi-szer keretében ünnepelt női istenalakok emlegeté-
se is alátámasztja. Szűz Mária alakja tehát nem egyszerűen 
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összemosódik a különböző narratívákban Babba Máriáéval, 
Anahitáéval, a Nagyboldogasszonyéval, hanem egyben a 
magyarok ősi kiválasztottsága mellett való érvelés eszközé-
vé is válnak a felsorolt istenanya-szimbólumok. 

A szertartás mind cselekményének, mind Szelei Mag-
dolna megfogalmazásában elhangzó kifejezéseinek, mind 
keresztény imádságainak tekintetében számos katolikus je-
gyet hordoz. A rítus maga – a katolikus liturgiára emlékez-
tető módon – bűnbánattartással kezdődött. Szelei Magdolna 
ezt az aktust a belsőszentgyónás kifejezéssel illette. Hason-
lóképp katolikus egyházi szertartások formuláit idézték kü-
lönböző, kérdés-felelet formájában elhangzó hitvallásszerű 
kijelentések. Az ezoterikus energiahívás és kiárasztás aktu-
sát katolikus imák sora követte. A Miatyánk egyetlen szavá-
ban tért el a keresztény egyházak által használt szövegfor-
mától: ez pedig a királyság szó kétszeri betoldásában érhető 
tetten, amely feltételezhetően az uralom aspektusa miatt 
válhat fontossá a nemzeti jelleget és vallásos elképzeléseket 
előszeretettel vegyítő újpogány szellemiségben. („Jöjjön el a 
te országod és királyságod”, valamint: „mert tiéd az ország, 
a hatalom, akirályság”). Az Úr imáját a Most segíts meg, 
Mária… kezdetű népi imádság követte, amelyben egyedül 
az erő szót cserélték ki szívre („a te erőd nem törik meg” 
helyett: „a te szíved nem törik meg”). Az Üdvözlégy Má-
riát azonban már a katolikus egyházi vallási gyakorlatnak 
megfelelő szószerintiségben követték. További, katolikus 
szertartást idéző szófordulatok: „általatok, veletek és ben-
netek” (katolikus liturgiában: „Őáltala, Ővele és Őbenne”). 
A szertartás idején elhangzott, Újszövetségből ismert fogal-
mak még a kőszikla és a tálentum. Az Ószövetségi zsoltárok 
kifejezésmódját pedig a következő megfogalmazás idézte 
az újpogány rítus alkalmával: „A barlangok, a hegyek és a 
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völgyek mind zengjétek a mi Urunk nagy dicsőségét”. Az 
„áldozás” során Szelei Magdolna ajkáról elhangzó szavak 
– „Krisztus szent teste, Krisztus szent vére, áldott legyél 
testvérem” – összevetve az egyház gyakorlatával látszó-
lag csak kisebb kifejezésbeli eltéréseket mutat. A katolikus 
hittartalom azonban teljesen elvész a cselekedet mögött, a 
külsőségek mégis nagyon erőteljesen a katolikus szertartás 
cselekményeit követték.  

3. 3. 2. Ezoterikus elemek
Az egyik legalapvetőbb ezoterikus fogalom az energia. 

A szertartás középpontjában is az energia lehívása, áramol-
tatása, leföldelése és szétterjesztése állt. A másik sajátosan 
ezoterikus gondolat a „minden egy” hirdetésében áll. Mi-
közben a részt vevők a szertartás elején a székelykapuk alatt 
fehér ruhában a dombtetőre ballagtak felfelé, a következő 
rövid éneket ismételgették: 

Egységben vagyok magammal, 
Egységben vagyok a világgal, 
Egységben vagyok mindenkivel,
Egységben vagyok a teremtéssel.

Ez az egység fejeződött ki a szertartás során az eklekti-
kus-istenalakokhoz kötődő viszonyulásban is: „Anyahi-
tünkben megerősödve egyesülhessünk magunkkal: magok-
kal.”; „Szolgáljátok őt-önmagatokat!”; A keleti vallásokból 
átvett szavak is inkább az ezoterikus fogalmi hálóhoz való 
kapcsolódásuk okán szerepeltek, mint például: a szívcsakra 
és a koronacsakra. Kategorikusan kijelentették, hogy csak 
fehér ruhában szabad részt venni a szertartáson. Bár nem 
magyarázták a fehér ruha szimbolikus jelentéstartalmát, az 
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ezoterikus cselekmények részeként az újjászületés, a szer-
tartás általi felébredés és megtisztulás értelmét joggal tár-
síthatjuk ehhez a kritériumhoz. Aranykapu, dimenziókapu, 
kódok, fénytölcsér, fényjárók, fényfaktálok, sík, tér, idő, 
mennyiség, minőség, sebesség, kvantumszint, atomszint, 
sejtszint mind-mind az ezoterikus nyelvhasználat gyakori 
kifejezései. A jelenség eklektikus jellegét színezi az a kont-
raszt, amely a modernül ható ezoterikus fogalmak és a nem-
zeti-vallási ősiséget kifejező szavak együtt említése során ta-
pasztalható. Igen szemléletes módon mutatja az ezoterikus 
és nemzeti jelleg keveredését a szertartásból kiemelt részlet: 

„Babba Mária, Nagyasszony, anyahi-
tünkben erősíts minket! Legyen meg az erő 
mindannyiunknak a szerben, a szerelemben 
alkotott ereje, amellyel megvalósítod sok ezer 
éves álmodat, teremtő erődet és akaratodat. A 
legfelsőbb isteni énedig van néhány szinted! De 
elérheted, ha hiszed, tudod, hogy egy vagy a 
fénnyel, és látod az utat, látod az erőt. A kitar-
tás benned van. Ne feledd, az ember Isten kép-
mására teremtett, és az ő képmása a teljesség 
egységében a te szabad akaratodból hordozott 
teremtő erődnek. Jól gondold meg, mire hasz-
nálod majd fel. Mert mindenkin számon kérik 
egyszer, hány talentumot kaptál, és mit viszel el 
az égbe.”

3. 3. 3. Magyarság mint motívum
 Apró Juhász János a Magyar napok rendezvényre 

készített „szakrális leiratban” (egy kis füzetben) a szertartás 
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helyszínét így jelöli: Szöged Vértó – magyar történelmi em-
lékhely, „A fény – a magyar föltámadás” emlékjele. A ma-
gyar jelleg átütő erejű, mind a névadás, mind az emlékhely 
fentebb bemutatott szoboralakjai a nemzeti-nacionalista irá-
nyultságot támasztják alá. Bár egyfajta alternatív történet-
írás tanújelei ezek az alakok, a közös értelmezési horizont 
nemzeti alapon keresendő. A szertartás központi istenalak-
ja, ahogy a részt vevők emlegetik: Babba Mária, Minden 
Magyarok Nagyasszonya, anyahitünkben megerősítőnk. 
Ennek az eklektikus istenanya-alaknak Szűz Máriához való 
kötődéséről már beszéltünk, ebben a fejezetben nemzeti ár-
nyalataira szeretnénk felhívni a figyelmet.2  Babba Máriának 
és metamorfózisainak legfőbb érdeme, hogy magyar. Az a 
hitvilág, amelynek tulajdonképpen csak a névváltozatok 
gazdagságának tekintetében színes figurája az anyaisten-
nő, az újpogány szellemiségben igazán attól értékes, hogy 
a magyar ősöké. Az elődök ősi hitének helyreállítása tulaj-
donképpen a magok újjászületésének záloga. A visszatérés 
az eredendően magyarhoz, a jövő sikerét is biztosítja. A 
szertartás is tulajdonképpen ezt az ősi magyar hitet igye-
kezett helyreállítani. A nemzeti jelleg tehát olyan motívum-
ként – narratívaként – volt jelen, amely képes a folytonos-
ságot megteremteni a dicső múlt és az ígéretes jövő között. 
A megújulás ezoterikus gondolata az eredendően magyar 

2 Povedák (2011a) felhívja a figyelmet arra, hogy a nacionalizmus és a katoli-
kus vallásosság összekapcsolódása már a két világháború közötti időszakban 
megfigyelhető Magyarországon. Ez a jelenség különösképp Szűz Mária, azaz 
a Patrona Hungariae kisméretű szoboralakjaiban manifesztálódik. A Magyar-
ország Pátrónája szobrok ugyanis mindig kifejezetten magyar szimbólumokkal 
vannak ellátva (pl. szent korona, magyar címer, Turul madár). Povedák (2011a) 
feltételezi, hogy a posztkommunista Magyarországon az elmúlt húsz évben terje-
dőben lévő újpogány mozgalmak többek között a 20. század eleji hazafias szimbó-
lumokat fedezték fel újra. Továbbá rámutat arra is, hogy a nacionalizmus gyak-
ran keveredik a nemzet „szakralizálásával” és az újpogány ideológiákkal.
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szakrális cselekményben találja reményének zálogát. Ab-
ban a szertartásszerű aktusban, amelyben istenalakjait és 
rituális cselekményeit többek között keresztény elemekből 
montázsolja össze, miközben magyarázza a keresztény au-
tentikusan magyar voltát. A hit tárgya nem az isten, hanem 
a nemzet: „Szent hittel hisszük Atyánk, hogy őseink vére 
nem hiába hullott.” A napáldozat pedig „őseink hite sze-
rint” lett bemutatva. A víz, amellyel az oltárt körüllocsolták, 
az elszakított magyar területekről érkezett: Felvidékről, Dél-
vidékről és Erdélyből. A kenyér a csíksomlyói Máriával sült, 
a bort pedig turulkupába és székely tányérba töltik. Nem az 
isten a szent, hanem a magyar vér, a magyar ősök: „Szent 
véreinkre! Szent őseinkre, Koppány vezér szentségére, Mag 
Úr energiájára!” A szertartás céljaként megfogalmazott 
női energiák helyreállítása, a mag nemzetség újjászületése 
többek között az ősök anyahitére való visszatérés által va-
lósulhatott meg, ahogy Szelei Magdolna fogalmazott: „Visz-
szaállítottuk a vérszerződés szerinti szentséget hitünkben! 
Visszatértünk jelenben az anyahitünkhöz.” Több vers és 
ének is elhangzott a szertartás idején, amelyben a női isten-
alak nacionalista motívumokkal gazdagodott.

4. A résztvevők motivációja

4. 1. A megkérdezettek bemutatása

Terepmunkánk alkalmával első sorban a hétvége csúcs-
eseményét, azaz a szertartást követően igyekeztünk minél 
több résztvevőt megszólítani, és próbakutatást végezve 
megkérdezni őket arról, hogy milyen motivációval érkeztek 
a rendezvényre, mit éltek át a szertartás alatt, mit jelent szá-
mukra ez a rendezvény. Beszélgetéseink alkalmával próbál-
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tunk arra is rákérdezni, hogy a jelenlévők valamilyen val-
láshoz tartozónak vallják-e magukat. Amennyiben nemmel 
válaszoltak, arra kérdeztünk rá, hogy tartoztak-e korábban 
valamelyik valláshoz. 

4. 1. 1. Beszélgetés egy középkorú hölggyel, aki 
LEMangURIA szabadmozgás és lélektánc 
tanár

A megkérdezett személy a rendezvényre zenész-gyógyí-
tó közösségével érkezett. Férje is elkísérte őt Szegedre, de a 
„szeren” nem vett részt, mivel „Ő nem tud ezzel mit kez-
deni, ezért így szoktuk megoldani, hogy ő elmegy a maga 
dolgára”, jelen esetben fürdőzni. 

A hölgy a péntek esti dobolásba kapcsolódott be, de a 
szombat déli szertartásban – bár jelen volt – mégsem vett 
részt, indoka a következő: „Nem tudok vele mit kezdeni. 
Hogyha ezt szeretném, akkor elmennék egy katolikus temp-
lomba. De oda sem megyek el ezért, hanem oda is másért 
megyek el. Nem érzetem most annak hiányát, hogy… Volt 
egy pillanat, amikor már éreztem, hogy ez nem az enyém, 
amikor le akarjuk kötni az energiákat és kódokat. Ez az én 
szabadságvágyamba, és ahogy én a világot élem, abba ez 
már nem fér bele, ez erős. Azt már megtanultam az elmúlt 
évek alatt, hogy ha azt érzem, hogy nem, akkor egyszerűen 
nem. Azt teszem, amit a szívem diktál. Fogom magam, és 
arrébb lépek, és kész.” 

A hölgy beszámolt arról is, hogy nagy ünnepekkor el 
szokott menni katolikus templomba, de hozzátette: „nem 
a szentmise miatt, hanem azért, mert az egy szent hely, és 
egyszerűen ott olyankor jó lenni.”A nyáron Csíksomlyón 
járt, ahol a szentmise keretében szentáldozáshoz is járult, 
erről ekképp számolt be: „Sok atya volt bent a tömegben, és 
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akkor utána volt az egyik barátnőmmel, hogy úgy egyszer-
re egymásra néztünk: menjünk? Menjünk! Odamentem, és 
akkor úgy egy ostyát a szájamba fogadtam… De ez ennyi 
volt részemről. Én itt kommunikálok a szívemen keresz-
tül, és egyszerűen nem tudok ezzel itt mit kezdeni, nincs rá 
szükségem. Nem tudom. Lehet, hogy ha többet tudnék róla, 
akkor igen, de nem is érzem. Azt sem érzem, hogy ebbe a 
misztériumba bele kellene ásnom magamat. Nem hozzám 
tartozik egyszerűen. És ennyi.” A későbbiekben szólt még 
arról, hogy ő a bűnnel nem tud mit kezdeni, és szerinte 
nincs szükség a bűnbocsánatra, hiszen ő állandó kapcso-
latban van az Istennel, aki mindent tud róla. Az áldozással 
kapcsolatban sem érti, hogy miért van arra szükség, hiszen, 
ahogy ő fogalmaz: „a fény táltosa, ahogy én hívom, vagy 
hívhatjuk Jézusnak is, ő itt van, bennünk él.”

4. 1. 2. Beszélgetés egy magyar szakos egyetemista 
lánnyal

Elbeszélése szerint volt már hasonló rendezvényen, za-
rándoklatokon a Pilisben, illetve ásotthalmi táborban, ahol 
szintén túrázásra és meditálásra is volt lehetőség. „Ezek a 
dolgok” azóta vannak, amióta elkezdett járni egy tanárához 
prána nadira, „ilyen energiaátadásos tanfolyamra.” 

A szombati szertartás nagyon tetszett neki, ennek okát 
a szellemi világ iránti érzékenységében látta: „Szóval, én 
eleve ilyen „elszállós” vagyok. Tehát ilyen, nem mindig tar-
tom a fizikai világgal a kapcsolatot, gondolom, érted. Ne-
kem nagyon tetszik az ilyen… új dimenziókban nyilvánul 
meg minden, és ezért eléggé bele tudok helyezkedni. Hát 
ilyen, mintha ilyen paradicsomi légkörben éreztem volna 
magam.”
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Kérdésünkre, hogy van-e valamilyen vallásos kötődése, 
azt válaszolta, hogy katolikus, de nem az a „templomba 
járó”. Hisz Istenben, szokott imádkozni, de az egyház sze-
rint nem gyakorolja a vallását. Bár régen volt egy időszak, 
amikor az egyház útmutatásait is követte, de most már nem, 
és hozzátette, hogy ez így jó neki. 

4. 1. 3.  Beszélgetés egy magyar tanárnővel
Azért jött el a rendezvényre, mert a kulturális szervező 

– Bombicz Mónika – felkereste őt, hogy szavalatával tegye 
színesebbé a programot. A tanárnő ugyanis az utóbbi idő-
ben mintegy civil tevékenységként rendszeresen szaval kü-
lönféle rendezvényeken, a szervezők is hallották már őt.

Jelen volt a szombati szertartáson, igaz, csak a domb-
oldalon állt, ahonnan nem lehetett hallani azt, amit Szelei 
Magdolna a dombtetőn mond. Mégis nagy élmény volt szá-
mára, ugyanis mellette álló kolléganője elájult, mégpedig 
azért, mert – a kolléganő bevallása szerint – ő egy érzékeny 
ember, és itt nagyon nagy volt az energiaáramlás. Beszél-
getőtársunk számára a legmeghatározóbb kolléganője fel-
ocsúdása volt az ájulatból. Ezt a történést a tanárnő úgy ér-
telmezte, hogy ez itt „mindenképp egy rendkívüli, kiemelt, 
ünnepélyes pillanat”-nak volt köszönhető. Az interjú alkal-
mával többször hangsúlyozta, hogy ő itt új, szüksége lenne 
információkra, de így ismeretek híján is rendkívül felkeltet-
te az érdeklődését első sorban az újonnan felavatott szobor-
csoport, hiszen ő ezekről a mitologikus alakokról még nem 
hallott, de mindenképp utána fog járni. 

Egyelőre az, amit tapasztalt a rendezvény szellemisé-
géből, neki nagyon tetszett, mert őszintének érzi, és mert 
nem találja politikától átitatottnak, ugyanis az olyan dol-
goktól irtózik. Az is nagy örömet okozott számára, hogy 
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olyan emberrel is találkozhatott, aki korábban mestere volt, 
nagyon hiteles személy az életében. Ennek ténye is növelte 
bizalmát a rendezvénnyel kapcsolatban. Azt látja, hogy egy 
nagy-nagy szereteteszme az, amelyet ezek az emberek kép-
viselnek, és hogy egy egészen más paradigma, mint amit ő 
ismer. Nagyon értékesnek találja, hogy egy olyan magyar 
tradícióhoz szeretnének ezek az emberek visszatérni, amely 
meghal, ha nem ápoljuk. 

4. 1. 4.  Beszélgetés egy középkorú hölggyel
A hölgy és partnere több éven át a fővárosban közgaz-

dászként élt, majd radikális életformaváltás mellett döntöt-
tek, és elköltöztek egy mindössze nyolcvan fős faluba, hogy 
önfenntartó-gazdálkodó életmódot folytassanak. A Szögedi-
szer hirdetésére az interneten találtak rá. Bár több ezoterikus 
tanfolyamba bekapcsolódtak már, és kisebb tűzszertartáso-
kon is részt vettek néhányszor, a szegedi alkalomhoz hason-
ló rendezvényen még nem voltak korábban. Azért is dön-
töttek úgy, hogy Kaposvár környékéről egészen Szegedig 
utaznak, mert nagyon szerettek volna tapasztalatot szerezni 
egy olyan szertartásról, amilyen a szombati volt, és amelyről 
már sokszor, sok helyről olvastak. Csábító volt számukra, 
hogy olyan előadók is szerepeltek a programban, akiket is-
mertek korábbról. Ilyen volt Szelei Magdolna és Jásdy Kiss 
Imre, aki az Arvisuráról tartott előadást. A pár nem csak az 
ezoterikus tanokkal foglalkozik, magyarságtudatuk ápolása 
és vállalása is tudatos az életükben. A hölgy eddigi tapasz-
talatai nyomán az ezotéria és a nemzeti jelleg jellemző össze-
kapcsolódására is utalt: „A magyar meg az ezoterikus do-
log, akár hol voltam, mindig összeért. Nem vált ketté, vagy 
ha esetleg úgy gondoltam, hogy ez csak ezoterikus, utána 
már rájöttem, hogy magyar is. Mindig összeért a kettő.”
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A szertartással kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy na-
gyon jó volt számára, bár kezdetben nehéznek érezte, fáradt 
is volt, idővel azonban sikerült felemelkednie és feltöltőd-
nie. Megjegyezte, hogy egyesek, akikkel beszélgetett, arról 
panaszkodtak, hogy negatív energiaáramlást is tapasztal-
tak. Ezt azzal magyarázták, hogy a szertartás során sok em-
bert „felemeltek”, akik nem voltak erre még felkészülve, és 
a tudatalattiból felszabaduló sérelmekkel, rossz érzésekkel 
nem tudtak mit kezdeni. A hölgy szerint ehhez is tudatosság 
kell, hogy az ember rátekintsen az érzelmeire, de ne hagyja, 
hogy a rossz érzések eluralkodjanak rajta. Egyébként arra a 
kérdésünkre, hogy mit ért ezotéria alatt, azt mondta, hogy 
erre pontosan nem tud válaszolni, hiszen az asztrozófiától 
az angyali kommunikáción át sokminden beletartozik, de a 
legtalálóbb jelző rá, hogy tudatos.  

A beszélgetés során szóba került, hogy a hölgy katolikus, 
és hogy partnerével régebben rendszeresen eljártak a kö-
zelükben lévő Benedek-rendi templomba. Mintegy fél évig 
katolikus közösségbe is jártak, amelyet nagyon szerettek, az 
atyát is nagyon szimpatikusnak tartották. De megjegyezte, 
hogy voltak saját gondolataik. Ők ugyanis már régóta rájöt-
tek, hogy tulajdonképpen minden egy. Dilemmáját a követ-
kezőképp fogalmazta meg: „végül is mi is ebben a kettős-
ségben voltunk, hogy úgy volt ez a Benedek-rendi közösség, 
ahova jártunk, hogy mellette volt többfajta Jézus-követési 
mozgalom, és akkor mindegyikben érzed a….., amit mond-
tam ugye, hogy minden egy. És akkor ezzel itt tényleg csak 
idén találkoztunk, tehát nem olyan régi, de sok más így, te-
hát a magyarságban kutatgattuk, olvasgattuk a dolgokat, és 
akkor ott nagyon-nagyon nagy Jézus szerepe, de az mindig 
egy-két árnyalattal eltért az egyházi képtől. Ettől függetle-
nül mi is jártunk, ugye, katolikus közösségbe, és ugye, ta-
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lán most jutottunk el oda, hogy úgy érezzük, hogy igen, egy 
sokkal szabadabb Jézus-követésnek kell lenni, mint ami az 
egyház szerint megy, de nyilvánvalóan ehhez, ami itt meg-
nyilvánul, az nyilvánvalóan csak a felszín, arra nagyon sok 
minden rakódik rá, a gnosztikus kereszténységtől kezdve az 
apokrif iratok olvasásán keresztül, nagyon sok mindenről 
lehet olvasni. És akkor az, hogy amit egyes ember vall Jézus-
ról, hogy az mennyire igaz, és mennyire megtartható, az itt 
most nem jön le azonnal, ahhoz kell a szélesebb tudás is.” 

A hölgy a katolikus vallásos gyakorlatból hiányolja az 
anyaközpontúságot. II. János Pál pápa épp máriás lelkülete 
miatt hosszú időn át nagyon közel állt a szívéhez. Elmondá-
sa szerint mostanában már keresztet is úgy vet, hogy abba 
az anyát is beleveszi valamilyen módon. A felsorolt kritikák 
ellenére a katolikus egyházat nem veti el, csak épp nem te-
kinti teljesnek. Partnere, aki a beszélgetés vége felé csatlako-
zott hozzánk, kifejtette, hogy eddig bármilyen vallással kap-
csolatban keresgélt, beleértve az ezotéria területét is, mindig 
arra a megállapításra jutott, hogy a lényeg tulajdonképpen 
ugyanaz. Épp ezért nem is érti, hogy miért van szükség any-
nyi vallási irányzatra. Véleménye szerint az a fajta gondol-
kodásmód, amit ő követ, engedi meg, hogy „szabadon és 
korlátok nélkül” kövesse Jézust. Ezt a szabadságot hiányolja 
a kereszténységből, valamint a gnoszticizmus és az apok-
rif iratok elfogadását, mert vélekedése szerint csak azokkal 
együtt lehet teljes a Biblia. Ő sem tartja teljesnek a katolikus 
egyházat, és az általa tanítottak kizárólagos követését. Bár 
gyermekkorában megkeresztelték, de soha nem élt igazán 
vallásos életet. Örül is, hogy nem mélyedt bele jobban a ka-
tolikus tanításba, mert akkor az csak „eltérítette” volna.
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4. 1. 5. Beszélgetés egy délvidéki középkorú 
hölggyel

A hölgy Szelei Magdolna révén jött el a Szögedi-szerre. 
Valaha a Lélek TV-n vagy a Hun TV-n hallotta őt beszélni, 
és mivel nagyon igaznak találta, ami Szelei Magdolna mond 
– mivel ő is élt már át hasonlót – ezért felkereste telefonon, 
később találkoztak, beszélgettek, a hódmezővásárhelyi elő-
adására is ellátogatott, és most már tulajdonképpen a szer-
vezők közé „keveredett”. Isteni vezetésnek tudja be a Szelei 
Magdolnával való találkozást. Foglalkozását tekintve újság-
író, de otthagyta az újságírást, elment festőnek, és most már 
„Isten tenyerén él”. Amikor van ihlete, akkor fest, egyéb-
ként nyelvápolással, hagyományápolással foglalkozik. Pró-
bálja megszervezni a maga kis közösségét. Többen járnak 
hozzá táltos masszázsra és szellemsebészetre. Kérdésünkre, 
hogy minek nevezné magát, azt válaszolta, hogy tanító, az 
élet tanítója.

A szertartással kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy ő már 
tudta, hogy mi fog történni, már érezte, fölkészült rá. Min-
den működött, olyan szinten, hogy „szinte nem hisz az em-
ber a szemének,hogy ez itt így itt van minden.”

Kérdésünkre, hogy volt-e valaha más vallással kapcsola-
ta, ezt válaszolta: „Hát én katolikusnak születtem. De nem 
tartom magam vallásosnak. Tudom Istent, de másképp. Az 
ószövetség ostoba, az újszövetség jöhet számításba, de amit 
másnak leírtak, és akik leírták, ők maguk nem tartják hozzá 
magukat, és nem fogadják el Jézust, akkor minek fogadnám 
el én, akinek leírták.” Azt javasolta, hogy Avatarát hallgas-
suk meg a You Tube-on, mert ő teológiát fejezett, minden-
ben benne van, mindent pontosan tud. A katolikus vallás-
sal szemben az ezotéria azért hiteles számára, mert abban 
„nincs evidencia, nincs az, hogy most neked azt mondták, 
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hogyha most elmondasz három Miatyánkot, meg beveszed 
az ostyát, meg mindent: kész, meggyóntál, felszabadítottak 
a bűneidtől, mehetsz tovább gyilkolni, amit akarsz.”

4. 1. 6.  Beszélgetés egy idősebb hölggyel
Bár Szegeden lakik, de nem a helyi hirdetésekből, szer-

vezőktől értesült a Magyar napokról, hanem egy budapes-
ti barátnője, aki ismeri Szelei Magdolnát, jelezte még két 
hónnappal ez előtt, hogy szer lesz Szegeden. Ezért amióta 
hallott a rendezvényről, szabaddá tette ezt a hétvégéjét. Tu-
domása van róla, hogy tavaly is történt itt valami a Vértó-
dombon, de annak közel sem volt ekkora propagandája, és 
„ez a tartalom messze nem jött le az akkoriban”.Megvallása 
szerint ilyen „alternatív” dolgokkal 2006 után kezdett el fog-
lalkozni. Akkoriban ugyanis négyszer volt tüdőgyulladása. 
Miután kiábrándult a hagyományos medicinából, termé-
szetgyógyászhoz fordult. Az alternatív gyógyászat kapcsán 
„jöttek ezek az információk.” Majd folytatta: „óhatatlan, 
hogy egy-egy ilyen kicsit másabb dologba is belebuktam, 
és hát igenis az a véleményem, hogy a magyar az magyar, 
és nem úgy magyar, ahogy tanultunk. Annál biztos, hogy 
több.” 

A szertartással kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon 
kíváncsian várta, és jól érezte magát. Bár megjegyezte, hogy 
korosztályának a zöme idegenkedik a Szögedi-szeren tör-
ténő programoktól, ő úgy véli, hogy: „aki egy kicsit is gon-
dolkodik, és ha az egészséges tudaton indulva kezd el fog-
lalkozni magával, akkor előbb-utóbb eljut oda, hogy ez ne 
legyen idegen.” Azt is megfogalmazta, hogy mindehhez az 
embernek időre van szüksége, hogy „megeméssze”, hiszen 
például a magyarsággal kapcsolatban is számos olyan fo-
galom hangzott el, amelyről ő még korábban nem hallott. 
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Az internetről kinyomtatta a programot, és elhozta magá-
val, hogy arra a lapra egy keveset jegyzeteljen, hiszen ennyi 
minden nem marad meg a fejében. Végül ekképp nyugtáz-
ta korábbi gondolatait: „Én nagy valószínűséggel azt mon-
dom, hogy inkább így igaz, mint amit tanultunk. […] Egyér-
telműen azt mondom, hogy nem szabad egy dolog mellett 
lehorgonyozni, és így látni. ”

4. 2.  A beszélgetések összegzése

Ebben a fejezetben a beszélgetéseink tartalmából kirajzo-
lódó hangsúlyos pontokra, közös motívumokra szeretnénk 
rámutatni.  Keressük azokat a szálakat, amelyek konkrét 
irányt adhatnak egy későbbi, témaspecifikusabb kutatás-
nak. Az értékelés három tematikus csoport köré szervező-
dik kérdéseink egyes területeihez igazodva. 

4. 2. 1.  Hívószó
Először is szerettük volna megtudni, hogy ki milyen in-

díttatásból érkezett a szerre, milyen szállal kapcsolódott az 
eseményekhez. A megkérdezettektől talán ebből a szem-
pontból érkeztek a legeltérőbb válaszok. Első interjúala-
nyunk a dobolás miatt érkezett közösségével, az egyetemis-
ta lány tanára révén, a magyartanár azért, mert felkérték, 
hogy szavaljon, a faluról jött pár tapasztalatszerzés miatt, 
a délvidéki hölgy azért, mert egészen közel áll Szelei Mag-
dolnához és az ő tanaihoz, egy helyi lakos pedig első sor-
ban egészségügyi problémái révén került közel ehhez az 
újpogány szellemiséghez. 

Azok számára, akik tudatosan a szerre jöttek, volt egy 
referenciaszemély, akinek a jelenléte „garancia” volt.  Első 
sorban Szelei Magdolna személye volt „hívószó” (délvidéki 
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hölgy, párjával érkező, helyi lakos számára), valamint az a 
tanár, akinek a személye nem csak a magyar szakos lány, 
hanem a „kívülállóként ide csöppenő” magyar tanárnő szá-
mára is rokonszenvessé tette már így ismeretlenül is az itt 
zajló eseményeket. 

4. 2. 2.  A rendezvény – elsősorban a szertartás – 
értékei

Bár a szertatást – ahogy a leírásban bemutattuk – számos 
szimbolikus elem szőtte át, a beszámolók többnyire az él-
ményre reagáltak: mennyire erős volt az energiaáramlás, 
(következményeképp: feltöltődés, rosszullét, pozitív és ne-
gatív energia-tapasztalat egyaránt társult hozzá), ezzel pá-
rosult a résztvevők oldaláról az „érzékenység” szempontja, 
vagyis az, hogy ki mennyire fogékony rá. Interjúalanyaink 
közül azok, akik valóban bekapcsolódtak a szertartásba, 
első sorban pozitív véleménnyel voltak a történtekről. Érde-
kes volt megfigyelnünk, hogy a dobolás alkalmaira érkező 
hölgy bár több szállal is kötődött az itt zajló eseményekhez, 
a szertartástól távol maradt, és megnyilatkozásában élesen 
elhatárolta magát az ott zajló eseményektől azzal érvelve, 
hogy ez az „szabadságvágyának” már sok.

 A rendezvényen, illetve a szertartás során is elhang-
zó, vagy implicit módon megnyilvánuló értékekről közvet-
lenül a szertartásra való reflexió alkalmával egyik beszél-
getőtársunk esetében sem esett szó. Azonban saját vallásos 
gyökereik felemlegetése kapcsán – vagy ha célirányosan 
arra kérdeztünk rá, hogy mit tart igazán értékesnek – több 
mozzanatot is kiemeltek. Bár az értékek felismerése és meg-
fogalmazása bizonyos szintű jártasságot és tudatos keresést 
is feltételezett. Az egyetemista lány például első sorban a 
szertartáson volt jelen, a hétvége többi előadására nem fi-
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gyelt. A szertartást is inkább érzelmi síkon közelítette meg. 
A magyartanárnőnek csak benyomásai voltak, az egészség-
ügyi problémákkal küszködő hölgy válasza szintén a „meg-
érzés” szintjén maradt: „inkább így igaz, mint amit tanul-
tunk.” Akik azonban tudatosan, kereső módon voltak benne 
ebben az újpogány eszmerendszerben, azok meg tudták ne-
vezni azokat az értékeket, amely miatt ez az orientáció, gon-
dolkodásmód hiteles és fontos a számukra. Meglátásaik, ér-
veik egyes pontokon épp a katolikus vallásgyakorlattal való 
összevetés kapcsán artikulálódtak, ezért erről a következő 
alfejezetben szólunk. 

4. 2. 3.  Katolikus Egyház kontra újpogányság
A Kaposvár melletti faluból érkező pár számára fontos 

érték volt magyarságtudatuk és meghatározó volt az a ta-
pasztalatuk, hogy az egyes vallások, felekezetek lényegi 
mondanivalója azonos. Így a Szelei Magdolna által is han-
goztatott ezoterikus gondolattal – miszerint minden egy – 
maradéktalanul tudtak azonosulni. Esetükben a választás 
és döntés szabadsága, a tudatosság (az ezotéria lényegére 
is ezt a szót használta a hölgy) az egyik legfontosabb érték.  
Ahol azt a teljes szabadságot és nyitottságot a különféle 
nézetekkel kapcsolatban maradéktalanul nem tapasztalták 
– például a katolikus egyházban – ott nem tudtak elköte-
leződni. Ráadásul úgy érezték, hogy a tudásnak nem azt a 
teljességét kapták, amire vágytak. A Szögedi-szer és az ál-
tala képviselt eklektikus nézetek a pár megnyilatkozásai-
ból úgy tűnik, megfelelnek igényeiknek: mind a magyarság 
tudatos felvállalásának, mind a sokszínű ismeretek (katoli-
kussal ellentétben apokrif és gnosztikus iratok elfogadása), 
mind az anya mint istenség hangsúlyozása (és nem „csak” 
Mária-tisztelet) mind pedig a szakrálist idéző cselekedetek 
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tekintetében (szertartás élménye, áldozás). A katolikus egy-
ház vallásgyakorlata bár megfér ebben a színes egészben, de 
csak egy töredékes út marad a sok közül. Az egzisztenciális 
keresés ebben a brikolázs vallásosságban válik teljessé szá-
mukra, legalább is megnyilatkozásaik ezt a következtetést 
engedik meg számunkra. 

A délvidéki hölgy találkozása az újpogány nézetekkel 
Szelei Magdolna televíziós szereplése alkalmával is az előb-
bi pár példájához hasonló mintázatot mutat. Amit hallott, 
azt igaznak találta, otthagyott mindent (munkahelyet, ko-
rábbi életformát), és Szelei Magdolnát és az általa képviselt 
nézeteket kezdte el követni. A katolikus vallásgyakorlattal 
ő is szembehelyezkedett. A délvidéki hölgy számára fon-
tos, hogy az ezotériában „nincsenek evidenciák” Ahogy 
Szelei Magdolna is fogalmazott a szertartás során: „Senki 
nem mondhatja meg helyetted, mi a te dolgod. Viszont te-
neked vállalnod kell mindazt, ami vagy, voltál, és leszel.”Az 
iméntihez hasonló, általános, nagy ezoterikus „elveken” túl 
a délvidéki hölgy számára nagyon fontos a magyarsága – 
akár csak a faluból érkezett pár esetében ‒, új életformájában 
is a magyar hagyományőrzés, anyanyelvápolás vette át régi 
tevékenységének a helyét. Úgy tűnik, hogy az ő esetében is 
a nemzeti jelleg és az arra rakódó többi tartalom képes egy-
séges egésszé szerveződni, és létértelmezését megalapozni.  

5. Következtetések

1. Tanulmányunk első részében a Szögedi-szer legfon-
tosabb programpontját, a szombati szertartást ismertettünk, 
majd az esemény keresztény, ezoterikus és nemzeti elemeit 
és szimbólumait próbáltuk összegyűjteni és értelmezni. Lát-
hattuk, miként olvadnak egymásba a különböző hagyomá-
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nyokból merített elemek, és ez által miként rajzolták elénk 
az újpogány jelenség valóban brikolázsnak nevezhető jel-
legét. Az említett három terület bár erőteljes összefonódást 
mutatott, a hétvége jelképeiben a nemzeti jelleg dominált. 
Hiszen amint az elemzés során is kiemeltük, a hit nem az Is-
ten felé irányult, sokkal inkább a magyar ősökhöz kötődött. 
A kereszténységből kölcsönzött Mária-alak is magyar nevei 
(Nagyboldogasszony, Babba Mária stb.) miatt vált fontossá. 
Talán a számos megnevezés gyakori ismételgetése is épp a 
magyar jelleg kiemelését szolgálta.  Az ezoterikus fogalom-
használat is az ősök hitéhez való visszatalálás szolgálatába 
helyeződött. Az ősi istenalakok és szokások sem attól vál-
tak fontossá, hogy pontos rekonstrukciói kívántak lenni egy 
régi hagyománynak, hanem mert magyarok. Így a magyar-
ság valóban egyfajta „szakrális entitássá” vált. 

2. A szakirodalom által felsorolt újpogány mozgal-
makat jellemző közös jegyek közül a Szögedi-szeren is va-
lamennyi felfedezhető volt: a Földanya tisztelete, a nemek 
egyenrangúságának hangsúlyozása, férfi és női Istenalakok 
egyidejű hangsúlyozása, valamint egy viszonylag meg-
engedő etikai alapelv: „tartsd be a nem ártás törvényét, és 
működtesd valóban a test-véri szeretetet.” – ahogy Szelei 
Magdolna fogalmazott a szertartás alkalmával. A nemzeti 
jelleg azonban sajátosan domináns szerepet kapott, amely 
a nyugat-európai újpogány mozgalmakra egyáltalán nem 
jellemző.

3. Az interjúk elemzése alapján arra a következtetés-
re jutottunk, hogy a motiváció szempontjából fontos volt a 
megkérdezett résztvevők számára egy referenciaszemély 
jelenléte, aki miatt a rendezvényre eljöttek, vagy aki által 
kapcsolódtak ezekhez az eszmékhez. A szertartásban – és 
egyáltalán a mozgalomban – felfedezett értékeket azok tud-
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ták jól artikulálni, akik nem maradtak az „élmények”, eset-
leg felszínesebb ismeretek szintjén, hanem bizonyos szinten 
már elkötelezett követőivé váltak ezeknek az újpogány esz-
méknek. Számukra a magyarságtudat mindenképp megha-
tározó, és ezen felül olyan értékeket, szempontokat nevez-
tek meg, amelyek jól illeszkedtek a mozgalom eklektikus 
jellegéhez, amely nagy fölfogásbeli szabadságot engedélyez 
követőinek, és csak minimális etikai alapelveket jelöl ki. 
Ezek az értékek a „nincsenek evidenciák” szabadságában, 
a teljes tudás sokszínűségében, a „minden egy” univerzális 
gondolatában testesültek meg.  

A további kutatás számára ígéretes téma lehet annak vizs-
gálata, hogy hogyan válik a bemutatott – sajátosan magyar 
újpogány eszmerendszer – az ember egzisztenciális kérdé-
seire adott adekvát válasszá. Érdekes lehet a nemzeti jelleg 
dominanciájának továbbgondolása is abból a szempontból, 
hogy elégséges-e valóban egyfajta ősi pogány hagyomány 
rekonstruálására való igény jelöléseként kezelnünk, vagy 
lehetséges más, a csoport vagy szubkultúra identitásának 
referens pontjaként tekintenünk rá. 

Interjúalanyaink nagy része beszámolt arról, hogy vala-
milyen szinten (vagy az által, hogy valaha részesült a ke-
resztség szentségében, vagy rendszeres templomba járó-
ként, katolikus közösségi tagként) kötődése van a katolikus 
egyházhoz. Az egyház számára tehát intő jel lehet ez a ku-
tatás a tekintetben, hogy lelkipásztori tevékenységében még 
nagyobb figyelemmel legyen híveire, akik számára valóban 
megtévesztőek lehetnek ezek az újpogány eszmék. 
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A Vesta-szüzek, Templomuk és a 
Vesta-szüzek Háza

Új szűz választása

A szent tűz védelmét hat hajadon lányra bízták a rómaiak, 
ők voltak a Vesta-szüzek (virgines Vestales). Vesta-szűznek 
csak a legelőkelőbb családok lánygyermekei jelentkezhettek, 
akik még nem töltötték be tizedik életévük, de hat évesnél 
idősebbek voltak. Árva, félárva, testi fogyatékkal született 
gyermeket soha nem választott ki a pontifex maximus (L. M. 
1902-1904). Eleinte kizárólag patrícius családok lányait ne-
vezhették ki, később már plebeius is lehetett, csak bizonyí-
taniuk kellett római polgárságukat (Hülsen 1906). Augustus 
ügyelt a Vesta-papnők számának megtartására, de i. sz. 
5-ben már rákényszerült arra, hogy felszabadított rabszol-
gák lányait fogadja be a papnői testületbe, mikor a felsőbb 
körök elutasították (Jones 1976: 219).A szülők tekintélyes 
hozományt kaptak lányaikért cserébe a császártól. Tiberius 
például 2 millió sestertiust adott a Vesta-szűznek kiválasz-
tott Corneliáért (Hülsen 1906), akit Scantia megüresedett he-
lyére választottak (Tacitus é. n.).

A kiválasztott jelöltek (capta) a Vesta-templommal szom-
szédos épületben (aedes Vestae) éltek teljes csendben, fegye-
lemben és mindenekelőtt szűzies erényben. Elsődleges fel-
adatuk a szent tűz oltalma és ápolása volt. A tüzet minden 
évben március 1-jén szították fel újra. Amennyiben a szent 
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láng év közben kialudt, az mind az államra, mind a felelős 
szűzre nagy veszélyt és szerencsétlenséget jelentett. A szü-
zet megvesszőzték, a tüzet pedig szigorúan előírt módon 
újragyújtottak. A Vesta-papnő, aki szüzességét elvesztette 
(incenstius), elevenen eltemették a Campus Sceleratuson, a 
vétkes férfit pedig halálra korbácsolták (L. M. 1902-1904).  
Ürögdi véleménye szerint Róma hosszú ókori történetében 
körülbelül tízszer került sor élve eltemetésre(1969: 116). Vé-
leményem szerint lényegesen többször.

Feladataik

 A papnők a harminc év alatt elsajátították a bonyolult 
szertartásokat, és az idősebbek feladata volt az újonnan ér-
kezett fiatal papnőknek átadni a tudást. Kötelességük volt a 
tanítás mellett az ima és a tűz őrzése.(Ürögdi 1969: 116).

A Vesta-szüzek a szent láng mellett gondoskodtak a ri-
tuális vízről is, ami csak forrásvízből való lehetett, amit ők 
maguk merítették minden nap a Porta Capenán az Egeria 
forrásból speciális edényekbe, amiket út közben nem tehet-
tek le. Ezzel a vízzel készítették a szent tűzön a szent táp-
lálékot, főzött sót (muries) és szentelt tönkölyt (far pium), 
aminek szemeit májusban gyűjtötték és őrölték meg. Ezek 
keverékéből készült a mola salsa nevet viselő áldozati étel, 
ami mindig az előző évi termés legkorábbi kalászából ké-
szülhetett (L. M. 1902-1904; Worsfold 1997: 32). A mola salsa 
a lejegyzések alapján sós ostya vagy torta lehetett, szárított 
tönkölybúzából készült, amit Európa hegyvidékes terüle-
tein termesztettek. Még Numa uralkodására nyúlik vissza 
bevezetése, mint vér nélküli áldozati forma (Worsfold 1997: 
34).Ezt az év három napján készítették el: február 15-én, jú-
nius 9-én és szeptember 13-án, majd a templom éléskam-
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rájában a Penus Vestae-ben tárolták. Darabokra törték, és 
ebből hintettek az áldozati állatok fejére (immolare) (L. M. 
1902-1904).

A szent láng védelme mellett a Vesta-szüzeknek több 
feladatkörük is volt. Számos ünnepen vállaltak szerepet a 
szertartások lebonyolításában, például Parilia napján, ápri-
lis 21-én Róma alapításának emléknapján, ezen az ünnepen 
Róma harminc terén a harminc curia képviselői tüzet gyúj-
tottak, ebbe hintett egy ősi receptű folyadékból egy Vesta-
papnő. Argei ünnepén a többi papi testülethez csatlakozva 
segítettek összegyűjteni az összekötött kezű és lábú szalma-
figurákat és a Tiberisbe dobni (Hahn 1975: 96). Az „Októbe-
ri ló” ünnepen, amikor a nyertes lovat feláldozták, vérével 
a Vesta-szüzek végeztek szertartást (Matyszak 2008: 113). 
Worsfold (1997: 25) ezzel ellentétesen viszont állítja, hogy 
soha nem vehettek részt élő áldozat bemutatásán. Amikor 
i. e. 80 és 70 között a patrícius Lentulust Mars isten papjává 
(flamen) választották, tizenhat fős díszvacsorát rendeztek 
tiszteletére a pontifexek és Vesta-szüzek (Csokits 1999a). 
Kiemelt tiszteletük jelzi, hogy a Colosseumban a legalsó 
és egyben legnagyobb páholy a császárt illette (pulvinar), 
közvetlen szomszédságában volt a Vesta-szüzek páholya 
(Ürögdi 1969: 227).

Kiváltságaik

 Nagy tisztelet övezte őket, a szigorúan betartott caesari 
törvény egyedül nekik engedélyezte, hogy nappal gyalog-
hintóban közlekedjenek Rómában. Még a consulnak is, aki 
Róma első magistratusa volt, ha találkozott velük, akkor 
neki is ki kellett térnie a szüzek elől, nehogy útjukat állja. Ha 
elítélt bűnözőre pillantottak véletlen, azt azonnal szabadon 
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kellett engedni, mert a tiszta papnő puszta pillantása is elég 
volt, hogy megtisztítsa az elítéltet (Ürögdi 1969: 116).

Harminc év után visszatérhettek a polgári élethez, akár 
férjhez is mehettek, ám a római férfiak körében az a babona 
élt, hogy a féltékeny istenek lerövidítik a férjek életét. Az is 
lehetséges, hogy az ateista férjek nem voltak keresett partik. 
Mindkét szolgálhat arra magyarázatul, hogy számos Vesta-
szűz soha nem ment férjhez, többen megmaradtak a letelt 
idő után is papnői tisztüknél (Matyszak 2008: 101). Worsfold 
(1997: 24) megemlíti Occiát, akinek nevét Tacitus őrizte meg, 
i. sz. 19-ben: ötvenhét évig volt papnő és mutatott be szer-
tartásokat. Egy másik ismert papnő Junia Torquara hatvan-
négy éves volt mikor ráruházták a főpapnői tisztet. Claelia 
Torquata harminc éven keresztül irányította a rendet i. sz. 
225-257-ig. Flavia Publicia i. sz. 257-283-ig tevékenykedett 
(Worsfold 1997: 24).

Szolgálataikért rendkívüli jogokat élveztek. Lictor ment 
előttük, díszőrség és védelem céljából. Ha valaki megsér-
tette őket, akkor halállal lakolt, puszta szavuk egyenértékű 
volt az esküvel, és szabadon menthettek fel foglyokat. Bíró-
ságokon eskü nélkül is vallomást tehettek, bármit ajánlottak, 
mind a politikai életben, mind a katonai karrierben megha-
tározó volt. Vagyonuk felett saját maguk rendelkezhetnek, 
végrendeletet írhatnak, gyám felügyelete nélkül (Borzsák 
1986: 23), függetlenül intézhetik ügyeiket, akár a három-
gyermekes anyák, írja Plutarkhosz (é. n.: Numa 10). I. sz. 
23-tól a senatus határozata értelmében, valamint Suetonius-
nál (é. n.: Augustus 44) Augustusnak hála, a színházakban 
díszpáholyt kaptak (Csokits 1999b). A rómaiak közül csak 
a legelőkelőbbek temetkezhettek a város falain belül, csak a 
császárok, a Valerius család és a Vesta-szüzek rendelkeztek 
ezzel a joggal (Matyszak 2008: 19).
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A Vestalia ünnepe

A Vestalia ünnepe Rómában, minden év június 7-15-ig 
került megrendezésre. Tetőpontja június 9. volt. A minden-
napi kenyérért ilyenkor mondtak köszönetet Vestának (L. 
M. 1902-1904).

A legenda Numa király nevéhez köti, hogy minden 
collegiumot egy istenség védelme alá helyezett. Vesta júni-
us 9-i ünnepén a molnárok és pékek, és minden más, tűzzel 
dolgozó védnöküknek tekintette az istenséget (Ürögdi 1969: 
116). Maga a Vestalia június 7-től 15-ig tartott. Június 9-én 
a férjes asszonyok beléphettek a templomba, hogy áldoza-
tot mutassanak be. Ezt a hónapot szerencsétlennek tartot-
ták egészen addig, míg meg nem tisztították a templomot 
az ünnep utolsó napján, június 15-én (Matyszak 2008: 104). 
Ovidius (1986: 124-125) részletesen ír az ünnep külsősége-
iről is. Ekkor kenyérfüzéreket tettek a szamarak nyakába, 
és virágfüzérekkel díszítették a malomköveket (Worsfold 
1997: 44).

Ruházatuk

A Vesta-szüzek ruházata külön figyelmet érdemel: min-
den ruhaneműjük fehér volt, hajukat magasan felkontyolták 
a fejük tetejére és fehér gyapjú szalaggal (vittae) fogták ösz-
sze. Valahányszor áldozatot mutattak be, fehér fátyolba bur-
kolóztak (suffibulum). Szobraikon jellemző az apácafátyolra 
emlékeztető fejtakaró (L. M. 1902-1904). Ruhájukat öv tartotta 
össze. A Vesta-szüzek házának feltárása során talált szobrok 
alapján rekonstruálták a főpapnők viseletét is. Stólájuk felett 
egy pallium nevű palástot viseltek, ezek is fehér gyapjúból 
készültek, fejük tetejét befedték, csak homlokuk és hajukból 



73

A Vesta-szüzek, Templomuk és a Vesta-szüzek Háza

egy keskeny sáv volt látható, a többit egy kockás anyagból 
készült fátyol, suffibulum fedte, amit fibulávalrögzítettek. A 
pártájuk alatt hat fonatot viseltek, ami vélhetően nem a saját 
hajukból készült, ezekbe rituális vörös és fekete gyapjúfo-
nalat is belefontak. Ezt a régimódi és kényelmetlen viseletet 
- ami feltételezhetően hő-védő funkcióval bírt a szent tűz 
közelében – életük minden napján viselniük kellett, ellentét-
ben más hajadonokkal, akik hasonlót csak esküvőjük napján 
öltöttek magukra, hogy jelezzék ártatlanságukat, és elnyer-
jék az istenek kegyét (Hülsen 1906).

A római pogány kultúra IV. században bekövetkezett 
hanyatlása magával sodorta a papnőket is. A legsúlyosabb 
csapást Gratianus császár intézkedései jelentették, aki nem-
csak, hogy megvonta az állami támogatást minden pogány 
kultusztól, a korábbi állami ünnepektől, hanem elvette a po-
gány papok adómentességét és kisajátította a Vesta papnők 
rezidenciáját is. (Havas-Hegyi-Szabó 2007: 639).

Vesta temploma

A kultusz ősiségét mutatja, hogy a templom Róma 
szakrális-politikai központjának, a Forum Romanumnak a 
legősibb központjában, a comitum- Regia - Aedes Vestae ál-
tal alkotott kitüntetett helyen épült fel.

A körtemplom maga volt az egész polgárság szent tűz-
helye, és egyben az egész állam rituális központja is. Őrzője 
kezdetekben a királyi rangra emelt pater familias, majd a 
pontifex maximus lett. 

A kört formázó alapot számos tufaréteggel vették körül 
(Hülsen 1906). A Vesta-szüzek épülete mellett állt a Regia, 
ami előbb a király, majd a pontifex maximus hivatali épü-
lete volt. Augustus korától a pontifex maximus tisztségét 
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mindig a császár birtokolta (Ürögdi 1969: 56). Nem volt a 
templomban az istennőnek szobra, csak a szent tűz jelké-
pezte az isteni jelenlétet. A tűzhely mögött állt az éléskamra, 
azaz a penus Vestae, ezt fali kárpittal fedték le. Itt tartották a 
Birodalom szimbólumait és a Római Birodalom hatalmának 
zálogát: például a Palladiumot, amit a mitológia szerint még 
Aeneas mentett meg az égő Trója falai közül (Hülsen 1906). 
Legnagyobb kincse azonban maga a szent láng volt (L. M. 
1902-1904).

 Férfiak, eltekintve a pontifex maximustól, nem léphettek 
be ide, még az asszonyok is, csak kizárólag az év egyetlen 
napján, a Vestalián, amit július 7. és 15. között rendeztek 
meg. A templom több alkalommal is a tűz martaléka lett. 
Például i. e. 410-ben és 241-ben. Ebben az időben divat volt a 
templomokat szalmatetővel ellátni és fonott nádból megépí-
teni. Ezzel kívánták utánozni a régi parasztházakat, ilyen-
ben nevelkedett Romulus városalapító is (Hülsen 1906). 
Egy ízben Augustus is újat emelt a régi templom helyére, 
mikor ismételten leégett (Maskin 1953: 454). Később, mikor 
már a Birodalom idején teljesen kőből és fémrögzítésekkel 
kezdtek építkezni, többször elpusztult, vagy megsérült. 
Például a Nero idei nagy tűzben semmisültek meg a benne 
őrzött római házi istenek képmásai egyéb régi kincsekkel, 
tekercsekkel (Tacitus é. n.). Hasonló károkat szenvedett a 
Commodus uralkodása alatti tűzvészben is i. sz. 191-ben. 
Utoljára és szinte alapjaitól Septimius Severus és felesége 
Julia Domna újíttatták fel az épületet, és a legtöbb ma is lát-
ható rom ebből az időből való. Valószínű, hogy korinthoszi 
rendű peripterosszá is ekkor építették át (Hülsen 1906).

A templomot i. sz. 394-ben Theodosius császár záratta 
be. A 8-9. században már bizonyosan romokban állt. A rene-
szánsz idejére a templom helyét teljesen elfelejtették. Csak 
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találgatták, hol állhatott, voltak tudósok, akik a Ponte Rotto 
(Forum Boarium) melletti kis köralapú templomot, mások a 
Palatinus lábánál lévőt hitték a Vesta templomnak. A Forum 
Boariumon állót ma már biztosan azonosították az egyik 
Herculesnek szentelt templommal, de ennek ellenére még 
modern útikönyvek, vagy tankönyvek képi illusztrációi is 
gyakran Vesta templomaként tüntetik fel. Egészen 1872 és 
1901 közötti feltárásáig pontos helye és építésmódja nem 
volt ismeretes (Hülsen 1906).

Maga a templom egy 46 római láb (14,02 méter) átmérőjű 
pilaszterekkel díszített alapzaton állt. A bejárati ajtó keletre 
nyílt. A néhány, még ma is látható lépcső, a porticusba, azaz 
az előcsarnokba vezetett. Ez vette körül a cellaszerű belső 
szentélyt. Maga a porticus hihetetlenül szűk volt, csupán 
esztétikai feladata volt. Az oszlopok közötti részt fémrácsok 
kötötték össze. Az érméken és egyéb ókori ábrázolásokon, 
például domborműveken is láthatóak ezek a fémrácsok, és 
több oszloptöredéken még fellelhető illesztésük nyoma. A 
bejárati két oszlop között fémkeretben hatalmas faajtó állt. 
Ezt a fémkeretet is az oszlopokhoz erősítették. Ennek nyo-
mai is megtalálhatóak az oszloptöredékeken. Az oszlopok 
talapzatait szegélydíszekkel, és áldozati eszközöket és papi 
jelvényeket ábrázoló frízekkel dekorálták (Hülsen 1906).

A templom építészeti különlegessége, hogy a porticust 
lezáró mennyezetpárkány, főpárkány, ami és a cellán be-
lüli fríz egyetlen tömb márványból lettek kifaragva. Ezek 
9 láb (2,74 méter) hosszúak voltak, de egy se maradt fenn 
épen, de sok oszloptöredék ma is látható. Feltételezik, hogy 
a kupolaszerű tető középpontjában kör alakú nyitott rész 
volt, ez több érmeábrázoláson is megjelenik. Valószínűleg 
fénybeeresztési funkciója volt, és itt kapott oxigént az örök 
tűz, s távozhatott annak füstje is. Rajta egy virág mintázatú 
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fém-fedél volt, ami viszont megakadályozhatta, hogy az eső 
vagy a szél eloltsa a tüzet(Hülsen 1906).

A templom bejárattal szemben álló hátsó részében volt 
a Vesta-szüzek „konyhája.”. Akkorka volt, hogy csak épp 
egy ember beléphetett. Az ásatások során fedeztek fel itt egy 
trapéz alakú vermet, amit favissanak neveznek. Ennek léte 
támasztotta alá azt a feltételezést, miszerint a szent tűz nem 
lehetett pontosan a templom középpontjában. A verem nagy 
valószínűséggel hamu és szeméttárolásra szolgált, és min-
den évben csak egyetlen napon tisztíthatták, június 15-én, a 
Vestalia ünnep utolsó napján. Az innen származó szemetet 
meghatározott helyre vitték, a Clivus Capitolinusra, és ott 
öntötték a Tiberisbe (Hülsen 1906).

A törvény nem engedte, hogy az istennő szobrát a temp-
lomban tárolják, ezért az aediculában állt. Az aediculaegy 
külön része volt a templomnak, itt tartották az istenszob-
rokat. Két márványoszlop tartotta, a párkányzatán körbefu-
tó felirat szerint i. sz. 2. század első felében újították fel a 
senatus, a római polgárok és az állam költségén. De nem 
minden templomnak volt aedicula része. Az aedicula egy 
önálló „műfaj”, eredetileg útkereszteződéseknél állt, szen-
tély ami az istenség képmását őrizte. A Vesta-templom mel-
letti aediculáról feltételezik, hogy a Via Sacra és a Clivus 
Vestae kereszteződésének szentélye volt, és hasonló feltéte-
lezés az is, hogy Vesta szobrát őrizték benne, ugyanis nem 
volt szokás az istennő ábrázolása – szemben papnői képmá-
saival (Hülsen 1906).

Az aedicula mögött hatalmas mészkő lépcsősor vezetett 
fel a Vesta-szüzek házához (Hülsen 1906).Ezen a templomon 
kívül volt még egy sokkal régibb temploma is az istennőnek 
Laviniumban, a mitológia szerint ide hozta Aeneas anno 
a Palladiumot, és itt zajlott a consulok és főbb államtiszt-



77

A Vesta-szüzek, Templomuk és a Vesta-szüzek Háza

viselők áldozatbemutatása (L. M. 1902-1904).I. sz. 394-ben 
bezárták a Vesta-templomot, ezzel lett vége egy ezer éves 
vallásnak és mítosznak (Maróti 1999).

Vesta-szüzek háza

A papnők lakóhelye nagy volt, tágas és világos, ugyan-
akkor kolostorszerűen zárt is. Általában Atrium Vestae-
nak nevezik. Nagy udvara volt, hatalmas oszlopcsarnok-
kal (Hülsen 1906). A császárkorra udvarának négy oldalát 
oszlopokkal vették körül, az udvar közepén szökőkutak és 
medencék álltak (Matyszak 2008: 101).  Maradványainak 
nagy részére 1883-84 között akadtak rá, de nyugati szár-
nyát csak később, 1901-ben tárták fel a S. Maria Liberatrice 
pusztulása után. A területen ma is zajanak ásatások. I. sz. 
382-ben Gratianus császár kisajátította a Vesta-szüzek tulaj-
donát, házuk előbb az uralkodó rezidenciája lett, majd a pá-
pák hivatalává avanzsált. Talajszint feletti maradványaiból 
a legöregebb az i. sz. 1. századra datálható, talajszint alatti 
maradványai a régi Regiával mutatnak rokonságot díszíté-
sükben és kőzet-anyagaikban. Ennek alapján azt állapították 
meg, hogy régi házuk sokkalta szerényebb volt, mint ame-
lyiknek maradványai ma is ismertek. A korai Atrium Vestae 
közelében, a Palatinus lejtőinek lábánál, a Nova Via mellett 
feküdt szent ligetük, a Lucus Vestae. Ez az idők folyamán 
eltűnt, és lakóházakat építettek rá. (Hülsen 1906).

A Vesta-szüzek házában három szobatípus különböztet-
hető meg, amelykről feltételezhető, hogymás-más korszak-
ban épültek. A legrégebbiek az 1. századból származnak 
az épület keleti részén, és nagy valószínűséggel hivata-
li helységekként funkcionáltak. A déli és nyugati szárny 
vélhetően fiatalabb, körülbelül az i. sz. 2. században épült 
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helyiségei nappaliként működhettek, az északi szárny pe-
dig a Septimius Severus kori templomrestaurációkkal egy-
szerre készülhetett. Itt álltak a kevésbé fontos helyiségek. 
Az udvar, vagy más néven Atriumvagy Peristylium szintén 
Septimius Severus idején érte el végső alakját. Hogy kiküsz-
öböljék az udvart körülölelő épületek magasságbéli különb-
ségeit, kétsoros, egymásra épített oszlopsorokkal takarták 
ki őket, amik között nem volt emeleti járda, csak hatalmas 
beltér. Az udvaron több darab méteres hosszúságú vízgyűj-
tő medence állt, ezek is a Severus-i újítások közé tartoztak. 
A legnagyobb nyolcszögletű medence valószínűsíthetően 
csak az udvar elkészülte után lett feltöltve. Nagy csempék-
kel volt kirakva, maradványai ma is fellelhetők. Ez az udvar 
egyfajta „kertként” is funkcionált, emléket állítva a Lucus 
Vestaenek(Hülsen 1906).

 Az udvar legnagyobb ékességét az egykor élt főpapnők-
nek (virgines Vestales maximae) állított szobrok adták. Az 
oszlopcsarnokban álltak, talpazaton, amiken feliratokban 
emlékeztek meg elhivatottságukról és erkölcsi tisztaságuk-
ról. A legtöbb szobor a nyugati szárny sarkában állhatott. 
1883-ban fedezték fel az Atriumnyugati részében az egy 
halomba összehordott, összetört szobrokat. Alulra tették a 
talpazati feliratokat, ezeken feküdtek a megcsonkított tor-
zók, a résekbe pedig beletömték a letört karokat, lábakat. 
Az elhelyezés alapján feltételezhető, hogy egy középkori 
mészégető medencébe dobták ki őket. Szinte lehetetlen vál-
lalkozás az amúgy is darabokra tört szobrokat felirataikkal 
összepárosítani. Az egyetlen kivétel Praetextata Crassi filia, 
akinek apró talpazata volt és felirata Severus idejéből való. 
A szobrok a Vesta-főpapnőket hivatalos viseletükben örö-
kítették meg. A legjobb állapotú szobor, amit az Atriumban 
találtak, egy bizánci nyakláncot viselt, de ez nem volt hiva-
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talos öltözetük része, bizonyára egy császár ajándéka volt. 
A többi szobor között található egy szakállas férfialak, talán 
valamelyik császárt ábrázolja (Hülsen 1906).

 A ház északi részéről alkotott képek csupán feltételezé-
sek, túlságosan sérült ahhoz, hogy bizonyosak lehessünk 
egykori funkciójában és kinézetében. Ugyanezen szárny 
keleti felében állt egy négyszögletű oltár, amit hamuból és 
az áldozatok maradványaiból építettek. Díszítése azonos a 
legrégibb épületrész dekorációjával. A mellette álló szoba 
egyik falában mélyedés van, és itt lehetett egy nyitott udvar-
rész is, benne egy nyári triclinium-mal. A bejárattal szemben 
talapzat áll, de szobra nélkül, rajta latin felirat, ami ékesszó-
lóan ír a Vesta-szűzről, akinek emlékére állították. Ez Flavia 
Publicia főpapnő tiszteletére készült, magasztalja erkölcsös-
ségéért, és az összes szent rítus kitűnő ismeretéért és bemu-
tatásáért, valamint azért hogy mindenkor az állam hasznát 
szolgálta. A keleti szárny nagy valószínűséggel nem sérült 
a Nero korabeli tűzben. Itt négy lépcsőn lehet a szobákba 
jutni, ezt tablinum-nak nevezik. Eredetileg bizonyosan don-
gaboltozattal fedték, padlózata márvány lehetett, minden 
helyiségnek minden oldala három kisebb, nyitott helyiségre 
nyílt. Raktárakként funkcionálhattak. Eleinte úgy hitték, itt 
lakhattak a papnők. Itt a hatos szám csupán véletlen. Va-
lószínűleg minden Vesta-papnő rendelkezett eggyel, és itt 
tartotta személyes szent tárgyait. Ezen szobák közelében is 
volt egy nyitott udvarrész, mely háztartási célokat szolgál-
hatott. A déli szárnyban a szobák között folyosó húzódik, 
ezek sokszor átépítésre kerültek. Az első helyiségben állt 
egy pékség, mellette a szomszédos szobában vulkánkőből 
készült malomkő állt. Ezekben a helységekben a padlózatot 
megemelték, hogy óvják a nedvességtől. Mikor 1899-ben a 
hátsó szobában ezt a magasított padlózatot felszedték, gyö-
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nyörű márványmozaikra bukkantak, ami nagy valószínű-
séggel az i. sz. 2. században készült. Innen lépcső vezetett 
fel az emeleti zárt szobákba. Itt lehettek a hálószobák. Ebben 
a szárnyban számos fürdőszoba is található, a fűtőszerkeze-
te is tisztán kivehető, nyitott tűzhelyek álltak a folyosókon. 
Itt állt egy márvánnyal fedett szökőkút is. A kilátás a Sacra 
Viara, illetve Maxentius basilicájára nyílt. A lépcsőház nagy 
része megmaradt. Első szintnek elkülöníthető a földszint, 
de összesen öt szint különíthető el. A papnők és nagyszámú 
szolgahaduk, a legfelső emeleten, a Palatinus oldalán lak-
hattak. A padlózat felszedésekor rengeteg késő-római érmé-
re bukkantak itt, főleg Anthemius (467-472) idejéből. Ez a 
lelet már az épület császári hivatalként való használatát jelzi 
és arra utal, hogy a kultikus használat után azépület északi 
szárnyát piaci árusok bérelhették (Hülsen 1906).
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Kapisztrán János kapcsolata a 
magyarokkal az 1456.évi keresztes 

hadjárat szemszögéből

1. Bevezető

Kétségtelen tény az, hogy, ha Nándorfehérvár 1456. 
évi eseményeinek sorozatát, illetve a keresztes eszme je-
lenlétét kutatjuk, akkor megkerülhetetlen Giovanni de 
Capistrano munkássága és személyisége. Fontos eloszlat-
ni azokat az általánosan elterjedt, sokszor ködbe burko-
lózó nézeteket, amelyeket még napjainkban is többször 
hallhatunk. Illetve amelyeket már a korabeli krónikások 
is néha túlzóan vetettek pergamenjükre. Ha tisztán sze-
retnénk látni Kapisztrán tevékenységét, keresztes hadjá-
ratot szervező munkásságát, vagy nagyhatású prédikációs 
munkáit, akkor felmerülhetnek kétes kérdések szerepére 
vonatkozóan. Vajon ő akarta megindítani a kereszteseket 
az ostrom alatt? Vajon eredeti célja a török elpusztítása 
volt? Minden esetben engedelmeskedett a római Kúria 
rendeleteinek?

Annyi bizonyos, hogy, míg az 1456-os és az azt megelő-
ző Nándorfehérvári eseményeket nem tartják a történészek 
egybehangzóan keresztes hadjáratnak, addig a Kapisztrán 
Jánossal foglalkozó kutatók több esetben,mint keresztest 
említik Kapisztránt. 
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Hogy bebizonyítsuk Nándorfehérvár 1456. évi diadala 
és az arra való készületek keresztes hadjáratnak minősül-
tek, meg kell vizsgálnunk Kapisztrán hozzáállását az ese-
ményekhez és a Kúriával való kapcsolatát is. Ezen kapcso-
lat alatt azt értem, hogy milyen feladatok, kinevezések és 
megbízások érkeztek a Szentszék felől Kapisztrán részére 
mind magyarországi, mind pedig németországi tartózkodá-
sa alatt. Ugyanis sok esetben a pápai utasítások, vagy a Kú-
riához tartozó emberek önmagukban is meghatározhatják 
egy ilyen mértékű hadi vállalkozás minősíthetőségét. Így 
felvetődik a kérdés vajon keresztes hadjáratról vagy csak 
védekező jellegű katonai akciókról volt szó. Ezen túlmenő-
en fontos megvizsgálni Kapisztrán Jánosnak a magyarokkal 
való viszonyát is.

Ezeknek az adatoknak és tényeknek a feltárására csak a 
múlt században élt kutatók munkásságát hívhatjuk segítsé-
gül. Két monumentális mű említhető meg: Fraknói Vilmos 
(1902), aki a Római Szentszékkel kapcsolatosan végezte 
kutatásait,illetve Bölcskey Ödön (1924), aki Kapisztrán Já-
nos életével foglalkozott. A közelmúltból Kulcsár Pétert 
(1987) kell megemlíteni, aki Kapisztrán János életét is ku-
tatta.

2. Kapisztrán János pápai kiküldetései

Több műben is ismertetik Kapisztrán inkvizítori tevé-
kenységét még az 1456 előtti időszakból. Ez a kutatásunk 
számára nem jelentős, azonban nem hagyhatjuk nyitva azon 
kérdést, hogy Kapisztrán miért jött Magyarországra? Azt is 
fontos tisztán látni, hogy milyen minőségben és milyen ügy-
ben járta Kapisztrán Európát, azon belül Magyarországot. 
Inkvizítori vagy keresztes hadjáratot szervező megbízatás-
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sal volt pápai legátus? Mikor és melyik küldetésének volt 
célja a keresztes hadjárat szervezése?  

A krónikások szerint először V. Miklós küldte el Kapiszt-
ránt Németországba, Lengyelországba és Magyarországra. 
Azonban a krónikások csak a keresztes hadjárat szervezését 
említették Kapisztránt illetően. Antonio Bonfini1,  továbbá 
Thuróczy is megemlíti Kapisztránó Magyarországra érke-
zését.2  A két krónikás jól láthatóan V. Miklós pápa követe-
ként tartja számon a szerzetes barátot. Azonban levelezése-
iből megállapítható az a tény, hogy a frankfurti birodalmi 
gyűlésre – amely kimondottan a keresztes hadjárat szerve-
zése miatt ült össze – nem a pápa utasítására ment. Sokkal 
inkább a császári titkár Enea Sylvio3  volt az, aki meghívta 
Kapisztránt a birodalmi gyűlésre (Bölcskey 1924:211; Kul-
csár 1987:157). Bölcskey Ödön a meghívó levelet 1454. jú-
lius 26-ára datálja (Bölcskey 1924:211), amelynek lényege, 
hogy Sylvio kéri Kapisztránt ne utazzon Magyarországra, 
mert a magyarok nem tesznek semmit a török ellen, amíg 
segítséget nem kapnak Európától.4  Bár Enea Sylvio a meg-

1 „Miklós pápa […] Sőt, a alemannokhoz, a magyarokhoz és a lengyelekhez  el-
küldte a samniumi születésű, az isteni Ferenc szentségébe beavatott Kapisztrán 
Jánost, e szent életű férfit, akit ékesszólása és feddhetetlen életmódja kiválóan 
alkalmassá tett a nép közötti agitációra…” (Bonfini 1995:672).
2 „Magyarországra jött egy szerzetes barát, Capistranói János. Elgondolásá-
nak munkásává tette meg a pápa úr [V. Miklós] az említett Capistranói János 
barátot.”(Thuróczy 1980:385).
3 Enea Sylvio de’Piccolomini (1405–1464): III. Callixtus utódaként II. Pius né-
ven foglalja el a pápai széket 1458–1464. Császári kancellária titkára. V. Miklós 
megbízta a kereszt hirdetésével Itáliába és Németországba. Pápaként elsődleges 
feladatának tekintette a török elleni küzdelmet. 1459-ben a fejedelmekkel együtt 
egy keresztes hadjáratot szervezésébe kezdtek, de az nem valósult meg. (Magyar 
Katolikus Lexikon 2005:984)
4 „…most egy dolog van amire rá akarlak beszélni. [...] Ezért most országgyűlést 
kell tartanunk Szent Mihálynapkor Frankfurtban […] Én nagyon szeretném, ha 
itt te is jelen lennél, hogy a zsibadt lelkeket tűzes ékesszólásoddal felráznád. […] 
s, azt sem tanácsolom, hogy Magyarországba menj, hogy a török ellen Krisztus 
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hívás ellenére tudatában volt a gyűlés sikertelenségének 
(Bölcskey 1924:214). Ezek ismeretében újabb kérdések ve-
tődnek fel, vajon Kapisztrán már a frankfurti birodalmi 
gyűlés előtt keresztes hadjárat szervezésébe kezdett volna 
Magyarországon? Illetve Kapisztrán már 1454-ben Magyar-
országra készült? De vajon mi vagy ki akadályozta utazásá-
ban? Bölcskeytől eltérően Kulcsár Péter megállapítása sze-
rint Kapisztránt Zbigniew Oleśnicki krakkói püspök tartja 
vissza az utazástól egy 1454.június 11-i levelében. Szerinte 
a magyarok „kifáradt és elfogyatkozott seregeikkel képte-
lenek a törökök előrenyomulását megakadályozni.” (Petkó 
1901:170)5.  Azonban biztosak lehetünk abban, hogy Ka-
pisztrán Jánost nem a magyarokról festett negatív képek 
tartották vissza. Véleményünk szerint Sylvio meggyőzte ar-
ról, hogy ha szövetségre lépnek egymással, fellelkesíthetik 
Nyugat Európát és egy ütőképes sereggel indulhatnak útra 
a pápai keresztes felhívásnak megfelelően. 

Bár nem találtam olyan forrást, amely konkrétan azt ál-
lította volna, hogy Kapisztrán János pápai legátusként ke-
resztes hadjáratot szervező küldetéssel lett volna jelen a 
farnkfurti birodalmi gyűlésen, mégis több szakirodalom is 
szól arról, hogy jelentéseket küldött a pápának a gyűlésen 
történtekről és tevékenységét illetően (Bölcskey 1924:216; 
keresztjét hirdesd; a magyarok ugyanis ellenök semmit sem kezdenek, míg észre 
nem veszik, hogy a többi keresztények is támadnak…”(Bölcskey 1924:211–212).
5 Vö. (Kulcsár, 1987:158). Eredetiben a levélből: „Res fidei contra Turcos tepide 
gubernari administrarique audio. Nam Ungaria non solum contra illos arma non 
expedit sed pacis sufferentias petiit. In Italia quoque nonnisi classem apostolicam 
et regis Aragonum gerere cum illis bellum constat, et licet per interpositionem 
sanctissimi d. nostri inter Aragonum regem, Venetos ab una, et ducem Mediolani 
, Januenses et Florentinos parte ab altera extincto bello fessi gerere externum 
fastidiunt. Venetos quoque fama est cum Turcis quosdam tractatus de pace 
habuisse et duo castra illis restituisse, tertio pro se retento. De Januensibus 
dubitare non expedit, quoniam illi stante qualitate moderni temporis Turcos 
mullatenus efficere sibi hostes consentient.” (Petkó 1901:170).
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Kulcsár 1987:159). Kapisztrán nem rejtette véka alá, olykor 
kemény véleményét, sőt egyes esetekben a pápának utasí-
tásszerű tanácsokat adott. 1454. október 27-i levelében több-
ször is találunk erre bizonyítékot (Bölcskey 1924:217; Kul-
csár 1987:159). Kapisztrán ugyanebben a levelében leírja, 
hogy Magyarországra megy (Bölcskey 1924:218). Ez is azt 
mutatja, hogy ebben az időben még nem pápai utasítást kö-
vet a keresztes hadjárat szervezését illetően. Sokkal inkább 
saját elgondolásai szerint cselekszik. Ezen levelek alapján a 
krónikások (Antonio Bonfini és Thuróczy János) írásait javí-
tanunk kellene, arra, hogy Kapisztrán nem a pápai megbíza-
tás szerint jelent meg Frankfurtban, vagy Magyarországon. 
Magyarországi utazását illetően Bölcskey a későbbiekben 
megjegyzi, hogy Kapisztrán vonakodott az utazástól, amíg 
a pápa nem ad neki utasítást arra (Bölcskey 1924:234). Bár a 
szerzőnek ez az állítása továbbra is azt a tényt támasztja alá, 
hogy Kapisztrán pápai legátus volt, arra azonban nem ad 
választ, hogy milyen minőségben, milyen küldetéssel. To-
vábbá az is jól látható, hogy mennyire változott Kapisztrán 
hozzáállása a pápai utasításokhoz az október 27.-ei levelet 
követően.

3. Kapisztrán János a minta inkvizítor 

V. Márton pápa 1426. május 27-én nevezte ki a ferences 
barátot inkvizítorrá (Kulcsár 1987:55). A fraticellók6  ellen 
kapott inkvizítori megbízatást (Harmah 2006:24). Meg kell 
említeni azt is, hogy már 1417 és 1418 között is voltak hason-

6 Fraticelli: ferences mozgalomból 1240 körül kivált szélsőséges szekta tagjai. 
Elvetették mind a rendi elöljárók, mind a hierarchia tekintélyét. Hirdették, hogy 
visszatérnek a tiszta evangéliumhoz, és felépítik a Joachim de Fiore által hirdetett 
lelki egyházat. (Magyar Katolikus Lexikon 1997:831 III. fraticelli).
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ló megbízatásai Kulcsár Péter kutatásai szerint. Az inkvizí-
tori tevékenységét illetően a legfontosabb momentum az, 
hogy annak pápai engedélyezése után is gyakorolta hivata-
lát. Ezt bizonyítja az a körülbelül hatvan pápai dokumentum 
is, amelyeknek megerősítését kéri, amikor Magyarországon 
munkálkodott (Bölcskey 1924:236; Kulcsár 1987:166). A ma-
gyarországi tevékenykedése sem a keresztes vállalkozás 
szervezésével kezdődött. Sokkal inkább inkvizítori posztot 
töltötte be, mint sem keresztes hadjáratot propagáló pozíci-
ót. Az inkvizítori tevékenységet pedig a pápa megbízásából 
végezhette, így ismételten azon feltevés mellett érvelhetünk, 
hogy Kapisztrán pápai legátus volt inkvizítori küldetéssel. 

Később magyarországi tevékenysége során is megmu-
tatta azt, hogy inkvizítori tevékenységét sokáig elsőbbren-
dűnek tartotta a keresztes vállalkozás ügyénél.Ezt a tényt 
szintén egy levélváltással lehet igazolni. Kapisztrán öt al-
kalommal írt állítása szerint a pápának.7  1455. május 1-jétől 
azzal a kéréssel fordult leveleiben a Szentszékhez, hogy 
a pápa erősítse meg a már említett 60 pápai brévét, ame-
lyek az inkvizítori tevékenységre jogosították fel. Azonban 
egyszer sem kapott választ csak az ötödik levelére érkezett 
válaszlevél, amely 1455. július 20-i keltezéssel volt ellátva 
(Bölcskey 1924:255; Kulcsár 1987: 166; 177). Mégis, Kapiszt-
rán azt csak folyó év december 1-jén vette, illetve vehette 
kézhez Bölcskey állítása szerint (Bölcskey 1924:255; Kul-
csár 1987:166).„De íme, amint szomorkodom és fáradozom 
a kereszténység végső határán, a töröktől 6 mérföldnyire, 
megkapván december 1-én Szentségednek július 20-án kelt 
brevéjét, amely engem igen nagy és kimondhatatlan öröm-

7 „Öt levelem után, miután a várt vigasztalástól meg voltam fosztva, és azt lát-
tam, hogy a legkisebb válaszra sem érdemesítenek, bizonyos szomorúság fogta el 
szívemet.”(Bölcskey 1924:255).
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mel töltött el.”(Bölcskey 1924:255).Apápa ebben a levélben 
közli Kapisztrán feladatit a közeljövőt illetően. Feladata a 
keresztes hadjárat szervezése, keresztesek toborzása. Azon-
ban a levél inkvizítori tevékenységről nem szól. „Megpa-
rancsolta Szentséged, hogy különös parancs nélkül Ma-
gyarországból és a hitetlenek körül fekvő részeiből el ne 
távozzam.”(Bölcskey 1924:255).Ez azért is lényeges, mert 
Kapisztrán levelében továbbra is a 60 pápai dokumentumra 
várta a megerősítést, amelyek az inkvizítori tevékenységét 
igazolták, ahogy már fentebb említettük.

Véleményem szerint ezek a tények fontos kérdéseket 
vetnek fel Kapisztrán munkássága és a korabeli ügyinté-
zés kapcsán. A következő kérdések megállapítására jutot-
tam: Biztos, hogy Kapisztrán december 1-jén vette kézhez 
először a levelet?8  Ismerhette-e már előbb a levél tartalmát 
és azért nem vette kézhez csak decemberben, hogy ne kell-
jen félbe szakítania inkvizítori tevékenységét? A felmerülő 
kérdések mellett úgy vélem nem véletlen, hogy Kapisztrán 
nem vette kézhez a pápai levelet csak december 1-jén. Mivel 
a levél hivatalos elolvasása nem történt meg, így a benne 
foglaltak nem vonatkoztak rá és semmiféle felelősség nem 
hárult rá. Így tovább tudta gyakorolni inkvizítori tevékeny-
ségét Magyarországon is, ahol több jelentősebb személlyel 
is pert folytatott ebben az időben. Brankovics György szerb 
despota ellen is fellépet Kapisztrán, annak ellenére, hogy a 
görög keleti vallású szerb despota arra hivatkozott, hogy az 
1430-as firenzei unió értelmében a pápa által bevett vallást 
gyakorolja. Kapisztrán minden áron ragaszkodott a despo-
ta megkeresztelkedéséhez (Kulcsár 1987:170). Kapisztrán a 

8 Kulcsár is kitér kutatásában arra, hogy Karánsebesen már október 30-án kéz-
hez kapta Kapisztrán a levelet, de annak kézhezvételéről csak december 1-én ír. 
Ugyanakkor nem ad a kérdésnek nagyobb hangsúlyt (Kulcsár 1987:176).
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pápát is értesítette erről.9  Az erdélyi eretnek püspök Capha 
János10  ügyéről Giovanni de Tagliacozzo is tudósít.11 

Giovanni de Capistrano obszerváns ferences rendi barát 
valóban ennyire elvakult lett volna inkvizítori tevékenysé-
gét illetően? Láthatjuk, hogy miután tudomásul vette a pá-
pai utasítást, – amely szerint feladata a keresztes vállalkozás 
megvalósulásán fáradozni – új lélekkel fogott új munkájá-
nak. Hiszen ezzel a tevékenységével is a kereszténységet 
védte. Ugyanakkor azt sem szabad elfeledni, hogy a korban 
nem csak az iszlám jelentett fenyegetést a keresztényekre 
nézve, hanem a különböző eretnek mozgalmak, tanok is, 
kiváltképp a fraticelli mozgalom, amelynek megszüntetése 
Kapisztrán nevéhez is fűződik.

4. Keresztes elköteleződés jelei

Kapisztrán, ha a feltevések igazak, akkor nem tudta to-
vább halogatni az inkvizítori tevékenységét. Elérkezett az 
idő, amikor a pápai levél rendeletét kellet teljesítenie. Ka-
pisztrán levelezéseiből jól kitűnik, hogy mindenekelőtt a 
pápához lojális. Így érthető, hogy nagy odaadással látott 
következő munkájához. „Én teljes alázatossággal vettem át 
[…] keresztet, és a feltűzött keresztet utolsó csepp véremig 
hordani fogom…”(Bölcskey 1924:261). Azt azonban látnunk 
kell, hogy az inkvizítori tevékenységet még sokáig elsőbb-
rendűnek tartotta a keresztes vállalkozás megszervezésénél, 

9 „Szerbia despotája […]. De meg kell állapítanom, hogy a katolikus hitről hely-
telenül gondolkodik…”(Kulcsár 1987:170).
10 (Cseh 2007:106 vö. Karácsonyi 1923:336).
11 „Érveivel meggyőzte, megtérítette magát a patarénusok mesterét és vezetőjét 
is, akinek házát felgyújtották, javait elkobozták, majd az apostoli Szentszék köve-
tének engedélyével Budán a főpapok és országnagyok jelenlétében a római egyház 
szertartása szerint megkeresztelték.” (Kulcsár 1987:179).
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ahogy már fentebb említettem. Ebben a részben szeretnénk 
leírni azt az eseménysorozatot, amelyben Kapisztrán kap-
csolatba került a keresztes hadjárat szervezésével. Továbbá 
ismételten szeretném azt a tézisemet megerősíteni, hogy 
Nándorfehérvár 1456. évi eseményei és az azt megelőző 
készületek, keresztes hadjáratnak minősíthetőek. Ezt a plu-
ralista keresztes hadjárat fogalmának egyik meghatározó 
momentumának vizsgálatával szeretném megtenni. Így a 
kereszt felvételét kell megvizsgálnom. Bár már korábban 
szóltunk róla, és több szakirodalomban tényközlésként ta-
lálhatjuk meg azt, hogy Kapisztrán felvette a keresztet és 
keresztes sereg toborzásába kezdett. Azonban nem lehet 
eléggé hangsúlyozni azt, hogy sajnálatos módon a történé-
szek csupán csekély része12  ismeri el ezeket az eseményeket 
keresztes vállalkozásnak.

Bölcskey Ödön és Kulcsár Péter is hasonlóképpen vé-
lekednek a kereszt felvételét illetően. Mind a ketten meg-
egyeznek ugyanabban az időpontban, amikor Juan de 
Carvajal bíboros 1456. február 15-én Budán kihirdette 
a keresztes hadjáratot, és feltűzte Kapisztrán mellére a 
pápa által megáldott keresztet (Bölcskey 1924:261; Kulcsár 
1987:182). Ezzel ellentétben Fraknói Vilmos, – aki mint tud-
juk kimondottan Magyarország és a Szentszék viszonyát 
kutatta, – állítása szerint egy nappal előbb, február 14-én 
történt meg a kihirdetés és a kereszt felvétele. A kereszt fel-
vétele egyértelmű jele a pluralista iskola szerint a keresz-
tes hadjáratnak. Kapisztrán elkötelezettségét Giovanni de 

12 Norman Housley: „Azt a tényt, hogy Nándorfehérvárt a Kapisztrán János 
vezette egyszerű keresztesekből álló sereg szabadította fel, sajnálatos módon fi-
gyelmen kívül hagyják a keresztes hadjáratok történészei, mert nem illik bele abba 
az elméletbe, hogy a keresztes eszme hanyatlásnak indult, illetve, hogy a szintén 
haladó lovagi eszményhez láncolva lehetett feléleszteni.” (Stanko 2009:34).
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Tagliacozzo is leírja a keresztes ügy kapcsán.13  Azonnal 
neki lát új feladatainak megoldásához. Ezt jól mutatja egy 
1456. március 20-i Budán kelt levele is. „A pápai követ ke-
zéből már felvettem a keresztet, s most hirdetem a keresz-
tes háborút” (Bölcskey 1924:261). Fontos látnunk a források 
tükrében azt, hogy Kapisztrán – bár ragaszkodott az inkvi-
zítori tevékenységéhez – a Szentszékhez mindenkoron lo-
jális maradt és megláthatta a keresztes sereg toborzásában 
az egyház erősítését. 

Feladatát, mint hitszónok, prédikátor végezte. Bár ma-
gyarul nem beszélt, mégis fordításon keresztül is fel tudta 
tüzelni a „semmit tevő” magyarokat, ahogy a kortárs sze-
mélyek Enea Sylvio vagy a krakkói püspök is állították. Ha-
sonló tevékenységet fejtett ki, mint az első keresztes hadjá-
rat idején Amnesi Péter. Mint ahogy korábban említettem a 
klasszikus keresztes hadjáratok és a kései keresztes hadjá-
ratok között párhuzam vonható a pluralista álláspont sze-
rint. Péter idejében is megjelentek apokaliptikus elemek,14  
ahogyan a XV. században a török is hasonló lelkületet vál-
tott ki a keresztény emberekből.15  Illetve a meteorit esőhöz 
hasonlóan 1456. Június hónap elején az égbolton elhaladt a 
Halley-üstökös, amely a XI. századhoz hasonlóan félelmet 
váltott ki az emberekből (Kulcsár 1987:190). Továbbá Péter 

13 „III. Kaliszt pápa keresztet küldött neki melyet a sz. angyalokról címzett bí-
bornok és pápai követ kezéből a legnagyobb ájtatossággal, sűrű könnyhullatások 
között vett át Budán 1456. február 14. Böjt első vasárnapján. A keresztel együtt 
a pápai brévét, s azon kívül a pápai követ által szóbeli meghatalmazást is kapott 
a keresztes háború hirdetésére, keresztesek gyűjtésére, a kereszt jelvényeinek ki-
osztására. […] kész lévén bármely pillanatban meghalni azért […] iparkodott 
odaadni életét barátaiért, s elnyerni a vértanúi pálmát”(Cseh 2007: 106 – 107).
14 1095-ben egy meteorit esőt említenek, amely nagyobb népmozgást indított el 
(Runciman 2002:100).
15 A XV. század keresztényei a törököt, mint Isten büntetését tekintették vétkeik 
miatt (Kulcsár 1987:168).
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tanítványokat gyűjtött maga köré.16  Ehhez hasonlóan Ka-
pisztrán is több barátot vett be rendjébe (Kulcsár 1987:186). 
Ezt bizonyítja Szécsényi László nógrádi és honti főispán 
1454. július 16-ai köszönő levele is, melyben megköszöni, 
hogy Kapisztrán felvette a rendbe (Petkó 1901:171). Továb-
bá ide sorolható Temesvári János aki 1455 augusztusában 
kérte felvételét a rendbe Kapisztrántól (Juhász 1947:40) és 
Lórántfyak, Balajthyak, a bűdi plébános és a Bűdiek is (Ka-
rácsonyi 1923:334). Ezen túlmenően némi hasonlóságot mu-
tatnak a krónikások a két prédikátor életvitelét illetően is.17 

5. Giovanni de Capistrano kapcsolata a 

magyarokkal

Kapisztrán János kapcsolatát a magyarokkal leginkább 
a ránk maradt levelezéseiből ismerhetjük meg. Ebben nagy 
segítségünkre van Petkó Béla munkássága, aki a Kapiszt-
rán János levelezései a magyarokkal c. művében felsorolja 
a levelek latin szövegét, mindemellett regesztrával is ellátta 
azokat. A levelek nagy száma is jól jellemzi Kapisztrán és 
a magyarok közötti viszony minőségét. Továbbá az a tény 
is jól mutatja a kapcsolat erősségét, hogy több magyar úr 
is levélben hívta a ferences barátot az országba. V. László 
több levelében is invitálta Kapisztránt,18  legkorábban 1445. 
16 Nincstelen Valter, Breis-i Rajnald, Geoffroy Burel, Breteuil-i Valter, Orel és 
Gottschalk (Runciman 2002:99–100).
17 Péter előnytelen külsejű, mezítlábas, piszkos ruhájú, aszketikus külse-
jű személy, aki csak kenyéren és boron élt (Áldásy 1924:18; Borosy 2010:186; 
Runciman 2002:99;). Hasonlóan vélekednek Giovanni de Capestrano–ról 
is.„Utazását legnagyobb részt gyalog és mezítláb tette meg. Ágya a puszta föld 
volt, vánkosa fadarab vagy kő. Napjában csak egyszer étkezett.
Általában oly keveset evett, mint egy gyermek. Állandóan vezeklő övet viselt de-
reka körül” (Juhász 1947:42).
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május 30-án (Petkó 1901:163). De a magyar rendek is hív-
ták az országba egy 1455. május 21-eilevélben, holott, ekkor 
már az országhatárt átlépte (Kulcsár 1987:168). Itt kell még 
megemlíteni Hunyadi Jánost, Szécsi Dénes esztergomi ér-
seket és Garai Lászlót is, akik ismételten magukhoz hívták 
a Capestranoi szerzetest (Kulcsár 1987:168). De Szilágyi Er-
zsébet is magához kérette a csodatévő obszerváns barátot 
(Kulcsár 1987:175). Meg kell említeni Herczegh Rafael kalo-
csai érseket is, aki a bácsi egyházmegyébe hívta 1456. május 
2-i és 15-ei19  levelében (Petkó 1901:198, 203).Azonban nem 
csak az úri társadalom kiemelkedő alakjai hívták Kapiszt-
ránt az országba, illetve saját birtokaikra, hanem az alacso-
nyabb társadalmi rétegek is meghívásokat intéztek hozzá. 
Ide sorolható Arad,20  Lippa tanácsa, Pécsvárad, Nándorfe-
hérvár, Zala, Siklós települései is (Kulcsár 1987:175).

A különböző társadalmi rétegek hívásai különböző 
okok miatt történtek. A magasabb rendbe tartozó urak ki-
váltképp a török fenyegetések miatt írtak,míg a hierarchia 
alacsonyabb szintjein lévő személyek vagy csoportok általá-
ban valami csoda reményében intéztek levelet Kapisztrán-
hoz.21  Továbbá voltak olyanok is, akik csupán látni vagy 
hallani akarták a korban már szentként tisztelt Giovanni de 
Capistranot. Ezt mutatja a siklósi várnép 1456.május 8-i le-
vele is, amelyben azért kérik a szerzetest, hogy jelenjen meg, 
mert szolgálatuk teljesítése miatt ők nem hallhatják beszé-
deit (Petkó 1901:200).

18 1452 végén, 1453 nyarán, 1453 októberében
19 Ebben a levelében Herczeg utal Kapisztrán keresztes tevékenységére is.
20 Az aradi káptalan hívja Kapisztránt 1455. október 5-ei levelében, hogy az eret-
nekségből térítse meg a népet (Petkó 1901:184).
21 Erre példa Szilágyi Erzsébet levele is, aki bár a hierarchia felsőbb fokán állt, 
mégis csodás gyógyulás érdekében hívatta Kapisztránt menyéhez Cillei Erzsébet-
hez (Kulcsár 1987:175).
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Leveleit végig nézve, egy körképet kaphatunk, arról, 
hogy Kapisztránt milyen tisztelet övezte.22  Sokak hivatalos, 
olykor országot érintő ügyekkel keresték fel, de volt, aki 
csupán személyes okok alapján írt az obszerváns szerzetes-
nek. Ugyanakkor az is kiviláglik leveleiből, hogy inkvizí-
tori illetve a későbbiekben keresztes tevékenységét milyen 
módon próbálta megvalósítani. Fontos megjegyezni azt is, 
hogy a Szentszék és Giovanni de Capistrano közötti levele-
zés nélkül csupán csak részleteket kaphatunk abból a teljes 
képből, amelyet fentebb már említettünk. De jelen kutatás 
célja csupán a magyar kapcsolatok feltérképezése volt. Ezért 
Kapisztrán leveleit fel tudjuk használni arra, hogy egy tér-
képet alkothassunk, mikor és merre járt a ferences barát. 

6. Giovanni de Capistrano és Szeged 

kapcsolata

Magyarországi utazásai során talán többször is megfor-
dult Szegeden. Kulcsár Péter és Karácsonyi János munkássá-
gát összevetve háromszor fordult meg Szegeden (Karácso-
nyi 1923:335–336; Kulcsár 1987:173, 180). Volt, amikor csak 
átutazásról tesz említést, de volt, amikor huzamosabb ideig 
a városban tartózkodott. Szegedi kapcsolatát illetően fontos 
azt megemlíteni, hogy amikor Giovanni de Capistrano elő-
ször járt a városban a jelenlegi alsó-városi ferences kolostor 
még nem készült el teljesen. Ezért külön szálláshelyet biz-
tosítottak a keresztes eszme hordozójának. Fügedi Benedek 
22 A hatalmasok is meghajoltak előtte és minden áron a maguk oldalán akarták 
tudni. Elég csupán Hunyadi János viszonyát tekinteni az obszerváns szerzetessel 
kapcsolatban. Kapisztrán sikeressége vajon a pápai legátusi címnek volt köszön-
hető, vagy bölcsességének és egyszerűségének? A nép alakította ki ezt a hihetetlen 
misztikus és csodákkal teli légkört Giovanni de Capistrano körül?
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Nagy utcai házában kapott szállást (Kulcsár 1987:173).23  A 
hely jelenkori beazonosítását könnyíti Kulcsár további infor-
mációja: „amely a széles Latrán térre nézett, ahol a marha-
vásárt szokták tartani.” (Kulcsár 1987:173). Illetve Blazovich 
László is próbálta rekonstruálni a tér elhelyezkedését.24 

Szegedi tartózkodása és tevékenysége mellett fontos 
megemlíteni a Csanád egyházmegyét is, kiváltképp, mert 
Kapisztrán egyik fő működési területe volt a Nándorfe-
hérvári események előtt. A csanádi püspök, Remetei Himfi 
Péter személyében társra lelt Kapisztrán az inkvizítori tevé-
kenységet illetően, ugyanis a püspök azért hívta a szerze-
test, hogy segítsen véget vetni a görög ortodox vallás terje-
désének a Délvidéken (Juhász 1947:40). 

Temesvár városát is meg kell említeni, ahol Szegedhez 
hasonlóan többször is megfordult (Juhász 1947:42; Karácso-
nyi 1923:335; Kulcsár 1987:180). De a püspöki székvárost: 
Csanádot is meglátogatta a püspök, Remetei H. Péter hívá-
sára. Csanád egyházmegyében többen hívták Kapisztránt 
főként a görög ortodoxia elleni küzdelem miatt (Karácsonyi 
1923:335).

7. Konklúzió

Az ismeretek alapján jól látható, hogy Kapisztrán János 
az inkvizítori tevékenységet részesítette előnyben. A forrá-
sok arra engednek következtetni, hogy nem akarta tudomá-
sul venni, hogy a pápa a keresztes vállalkozás szervezésére 
rendelete, amely jelen esetben fontosabb volt, mint a pogá-

23 Giovanni de Capistrano itt tartott beszédet nagy sokaságnak (Karácsonyi 
1923:335).
24 Blazovich a Nagy utcát a mai Oskola utcával azonosítja, illetve a Latrán teret 
is lokalizálja. A tér egy része a mai Széchenyi téren terült el (Blazovich 2007:33).
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nyok térítése és a keresztények feletti jogi ítélkezés. Ezt az 
állítást bizonyítja az a tény is, amely szerint az 1455. július 
20-i keltezéssel ellátott pápai levelet csak decemberben kap-
ta kézhez Kapisztrán János.

Ennek ellenére Kapisztránnak a keresztes hadjárat szer-
vezéséhez való hozzáállása az események jelentőségén nem 
változtatott, ugyanis a kereszt felvétele után teljes mérték-
ben elkötelezte magát a negotium Christi mellett. Mind a 
kereszt felvétele, mind a pápai utasítások, – amelyben Ka-
pisztránnak a keresztesek toborzását és a hadjárat megszer-
vezését is feladatául tűzte ki a pápa – a nándorfehérvári 
1456-os események keresztes mivoltát erősítik a pluralista-
szemléletet követve. Így egyre több nyomós érvet találunk 
arra, hogy megváltoztathassuk a magyar történészek több-
ségének véleményét, amely szerint ez az eseménysorozat 
nem tekinthető keresztes hadjáratnak. A keresztes háborúk 
úgy tűnik mégsem értek véget a XIII. században.
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Danyi Bernadett

A pálos rend monostorai és 
patrocíniumai a középkorban

A pálos rend elterjedése a középkori 

Magyarországon

A XIII. században Magyarország négy vidékén, Bara-
nyában, a Balaton környékén, a Bakonyban és az egri egy-
házmegyében élénkült meg a remeték jelenléte, jóllehet a 
remeték már a XI. századtól kezdve jelen vannak, melyről 
Gyöngyösi is beszámol a Vitae Fratrum-ban. Baranyában a 
Patacs feletti Szent-Jakab hegy felett találkozunk velük, 1225 
táján Bertalan pécsi püspök fogja őket össze, monostort ala-
pít számukra és szabályzatot ad nekik. A Balaton környé-
kének és a Bakonynak remeteházait Pál veszprémi püspök 
1263-ban kelt oklevele írja össze: Szent Ilona Fülöpszigetnél 
(insula Pilup), Szent Mária Magdolna Kőkútnál, a Bakony-
ban Szent Jakab, Idegsyten Szent Erzsébet, Badacsonyban 
Szent Imre, Örményes közelében Elek szigetén Szent Mária 
Magdolna és Szakács Szent Domonkos remetesége. A XIII. 
században, az 1240-es évektől kezdve pedig az egri egyház-
megyében is megjelennek (Hervay 2007: 58-60). A század 
második felében már a királyi alapításokkal is találkozunk, 
IV. Béla és IV. László létesít monostort, illetve van néhány 
nemesi, egyházi valamint rendi alapítás is. A monostorala-
pítások fénykora viszont a XIV. század lesz, az Anjou-kirá-
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lyok időszaka. A pálos monostorok nagy része ekkor jön 
létre, a rend ettől az időszaktól kezdve terjed el más orszá-
gokban is. A rend idegen népek közötti meghonosodása a 
magyar szellem külföldi térhódítását is jelenti (Németor-
szág, Lengyelország, horvát, szlavón, itáliai területeken, 
egyes nézetek szerint talán már Portugáliában is, bár ők hi-
vatalosan csak 1494-ben csatlakoznak a pálosokhoz). A rend 
szerepe is fokozatos változásokon ment keresztül ebben az 
időszakban. Míg a kezdetekben a rend jellegéből fakadóan 
nem lehetett nagy befolyásuk - kevés és kicsiny birtokok, 
amelyek távol vannak a településektől, és a kolduló rendek-
től eltérően a lelki gondozásból sem vették ki a részüket-, 
ez a század folyamán fokozatosan átalakul. A rend iránti 
növekvő vonzalom legfeltűnőbb jele a sok monostoralapí-
tás és az adományozások. A királyi alapítások zöme Nagy 
Lajoshoz köthető, akinek udvarában és politikai koncep-
ciójában is megkülönböztetett szerephez jutott a rend. Ez 
természetesen változásokat hozott magával: a korábbi re-
mete-életforma fenntartása mellett egyre közelebb kerültek 
a mindennapi élthez, esetenként a politikához.Nagy Lajos 
királynak köszönhették Remete Szent Pál ereklyéjének Ma-
gyarországra kerülését is. Ez nem csak a pálos rend számára 
volt rendkívüli esemény, hanem Magyarországnak is, mivel 
Nagy Lajos Szent Pál oltalmába ajánlotta az országot, így 
nem csupán a rend legfőbb patrónusát, hanem Magyaror-
szág egyik védőszentjét is saját földön tisztelhették. A XIV-
XV. század fordulója körüli évtizedekben a pálosok egyre 
inkább hasonultak a kolduló rendek szervezetéhez és a lel-
ki gondozás irányába is nyitottak. Épületeik a települések, 
központok szomszédságában épültek, sőt egyes városok-
ban szállásházat is fenntartottak (pl. Buda, Székesfehérvár, 
Miskolc). A XV. század folyamán az alapítások száma csök-
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ken, bár továbbra is számos adományhoz jutnak. A század 
második felében szinte csak királyi és főúri alapításokkal 
találkozunk. Mátyás király és II. Ulászló is elárvult rend-
házakat ajándékozott a rendnek (Csút, Zsámbék, Visegrád, 
Szentjobb, Váradhegyfok). Az alapítások királyi és főúri 
alapításokra való leszűkülése nem azt jelenti, hogy a köz-
nemesség előtt vesztett volna a népszerűségéből. A nemesi 
alapítások fokozatos csökkenése, majd megszűnése abban 
lelhető fel, hogy egyre nagyobb monostorokra lett szükség, 
melynek terhét nem mindenki tudta viselni. Ettől eltekint-
ve számos adományhoz, kiváltsághoz juttatták őket a rendi 
élet kereteinek biztosítására, többen végrendelkeztek is a 
rend javára. A rend gyakran részesítette jótevőit lelki java-
dalmakban, felvették őket konfraternitásukba vagy engedé-
lyezték, hogy valamelyik monostorukba temetkezhessenek. 
Külföldön igen elterjedt szokás volt a halál előtt valamelyik 
koldulórend ruháját felölteni. Magyarországon viszont nem 
csak a koldulórendek, de a pálos rend ruháját is felöltötték 
egyes, a renddel közelebbi kapcsolatban lévő hívők, és úgy 
temettették el magukat (Kubinyi 2007: 44-48; Guzsik 2003: 
136-137; Sarbak 2001: 112; Pásztor 2000: 8-9).

A birtokrendszerük is fokozatosan átalakult. A kezdetek-
ben remete jellegüknek megfelelően kis birtokokat kaptak. 
Már ekkor is fontos szerep jutott a szőlőknek, de a helyi 
adottságoktól függően szántókat, réteket, kaszálókat, er-
dőket, halászhelyeket is szereztek. A rend növekedésével, 
átalakulásával a birtokviszonyok és gazdálkodás változásai 
is együtt jártak. Pénzbevételeik már nem csak a birtokból 
származtak, hanem más gazdasági tevékenységekből is. A 
XV. század végén és a XVI. század elején a rend egésze és 
egyes monostorok is jelentősebb pénzügyi tevékenységet 
folytattak, rendszeresen nyújtottak zálogkölcsönt. A ma-



102

Danyi Bernadett

gyarországi pálos rend a középkorban más szerzetesrend-
del összevetve egyedülálló gazdálkodási rendszert hozott 
létre. Részben földbirtokaik jövedelmeire alapozva a XV-
XVI. század fordulóján egyre nagyobb mértékben fordul-
tak a kapitalisztikus ingatlan hasznosítás felé. A rend össz-
jövedelmeiben továbbra is nagy hangsúllyal szerepeltek a 
közvetlen pénzadományok, és nem tűnt el a természetben 
kapott alamizsna illetve javadalom sem. Prédikálásért és 
lelkigondozásért is nyertek alamizsnát (F. Romhányi 2010: 
130,138-139).

A pálos monostorok legnagyobb számban a veszprémi 
egyházmegyében voltak jelen, ahol közel 30 monostoruk 
állt. Ezután következett az egri egyházmegye, több mint 
20 alapítással. A pécsi egyházmegyében 7 monostor állt, a 
zágrábiban 8, az erdélyiben szintén 8. A győri, az eszter-
gomi és a váradi egyházmegyék esetében is egyenként kb. 
5 monostorral számolhatunk.  A legkevesebb alapítás a 
csanádiban (3), a nyitraiban (2) és a kalocsai egyházmegyé-
ben történt (1). 

A középkor folyamán több, a rend gondozása alatt álló 
kegyhely alakult ki, amely szintén növelte a pálosok ismeret-
ségét, népszerűségét. Ilyen volt Fehéregyháza, Máriavölgy, 
Wondorf, valamint a rendi központ, Budaszentlőrinc.

A pálos rend monostorainak Patrocíniumai

Magyarországon a kereszténység felvételétől kezdődően 
megfigyelhető, hogy az egyes templomokat, monostorokat 
valamelyik szent tiszteletére állítják vagy valamely hittitok 
vagy esetleg isteni személy dicsőítésére emelik. Ekkoriban 
ez Nyugat- és Délnyugat Európában már általánosan elter-
jedt szokás (Mező 1996: 36).
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A patrocínium a patrónus ünnepe volt. A patrónus az a 
szent, amelyet egy nép, egyházmegye, tartomány, hely vagy 
jogi személy választ magának és azt az Apostoli Szentszék 
jóváhagyja. A titulus ünnepe más: jelentheti az isteni sze-
mélyt vagy teremtményt, esetleg az arra vonatkozó misz-
tériumot, akinek a tiszteletére a templomot felszentelték, és 
amely által megnevezik (Radó 1961: 474-475). A téma vizs-
gálatához Mező András (1996: 36) munkáját használjuk, aki 
szinonimaként használta a patrocínium és a titulus megne-
vezést, melyet azzal indokol, hogy a középkori okleveles 
anyag sem tesz következetesen különbséget. Ezért mi is ezt 
követjük a továbbiakban.

Klaniczay Gábor szerint a középkorban a keresztény-
ség jellemző alkotóeleme volt a szentkultusz. A szenteknek 
közvetítő szerepet tulajdonítottak, az életben boldogulni, 
a halál után pedig üdvözülni akaró emberek rendszeresen 
imádkoztak a szentek közbenjárásáért ember és ember, em-
ber és a természet, Isten és ember között. A kereszténységet 
megelőző kultuszok, hiedelmek, termékenységi rítusok a 
keresztény vallásgyakorlatba illesztésére a szentkultusz volt 
az egyik legjobban használható eszköz. A szentek ünnepei 
az egyház irányítása alá helyezték az év termelési tevékeny-
ségeit és az egyéni, közösségi élet legfőbb fordulópontjait 
kísérő szertartásokat, az ereklyéik kisegítették a mágikus 
természetű vallási igényeket, a háborúban a győzelmet, 
a fogságból a szabadulást, a betegségben gyógyulást, sőt 
egyes esetekben még a halálból való visszatérést is. A leg-
rendszeresebb és legáltalánosabb kapcsolati forma a szent 
naptári ünnepének megtartásában való részvétel. A szentek 
és hívők kapcsolatának másik fő formája a patrónus-védenc 
viszony. Minden embernek bizonyos mértékig patrónusa az 
a szent, akinek a nevét viseli. A közösség, falu templomának 
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védőszentje pedig egyben a közösségé is. A szent jótékony 
védelmező hatását a rendszeres megünneplésével lehetett 
megszerezni, illetve az ereklyéinek a birtoklásával, kultikus 
tiszteletével (Klaniczay 1981: 273, 279-280).

A templom fontos közéleti hely, védőszentjének ünnepé-
re összejött a közösség. Erre a napra gyakran a vásártartás 
jogát is megszerezték az egyházak. A templom sok esetben 
az alapító nevét kapta, amely különösen a királyi család-
ban fordult elő gyakran (pl. I. András visegrádi alapítása, 
ami később a pálosokhoz kerül), de a névadásoknál megfi-
gyelhetőek a szerzetesrendek kedvelt szentjei tiszteletének 
a terjesztése, az uralkodó család által kedvelt szentek tisz-
telete, hazai szentek előnyben részesítése, vagy éppen egy 
adott szent életútja helyszíneinek a tisztelete (Mező 1996: 
37-40).

A 20. században az egyházkutatás szerves részeként a 
patrocínium kutatás is kibontakozott, érdemes megemlí-
tenünk Schwartz Elemér, az általunk is használt Klaniczay 
Gábor, Kovács Béla illetve Mező András műveit, illetve a 
szentkultuszokhoz szorosan kapcsolódó búcsújárások tör-
ténetét feldolgozó Bálint Sándor, Barna Gábor, Pásztor La-
jos, Csukovits Enikő, Valter Ilona munkásságát. 

Kovács Béla a Magyarország középkori patrocíniumai című 
tanulmányában a 14. század közepéig gyűjtötte össze a temp-
lomi védőszenteket (a monostori, kolostori patrocíniumokat 
kivéve). 2490 patrocíniumot gyűjtött össze, amit 96 féle szent 
közül választottak ki. A választható védőszentek száma el-
vileg igen nagy lehetne, hiszen rengeteg szent van, mégis a 
2490 eset során csupán 96 szent tűnik fel, akiknek az eloszlá-
sa sem egyenletes: legnagyobb számban Szűz Mária fordul 
elő (298 alkalommal), 34 szent pedig csak egyetlen egyszer. 
Megállapította a gyakoriságok alapján, hogy leggyakrabban 
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a szentek viszonylag szűk köréből választottak -jóllehet a 
szabad választás elméletileg fennállt, a gyakorlatban még-
sem ez érvényesült-. 1092-ben tartották a szabolcsi zsinatot, 
melynek határozatait Szent László I. törvénykönyve foglalta 
össze. A 38. törvénycikk sorolta fel azon ünnepeket, melyek 
megünneplése Magyarországon kötelező volt: karácsony, 
Szent István vértanú, Szent János evangélista, Aprószentek, 
circumcisio, vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogasszony, 
Szent György, Szent Fülöp és Jakab, Szent Kereszt feltalálá-
sa, áldozócsütörtök, pünkösd, Keresztelő Szent János, Szent 
Péter és Pál, Szent Jakab, Szent Lőrinc, Nagyboldogasszony, 
Szent István király, Szent Bertalan, Kisboldogasszony, Szent 
Kereszt felmagasztalása, Szent Máté, Szent Gellért, Szent Mi-
hály, Szent Simon és Júdás Taddeus, Mindenszentek, Szent 
Imre, Szent Márton, Szent András, Szent Miklós és Szent 
Tamás ünnepei. Később Könyves Kálmán I. törvénykönyvé-
nek 72. cikkelye előírta a Szentháromság ünnepét pünkösd 
utáni nyolcadik napon (Kovács 1989-1990: 407-413).

A pálos rend monostorainak patrocíniumai között is 
gyakran e szentek előfordulását láthatjuk (pl. Szűz Mária, 
Szent László, Szentlélek, Szent Miklós, Mindenszentek, 
Szent Mihály, Krisztus Teste többször is megjelenik), a leg-
több patrocínium viszont csak egyszer fordul elő. Szent 
Anna, Szent Benedek, Szent Bereck, Szent Domonkos, Szent 
Egyed, Szent Erzsébet, Szent Euszták, Szent Fülöp és Jakab, 
Szent Ilona, Szent Imre, Szent István, Szent Jakab, Kereszte-
lő Szent János, Szent Jeromos, Szent Katalin, Szent Kereszt, 
Szent László, Szentlélek, Szent Lőrinc, Szent Mária Mag-
dolna, Szent Margit, Szent Megváltó, Szent Miklós, Remete 
Szent Pál, Szent Péter, Szent Sixtus, Szent Wolfgang, Szent 
Zsigmond, Szentháromság, Krisztus Teste, Szűz Mária 
patrocíniumokkal találkozhatunk.
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A veszprémi egyházmegyében huszonkilenc monostor-
ral találkozunk. Ebből tízet a 13. században, tizenegyet a 14. 
században, nyolcat a 15. században alapítottak. Ebből hat 
Szűz Mária (egy ebből Szentlélekkel kettős), három Szent-
lélek, kettő Antióchiai Szent Margit, kettő Szent Mária Mag-
dolna, kettő Szent Erzsébet, kettő Szent László, kettő Szent 
Miklós tiszteletére lett felszentelve, és egy-egy monostor vi-
selte Szent Mihály, Szent Kereszt, Szent Euszták, Szent And-
rás, Szent Imre, Szent Domonkos, Szent Jakab, Szent Lőrinc, 
Szent Péter, Keresztelő Szent János és Mindenszentek nevét.

Az egri egyházmegyében huszonegy pálos monostor 
volt, amiből egyet alapítottak a 13. században, tizenhatot 
a 14. században, kettőt a 15. és egyet a 16. században, egy 
pedig (Szentháromság) alapítóját, alapítási idejét és pontos 
helyét tekintve ismeretlen. Itt is Szűz Mária szerepel a leg-
nagyobb számban, tízszer, majd őt követi hárommal Krisz-
tus Teste. Szentlélek, Szent Mária Magdolna, Szent Katalin, 
Szent László, Szent Fülöp és Jakab, Szent Egyed, Kereszte-
lő Szent János, Szent Kereszt, Szent Anna és Szent Sixtus, 
Szentháromság egy-egy esetben fordultak elő (kettős védő-
szentek: Szent Lélek és Krisztus Teste, Szűz Mária és Szent 
Anna, Szűz Mária, Szent Kereszt és Szent Sixtus).

A pécsi egyházmegyében hét monostort alapítot-
tak, négyet a 13. században, hármat a 14. században. A 
patrocíniumok között találjuk Szent Jakabot, Szent Lászlót, 
Szűz Máriát, Remete Szent Pált, Mindenszenteket, Szent Ke-
resztet és Szent Megváltót.

A zágrábi egyházmegyében tíz monostor közül három 
a 13. századból, négy a 14. és három a 15. századból való. 
Az esetek felében Szűz Mária a patrocínium, öt hellyel, két 
Mindenszentekkel, egy Szent Benedekkel, egy Szent Péter-
rel és egy Szent Annával találkozunk.
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A csanádi egyházmegyében csupán három monostorról 
tudunk, amiből csak egy esetében ismerjük az alapítás időt 
(13. század) és a patrocíniumot, ami Szűz Mária, a másik 
kettő pontos alapítási ideje és helye is ismeretlen.

A váradi egyházmegyében öt alapítással találkozunk, 
egy a 13. századból, kettő-kettő a 14. és a 15. századból való. 
Két Szűz Mária, egy-egy Szent István (protomártír), Szent 
Miklós és Szent Jeromos patrocínium ismeretes.

Az erdélyi egyházmegyében hat monostor volt, három-
három a 14-15. századból. Négy esetben választották vé-
dőszentnek Szűz Máriát, amely egy esetben kettős Szent 
Istvánnal, illetőleg még egy kettős alapítás van, mely Szent 
Anna és Szent Erzsébet tiszteletére történt. 

Az esztergomi egyházmegye öt monostorral gazdago-
dott, amiből négy származott a 14. és egy a 16. századból. 
Itt négy esetben Szűz Mária és egy esetben Szent Mihály a 
patrocínium.

A győri egyházmegyében is szintén öt monostor volt, 
egyet a 14. században, négyet pedig a 15. században alapí-
tottak. Három esetben találkozunk Szűz Máriával, amiből 
kettő kettős alapítás Szent Wolfgang illetve Szent Megvál-
tó tiszteletére is, egy-egy esetben pedig Mária Magdolna és 
Szent Bereck védőszentek lettek kiválasztva.

A nyitrai egyházmegyében kettőről tudunk a 13. és a 14. 
századból, melyek védőszentjei Szűz Mária és Keresztelő 
Szent János voltak.

A kalocsai egyházmegyében mindössze egy monostorról 
tudunk, ami még a 14. században a törökök támadása miatt 
elpusztult. Szent Péter tiszteletére szentelték fel, de az alapí-
tó és az alapításának pontos ideje ismeretlen.

Sok esetben a monostor patrocíniuma nem az alapító vagy 
a remeték választása volt, hanem már egy meglévő kápolnát 
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vagy monostort, amely korábban más rend tulajdonában 
volt, kapnak, és annak a patrocíniumát vagy patrocíniumait 
tartják meg. Ilyen volt Wondorf, Budaszentlőrinc, Család, 
Csatka, Gyulafehérvár, Jenő (Torna), Regéc, Székelyháza 
(Szentkirály), Terebes, Szterzsa, Ungvár, Vázsony, Veresmart, 
Porva illetve Fehéregyháza és Szentjobb (bencés), Csút, 
Zsámbék és Váradhegyfok (premontrei), (a Documenta 
Artis Paulinorum kötetei alapján)  

Mint láthatjuk, Szűz Mária szerepel a legnagyobb szám-
ban a védőszentek között. Jelentősége nem csak a pálos mo-
nostorok esetében kiemelkedő. Országos szinten illetve más 
rendeknél is prioritást élvezett. Mező András Patrocíniumok 
a középkori Magyarországon című munkájában felsorolja a 
Szűz Máriának szentelt egyházakat, szerzetesrendi monos-
torokat. Eszerint a középkori Magyarországon a ferencesek 
legalább negyvenhárom esetben választották a Szent Szüzet 
pártfogójuknak, a bencések huszonkétszer, a ciszterek húsz 
esetben (bár ők néhány kivételt leszámítva minden monos-
torukat a Szűzanyának szentelték!), a premontreiek tíz, a do-
monkosok tizenegy, az ágostonosok (kanonokok, remeték) 
tizennégy esetben, a karthauziak pedig háromban(Mező 
2003: 397-480).

Mária jelentőségét már László törvénykönyve is jelzi, hi-
szen három kötelező ünnepe volt. Mária szerepe már koráb-
ban is meghatározó, hiszen Szent István királyunk Koppány 
elleni csatában seregeinek zászlóit is a Szűzanya, illetve 
Szent Márton és Szent György képével díszítette. Ő volt Ma-
gyarország patrónája. Főként a 12. századba gyakori temp-
lom illetve kápolna titulus (Kovács 1989-1990, 415). A pálo-
sok Mária-tisztelete már a kezdetektől megfigyelhető. Nem 
csak, mint gyakori patrocínium tekintetében, hanem a mű-
vészetekben, irodalomban, kegyhelyekben, a liturgiában, a 
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ruházatukban is. A felszenelt monostorok legnagyobb része 
Nagyboldogasszony tiszteletére történt. Ez Mária menny-
bemenetelének vagy mennybevételének ünnepe, amely au-
gusztus 15-én volt/van. A hagyomány szerint ugyanis Mária 
teste nem lett az enyészeté, hanem halála után Isten feltá-
masztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe (Bálint 
1977: 199). Sajólád és Kalodva esetében a patrocínium Sar-
lós Boldogasszony, azaz Máriának Szent Erzsébetnél való 
látogatása, amelynek az ünnepe július 2-án volt. Az ünnep 
megtartásának már a 13. századtól kezdve vannak nyomai, 
különösen a ferenceseknél kedvelt ünnep, elterjesztésében 
nagy szerepük volt. Pápai rendelkezés az ünnepről csak 
1389-ben született (Bálint 1977: 9-13, Mező 2003: 397).

Szent László tiszteletére öt esetben szenteltek monostort. 
Az első szentté avatások az ő uralkodása alatt történtek, őt 
magát pedig 1192-ben avatták szentté. Bár július 29-én halt 
meg, oltárra emelése június 27-én történt, és ezen a napon 
ünnepeljük (Mező 2003: 211). Tisztelete gyorsan és széles 
körben elterjedt. Az első királyi alapítás a Pilisben történt 
(Kékes), melynek alapítója bizonytalan, IV. Béla, III. And-
rás és IV. László is szóba jöhet, az utóbbi esetében pedig a 
patrocínium választása az uralkodó védőszentjére utalhat-
na.  Óváry Konrád Baranyában létesített monostort a tisz-
teletére 1295-ben, László szentté avatásának centenáriumát 
követően. A Szent ünnepe a rend liturgiájában is megjelent.  
A Szent tiszteletének legfontosabb központja Várad volt, 
ahol az ereklyéjét is őrizték, ám egy ujj-darab a Középnémeti 
közelében található, Drugeth Fülöp szepesi ispán által Szent 
László tiszteletére alapított monostorban volt. A hely 1319. 
augusztus 12-én búcsúengedélyt kapott, de rövid fennállású 
volt. Kurcz Ágnes szerint a Károly Róbert alatti alapítások-
ból néhány monostor Szent László nevét viseli, amely vala-
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milyen lovagi indítékot enged sejtetni. Ám a névválasztás 
oka azonban eredendően a király legitimációját szolgáló, 
dinasztikus színezetű, Magyarországra való érkezésétől 
kezdve nyomon kísérhető tiszteletében keresendő, ami a ki-
rályi aula tagjaira is hatással lehetett (Kerny 2007: 574-579). 
1335-ben Ders fia, Miklós gróf alapított monostort a szent 
tiszteletére Szerdahelyen. Nagy Lajos idején is töretlen a 
tisztelete, Kisbátén Zámbó Miklós alapított ekkoriban (va-
lamikor 1367 és 1383 között) monostort Szent László tiszte-
letére, melyhez később Szent Zsigmond is társult. Ez utóbbi 
névválasztás valószínűleg gyakorlatias megfontolásból fa-
kadó gesztus lehetett a királyi udvar irányába, mivel 1379-
től kezdve Luxembrurgi Zsigmond itt nevelkedett (Kerny 
2007: 581-583).

Krisztus Teste és Vére ünnep a pünkösd utáni 10. napon, 
a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök a 13. századtól 
az oltáriszentségben jelenlevő Krisztus testének és vérének 
ünnepe. A titulusokban viszont csak Krisztus teste szere-
pelt. A pálosoknál négy alapítás történt ezzel a titulussal: 
Diósgyőrben, Dédesen (Szentlélekkel együtt), Ungváron és 
Vajdaházán. Diósgyőr és Dédes esetében az alapító nemzet-
ség az Ákos nem volt, ők lettek a kegyuraik is. Valószínűleg 
az alapítások minkét esetben István nádorhoz köthetőek. 
Ungvárnál a homonnai Drugeth család az alapító, ahol egy 
korábbi, már meglévő kápolnát kaptak a remeték (Mező 
2003: 207-210). 

Mindenszentek tisztelete is ország szinten népszerű volt, 
Kovács Béla adatai szerint a nyolcadik helyen állt. A szentek 
egyezségének a legteljesebb ünnepe volt, elterjesztésében a 
Cluny- szellemiséget képviselő bencések jártak elől, mivel 
Cluny kezdeményezte magát az ünnepet is. Minden megdi-
csőült lélek ünnepe, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk 
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miatt a kalendárium külön-külön név szerint nem emléke-
zett meg (Kovács 1989-1990: 415; Bálint 1977: 465,471). A pá-
losoknál négy monostor viseli ezt a titulust: Bajcs, Csáktor-
nya (Szűz Máriával közösen), Mindszent és Strezsa. 

Mária Magdolna is kedvelt patrocínium volt a pálosok-
nál, több ízben is megválasztásra került: Elek, Felnémet, 
Jenő, Kőkút. Július 22-én van az ünnepe. Mária Magdolna 
bűnös életből tért meg, Jézushoz igen közel állt. Jézus feltá-
madásának első szemtanúja (Mező 2003: 247). 

Szent Anna tiszteletére is négy monostort szenteltek fel. 
Szent Anna Szűz Mária édesanyja volt. A vele kapcsolatos 
történetekről nincs adat a Bibliában, az apokrif irodalom-
ból ismerjük (Mező 2003: 44). Ünnepe a IV. századból való, 
annak a templomnak a felszentelésére, amelyet Máriának a 
Bethesda-tó partján épült szülőházából alakítottak át. Jeru-
zsálemből Bizáncba is átjutott az ünnepe, Jusztiniánusz tette 
kötelezővé. Nyugaton valószínűleg a keresztes hadjáratok 
Szentföld-élményének hatására illetve részben Magyaror-
szág közvetítésével tűnik fel. Magyarországon már külön 
latin nyelvű miséje volt a 12. században a Pray-kódex sze-
rint. Magyarországi elterjedése a bizánci kapcsolatokkal is 
összefügghet (Bálint 1977: 115). A pálosoknál Hangony, To-
kaj, Dobrakuća illetve Gyulafehérvár esetében találkozunk 
ezzel a patrocíniummal. 

A népszerű patrocíniumok mellett viszont találkozha-
tunk ritkán előforduló szentekkel is, melyek mögött szemé-
lyes motívumok húzódhattak meg. Ilyen volt például Szent 
Wolfgang (Farkas). Ünnepe október 31-én volt. A bencés 
szerzetes, később Regensburg püspöke Magyarországon 
is járt misszionáriusként 972-ben, ahová Ulrik augsburgi 
püspök javaslatára küldte el a császár. Ő nevelte Gizellát 
is, aki 985 körül született. Wolfgangot IX. Leó pápa avatta 
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szentté 1052-ben. Igazi lelkipásztor volt, különösebb csodák 
nincsenek körülötte. Kultusza főleg a 15. század folyamán 
a felső-ausztriai Sankt Wolfgang bencés apátságból ágazott 
ki, amely sírja révén búcsújáróhely is volt. Magyarorszá-
gon is főleg a középkor végén terjed el a kultusza (Solymos 
2001: 51; Bálint 1977: 458-459). Sopron városa a győri püs-
pök engedélyével a már korábban is létező Szent Wolfgang 
kápolnát a pálosoknak adta. Állítólag ezen a helyen is járt 
korábban a Szent. A pálos monostor kegyképként megkapta 
a częstochowai Fekete Szűzanya képének másolatát is és kü-
lönösen a török időket követően híres búcsújáróhely lett.

Szent Jakab tiszteletére két monostort szenteltek. Az 
első Pécs közelében jött létre, méghozzá Bertalan pécsi püs-
pök kezdeményezésére, aki a helyi remetéket összefogta, 
szabályzatot adott nekik, kápolnát és monostort építtetett 
számukra. Szent Jakabot választotta patrocíniumul. Az 
apostol tisztelete Magyarországon is elterjed volt, a zarán-
dokok védőszentje. Első Magyarországon ismert temploma 
Zselincszentjakabon épült 1060-as években. A Szent Jakab 
tiszteletére emelt templomok, monostorok között több ide-
gen főúri alapítóval is találkozunk (Kakucs 2006: 53). Koszta 
László szerint Bertalan patrocínium választását a szenthez 
való személyes vonzalma indokolta. A püspök Burgundi-
ából származott, családi birtokaik Cluny közelében voltak, 
több adományban is részesítették a monostort, illetve a csa-
ládjából (Gros) többen is csatlakoztak a clunyi bencésekhez. 
Cluny a Szent Jakab sírjához induló zarándoklatok egyik 
inspirálója és egyben szervezője is volt, valószínű, hogy 
Bertalan is elzarándokolt Compostelába és az innen hozott 
ereklyét helyezte el a remeték templomának oltárában. Kez-
detben a püspöki birtok része volt, önállósodásuk Achilles 
idején történt (Koszta 1994: 66-69).
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Antióchiai Szent Margit patrocíniumával találkozunk 
Henye és Dömös esetében. A henyei monostorról egy 1376-
ban kiadott oklevél tudósít, mely szerint itt állott Szent Mar-
git tiszteletére felszentelt pálos monostor. Dömösnél IV. 
Jenő pápa az egykori Szent Margit prépostságot (1108-ban 
Álmos alapította), melyet 1433-ban Zsigmond király köz-
benjárására az olivetanus szerzetesek kaptak meg, de arról 
utóbb lemondtak, 1446-ban a pálos remetéknek adta. Ám V. 
Miklós pápa Hunyadi János és az ország nagyjainak kéré-
sére visszaállította a prépostságot. Országos viszonylatban 
Szent Margit tisztelete elterjed és népszerű a középkorban. 
Már a 11-12. századtól kezdve jelen volt (bencés, premont-
rei monostorok), felerősödése 13. században figyelhető meg. 
II. András keresztes hadjárata alkalmával megszerzi Szent 
Margit fejereklyéjét is. II. András édesanyja Antióchiából 
származott. III. Béla Bizáncban vette nőül Châtillon An-
nát, az antióchiai fejedelemasszonynak, Konstanciának és 
Châtillon Raynaldnak a lányát. 1172-ben Magyarország 
királynéjává lett Anna Szent Margit kultuszának központ-
jából származott. Szent Margit nem csak a Szentföldön, de 
Bizáncban is tiszteletnek örvendett. A kultusz 13. századi 
felerősödése valószínűleg ennek köszönhető (DAP III 1978: 
308; Koszta 2006: 23-26).

Összegzés

A pálos rend a középkorban egyre nagyobb népszerű-
ségre tett szert, melyet bizonyít a monostor alapítások nagy 
száma, a bőkezű javadalmazás és a királyi pártfogás. Több 
királyunk, Nagy Lajos, Mátyás király, II. Ulászló és II. La-
jos is szoros kapcsolatban állt a renddel. Nagy Lajosnak kö-
szönhető több jelentős monostor létrehozása és persze nem 



114

Danyi Bernadett

utolsó sorban a rend névadó szentjének és egyben Magyar-
ország egyik védőszentjének, Remete Szent Pál ereklyéjének 
Magyarországra hozatala. II. Lajos idején kerül Magyaror-
szágra Remete Szent Pál fejereklyéje, mely a korszak egyik 
nagy eseménye volt. Ezen uralkodókról a rendi krónika is 
több anekdotát megőrzött. Ám nem csak az uralkodók és a 
nemesek közt közkedvelt, de a köznép számára is értékes a 
pálos rend, vallási majd később gazdasági szempontból is.  
A monostor alapítások virágkora a XIV. század, majd ettől 
kezdve fokozatosan csökken, a XVI. század elején, a mohácsi 
vész előtti időkben pedig mindössze két alapítás történik. 
Ez természetesen nem a rendi iránti vonzalom csökkenését 
jelenti, mivel a javadalmazásokhoz, pénzadományokhoz 
továbbra is hozzájutottak, hanem azt, hogy egyre nagyobb 
monostorokra lett szükség, melynek terheit nem mindenki 
tudta vállalni.

A rend patrocíniumainál megfigyelhetjük, hogy nem 
volt kifejezett pálos szent. Az alapítások jelentős részénél 
nem mutatható ki a pálos befolyás a patrocínium választás-
ra, sőt már meglévő templomok, kápolnák, korábban más 
rend kezelésében lévő monostorok átvételénél sem változ-
tatnak, hanem megőrzik az eredeti védőszentet. Feltűnő a 
Mária- patrocíniumok nagy száma, melyek főként a XIV. 
és a XV. században dominálnak. A Mária-tisztelet viszont 
szerte Európában és magyarországi szinten is igen elterjedt. 
A ciszterci rend esetében szinte minden monostort a Szűz-
anya tiszteletére szenteltek fel, de más rendeknél is gya-
kori az előfordulása. Magyarország patrónájaként pedig a 
nemzeti eszmében és a közösségi vagy magán devócióban 
is fontos szerepe volt. Érdekes viszont, hogy a rend név-
adó szentje mindössze egyetlen alkalommal fordul elő 
patrocíniumként. Más rendeknél több esetben is megfigyel-
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hető a névadó szent védőszenté választása, a pálosoknál vi-
szont ez teljesen hiányzik.
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bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pan-
nonhalma
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A Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek 

Társulatának története 1941-91-ig

Bevezető

Tanulmányom témájaként a Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek Társulatának történetének bemu-
tatását választottam, azon belül is a második világhábo-
rútól az úgynevezett újrakezdés időszakáig. Témaválasz-
tásomnak személyes okai vannak. Dusnoki születésem 
révén érdekel a régió történelme, amelyben a nővéreknek 
kiemelkedő szerepe volt egészen napjainkig. Továbbá szív-
ügyemnek tekintem a XX. századi egyház sorsának bemu-
tatását is. Az egyház erőszakos birtokbavételének törekvé-
sei alatt olyan próbákat kellett kiállniuk a világi hívőknek 
és az egyházi rend tagjainak egyaránt, amelynek hatásait 
mai napig érezhetjük. A négy évtizednyi elnyomás olyan 
szakadékot képezett a katolikus egyház és a nép között, 
melynek olyan eredményei lettek, mint a vallási hanyatlás, 
a papság számának felére zuhanása, elöregedése és után-
pótlási hiánya, a fiatalok ateizmusba való sodródása, erköl-
csi süllyedés (abortusz, öngyilkosság, válások stb.). Fontos, 
hogy ismerjük az okokat, előzményeket és következménye-
ket egyaránt, hiszen csakis így születhet megújulás és a hit 
újrafelfedezése. 
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Az első részben a Kalocsai Iskolanővérek gyökereit mu-
tatnám be röviden, majd a következő fő részben térnék rá a 
tárgyalt kor pontos vizsgálatára. Továbbá a nővérek törté-
netén keresztül igyekszem ábrázolni az országra jellemző 
akkori viszonyokat is. 

A rend gyökerei

A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek 
szerzetének gyökerei a XVI. századi Franciaországba nyúl-
nak vissza. Ott alapított Fourier Péter és Le Clerc Alix egy 
új szerzetet, melynek születési dátumát 1597 karácsonyá-
nak tekinthetjük. Az új szerzetesközösség a szegény gyer-
mekek ingyenes oktatását tűzte ki célul (Bangó Beáta 2000: 
9.). Hamarosan Európa-szerte virágzásnak indult a rend, 
eljutott Németországba, majd cseh földre is. Az 1834-ben 
Regensburg püspöke által jóváhagyott szerzetesneve Miasz-
szonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek volt. Az isko-
lanővérek Kalocsán való megtelepedése Kunszt József érsek 
segítő kezdeményezésének köszönhető(Uo.: 9.). Az érsek úr 
nevéhez ugyanis jelentős iskolafejlesztési munka kapcsoló-
dik. Olyan kérdések foglalkoztatták, mint a vallási, erkölcsi 
megújulás, az oktatás színvonalának emelése főleg az elha-
nyagolt lányiskolák esetében. Az ő működésének köszön-
hetően az érsekújvári tanítóképző intézetet Kalocsán szer-
vezték újjá, s erre a helyet és az anyagi fedezetet az érsek 
úr vállalta magára. Továbbá elhatározta, hogy átszervezi a 
gimnáziumot is, melynek irányítását a piaristáktól vette át, 
s a legkiválóbb tanárok, tudósok munkája által rövid időn 
belül az ország egyik legnívósabb gimnáziumává vált. Ilyen 
körülmények között, valamint marienbadi látogatása során, 
érlelődött meg benne a gondolat, hogy az iskolanővérek 
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tevékenysége igen hasznos volna az oktatás és nevelés to-
vábbi fejlesztésének céljából. Így az érsek öt magyar leányt 
küldött el tanulmányútra, s feladatul kapták, hogy magyar-
országi letelepedésre ösztönözze az iskolanővéreket (Uo.: 
9.). 1860-ban Franz Mária Terézia főnöknő vezetésével meg 
is érkeztek az első apácák Horazdiowitzból (Uo.: 9.). Miu-
tán Csehországban üldözőbe vették a német nyelvű lakos-
ságot a nővérek számára veszélyessé vált a visszautazás így 
Kalocsán új anyaházat alapítottak. Ezt követően hazánkban 
a rend igen gyors fejlődésnek indult, s legfőbb feladatául 
tűzte ki a nép nevelését, a magyar beállítottsághoz való al-
kalmazkodást és a szellemi értékek megőrzését.A nővérek a 
végleges pápai megerősítést 1907 februárjában kapták meg 
(Uo.: 10.). 

A szerzet Szent Ágoston reguláit követi. Életszentségük-
kel, a szegénység, tisztaság, engedelmesség fogadalmainak 
megélésével elsősorban Istent kívánják dicsőíteni. Másod-
sorban pedig célja a felebaráti szeretet gyakorlása a leány-
nevelés által. A rend legkiemelkedőbb karizmája mindig is 
az oktatás-nevelés volt, ez a legfontosabb működési terüle-
tük.  Óvodáik, iskoláik révén több ezer gyermek részesült 
katolikus nevelésben. Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, 
hogy ne csak a tanulásban, hanem a lelki élet fejlődésében is 
segítséka növendékeket.

A második világháborútól a szétszóratás 

időszakáig

 A ’40-es években természetesen a legszörnyűbb csapást a 
II. világháború eseményei mérték a nővérekre. Már az 1941-
es évben is nehézségekkel kellett megküzdeniük, amikor is 
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a Duna áradásának következtében árvíz keletkezett a kör-
nyező falvakban. A nővérekhez 280 menekült érkezett, s a 
következő napon ez a létszám 480-ra duzzadt.(Bangó Beáta 
2000: 22.) A gyerekek és asszonyok gondozását készségesen 
vállalták a nővérek, miközben a férfiak homokzsákokkal 
igyekeztek elhárítani a bajt a gáton. Az ezt követő évek során 
a forrongó világ állapota megkövetelte azt, hogy a nővérek 
egészségügyi ismereteiket is bővítsék, hiszen 1943. február 
6-án 1000 ágyas hadikórházat állítanak fel a városban, s ezen 
kívül még 216 ágy tartozott az Iskolanővérek felügyelete alá 
(Uo.: 22.). A II. világháborúban a regulák pontos betartása 
szinte lehetetlenné vált, de a nővérek törekedtek a közösségi 
életre és a szellemiség megtartására, ugyanakkor több nő-
vér távol került a zárdától. Ezekben az években a tanítást és 
nevelést hátráltatta a földeken vállalt munka illetve a pénz-
telenség helyzete is, mivel az élelmiszerek szinte megfizet-
hetetlenné váltak, így a bentlakó növendékek élelmezése is 
kritikus állapotba került. 

Mint ismeretes 1945 után a „felszabadítókként” bemutat-
kozott, de kezdettől fogva megszállóként viselkedő szovjet 
Vörös Hadsereg fegyvereinek árnyékába került Magyar-
ország is (Gárdonyi Máté 2009: 335.). Ettől számítva meg-
kezdődik a totális kommunista diktatúra kiépítése, mely 
hazánkban is a Moszkvából irányított egyházpolitika forga-
tókönyve szerint érvényesült. A katolikus egyház visszaszo-
rításának majd teljes felszámolásának érdekében a követke-
ző lépéseket kellett véghez vinniük: radikális földreform, 
vallásellenes propaganda, diplomáciai kapcsolat megsza-
kítása Vatikánnal, egyházi egyesületek betiltása, hitoktatás 
felszámolása, az egyházi iskolák és szociális intézmények 
államosítása, az egyházi intézmények felszámolása, egy-
házügyi hivatal létrehozása (Uo.: 335.). Nagyon röviden 
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sorra vesszük ezeket Magyarország tekintetében. Kezdve 
az 1945-ös földreform törvénnyel a szovjet uralom először 
is megfosztotta az egyházi intézményrendszert hagyomá-
nyos gazdasági alapjától (Balogh Margit- Gergely Jenő 1993: 
250.). A Vatikáni diplomáciai kapcsolatokért Magyarorszá-
gon a II. világháború óta Angelo Rotta apostoli nuncius volt 
a felelős, akit 1945. április 4-én utasítottak ki az országból 
(Uo.: 251.). A vallásellenes propaganda hatalmát mi sem fe-
jezné ki jobban, mint Mindszenty József esztergomi bíboros 
prímás koholt vádak alapján történő elfogatása, megkínzá-
sa és börtönbüntetésre ítélése. Továbbá ide lehetne sorolni 
a pócspetri, újhatvani és több száz egyedi esetet, melyek-
ben a kommunista hatalom „demokráciaellenes” tevékeny-
ség vádjával járatta le és ítélte el a hitükről tanúságot tevő 
keresztényeket. Az egyházi intézmények államosítására 
az 1947-es évben került sor. 1948-ra tehető az iskolák álla-
mosításának ideje, ami nem csak az egyház evangelizációs 
küldetését sértette, hanem a közéleti jelenlét felszámolását 
illetve a nemzeti kultúra és tudomány haldoklását is meg-
alapozta (Balogh Margit-Gergely Jenő 2005: 856.). Az Állami 
Egyházügyi Hivatal Magyarországon (ÁÉH) 1951-ben jött 
létre, mint országos államigazgatási szerv (Kahler Frigyes 
2007: 8.). Az ÁÉH nem csak szoros felügyeletet gyakorolt az 
egyházak működése felett, hanem gyakorlatilag átvette az 
egyházkormányzást az egyházak elsorvasztása érdekében 
(Uo.: 8.). 

Az 1947-es év a nővérek számára igazán örömteli idő-
szaknak indult, ugyanis a Szentszék húsvét hétfőjére, április 
7-re kitűzte a tiszteletreméltó Alix anya boldoggá avatását 
(Bangó Beáta 2000: 41.).  Ebben az évben folyamatosak vol-
tak a róla való megemlékezések. Az 1947-es évben megren-
dezésre kerülhetett a káptalanválasztás is, amely 1945 óta 
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volt esedékes, akkor azonban a háborús viszonyok miatt el 
kellett halasztani azt.  Az új káptalan Bali M. Ildefonsa meg-
bízásából Grősz József a Szentszékhez két kérelmet is köz-
vetített: a rend elnevezése Miasszonyunkról Nevezett Kalo-
csai Szegény Iskolanővérek helyett Miasszonyunk Kalocsai 
Iskolanővérei legyen, valamint a szabályok 5. pontjában fel-
sorolt égi pártfogók körébe legyen felvéve Árpádházi Szent 
Margit és Le Clerc Boldog Alexia. 1948-ban Ildefonsa anya 
a június 11-i ülésen (Uo.: 48.) ismertette azt a tényt, hogy a 
párt államosítani kívánja a különböző felekezetek és szerze-
tesrendek által működtetett iskolákat, s ez ellen határozot-
tan tiltakozik a Püspöki Kar illetve a bíboros hercegprímás 
nyílt levelet is intézett dr. Ortutay Gyula vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez, melyben felszólította, hogy vegyék le 
a napirendi pontról az államosítás kérdését. Ildefonsa anya 
kijelentette, hogy az egész magyar katolikus egyház tilta-
kozik az intézkedés ellen, de ennek ellenére, mint az már 
ismeretes a hatalom véghezvitte az államosítást. A kalocsai 
nővérek fennhatósága alól körülbelül 12 500 fiatal hallga-
tó került állami kézbe. Az iskolanővérek így iskola nélkül 
maradtak. Mit lehet tenni ilyen helyzetben? Ebben az idő-
szakban természetszerűleg a lelki élettel és a kétkezi mun-
kával foglalkoztak leginkább. Figyelemreméltó a ceglédi az 
apostolok munkássága (Uo.: 54.), ahol az asszonyoknak kü-
lönböző lelkigyakorlatokat tartottak a kolostorokban: reggel 
szentmisén, délelőtt és este előadásokon vehettek részt, va-
lamint a délután folyamán különböző háztartási teendőkkel 
foglalkoztak, mint a főzés, kertészkedés, nevelési kérdések 
stb. A férfiaknak és legényeknek pedig különböző történel-
mi személyekről, példaképekről és az általuk felvetett té-
mákról tartottak előadásokat. Kalocsa környékén a fiatalabb 
nővérek kétkezi munkát vállaltak, kukoricát törtek és pap-
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rikafeldolgozóban tevékenykedtek, szüreteltek, krumplit 
szedtek. Emellett nagyon szép azt látni, hogy a nehézségek 
ellenére mégis 13 nővér tett le örökfogadalmat 1948. július 
16-án (Uo.: 57.). További buzdítást adott számukra Kerkai 
Jenő a későbbi KALOT mozgalom elindítója, aki ösztönözte 
a nővéreket a zarándokutak tervezésére, énekkarok, búcsú-
járások, ministránsmozgalmak szervezésére. Ezek a lelke-
sítő szavak igen nagy hatással voltak a nővérekre és még 
ez évben megkezdődtek a különböző tanfolyamok (pl. lel-
kigyakorlat vezető tanfolyam, ének-zene tanfolyam, szabó-
varró tanfolyam stb.) Ugyanakkor a Püspöki Kar sem akarta 
magára hagyni az állás nélkül maradt szerzeteseket, de csak 
igen csekély létszámú nővéreket és szerzeteseket sikerült el-
helyezniük. Az államosítás rendelete alapján augusztus 6-án 
jelent meg egy elosztó bizottság, mely a törvény értelmében 
elkülönítette a nővérek fennhatósága alól a tanítóképzőt, 
gyakorlóiskolát és az általános leányiskolát, valamint a hoz-
zá tartozó diákotthont. A szétszóratás és üldözés hideg szele 
már érezhető volt ebben az időben. A nővérek Bikalon való 
letelepedése után igen hamar megkezdték az ellenük való 
ténykedést, s ugyanígy volt Kiskunfélegyházán is. Újvidé-
ken több nővért tartóztattak le, s mindezeket a nép akaratá-
ra hivatkozva hajtották végbe (Uo.: 62-64.). 

1949-re a szerzetesek helyzete az eddiginél is válságo-
sabbra fordult. Szeptember 15-én Grősz József aláírásával 
az Apostoli Szentszéktől utasításokat kaptak a szétszóratás 
esetére. Ezek az irányelvek két fő pontból álltak: a feloszla-
tás előtti magatartás ismertetéséből és a feloszlatás beállta 
utáni teendők elvégzéséből. Ahogy a többi közösségnél, úgy 
itt is felmerült a külföldre való távozás lehetősége. Azonban 
a nővérek úgy vélték kötelességük sorsközösséget vállalni 
azzal a néppel, amelyhez a Gondviselés irányította őket. 
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Somogyi Jenő atya, a volt jezsuita tartományfőnök fontos 
beszédet intézett az apácák számára, mely véleménnyel ki-
vétel nélkül egyetértettek: Ne vágyakozzunk a régi világba! 
Bennünket ebbe a korba szánt az Isten. Hálát adhatunk majd 
X. Piusszal együtt: <Hálát adok Istennek, hogy ilyen nehéz 
korban éltem>. A lényeg: az igazi győzelem a mi hitünk. Is-
ten vissza akar irányítani minket az ősforráshoz: az evangé-
liumhoz és a kereszthez. Nemcsak a szerzeteseket, a világot 
akarja Isten a lényeghez vezetni(Uo.: 68.). Az 1949-es évben 
egyre több atrocitás érte a rendtagokat országszerte. Tisza-
háton, Szovátán, Görbeházán és Szegeden is kiűzték őket 
házaikból. A kalocsai anyaházban pedig újabb házrészeket 
és felszereléseket vettek állami tulajdonba. Ez év nyarára 
már sorozatossá váltak a rendőri túlkapások is mind Kalo-
csán mind a környező terülteken. A sorozatos törvényellenes 
intézkedések és szerzetesházak elvétele illetve államosítása 
arra késztette a magyar női szerzetesrendeket, hogy tanács-
kérés és a helyzet ismertetése céljából látogatást tegyenek 
Grősz József kalocsai érseknél. A szerzetesrendek megbízá-
sából a kalocsai Iskolanővérek, a Megváltó Leányainak álta-
lános főnöknője és az Angolkisasszonyok tartományfőnöke 
jelent meg az érsekségen. Sajnos azonban a tanácskozás már 
nem sokat segített a szerzetesrendek helyzetén. 1950 júniu-
sában megkezdődtek a rajtaütés szerű kitelepítések. Június 
8-án éjjel Siklóson, 9-én Kiskunhalason, 10-én Hercegszán-
tón és Dávodon, valamint Szegeden 12-én mentek végbe a 
rendőri elhurcolások (Uo.: 99.). Június 18-a a „sötét erők éj-
szakája” néven vonult be a történelem sorai közé. Ezen a na-
pon történt ugyanis a legtöbb szerzetesházból való elhurco-
lás, s így történt ez a kalocsai anyaházban is. Éjjel 11 órakor 
8 teherautó várta a 130 nővért az elszállításra. 
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Miután állam számára világossá vált, hogy a püspöki kar 
tagjait nem lehet tárgyalóasztalhoz ültetni annak a megegye-
zésnek érdekében, melyet más felekezeteknél már sikerre 
vitt, s amelyben az egyház alávetettségét dokumentálhatja, 
nem riadt vissza az egyoldalú, drasztikus és jogalap nélküli 
támadásoktól az egyház megsemmisítése érdekében. A to-
tális, esztelen diktatúra igazi arculatát nyilvánvalóvá tette 
a szerzetesrendek minden ok nélküli felszámolása. A hata-
lom minden bizonnyal erőfitogtatás céljából vitte végbe ezt 
az erőszakos elhurcolást, megmutatva, ha kell egy éjszaka 
alatt képes szétzilálni az egyházat. Az erőszakos kitelepítés 
brutalitásáról vallanak piaristák, pálosok és ferencesek is. 
Úgy hurcolták el az apácákat és a szerzeteseket, mintha a 
legveszélyesebb bűnözőkkel álltak volna szemben. Az eljá-
rás durva, kegyetlen, emberi méltóságot és női szeméremér-
zést sértő volt. Az idős, nyugalmazott szerzeteseket épp úgy 
nem kímélték, mint a fiatalabb rendtársaikat. Ezután az egy-
ház már nem tudott és nem is akart elhatárolódni. Így állt 
elő az a helyzet, hogy a Püspöki kar óhaját jelezte a tárgya-
lások sürgetésére, hiszen ha továbbra is ellenállást tanúsított 
volna jó esély lehetett arra, hogy a szerzeteseket Szibériába 
internálják. A tárgyalások megkezdésével a hatalom teljes 
gőzerővel haladt a szovjet mintából vett végcél megvalósítá-
sa felé, hogy Magyarországon felszámolják a vallásosságot 
és annak bázisát: az egyházat. A kiútkeresést, kompromisz-
szumot és túlélési lehetőséget kereső püspöki kar valamint 
a torzult, diktatórikus hatalom közötti tárgyalások 1950. jú-
nius 28 – augusztus 30-ig folytak (Gergely Jenő 1990). Az 
ügy 8 fordulója során született meg az a megegyezés mely-
nek végeredménye a szerzetesrendek működésének betiltá-
sa négy kivétellel, amelyet a bencések, ferencesek, piaristák 
és a szegény iskolanővérek képeztek (Uo.: 306.). 
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A kormány és a Püspöki Kar megegyezése után tehát 
szeptember 7-én feloszlatták a szerzet működését mely so-
rán több mint ezer kalocsai iskolanővér maradt fedél nélkül. 
Az 1960-as évektől egészen 1988-ig sajnos kevés informáci-
óval rendelkezünk, mert a feloszlatást követően a nővérek 
szétszórtan éltek mind hazánkban mind pedig külföldön. 
A ritkán tartott találkozók többnyire titokban zajlódtak, hi-
szen a kihallgatások és házkutatások nagy mértékben nehe-
zítették ezeknek a létrejöttét és lefolyását. Ebben a zavaros 
helyzetben a központi irányítás sem maradhatott hazánk-
ban, így Róma felé vették az irányt, s ott valószínűleg több-
ször is alakalom nyílt az összejövetelekre, de ezeken csak 
a külföldön élő nővérek tudtak részt venni, így nincsenek 
pontos adataink. 

Az újrakezdés reménye

Az újjászerveződés reménye 1988-ban érződött először a 
szerzetesrend életében. Ez év novemberében indult el egy 
vizsgálat, mely arra volt hivatott, hogy felmérje a nővérek 
egészségügyi állapotát, a munka és létfenntartási valamint 
lakástulajdoni viszonyokat. Kérdés volt továbbá, hogy meny-
nyire él a nővérekben a közösségi élet vágya, melyre 74%-os 
igen válasz érkezett (Bangó Beáta 2000: 124.). A több évti-
zednyi félelem és bizonytalanság azonban súlyos nyomokat 
hagyott a nővérek életében, ezért többen így nyilatkoznak az 
újjászerveződés reményéről: „Nem hittem el” (Uo.: 125.). Az 
országos helyzetet tekintve azonban 1989 hozta meg a for-
dulat évét, amikor áprilisban a Központi Szemináriumban a 
magyarországi férfi és női szerzetesrendek vezetői megtart-
hatták első konferenciájukat. Fontos azonban hangsúlyozni, 
hogy nem újraalapításról van szó, hiszen az 1950-es rendelet 
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betiltó jellegű volt, tehát a rendek működését szabályozta, 
de nem szüntette azt meg. A talpra állás rendkívül nehéz 
körülmények között ment végbe, hiszen az egyház anyagi 
korlátokba ütközött, továbbá a szerzetesi épületek vissza-
adásáról akkor még nem volt szó. A konferencián is még 
érezhető volt a bizonytalanság. 1989. szeptember 1-jén érte 
az a nagy öröm a nővéreket, amikor Dankó László hivata-
losan is átadta a templomot a 42 szerzetesnővér részére, s 
ezt az örömöt csak tovább fokozta a művelődési miniszter 
levele, amelyben közölte a Miasszonyunkról Nevezett Ka-
locsai Iskolanővérek Társulatának nyilvántartásba vételét. 
Ugyancsak a „fordulat évében” október 20. és 31. között ke-
rül megrendezésre Rómában a nagykáptalani gyűlés. Ekko-
ra hagyta el a társulat a „Szegény” jelzőt, valamint a hetedik 
általános főnöknő, Nagy-Pál M. Consummata és tanácsának 
megválasztása is erre az időpontra esik. II. János Pál pedig 
külön audiencián fogadta a nővéreket, ahol lelkesítő sza-
vakkal illette őket. A Társulat átdolgozott szabályzatát Dr. 
Erdő Péter egyházjogász fogalmazta meg a kiegészítésekkel 
együtt, s fölterjesztésre került a Szerzetesi Kongregációhoz. 
A kalocsai nővérek 1990-ben indultak el újra az úton, me-
lyet egykor Fourier Szent Péter szánt nekik. A rend tagjai az 
újraindulás nehézségeinek közepette is szilárd hittel álltak 
készen az ország újjáépítésére. Ebben az évben kezdtek újra 
munkához látni Budapesten a Mária utcában, Kalocsán, Kis-
kunfélegyházán és Soltvadkerten is (vö.Uo.: 134-135.). Az új 
reménnyel teli nővérek Krisztus erejében bíztak és kapasz-
kodtak, mely minden időben megállja a helyét.  Bleilőb M. 
Bernárda anya így fogalmazott: „Legyünk egész lélekkel 
szerzetesnők, (…) és ismerjük föl, hogy most, - ma, - ebben 
az órában – mit kíván tőlünk az élet, hogy jó eszközök le-
hessünk Isten kezében a világ átformálására!”(Uo.: 153.). Az 
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1991-es pápalátogatás szintén nagy megerősítéssel bírt mind 
a nővérek mind pedig a hívek számára, hiszen Krisztus föl-
di helytartója újult erőt és reményt hozott magával az Örök 
Városból. Még ebben az évben az új erőtől eltelve hosszú 
idő után újra megnyitották a nővérek Kalocsán az általános 
iskolát. A későbbi években a lelki élet is kitüntetett figyelmet 
kapott a rend életében, így egyre több lelkigyakorlatot szer-
veztek országszerte. Majd 1995-ben immáron otthoni földön 
megrendezésre került a káptalani gyűlés, ahol megválasz-
tották az új vezetőséget (Uo.: 143.). Így a hosszú évtizedek 
félelme, kilátástalansága és szárazsága után a nővérek ismét 
átélhették a társulathoz való tartozás a szeretet közösség 
és egység érzését. Számos feladat várt még rájuk azonban, 
amely a teljes regenerációhoz elvezethetett, többek között a 
keresztény értékekről való tanúságtétel, az egyházzal egy-
behangzó munka folytatása és a II. Vatikáni zsinat irányel-
veinek követése. Ugyancsak Bleilőbb M. Bernárda mondta a 
következőt: „Nem tudjuk, mi lesz a gazdasági és társadalmi 
rend végső kialakulása. De ez nem is fontos. Krisztus ere-
je, mely a katolikus anyaszentegyházat élteti, működésében 
nincs formákhoz kötve. Minden időkhöz és minden emberi 
életformához tud alkalmazkodni, mert minden néphez és 
minden időkhöz küldetett.„(Uo.: 153.).
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Mészáros Nándor

Rabváltó szerzetesrendek a 13. 
században

A keresztes hadjáratok történetéről, lefolyásáról, illetőleg 
az azokban jelentős szerepet vállaló lovagrendek ténykedé-
séről mindezidáig számtalan publikáció született. A témával 
foglalkozó kutatók ezekben a munkákban elsősorban a vizs-
gált kor eseményeinek rekonstruálására tettek kísérletet.

Ebből a szempontból a fogolykiváltás, mint téma sem ke-
rülhette el a történészek figyelmét, mégis az utóbbi évtizedek 
magyar nyelvű szakirodalma csupán említés szintjén foglal-
kozott ezzel. A dolgozat így arra a kérdésre próbál választ ta-
lálni, hogy a középkor folyamán milyen események és mely 
személyek hívták életre két, az iszlám fogságában lévő ra-
bok kiváltását céljául tűző rend, a trinitárius és mercedárius 
rend létrejöttét? A két rend nagyjából azonos időben és azo-
nos térbeli közelségben jött létre, így céljaik azonosságát és 
különbözőségét is érdemes tisztáznunk. A dolgozat így nem 
csupán az alapítás létrejöttét, az alapítók személyét, de a 
megalakulásukhoz kapcsolódó spirituális hátteret, vagyis a 
legendák bemutatását és értelmezését is céljául tűzi ki.

Trinitáriusok

Mivel a francia földről származó, és a harmadik keresztes 
hadjárat idején1  alapított trinitárius szerzetesrend megala-
kulása tehető korábbra, így a kronológiai sorrendet szem 
1 A harmadik keresztes hadjárat időpontja, 1189-1192 (Maxwell-Stuart 
2007:107).
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előtt tartva velük kezdjük. Az egyházi keretek között műkö-
dő rabváltás gondolata elsőként a trinitáriusok alapítójától, 
Mathai Szent Jánostól származott.

A rend, mint a szorongatott anyaszentegyház védelmező-
je, a hitükért raboskodó hívek megmentéséért alakult.2  Alap-
okiratuk szerint céljaikat, vagyis a fogságba került keresztény 
rabok kiszabadítását békés úton kellett megvalósítaniuk. 

A szerzetességre törekvők hagyományosan csak akkor 
válhatnak közösségeik teljes jogú tagjává, ha az ideiglenes 
szerzetesi fogadalmat követően letöltötték a novíciátust és 
az intézmény tanácsának támogató szavazata után letették a 
hármas szerzetesi örökfogadalmat (professio religiosa). En-
nek értelmében az engedelmességre, a tisztaságra és a sze-
génységre törekedve elkötelezték magukat az evangéliumi 
tanácsok szerinti életre. E fogadalom bizonyos rendeknél 

2 Jeruzsálem Kr.u. 636-ban a bizánciak veresége után muszlim kézre került (Sz. 
Jónás 1999:50). Vezetőjük Omár kalifa és utódai ennek ellenére a kezdetekben 
még biztosították a keresztények számára a biztonságos zarándoklatok lehetőségét 
(Runciman 1999:35,80),azonban e harmóniára épülő valláspolitikát a 11. század 
elején uralkodó Hákim kalifa megváltoztatta. Ő ugyanis nem nézte jó szemmel 
a szervezett zarándoklatok során érkező keresztény tömegek csoportjait,ki akarta 
ugyanis sajátítani a várost, és fokozatosan mindent e céljának rendelt alá. Min-
dent megtett annak érdekében, hogy a keresztények többé ne térjenek vissza. Meg-
becstelenítette a szent helyeket, és kifosztotta a keresztény templomokat. Az ott 
imádkozó zarándokokat bántalmazta és fogságba vetette (Bozsóky 1995:34). Ezek 
az események Európában természetesen tiltakozást váltottak ki. A legelső válasz-
reakciók eredményeképpen a zarándokok fegyveres kísérettel kívánták megoldani 
a helyzetet. Ugyanez a történelmi kontextus tette szükségessé a fogolykiváltó ren-
dek létrejöttét is, hiszenők is erre a problémára igyekeztek megoldást nyújtani. A 
jól ismert lovagrendekhez (Hunyadi-Pósán 2011) képest csupán módszereik vol-
tak eltérőek. Amikor a muszlimok által a szent városban épült keresztény templo-
mokat már nem csak a rablás veszélye fenyegette, hanem (a Szent Sír bazilikát is 
beleértve) a lerombolás is (Bozsóky 1995:272), új tervet találtak ki, amely szerint 
a hosszú távú békét és a biztonságot megfelelőképpen csak úgy lehet biztosíta-
ni, ha a szent helyek ismét keresztény kézre kerülnek (Gárdonyi 2012:145-146). 
Valójában a keresztes háborúkról van szó. Ezek még inkább szükségessé tették a 
rabváltás gondolatát, hiszen a háborúk során nagyságrendekkel több keresztény 
került arab fogságba.
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nem hármas, hanem négyes tagolású. Ilyen, négyes fogadal-
mú szerzetesrend a trinitárius is. A hármas fogadalmat III. 
Ince3  kérésére ugyanis azzal bővítették, hogy ha másképpen 
nem lehetséges a rabváltás, akkor a fogoly kiszabadításáért 
önmagukat kell váltságdíjul felajánlani. A rabváltás többféle 
módon, de szigorúan békés eszközökkel, leginkább diplomá-
ciai úton mehetett végbe. Amikor azonban a muszlim fél nem 
hajlott a tárgyalásra, pénzzel igyekeztek megfizetni a keresz-
tény rabok szabadságát, ha pedig valami oknál fogva így sem 
jöhetett létre a csere, a fogadalmukból adódóan saját magukat 
is felajánlották egy-egy keresztényért cserébe, vállalva helyet-
tük a rájuk leselkedő veszélyeket (Puskely 1990:99). A rend-
alapításra vonatkozóan érdekes azonosságra figyelhetünk 
fel Mathai János és a pápa kapcsán. A hagyomány szerint 
ugyanis mindketten misézés közben látomásban kapták az 
égi jelet, melyben egy angyal jelent meg fehér ruhában. Nem 
lehet tehát véletlen, hogy a pápa és Mathai János látomása 
egybeesett. A látomás a következő képekből állt: az angyal 
ruháját a melle táján vörös és kék szárú kereszt ékesítette. 
Jobbján és balján egy-egy fehér és fekete bőrű rabláncra vert 
fogoly állt (Fallenbüchl 1940:5). A vörös szín a keresztény teo-
lógiában Isten határtalan szeretetének a kifejezője (Pál-Újvári 
1997:382-383), a kék szín pedig az angyalok színe(Pál-Újvári 
1997:245). Az angyal szerepeltetése sem lehet véletlen, hiszen 
a középkori keresztény értelmezésben Isten követe, feladata 
pedig a teremtett világ és a Teremtő Isten közötti közvetítés 
(Pál-Újvári 1997:40-41). A kereszt egyaránt szimbolizálhatja 
a halált (Pál-Újvári 1997:249), a szenvedést és az áldozat el-
fogadását is. A foglyok szemszögéből pedig gondolhatunk a 

3 III. Ince pápasága 1198-1216 (Maxwell-Stuart 2007:101)
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kereszt további üzenetére is, vagyis a megváltásra vonatkozó 
reményre is (Dávid 2011).

A látomásból János egyértelműen megértette hivatását, 
melyet örömmel vállalt, és még fiatal klerikusként ugyan, 
de nagy buzgalommal indult Rómába, hogy ügyéért a 
pápa jóváhagyását, és támogatását kérje. Útközben tár-
sult mellé a cerfroidi pusztában remetéskedő egykori ke-
resztes lovag, a Capeting királyi vérből származó Valois 
Félix: A hagyomány egyik ága szerint János csupán azért 
találkozott Félixszel, hogy segítséget kérjen tőle a látomás 
értelmezésében(Puskely 1990:99). A történetnek van egy 
másik ránk maradt hagyománya is, amely a legenda más 
aspektusát hangsúlyozza. E források szerint Mathai János 
és Valois Félix együtt remetéskedtek Cerfroidban, amikor 
Jánost Isten a látomással megajándékozta.A két hagyomány 
nem zárja ki egymást, hiszen csupán aközött van különbség, 
hogy a két szent a látomás pillanatában egymás közelében 
volt-e (Fallenbüchl 1940:5),vagy csupán később találkoztak 
(Török 1990:162).

Figyelmet érdemel azonban János hivatása. A források 
egy része ugyanis arról ír, hogy a látomás pillanatában 
Mathai János a párizsi egyetem teológia magistere, és notre 
dame-i kanonok (Domonkos 2005), azaz mintegy munka-
társként szerves része volt a világban munkálkodó francia 
klerikus közösségnek. Ezzel szemben máshol azt olvashat-
juk, hogy ekkor a pusztában remetéskedett a francia királyok 
rokonságából származó Valois Félixszel együtt (Fallenbüchl 
1940:5). Ez az apró részlet természetesen nem változtat a 
lényegen, hiszen bármelyik verziót vesszük is alapul, vég-
ső soron mind a ketten azon fáradoztak, hogy létrejöjjön a 
világtörténelem első és akkor még egyedülállóan új rendje, 
melynek fő feladata a rabváltás volt.
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A legenda folytatása szerint egy erdőben az ott csordogá-
ló patak partján ülve a két későbbi szent terveikről egyezte-
tett, és egy közös látomás erősítette meg szándékukat. Egy 
különleges szarvas jelent meg előttük, amely agancsai kö-
zött keresztet viselt. A kereszt egyik szára piros, a másik kék 
volt. Az erdő a középkorban Krisztus világosságával szem-
ben a sötétségre és a bűnre utal. A kereszt jelentheti továbbá 
a bűnös világ és a mennyei szféra közötti létrát is, így az 
erdőben előbukkanó kereszt már egy teljesebb képet tárhat 
elénk (Dávid 2011). A középkori keresztény gondolkodásban 
a szarvas Krisztus jelképe volt (Pál-Újvári 1997:420-421), és a 
minden évben újra növő agancskoronája miatt a feltámadást 
szimbolizálta, aki a kígyót – a sátánt (Pál-Újvári 1997:259.) 
– megsemmisíti (Vanyó 1997:253). A legendáriumokban szá-
mos olyan példát találunk, ahol a szarvas hasonló formá-
ban, vagyis a szarvai között kereszttel tűnik fel. Gondoljunk 
elsősorban Szent Egyed, Szent Eustachius történetére, vagy 
éppen Szent Hubertus legendájára.

 

Mathai János és Valois Félix közös látomása(Gömbös 1993: 59).
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A két szent természetesen azonnal Rómába sietett, hogy 
a pápa színe elé kérjék magukat. III. Incét nem kellett sokáig 
győzködniük, ugyanis a látomást ő is égi jelnek tekintette, 
így 1198-ban szentesítette a két rendalapító kérését a már 
említett megjegyzéssel (Török 1990:162). Elhangzott továb-
bá az a kikötése is, amely szerint a rendet a Szenthárom-
ságról kell elnevezniük (Puskely 1990:99). A rendalapítók 
római látogatásának eredménye az volt tehát, hogy III. Ince 
Lateránban 1198. XII. 17. k. Operante divinae dispositionis 
clementia című bullájával jóváhagyta a trinitárius, vagyis az 
első fogolykiváltó rend megalapítását.

A gyors terjeszkedésnek a rend szemszögéből, azaz be-
lülről nézve is igen nagy jelentősége volt. A népszerűség-
nek köszönhetően az akkori világ legbefolyásosabb álla-
mainak számos városában megtelepedtek. A terjeszkedés 
miértje azonban jóval összetettebb, mint azt elsőre gondol-
nánk.

A hívek részéről elhangzó számtalan ima és fohász, illet-
ve maga a hívó szó is csupán egy-egy ok, ami hozzájárult 
az újabbnál újabb kolostorok és rendházak alapításához. A 
rendtagok ugyanis, ha a remetékhez hasonló magányban 
éltek volna, és egy elzárt helyről kívántak volna rabváltó 
utakra vonulva a hivatásuknak és kötelességüknek szükség-
képpen eleget tenni, nem terjedhettek volna ilyen gyorsan 
és ennyi felé. Igen sokban járult ehhez hozzá a rend legfelső 
vezetésében munkálkodó trinitáriusok sajátos elve, az úgy-
mond több gyökérből táplálkozó vezetéspolitika is, mely 
leginkább egy óriási fához hasonlítható. Ennek értelmében a 
fa csak úgy tud egészen az egekig nőni és erőssé fejlődve za-
matos gyümölcseivel gazdagon megajándékozni gondozó-
ját, ha nem csak egy betegecske, vékony és kis gyökér táplál-
ja, hanem sokfelől gyűjti a nélkülözhetetlen tápanyagot és a 
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vizet.  Ebből adódóan, mivel a rabváltáshoz sok pénz kellett, 
„sok kicsi sokra megy” alapon jónak tartották minél több 
forrásból gyűjteni azt. Tehát minél több településen ismerik 
és látják kitartó és sok áldozattal járó munkásságukat, annál 
nagyobb esély van arra, hogy többen, több helyről, többet 
áldozzanak céljaikra. A népnek tehát szüksége volt a rend-
re, viszont a rendnek is ugyanolyan szüksége volt az őket 
támogatókra, hogy mintegy szimbiózisban együttműködve 
kölcsönösen szolgálják egymás ügyét. Ennek következmé-
nye a rendtagokra jellemző rendházak közötti gyakori moz-
gás. E vándoréletmód miatt pedig tisztségeiket is gyakran 
cserélték egymással (Fallenbüchl 1940:18)

A fő cél tehát egyrészt a terjeszkedés és az alamizsna-
gyűjtés volt, hogy az így szerzett összegből minél több fog-
ságba esett keresztény testvért válthassanak ki. Másrészt a 
gyorsasággal az időhiányból adódó hátrányt igyekeztek le-
dolgozni, hogy a még raboskodóknak minél kevesebb ideig 
kelljen idegen földön, otthonuktól elzártan, szolgasorsban 
szenvedniük.

Közkedveltségük és a gyakori bőkezű adományok ered-
ményeképpen gyors egymásutánjában nyíltak a kolostora-
ik. Ennek ellenére tévedés lenne azt hinnünk, hogy azok 
kényelmesek is voltak. Kezdetben ugyanis nem építettek 
hatalmas épületeket. Éppen ellenkezőleg: a kor szegényei-
hez hasonlóan egyszerűbb lakokban éltek, ám ezt örömmel 
vállalták, mert életmódjuk szigorú, aszkéta élet volt. 

Lakásaik ridegek és kényelmetlenek voltak, hogy hozzá-
szokjanak egy esetleges fogság során a szükségképpen vál-
lalt, mindenféle kényelmet nélkülöző életmódhoz. Ehhez 
azonban nem csak a szerzeteslakok szoktatták őket, hanem 
a hétköznapok során a napirendek, és az érvényben levő 
előírások is. 
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A némaság és a (szent) csend gyakorlása, azaz a silentium 
szintén fontos része volt mindennapjaiknak. Ez azonban 
nem egy passzív állapotot jelentett és egyáltalán nem a pi-
henést célozta. Attól ugyanis igen messze áll a hallgatás e 
fajtája. Célja az önnevelés és az akarat nevelése, valamint a 
szeretet gyarapítása volt; ennek legegyszerűbb és leghatá-
sosabb módja a csend. Ezek az alkalmak naponta egy-két 
órányi, teljes szótlanságot jelentettek és a Teremtőre való fi-
gyelem tökéletes összpontosítását szolgálták. A lelki életben 
a csend ugyanis alapvető feltétele az értelem rendezett tevé-
kenységének: a belső imádságnak, a gondolkodásnak és az 
összeszedettségnek(MKL IV. 1998:540).

A rendtagok között béke, kölcsönös szeretet 
uralkodott(Fallenbüchl 1940:19). Ezenfelül  egy magas fokú 
önismeret is jellemző volt rájuk . Fontos volt ez azért, mert 
a keresztény erények közül ez különösen is az alázatosságot 
segítette elő, amely a gőgöt legyőzve megóv az elbizako-
dottságtól (MKL I. 1993:118). A szerzetességben ez számított 
a tökéletesség fokmérőjének. Az alázatosság azonban nem 
csak ezért volt fontos, hiszen a keresztény hívő ember szá-
mára ez egyfajta alapmagatartás az Istennel és emberekkel 
való kapcsolatban.

Mercedáriusok

Francia trinitárius mintára, és ahhoz hasonló célkitűzés-
sel alakult meg a mercedárius rend. Nolaszkói4  Szent Péter 
egy Mária jelenést követően 1218 körül az aragóniai király I. 

4 Puskely Mária  Nolaszkói Szent Péternek nevezi (Puskely 1990), míg Gömbös 
Tamás a Nolaszkai Szent Péter névalakot használja (Gömbös 1993). Valószínű-
leg, mindkét névalak helyes, mégis a tanulmányban a rendalapítót egyféleképpen: 
Nolaszkói néven említjük.
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Jakab és annak gyóntatója Pennaforti Szent Rajmund párt-
fogásában alapította meg a spanyol rabváltás saját alapítá-
sú, spanyol keresztény igényeket kielégítő rendjét (Gömbös 
1993:77). Célja az volt, hogy a reconquista fényében a fél-
sziget kereszténységét újra egységesítse elsősorban pedig, 
hogy a félsziget belső problémáira koncentráljon.

Teljesen jogosan tehetjük fel magunkban a kérdést: ha 
húsz évvel korábban, a katolikus egyházfő már jóváhagyott 
egy rendet, melynek fő feladata a rabváltás, mi szükség van 
még egy, azonos feladattal foglalkozó szerzetesrendre? Ha 
pedig lényegében ugyanaz mindkét rend feladata, akkor ne-
vükben miért különböznek? 

A trinitáriusok ekkor már igen népszerűek voltak Eu-
rópa különböző országaiban, így örömmel fogadták őket, 
bárhova is mentek. Szívesen adakoztak nekik, az adomá-
nyokért cserébe pedig nagy eredményeket mutattak fel az 
őket támogatók számára. A sok hazatért, egykor a muszlim 
terrortól szenvedő keresztény rab hálával és Istent dicsőítve 
hirdette a keresztény közösségeknek a szabadság örömét. 
A kérdés most már csak az lehet, hogy miért ne fogadták 
volna őket Hispániában is tárt karokkal?

A trinitáriusokkal ellentétben az eredeti tervek alapján a 
mercedárius rend lovagrendnek indult. Egészen a 14. szá-
zadig így is működött, amikor is papi renddé alakult át. 
Kezdetben tehát két, teljesen más közeg számára alapított, 
azonos célkitűzéseket megfogalmazó rendről beszélhetünk. 
A legfőbb különbség ezek alapján, hogy a trinitáriusok szer-
zetesek voltak, a mercedáriusok viszont lovagok. Ez tehát a 
titokzatos rejtélynek tűnő kérdés magyarázata. Azt pedig, 
hogy a következő században miért alakult mégis papi rend-
dé, valószínűleg az indokolhatja, hogy az addig alkalma-
zott, lovagságra jellemző erőszak helyett a trinitáriusokhoz 
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hasonlóan a békés eszközökre, vagyis a diplomácia fon-
tosságára helyezték a hangsúlyt. Ezt a kérdést azonban 
más oldalról is meg lehet közelíteni, amely nem zárja ki az 
előző feltételezéseinket. Amíg a trinitárius rendalapítók a 
pápa kérését követve a Szentháromság tiszteletét jelölték 
meg tagjaik számára a rabváltás mellett párhuzamosan tel-
jesítendő kötelességül, addig a mercedáriusok Szűz Mária 
személyes kérésére alapítottak rendet, és természetesen az 
ő pártfogásában működve Mária tiszteletét tartották a leg-
fontosabbnak. Mivel a korban a lovagok körében elterjed-
tebb volt a Mária kultusz, érthető, hogy a rendalapító mi-
ért inkább lovag és nem papi rendet alapított. További érv 
lehet a lovagrend létrehozása mellett, hogy a beszámolók 
szerint Nolaszkói Szent Péter maga is részt vett lovagként 
a keresztes hadjáratban, így logikusnak tűnhet, hogy olyan 
profilú közösséget alapított, amihez maga is jól értett (Göm-
bös 1993:77). Eleinte tehát teljesen egyedülálló szerveződés 
kezdett kibontakozni, amelyhez legközelebb valóban az 
egyházfő által két évtizeddel korábban jóváhagyott francia 
trinitárius rend állt. Az is biztos, hogy a rendalapító és tá-
mogatói nem saját ötlet, vagy politikai megfontolás alapján 
cselekedtek, hanem az égi jel képeire hivatkozva hozták lét-
re rendjüket.

A mercedárius rend a pápai megerősítést 1235-ben kapta 
meg. Jelmondatuk: „Az Úr az ő népének megszabadítására 
küldött” (Redemptionem misit Dominus populo suo). Vise-
letük a korban népszerű fehér talár és skapuláré volt fekete 
színű övvel (Gömbös 1993:77-78).

A rabszolgasorsból általuk megmentett keresztények 
száma jelentős volt. A szakirodalmi konszenzus szerint kö-
zel százezer ember köszönhette nekik a hispán és afrikai 
mórok börtöneiből visszanyert szabadságát.
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Ahogyan az már említésre került, a 14. században a 
mercedárius rend felhagyott katonai jellegével és papi rend-
dé alakult át. Azok, akik továbbra is fontosnak tartották a 
lovagi eszményeket, a Calatrava rend ágaként az 1317-ben 
alapított montesai lovagrendbe léptek át (Puskely 1990:76), 
és ettől fogva a trinitáriusokhoz hasonlóan diplomáciai esz-
közökkel, békésen küzdöttek céljaikért.

Az eseményeknek eddigi a fizikai síkját elemeztük,érdemes 
azonban néhány szót ejteni ugyanezek spirituális vetületéről 
is, hiszen ez a középkort is erősen meghatározta. Az egyház 
részéről a rabváltás nem csupán a magas fokú szociális ér-
zékenységet, a közösség összetartó erejének megvalósulását 
és a társadalom igényeire nyújtott tettleges választ jelentet-
te. A funkciója ezeknél jóval nagyobb volt. A kinyilatkozta-
tott szándék nem csupán az embertárs iránti szeretetre és a 
testvériség kifejezésére vonatkozó felszólítás volt.

A látomások anyagából megállapítható, hogy az esemé-
nyek szimbolikus jelentősége is óriási volt. A fehér ruhát 
viselő angyal ruhája sem volt véletlenül fehér színű. A kor 
szerzetesi mozgalmainak egy jelentős része választotta ma-
gának a fehér színű köpenyt, a tisztaságot, őszinteséget és 
szegénységet, valamint az Isten dolgaiban munkálkodást 
szimbolizálva ezzel.

A vasra vert rabszolgák motívumában is több rejlik, 
mint a korban bármikor előforduló esemény, amely sze-
rint a muszlim rabló hadjáratok során bárkit elhurcolhat-
tak rabszolgának. E képben a kor gondolkodásmódjának 
fényében jóval többet érezhetünk. Itt nem csak egyszerűen 
foglyokról van szó. A kor Európájában ugyanis a nem fehér 
ember jelentette a rabszolgaságot: azt a foglyot, aki nem is-
merte a szabadságot. Jelentette továbbá átvitt értelemben a 
muszlimokat is (mint hitetleneket), akik nem csak üldözték 
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a keresztényeket, hanem természetesen maguk sem voltak 
keresztények.

Létezhet-e a kor emberének mentalitásával szem előtt 
tartva annál nagyobb korlátozás, minthogy valaki nem 
üdvözülhet? Egyértelmű, hogy a keresztény középkorban 
az igazi rabszolgaságot a hitetlenség jelentette. A hitetlen 
ugyanis a bűn fogságában raboskodik örökkön-örökké. 
Teljes körűen vizsgálva tehát az eseményeket elmondható, 
hogy a trinitárius és mercedárius szerzetesek kifejezetten 
Jézus megváltói tevékenységének fényében munkálkodtak. 
A megváltás és a rabváltás azonos tevékenység volt, hiszen 
mind a kettő szabadságot hozott a keresztények számára. 

Összegzés gyanánt megállapítható, hogy a két rabváltás-
sal foglalkozó szerzetesrend létrejötte szorosan kapcsolódik 
a keresztes hadjáratok eseménytörténetéhez. A keleti ese-
mények hívták ugyanis ismételten életre a keresztény össze-
tartozás tudatot, így nem kell csodálkoznunk azon, hogy a 
hittársak védelme mindennél fontosabb volt. A két rend csu-
pán eszközeiben és megcélzott közönségében különbözött. 
A trinitáriusok papi rendje, így kezdetektől fogva a diplo-
mácia útján igyekezett elérni célját, nem ritkán saját életü-
ket ajánlva egy-egy hívő szabadulásáért. A mercedáriusok 
ezzel ellentétben Szűz Mária lovagjaiként, a helyi viszonyok 
kényszere miatt, eleinte a lovagokhoz illő kard segítségével, 
majd később a francia mintát követve, ugyancsak békés esz-
közökkel küzdöttek egy és ugyanazon célért: vagyis keresz-
tény hittársaik muszlim kézből való kiszabadításáért.
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Fejezetek a szegedi konventuális 
ferencesek középkori történetéből.

A belvárosi ferences templom.

Bevezetés

Tanulmányomban egy olyan szegedi helytörténeti kér-
dést igyekszem megvizsgálni, illetve az eddigi kutatások 
eredményeit bemutatni, amelyek a helytörténet egyik meg-
oldatlan kérdését járják körül. Ez a kérdéskör a szegedi 
konventuális ferencesek kolostorának és templomának kö-
zépkori története. A templom és kolostor elhelyezkedését 
és a templom titulusát illetően több vélemény született a 
helytörténészek által,a következőkben ezeket a véleménye-
ket igyekszem felsorakoztatni, az egyes vélemények mellett 
és ellen szóló érvekkel együtt. A kérdéskör bemutatását a 
rend magyarországi, török korig terjedő történetének is-
mertetésével kívánom kezdeni. Dolgozatomban nem kí-
vánok állást foglalni az egyes vélemények mellett, inkább 
szánom kiindulópontként egy későbbi tanulmány megírá-
sához.
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A rend magyarországi történetének 

fontosabb eseményei a török korig; a 

ferencesek tevékenysége

A ferences család első rendjén belül ma három ágat kü-
lönböztethetünk meg:

1.) Kisebb Testvérek (Ordo Fratrum Minorum – O.F.M.)
2.) Minoriták vagy Konventuális Kisebb Testvérek (Ordo 

Fratrum Minorum Conventualium – O.F.M.CONV.)
3.) Kapucinusok vagy Kapucinus Kisebb Testvérek 

(Ordo Fratrum Minorum Capucinorum – O.F.M.Cap.)
A három ágregulája közös, hagyományaik és konstitú-

cióik azonban eltérnek egymástól. A rend magyarországi 
megtelepedése az 1217-es nagykáptalan határozata által vált 
lehetségessé. A ferences rend első kolostora Esztergomban 
épült 1228 körül, a Magyarországra való betelepülés határo-
zatának gondolata után mintegy tíz évvel. Az első ferences 
hullám nem érkezett meg Magyarországra. Anconából in-
dulva Zárába, esetleg Zengbe jutottak el, de horvát ellenállás 
miatt magyar földre már nem léptek. A sikertelen kísérlete-
ket több hullámban követték újabb Magyarország területé-
re irányuló alapítási kísérletek. Az első sikeres „missziók” 
Németországból indultak ki. Ebben szerepet vállalhatott az 
első magyar ferences szerzetes, Magyar Ábrahám, aki már 
németországi közösségek megalapításában is részt vett. 

A rend magyarországi megjelenése (1228) tehát II. And-
rás uralkodása alatt történt. Esztergomi megtelepedésük 
bizonyítékaként tekinthetünk arra az információra, hogy 
esztergomi őrségként, vagy esztergomi rendtartományként 
nevezték a rendházakat az önálló rendtartomány létreho-
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zásáig. Első kolostoruk felépítése után néhány éven be-
lül már önálló rendtartományt alkottak (1232). Az 1232-es 
önálló rendtartomány létrehozása Cortonai Illés minister 
generalissága alatt történt meg. II. András után IV. Béla ki-
rály is nagymértékben támogatta a ferencesek magyarorszá-
gi jelenlétét. IV. Béla személye a ferencesekre bízott felada-
tok szempontjából is fontos. 

„IV. Béla a ferencesek közül választotta gyón-
tatóit, bizalmi embereit, gyakran bízta meg őket 
diplomáciai küldetéssel is, és több kolostor ala-
pítását köszönhetjük neki. Példáját követték a 
magyar főurak is.”1 

IV. Béla király mellett meg kell említenünk húgát, az Ár-
pád-ház kiemelkedő szentjét, Árpád-házi Szent Erzsébetet 
is, aki mind a német, mind a magyar megtelepedésben ki-
vette szerepét. Szent Erzsébet később a harmadik rend pat-
rónája lett. 1270-re a rendnek hazánkban már mintegy 25 
kolostora állt, számuk a XIV. század elejére 40-re emelke-
dett. Nagy Lajos személyében újabb segítő királyt ismerhe-
tett meg a rend. A ferenceseket támogató magyar királyok 
fontos feladatokkal látták el a testvéreket, akik elsősorban 
az ország térítő munkájában vettek részt. Nagy Lajos alatt 
a kunok, jászok, románok, bolgárok, szerbek és bogumilok 
térítésében vettek részt. A térítések alatt számos állomáshe-
lyet létesítettek, egészen Moldváig. A kunok között végzett 
térítő munka és a kun nyelv megtanulása eredményeként a 
tatár birodalomban is eredményesen működhetett a feren-

1 Magyarországi rendtörténet – Ferences kolostorok Magyarországon 1517-ig 
[online] http://frh.theol.u-szeged.hu/joomla/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=46&Itemid=61 (Letöltve: 2012. május 3.)
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ces misszió. A tatár misszió egészen az 1345-1346-os ma-
gyar-tatár háborúig folytatódott. A ferences testvérek közül 
Magyar Illés a kán fiának tanácsadója volt. Az irodalom te-
rületén is kiemelkedő ferences testvérek által a magyar kul-
túra egész Európában ismertté vált.

A missziós- és irodalmi tevékenység mellett az ország 
védelmében is fontos szerepet játszottak. Mint például Nán-
dorfehérvárnál Kapisztrán Szent János, vagy Mohácsnál 
Tomori Pál érsek. A védelem mellett a rászorulók segítését is 
feladatuknak tekintették. „A 150 éves török uralom idején a 
ferencesek teljes sorsközösséget vállaltak az üldözöttekkel. 
A magyar nép ettől kezdve hívja őket barátoknak.” (Puskely 
Mária 1990:38). A török megszállást mindössze négy kolos-
tor élte túl (Gyöngyös, Szeged, Szakolca, Csíksomlyó). A 
szegény testvéreknek a térítő, missziós- és irodalmi tevé-
kenysége mellett a lelkipásztori munkában vállalt szerepe is 
jelentős volt. Egy városban való megtelepedésük, kolostor- 
és templomépítésük lehetővé tette a lelkipásztori munkában 
való eredményes működést, azáltal, hogy a nép között éltek, 
szemben a városoktól távol élő monasztikus rendekkel.

A konventuális és obszerváns testvérek életformájának 
különbözősége Magyarországon a Boszniából Magyaror-
szág felé menekülő obszerváns testvérek megtelepedésé-
vel vált szembetűnővé. Az obszerváns ág első kolostora 
Magyarországon Diakováron épült. 1369 után ezt több ko-
lostorépítés is követte.2  A szegénységi fogadalomhoz job-
ban ragaszkodó obszerváns ág, életformája miatt közelebb 
tudott kerülni a szegény néprétegekhez. A konventuálsi 
2 „Vlajkó havasalföldi vajda 1369-ben elfoglalta Észak-Bulgáriát, és az eddig itt 
tevékenykedő missziósok a dél-magyarországi ortodoxok között láttak munká-
hoz.” -Magyarországi rendtörténet – Ferences kolostorok Magyarországon 1517-
ig [online] http://frh.theol.u-szeged.hu/joomla/index.php?option=com_content&
view=article&id=46&Itemid=61 (Letöltve: 2012. május 3.)
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életformát követő ferencesek és a Magyarországon újon-
nan megjelenő obszervánsok közötti felfogásbeli ellentétek 
1444-ben válaszút elé állították a konventuálisokat: kolosto-
raikat vagy átadják az obszervánsoknak, vagy a szigorúbb, 
az eredeti szegénységi eszme szerint folytatják életüket. A 
magyarországi rendtartományok történetét összefoglalva 
azt mondhatjuk, hogy a rendnek két tartománya működött 
Magyarországon (Vö. Puskely Mária (1990:38-39). Az 1228-
ban letelepedő ferencesek 1454-ben az egri káptalan után 
reformált konventuális tartománnyá alakultak át. A Provin-
cia Santa Mariae in Hungaria nevet 1523-ban kapták meg. A 
másik rendtartomány a Boszniából Magyarországra mene-
külő ferencesek alkotta, de önálló tartománnyá csak a török 
kiűzése után váló (1757) Kapisztrán Szent János tartomány. 

A szegedi konventuálisok

Magyarország első ferences közösségei a mariánus feren-
cesek közül kerültek ki. Szegedi jelenlétük első lehetséges 
írásos említése az az 1316-os oklevél, mely a Szent Erzsébet 
templomról emlékezik meg. Kezdetben a szegedi rendházuk 
a székesfehérvári őrség alá tartozott. Szeged helytörténeti 
kutatásának egyik megoldatlan problémája a mariánus fe-
rencesek kolostorának helye. Annyit biztosan megállapítha-
tunk, hogy a ferences kolostor helyéül a központi városrész 
szigete szolgált otthonul. A kolostor helyének pontosabb 
meghatározása azonban kérdéses, két lehetséges hely merül 
fel a kutatástörténetben. Egyes kutatások a Vár területére 
helyezik, míg más vélemények alapján a Palánk területén 
kellett lennie. A kolostor másik kutatástörténeti problemati-
kája a hozzá tartozó kolostortemplom titulusa. A templom 
titulusának szempontjából három lehetséges álláspontot 
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kell megkülönböztetnünk, amelyek szerint lehetett Szent 
Erzsébet, Szűz Mária, valamint Szentháromság tiszteletére 
felszentelt temploma a ferences testvéreknek. Jelen tanul-
mányban a fent említett problémákat, felmerülő kérdéseket 
igyekszem körbejárni, bemutatva az eltérő álláspontokat, és 
az egyes álláspontok mellett felhozott érveket.

1) A mariánus ferencesek kolostora és temploma a mai Várkert 
területén állt.

 A Vár területére helyezik a kolostort és a templomot 
Cs. Sebestyén Károly és Bálint Sándor. Cs. Sebestyén 
és Bálint a templom titulusában is egyetért, és Árpád-
házi Szent Erzsébetben jelöli azt meg (Péter László 
1991:5). Amennyiben elfogadjuk Erzsébet patrónasá-
gát, az 1316-os oklevél vonatkoztatható a mariánusok 
kolostorára. Cs. Sebestyén Károly a Szent Demeter 
templom történetének bemutatásakor megjegyzi, 
hogy a templom középkori alaprajza, valamint a kö-
zelében lévő palánki városrész kapuja, Kolostor kapu, 
szerzetesi templomra is utalhat, ezért nem kizárható, 
hogy egykor a palánki ferencesek kolostortemploma 
volt. Ezek alapján viszont már nem a Várban, hanem a 
Palánkban kellett állnia az egykori ferences templom-
nak. 

2) A kolostor és a hozzá kapcsolódó kolostortemplom a Palánk 
területén állt.

Kulcsár Péter, Máté Zsolt, Péter László, Juhász Kálmán 
és Lotz Antal a Váron kívül, a Palánk területén határozzák 
meg az egykori templom helyét (Péter László 1990:5). Kul-
csár Péter a templom titulusaként a Szentháromságot jelöli 
meg. Véleményét Szeged egyik legrégibb utcájának nevével, 
a Szentháromság utcával támasztja alá. A Szentháromság 
utca ugyanis a Palánkot kötötte össze Alsóvárossal. Máté 
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Zsolt és Péter László a palánki ferences templomot Szűz 
Mária tiszteletére szentelt templomként említi. 

Meg kell jegyeznünk Reizner János véleményét, aki a 
mariánusok szegedi történetének kezdetét már 1301-re da-
tálja, és kolostoruk helyeként Alsóvárost jelöli meg. Alsóvá-
ros először a johannita rend által birtokolt templomnak adott 
otthont, majd az obszerváns ferencesek rendházának és 
templomának lett színhelye. Az 1301-es adatot Péter László 
is említi. Ő ugyanis beszámol egy hipotézisről - amely meg-
jegyzése szerint nem bizonyítható -, miszerint már 1230-ban 
Szűz Mária tiszteletére szentelt templomuk volt Szegeden a 
testvéreknek, mely a tatárjárás során elpusztult, de 1301-ben 
újjáépítették(Péter László 1990:24-25).

A következőkben szeretném röviden bemutatni a lehet-
séges ferences templomok történetét. A templomtörténeti 
bemutatásokban elsősorban Cs. Sebestyén Károly 1938-ban 
megjelent munkájára, a Szeged középkori tempomai című 
építéstörténeti tanulmányra támaszkodom. 

 A Szent Erzsébet templom

Cs. Sebestyén az Erzsébet templom történetének bemu-
tatásakor egy 1458. évi oklevélből indul ki. Az oklevélben 
említett négy templom közül egy templom területi azono-
sítása problémás. Ez a templom a Szent Erzsébet templom. 
A templom lokalizációjakor Cs. Sebestyén idézte Dugonics 
András gondolatát, aki a vár területére helyezte a templo-
mot. 

Cs. Sebestyén Dugonics András beszámolójában több 
helyen történelmi tévedéseket fedezett fel. Azonban ab-
ban egyetért a piarista íróval, hogy az általa megjelölt vár 
területén egykor valóban állnia kellett templomnak. Ezt a 
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templomot, illetve romjait még maga Dugonics is láthatta. 
Ennek igazolására Cs. Sebestyén egy 1711-es kérvényt idéz, 
melyben a csanádi püspök igényt tart a vár romos temp-
lomára. Egy 1686-ból származó metszeten is látható a vár 
temploma. 

 

1. ábra3 
Cs. Sebestyén a 11-es számmal jelzett templomot tekinti a 

vár templomának, a Szent Erzsébet templomnak. A metszet, 
habár katonai célokból készült, bizonyos részleteket elárul 
a templomról. Cs. Sebestyén Károly a metszet alapján gó-
tikus csarnoktemplomként4  írja le az Erzsébet templomot. 
A metszeten látható Erzsébet templomról megállapítja to-
vábbá Cs. Sebestyén, hogy egykor nagyobb templom kel-
lett, hogy legyen, ugyanis a metszeten egy romfal is látszik 
a templom szomszédságában, mely egykori folytatása lehe-

3 A szegedi vár látképe 1686-ból. A kép fellelési helye: Cs. Sebestyén K. Szeged 
középkori templomai, 9. ábra
4 A csarnoktemplomok esetében a fő-, és mellékhajók magassága egyforma. Cs. 
Sebestyén Károly háromhajós templomról tesz említést.
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tett. A templomtorony alakjából elképzelhető, hogy nem az 
eredeti templomtornyot láthatjuk a metszeten, hanem a tö-
rök időben minaretként használt tornyot. Az eredeti torony 
valószínűleg a templomhajó elején állhatott. Azonban fon-
tos, hogy a metszetnek létezik egy a Marsigli-gyűjtemény 
részét képező másolata, amely a torony helyét szintén a 
szentély mellett ábrázolja, azonban ablakokkal, és nem a 
metszeten látható keskeny formában. Ez viszont utalhat 
szerzetesi templomra, és templomépítészetre, hasonlóan a 
szegedi alsóvárosi ferences templomhoz.

A templom további sorsát Cs. Sebestyén városképek 
alapján mutatja be. Egy 1698-as városképen láthatjuk újra 
a templomát, ám ekkor már tető nélkül. Cs. Sebestyén véle-
ménye szerint a két metszet elkészülte közötti tizenkét év-
ben a templom leéghetett. A már korábban említett csanádi 
püspök, Nádasdy László kérvénye, mely 1711-ből való, az 
állapítható meg, hogy habár a templom romos állapotban 
volt, valószínűleg még megmenthető lett volna. A templom 
történetének következő állomása egy 1716-os várrajzról ol-
vasható le. A templom ekkor már teljesen elpusztult, csak 
romos helye található a rajzon. A templomrom még két al-
kalommal szerepel tervrajzokon, egy 1724-es, és egy 1751-es 
tervrajzon. Cs. Sebestyén közli a tervrajzok romra vonat-
kozó feliratait is. „Ruine d’une eglise”, valamint „der alte 
Tempel” (Cs. Sebestyén Károly 1938:21). A XVIII. század 
eleji átépítések alkalmával felhasználták a templom egykori 
helyét is. A templom késői lebontásából Cs. Sebestyén arra 
következtet, megvizsgálva a többi templom történetét is, 
hogy a szegedi templomok nem estek áldozatául a török-
nek, pusztulásuk a török megszállás utáni időkben, az oszt-
rák uralom alatt következett be (Vö. Cs. Sebestyén Károly 
1938:22).
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A Szent Demeter templom

A Szent Demeter templom helye, az 1925-ös lebontása, 
és megmaradt tornya miatt pontosan meghatározható Sze-
ged mai térképén.  Építési helyének magyarázataként Cs. 
Sebestyén Károly két lehetséges okot jelöl meg. Egyrészt 
a terület fekvését, annak magasságát jelöli meg lehetséges 
okként, ugyanis az állandó árvizek szükségessé tették a mi-
nél magasabban fekvő területeken való építkezést. Másik 
érvként szerzetesi alapítást vél felfedezni abban a tényben, 
hogy a templom a palánki városrésznek nem a közepén, 
hanem szélén feküdt. Reizner János a Demeter templomot 
jelöli meg a város első templomaként, védőszentjéből kiin-
dulva. Ugyanis Szent Demeter a görögkeleti egyház szent-
je, Szegeden patrónusként való megjelenését ezért Reizner 
Szent István előttre teszi. Cs. Sebestyén azonban, mint lát-
hattuk a várbeli templomot teszi meg Szeged első templo-
mának. Cs. Sebestyén és Reizner abban is eltérő álláspon-
tot képviselnek, hogy a szegedi főesperesség, melynek első 
említése 1199-ből való, a várbeli, vagy a palánki templom-
hoz kapcsolódott. Cs. Sebestyén kezdetben a várbeli Szent 
Erzsébet templomhoz kapcsolja, és annak pusztulása után 
köti a Demeter templomhoz. A Demeter templom bontása 
után Sebestyén ásatásokat végzett a templom területén. A 
templom keleteléséből megállapította, hogy nem görög ala-
pítású templomról van szó, amint azt Reizner vélte. A görög 
templomok ugyanis pontosan megfelelnek a kelet-nyugati 
tengelynek, míg a római alapítások a pontos keleteléstől el-
térnek a templom védőszentjének ünnepe miatt. A templom 
építési idejét az ásatáskor feltárt téglaméretekből kiindulva 
a XI. század első felére datálják. Az alapítást így Cs. Sebes-
tyén kapcsolatba hozza a szomszédos egyházmegye első 
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püspökével, Szent Gellérttel. A feltárt téglákat Cs. Sebes-
tyén az egykori templom szentélyköveiként határozta meg. 
Érdekessége az egyenes szentélyzáródás, melyből bencés 
szerzetesek jelenlétére, illetve hatásukra következtet. Ezek 
a megállapítások Cs. Sebestyén szerint az első templomra 
vonatkoznak, amiről pusztulásán kívül további adatokat 
nem állapíthatunk meg (Vö. Cs. Sebestyén Károly 1938:37). 
A második templom építőtéglái is felfedezhetőek a megma-
radt torony alapjában. Ez a második templom is egyenes 
szentélyzáródású, egyhajós templom lehetett, hasonlóan 
az első templomhoz. A négyszögletes, román kori alapokra 
az 1200-as évek derekán épült egy új torony, aminek alap-
ja már nyolcszög. A Dömötör templom tornya nagymérté-
kű hasonlóságot mutat a francia Languedoc tartományra 
jellemző templomstílussal. A hasonlóságot Cs. Sebestyén 
Károly azzal magyarázza, hogy vagy francia szerzetesek 
honosították meg Szegeden ezt a fajta templomépítészeti 
stílust, elsősorban a csúcsíves ablakokat, vagy francia kő-
művesmesterek munkájának eredménye a szegedi torony. 
Lehetséges álláspontnak tartja, hogy a várban és a Dömö-
tör templomon ugyanazok a francia mesterek dolgoztak. A 
XIII. századi templom egy évszázad múlva újabb átalakítá-
sokon ment keresztül. Az eredeti boltozatot téglaboltozat-
ra cserélték, a templomot megmagasították, támpilléreket 
kapott, a nyolcszögletű tornyot négyszögletűvé építették 
át, megmagasítva azt (Vö. Cs. Sebestyén Károly 1938:49-50). 
A XIV. századi templommódosítások még nem változtat-
tak a templom egyhajós voltán. Azonban még ugyanebben 
a században a templom kapott még egy tornyot a szentély 
déli oldalán, illetve a főhajó két mellékhajót kapott. Az új 
templom háromhajós, kéttornyos csarnoktemplom lett (Vö. 
Cs. Sebestyén Károly 1938:50). A már háromhajós templom 
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bejáratából is szerzetesi templomra következtet Cs. Sebes-
tyén. Ugyanis a templom bejárata nem a nyugati homlok-
zaton volt, hanem az egyik oldalhajón. A templom bejárati 
ajtajának ilyen megoldása Cs. Sebestyén szerint szerzetesi 
templomépítészetre vall (Vö. Cs. Sebestyén Károly 1938:51). 
A XIV. század a templom építéstörténetében újabb fordu-
lópontot jelentett. Az eddigi egyenes záródású szentélyt le-
bontották, keletre meghosszabbították, és sokszögzáródású 
(a nyolcszög három oldalával) apszissal látták el (Vö. Cs. 
Sebestyén Károly 1938:54). A templom nyolc támasztópil-
lért is kapott. A szentély bővítése mellett új kórus is épült a 
templomban. A templom történetében ebben az átalakítási 
fázisban alkalmaztak először terméskövet. Cs. Sebestyén a 
kórus méreteiből szintén szerzetesi templomra következtet. 
A szerzetesi templomokra jellemző építészeti megoldások-
ból; valamint egy burgund lovag megjegyzéséből, amely 
szerint „a városban egy igen szép templom is van, mely a 
franciskánusoké” (Szamota István 1891), valamint a temp-
lom közelében lévő városkapu nevéből – ti. Kolostor-kapu 
– Cs. Sebestyén Károly arra következtet, hogy a közelben 
fekvő ferences kolostorhoz, melyről a városkapu a nevét 
kapta, a Demeter templom tartozott (Vö. Cs. Sebestyén Ká-
roly 1938:56). Ez a szerzetesi templom, amely a harmadik 
Demeter templom volt a XV. század folyamán elpusztult. 
A templom pusztulásának okáról nem tudunk. Egyedül a 
torony maradt épségben. A pusztulás századában azonban 
újabb templom épült a torony mellé. Az új templom elren-
dezése azonban ellentéte volt az első három temploménak. 
A torony eddig a templom szentélye mellett foglalat helye, a 
negyedik templom azonban a torony mögött állt (Vö. Cs. Se-
bestyén Károly 1938:57). Az új templomban a templomhajó 
és szentély nem különültek el egymástól. A három hajót osz-
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lopok választották el egymástól, a hajók egyenlő magassá-
gúak, a templom apszisa a nyolcszög három oldalával záró-
dott. Cs. Sebestyén ezt a templomtípust a következőképpen 
határozza meg: „Szentélykörüljárós csarnoktemplomnak 
nevezik ezt a típust, mely Németországból ered.” (Cs. Se-
bestyén Károly 1938:57). A templomnak eredetileg két tor-
nya volt. Azonban Cs. Sebestyén megjegyzi, hogy a török 
kiűzésekor már csak egy tornya volt a templomnak, ami 
arra utal, hogy vagy elpusztult az egyik torony, vagy teljes 
magasságáig fel sem lett építve. A templom boltozott volt, 
az alsóvárosi Havas Boldogasszony templomhoz hasonló-
an csillag, vagy hálóboltozatos. 1501-ben a templom egy 
kápolnával bővült, Lukács zágrábi püspök adományából. 
Lukács püspök szegedi születésű volt, és a kápolnát Mária 
tiszteletére szenteltette (Vö. Cs. Sebestyén Károly 1938:62). 
Ehhez a templomhoz kapcsolódik az a Heltai Gáspár által 
megörökített eset, miszerint Mátyás király Szegeden misét 
hallgatott, és a mise után palástját a templom javára aján-
lotta fel, hogy készítsenek a templomhoz és a védőszenthez 
illő miseruhát. A Mátyás-féle miseruha a török megszállás 
alatt az alsóvárosi rendházban talált menedékre. Szeged 
török megszállásakor, 1543-ban a templomot kifosztották, 
tetőszerkezete leégett. Egy 1711-es jelentés alapján tudjuk, 
hogy ekkor csupán a Lukács püspök által építtetett Mária 
kápolnát használták liturgikus célokra, a templom raktár-
ként funkcionált.

„Mikor a visszafoglalás után a jezsuiták kér-
ték a templomot, Comet József szegedi kamarai 
felügyelő 1711-ben jelentette az udvari kamará-
nak, hogy a fedél nélküli nagy templom jelenleg 
mindenféle ócskaságok raktárának szolgál. Kö-
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rülötte katonai sütőház és lisztes pajták voltak. 
Csupán a templom északnyugati sarkához épí-
tett Lukács-féle kápolna szolgált istentiszteletek 
céljául.” (Cs. Sebestyén Károly 1938:66).

A Demeter templom utolsó átépítése a XVIII. századi 
barokk átépítés. Ez az ötödik templom egészen 1925-ig állt, 
amikor a szegedi Dóm építése miatt lebontották. Ehhez a ba-
rokk templomhoz kripta is tartozott. A középkori templom 
alatt kripta nem, de a templom mellett temető volt. Cs. Se-
bestyén Károly megjegyzi, hogy a palánkban más középkori 
templom alapjai nem kerültek elő a Demeter templomén kí-
vül (Vö. Cs. Sebestyén Károly 1938:68). Elképzelhető, hogy 
egykor a Demeter templom volt a konventuális ferencesek 
temploma.
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A Keresztény Munkásifjú 
Mozgalom meghonosodása és 

jelene Magyarországon

1. Bevezetés

A munka materiális értelemben nem más, mint az em-
ber, vagy az általa megalkotott eszközök, gépek által folyta-
tott alkotó tevékenység, amelynek nem csak iránya, hanem 
célja is van: hasznosítható termék vagy szolgáltatás létre-
hozása. A munka a társadalom szempontjából nem más, 
mint a közösség fenntartásához való aktív hozzájárulás, az 
egyén számára pedig az egyéni életlehetőségek megalkotá-
sának és fenntartásának egyik útja. A fenti definíció nyil-
vánvalóan merőben leegyszerűsítő és egyoldalú, hiszen a 
munka méltán az emberiség létezésének központi eleme. 
Az antropológia az állatvilágból való kiemelkedésének 
kulcsát látja benne, a szociológia a társadalmi kapcsolatok 
egyik legfontosabb keretét, a pszichológia az önmegvalósí-
tás alapját, egyben az önkény és befolyásolás terepét látja 
benne és sorolhatnánk még a számos meghatározást, amely 
mind valamilyen formában alapkőnek tekinti ezt a tevé-
kenységet. Teljes joggal. Ha csupán abba gondolunk bele, 
hogy – szerencsés esetben – életünk harmadát valamilyen 
formában munkával töltjük, és a maradék kétharmad minő-
sége is attól függ, mennyire tudunk sikeresen érvényesülni 
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az általunk választott, vagy épp ránk kényszerített szakmá-
ban, tevékenységben, így az anyagi javakhoz való hozzáfé-
rés területén. 

A munkavégzés formája, keretei, feltételei és adottságai, 
valamint ezek végtelen változatossága koronként, kultú-
ránként és államonként számtalan lehetőséget kínálnak a 
téma tárgyalására. A pályázat keretében ezért csak egyetlen 
átfogóbb szempontot vizsgálhattam meg, ez pedig a mun-
kásság és az egyház kapcsolata, ezen belül is a munkás-
mozgalmak kialakulása és helyzete mai társadalmunkban. 
A medvét közösen elejtő ősemberek, a piramisok építésén 
fáradozó egyiptomiak és rabszolgák, a középkori temp-
lomokat építő mesterek és legények, az ipari forradalmat 
tüzelő kohók mellett álló munkások és a napjaink irodái-
ban ülő fehér galléros dolgozók mind a közösség részeként 
és a közösség javára végezték és végzik tevékenységüket, 
ám merőben eltérő attitűddel. A reformáció megjelenése 
előtt a munka a megélhetési forrás mellett szakrális több-
lettel is rendelkezett. Az istenek, illetve a kereszténység és 
az iszlám elterjedése után pedig az Isten nagyobb dicső-
ségére végzett tevékenység olyan lelki többletet jelentett, 
ami még ezekben a nehéz, a munkavégzés körülményeit 
tekintve igazán embertelen helyzetben is fantasztikus tel-
jesítményekre ösztönözte a résztvevőket. A kooperáció és 
a koordináció kényszere gyakran kapott vallási megerősí-
tést, sőt, szankciókat az egyház részéről is. A reformáció 
új szemlélete a pénz, a vagyon és a munka helyét is átér-
telmezte. A kamat megjelenése után a hitelezés elterjedé-
se lehetőséget adott a vállalkozásra, a kreativitás pedig a 
beköszöntő tudományos forradalommal gyorsan gyarapí-
totta a felhasználható eszközök körét, amelyek hatékony-
ságban és termelékenységben is az ember fölé kerekedtek. 
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Egy új típusú gazdaság született meg, létrehozva egy új, 
immár specializálódott, de éppen emiatt egyre inkább ato-
mizálódó munkásságot is. A hit magánüggyé vált, ahogy a 
közösségi szolidaritás is egyre inkább a kisebb csoportok 
felé tolódott el. Míg azonban a változások szociális hátrá-
nyait felismerő, felbecsülhetetlen érdemekkel rendelkező 
filozófusok, gyárosok, humanisták és politikusok eszméi 
nyomán, a tudatosan szerveződő munkásság gyakran vé-
res nyomása hatására megszületett egészségügyi rendszer, 
nyugdíjrendszer és munkajogi vívmányok visszaadták a 
munka materiális értelmét, a lelki értékek lassan elsikkad-
tak. Furcsa módon az egyes egyházak sem ismerték fel ezt 
a szükséghelyzetet, így már csak akkor nyúltak a munkás-
ság után, amikor az már inkább politikai filozófiák segít-
ségével próbálta útját egyengetni. De van- e valójában ke-
resnivalója az egyházaknak a munkahelyeken, vagy csak 
a gyár/iroda kapuin kívül, az egyén magánéletében lehet 
helyük? A hit „csak” sorvezető a tisztességes és boldog 
munkához, vagy közösségszervező és hatékonyságnövelő 
tényező? Dolgozataimban ezekre a kérdésekre kerestem 
a választ, egy konkrét szervezet, a JOC tevékenységének 
vizsgálata által.

2. Új típusú mozgalmak Erópában

Már a 19. század második felétől kezdve Európa-szerte 
számtalan vallási, karitatív, kulturális és társadalmi jellegű 
egyesület jött létre, főként az iparban foglalkoztatottak szá-
mára. Azért ezt a réteget igyekeztek bevonni a különböző 
egyesületekbe, mert ők távolodtak el legkorábban az egy-
háztól. A következőkben három példát emelek ki az európai 
országok közül, amely elvezet minket a JOC-hoz.
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Az egyikAlbert de Mun gróf és társa, La Tour du Pin 
márki kezdeményezése, akik paternalista attitűdű katolikus 
munkásköröket hoztak létre. Sikerét mutatja, hogy 1884-ben 
50 ezer tagot számlált.

Németországból is elindult egy legényegyeleti moz-
galom, amely gyökeret vert Európa-szerte. Adolf Kolping 
(1813-1865), késői hivatású katolikus lelkipásztor 1849-ben 
kezdte meg legényegyleti munkáját, amely nyomán jött lét-
re az iparosifjúság erkölcsi és szakmai nevelésére, vallásos 
és hazafias nevelésére irányul Kolping-mozgalom. A Kato-
likus Legényegyletek rendkívül gyorsan honosodtak meg 
előbb Németországban, majd Ausztriában és Magyarorszá-
gon, és napjainkban is élő nemzetközi hálózatuk van.1 

Tanulmányom szempontjából az utolsó példa a legfonto-
sabb. A harmadik vállalkozás az olasz Giovanni don Bosco 
nevéhez, a szaléziusok rendjének megalapítójához fűző-
dik.2  Olyan keresztény szellemű ifjúsági mozgalmat hozott 
létre, amelynek feladata a szegény és elhagyatott gyermekek 
mezőgazdasági és ipari munkássá nevelése volt. Pedagógiai 
alapozását adta a Nyugat-Európában mindmáig népszerű 
munkásifjúsági szervezetnek, a JOC-nak.

A JOC belga földről indult 1925-ben a munkáscsalád-
ból származó Cardijn malines-i kanonok, később bíboros 
kezdeményezésére. A kanonok jelszava – Köztük, általuk, 
értük! – tömören összefoglalta a célkitűzést: az egyháznak 
nem felülről létrehozott hitbuzgalmi szervezeteket, hanem 
a társadalom legelesettebb rétegeiből elinduló kezdemé-
nyezéseket kell ösztönöznie, és mintegy „bennszülötté” 

1 [online] http://www.kolping.hu/kolping/a_kolpingrol.php  (Letöltés ideje: 
2012.12.01)
2 [online]  http://www.szaleziak.hu/index.php?option=com_content&view=secti
on&layout=blog&id=7&Itemid=67 (Letöltés ideje: 2012.12.01.)
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válva felkarolni a problémákat. A JOC helyi alakulatai gom-
ba módra szaporodtak. A brüsszeli világkiállításon tartott 
tízéves jubileumi ünnepségen már francia, holland, sváj-
ci, portugál, sőt kongói delegáció is részt vett, képviselve 
a mindenütt több tízezres tagságot. Sikere eredetiségében 
rejlett. egyházi mozgalom volt, de a lelkészek nem annyira 
vezették, mint inkább kísérték a fiatalok önkormányzati te-
repéül szolgáló csoportokat. Soha nem vált szakszervezet-
té, ennek ellenére vizsgálta a munka gazdasági és szociális 
vonatkozásait.

3. Katolikus szervezetek a két világháború 

között Magyarországon

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés mind 
gazdasági, mind pedig lélektani traumát eredményezett 
Magyarországon. Ebben a válságos időben indult útjá-
ra  négy katolikus szervezet, amely a kisemmizett rétegek 
felemelkedését hivatott szolgálni. Az elkövetkezendőkben 
bemutatom a KALOT, a KALÁSZ, a DL és a KIOE főbb vo-
násait, valamint tevékenységüket, és annak hatásait a cél-
csoportra.

3.1  KALOT

A mozaikszó kezdetben a Katolikus Agrárifjúsági Le-
gényegyesületek Országos Titkárságának (1935-1938), ké-
sőbb a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos 
Testületének (1938-1946, majd 1988-tól napjainkig) rövidíté-
sét jelentette. Alapítója, Kerkai Jenő jezsuita szerzetes (1904-
1970), aki munkatársait így hívta meg tevékenységébe: 
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1. ábra Kerkai Jenő
„Jöjjenek, segítsenek felemelni a magyar népet!”(András-

Bálint-Szabó 1995:9)
Kerkai ezen mondatából is sugárzik az apostoli szándék, 

nem is véletlenül. A Szegeden megtelepedett jezsuitákkal, 
teológiai tanárokkal rendszeres missziós munkába kezdtek 
a környékbeli tanyavilág lakóinak körében. Nagy érdek-
lődéssel fordult a pápai enciklikák ajánlásai felé, valamint 
tevékénysége mintájának tekintette a külföldi agrárifjúsági 
mozgalmakat, különösképpen a belga iparos- és agrárifjúság-
nak már akkor működő szervezeteit, így a JOC-ot és a JAC-ot.3 

A KALOT-csoportok szervezésében fontos szerepet ját-
szott, hogy a csoportok az egyházközség keretében alakul-
nak meg a plébánia munkatársainak segítségére támasz-
kodva. A szervezet mindenekelőtt az agrárifjúságnak akart 
vezetőket képezni, hogy ezzel is „a krisztusibb ember, a 
műveltebb falu, az életerős nép és önérzetes magyar”4  meg-
teremtése felé tegyen kísérletet – megjegyzem, nem is ered-
ménytelenül. 

3 JOC: Jeunesse Ouvrière Chrétienne, JAC: Jeunesse Agricole Chrétienne
4 [online] http://lexikon.katolikus.hu/K/KALOT.html   (Letöltés ideje: 
2012.12.01).
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A JOC és a KALOT is hasonló alapelvekre épültek fel. 
Meggyőződésük volt, hogy csak úgy lehet hatékony tömeg-
mozgalmat létrehozni, ha az egyént veszik célba. Kétféle 
szintet, az elitképzést és a tömegszervezést különítettek el 
a társadalmi rétegek szerint. A Rerum novarumnak meg-
felelően a tagok általában saját soraikból választották meg 
ifjúsági vezetőiket. Azonban teljes autonómiát nem élvez-
hettek, mivel tulajdonképpen még így is egyházi irányítás 
alatt álltak, hiszen a világi vezetők mellett minden esetben 
megtaláljuk az egyházi elnököt is (Balogh 1998:25)

3.2  KALÁSZ5 

A háború több téren is változást hozott az emberek éle-
tébe. A falvakban a parasztcsaládok ereje megtört, gyakran 
a családok férfiatgjai a háború áldozatává váltak, így a nők 
szerepe is megváltozott, hiszen a férfiak helyett is kellett 
dolgozniuk. Kezdetben a népdalgyűjtők, majd az Erdélyi 
Nőszövetség is a falusi asszonyok és lányok felé fordultak: 
felkeresték őket, és hitük, nemzeti hagyományaik megtartá-
sára, műveltségük gyarapítására lelkesítették őket. Ösztön-
zőleg hatott a szervezet megalakulására a KALOT működé-
se is; létre szerettek volna hozni egy szervezetet, ami viszont 
a lányok nevelését, tanítását tűzné ki célul. Ebben a korban 
Magyarországon egyedülálló módon, létrehozták a szerze-
tesrendektől független, decentralizált KALÁSZ (Katolikus 
Leánykörök Szövetsége) nevű szervezetet (1935-1946, 1982-
től napjainkig). Szervezetük illeszkedett az egyházmegyék-
hez és plébániákkhoz, de világiak vezetése alatt állt.

5   h t t p : / / l e x i k o n . k a t o l i k u s . h u / K / K a t o l i k u s % 2 0
Le%C3%A1nyk%C3%B6r%C3%B6k%20Sz%C3%B6vets%C3%A9ge.html 
(Letöltés ideje: 2012.12.01).
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3.3  DL6 

A Katolikus Dolgozó Leányok Országos Szövetsége 
(1933-1938) egy katolikusszociális segítő szervezet, amelyet 
munkásnők számára hoztak létre. Céljai között szerepelt a 
fiatal munkásnők érdekvédelme, szakképzése, vallási neve-
lése, ezért leányotthonokat hoztak létre.A szervezet kapcso-
latban állt az JOC női tagozatával, részt vett annak kong-
resszusain is. Rövid életét annak köszönheti, hogy 1938-ban 
egyesítették az ipari munkahelyeken dolgozó katolikus női 
szervezeteket.

3.4  KIOE7 

A Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete 
(1923-1946) hitbuzgalmi és szociális segítő szervezet, ame-
lyet munkásfiatalok, inasok, fiatal segédmunkások támo-
gatására hoztak létre. Eredetileg egyetemi hallgatók kezde-
ményezésére, munkásfiatalokat támogató mozgalomként 
indult néhány értelmiségi támogatásával. 17-25 éveseket 
vettek tagjaik közé, valamint szervezésében jelentős szerepet 
kaptak kongreganista tanoncok és ifjúmunkások és a belgi-
umi JOC tapasztalatait Magyarországon meghonosító Szil-
ágyi György. A helyi szervezeteket a lelkész irányította, de 
választott ifjúsági titkáruk is volt. Egyházi oldalról támoga-
tást kaptak a jezsuitáktól.  A KIOE tevékenysége Budapest-
szerte mind jobban elterjedt, később vidéki plébániákra, 
valamint a Felvidékre és Erdélyre is kiterjedt. Valláserkölcsi 
6 http://lexikon.katolikus.hu/K/Katolikus%20Dolgoz%C3%B3%20
Le%C3%A1nyok%20%C3%A9s%20N%C5%91k%20Orsz%C3%A1gos%20
Sz%C3%B6vets%C3%A9ge.html
7 http://lexikon.katolikus.hu/K/Katolikus%20Iparos%20%C3%A9s%20
Munk%C3%A1sifjak%20Orsz%C3%A1gos%20Egyes%C3%BClete.html
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nevelés mellett tanoncokat közvetítettek, és több tanoncott-
hont szerveztek a kallódó fiatalok segítésére. Joseph Cardijn 
bíboros, a példaképnek tekintett JOC-alapító, 1938-ban láto-
gatást tett a szervezetnél. A munkásfiatalok számára újságíró 
tanfolyamokat, filmes szakkört, vezetőképző táborozásokat, 
sporteseményeket, lelkigyakorlatokat, tanoncmunka-kiállí-
tásokat, kétéves Munkásifjú Akadémiát szerveztek.

4. A szegedi JOC csoport megalakulása

1948-ban hazánkban az akkori államvezetés a keresztény 
munkásmozgalmakat a szerzetesrendekhez hasonlóan fel-
oszlatta. A mozgalom újjáéledésének lehetősége a rendszer-
váltás után, 1990-től kezdődően tűnt megvalósíthatónak. 
Szászi Balázs a Szegedhez közeli Gyálaréten kezdett el csel-
lengő fiatalokkal foglalkozni, akikből csoportot szervezett. 
Később jobban megismerte Cardijn elveit, a JOC mozgalom-
ról is több ismeretet szerzett, s aztán ebben látta csoportja 
jövőjét. A gyálaréti csoport vallásilag is elköteleződött tagjai 
körül megszerveződött a szegedi JOC, inspirálva ezzel az 
országban már létrejött (budapesti, gyulai, pécsi) és az ala-
kuló (kecskeméti, győri) csoportokat.8 

A csoport célja kettős vetületű: egyrészt szeretné, hogy a 
fiatalok szemlélete változzon, fel tudja őket segíteni a rossz 
helyzetükből, azonban a templom küszöbét már maguknak 
kell átlépniük. Másrészt az Egyház figyelmét is szeretné 
felhívni a munkásságra mint fontos pasztorációs terülere. 
1996-tól kezdődően Szeged belvárosában egy irodát is fenn-
tartottak a JOC számára, ahol a szervezet állásközvetítői 
szolgáltatásokat nyújtott. 

8 Új Ember 3.5.sz. 6.



167

A Keresztény Munkásifjú Mozgalom meghonosodása és jelene Magyarországon

5. A szegedi JOC csoport napjainkban

Az előzőek folytatásaként megjegyzem, hogy jelenleg 
már nem működik a JOC-iroda, helyette megbeszélés sze-
rint szegedi plébániák fogadják be az alkalmak erejéig a 
JOC tagjait. Egy csoport általában 3-4 fős, és egy felnőtt kí-
sérőből, valamint fiatalokból áll. Ez megfelel a nemzetkö-
zi sztenderdnek, ahol 3-6 főt tartanak ideálisnak (CIJOC). 
A felnőtt kísérőnek képzésen kell részt vennie ahhoz, hogy 
ezen a posztot betölthesse. A JOC kézikönyv kísérőknek 
című kiadvány pontosan meghatározza, mit foglal magában 
a kísérés: „A kísérés azt jelenti, hogy támogatjuk a fiatalokat 
küldetésükben, hogy vezetővé váljanak a saját életükben és 
a többi munkásfiatal vezetésében, a világi apostolkodásban. 
A felnőtt kísérő szolgálja, neveli, képviseli a fiatal munká-
sokat. A felnőtt kísérő az, aki a hitet teszi a középpontba.”9  
A fiatalokat a mozgalom terminológiája ifjaknak nevezi, és 
hangsúlyozza, hogy a JOC-ban a fiatalok felelősséget vál-
lalnak magukért, és amely közöttük, általuk, értük szerve-
ződik. 

A felnőtt kísérő és a fiatalok találkozásai alkalmával be-
szélgetésbe kezdenek a Láss-Ítélj-Cselekedj-módszerrel, 
amely abból indul ki, hogy minden fiatalnak személyes 
missziója van.  A „Láss” fázis a tapasztalást, a környeze-
tünkkel való kapcsolat kifejezését engedi meg. Ilyenkor a 
fiatalok megosztják egymással életük történéseit, nyitottak 
a többiek felé, miközben a kísérő megfigyel, meghallgat és 
próbál mélyre látni, a felszín alá. A második, „Ítélj” fázisban 
összehasonlítják azt, amit tettek, azzal, amit tehettek volna 
– mindehhez a Szentírást segítségül véve. A kísérő segít ab-
9 [online] http://www.youblisher.com/p/234431-JOC-kezikoenyv-kiser-knek/ 
(Letöltés ideje: 2012.11.10.)
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ban, hogy a fiatalok jobban megismerhessék Jézust, és köze-
lebb tudjanak hozzá kerülni. A lezáró fázisban az egyénileg 
és közösen kialakított alternatívák jövőbeni megvalósítható-
ságának tárgyalása történik, „a Szentlélek aktív munkatár-
sai lehetnek”.

A JOC fontosnak tartja képzett, elkötelezett felnőttek 
részvételét a formálódásban. A szegedi csoporton belül is 
alakítottak egy felnőtt kísérői csoportot, amely 3 főből áll.  
Havonta vagy kéthavonta találkoznak, ahol megbeszélik, 
milyen témákat vessenek fel a következő alkalmon, vala-
mint, hogyan tudnának segíteni a fiataloknak. 

7. A JOC kampánya

2012 májusában a nemzetközi JOC (CIJOC) kísérője, 
Robert Bernard és az európai szervezetek koordinációjával 
foglalkozó fiatal is Szegedre látogatott, ahol alkalmam nyílt 
velük találkozni, és meghallgatni őket.

Amit kiemelnék, azok az akciókampányok, amelyet a 
JOC csoport fiataljai szerveznek. 2010-es kampányában a 
francia JOC 30 000 darab kérdőívet gyűjtött össze abban a 
kampányban, amelynek témája a „Fiatalok jövője” volt. Egy 
ilyen nagy szám esetén a JOC már mondhat valamit a fiata-
loknak, az Egyháznak, a társadalomnak a fiatalok életéről. 
A JOC ez által hitelesen szólalhat fel a fiatalok érdekében. 
Természetesen a kampány nem csak országos lehet. Például 
az egy városban lévő JOC csoportok is készíthetnek kam-
pányt, vagy egy csoport is szervezhet kampányt. Ha egy or-
szágban aJOC csak 100 kérdőívet tud összegyűjteni, az sem 
elhanyagolható. Nem a kérdőívek száma a fontos, hanem a 
kapcsolatépítés, a beszélgetések, hogy mások is megismer-
hessék az egyéneket, és rajtuk keresztül a JOC-ot is.
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8. Összegzés

Jelen tanulmány egy fejlődési utat, a keresztény munkás-
mozgalmak fejlődési útját mutatta be, különös tekintettel 
a JOC-ra. Nélkülözhetetlen, hogy ne csak egy szervezetről 
beszéljünk, hiszen, mint láthattuk is, ezek együtt, egyszer-
re vagy egymást erősítve jöttek létre vagy olvadtak össze. 
A szervezeteket számtalan szempont szerint lehet elemez-
ni, én azonban azokat választottam, amelyek a tanulmány 
szempontjából előremutatóak. 

Pozitív tapasztalatom, hogy a szervezet, amikor hozzá-
juk fordultam kérdéseimmel, készségesek voltak válaszol-
ni, sőt amikor látogatást tettem náluk, akkor is régen látott 
ismerősként üdvözöltek, pedig akkor találkoztunk először. 
Ezt csak azért említem meg, mert egy ilyen náluk szerzett 
élményt is azonosítani lehet a JOC-kal éppúgy, mint ahogy 
az említett akciótervben a kérdőíveket, ahogy készítik. Az 
egyénen keresztül megismerni a totalitást, esetünkben a 
szegedi JOC-ot. 

Véleményem szerint, ha a CIJOC tanácsait megfogadják, 
akkor a szegedi csoportot is fel tudják virágoztatni. Azon-
ban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nagy 
szükségük lenne az Egyház támogatására. Ehhez azonban 
be kell bizonyítaniuk, hogy létjogosultságuk van. Épp ezen 
segítene a kérdőív elkészítése, mint bevált módszer.

Irodalomjegyzék:

András Imre, Bálint József, Szabó Ferenc (szerk.,1995): 
Kerkai Jenő emlékezete. Budapest: Kerkai Jenő 
Egyházszociológiai Intézet 



170

 Török Kata

Balogh Margit (1998): A KALOT és a katolikus társadalom-
politika 1935-1946. Budapest:  MTA  Történettudományi 
Intézete

KALOT-Kerkai Évkönyv Jubileumi kalendárium(2003). Bu-
dapest: Kalot Népfőiskolai Mozgalom

Mike Valéria: Mike (Mádl) János és kora(2010). Budapest: 
Magyar Egyháztörténeti Kiadó

Ugrin József: Emlékezéseim(1995). Budapest: Magyar nép-
főiskolai Társaság

Internetes források (letöltések ideje: 2012.11.30.)
http : / / lex ikon.kato l ikus .hu/K/Katol ikus%20Ipa-

r o s % 2 0 % C 3 % A 9 s % 2 0 M u n k % C 3 % A 1 s i f j a k % 2 0
Orsz%C3%A1gos%20Egyes%C3%BClete.html

http://lexikon.katolikus.hu/K/KALOT.html
http://www.youblisher.com/p/234431-JOC-kezikoenyv-

kiser-knek/
h t t p : / / l e x i k o n . k a t o l i k u s . h u / K / K a t o l i k u s % 2 0

L e % C 3 % A 1 n y k % C 3 % B 6 r % C 3 % B 6 k % 2 0
Sz%C3%B6vets%C3%A9ge.html

http://lexikon.katolikus.hu/K/Kerkai.html

Ábra forrása:
http: / /www.magyarkurir .hu/hirek/kerkai- jenore-

emlekezik-kalot
Letöltés ideje: 2012.11.30.



171

A Független Horvát Állam és a Szentszék kapcsolata

Valent Gábor

A Független Horvát Állam és a 
Szentszék kapcsolata

I. A Független Horvát Állam

A Független Horvát Államot 1941. április 10-én hozták 
létre,a kutatások fényében megállapítható, hogy az 1941. 
március 27-én történt belgrádi katonai puccsra adott német 
válasz eredményeként. A német külügyminisztérium és 
maga Hitler először a Horvát Parasztpárt (HPP) vezetőjét, 
Vladko Mačeket szerette volna az ország élére állítani, azon-
ban ő nem vállalta ezt a „megtiszteltetést”. Ekkor jött csak 
számításba – Mussolini javaslatára − Ante Pavelić és az ál-
tala vezetett usztasa mozgalom. Az új állam azonban csak a 
nevében volt független, hisz Pavelić beleegyezett abba, hogy 
az ország területének északi részén német, a déli részen pe-
dig olasz csapatok állomásozzanak. Sőt, Olaszország irá-
nyába területi engedményekre is kényszerült. Cserébe meg-
kapta egész Bosznia – Hercegovinát.1

1 A Független Horvát Állam létrehozása német és olasz részről stratégiai döntés 
volt: egyrészt a Balkánt akarták pacifikálni, másrészt csökkenteni szerették volna 
a tengelyhatalmak forrásainak használatát, amelyek a Barbarossa hadművelethez 
kellettek. Gondoljunk itt a horvát vasérc bányákra, a faiparra, vegyiparra. Bőveb-
ben: Tomasevich, Jozo (2001.):War and Revolution in Yugoslavia 1941-1945: 
Occupation and Collaboration (Háború és forradalom Jugoszláviában 1941-
1945: Megszállás és kollaboráció), Stanford, Cal., Stanford University Press. 
621-646.



172

Valent Gábor

1.  Pavelić rendszere

A rendszer legfőbb támogatói az usztasa mozgalom tag-
jai voltak. Számuk az állam megalakulása előtt mintegy 3-4 
ezer fő (többek között ezért sem bízott Hitler annyira ben-
nük). Viszont kétségtelen, hogy főleg a városi lakosság nagy 
része örömmel fogadta az ország függetlenedését, mert már 
régen kiábrándultak az egységes jugoszláv államból. A ha-
talomváltást az is megkönnyítette, hogy Maček felszólította 
a Horvát Parasztpárt tagjait az új állammal szembeni loja-
litásra. Maček vallomása szerint, Zágrábban az új államot 
„lelkesedés hullámával” fogadták olyan emberek, kik gyak-
ran „vakon és részegen” látták azt a tényt, hogy a németek 
„ajándékba csomagolták a megszállásukat, azzal az eufe-
misztikus névvel, hogy Független Horvát Állam”. Azonban 
a falvakról Maček azt írja, hogy a parasztság úgy vélte, „a 
harc az elmúlt 30 évben, hogy uraikká válhassanak saját ott-
honukban és országukban, hatalmas visszaesést szenvedett 
el” (Maček : 1957:220-231)

A Poglavnik rendszerének, mozgalmának a célja a füg-
getlen Horvátország megteremtése volt az általa vallott 
ideológia alapján. Az usztasa mozgalom ideológiai alap-
ja pedig a nagyhorvát eszme volt erőteljes szerbellenes-
séggel fűszerezve. Ennek „fényében” nem meglepő, hogy 
diszkriminatív intézkedések egész sorát vezették be mind a 
szerbek, mind pedig a zsidók ellen. Már 1941. április 17-én 
megszületett egy nép – és államvédelmi törvény, melynek 
értelmében halálra kellett ítélni mindazokat, akik a horvát 
nép érdekeivel szemben vétenek.2  Tehát az államellenes 
propaganda tilos volt. 1941. április 30-án olyan faji törvényt 
2 Bővebben: [online] http://www.crohis.com/izvori/ustzk.pdf (Letöltve: 2012. 
08.11)
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szavaztak meg, ami alapján megkülönböztették az állam-
polgárok és az államhoz tartozók körét. Ezek szerint állam-
polgárok csak árja származásúak lehettek, csak nekik voltak 
politikai jogaik. 1941 júliusában adták ki azt a rendeletet, 
amely szerint gyűjtőtáborokba kell küldeni a zsidókat, a 
szerbeket és a kommunista-gyanús egyéneket. Természete-
sen ez igaz volt a cigány lakosságra is.

2.  Terror és etnikai tisztogatás

A terror és az etnikai tisztogatás az usztasák programjá-
nak természetes része volt. Szerintük a bosnyákok a „horvát 
nemzet legtisztább” részei, de vissza kell őket vezetni a ró-
mai katolikus egyházba. Ezért magas hivatalokat ajánlottak 
a bosnyák vezetőknek, akiknek nagy része ezt elutasította. 
A szerbekkel már más volt a helyzet: Pavelić a horvátorszá-
gi szerbeket olyan horvátoknak tekintette, akik csatlakoztak 
ugyan az ortodox egyházhoz, de meg lehet, meg kell nyer-
ni őket a horvát nemzeteszme számára. Itt is látható, hogy 
mennyire zavaros az usztasák elgondolása, eszmerendsze-
re. Ugyanis a horvát népi jelleg visszaállítása érdekében 
megalakították a horvát ortodox egyházat, előtte azonban 
a Szerb Pravoszláv Egyházat betiltották és 158 szerb papot 
megöltek. Betiltották a cirill betűs írás használatát, feloszlat-
ták a szerb kulturális szervezeteket. Megkezdték a horvát 
nyelv megtisztítását a szerb elemektől. 

Mindezek mellett folyamatosan zajlott a szerbek fizikai 
megsemmisítése a jasenovaci koncentrációs táborban. Eb-
ben a táborban 1941 és 1945 között tízezrével gyilkolták meg 
a szerbeket, a zsidókat, a cigányokat és tömegesen végez-
ték ki a rendszer ellenségeit, köztük a parasztpártiakat és a 
kommunistákat. Az áldozatok számáról pontos adat a mai 
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napig nincs. Az utóbbi években 60 és 100 ezer áldozatról 
beszélnek, ám léteznek ennél jóval magasabb becslések is 
(700.000 – 1.000.000), amelyek azonban erőteljesen politikai 
töltetűek.3 

Az viszont tény, hogy a jugoszláviai polgárháború össze-
sen kb. 1.000.000 áldozatot követelt, azonban az áldozatok 
legnagyobb része a különböző fegyveres alakulatok (néme-
tek, olaszok, usztasák, csetnikek, kommunista partizánok) 
harcaiban illetve az általuk elpusztított falvakban lelete ha-
lálát.4 

Azonban, hogy ne csak egyoldalúan szemléljük az ese-
ményeket, meg kell említeni azt a tényt is, hogy jugoszláv 
állam bukása és a horvát állam kikiáltása miatt felbomló ju-
goszláv hadsereg szerb katonái már 1941. április 12-én bosz-
szúból horvát civileket öltek meg. Továbbá a szerb király-
párti felkelők Dalmáciában és Kelet – Boszniában rendeztek 
népirtást a horvát és muzulmán lakosság körében, mindezt 
az etnikailag tiszta Nagy – Szerbia megteremtése céljából.5 

3.  A Független Horvát Állam bukása

1945 májusában – a tengelyhatalmak vereségét követően 
– összeomlott az usztasa horvát állam is. Valóságos mene-
kültáradat indult el nyugat felé; nemcsak usztasák, hanem 
horvát civilek tízezrei is. A horvát alakulatok egy része az 
angolok előtt tette le a fegyvert az ausztriai Bleiburg mellett. 
Az angolok azonban a fegyvertelen katonák nagy részét és 
számos civil polgárt átadtak a partizánoknak, akik között 

3 Sokcsevits Dénes: A horvátok története. Lásd: [online] http://szlavintezet.elte.
hu/szlavtsz/slav_civil/horvat-tortenelem.htm#h24 (Letöltve: 2012. 08.07)
4 Uo.
5 Uo.
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számos bosszúra szomjas csetnik is volt. Ők nem is haboz-
tak a megtorlással: Bleiburg környékén (már jugoszláv te-
rületen) a maribori út mentén kb. 35.000 horvátot megöltek, 
valamint még több ezer szlovén és orosz fehérgárdistát is. 6

Következtetésképpen a Független Horvát Államot tota-
litárius államként lehet jellemezni, ahol hiányzott a hatalmi 
ágak szétválasztása. A Poglavnik, Ante Pavelić kapott teljha-
talmat, ő volt a hadsereg legfőbb parancsnoka; a főispánok 
és a miniszterek neki voltak felelősek, ő viszont senkinek 
sem volt felelős. 1941 májusában megszervezték az állam-
biztonsági hivatalt – a Gestapo mintájára −, pár hónappal 
később pedig megalakítottak egy, az SS-nek megfelelő szer-
vezetet is. 

II. A Független Horvát Állam és a Szentszék 

kapcsolata

1.  Pavelić faji jogszabályai 

Már a Zágrábba való érkezése napján, Ante Pavelić ki-
hirdetett egy törvényt, mely hatályban maradt a Független 
Horvátország fennállásának teljes időtartama alatt. A tör-
vény, mely 1941. április 17-én lett elfogadtatva, kijelentette, 
hogy minden ember, aki megbántja vagy megpróbálja bán-
tani a horvát nemzetet, árulás vádjával bűnös - a bűncselek-
ményt halállal büntetik. Egy nappal később, az első horvát 
szemita-ellenes faji törvényt hirdették ki. Ez a törvény nem 
keltett pánikot a zsidó népesség körében, mert ők azt hitték, 

6 Lásd: Sokcsevits
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hogy ez csupán a Jugoszláv Királyság 1939-ben kinyilvání-
tott antiszemita törvényeinek a folytatása. A helyzet azon-
ban gyorsan, április 30-án meg is változott, az árja fajról szó-
ló törvények kihirdetésével.7 

Figyelemre méltóak a vallási térítésről szóló törvények, 
melyek 1941. május 3-án jelentek meg és melyek következ-
ményeit a lakosság nagy többsége nem igen értette. A követ-
kezmények világossá váltak az oktatásügyi miniszter, Mile 
Budak júliusi beszédét követően, melyben azt fejtegette, 
hogy a szerbek egyharmadát meg fogjál ölni, egyharmadu-
kat deportálni fogják, a többiek pedig kénytelenek lesznek 
áttérni a katolicizmusra. Ezek a faji törvények 1945. május 
3-áig voltak érvényben. 8

A Független Horvát Állam kormánya együttműködött a 
náci Németországgal a zsidók elpusztításában, sőt elkezdte 
saját irtó hadjáratát a területén élő szerbekkel szemben is. 
A szerek ellen irányuló állami politikát a Független Horvát 
Állam Törvényhozó Tanácsának elnöke, Miroslav Žanić je-
lentette be. Nézete szerint a Független Horvát Állam csak a 
horvátok országa lehet, és mindenféle módszert használnak 
annak érdekében, hogy az országot valóban horváttá tegyék 
és megtisztítsák azt a szerbektől, akik évszázadokon át ve-
szélyeztették az országot és az első adandó alkalommal újra 
veszélyeztetni fogják. 9

A Független Horvát Állam  idejében legalább 330 000 szer-
bet, 30 000 zsidót és 29 000 romát öltek meg(lásd: Jasenovac 

7 Lásd:  [online] http://www.crohis.com/izvori/ustzk.pdf (Letöltve: 2012. 08.05)
8 Goldstein, Ivo (2010.): „Jews in Yugoslavia 1918–41: Antisemitism and the 
Struggle for Equality”. Lásd: [online]  http://web.ceu.hu/jewishstudies/pdf/02_
goldstein.pdf (Letöltve: 2012. 08.09)
9 William T. Johnsen (1995.): Deciphering The Balkan Enigma: Using 
history to inform policy. Revised Edition. Bővebben: [online]  http://www.
strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB159.pdf (Letöltve: 2012. 08.07)
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)10, és legalább ugyanennyi szerbnek kellet elhagynia az or-
szágot. Habár az usztasák fő célja a szerbek üldözése volt, 
szintén részt vettek a zsidó lakosság megsemmisítésében. 
A Független Horvát Állam annyiban tért el a náci antisze-
mita politikától, hogy tiszteletbeli árja állampolgárságot 
ígért egyes zsidóknak, amennyiben azok hajlandóak voltak 
önként jelentkezni katonának, hogy „szabad akaratukból” 
harcoljanak az országért. 11

2.  A szervezetek viszonyulása

A korábban fontos szervezetek, a Horvát Parasztpárt 
(HSS) és a katolikus egyház, viszonylag elidegenedve fi-
gyelte a Független Horvát Állam létrehozását és fenntartá-
sát. Számos szervezet, amely ellenszegült vagy a veszélyfor-
rást jelenthetett, azt az usztasák végül betiltották. Példának, 
a Horvát Parasztpártot az usztasák 1941. június 11-én tiltot-
ták be, azzal a céllal, hogy kiszorítsák a párt elsődleges kép-
viselőjét és a horvát parasztság vezetőjét, Vlatko Mačekot, 
akit a Jasenováci koncetrációs táborba börtönöztek be. A 
katolikus egyház, állami megbízásból eredetileg részt vett 
a vallási térítésekben, de végül az egyház fő ágazata leállt 
ezzel, mert egyértelművé vált, hogy a térítgetések pusztán 
egyfajta büntetésnek számítanak a nem kívánatos populá-
ció számára.

Az államnak két világi ünnepe volt, április 10-e, az NDH 
létrehozásának évfordulója, valamit június 20. Stjepan Radić 
1928-as meggyilkolásának emléknapja, Ezen felül, állami 
10 Bővebben:   [online] http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=6468 
(Letöltve: 2012. 08.23)
11 Lásd: Hoare, Marko Attila (2006). Genocide and Resistance in Hitler’s Bosnia: 
The Partisans and the Chetniks. Oxford University Press. 19.;Tomasevich 
(1975)  226.
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ünnepnapok voltak biztosítva a különböző vallási közössé-
geknek:

– A katolikus közösség megkapta Újév napját, Vízkeresz-
tet, az Úr színeváltozásának ünnepét, Szent József ünnepét, 
a Húsvétot, továbbáJézus mennybemenetelének ünnepét, 
Pünkösdöt, Úrnapját,Mária mennybemenetelének ünnepét, 
Mindenszentek ünnepét, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét 
és a Karácsonyt.

– A keleti ortodox közösség megkapta Újév napját, Víz-
keresztet, az Angyali üdvözlet ünnepét, Húsvétot, 
Jézus mennybemenetelének az ünnepét, Pünkösdöt, 
Mária mennybemenetelének ünnepét és a Karácsonyt 
a római naptár szerint.

– Az evangélikus közösség megkapta Újév napját, a 
Szent Pénteket, Húsvétot, Jézus mennybemenetelének 
ünnepét, Pünkösdöt, a Reformáció napját, Karácsony 
böjtjét, és a Karácsony napját.

– A muszlim közösség megkapta az Iszlám Újévet, 
Mevludot (Mawlidot), Ramadánt, és Kurban bayramıt 
(Íd al-Adhát ) (Požar  1995:270).

3.  A horvát püspöki kar magatartása a háború 
éveiben

A vatikáni diplomáciai jelentésekből és híradásokból12  
kiderül, hogy a horvát területekért folyó német és olasz he-
gemóniaharcban Alojzie Stepinac érsek és a horvát püspöki 
12 A Szentszék 1965 és 1981 között 11 kötetben tette közzé diplomáciájának ko-
rábban hozzáférhetetlen dokumentumtermését (Actes et Documents du Saint 
Siége relatifs á la monde seconde guerre mondial). E gyűjtemény 4–5., illetve 7–10. 
kötetében gazdag forrásanyag található az 1941 és 1945 között fennállt Független 
Horvát Államnak a Szentszékhez és a helyi katolikus egyházszervezethez fűződő 
kapcsolatairól.
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kar úgy foglalt állást, hogy az egyház feladata a hívek lelki 
gondozása és az elesettek-üldözöttek gyámolítása, nem pe-
dig az aktív politizálás. 

Az egyház fontosabb akciói:
– Stepinac 370 németek által elüldözött szlovén papot fo-

gad be a horvát egyházba;
– A püspöki kar tiltakozik az ellen, hogy a kb. 200 ezer 

„pravoszlávosított” horvátot politikai nyomás vagy 
karrierkilátás kényszerítsen a katolikus egyházba való 
visszatérésre, ez ui. csak belső meggyőződésből mehet 
végbe;Stepinac fellép az olasz uralom alá került szlo-
vének és horvátok védelmében, amit a vatikáni rádió 
úgy jelent be, hogy az a „felettébb szentéletű zágrábi 
püspök” műve.

– 1943 júliusában Stepinac az üldözött zsidók, szerbek, 
cigányok és horvátok védelmében kötelezi el magát, 
mondván: „Akin segíteni kell, annak nem szabad sem 
vallását, sem nemzetiségét nézni.”

– A Szentszék diplomáciailag nem ismeri el a Független 
Horvát Államot (Razum  1996: 243-361)

Érdekesség, hogy Ante Pavelić az olaszok iránti elköte-
lezettségét dokumentálandó, kíséretével már május köze-
pén Rómába utazott. Ott kinyilvánította óhaját, hogy XII. 
Pius pápa hivatalosan és kíséretével együtt fogadja őt.Ez 
az óhaj a vatikáni, az olasz, a horvát, sőt a Szentszék mellé 
akkreditált jugoszláv diplomácia „négyszögében” rend-
kívül sokrétű, bonyolult (még a horvát királyság vissza-
állítását is felvető) tárgyalássorozatot gerjesztett. A pápa 
végül május 18-án fogadta – egymagában és „magánkato-
likusként” – Ante Pavelićet. Elmondta neki, hogy ismeri a 
horvát nemzet ragaszkodását a római egyházhoz, és min-
den jót kíván neki. Pavelić, noha bizonygatta a pápa előtt, 
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hogy a horvát nemzet katolikus alapokon kívánja államát 
berendezni, azonban célját nem érte el: még ígéretet sem 
kapott arra, hogy a Szentszék valamikor a közeljövőben 
diplomáciai elismerésben részesíti az általa vezetett álla-
mot. Erre, úgymond, a háború végéig, illetve a békeköté-
sig kell várni – a Vatikán általános gyakorlatának megfe-
lelően.

Ezt az első „elismertetési kísérletet” továbbiak követték, 
ám a Szentszék következetes maradt, s így a két entitás dip-
lomáciai szinten sohasem lépett kapcsolatba egymással.

4.  A horvát pravoszlávokkal kapcsolatos 
problémák

Horvátország szerb és nem szerb nemzetiségű “nem 
katolikusai” között voltak raszkolnikok (schizmatikusok), 
hitehagyottak (disszidensek), görögkeleti keresztények 
és pravoszláv (ortodox) keresztények. Ez utóbbiakat 
„szentszávai” ortodoxként emlegették.

Az ún. „szerbkérdést” a horvát kormányszervek elsődle-
gesen úgy próbálták megoldani, hogy a pravoszláv szerbe-
ket és horvátokat katolizálásra ösztökélték. 

Mivel időközben a németek Szlovénia Németország-
hoz csatolt részein lakó szlovénokat folyamatosan átadták 
Szerbiának és Horvátországnak, a szóban forgó kérdést a 
Pavelić-rezsim másodjára úgy oldotta meg, hogy kb. 200 
ezer szlovén befogadásáért a németek hozzájárultak ugyan-
annyi horvátországi szerb Szerbiába telepítéséhez. Ám még 
ezután is maradtak szerbek az országban. Hogy őket kivon-
ják a „szentszávai” pravoszláv egyház politikai befolyása 
alól, Pavelić 1942 májusában elrendelte a horvát pravoszláv 
egyház életre hívását. Kevés sikerrel.
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Stepinac érsek 1943. május 30-án kihallgatásán elmond-
hatta XII. Piusnak, hogy a horvátországi egyház 34 alkalom-
mal szállt síkra a szerbeket, a zsidókat és más népcsopor-
tokat ért önkényeskedések megszüntetéséért. Mindemellett 
nehezményezte, hogy a szerb ortodox egyház a kisujját sem 
mozdította meg a szerbiai horvát katolikusokat ért, csetni-
kek által indított atrocitások megszüntetése érdekében.13 

5. A zsidóság megsegítése

A horvátországi zsidóságot is mindinkább fenyegette az 
„Endlösung” réme. Már 1941 augusztusában több ezer hor-
vátországi zsidót zártak börtönbe; a férfiakkal embertele-
nül nehéz munkát végeztettek a boszniai sópárlókban; több 
mint 6 ezer zsidó nőt, gyereket és öreget pedig internáltak.

A Szentszék és a horvátországi katolikus egyház igyeke-
zett könnyíteni a zsidók helyzetén, s ezért az olasz megszál-
lás alatt lévő országrészek felé igyekezett terelni a zsidósá-
got. Hol sikerrel, hol kudarcot szenvedve. Az egyház nem 
zárkózott el a zsidók „kikeresztelkedésétől” sem.

A sárga csillag viselésére kötelezett zsidóság megaláz-
tatása hónapról hónapra fokozódott. 1942. július 17-én a 
németek ultimátumot juttattak el Eugen Kvaternik rend-
őrfőnökhöz, hogy az ország zsidóságát fél év alatt ki kell 
telepíteni Németországba. Ezt Kvaternik abszurd dolognak 
tartotta, s kísérletet tett – a Szentszékkel vállvetve –, hogy 
valamelyik szomszéd állam vegye át e népességet, vagy cso-
portosítsák át őket horvát szigetre, ahol jól eléldegélhetnek.
Mindhiába. A német nyomás olyan nagy volt, hogy új rend-

13 [online] http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2000_01/cikk.php?id=237 
(Letöltve: 2012.09.12.)



182

Valent Gábor

őrfőnököt neveztek ki, az pedig készségesen állt a fanatikus 
fasiszta nagykövet, Siegfried Kasche rendelkezésére.

A katolikus körök legalább a kereszténnyé vált zsidókat 
és a vegyes házasságok zsidó tagjait szerették volna meg-
menteni, amire kaptak is bizonytalan ígéreteket a kormány-
zattól. Ám az 1943 májusában megindult deportálás kere-
tében egy éjjel az említett kivételezetteket is begyűjtöttékés 
kivitték Németországba.A horvátországi zsidóság elpusztí-
tását mindössze 2 és fél ezer férfi, nő és gyerek élte túl.14 

6.  Vélemények a történtekről a sajtó 
szemszögéből

Segítő barátok 
A San Franciscó-i fellebbviteli bíróság hétfőn ismét ér-

vénybe helyezte azt az alsóbb fokon elutasított keresetet, 
amelyben holokauszt-túlélők azzal vádolják a vatikáni ban-
kot, hogy tisztára mosta a horvátországi usztasa rezsim által 
az áldozatoktól elrabolt javakat – jelentette az NBC televízió. 

A fellebbviteli bíróság nem értett egyet az alsó fokú bíró-
ságnak azzal a 2003. évi indoklásával, hogy a történelmi ügy 
rendezése teljes egészében a diplomáciára tartozik. 

Idős holokauszt-túlélők eredetileg 1999-ben a San Fran-
ciscó-i szövetségi bíróságon indítottak gyűjtőpert a Vatikán 
bankja, az IOR (Istituto per le Opere Religiose) és a ferences 
rend ellen. A bank a felperesek szerint több százmillió dol-
lár értékben jutott az usztasa rezsim által elrabolt aranyhoz 
és más kincsekhez. A rezsim 700 ezer embert gyilkolt meg 
a jasenovaci haláltáborban és másutt, többségükben szer-
beket.

14 uo.
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A vatikáni bank cáfolja a felperesek állítását, miszerint a 
második világháború idején átvette a hitleri Németország-
gal szövetséges fasiszta horvát állam által zsidóktól, szer-
bektől, cigányoktól és más áldozatoktól összerabolt kincse-
ket. A felperesek ügyvédje kifejezte reményét, hogy az ügy 
végére hamarosan pontot lehet tenni, mivel ügyfelei már 
több mint ötven éve várnak kárpótlásra.

Az ügyvéd jelezte, hogy a fellebbviteli bírósági dönté-
se, valamint az új pápa megválasztása új helyzetet teremt, 
amelyben esetleg peren kívüli megegyezés jöhet létre. 

A svájci bankok 1998-ban elfogadták, hogy 1,25 milliárd 
dollárt fizetnek a nácizmus áldozatainak és hozzátartozó-
iknak, akik azzal vádolták az alpesi ország bankjait, hogy 
eltitkolták sok millió dollárt érő betétjeiket, és dokumentu-
mokat semmisítettek meg a nyomok eltüntetése végett.

Horvátország „megkeresztelése”
Miután Hitler 1941 áprilisában elfoglalta Jugoszláviát, a 

katolikus Horvátország elszakadt az ortodox Szerbiától. Az 
újonnan létrehozott ország „árja” státust nyert, és független 
államként Ante Pavelic uralma alá került. Az usztasák („fel-
kelők” – ahogy magukat nevezték) egyházi támogatásban 
is részesültek. Április 14-én Alojzije Stepinac érsek, Hor-
vátország prímása Zágrábban személyesen látogatta meg 
Pavelicet, hogy gratuláljon győzelméhez. Pavelic és usztasái 
II. Tomislav néven Spoleto hercegét ültették bábkirályként a 
horvát trónra. XII. Pius pápa a koronázási szertartást meg-
előző napon Rómában fogadta az újdonsült királyt, Ante 
Paveliccsel pedig többórás magánbeszélgetést is folytatott. 

Pavelic két hónappal később Stepinac érseket az Usztasa 
Hadsereg Legfőbb Tábori Apostoli Lelkipásztorának nevezte 
ki. 1941. június 28-án az érsek a felszentelési istentiszteleten 
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e szavakkal áldotta meg Ante Pavelicet: „Mialatt mi szívé-
lyesen üdvözöljük Önt mint a Független Horvát Állam fejét 
– hangzottak az érsek szavai –, esdekelve kérjük az Ég Urát, 
hogy isteni bölcsességét árassza Önre, e nép vezetőjére.”

Az usztasa állam késlekedés nélkül nekilátott az etnikai 
tisztogatásoknak. A katolikus hittételek elfogadását és meg-
tartását kötelezővé tették minden iskolában és kormányza-
ti hivatalban. A parkok bejáratánál és a tömegközlekedési 
eszközök ajtain a következő felirat jelent meg: „Szerbeknek, 
zsidóknak, cigányoknak és kutyáknak a belépés tilos.”

1941. július 22-én Mile Budak oktatásügyi miniszter hi-
vatalosan is megerősítette a népirtás tervét: „A szerbek egy 
részét megöljük, egy másik részét kitelepítjük, a maradékot 
pedig kényszerítjük, hogy fölvegye a katolikus vallást. Ez 
utóbbiakat majd magába olvasztja a horvát elem.”

Az új Horvátország 6,7 milliós lakosságából összesen 3,3 
millióan voltak horvát katolikusok. Több mint 2 millió szerb 
ortodox élt az ország területén, valamint 700 ezer bosnyák 
vagy cigány muzulmán és 45 ezer zsidó.

1941 decemberétől 1942 februárjáig 40 ezer szerbet vé-
geztek ki a hírhedt jasenovaci táborban, Dachau usztasa 
megfelelőjében, 1942 júniusa és augusztusa között pedig 
66 ezer szerb – köztük kétezer gyermek – életét oltották ki. 
Jasenovac krematóriumai éjjel-nappal megállás nélkül mű-
ködtek. Az usztasák áldozatai gyakran még életben vol-
tak, amikor a kemencékbe dobták őket. Ezzel az eljárással 
azonban hamar felhagytak, mert a halálraítéltek kezelhetet-
lenekké váltak, amikor megtudták, milyen kegyetlen halál 
vár rájuk. „Az emberek sikítoztak, ordítoztak, és védekez-
ni kezdtek – emlékezett vissza később egy usztasa tiszt. – 
Hogy ezt elkerüljük, úgy döntöttünk, hogy előbb megöljük, 
és csak azután égetjük el őket.”
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Az usztasa haláltáborok egyes parancsnokai és tisztjei 
katolikus papok voltak. Jasenovac parancsnoka, Miroslav 
Filipovic páter ferences szerzetes volt. Három további fe-
rences rendi barát – Zvonko Brekalo, Zvonko Lipovac és 
Josef Culina – szintén usztasa tisztekként szolgáltak a hábo-
rú alatt, és ők voltak Filipovic segítői a tömeges kivégzések 
felügyeletében. Közben az usztasa milíciák a vidéket járták, 
városokat és falvakat dúltak fel és raboltak ki. A kivégzések 
többnyire az áldozatok otthonában történtek, a legkezdetle-
gesebb fegyverekkel – kalapácsokkal, kaszákkal, vasvillák-
kal vagy szekercékkel. Az utcák mentén akasztottak holt-
testei lógtak. Egyeseket keresztre feszítettek, köztük Luka 
Avramovicot, a jugoszláv parlament egykori tagját, tízéves 
fiával együtt.

Az egyik jellemző rémtett során usztasa katonák 331 
szerbet fogtak össze, akiket arra kényszerítettek, hogy ássák 
meg a saját sírjukat, majd baltákkal mészárolták le őket. A 
helyi ortodox pópának könyörgő imádságokat kellett mon-
dania haldoklók lelki üdvéért, miközben a saját fiát a szeme 
láttára darabolták fel. Azután a pópát megkínozták: a sza-
kállát és a haját kitépték, a szemeit kitolták, végül pedig élve 
megnyúzták. 

Az ortodox templomok, kolostorok és lakóházak kifosz-
tása után az értéktárgyak ferences templomokba és rendhá-
zakba kerültek, ahonnan később a Vatikánba vándoroltak. 

XII. Pius a Horvátországba delegált személyi küldöttje, 
Ramiro Marcone olasz bencés apát segítségével gondosan 
tájékozódott a történésekről. Stepinac érsek szintén rend-
szeres jelentéseket küldött a Vatikánba. Egy 1944. május 
8-án kelt hivatalos levélben az érsek örömmel tájékoztatta 
az egyházfőt, hogy addig a napig „244 ezer ortodox szerb 
tért be az Isten Egyházába”.
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A patkányjáratok vámszedői
1945 februárjában a jugoszláv partizánok bevették Zág-

rábot. Stepinac érsek teljes jóváhagyásával Ante Pavelic har-
minchat láda arany-, és két teherautónyi ezüstkincset teme-
tett a Zágráb központjában álló ferences kolostor udvarába. 
Az ékszerek és aranyórák mellett a ládákba olyan fogarany 
is került, amelyeket a legyilkolt zsidók, cigányok és szerbek 
állkapcsából húztak ki.

Pavelicnek sikerült átmenekülnie Ausztriába, ahol az 
amerikai hadsereg fogságába esett, és Salzburg környékén 
börtönbe került. Már előkészületek történtek, hogy Pavelicet 
a nürnbergi bíróság elé állítsák, amikor az eljárás váratlanul 
megakadt. XII. Pius Salzburg érsekének közvetítésével elér-
te, hogy Pavelicet a Vatikánvárosba szállítsák, ahol a pápa 
személyes védelme alá vonta az usztasa diktátort.

A botrány elkerülése végett a pápa néhány héttel később 
elintézte, hogy Pavelic az éj leple alatt elhagyhassa Vatikán-
várost. A következő három évben az usztasavezér a ference-
sek védelmét élvezte.

Ez idő alatt az usztasák elhantolt kincseit a zágrábi feren-
ces kolostorból Rómába, Rómából pedig Nápolyba szállítot-
ták, ahol az aranyat és az ezüstöt rudakba öntötték, majd 
visszaszállították azokat Vatikánvárosba. John Cornwell 
brit történész szerint a 80 millió dollárt meghaladó értékű 
kincset a Vatikán Bank páncéltermeiben helyezték el.

Az Amerikai Külügyminisztérium által 1998. március 
30-án az usztasa vagyon sorsáról publikált jelentés szerint 
a horvátországi náci aranyból származó bevételen túl a Va-
tikán milliókat halmozott fel a menekülő háborús bűnösök-
nek kiállított hamis útlevelek kiárusításával, és a hírhedt 
„patkányjáratok” létrehozatalával is. Ez utóbbi elnevezés 
lett a titkos útvonalak megjelölése, amelyeken át náci tisztek 
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menekülhettek el a háborús bűneikért rájuk váró felelősség-
re vonás elől. A Vatikánban megszervezett „patkányjárato-
kon” keresztül szökhetett az usztasa felső vezetés Triesztbe, 
Rómába vagy Genovába, onnan pedig tovább semleges álla-
mokba, elsősorban Argentínába.

A „patkányjáratok” szervezője Krunoslav Dragonovic 
ferences szerzetes volt, aki a Vöröskereszt alkalmazottjának 
adta ki magát, az amerikai hírszerzés értesülései szerint vi-
szont valódi szerepe abban állt, hogy a náciknak Dél-Ame-
rika felé menekülési útvonalat készítsen. 1946 és 1947 között 
Dragonovic a Szent Jeromos Kollégiumban tartotta védelme 
alatt Klaus Barbie-t, a lyoni hóhért. A menekülő háborús bű-
nösök oltalomra leltek a Vatikánvárosban, és új személyazo-
nosságot kaptak.

Az védelemért magas árat kellett fizetni. A náci mene-
külteket a hírek szerint arra kötelezték, hogy teljes vagyo-
nuk 40-50 százalékáról – beleértve a zsákmányolt javaikat 
is – mondjanak le a Vatikán javára. Klaus Barbie mellett az 
egyház olyan háborús bűnösöket is oltalmába vett, mint 
Adolf Eichmann (akinek Uki Gori argentin szerző szerint 
egy magyar származású ferences szerzetes készíttetett útle-
velet); Eduard Roschmann, a „rigai mészáros”; Walter Rauff 
SS-tábornok, az elgázosításra használt teherautó feltalálója; 
Gustav Wagner, a sobibori megsemmisítő tábor parancsno-
ka vagy – egyes források szerint – Joseph Mengele doktor, 
az auschwitzi „halál angyala”. A Vatikánban kiállított útle-
velükkel a menekülő nácik szabadon átkelhettek Dél-Ame-
rikába, Ausztráliába vagy az Egyesült Államokba. Az ameri-
kai külügyminisztérium adatai szerint összesen 30 ezer náci 
szökött el az igazságszolgáltatás elől a Vatikán segítségével.

Draganovic nemcsak a Nemzetközi Vöröskereszt hami-
sított útlevelével látta el Pavelicet, hanem – kétszáz másik 
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rangidős usztasa tiszttel együtt – személyesen kísérte el Bu-
enos Airesig. Mielőtt hazatért volna Rómába, Dragonovic az 
argentin egyházi hierarchia előkelő tagjainak oltalmára bíz-
ta védencét, akit Juan Perónnak is bemutatott. Pavelic egy 
spanyolországi utazása során halt meg szívrohamban, 1959-
ben. Temetése ünnepélyes egyházi szertartás szerint történt. 

6.2.  Egy 2011. évi megemlékezés

A Független Horvát Állam ünnepe Horvátországban
A Független Horvát Államot (Nezavisna Država 

Hrvatska, NDH) 1941. április 10-én kiáltotta ki Slavko 
Kvaternik korábbi k.u.k. ezredes, miután a német csapatok 
megtámadták Jugoszláviát. Ezzel a horvát nemzet 23 éves 
célja vált valóra, ami érthető következménye volt az első 
Jugoszláv Királyság fennállása alatt elszenvedett szerb ön-
kénynek.

A Független Horvát Állam volt a célja az Usztasa moz-
galomnak és Dr Ante Pavelićnek is, akik az 1930-as években 
küzdöttek a független horvát államiságért. Az önálló horvát 
állam megalakulása után az Usztasa mozgalom irányította 
Horvátországot 1945-ig, szinte folyamatosan szerb és kom-
munista gerillákkal küzdve. Amikor 1945-ben az állam ve-
zetését a kommunisták vették át, az Usztasa vezetői Argen-
tínába, Németországba, Spanyolországba menekültek, míg 
a katonákat és a Független Horvát Államhoz hű civileket 
a kommunisták megölték. Annak ellenére, hogy az Usztasa 
kormányzatnak voltak helytelen politikai lépései, mint a faji 
alapú törvénykezés és a hibás külpolitika, a horvát hazafi-
ak egységesen felsorakoztak mögötte, hiszen 839 év óta elő-
ször vált függetlenné az ország. A Független Horvát Állam 
a horvát nemzet akaratának megtestesülése volt.
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Idén április 10-én a Horvát Jogok Tiszta Pártja (Hrvatska 
Čista Stranka Prava - HČSP), megemlékezést szervezett az 
1941-től 1945-ig tartó, a Független Horvát Államért való 
küzdelemben elhunyt katonák és civilek tiszteletére. A 
Horvát Felszabadítási Mozgalom (Hrvatski Oslobodilački 
Pokret – HOP, 1956-ban, száműzetésben Dr. Ante Pavelić 
által alapított mozgalom) ugyancsak tartott közterületi fel-
világosító akciót a független horvát államiságról. Az állami-
ság harmadik és talán a legérdekesebb megünneplése Zág-
ráb egyik vendéglátóhelyén volt, ahol mintegy 30-40 ember 
jelent meg, köztük több korábbi politikai okból emigrált sze-
mély mellett, befolyásos horvát nemzeti politikusok is. Ezen 
az eseményen lépett a nyilvánosság elé egy új horvát na-
cionalista ifjúsági szervezet, a Državotvorni Odbor Mladih 
(DOM, Államalapító Ifjúsági Bizottság), amely más politikai 
pártoktól és jobboldali szervezetektől függetlenül, kulturális 
és metapolitikai téren kíván működni. Marko Francišković 
háborús veterán, író és geopolitikai elemző tartotta a nyi-
tóbeszédet és mutatta be az új szervezetet a nyilvánosság-
nak. Őt követte felszólalásában Zoran Bogović elnök, és Leo 
Marić alelnök, aki beszélt az új szervezet céljairól és szán-
dékairól. Zoran Bogović elmondta: “amikor a neoliberális 
tollak az úgynevezett „demokráciáról” és „szabadságról” 
írnak, rabszolgává teszik az emberiséget, és amíg előre meg-
határozott válaszokból engednek választást, valójában az 
emberi természetet és különbözőséget rombolják. Rombol-
ják a múltunkat, egyúttal egy hamis jövőt teremtenek.” Leo 
Marić szerint a DOM célja „fegyverrel és könyvvel felszerelt 
horvát hazafiakat megalkotni, olyanokat, akik értelmiségi-
ek, ugyanakkor politikai harcosok is egyben.” A DOM ve-
zetőinek célja az is, hogy felvegyék a kapcsolatot a baráti 
országok európai nacionalistáival.
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A DOM bemutatása után a jelenlévő horvát hazafiak be-
szélgetéssel és az évforduló ünneplésével múlatták az időt. 
Az eseményt több jelentős horvát nemzeti politikus is meg-
tisztelte jelenlétével, mint Frano Čirko, a HČSP Ifjúsági ta-
gozatának elnöke, Mladen Schwartz filozófus, neofasiszta 
aktivista, valamint néhány korábbi emigráns is. Mindany-
nyian gratuláltak az új szervezet létrehozásához és együtt 
köszöntötték fel azt az emlékezetes évforduló alkalmával.15 

6.3.  Stepinac bíboros a független Horvátország 
jelképe

A horvátok számára Boldog Alojzije Stepinac a függet-
len horvátország, a keresztény értékek és a Rómához való 
hűség jelképe – mondta a Vatikáni Rádiónak Német László 
nagybecskereki püspök, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi 
Püspöki Konferencia titkára. 

Az egyik ok, amiért a Szentatya Horvátországba kívánt 
látogatni, az volt, hogy imádkozhasson boldog Alojzije 
Stepinac vértanú bíboros sírjánál a zágrábi székesegyház-
ban. Stepinac 1938-ban lett zágrábi érsek, és már akkor 
látta, hogy nem minden megy jó irányba, és már akkor be-
szélt az ember méltóságáról és szabadságáról – mondta el 
a nagybecskereki püspök a Vatikáni Rádiónak. – Felhívta a 
figyelmet a társadalmi igazságosságra is. 

1941-ben, amikor megalakult a független horvát állam, 
természetesen ő is, mint minden horvát, boldogan üdvö-
zölte azt. De ahogy múltak az idő, egyre jobban felemelte 
a hangját az usztasa horvát diktatúrájának bűntettei miatt, 

15 [online] http://szentkoronaradio.com/2011_04_14_a-fuggetlen-horvat-allam-
unnepe-horvatorszagban Lásd még: http://szentkoronaradio.com/2011_02_05_
interju-egy-horvat-hazafival (Letöltve: 2012.08.22.)
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például elítélte a jaszenovácsi haláltábort. Ahol csak tudott, 
segített a szerbeknek, zsidóknak, és kérte a papjait, hogy ad-
janak is keresztleveleket nekik. 

1945-ben az érsek ott volt a világháború végét jelző felvo-
nulás díszemelvényén is, a partizán kommunista vezetőkkel 
együtt. Ebből is látszik, hogy nem szimpatizált annyira az 
usztasákkal, „nem volt akkora usztasa”, mint amennyire azt 
páran bizonyítani próbálták – mondta el Német László. 

Az igazi probléma 1946-ban kezdett kirajzolódni, amikor 
Tito hangott adott azon véleményének, hogy a katolikus 
egyháznak el kell szakadnia Rómától. Ebbe Stepinac zágrábi 
érsekként nem volt hajlandó beleegyezni, a jugoszláv püs-
pöki kar pedig kiállt mellette. Ezután ítélték börtönre, majd 
nyugati nyomásra házi őrizetbe vették. Akkor is házi őrizet-
ben volt, amikor XII. Piusz kinevezte bíborossá. A horvátok 
számára Boldog Alojzije Stepinac a független horvátország, 
a keresztény értékek és a Rómához való hűség jelképe – 
mondta el Német László nagybecskereki püspök.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 16

7. Konklúzió

Az eddig tárgyalt részekből világosan látható, hogy a 
Római Katolikus Egyház a második világháború alatt is 
következetesen kiállt minden ember mellett, akik valami-
lyen okból (hit, nemzetiség, bőrszín) üldöztetést szenvedett. 
Azonban az is látható, hogy mennyire nem kutatott korszak-
ról van szó, s ennek következtében számos tévhit kering az 
emberek tudatában. Sőt, a mai politikai rezsimek saját ér-
deküknek megfelelően próbálják manipulálni a fellelhető 
16 [online] http://www.magyarkurir.hu/hirek/stepinac-biboros-fueggetlen-
horvatorszag-jelkepe (Letöltve: 2012.08.22.)
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információkat, így biztosítva maguknak minél nagyobb és 
szélesebb támogatást. Ezen céljuk elérése érdekében min-
dent megtesznek, hogy hamis információkat juttassanak 
el szimpatizánsaikhoz olyan áron is, hogy igaz embereket 
vádolnak hamis állításokkal, elferdítik az igazságot és be-
mocskolnak áldozatkész, hithű embereket. A téma kutatá-
sának nehézségét mind a mai napig ez adja. 
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Dido vétke Vergilius Aeneisében

Az antik hagyományban két mű ad átfogó képet Dido 
jelleméről (Ziegler, K – Sontheimer, W. 1979). Az egyik le-
írás Ovidius Heroidesében olvasható, a másik Vergilius 
Aeneisében(Borzsák I. – Lakatos I. 1962,Adamik T. - B. Ré-
vész M. - Bollók, j.(Szerk.) 1988). A kronológiai sorrendet 
szem előtt tartva a tanulmány az utóbbival foglalkozik. A 
vizsgálat így arra koncentrál, hogy miként ábrázolja Vergi-
lius Didót, vagyis milyen korábbi irodalmi hagyományra 
támaszkodik, továbbá az irodalmi előzményekhez képest 
milyen újításokat alkalmaz a nőalak jellemének megformá-
lásakor (Adamik T. 1981,Anderson, W. S. 1969).

Dido ábrázolása során Vergilius emlékezetünkbe idézi 
Nausikáát és Kalypsó nimfát (Couch, H. N. 1942). A nőalak-
ok közötti hasonlóság többek között a hajótörött hős befoga-
dásában, valamint a befogadott hős iránti szerelem motívu-
mában ragadható meg. A tragikus nőalakok közül Médeiát 
és Phaidrát juttathatja eszünkbe a Didót magával ragadó, 
őrült szerelem (Maclennan, K. 2007). Ezen felül Catullus 
epyllionjának Théseus-Ariadné epizódja, amelyben a szerző 
hangot ad az elhagyott szerelmes panaszának, valamint be-
mutatja annak kilátástalan helyzetét, az Aeneas-Dido kap-
csolatát bemutató énekkel állítható párhuzamba. A hieros 
gamos toposz használatával pedig Vergilius Apollónios 
Rhodios Argonautikáját idézi.Naevius Bellum Punicum 
című műve foglalkozott Aeneas Itáliába érkezésével, és hatá-
sa kimutatható Vergilius művében(Luck, G. 1983, Albrecht, 
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M. von 1992). A kutatás ugyanis valószínűnek tartja, hogy 
Naevius Dido átkának bemutatásakor forrásként Timaiost 
használhatta. Timaiosnál megjelenik ugyanis egy tyrosi ki-
rálynő, akit ő Theossonak vagy Elissának nevez. A leírásá-
ból megtudjuk, hogy a királynőnek el kellett menekülnie 
Tyrosból, majd Afrikában telepszik le, ahol megalapítja Kar-
thágót. Ezután Iarbas, a líbiai uralkodó feleségül kéri őt. A 
királynő színleg beleegyezik a házasság megkötésébe, azon-
ban öngyilkosságot követ el, mivel nem akarja megszegni 
halott férjének tett esküjét. Dido halálának körülményei, 
így a máglya építése, a tőr gyilkos fegyverként való meg-
jelenítése Elissa halálát idézi emlékünkbe. Az előzmények 
ismeretében Vergilius újítása abban ragadható meg, hogy a 
mítoszt történelemmé formálja, a Dido életét, szerelmét és 
halálát feldolgozó történetet pedig egy voltaképpeni tragé-
diává szerkeszti át (Maguinness, W. S. 1955) . 

Aristzotelész a Poétikában megfogalmazta a tökéletes tra-
gédia és a tragikus hős ismérveit. Nézete szerint a tragédia 
tulajdonképpen nem más, mint a főhős sorsában bekövet-
kező hirtelen fordulat (metabolé), jó szerencséből balsors-
ba fordulás. Meghatározása szerint a főhős legyen előkelő 
származású és jó hírű, egyszersmind azonban legyen olyan, 
mint mi vagyunk, tehát sem nem túlságosan jó, sem pedig 
túlságosan rossz. Arisztotelész úgy véli, hogy a szerep-
lő sorsfordulatát valamiféle hamartia kell, hogy előidézze 
(Arist.Poet. 13.1453a,Stinton, T. C. W. 1975). Amennyiben 
megvizsgáljuk Vergilius Dido-epizódját, láthatjuk, hogy a 
királynő megfelel Arisztotelész kritériumainak(Moles, J. 
L. 1984), hiszen királyi származású, feddhetetlen hírnevű, 
akinek sorsában hirtelen fordulat következik be. Ezen felül 
Dido olyan, mint mi vagyunk, akivel könnyen azonosulunk. 
Mégis hogyan ragadható meg Dido ambivalens természe-
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te? A királynő eleinte, mint kötelességtudó uralkodó jelenik 
meg (Currie, H. M. 1975).Kedvesen és barátságosan fogad-
ja a trójaiakat és Aeneast (clementia), testvérével, Annával 
szemben odaadó (pietas), halott férjét Sychaeust pedig még 
mindig szereti és tartja a neki tett esküjét (fides, pudor). A 
későbbiek során azonban az Aeneas miatti szerelem hatá-
sára lobbanékonnyá válik, aki mintegy teljességgel megadja 
magát a furornak. Dido a 4. ének végére szinte már barbár 
nővé alakul át. Ezt a nézőpontot igazolja a mágikus rítusok-
kal való foglalatoskodása, illetőleg az Aeneasra, valójában 
pedig az egész római népre mondott átka. Amennyiben el-
fogadjuk azt a feltevést, hogy Dido az arisztotelészi kritéri-
umoknak megfelelő tragikus hősnő, akkor arra a kérdésre 
kell keresnünk a választ, hogy milyen cselekedetben érhető 
tetten Dido hamartiája, avagy culpája (Pease, A. S. 1935). 

Moles és Otis nézete szerint Dido a túlságosan nagy 
szerelme miatt elhanyagolta királynői feladatait(Moles, J. 
L. 1984, Otis, B. 1969). Mindez vitatható, hiszen Karthágó-
nak egyértelműen előnyei származtak ebből a kapcsolatból, 
mind kül-, mind belpolitikai szinten, ahogyan erre Anna be-
széde is felhívja a figyelmet (Verg.Aen. 4. 31-53). Vergilius 
leírásából megtudjuk, hogy a nász után megálltak a meg-
kezdett építkezések és hadgyakorlatok, de arról is értesü-
lünk, hogy a leállás csupán ideiglenes (Verg.Aen. 4.86-89). 
A későbbiekben pedig azt tapasztaljuk, hogy maga Aeneas 
építi Karthágó falait (Verg.Aen. 4. 260, 4. 265-267). A férfi 
ebben a jelenetben egy olyan gyapjúköpenyt visel, amelyet 
maga Dido készített (Verg.Aen. 4. 262-264). Feltételezhető 
tehát, hogy a királynő nem hanyagolta el a kötelezettségeit, 
hanem pusztán a klasszikus női feladatkört vette át, amely 
a szövéshez, fonáshoz kapcsolódik. A város építésével és 
a hadgyakorlatokkal kapcsolatos ügyeket pedig átengedte 
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Aeneasnak, akire törvényes férjeként, azaz Karthágó kirá-
lyaként tekintett. 

Az eddigi nézetek szerint feltételezhető, hogy Dido ab-
ban követett el hibát, hogy Aeneasszal nászra kelt és így 
megszegte Sychaeusnak, korábbi férjének tett fogadalmát. 
Ez a fogadalom az örök hűség megtartását, egy követke-
ző házasság elutasítását és a pudor megőrzését foglalja 
magába(Nappa, C. J. 2007). Ezek a hipotézisek az erkölcsi 
kérdésekben való döntés jogán, így a tulajdonképpeni sza-
bad akaraton alapulnak. Glover úgy véli, hogy Dido vétke 
abban rejlik, hogy feláldozta saját értékítéletét a hajlamai 
miatt(Glover, T. R. 1912). Ennek a kijelentésnek a vizsgála-
takor azonban figyelnünk kell arra, hogy Aeneas és Dido 
együttlétéről a Fama szavain keresztül értesülünk (Verg.
Aen. 4. 173-197). Homéros és Hésiodos műveiből is tudhat-
juk, sőt még maga Vergilius is figyelmezteti az olvasót, hogy 
a Fama egy sokszemű, soktollú mitologikus lény, aki egy-
formán szól igazat és hamisat is (Hom. Od. 24. 413, Hés.Op. 
761, Verg.Aen. 4. 188). A Fama szavai szerint a szép Dido 
méltónak találta a trójai Aeneast arra, hogy vele szerelem-
be essen. Iuppiter a következő jelenetben, mint a jó hírükről 
megfeledkezett szerelmesekre tekint le Didóra és Aeneas-
ra (Verg. Aen. 4.219-237). Ez alapján feltételezhetjük, hogy 
a Fama szavai igazak. Aeneas vétke egyértelműen kiderül 
Iuppiter szavaiból, Dido mulasztása azonban nem. Biztos, 
hogy Dido vétke az Aeneasszal megélt szerelemhez kap-
csolódik, de hogy pontosan miben ragadható meg, az két-
séges. 

Felmerülhet a kérdés, hogy Didónak volt-e lehetősége 
dönteni az Aeneas iránti szerelemről, illetőleg ennek a be-
teljesüléséről. A királynő az első énekben, úgy jelenik meg, 
mint aki szimpátiát érez a trójai hős iránt. Nem lehet ez 
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véletlen, hiszen Vergilius a két hős között számos sorsazo-
nosságot teremt. Mindketten isteni szépségűek, özvegyek, 
menekültek, akiknek új hazát kellett alapítaniuk a népük 
számára. Ha áttekintjük a szerelem fázisait, felfigyelhetünk 
arra, hogy Vergilius a vacsoráig egyetlen szóval sem utal 
arra, hogy Dido szerelmet érezne Aeneas iránt, hiszen a sze-
relem éledése mögött Venus csele áll. Cupido véghezviszi 
anyja tervét és helyet cserélvén Iulus Ascaniusszal kitépi a 
Sychaeus iránti szerelmet Dido szívéből és újat ültet a helyé-
re (Verg.Aen. 1. 657-694). A negyedik ének elején Dido már 
a szerelemtől gyötrődő nőként jelenik meg és testvérének, 
Annának beszél aggályairól Egyelőre ellenáll az érzelem-
nek, de testvére érvelése végül feloldja a pudort (Verg.Aen. 
4. 54-55). Anna beszéde politikai érveket sorakoztat fel, ame-
lyek Didóra, mint királynőre hatnak.  Érvelése önmagában 
még mindig nem lenne elegendő a nász beteljesedéséhez. 
Ezen nézőpontot erősíti az is, hogy Augustinus nem bűnös 
nőként tekint Didóra, hanem osztozik a fájdalmában(Coffin, 
H. C. 1923). Augustinus tézise alapján kijelenthető, hogy egy 
ember, amikor bűnt, vagy hibát követ el, akkor azt szabad 
akaratából teszi. Ezen nézőpont alapján feltételezhető, hogy 
mivel Augustinus nem tekinti bűnösnek Didót az Aeneasz-
szal megélt kapcsolata miatt, nem is gondolja azt, hogy a 
királynő önálló döntése alapján határozta el, hogy feloldja 
Sychaeusnak tett fogadalmát. Két istennő, Venus és Iuno be-
avatkozása kellett ehhez. Összességében elmondható, hogy 
Dido nem pusztán saját döntése következményeként kelt 
nászra Aeneasszal, hanem az isteni közbeavatkozás is erős 
szerepet játszott az események alakulásában. 

Lehetséges, hogy Dido vétke éppen abban rejlik, hogy 
megszegte korábbi férjének, Sycheusnak tett fogadalmát? 
Ennek az értelmezésnek a lehetősége magától, Didótól 
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ered. Az Aeneas iránt fellobbanó szerelem előtt Anna sza-
vaiból és Iarbas Iuppiterhez intézett panaszából (Verg.Aen. 
4. 213-214) értesülünk arról, hogy Dido minden kérőt el-
utasított. A korábban már tárgyalt Cupido-jelenet, szintén 
arról tanúskodik, hogy Dido nehezen adta át magát az új 
szerelemnek. Hieronymus úgy jeleníti meg Didót, mint a 
második házasságot elutasító nőalak mintaképét, aki őrzi a 
pudor eszményét. A királynő így nem elégszik meg azzal, 
hogy bűnnek nevezi az Aeneasszal való kapcsolat lehető-
ségét, volt férjének tett esküjét meg is erősíti (Verg.Aen. 4. 
24-30). Williams véleménye szerint Dido ezen tette mögött 
az univiratus ideáljának tisztelete állhatott. Ezt az elméle-
tet azonban kétségesnek tarthatjuk(Williams, R. D. 1972, 
Martindale, C. (Ed.) 1997), mert Liviustól tudjuk, hogy már 
az ő korában is elavult ez a hagyományos ideál, többek kö-
zött a politikai és gazdasági érdekek miatt (Liv.10. 23. 10.). 
Ismételten Anna érvelése adhat kulcsot ezen problémakör 
megértéséhez. Abban a folyamatban, hogy Dido mégis át-
adja magát a szerelemnek igen fontos szerepe lehetett a 
politikai érdekeknek, amelyeket Anna felsorakoztat, de ez 
valószínűleg nem lehetett elegendő, hiszen tulajdonképpen 
Dido már korábban felajánlotta a trójaiaknak a letelepedés 
lehetőségét Karthágó falain belül (Verg.Aen. 1. 572). Anna 
legerősebb érve az lehetett, hogy a holtak nem törődnek a 
fogadalmakkal (Verg.Aen. 4. 34). Dido a következő jelenet-
ben a házasság isteneinek mutat be áldozatot (Verg.Aen. 4. 
56-89). Kérdéses azonban, hogy mi lehetett a célja. Az, hogy 
áldást kérjen az új szerelmének beteljesedéséhez, vagy az, 
hogy feloldja az imént megerősített fogadalmát. Vergilius 
nem tesz utalást arra, hogy sikeres volt-e az áldozat, bármi 
is volt a célja. Annak a lehetőségét tehát, hogy Dido felol-
dotta halott férjének tett esküjét nem zárhatjuk ki egyértel-
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műen. Ebben az esetben semmi további akadálya nem lenne 
egy újabb házasságnak. 

 Bizonyos kutatók, mint például Austin, Williams, 
Quinn nézete szerint Dido vétke abban a tettében ragadható 
meg, hogy bűnét a házasság szóval leplezi (Austin, R. G. 
1955,Williams, R. D. 1972, Quinn, K. 1968). Ahhoz, hogy er-
ről az elméletről helyes véleményt formálhassunk meg kell 
vizsgálnunk, hogy vajon érvényesnek tekinthető-e ez a há-
zasság, továbbá hogy hogyan tekint a kapcsolatra Dido és 
Aeneas. Dido a nász után több alkalommal coniugiumnak, 
conubiumnak és hymenaeusnak nevezi az Aeneasszal foly-
tatott kapcsolatát, több helyen pedig olyan kifejezéseket 
használ, amelyek a házassági rítussal hozhatóak (Németh 
Gy. - Ritoók Zs. - Sarkady J. - Szilágyi J. Gy. 2006) kapcso-
latba. Ez alapján azt feltételezhetjük, hogy Dido valóban 
házasságnak tekinti a kapcsolatot. A körülmények vizsgá-
latakor érdemes felfigyelni arra, hogy Vergilius a negyedik 
ének folyamán végig hangsúlyozza Iuno házasságvédő as-
pektusát, így őt Iuno Pronubaként jeleníti meg. Az istennők 
a nász megtervezésénél is a házasság kifejezést (coniubium, 
hymenaeus) használják a kívánt kapcsolatra (Verg.Aen. 
4.125-127). A nász leírásánál pedig Vergilius a hieros gamos 
toposzát alkalmazza (Verg.Aen. 4. 165-168). Ezek a leírások 
jogosan kelthetik az olvasóban a valós házasságkötés érze-
tét. Aeneas Didóval ellentétben nem tekinti házasságnak a 
kapcsolatot, kérdéses, hogy miért nem. Aeneas megfeledke-
zik küldetéséről és Karthágó falait építi, amikor Mercurius 
Iuppiter üzenetét továbbítja neki. Ezek után Aeneas azonnal 
a távozás mellett dönt. Feltehetőleg eszébe juthatott Creusa 
jóslata, amely egyértelműen meghatározza számára, hogy 
a Fatum által kijelölt új feleség Itáliában várja(Verg.Aen. 
2. 783-784). Talán ez az a momentum, amely miatt Aeneas 



201

Dido vétke Vergilius Aeneisében

az indulása előtt úgy nyilatkozik, hogy a Dido és közte ki-
alakult kapcsolat nem lehet törvényes házasság. A fentiek 
alapján nehezen tudjuk egyértelműen meghatározni, hogy 
az Aeneas és Dido közötti kapcsolatot legitim házasságnak 
tekintsük-e vagy sem. Dido házasságnak tekinti azt, Aeneas 
azonban nem. Vergilius azzal, hogy Iunot, mint házasságvé-
dő istennőt szerepelteti, arra enged következtetni, hogy ez a 
kettősség az égi szférában is kitapintható. Iuno házasságnak 
tekinti a kapcsolatot, Venus azonban nem. További érv lehet 
a házasság jogosságának megkérdőjelezhetősége mellett, 
hogy Dido ismeri Aeneas hivatását és végzetét (Verg. Aen. 
2. 783-784).

Rudd vélekedése szerint Dido vétke abban rejlik, hogy 
bár tudott Aeneas küldetéséről és a neki szánt feleségről, 
mégis kapcsolatra lépett vele és hátráltatta Aeneast sorsa 
beteljesítésében(Otis, B. 1969,Rudd, N. 1990). Rudd állítá-
sában nem kételkedhetünk. Azonban érdemes megvizsgál-
nunk annak a szerelemnek a természetét, amely hatalmába 
keríti a királynőt. A vak tűzként emésztő, őrjítő szerelem, 
amelyet Amor keltett Dido szívében teljesen magával ra-
gadja a királynőt, ami nem meglepő, hiszen többek között 
Hésiodosnál is azt olvashatjuk, hogy az Amor által keltett 
szerelem mindenkiben legyőzi a józan ész és az elme erejét 
(Hés. Th. 120-121,Ogden, D. (Ed.) 2007). Ebben az esetben 
kijelenthetjük, hogy Dido tettei szerelmének egyenes kö-
vetkezményei. Azonban vizsgáljuk meg a jelenetet Aeneas 
szemszögéből. Aeneas tudott a küldetéséről, mégis hossza-
san időzik Karthágóban, olyannyira, hogy Mercuriusnak 
kell figyelmeztetnie útjának folytatására (Verg.Aen. 4. 238-
278). Amennyiben valóban Dido vét a Fatum ellen szerelmé-
vel és azzal, hogy marasztalja a hőst, akkor miért nem neki 
üzen az istenek királya? 
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 Összegezve az eddigieket Glover azon állításával, 
hogy Dido úgymond a vonzalma miatt feláldozta az ér-
tékítéletét, egyet kell értenünk, mivel a királynő az Aeneas 
iránti őrült szerelem hatására feladja a Sychaeusnak tett fo-
gadalmát. Nem szabad azonban elfelejtenünk Iuno, Venus 
és Cupido közbenjárását, akik erőteljesen befolyásolták 
Dido döntési szabadságát. Austin véleménye szerint, Dido 
culpája abban a tettében ragadható meg, hogy megszegte 
Sychaeusnak tett fogadalmát. Ez a kijelentés helyes, ameny-
nyiben a fogadalom feloldását, vagy ennek szándékát a fo-
gadalom megszegésével egyenlőnek tekintjük.  Amennyiben 
viszont nem, akkor Didot az isteni beavatkozás szintén felol-
dozhatja a bűn terhe alól. Quinn, Rudd, Austin és Williams 
szerint Dido bűne abban rejlik, hogy házassága Aeneasszal 
nem volt törvényes, amely feltételezések megkérdőjelezhe-
tővé válnak, hiszen nem találunk egyetlen olyan szöveghe-
lyet sem a tárgyalt epizódban, amely minden kétséget kizá-
róan megkérdőjelezi a házasság validitását. Otis véleménye 
szerint Dido megszegte Karthágó iránti elkötelezettségét. 
A városban folyó építési munkálatokról megállapíthatjuk, 
hogy leállásuk ideiglenes volt. Egyetérthetünk azzal az állí-
tással, hogy Dido akadályozta Aeneast küldetése végrehaj-
tásában és azzal a kiegészítéssel is, miszerint Dido culpája 
egyenes következménye a szerelmének.  Dido ismerte Ae-
neas előre megírt sorsát, tettei során mégis figyelmen kívül 
hagyta azt. 
 Vergilius újítása a Dido életét bemutató epizód megfor-

málása során abban érhető tetten, hogy a korábbi irodal-
mi mintákat egy voltaképpeni tragédiává szerkeszti azt. 
Didora jogosan tekinthetünk tragikus hősnőként, hiszen 
a jellemvonásai megfeleltethetőek az Arisztotelész által 
megfogalmazott tragikus hős jellemének, viselkedésének 
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kritériumaival. Emiatt válik indokolttá az, hogy a tra-
gikus hős, azaz Dido hamartiáját, culpáját keressük. A 
tanulmány rávilágít arra, hogy a vétek pontos meghatá-
rozása, illetőleg egyetlen motívumra való szűkítése nem 
lehetséges, mert a probléma sokkal komplexebb. A fenti-
ek tükrében Dido alakjáról elmondhatjuk, hogy az isteni 
akarat áldozatává vált és az ennek következményeként 
kialakuló túlzott, már-már őrült szerelem rabjávávált. 
Minden téves lépése ennek a szerelemnek a következmé-
nyeként tekinthető.
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