
Szakkollégiumok és a felsőoktatási intézmények  
együttműködésének új dimenziói





Szakkollégiumok  
éS a felSőoktatáSi intézmények  

együttműködéSének új dimenziói

szerkesztette

 Dr. Kozma Gábor

Szeged 2012



Jelen kiadvány megjelenését a „MeLiOCOLL – a tudományos pályára történő felkészí-
tés hatékonyságának erősítése a szakkollégiumi hallgatók képzésén keresztül” című, 
TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0026 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

© Gerhardus Kiadó 2012
© A szerzők 2012

ISBN 978 615 5256 04 2

Kiadja a Gerhardus Kiadó,
6720 Szeged, Dóm tér 6. 

Felelős kiadó: Dr. Kozma Gábor rektor
Nyomtatta és kötötte: FV Team nyomda



5

ta rta lom

Gyertyános Éva 
Szent Erzsébet tiszteletére utaló  
szöveges források a Ferences Rend umbriai tartományaiban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kiss Norbert 
Szeged középkori település- és egyházképe, patrocíniumai, szerzetesközösségei . . . . . 13

Danyi Bernadett 
Gyöngyösi Gergely és a pálos rend monostorai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Harazin András 
A keresztény templomépítészet kérdései  
a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a II. vatikáni zsinat után  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Szigeti Andrea 
Az értékrend dilemmái a szociális jogalkotás területén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Fazekas Flóra Franciska 
Legyetek tüzes lelkűek! A karizmatikus vallási élmény vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Szemkeő Júlia 
Civil szervezetek mint a vallást és a társadalmat összekötő hidak . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Bencsik Róbert és Halmai Sebők Zsuzsa 
Fénylánc Magyarországért mozgalom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Sápi Sándor 
A halálbüntetés keresztény megítélése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Berta Adrián 
Harangok a középkorban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Valent Gábor 
Keresztes hadjáratok – Legenda és valóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Kónya Mihály 
Nándorfehérvár keresztes szemmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84



6

Miklai Attila 
Az osgyáni ütközet (1604. november 17.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Szanyi Éva Lívia 
A tűz két istennő – Hesztia és Vesta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Szombathelyi Sándor 
A kecskeméti Mercedes gyár a gazdaságra,  
a társdalomra és az ökológiára gyakorolt hatásai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103



7

Gyertyános Éva

Szen t er z Sébet tiSztel etér e u ta ló  
Szöv ege S for r áSok a fer ence S r en d um br i a i 

ta rtom á n ya iba n1

„Szent Erzsébet, édes közbenjárónk! – Könyörögj érettünk!”2

Bármily meglepően hangzik is, Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete legalább annyira 
– ha nem még inkább – intenzív az itáliai félszigeten, mint szülőföldjén, Magyarorszá-
gon. Ennek oka nem utolsó sorban az, hogy a Ferenc lelkiségéhez világi állapotukban 
megmaradva kapcsolódó, később terciáriusként is emlegetett harmadik rendiek benne 
évszázadok óta patrónájukat tisztelik. Annak ellenére, hogy a kutatók véleménye meg-
oszlik arról, Erzsébet Ferences Renddel való kapcsolata valójában milyen természetű 
volt, életformája és spiritualitása tekintetében a világi testvérek joggal ismerhették fel 
benne példaképüket3. Már a szenttéavatási per anyagából kiderül, hogy a ferencesekkel 
személyes kapcsolatban állt; ismerte és támogatta a Türingiába érkező missziót: „…még 
férje életében szolgálóival együtt gyapjút font, hogy szövetet készítsen a ferencrendi testvé-
rek és szegények számára ruhaanyagul.” (Horváth és Szabó, 2006. 155.) Bár nem tudjuk, 
hogy formálisan a Rend tagja volt-e – annak struktúrája még csak abban az időben for-
málódott4 – döntéseiben, magatartásában felfedezhetőek bizonyos ferences vonások. 

Folyamatban lévő kutatásom tárgyát Szent Erzsébet Ferences Rendhez kötődő tiszte-
letének emlékanyaga és annak feldolgozása képezi. Vizsgálataimat a Rend bölcsőjének 
tekinthető, ma Umbriának nevezett olaszországi tartomány területén végzem. Az aláb-
biakban munkám során szerzett tapasztalataimat, illetve eredményeimnek egy részét 
ismertetem. Amint arra már a címben is utaltam, ezúttal csak szöveges forrásokra kon-
centrálok.

1 Kutatásom az OTKA NK81502 támogatásával valósulhatott meg.
2 Az idézet része annak a litániának, melyet Montalambert közölt 1835-ben megjelent, Szent Erzsébet 

életrajzával és kultuszával foglalkozó, az itáliai félszigeten igen népszerűvé vált könyvében. Hivatkozása 
szerint az imádságot egy Lyonban található, Harmadik Rendi szabályzatot követő szerzetesközösségtől 
vette át. (Montalambert, 2006. 401–402.)

3 Szent Erzsébet Renddel való kapcsolatáról ír magyar nyelven Varga Imre Kapisztrán OFM. (Varga, 
2007.) A Szent születésének nyolcszáz éves évfordulója alkalmából megjelent konferenciakötetben olasz 
nyelven több tanulmány is olvasható a kérdéssel kapcsolatban. (Scocca és Temperini, 2007.)

4 A Ference Harmadik Rend történetére vonatkozóan magyar nyelvű rövid összefoglaló olvasható a 
Ferences Család közösségeit bemutató kiadványban (Dobszay és Galambosné, 2009.) 
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az anyaggyűjtés 
Az elmúlt másfél év alatt több alkalommal is lehetőségem nyílt arra, hogy terepmun-

kát végezzek az említett tartományban. Tanulmányútjaim során felkerestem a jelentő-
sebb központok ferences kolostorait,5 valamint a hozzájuk kapcsolódó templomot; vizs-
gáltam a települések egyházi múzeumának anyagát; interjúkat készítettem; könyvtári 
kutatást végeztem. A gyűjtőmunka során figyelmem a képi emlékanyag és a különböző 
hagyományok dokumentálása mellet a szöveges forrásokra is kiterjedt. Még ha az adat-
gyűjtés és a feldolgozás folyamata nem is tekinthető lezártnak, a meglévő anyag alapján 
már levonhatóak bizonyos következtetések. 

A szöveges források lelőhelyeit illetően mindenekelőtt a rendi könyvtárakról kell 
megemlékeznem. Az Első Rend mindhárom ágnak, vagyis a kapucinus, a konventuális 
és a kisebb testvéreknek is van egy-egy fontos gyűjteménye Umbriában.6 

Assisi, illetve Santa Maria degli Angeli mindkét, évszázadok óta zarándokok ezre-
it befogadó bazilikája mellett, a kolostorban található kollekciók Erzsébet tiszteletére 
vonatkozóan igen értékes anyagokat őriznek. A Porziuncola kis temploma fölé emelt, 
Angyalos Boldogasszony nevét viselő bazilika az obszerváns, míg a Szent Ferenc ko-
porsóját őrző, róla elnevezett bazilika a konventuális testvérekhez tartozik. Ez utóbbi 
kolostorának könyvállományában több olyan kódexről is tudunk, mely Szent Erzsébet 
ünnepnapjára készült, 13–14. századi prédikációkat tartalmaz, továbbá egyes kéziratok 
legendáját is megörökítették. 

A két könyvtár anyagának rendkívül fontos részét képezi a közösségek havilapja,7 
melyben részletes beszámolókat olvashatunk az ünnepnap történéseiről. Érdekes infor-
máció például, hogy a 20. század első évtizedeiben az ünnepre több napon át, imádsá-
gos lélekkel, közösen készültek – különösen a harmadik rendiek –, majd a kórussal kí-
sért szentmisét követően a Szent szobrával körmenet tartottak. A környező települések 
híradásaiban is találkozunk hasonló hagyománnyal. 

Említésre méltó az a Szent Ferenc Bazilikához kötődő országos harmadik rendi za-
rándoklat is, melyet Erzsébet szenttéavatásának hétszáz éves évfordulója alkalmából 
szerveztek a konventuális testvérek. A találkozó részeként a terciáriusok a perugiai 
Szent Domonkos templomban vettek részt ünnepi szentmisén – a kanonizációs bulla 
kihirdetésére ugyanis éppen itt, Assisi városától alig húsz kilométerre került sor 1235-
ben. Ez a tény, még ha leginkább az évfordulókhoz kötődően is, minden bizonnyal elő-
segítette a kultusz megerősödését. Ezt támasztja alá egyik adatközlőm beszámolója is, 

5 Néhány példa az általam felkeresett települések közül: Assisi, Santa Maria degli Angeli, Perugia, 
Foligno, Terni, Todi, Città di Castello, Gubbio.

6 Assisi: Biblioteca Sacro Convento (O.F.M.Conv.), Biblioteca Porziuncola (O.F.M.); Perugia: Biblioteca 
OASIS (O.F.M.Cap.), Biblioteca Monteripido (O.F.M.).

7 Szent Ferenc Bazilika: La Voce del Padre San Francesco; Angyalos Boldogasszony Bazilika: 
Porziuncola.
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mely szerint Erzsébet születésének nyolcszáz éves évfordulójához kapcsolódva az általa 
vezetett testvéri közösség szintén ellátogatott a szenttéavatás helyszínére. 

A két könyvtárban az említett anyagok mellett 19–20. századi, önálló életrajzi kiadvá-
nyokat, valamint imádságokat, énekeket tartalmazó harmadik rendi kézikönyveket is 
találtam – ezekről a későbbiekben még részletesen szólok.

A harmadik, kapucinus testvérek kolostorához kapcsolódó könyvtár Perugiában talál-
ható. Itt, azon túl, hogy több verzióját is láthattam a legutóbb idézett szövegtípusoknak, 
egy világi testvér jóvoltából olyan alkalmi kiadványokhoz jutottam, mint a legutóbbi 
jubileumi év Umbriából induló, magyarországi zarándoklatának liturgikus füzete.

A könyvtárak állományának felmérése mellett igyekeztem személyes kapcsolatba 
kerülni azokkal a csoportokkal, melyek tagjai Erzsébetet patrónaként tisztelik. Bár a 
területi nagysága tekintetében Bács-Kiskun megyéhez mérhető Umbriában mintegy 
negyven testvéri közösséget számlál a Ferences Világi Rend,8 több helyszínen is sikerült 
interjút készítenem. Egy ilyen alkalommal találkoztam azzal a Szent Erzsébet alakjával 
összekapcsolt speciális rózsafüzér imádsággal, melynek később egy másik változatát is 
megismertem; mindkettőt szerkesztett, feltehetően széles körben használt kiadvány for-
májában láttam. 

Assisi városában három, Szent Erzsébet nevét viselő Szabályozott Harmadik Ren-
di közösség is megtelepedett. Mindhárom itáliai alapítás: Istituto Suore Terziarie 
Francescane Elisabettine (1828, Padova), Suore Francescane Elisabettine Bigie (1864, 
Nápoly); Piccola Fraternità Francescana di Santa Elisabetta (1935, Firenze). Az ő 
jóvoltukból kötött imádságokat, énekeket ismerhettem meg; kis szentképeket gyűjtöt-
tem, melyek hátoldalán könyörgés olvasható.

Mindent összevetve tehát a következő szövegtípusok kapcsolódnak Szent Erzsébet 
tiszteletéhez: sermo, legenda, kötött ima, liturgikus kiadványok – olykor meditatív jelle-
gű – szövegei, énekek, ünnepet előkészítő kilencedek és triduumok, életrajzok. Bizonyos 
szempontból ide sorolhatjuk az ünnep eseményeiről hírt adó beszámolókat is.

az elemzés szempontjai
A források feldolgozása során figyelmem elsősorban a szerző, valamint a célközön-

ség adott szöveghez, illetve a szövegen keresztül Szent Erzsébethez való viszonyulására 
irányul. A szövegek elemzésének segítségével feltételezésem szerint kimutathatóak a Fe-
rences – elsősorban Harmadik – Rendhez kötődő tisztelet sajátos vonásai. 

A vizsgálat további szempontjai az adott szövegtípushoz igazodnak. Az alábbiakban 
egy konkrét példával szeretném illusztrálni a munka folyamatának első fázisait.

8 A Ferences Világi Rend elnevezés 1978-óta használatos: azokat a ferences testvéri közösségeket értjük 
alatta, melyek tagjai családban élnek. A Harmadik Rend Regulárisnak, vagy Szabályozottnak nevezett 
másik ága tömöríti a szerzetesi életformát követő testvéreket és nővéreket. 
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Szent erzsébet tiszteletére mondott kilenced 
A választott szöveg ismertetése előtt érdemes röviden kitérni az áhítatgyakorlati for-

ma meghatározására. 
Amint azt már neve is sejteti, a kilenced tulajdonképpen egy önként vállalt, kilenc na-

pon át tartó, a szokásosnál intenzívebb imádságos időszak, mely a barokk kortól fogva 
vált különösen népszerűvé. Közösségben és egyénileg is mondható, kötött imádságokat 
használó formája a szentek ünnepeit megelőzően, azok előkészítését segítve használatos, 
de adott esetben fontosabb döntésekhez, nehéz élethelyzetekhez és egyéb szándékhoz is 
kötődhet. Eredetét a keresztény hagyomány az Apostolok Cselekedete első fejezetének 
beszámolójában látja (ApCsel 1, 13.), mely szerint a pünkösdi eseményeket megelőző ki-
lenc napban a tanítványok Máriával és más asszonyokkal együtt böjtölve és imádkozva 
várták a Szentlelket (Verebélyi és Arató, 1989. 128.; Viczián, 2001. 770.).

A kilencedhez hasonlóan használatos az úgynevezett triduum, mely szintén az ünne-
pet készítette, illetve készíti elő, csak nem kilenc, hanem három napon keresztül. 

A könyvtárakban végzett kutatómunkám során figyeltem fel arra a sajátos imakönyv 
típusra, mely a Ferences Harmadik Rendhez köthető. Legtöbb fellelhető példánya a 
19–20. századból származik, de kezdetleges formája már korábban is felfedezhető. A 
kiadványok eleinte nem kifejezetten imakönyvként funkcionáltak, és később sem váltak 
kizárólagosan azzá. A könyv állandó magjának a szabályzat tekinthető; ez egészült ki a 
beöltözés, illetve a fogadalom rítusát tartalmazó szertartáskönyvvel, a Rend történeté-
vel, imádságokkal, énekekkel, valamint a terciárius szentek – és nem utolsó sorban az 
elnyerhető búcsúk katalógusával. 

A Ferences Rend umbriai és római könyvtáraiban9 mintegy harminc különböző, 
Szent Erzsébettel kapcsolatos imádságot és éneket tartalmazó kézikönyvet találtam. 
Ezek közül négy az, amelynek kiadója a vizsgált területhez köthető. 

„a szeráfi hónap”
Választott szövegem „A szeráfi hónap” címet viselő kiadványban található, mely bizo-

nyos értelemben a korábban bemutatott kézikönyvek műfajához kapcsolódik, jóllehet 
csak imádságokat és elmélkedéseket tartalmaz. 1878-ban, a kapucinus testvérek gondo-
zásában jelent meg az Assisitől csupán néhány kilométerre fekvő Foligno városában. 

A kilenced tematikusan épül fel, vagyis minden alkalommal Szent Erzsébet egy-egy 
erénye áll a figyelem középpontjában, melyet életének eseményein keresztül mutat be 
a szerző. A napi imádságok előtt rövid cím jelzi az adott témát, majd egy ehhez kap-
csolódó megszólítás következik, mint például a hatodik napon: „Az önként vállalt sze-
génységben élők Atyjának méltó Lánya, ó dicsőséges Szent Erzsébet, …!”. Ezt követi egy 
rövid elmélkedés, mely formálisan a Szentről a Szentnek beszél (többesszám második 

9 Az umbriai könyvtárakon kívül az Első Rend három ágának római, központi könyvtárait is fel-
kerestem: Biblioteca Antonianum (O.F.M.), Biblioteca Serafico (O.F.M.Conv.), Biblioteca SS.Apostoli 
(O.F.M.Conv.), Biblioteca S. Lorenzo da Brindisi (O.F.M.Cap.).
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személyű alakot használva). Ugyanúgy a hatodik napon: „…Ti, akik szegények voltatok a 
szállás, az öltözködés és mindannak tekintetében, amit használtatok, a Szeráfi Atya Sze-
génysége után sóvárogtatok, melyet oly tökéletesen tudtatok utánozni….” Az elmélkedést 
egy hosszabban (a közösség nevében, tehát többesszám első személyben) megfogalma-
zott könyörgés követi, mely a Szent közbenjárását kéri ahhoz, hogy az imádkozók eré-
nyeikben hozzá hasonlatosakká tudjanak válni. „…Legyen hathatós és szeretettel teljes 
értünk mondott könyörgésetek, hogy abban a Szegénységben élhessünk, melyre fogadal-
mat tettünk…” A szöveget „három Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség, stb” latin nyelvű 
útmutatás zárja. A kilencedik nap után kifejezetten az ünnepre készült, az előzőekkel 
megegyező hosszúságú elmélkedés, ima követi. 

A kilenc nap egy-egy témáját a következőképpen lehet röviden megfogalmazni: 
• Szent Erzsébet gyermekkorától fogva Istent szolgálta. 
• Ő a felebaráti szeretet megvalósításának példája.
• Krisztus keresztjének szellemében elfogadta a szenvedést. 
• A Gondviselésben bízva lemondott saját akaratáról.
• Belépett a Harmadik Rendbe, melynek dicsősége lett.
• Szent Ferenc példáját követve szegénységben élt.
• Vigasztalást egyedül Istenben keresett.
• Isten csodákat művelt általa, melyeket ő alázattal fogadott.
• Erzsébet a szentség hírében halt meg.

Mind az elmélkedések, mind a könyörgések szövegében Szent Erzsébet a Harmadik 
Rend tagjaként, dicsőségeként és követendő példájaként áll előttünk, és már a temati-
kából is látszik, hogy a szerző ferences lelkiséghez kötődő értékrend szerint igyekszik 
bemutatni őt. A tartalmi és formai jellemzők részletes elemzése után a rokon szövegek-
kel való összevetés, illetve a szerző által használt források feltárása következik. Mindez 
azonban már nem képezi jelen dolgozatom tárgyát.

konklúzió
Azok az Umbria területén felkutatott szöveges források, melyek segítségével Szent Er-

zsébet ferencesekhez köthető tiszteletét megragadhatjuk, már csak számuknál és válto-
zatosságuknál fogva is, kiemelt figyelmet érdemelnek. Gondos elemezésük és összeve-
tésük után lesz világosan látható, hogy a főként harmadik rendiekhez kötődő devóció 
rendelkezik-e sajátos vonásokkal. Reményeim szerint a vizsgálatok eredményei nem 
csak a kultusz kutatói számára lesznek érdekesek és hasznosak. 
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Szeged középkor i tel epü l é S-  é S egy h á zk épe , 
patrocí n ium a i,  Szer zete SközöSSégei

bevezetés
Tanulmányomban szeretném megvizsgálni és röviden bemutatni Szeged középkori 

egyházrendszerét, a középkori templomok patrocíniumait, valamint a templomok és 
rendházak, plébániák gondozását ellátó közösségeket. A középkori egyházrendszer 
vizsgálatánál az oklevelek és más írott források felhasználása mellett, a már meglévő 
kutatói álláspontokat és véleményeket is bemutatom. Dolgozatomnak nem célja állást 
foglalni a különböző vélemények között, inkább szánom kiindulópontként további ku-
tatásokhoz. A város egyházrendszerének bemutatását az 1522-es tizedjegyzékben fellel-
hető adatokkal zárom.

Szeged középkori településrendszere, a településrendszer hatása 
a templomépítészetre

Szeged középkori egyházainak vizsgálatánál Szeged területi hármas megoszlását fi-
gyelembe kell vennünk. A XV. század második feléig nem beszélhetünk egységes Sze-
ged városáról. 1469-ig a „város” területi megoszlása a következőképpen alakult:

Asszonyfalva, a mai Felsőváros területén (későbbi említésekben a Felső-sziget, Fel-
Szeged elnevezések is megjelennek)

Palánk (ez az ún. központi településmag, a szűken értett Szeged)
Alsó-Szeged, vagy Al-Szeged, a mai Alsóváros területén.
Okleveles említésekben azonban már 1183-ban találkozunk a Szeged elnevezéssel.
A város legkorábban lakott területe a Tisza és Maros folyók találkozásának pontja kö-

rül alakult ki. Ekkori megnevezése Ptolemaiosz írásaiban Partiscon/Partiscum (Péter, 
1991). A mocsaras területek eredményezték a már említett hármas tagozódás kialaku-
lását, ugyanis a szigetek jelentettek betelepülésre alkalmas területeket. Ez a városképi 
megosztás már a XI. századra kialakult. A három városrész közül a palánki rész ké-
pezte a központi részt, mint sóelosztó-központ. A Maros szegedi torkolata jelentette az 
erdélyi sóbányák kincsének végállomását és ezáltal Erdély gazdaságának legnyugatibb 
nyúlványát. A város lakossága a mai Felsőváros területén telepedett le, míg a központ 
sókamaraként és királyi sátorvárosként szolgált. A Felsőváros betelepülése nagyjából 
a X. század közepére datálható (Kürti, Szegfű és Horváth, 1983a). Alszeged első írásos 
említése 1355-ből származik, de régészeti leletek alapján (XI. századi temető – Szeged-
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Kundomb) betelepülése már korábbra tehető. A városrész betelepüléséről X. századi 
előzmények nincsenek, ezért feltehetően Asszonyfalva betelepülése után nem sokkal, 
talán már a XI. század közepét megelőzően elindulhatott a területre való betelepülés. A 
sóközpont mellett Szeged gazdasági erejét az állattenyésztés adta. Ennek a két tényező-
nek az új mesterségek megjelenése mellett a templomok létrejöttében is jelentős szerepe 
volt: „ki kellett építeni a tárolóhely védműveit, a sójárandóságuk miatt ideérkező egy-
háziak és vásárlási szándékkal érkező kalmárok (kálizok) számára a vendégházakat és 
mindenekelőtt az új ideológia szimbólumát, a templomot is.” (Szegfű, Nagy és Horváth, 
1983. 281. o.).

Mező András a középkori Szeged patrocíniumai között hét templomot említ meg. 
Ezek közül két templomnak azonos patrocíniuma volt. A következő patrocíniumú 
templomokról tudunk Szegeden (Mező, 2003):

Szent Demeter
Szent Erzsébet
Szent György
Szentháromság
Szentlélek
Szent Miklós
Szent Péter
Szűz Mária – a források alapján két templom is állhatott Szűz Mária tiszteletére szen-

telve. 

A templomok történetének rövid ismertetése előtt fontosnak tartom egy, a már fent 
említett hármas várostagozódás szerinti templomcsoportosítás bemutatását elvégezni.

Szeged középkori templomai

felsőváros palánk alsóváros
Szent György Szent Demeter Szent Péter
Szentlélek Szent Erzsébet Szűz Mária
Szent Miklós Szentháromság

Szűz Mária

A templomtörténetek ismertetéséhez kapcsolódóan lábjegyzetben szeretném közölni 
Mező András kutatása alapján (Mező, 2003) azokat a forrásokat, amelyek a bemutatott 
szegedi templomokról, kápolnákról tesznek említést.

felsőváros templomai
Amint azt láthattuk, a mai Felsőváros betelepülése a X. századra tehető. Petrovics 

István kutatásai alapján Felsőváros „elődje” az oklevelekben is szereplő Asszonyfal-
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va lehetett (Kürti és mtsai, 1978a). Felsőváros első temploma a Szent György temp-
lom volt. „1332–37: … plebani eccl-e S. Georgii, 1138–42: presbyteri de S. Georgio de 
Czegedino (Gy. 1:901); 1338: Presbiteri de S. Georgio de Czegedino (Theiner 1:626); 
1458: imposterium plebanias eorum, utputa sanctorum Demetrij ac Georgij martirium 
… ecclesiarum in eadem civitate nostra Zegediensi fundatarum (Reizner: Szeged 4:54).” 
(Mező, 2003. 107. o.). Az első írott említés a Szent György templomról 1332-ből szár-
mazik. Kürti Béla, Szegfű László és Horváth Ferenc a templom építésének kezdeteit a 
XI. század első felére teszik, nagyjából egyidejű építésre gondolva a palánki Szűz Mária 
templommal (Kürti és mtsai, 1978a). A kettős templomépítés magyarázatát a Gellért-le-
gendában keresik, amely alapján jelentős települések esetén a király és királyné általi kö-
zös alapításokról beszélhetünk. Magyarországon Szent György kultuszának terjedését 
Szent Gellért nevéhez kötik, így az ő tiszteletére szentelt korai templomok alapítását is. 
Régészeti adatok hiányában a templom rekonstruálása lehetetlen. Azonban egy 1686-os 
térkép és a templomot sematikusan ábrázoló hasonló korú veduta alapján lehetséges a 
templom alaprajzi ismertetése. 

A templom egy négyszögletes alaprajzú, északi oldalhajós, a fő- és oldalhajó egyaránt 
félkör-alakú apsziszáródású hegyes négyoldalú sátortetős templom lehetett. A torony 
a templomhoz délnyugatról csatlakozott, a főbejárat a nyugati oldalon, a főhajó köze-
pén volt. Egyes vélemények alapján a templomhoz nemcsak északról, hanem délről is 
kapcsolódott egy oldalhajó délkeleti toronnyal, – így háromhajós bazilikális szerkezetű 
templomot alakítva – amely oldalhajó a török korban elpusztulhatott. Ez a templomépí-
tészeti stílus megfelelne a bencés templomépítészetnek (Kürti és mtsai, 1978a).

Felsőváros másik korai temploma a Szent Miklósról elnevezett domonkos templom 
és a hozzá kapcsolódó rendház. „1225: in scyget in templo sancti nicolay confessoris 
(MES. 1:255; vö. Gy. 1:900); Acta cap-rum generalium O.F.P. 1318: prov-e Ungarie 1 
conv-m in Seghedino (Reichert II. 110, idézi Gy. 1:901); 1430: prior conventus S. Nicolai 
de oppido Segediensi ordinis Praedicatorum, Baciensis d. (Lukcsics 2:164); 1516: tunc 
combusta sunt monasteria S. Spiritus et S. Nicolai et pars maior civitatis superioris de 
Szeged (BiblHung. 2:3203. sz.)” (Mező, 2003. 330. o.). Kulcsár Péter és Horváth Ferenc 
a Szent Miklós templom alapításának évét 1318-ban határozzák meg. Az első írásos do-
kumentumot azonban csak 1468-ra datálják. Mező András kutatásai alapján azonban 
láthatjuk, hogy már 1225-ben is találkozunk a Szent Miklós templom említésével. Ha-
bár ma már nem áll az egykori domonkos templom, a XVIII. században Felsővárosba 
telepedő minoriták az egykori templom maradványaira kaptak építési engedélyt, ezért 
mai templomuk őrzi az egykori templom alaprajzát. Az 1522-es tizedjegyzék is meg-
emlékezik az egykori templomról és a gondozását ellátó domonkosokról, amikor Szent 
Miklós utcáról és Prédikátor utcáról tesz említést. A domonkos rend, mint prédikátor 
rend a teológiai képzés magas fokát igyekezett biztosítani rendtagjai számára. A XV. 
század második feléből számos beszámolóval találkozunk, amely őrzi számunkra azon 
rendi tagok nevét és az általuk ellátott feladatok bemutatását, akik külföldi egyeteme-
ken, illetve a budai dominikánus főiskolán folytatták tanulmányaikat (Kulcsár és Hor-
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váth, 1983). A kolostornak jelentős könyvtára lehetett. Fontosságát bizonyítja az a tény, 
hogy a Domonkos regulák egyik fordítója Váci Pál, amikor visszatért Magyarországra 
letelepedésének helyszíneként a szegedi konventet is számításba vette (Kulcsár és Hor-
váth, 1983). A szegedi premontreiek által írt Szegedi-kódex feljegyzéséből tudjuk, hogy 
az 1516. augusztus 27-ei szegedi tűzvész elérte a domonkos rendházat és templomot is. 
A tűzvész után még bő egy évtizedig lakták domonkos testvérek a kolostort, azonban 
a már hanyatlásnak indult rendházat Magyarországi Barnabás, a rendház utolsó tagja 
1529-ben elhagyta. A szegedi konvent emléke az innen elköltözött testvérek által a ren-
den belül megőrződött.

Felsőváros harmadik temploma a premontrei rendhez tartozó apácák kolosto-
ra és a hozzá tartozó Szentlélek patrocíniumú templom volt. „1516: tunc combusta 
sunt monasteria S. Spiritus et S. Nicolai et pars maior civitatis superioris de Szeged 
(BiblHung. 2:316). 1522-ben utcát is neveztek róla: Plathea Spiritus Sancti (Reizner: Sze-
ged 4:125). Egy 1593-ból származó híradás szerint „Ezer ötszáz tizenegy Esztendőben 
irván, visitatio Boldogh Aszszony szerzetének apáczái Szegedről Sz. Lélek Egyházából 
helyheztettenek Vásárhelyen való Sz. Lamperth Egyházában.” (TT. 1903. 415.)” (Mező, 
2003. 227. o.). A premontrei apácák szegedi történetének kezdeteiről nincs informáci-
ónk. Mező András kutatásaival megegyezően állítja Kulcsár Péter és Horváth Ferenc, 
hogy az 1511-es Somlóvásárhelyre való áttelepítés eseményén kívül, valamint a tized-
jegyzékben is szereplő utcanéven kívül más írásos forrás nem tesz tanúságot a kolostor-
ról. A szegedi kolostor munkásságát és kódex-hagyatékát tekintve jelentősnek nevezhe-
tő a szegedi kolostor. Premontrei eredetű kódexnek tekinthetők:

Apor-kódex – a szegedi premontreiek liturgikus könyve
Lányi-kódex (1519) – somlóvásárhelyi illetőségű, de szegedi eredetű
Pozsonyi-kódex – a Szegedről Somlóvásárhelyre átkerült apácák által írt kódex
Szegedi-kódex – kiadatlan kódex, liturgikus, hangjegyes énekeskönyv, amely említést 

tesz az 1516-os szegedi tűzvészről.

az alsóváros és a belváros templomai
Az Alsóváros első templomának titulusa Szent Péter volt. 1458: magistratus hospitalium 

sancti Petri apostoli … ecclesiarum in eadem civitate nostra Zegediensi fundatarum 
(Reizner: Szeged 4:54). Az ispotálytemplom az Alsóváros területén állt (Reizner: Szeged 
3:27). Eredetét 1193 előttre vezetik vissza, amikor Eufrozina királyné adományából a 
székesfehérvári ispotályos keresztes (johannita) rendház a város egyes részeinek bir-
tokába jutott. – Vö. Cs. 1:677; Gy. 1:902.” (Mező, 2003. 377. o.). Az alsóvárosi Szent 
Péter templom gondozását egyes kutatások szerint a johannita lovagrend, vagy más né-
ven keresztesek, ispotályosok látták el. Ennek a gondolatnak alapjául III. Béla 1193-ból 
származó birtokadomány–összeírása szolgál. E szerint: „Scegueden egy helyen három 
lecsupasztott kérgű határjellel jelölt föld van, és egészen a kikötőig terjed, és ugyanezen 
kikötővel a monostoré.” (Kürti és mtsai, 1983.b 299–300. o.).
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Kürti Béla, Szegfű László és Horváth Ferenc álláspontja alapján a johannita lovagok 
szegedi jelenlétét több dolog is kétségbe vonja. Első ellenérvként hozzák fel a III. Béla 
általi birtokösszeírásban szereplő Scegued név írását. Az 1458-as adatot leszámítva más 
említés nem történik a kolostorról, amely szintén kétségeket ébreszthet a johanniták 
jelenlétével kapcsolatosa. Döntő ellenérvként mégis a birtoklevélben szereplő hely-
ségnevek sorrendjét említik. Ezek alapján ugyanis:„Tudeu – Franca villa – Taploza – 
Qer – Fuenes – Scequed – Coboz – Halaz birtoksora közül az első kettő a Délvidékre 
(a Szerémségre), az utóbbi öt közül pedig négy a (dunántúli) Fejér megyére utal. Kér, 
Föveny, Gyoboz, Halász birtokok ugyanis … csak a középkori Fejér megye területén 
fordulnak elő, ráadásul rájuk vonatkozó adatok vannak a székesfehérvári johanniták 
levéltárában is. Komoly a valószínűsége annak, hogy a Fejér megyei Kér, Fönveny, illet-
ve Gyoboz és Halász között említett Scequedet is Fejér megyében keressük.” (Kürti és 
mtsai, 1983.b 300. o.).

Az ellenérvek mellett azonban a johanniták szegedi létét bizonyítják a következő ada-
tok. A sókereskedelem ügyében a lovagok érdekeltek voltak. IV. Béla 1238. évi oklevele 
szerint a johanniták a Maroson sókereskedelmet folytattak. Ezek alapján feltételezhet-
jük, hogy érdekük fűződött az ország egyik legjelentősebb sóraktárát birtokló városhoz, 
Szegedhez. Egy 1458-as adat tanúsága szerint kórház is tartozott az alsóvárosi Szent Pé-
ter templomhoz és kolostorhoz: „magistratus hospitalium sancti Petri apostoli”. Egyes 
feltevések szerint azonban nem az ispotályosok által fenntartott kórházra kell itt gon-
dolnunk, hanem egy városi kórház működésére, Pécs analógiája szerint (Kürti és mtsai, 
1983b). A Szent Péter templom egykori voltát városképi metszet (1686-ból) mellett tár-
gyi emlékek is alátámasztják. A mai Havasboldogasszony templom sekrestyéjében folyt 
ásatások alkalmával felszínre kerülő későromán-kori faragványok is a templom létét 
bizonyítják. Talán az egykori templom emlékét őrzi Rókuson egy mai utcanév: Vasas 
Szent Péter. A rókusi templom búcsúját Vasas Szent Péter augusztus 1-jei ünnepén tar-
tották.

A kutatások nem tudták egyértelműen meghatározni, hogy a mai is álló Alsóvárosi 
templom a Szent Péter helyén épült-e fel, vagy volt idő, amikor a két templom párhuza-
mosan is működött (Kürti és mtsai, 1983b).

Alsóváros másik temploma a ma is működő Havi Boldogasszony templom, az 
obszerváns ferencesek gondozásában. 

Mező András által összegyűjtött adatok a két Szűz Mária tiszteletére szentelt szegedi 
templomról: 

„1459: ad eandem civitatem nostram Zegediensem forum ebdomadale liberum … 
ante claustrum beate Marie virginis in eadem civitate nostra fundatum (Reizner: Sze-
ged 4:56). A ferences kolostor az Alsóvárosban épült (vö. Karácsonyi: Szt. Ferenc 2:161; 
Péter: SzegedUn. térképmelléklet 1850-ből). Kérdéses azonban, hogy az előbbi adatok 
összetartoznak-e. Van ugyanis olyan vélemény is, hogy a minorita kolostor a várba he-
lyezhető Szent Erzsébet-templommal volt azonos (Gy. 1: 902).” (Mező, 2003. 463–464. o.).
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„1501: ad latus ecclesie santij Demetry martyris, in civitate Zegediensi constitute, in 
qua et nati et aliti sumus, ad laudem annunciacionis beatissime et gloriosissime virginis 
Marie, genitricis dei et domini Jesu Christi, capellam unam de novo construi et edificari 
fecimus (Reizner: Szeged 4: 90). Lukács, zágrábi püspök ekkor alapította. – Vö. Bálint: 
ÜnnKal. 1:274.” (Mező, 2003. 464. o.).

A középkori szerzetesrendek közül a ferences rend szegedi története okozza a legna-
gyobb fejtörést a kutatók számára (Péter, 1991). Jelenlétük első írásos említése 1316-ból 
származik. Azonban rendházuk ekkor még nem Alsóvároson állt. Egykori központ-
juk helyének meghatározásáról különböző álláspontok születtek. Kulcsár Péter és Máté 
Zsolt véleménye szerint a rendház és a templom a Palánk területén állhatott. Azonban 
a két kutató a patrocínium tekintetében nem ért egyet. Kulcsár Péter szerint a temp-
lom Szentháromság patrocíniummal bírt, míg Máté Zsolt Szűz Máriát nevezi meg 
patrónaként. „1522-ben utcája van e néven: Plathea Sancte Trinitatis (Reizner: Szeged 
4:105.)” (Mező, 2003. 490. o.). Cs. Sebestyén Károly, majd Bálint Sándor Szent Erzsébet 
patrocíniumú templomot tulajdonít az első ferenceseknek, az egykori Vár területévre. 
Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomról Mező András három évből közöl ada-
tot:

„1316: locum Cegedunn (Anal.Franc. IV. 555; idézi Gy.1:901); 1449: quandam capellam 
et domum desolatam sub vocabulo S. Elizabet in Segedino situatam (Lukcsics 2:267); 
1458: magistratus hospitalium sancti Petri apostoli, necnon beate Elyzabeth vidue 
ecclesiarum in eadem civitate nostra Zegediensi fundatarum (Reizner: Szeged 4:54).” 
(Mező, 2003. 80–81. o.). A rendház jelentőségét támasztja alá, hogy 1329-ben és 1371-ben 
tartománygyűlés helyszíne volt. 1433-ban Bertrandon de la Brocquiére útinaplójában 
megemlékezik a ferences templomról és a „kissé magyaros” liturgiáról (Szamota, 1891.). 
1444 fordulópontot jelent a ferences rend helyi történetében. Cesarini Julián pápai legá-
tus a rendházat odaítéli a Boszniából a török elől Szegedre menekülő obszervánsoknak. 
A mariánus rendtartományhoz tartozó ferencesek azonban rendházukat nem engedik 
át nekik. Az obszerváns ferencesek Alsóvárosra költöztek. Az első ferences rendház és 
templom a XVI. századra már biztosan elhagyott lesz, erről emlékezik meg 1578-ból 
egy török összeírás (Péter, 1991.). A minoriták szegedi történetének folytatása Kelemen 
Didák XVIII. századi működéséhez köthető.

A Palánk területéről még egy templomot meg kell említenünk. Ez a Szent Demeter, 
vagy „szögediesen” Dömötör templom. A Szent Demeter templom volt az egykori plé-
bániatemplom, amelynek szerepét a nagy árvíz után a Fogadalmi Templom vette át. 
„1332–37: plebanus de Sancto Demetrio (Vat. 1/1: 181; vö. Gy. 1:901); 1400: Szent Deme-
ter-egyház (Zs. 2/1: 83); 1458: imposterium plebanias... sanctorum Demetry ac Georgy 
martirium … ecclesiarum in eadem civitate nostra Zegediensi fundatarum (Reizner: 
Szeged 4: 54)” (Mező, 2003. 65. o.). Mező András a fent említett három évszámon kívül, 
még egy hivatkozást közöl 1338-ból: „Presbiteri de S. Demetrio de Czenadino (Theiner 
1: 626)” (Mező, 2003. 65. o.), azonban kérdésessé teszi, hogy valóban a szegedi plébánia-
templomról történik-e említés.
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befejezés
Dolgozatomban vázlatot kívántam nyújtani Szeged egyházrendszerének kialakulásá-

hoz. Ehhez elsőként ismertettem Szeged városképének hármas tagozódását. A hármas 
településszerkezet meghatározó fontosságú a templomok építéstörténetében, a temp-
lomok építéséül szolgáló területek kiválasztásánál. Az egyes templomok történetének 
rövid ismertetése mellett igyekeztem röviden bemutatni azokat a szerzetesközössége-
ket, amelyek az adott templomok gondozását ellátták. Mint láthattuk a szerzetesrendek 
fontos feladatot kaptak a szegedi templomok gondozásában. Jelen dolgozatom kiinduló-
pontként kíván szolgálni a ferences rend szegedi történetének további elemzéséhez, be-
mutatva azt a kiinduló helyzetet, amelyben a ferenceseknek szerepet kellett vállalniuk.
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gyöngyöSi gergely é S a pá loS r en d 
monoStor a i

A 15–16. század fordulóján élt és működött Gyöngyösi Gergely, aki a pálos rend tör-
ténetének egyik legkiemelkedőbb szerzetese volt. A rend középkori tanulmányozásá-
hoz Gyöngyösi Gergely megkerülhetetlen. A rendre vonatkozólag számos monostor 
okleveleinek kivonatát, anekdotákat és a rendtagokhoz kapcsolódó történeteket, íráso-
kat hagyományozott ránk művei által. A mohácsi vészt követő vérzivataros évtizedek 
ugyanis a rend hanyatlását és a monostorainak pusztulását hozták magukkal. Az egyik 
legnagyobb csapást pedig a rendi központnak, Budaszentlőrincnek a lerombolása jelen-
tette, ugyanis Zolnay László megfogalmazását idézve „az 1300. évtől fogva terjedő pá-
los rendnek az lett Budaszentlőrinc, mint Montecassino a bencéseknek”. (Zolnay, 1982. 
399.o.) Ezt a csapást azonban sohasem tudta kiheverni, ráadásul a török jelenét másfél 
évszázada is rányomta a dekadencia bélyegét a pálosok magyarországi fejlődésére. En-
nek fényében Gyöngyösi munkája különösen nagy jelentőségre tesz szert. 

Gyöngyösi Gergely életútját sok helyen homály fedi, a Mohács utáni időszakban nyo-
mát vesztjük, halálának pontos időpontját sem ismerjük, csupán egy előszóban találha-
tó szófordulat utal rá, hogy meghalt. A Vitae Fratrumból megállapíthatjuk a születési 
évét, ugyanis az 1474-es események elbeszélésénél megjegyzi „In illo autem tempore ego 
frater Gregorius Gyengyesinus puer eram duorum annorum.” (Gyöngyösi, 1988. 124. 
o.) A Gyöngyösi név mögött a származási helyét vagy annak környékét értjük.(Sarbak, 
1984) Rendtörténeti munkájának – amelyről bővebben szólunk műveinek taglalásakor – 
későbbi folytatója Gyöngyösi Gergelyről, mint prior generalisról rövid életrajzot közölt, 
amely alapját képezi további vizsgálódásunknak is:

Anno Domini 1520 electus est in priorem generalem reverendus pater frater Gregorius 
Gengyesi artium baccalaureus, qui per dus annos officium generalatus prosecutus vir 
eruditus et regularis disciplinae amator praecipuus. Hic antea pluribus annis in diversis 
monasteriis verbum Dei fructuose praedicavit. Deinde socius reverendi patris generalis 
aliquot annis extitit, postea prior de Urbe septem annis fuit. Idem fecit sermones 
decem de sanctissimo Paulo patre nostro, impressosque per ordinem dilatavit. 
Postremo reversus de Urbe in priorem generalem est electus, ut supra. Sed podagra 
mirabiliter constrictus tantum per biennium officium explere potuit. Hic reverendus 
pater procuravit gratiam sanctissimi Leonis papae decimi priori generali et aliis decem 
persnis per eum eligendis super absolutione et dispensatione fratrum ab anno 1520 
usque ad centum annos. Idem collegit summatim Inventarium privilegirum omnium 
et singularum domorum ordinis heremitarum et in scriptis redigit… Reverendissimus 
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in Christo pater et dominus dominus Thomas, cardinalis sanctae matris ecclesiae et 
legatus de latere, necnon archiepiscopus Strigoniensis, ad supplicationem reverendi 
patris Gregorii praefati correxit illum defectum in aliquibus bulli nostris, ubi dicimur 
ordinis sancti Augustini. Itemque ordinem sancti Pauli primi heremitae et regulam 
beati Augustini episcopi, necnon constitutiones eiusdem ordinis hactenus aeditas et 
in posterum condendas de novo confirmavit anno Domini 1521, ut in bullis ipsius 
continetur. (Gyöngyösi, 1988. 179–180. o) 

A fenti forrásrészletből kiderül, hogy egyetemet végzett, tanult ember volt, baccalaureusi 
fokozatot szerzett. Feltételezhetjük, hogy erre még rendbe lépése előtt került sor. Tu-
dunk róla, hogy a rend jóvoltából tanulhattak is a szerzetesek. Erre Mihály fráter esete is 
példa, aki a rendnek és a ládi Czudar Jakabnak költségén Párizsban tanult, az 1444-ben 
generálissá választott Briccius idejében. (Gyöngyösi, 1983) A Vitae Fratrumból kiderül, 
hogy Mihály nem pálos szerzetesként viselte magát, elhanyagolta szerzetesi teendőit, 
gőgös és lusta volt. Miután Mátyás király udvarában egy domonkos szerzetessel való 
teológiai vitában nagy dicsőséget szerzett, még inkább hiúvá vált. Azt akarta elérni, 
hogy csak a képzett szerzetesek közül lehessen generálist választani, magával kezdve e 
generálisok sorát, ám ezt megakadályozták. Gyöngyösi szerint a diffinitorok úgy dön-
töttek, hogy ezentúl nem fognak költeni a rendtagok taníttatására. (Gyöngyösi, 1983) 
Gyöngyösi másik művében szintén arról ír, hogy a rend a fiatalabb korukban belépett 
szerzetesek alaposabb kiképzéséről nem gondoskodott, misés pappá nem nevelte őket. 
(Mályusz, 1945, 1971) Ezek után inkább hajlunk afelé, hogy Gyöngyösi egyetemi évei 
után került a rendbe. Gyöngyösi Gergely nevével az ekkor rendkívül népszerű krak-
kói egyetem magyar burszájának regestrumában találkozunk az 1493-as és az 1495-
ös évnél. (Schrauf, 1893) Sarbak Gábor Gyöngyösiről írt egyik tanulmányában felveti 
annak lehetőségét, hogy talán az egri székesegyház iskolájában tanult és utána került 
Krakkóba, három másik egri egyházmegyei társával egyetemben. (Sarbak, 1984) Arról, 
hogy mikor és hol találkozott a pálos renddel, semmi biztosat nem tudhatunk, bár az 
egri egyházmegye a pálosok egyik jelentős terjeszkedési területe volt már a XIV. század 
elejétől kezdve, a veszprémi egyházmegye után a legtöbb monostort itt alapították, rá-
adásul Gyöngyös mellett állt a veresmarti monostor is. (Hervay, 1984, 2007) Ebben az 
időben ráadásul nagy közkedveltségnek örvendett Remete Szent Pál Budaszentlőrincen 
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őrzött ereklyéje is, mivel számos csodás gyógyulás kapcsolódott hozzá, növelve ezzel a 
pálosok ismeretségét is. (Knapp, 1983) Nem zárható ki viszont annak a lehetősége sem, 
hogy talán Krakkóban ismerkedett meg velük, mivel 1471/72 óta jelen voltak a város-
ban.(Gyéressy, 1978) Mindenesetre az eddigi megállapításokból azt feltételezzük, hogy 
mindenképpen 1495 utánra tehető rendbe lépésének időpontja. 

Valószínűleg Budaszentlőrincen töltötte novíciusi éveit, ahol Szombathelyi Tamás volt 
a mestere, akiről művében hosszan megemlékezik és szép jellemzést ad róla. (Gyöngyö-
si, 1983) Tamást kétszer választották meg a rend elöljárójának, tisztségét először 1476 
és 1480, másodszor 1484 és 1488 között viselte. Erényekkel bővelkedő szerzetesnek írja 
le, aki az imádságban áhítatos, önmegtartóztató, gyakran virrasztotta át az éjszakákat, 
és prófétai lélekkel bírt. Szerette az olvasást, nagyra tartotta a könyveket, ő maga is 
gyakran forgatta a tollat, beszédeket, kommentárokat írt. Budaszentlőrincen halt meg 
hosszú betegeskedés után 1503-ban. Második generalátusát követően valószínűleg az 
újoncok mestere lett, akit directornak neveztek. A directorok nevelték egy-egy rend-
házban a novíciusokat, Gondoskodtak arról, hogy legyenek a házban kellő számú lelki 
olvasmányok, a nehezen érthető dolgokat is ők magyarázták, alapvetően a tanítóik vol-
tak. A szertartásokon pedig nem csak a novíciusokra, hanem az idősebb testvérekre is 
felügyeltek. (Zákonyi, 1911)

Gyöngyösi Gergely, mivel egyetemet végzett és tehetséges ember volt, hamarosan ma-
gasabb pozícióba került. IV. Bódogh Miklóst 1500-ban választották meg generalis pri-
ornak és a Decalogusban utal rá, hogy rövid ideig a sociusa volt. (Sarbak, 1984) A socius 
tisztsége komoly feladatokkal járt. Ő volt a generális titkára, ezért jól kellett értenie a fo-
galmazáshoz, a helyesíráshoz. Kötelessége volt elkísérnie a generálist vizitációs útjain és 
az ott felmerülő írásos ügyeket intézni. A generálisnak mindig egy sociusa volt, viszont 
ha sok írásos munka merült fel, akkor a socius scriptorokat vehetett maga mellé munká-
jának könnyítése és gyorsítása végett. A rendi tisztviselők, sőt a generális ellenőrzése is 
megbízásai közé tartozott. (Zákonyi, 1911; Sarbak, 1984) Később V. Lorándházi István 
első generalátusának idején – 1504 és 1508 közötti időszakban – ismét socius volt, igaz, 
csak rendfőnökségének végén. Ezen kívül tudjuk, hogy Gyöngyösi 1513-tól kezdve Ró-
mában perjel, tehát mindenképpen csakis István első generalátusa jöhet szóba a sociusi 
tisztséget illetően (Másodszor 1512 és 1514 között viselte). Gyöngyösi életrajzában ol-
vashatunk praedicatorságáról. Több kolostorban is hirdette az Isten igéjét. Lehet, hogy 
a két sociusi tevékenysége között illetve az után is a rend hitszónokaként működött. 
1504. május 24-én kelt oklevél tanúsága szerint II. Ulászló udvarában szerepel egy Ger-
gely nevű szentlőrinci hitszónok István vicarius generalis és Ambrus, szentlőrinci prior 
társaságában. (Zákonyi, 1911; Mályusz, 1945; Sarbak, 1984) Arról, hogy Szentlőrincen 
kívül még hol prédikálhatott, nem tudunk. A következő biztos adatunk róla a már em-
lített 1513-as évből való. Lorenz Weinrich kronológiája szerint (Weinrich, 1999) ekkor-
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tól viselte egészen 1520-ig a római perjelséget a Santo Stefano Rotondo-ban.10 Irodalmi 
szempontból az itt töltött évek termékenyek voltak számára. 

Első munkáját a már említett V. Istvánnak ajánlotta, melyben a generális teendőit, 
kötelességeit foglalta össze, tehát témáját tekintve a rend vezetőinek kézikönyvét ké-
szítette el. A mű címe Epitoma seu brevilogia in quo omnium religiosorum profectus 
et profectuum adminicula, itemque defectus et defectuum antidota describuntur. István 
második megválasztása (1512) után kezdhette el írni, de még annak halála előtt (1514) 
befejezhette. Arról, hogy mikor került nyomtatásba, nincs tudomásunk, viszont Sarbak 
Gábor egyik tanulmányában megállapította, hogy az Epitoma nyomtatásban először 
1516-ban jelenhetett meg, mivel Antonio Blado nyomdája ekkor kezdte meg működését 
és Gyöngyösi többi műve is itt került kiadásra. (Sarbak, 1996) Egy későbbi munkájá-
nak lábjegyzetében viszont úgy fogalmaz, hogy a művet Istvánnak, az 1512-ben már 
másodjára megválasztott általános perjelnek ajánlotta Gyöngyösi. István nagy valószí-
nűséggel 1514 márciusa előtt halt meg: a mű e két időpont között íródhatott. (Sarbak, 
2003) A következő alkotásában, ami Directorium singulorum fratrum officialium 
Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae sub regula Beati Augustini episcopi militantium 
címet viseli, a rendi hivatalviselők tennivalóit taglalta, kezdve a generálistól egészen 
a kulcsárig. Művét a spanyol származású Bernardinus de Carvajal-nak ajánlotta, aki 
korának egyik ismert személyisége volt. A sabinoi bíboros püspöki címet 1509–1511 és 
1513–1521 között viselte. Mályusz Elemér a mű keletkezését 1515 utánra tette, szerin-
te Gyöngyösi csak római tartózkodásának második felében írta meg könyvét és talált 
utat a sabinoi püspökhöz. (Sarbak,1984) Gyöngyösi azzal indokolja a Directorium el-
készítését, hogy a rend vezetői és a testvérek kérték erre. Korábban a szabályok szóbeli 
úton hagyományozódtak nemzedékről nemzedékre, ő is mesterének, Szombathelyi Ta-
másnak köszönheti tudását. (Sarbak, 1996) Szintén a római tartózkodás alatt született 
meg a Declarationes constitutionum ordinis fratrum heremitarum Sancti Pauli Primi 
Heremitae etc. super passus obscuros earundem, partim ex actis capitulorum generalium, 
partim vero ex privilegiis ordinis eiusdem et iure canonico, recollecte. A mű kiadását 1518 
utánra kell tennünk, amire utal is benne, impresszumából pedig az is kiderül, hogy 
Antonio Blado nyomdájában készült. Mindenesetre még Magyarországra való hazatér-
te előtt íródott. Ebben a rendi alkotmányt, a Constitutionest tartalmazó kódexet adta ki, 

10 A pálos rend már 1350-től kezdve rendelkezik állandó képviselettel Rómában. 1404-ben pápai meg-
bízásból a San Salvatore in Unda templom liturgikus ellátását végzik. 1454-ben Kapusi Bálint közbenjá-
rására a V. Miklós pápa az akkor alapjaiban restaurált Santo Stefano Rotondo-ba telepítette a rendet, és 
rájuk bízta a vatikáni Santo Stefano minoris templom, a zarándokház és az őket eltartó birtokok gondo-
zását. 1478-ban pedig a Sant’Erasmo templomot is megkapták, ahová 1579-ben átköltöztek, mivel Szántó 
István jezsuita szerzetes közbenjárására XIII. Gergely pápa 1579. január 24-én a jezsuitáknak adta és 
papneveldévé alakították át. Ez lett a Collegium Hungaricum, melyet később egyesítettek a Collegium 
Germanicummal, és így lett a Collegium Germanicum et Hungaricum belőlük. Szántó azzal indokolta 
kérésének helyénvalóságát, hogy a Rotondoban ekkor négy pálos szerzetes tartózkodott, ráadásul nem 
is magyarok voltak. Viszont a monostor jövedelméből huszonöt növendéke is el lehetett tartani Szántó 
szerint, ráadásul az elidegenített birtokok visszaszerzésével pedig még egyszer annyit. (Tóth, 2001)



24

Danyi Bernadett

melyet gazdagon egészített ki egyházjogi és oklevelekből táplálkozó kommentárokkal. 
(Mályusz, 1945; Sarbak, 1984) A Gyöngyösiről közölt életrajz két művét említi, ebből az 
egyik, a Remete Szent Pálról készült tíz beszéd is itt íródott Rómában. A Decalogus de 
Sancto Paulo primo heremita comportatus per Venerabilem patrem fratrem Gregorium 
de Gengyes priorem Sancti Stephani Rotundi in urbe et corectus Reverendum patrem 
Fratrem Silvestrum sacri Palacii Magistrum is Antonio Blado nyomdájában lett kinyom-
tatva 1516-ban. Két közjegyzői akta is tanúskodik erről: az egyik 1516. október 17-én 
kelt, melyben egy könyvkereskedő hatvan példányra kötelezi magát, a másik pedig a 
nyomdásszal kötött megállapodást őrizte meg, 1516. november 7-én kelt és a beszédek 
kétszáz példányban történő kinyomtatásáról szólnak, amelyek három héttel később el 
is készültek. (Sarbak,1984) A beszédek között mirákulumokról, Nagy Lajosról, Szent 
Lászlóról, Remete Szent Pálról, ereklyéjének transzlációjáról, a rendről és annak mo-
nostorairól olvashatunk. Sarbak Gábor szerint Gyöngyösi elsősorban a római közön-
ségnek szánta, akik a Rotondóba látogattak, rendjének népszerűsítése végett. (Sarbak, 
2004) Viszont az is lényeges információ számunkra, hogy a Gyöngyösi-életrajzban fen-
tebb a szerzője megjegyzi, hogy a Decalogust a renden belül is terjesztette, tehát nem 
csak a rómaiaknak, hanem a hazaiaknak is készült. Az Érdy-kódex szerzője is szintén 
használhatta, hiszen a Remete Szent Pálról szóló részről egyértelműen érezhető, hogy 
Gyöngyösi Decalogusa volt a forrása, ahogyan erre Sarbak Gábor is utalt. A Névtelen 
Karthauzi mikor és hol jutott hozzá, nem tudni, talán Gyöngyösi adta neki személyesen 
a vizitációs útja során, hiszen a Névtelen működését a lövöldi kolostorhoz kötik, amely-
nek közelében több pálos monostor is található, úgymint Tálod, Vázsony, Szászberény, 
Porva, Jenő, vagy a rendtagoktól kapta, mivel a karthauziak kapcsolatot tartottak fenn 
a pálosokkal. Mindenesetre még 1523 előtt készülhetett el vele, mivel már Pámer László 
megemlítette, hogy nem szerepel benne Remete Szent Pál fejereklyéjének Magyaror-
szágra kerülése – 1522 – illetve annak a testtel való ünnepélyes egyesítése 1523-ban, ami 
szintén nagy jelentőségű esemény volt korszakunkban. (Pámer, 1907)

Gyöngyösit Rómából való hazatérte után a rend elöljárójának választották meg 1520-
ban, de hivatalát elhatalmasodó köszvénye miatt csak két évig tudta ellátni. Gyöngyösi 
öt perjel társával egyetemben valószínűleg még római tartózkodása idején terjesztette 
fel X.Leó pápának azt a supplicatiot, melynek értelmében a mindenkori generális és az 
általa választott tíz személy – 1520-tól kezdve száz évre – oldozhatja fel a rendtagokat. 
Ezenkívül Bakócz Tamás esztergomi érsek, mint ahogyan azt a fentebb említett életrajz-
ban olvashattuk, megerősítette a rendet és a Szent Ágoston rendje kitétel ezentúl nem 
szerepelt a nevükben, csupán a fogadalom tétel szövegében maradt meg. (Sarbak, 1984) 
Ekkor készítette el az Inventariumot, illetve a Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti 
Pauli Primi Eremitae című rendtörténeti munkáját. 

A Vitae Fratrum nyomtatásban nem jelent meg, több kéziratban maradt ránk, ame-
lyek budapesti Egyetemi Könyvtárban találhatóak, Ab151/a, Ab 151/b és Ab 151/c jelzet 
alatt. Ebből a b kézirat tekinthető az eredetinek, valószínűleg Gyöngyösi kézírásának, 
viszont ez a második világháború óta lappang, a többi pedig későbbi korok másola-
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tai számos pontatlansággal. A munka első kritikai kiadása 1988-ban készült el Hervay 
Ferenc jóvoltából, illetve magyarul is olvasható évek óta. A műfaja rendtörténet, tár-
gyát tekintve pedig a rend kialakulását és elterjedését beszéli el az egyes generálisok 
működése köré rendezve. A munka előtanulmányának tekinthetjük az Inventariumot, 
mivel abban 68 pálos monostor okleveleinek regesztái találhatók, melyek nagy részét 
a Vitae Fratrumban is felhasználta. A budapesti Egyetemi Könyvtár őriz egy kódexet 
a Cod. Lat. 115. jelzet alatt, mely a pálos Liber Viridisként, vagyis a pálos Zöld Könyv-
ként híresült el annak zöld színű borítója miatt. A kódex két részből áll: az első rész 
az Inventarium Privilegiorum Omnium et Singulorum domorum Sancti Pauli primi 
heremite elnevezést viseli, a második részben pedig Copiae bullarum et pivilegiorum 
ordini heremitarum Sancti Pauli primi heremite sub Regula Beati Augustini Episcopi deo 
fideliter famulantium Summos per pontifices Romanos legatosque eorundem de Sedis 
Apostolice plenitudine necnon Serenissimos Reges et principes ac Antistites Hungariae 
aliasque personas autenticas et idoneas in ipsius ordinis fratrumque fulcimentum ac 
robur perpetuum indultarum et concessorum található, melyben pálos és karthauzi ki-
váltságok lelhetőek. Szerzőjének és nem leírójának Gyöngyösit kell tekintenünk, mivel 
mindkettő rész bár egykorú, mégis eltérő kézírással íródott, ráadásul a papír fajtája és 
a vízjelek is különbséget mutatnak, a Copiae Bullarum pedig külön foliumszámozással 
is rendelkezik. Valószínűleg később kötötték őket össze, talán még a 16. században. A 
kódex állandó használatban volt. A Copiae Bullarum bulláinak anyagát is folyamatosan 
bővítették újabb bejegyzésekkel, mivel a következő 1534-es írása már eltér az előzőek-
től, bár a törzsanyaga 1525 körüli lehet. Míg az Inventarium szerzőjének egyértelműen 
Gyöngyösit nevezzük, addig Copiae Bullarumra vonatkozóan közvetlen szerzőségére 
nincs bizonyítékunk, de mivel Gyöngyösi a Vitae Fratrumban illetve a Declarationes 
Constitutionumban is gyakran hivatkozik pápai kiváltságokra, így feltételezhetjük, 
hogy már az ő korában létezett egy olyan forrás, ami a rendelkezésére állhatott. (Mezey, 
1961; Sarbak, 1989) 

Az Inventarium keletkezésének idejét az 1520-as évek elejére kell tennünk, amivel Gyön-
gyösi még generalátusa alatt elkezdett foglalkozni. Hervay szerint az Inventariumban 
közölt sorrend megfelel a Gyöngyösi által bejárt monostorok útvonalával, véleménye 
szerint Gyöngyösi négy utat tett. (Hervay, 1984) A Vitae Fratrum prológusában így ír: 
„Proinde ipse, qui tempore mei generalatus singulorum monasteriorum nostri ordinis 
tam in Hungaria et Germania quam in Sclawonia existentium capsas seu scrinia et 
arcas indagaram, et variarun literarum tenores perlegeram unum Inventarium omnium 
privilegiorum…”. (Gyöngyösi, 1988. 33. o.) Adatgyűjtéssel V.István generális megbízá-
sából már Dombrói Márk és Zalánkeméni János is foglalkozott, amit Gyöngyösi is meg-
említ a prológusban. A rendi krónika folytatója Zalánkeméni érdemeivel kapcsolatban 
ezt nem említi, de Dombróiról több érdekes adatot is közöl. Dombrói Márk tudós férfi, a 
szabad művészetek mestere volt. Sokat dolgozott a rend fejlődéséért, sok testvért nevelt 
a szerzetesi fegyelemre és szónokokat tanított. Vizitátor volt az Adriai-tenger mentén 
a glagolita testvéreknél és Isztrián, valamint a Városban (Róma) is. Az ő érdeme, hogy 
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a remete testvérek történetének az anyagát gyűjteni és írni kezdték. A rend minden 
kiváltságát és oklevelét elolvasta, ismét átnézte, sok monostort átvizsgált. Az ősi he-
lyeken kérdezősködött mindenféle események után, meghallgatta és összegyűjtötte, de 
kutatásának csak kis részét tudta feldolgozni bekövetkező halála miatt. Később pedig 
mások is átvizsgálták rendet és kiegészítették az ő művét. A mű folytatója azt is kiemeli, 
hogy Dombrói Márk volt az első, aki a zágrábi monostor körül egy magas tornyot és 
erődítményt építtetett a törökök támadásai miatt, később pedig mások is sokat építet-
tek. (Gyöngyösi, 1983) A törökök a szlavóniai területeket illetve az ország déli részeit 
is rendszeresen támadták. A gatali és a boldogkövi monostorról csak annyit tudunk, 
hogy már 1393-ban lakatlan a török pusztítás miatt, ugyan ez a helyzet Zalánkeménnel 
is. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a török veszély is jelentősen közrejátszha-
tott abban, hogy az egyes monostorok okleveleit, adatait elkezdték összegyűjteni és 
Budaszentlőrincre küldeni. 

A Vitae Fratrumot valószínűleg hivatalának letétele után – 1522 – kezdte el, vélemé-
nyünk szerint pedig 1526-ig befejezte. A Gyöngyösinek tulajdonítható rész a 16. század-
dal véget ér, onnantól kezdve más veszi fel az elbeszélés fonalát, aki Bálint testvérnek 
nevezi magát. Észrevehető a váltás, hiszen megváltozik a stílusa, az elbeszélés menete. 
Sarbak Gábor szerint Gyöngyösi 1528-tól kezdve haláláig, legkésőbb 1532-ig dolgozott 
a kéziraton és valószínűnek tartja, hogy a mesterien megalkotott prológusát is csak ké-
sőbb írta hozzá.

( Sarbak, 2007) Mi mégis – mint a korábbi kutatás – afelé hajlunk, hogy a mű 1526 
előtti időkben elkészült. A neki tulajdonított részben ugyanis – amit az 1500-as évig 
írt – a legkésőbbi előreutalás az évszámok tekintetében az 1525-ös év, amit két helyen 
említ: az egyik Szombathelyi Tamás idejében zajlott eseményeknél olvasható, Pál testvér 
halálnak időpontja, a másik pedig Zalánkeményi Péternél található, ahol VII. Kelemen 
pápa egy korábbi bullájának kiterjesztését jegyzi meg. (Gyöngyösi, 1988) Az 1526-os 
felkavaró események meg sem jelennek nála, nem tesz róluk említést. Talán a prológust 
tényleg később írta meg, mivel abban azt mondja, évekig visszatartotta munkáját. Sze-
rintünk valószínűleg még Gyöngyösi életében hozzálátott a mű folytatója az íráshoz, 
hiszen a róla közölt életrajzban nem szerepel a halálának időpontja, ami, ha már bekö-
vetkezett volna, benne lenne, mivel az előtte és utána található már nem élő személyek 
halálának idejét is leírta.

Korábban más műveket is Gyöngyösi nevéhez kötöttek: Annotationes in regulam divi 
Augustini, Collectanea in sacram Apocalypsin, Commentaria in Cantica Canticorum 
Salomonis. Ám ezekről kiderült, hogy egy másik pálos szerzetes, Gregorius Coelius Pan-
nonius alkotásai, akit Gyöngyösivel azonosítottak sokáig, aki szintén a Rotondó perjele 
volt Rómában. (Sarbak, 1996) Gyöngyösi valószínűleg Budaszentlőrincen maradt 1522 
után, hiszen a rendről szóló anyagok és a korábbi összegyűjtések is itt voltak, minden 
bizonnyal itt dolgozott 1526-ig, amikor is a törökök Budaszentlőrincet is lerombolták, 
levéltárát és könyvtárát felégették. Sok szerzetes a Felvidékre menekült a Vitae Fratrum 
szerint, talán Gyöngyösi is elment, további sorsáról nem tudunk. Halálának időpontjára 
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a Decalogus 1532-es krakkói kiadásából következtethetünk, ahol az előszóban frater 
Blasius úgy fogalmaz Gyöngyösiről, mint aki meghalt – felicis recordationis-. (Gyön-
gyösi, 1996)
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a k er e Sztén y te mplom építé Szet k ér dé Sei a 
Szeged - c Sa ná di egy h á z m egy ében  

a ii .  vatik á n i z Si nat u tá n

A jelen Katolikus Egyházát nagymértékben meghatározza a II. Vatikáni Zsinat li-
turgikus konstitúciója és annak hatása. Kutatásom során ezért azt vizsgálom, hogy a 
Zsinat hatására bekövetkezett templomépítészeti változások milyen hatással vannak 
arra a hívő közösségre, mely használja és élővé teszi az épületet. Mindezekhez pedig 
elengedhetetlen megismerni az ide vonatkozó egyházi előírásokat és az általuk felvetett 
kérdéseket, melyek bemutatására a következőkben vállalkozom.

a keresztény templomépítészet fókuszpontjai
Mindenekelőtt azonban célszerű tisztázni a keresztény templomépület fontosabb jel-

képeit, melyek a közösség jelenlétét is meghatározzák. Már az ősegyház idejétől fogva 
három, jól megfogható és fontos szimbólumot emelhetünk ki. Minden templom közép-
pontjában az oltár áll, ahol a közösségi áldozatot mutatják be Istennek, és ahol Isten 
lesz jelenvalóvá a kenyér és a bor színei alatt. Az oltárhoz hasonló jelentőséggel bír az 
Ige asztala, az ambó is, ahonnan az evangéliumot felolvassák, Isten „jó hírét” hirdetik. 
A harmadik fókuszpont kevésbé jellegzetes, olykor elfeledett szimbóluma a templom-
építészetnek, ez pedig a tájolás. Már a legelső keresztény templomok mind megegyeztek 
abban, hogy vagy az apszis, vagy a bejárat kelet felé nézett, a felkelő Nap irányába. Ez 
minden keresztény számára a feltámadt Krisztust és a boldog beteljesülést, a parúziát 
jeleníti meg.

A fókuszpontok az önmagát szeretetből odaadó és népét tanító, emberré lett Istent és 
a majdan vele való boldog közösség reményét fejezik ki. Ezek egyrészt kijelölik a temp-
lomnak mint épületnek fontosabb helyeit, amely köré a közösség élete is szerveződik. 
Másrészt megjelenítik az egyház hitének alapvető igazságait, melyek meghatározzák a 
hívők közösségét.

a kutatás aktualitása
Kutatási témám időszerűségét több, az Egyház életét érintő aktualitás is alátámasztja. 

Egyrészt 2007-ben jelent meg XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum kezdetű motu 
proprioja, mely engedélyezi a liturgia régebbi, római rítus szerinti gyakorlását is a Kato-
likus Egyházban. A pápa intézkedése, a közhiedelemmel ellentétben, arra irányul, hogy 
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a liturgia fejlődését, megújítását segítse elő a régebbi, ugyanakkor ugyanúgy alkalmas 
ünneplési formák megismerésén és gyakorlásán keresztül.

Másrészről XVI. Benedek pápa 2011. október 11-én kelt Porta fidei kezdetű apostoli 
levelével a II Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából 2012/2013-ra 
meghirdette a hit évét a Katolikus Egyházban. Az ötven évvel ezelőtti események ma is 
éreztetik hatásukat az Egyházban, és a pápa által kihirdetett tematikus év is a megúju-
lást, a Zsinat örökségének ápolását tűzi ki célul.

Mindezek igazolják, hogy fontos és időszerű a II. Vatikáni Zsinat templomépítészeten 
keresztül közösségre gyakorolt hatását vizsgálni, és tanítását újra feleleveníteni.

a kutatás alapjául szolgáló szakirodalom
A Boldog XXIII. János pápa által összehívott és megnyitott II. Vatikáni Zsinat el-

sőként elfogadott dokumentuma a liturgiával foglalkozott, ezzel is kifejezve annak 
fontosságát az Egyházban. A Sacrosanctum Concilium (SC) kezdetű konstitúciót 1963. 
december 4-én hirdették ki, melyben a Zsinat előírja, hogy „az összes híveket vezessék 
rá a liturgikus ünneplésen való teljes, tudatos és tevékeny részvételre, melyet magának 
a liturgiának a természete követel” (SC 14). Mindezzel Isten áldozatának jelenvalóvá 
tételéről a hangsúly sokkal inkább a közösségre és annak áldozatára irányul, arra a kö-
zösségére, mely Krisztus titokzatos teste a világban. A hívek teljes, tudatos és tevékeny 
részvételének elősegítése pedig megköveteli a közös ünneplésekre szánt épületek fenti 
célok szerinti átalakítását is.

A liturgikus konstitúció a templomépítészettel kifejezetten a hetedik fejezetében fog-
lalkozik, azonban itt sem ír konkrét ajánlásokat a templom építését érintően, azt későb-
bi egyházi dokumentumokra bízza. A fontosabb irányelveket azonban már lefekteti: 
hogy az építészetben egyetlen stílus sem kizárólagos, a nemes szépségre kell törekedni, 
és az ábrázolások mérsékelten legyenek jelen, hogy mindenben a hívek tevékeny részvé-
telét segítsék elő.

A Zsinat rendelkezései nyomán először a Rítus Kongregáció (ma Istentiszteleti és 
Szentségi Kongregáció) adta ki Inter Oecumenici (1964. szeptember 26.) kezdetű inst-
rukcióját, melyben a templomépítészetre vonatkozó általános irányelveket fektették le. 
Ezek az előírások jelennek meg a VI. Pál pápa által 1969. április 3-án kiadott Római 
Misekönyv Általános Rendelkezéseiben (ÁR) is. További fontos rendelkezések kerültek 
be az 1983-ban kihirdetett Egyházi Törvénykönyvbe a templom és az oltár felállításának 
jogi körülményeit tisztázandó. Valamint fontos forrás A Katolikus Egyház Katekizmusa 
(KEK) is, melyet Boldog II. János Pál pápa 1992. október 11-én adott ki. A katekizmus 
külön fejezetben foglalkozik a liturgia ünneplési helyével.

A továbbiakban a fenti dokumentumok mentén szeretném bemutatni a keresztény 
templomépítészet kérdéseit a II. Vatikáni Zsinatot követő időszakban.
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a keresztény templomépítészet kérdései
A templomépület legfontosabb fókuszpontja az oltár, melynek faltól elválasztva úgy 

kell állnia, hogy könnyen körüljárható legyen, és a néppel szemben lehessen misézni 
(ÁR 262). Ez azonban nem jelenti a néppel szembeni misézés kötelező mivoltát, azaz 
lehetőséget biztosít arra, hogy a liturgia bizonyos részein a pap a hívők seregével szem-
be fordulva misézhessen. Az oltárnak olyan központnak kell lennie, amelyre önként 
irányul a hívek figyelme (ÁR 262), emiatt mindenki által láthatónak és megközelíthe-
tőnek kell lennie. Egyéb oltárból, mellékoltárokból minél kevesebb legyen az épületen 
belül, amennyiben mégis van, az a templom főhajójától elválasztott kápolnákban (ÁR 
267) kapjon helyet, ne vonja el feleslegesen a hívek figyelmét a liturgia során. Az oltár 
felszerelése nem akadályozhatja a híveket a rálátásban (ÁR 269), ezért nagyon helytelen, 
ha virágok, gyertyatartók, könyvállványok takarják el a szent cselekményt. Az áldozat 
megjelenítésére az oltáron, vagy annak közelében (ÁR 270) keresztet kell felállítani.

A templom belső terének második fontos fókuszpontja az ambó, melynek szintén köz-
ponti helyet kell elfoglalnia, melyre önként irányul a hívek figyelme (ÁR 272). Itt azon-
ban fontos megjegyezni, hogy az ambó, vagy felolvasóállvány nem azonos a szószékkel, 
mely sokkal inkább egy régebbi kor maradványa, mint korszerű helye az igehirdetés-
nek.

A templom belső térelrendezésében egyszerre kell megjeleníteni az egyház hierarchi-
kus felépítését, valamint a jelenlévők egységét, és biztosítani elcsendesedésüket, áhí-
tatukat (ÁR 257). Ezért a presbitériumot kiemeléssel, vagy különleges kiképzéssel és 
díszítéssel meg kell különböztetni a templom hajójától, és elég tágasnak kell lennie a 
szent szertartásokat akadálytalan végezéséhez (ÁR 258). Ugyanakkor nem lehet a hívek 
közösségétől messze, esetleg ráccsal elválasztva.

A pap székét a néppel szemben kell elhelyezni, de óvakodni kell a trónszéknek még a 
látszatától is (ÁR 271). A segédkezők ülőhelye a presbitériumban (ÁR 271) legyen lehető-
leg úgy, hogy szolgálatukat könnyedén tudják végezni arról a helyükről is.

A hívek székekbe vagy padokban (ÁR 273) kaphatnak helyet. Itt azonban érdemes 
megjegyezni, hogy a XIX. századig sok helyen nem voltak ülőhelyek a hívek számára a 
templomokban, csupán az idősebbeknek voltak fali székek kialakítva. A székek, padok 
hiánya elősegíti a hívek tevékeny részvételét, és szabad mozgást biztosít a liturgia során, 
valamint szabadon átalakíthatóvá teszi az adott belső teret egyéb célok megvalósítására 
is. A szentmise ünnepléséhez kapcsolódóan ezért továbbra is szempont, hogy a hívek 
akadálytalanul járulhassanak a szentáldozáshoz (ÁR 273).

A kor technikai fejlettsége lehetővé teszi, hogy az énekkar tagjai immár ne az orgona 
mellett, a karzaton foglaljanak helyet, hanem az oltárhoz közel elhelyezkedve tevékeny 
részvevői lehessenek a szentmisének, amelyhez a szentáldozás is hozzátartozik. (ÁR 274)

A szentmise mellett a templom egyéb fontos funkciókat is betölt, mint például az 
Oltáriszentség őrzése. Ezt lehetőség szerint külön kápolnában kellene megoldani, amely 
alkalmas a szentségimádásra és a magánáhítatra (ÁR 276). A tiszteletre elhelyezett képe-
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ket és szobrokat pedig csekély számban helyezzék el, hogy ne vonják el a hívek figyelmét 
feleslegesen (ÁR 278). Ezen a ponton érdemes elgondolkozni a templomok Mária-áb-
rázolásain és egyéb szentek megjelenítésein, hogy mindenkor a közösségi és művészeti 
szempontokat figyelembe véve jelenjenek meg korlátozott számban.

A templom belső berendezésének igazodnia kell korunk igényeihez (ÁR 280), mely 
megfelelő fűtéssel, korszerű mellékhelyiségekkel szolgálja az egybegyűlt hívők kényel-
mét.

A Katolikus Egyház Katekizmusa mindezeken túl külön megemlíti a templom egyéb 
funkcióit is, hogy a templomban legyen keresztelésre (KEK 1185) alkalmas hely. Továb-
bá alkalmas legyen a bűnbánat kifejezésére és a bűnbocsánat elnyerésére (KEK 1185), 
melyet ma már sokkal inkább a templom hajójától elválasztott gyóntatószobákban kel-
lene végezni, mint ódivatú gyóntatószékekben.

A katekizmus végül a templomépület harmadik fókuszpontját is megemlíti, hogy a 
templomnak eszkatologikus jelentése is van (KEK 1186). Mivel a templomba belépve 
a hívő elválik a világtól, ezért a küszöböt, a kaput és annak díszítését tartja a parúzia 
szimbólumának megjelenítésére legalkalmasabbnak az Egyház.

Mindezek a szempontok átgondolandók egy-egy új templom építésénél, Zsinat előt-
tiek átépítésénél, hogy mindennel a jelenlévő hívek tevékeny, tudatos részvételét tudjuk 
elősegíteni és a közösség örömteli ünnepét a feltámadt Úrral.

a kutatás további céljai
A II. Vatikáni Zsinatot követően napjainkig 20 templom épült a Szeged-Csanádi Egy-

házmegyében, de több építkezés jelenleg is folyamatban van, számuk gyarapodik. Ezek 
az épületek kiváló alanyaiul szolgálnak annak vizsgálatára, hogy milyen új szempontok 
jelentek meg a Zsinatot követően a templomépítészetben, és ezek az újdonságok milyen 
hatással vannak az odajáró közösségre. Ezért több különböző típusú templom össze-
hasonlítását tervezem, mely során górcső alá veszek falusi és városi, régi és új építésű 
templomokat is. 

Feltevésem igazolására először azonban egy közösségen belül vizsgálódom részlete-
sebben, hogy milyen jellemzői vannak a jelen keresztény építészetének a Szeged-Csaná-
di Egyházmegyében a II. Vatikáni Zsinat után, és milyen hatással van az új liturgikus 
térelrendezés a hívők közösségére. Szeged újszegedi városrészén még a Zsinat előtt épült 
egy kisebb templom Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére, majd a városrész fejlődé-
sével és a lakosságszám emelkedésével 2006-ban egy új templom épült a régitől távo-
labb, Kalkuttai Boldog Teréz tiszteletére. A két templom belső térelrendezése nagyban 
különbözik egymástól, ezért szeretném szimbólumait közelebbről is összehasonlítani. 
Továbbá mivel az új templom építése nemrég történt, ezért a közösségben nagyszerűen 
vizsgálható, hogy kire milyen hatással voltak az új templom építészeti megoldásai, eset-
leg több fiatal, vagy éppen idős kezdett járni oda. 
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A kutatás folytatása során oly módon szeretném az egyes épületeket megismerni, 
hogy interjúk keretében szólaltatom meg a templom építtetőit és tervezőit, milyen cé-
lok, irányelvek mentén álmodták meg és építették fel, illetve át a példaként kiválasztott 
templomokat. Emellett szeretnék személyes bejárás révén mélyebb betekintést nyerni a 
templom térkialakításába, fényképeket készíteni a főbb jellemzőkről. A plébánosokkal, 
kántorokkal végzett interjúk során kitérnénk a templomban zajló liturgikus események-
re is, hogy meglátásuk szerint miként van összhangban a hívek gyakorlata és az általuk, 
vagy elődjeik által megálmodott célok. A hívek véleményét a templom épületét illető-
en, valamint azt, hogy mennyire ismerik a templomépítészet szimbolikáját, kérdőívek 
formájában szeretném felmérni. Ennek során kitérnénk, hogy mire és milyen gyakran 
használja a közösség a liturgikus épületet, és mennyire érzi benne magát otthonosan, 
mely részei tetszenek, illetve nem tetszenek, valamint milyen újításokat, átalakításokat 
tart szükségesnek.

Jelen írásomban kutatási témámat mutattam be röviden, és körüljártam azokat a 
templomépítészeti kérdéseket, melyek a II. Vatikáni Zsinatot követően váltak fontossá, 
és további interjúim, kutatásaim alapjául szolgálnak.

felhasznált irodalom:
XVI. Benedek pápa (2007): Summorum pontificum. Szent István Társulat, Budapest
XVI. Benedek pápa (2012): Porta fidei. Szent István Társulat, Budapest
Diós István (2000, szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Szent István Társu-

lat, Budapest
Országos Liturgikus Tanács (1991, szerk.): Misekönyv. 
A Katolikus Egyház Katekizmusa (1994) Szent István Társulat, Budapest
Erdő Péter (1997, szerk.): Egyházi Törvénykönyv. Szent István Társulat, Budapest



34

Szigeti Andrea

a z érték r en d dil e m m á i a Szoci á liS 
joga lkotáS terü l etén

Az utóbbi évtizedekben sokan úgy érzik, mintha a történelmi folyamatok felgyor-
sultak volna. E kétségtelenül ugrásszerű fejlődésnek talán két legjellemzőbb tényezője, 
hogy a politikai, a gazdasági és a kulturális területek egyre szorosabb kapcsolatba ke-
rültek egymással, másfelől az ember előtt eddig soha nem látott kilátások és technikai 
lehetőségek nyíltak meg. 

Ám amíg azt tapasztaljuk, hogy a természettudományokban, illetve a biológiai tudo-
mányágban a haladás megállíthatatlannak látszik, addig a humán értékeken és célokon 
való gondolkodás mindinkább háttérbe szorul. A gyors és szerteágazó fejlődés szilárd 
etikai alapokat igényelne, mégis mind többen kérdőjelezik meg a ránk hagyományo-
zott értékrendszer helytállóságát, alkalmazhatóságát (El Beheiri, 2011). A pluralizmus 
jegyében most már az értékrend meghatározása is bizonytalanná vált, sőt magának az 
értékrendnek a szükségessége is megkérdőjelezésre került. 

Az ókorban Arisztotelész a Nikomakhoszi Etika című művében feltette azt a kérdést, 
hogy vajon miben találhatjuk meg az államvezetés művészetének, a politikának a célját, 
vajon mi az a legfőbb jó, amit az ember a tevékenysége során el tud érni. E kérdésre azt 
válaszolta, hogy a legfőbb cél a boldogság keresése, és a boldog élet meghatározó eleme-
iként az otthon közösségét, a családot és a gyerekeket, a tisztes jólétet, a jó barátokat, a jó 
sorsot, a hírnevet, a jó egészséget, és az igazságról való gondolkodást sorolta fel (Arisz-
totelész, 1997). E felsorolásban az emberi jogok holisztikus képe körvonalazódik, vagyis 
a polgári és politikai jogaink, és a szociális biztonságunk szempontjából nem kevésbé 
fontos szociális jogaink bontakoznak ki.

A klasszikus filozófia a boldogságot a sikeres élettel azonosítja. Az utilitarista világ-
szemlélet különféle változatai azonban a sikert a javak függvényében méri. A végered-
mény: a mi eltűnik, és csak az én, vagyis az egyes egyén önérdek követő szándéka marad. 
Mivel a jó élvezetet eredményez az ember számára, ezért úgy tűnik, mintha a boldogság 
az élvezetekben rejlene. 

A boldog életet meghatározó tényezők közül a jog és ennélfogva az állam, mint jogal-
kotásra hivatott szerv a polgárok rendezett együttélésének lehetővé tételét tudja biztosí-
tani, amely rend csak a jogok és a kötelezettségek harmonikus egysége által valósulhat 
meg. 

Kérdés, hogy mi garantálja a jogok és a kötelezettségek eme egységét, másként szólva 
milyen elvek alapján kell megvalósulnia a jogalkotásnak? 
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Cicero a Törvények című művében erről így vélekedett: „Bizony a jó törvényt a rossz-
tól sehogy másképp nem tudjuk elválasztani, csakis a természet zsinórmértéke alapján.” 
(Cicero, 2008). Aquinói Szent Tamás szerint minden dolog részesedik az örök törvény-
ben. Az örök törvényt, vagy más szóval a természetjogot (lex aeterna) pedig Istentől 
származtatja (Aquinói Szent Tamás, 1995). 

Bár a természetjogot fel lehet ismerni az Istenbe vetett hit nélkül is, de Isten létezésé-
nek elismerése nélkül nem érthető meg az, hogy miért kell a természet rendjét kötelező 
érvényűnek tekinteni. Ezért nem hozza meg a várt eredményt a pluralizmus, vagyis 
az eszmék és intézményes megvalósulásuk versengő sokfélesége, de zsákutcába vezet a 
relativizmus is, amely azt a pesszimista végkövetkeztetést hirdeti, hogy az igazság felis-
merése nem is lehetséges (El Beheiri, 2011).

II. János Pál pápa a következőket mondta ki az 1995-ös „Evangelium vitae” kezdetű 
enciklikában: „…minden, az igazságra és jóságra őszintén nyitott ember – minden bi-
zonytalanság közepette – az értelem fényénél és a kegyelem titokzatos hatása alatt el-
érkezhet oda, hogy elfogadja a szívébe írt természetes erkölcsi törvényt, mely szerint az 
emberi élet értéke kezdettől a végéig szent, és elismerve minden emberi lény elemi jogait 
ezen alapvető értékekhez, tiszteletben tartsa azokat.” (II. János Pál pápa, 1995). 

A jelenlegi XVI. Benedek pápa, Joseph Ratzinger bíboros 2004-ben vitát folytatott 
Jürgen Habermas liberális filozófussal. Abban egyetértettek, hogy a jog feladata a ren-
dezett együttélés szabályrendszerének kialakítása. A forma tartalommal való kitöltésé-
ben azonban már nézőpontbeli különbségek alakultak ki közöttük. Habermas a meg-
oldást az alkotmányos elvek helyes értelmezésében vélte megtalálni. Ratzinger bíboros 
azonban a jog alapját az emberi természetben látta, és az ebből eredő objektív mércék 
meghatározását tekintette a legfontosabb feladatnak. Figyelemre méltó, hogy mindket-
ten súlyos veszélyként jelölték meg az önmagára koncentráló jómódú polgár gondolko-
dásmódjának elterjedését, akiből a szolidaritás érzésének minden formája kezd kihalni 
(El Beheiri, 2011). 

Felvetődik a kérdés, hogy miben áll az emberi méltóság, amely megkülönbözteti az 
embert a többi élőlénytől? Szent Tamás kiemeli, hogy az értelemmel ellátott élőlények a 
többi élőlénnyel ellentétben nem más élőlények használatára lettek teremtve (Aquinói 
Szent Tamás, 1995). Az abszolút szabadság koncepciójából tehát konfliktusok keletkez-
hetnek akkor, ha egyik személy szabadsága a másikéval ütközik. Éppen a XX. század 
szolgáltatott több példát is arra, hogy az abszolút szabadságra való törekvés végered-
ményben erőszakhoz, elnyomáshoz vezetett. A mérték nélküli szabadság tehát nem felel 
meg az ember természetének, ennélfogva a szabadság nem lehet abszolút jellegű. 

Mi lehet a korlát, vagy másként szólva az a mérce, amihez a szabadság kötve van? 
A természetjog. Az államhatalommal való visszaélés ellenreakciójaként a második vi-
lágháborút az emberi jogok megfogalmazásának markáns megerősödése követte. Fel-
ismertük, hogy szükség van olyan alapelvekre, amelyek rögzítik, hogy melyek azok a 
jogok, amelyeket mindig és minden körülmények között tiszteletben kell tartani.
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Az emberi jogok jogilag kötelező erejűként való felismerése tehát történelmi-erkölcsi 
tudatosodási folyamat eredménye volt. 1948-ban végre egyetértés mutatkozott az em-
beri jogok normatív tartalmát illetően, amely által lehetőség nyílt egy katalógusszerű 
deklaráció megfogalmazására. Bár a normatartalomban igen, viszont az emberi jogok 
érvényességi alapjában a Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megfogalmazói már 
nem tudtak megállapodni. Akkor ennek nem is érezték szükségét, mivel elegendőnek 
tartották a gyakorlati konszenzust a védendő emberi jogok tartalma tekintetében. Ez 
okból az emberi jogok természetjogi alapjának kimondása elhagyásra került, amely hi-
ányosság jelenleg is rányomja a bélyegét az emberi jogok érvényesülésére (Frivaldszky, 
2010). Emiatt, ha az emberi jogokat összekapcsoló közös kiinduló alapot, az emberi 
méltóságot kell definiálni, jogalkotó és jogalkalmazó egyaránt bajban van. A természet-
jogi alap, vagyis az érvényességet megalapozó forrás hiányában annak ellenére, hogy a 
Nyilatkozat megalkotása óta az emberi jogok már több, pozitív jogi értelemben is kö-
telező erővel bíró emberi jogi dokumentumban is rögzítésre kerültek, újra és újra vita 
indul e jogok értelmezése tárgyában. Vannak, akik a közönséges, ember alkotta jogtól 
való megkülönböztetésük létjogosultságát is megkérdőjelezik. Mások, főként a szociális 
jogok esetében az adott állam aktuális pénzügyi teherbíró képességének szempontját 
meghatározó ismérvnek tartva kompromisszumra hajlanak és valamilyen megvalósít-
hatósági rangsor felállításában gondolkoznak (Szigeti, 2010a; Szigeti, 2010b). Akad pél-
da e jogok egymástól való elszakítására, sőt egymással szembeni kijátszására is, mint 
ahogyan azt az abortusz engedélyezése esetében az anya személyiségi jogának a méh-
magzat élethez való jogával való szembeállítása esetén tapasztaljuk (Jobbágyi, 2004). Ide 
sorolható a család és a családot létrehozó házasság intézményének szilárdságát gyengítő 
olyan törvényhozói magatartás is, amely – annak ellenére, hogy a házasság a különböző 
emberi kultúrák mindegyikében kezdettől fogva megtalálható intézmény – napjaink-
ban a házassággal konkuráló, alternatív együttélési lehetőségként jelenítik meg a tartós 
elköteleződés szándékát nélkülöző élettársi együttélést is, egyúttal egy egyszerű polgári 
jogi szerződés szintjére degradálva az egymás feltétlen támogatására és a gyermekek 
felnevelésére szolgáló, ennélfogva nem csupán a felek együttműködésére, hanem a há-
zastársak egymás iránti hűségére épülő házasság intézményét. Egy ilyen negatív jogal-
kotási produktumra példaként említhető az utóbb hozott törvény szerint hatályba már 
nem lépő, de a korábbi összetételű Országgyűlés által elfogadott, és a 2009. évi CXX. 
törvénnyel kihirdetett új Polgári Törvénykönyv is (Szigeti, 2011).

Az előadás tárgyául választott szociális jogok természetjogi gyökereire, ennélfogva 
emberi jogi jellegére hívta fel a figyelmet 1891-ben, a Rerum novarum kezdetű pápai 
enciklikában már XIII. Leó Pápa is, egyúttal nemcsak a szegénygondozást, hanem a 
munkásság szociális gondjainak megoldását is állami kötelességként határozva meg. 
Az enciklika hangsúlyozza a betegség és munkaképtelenség esetére járó segélyezés je-
lentőségét, valamint a tisztességes munkabérhez, a méltányos munkaidőhöz, illetőleg 
a megfelelő pihenéshez, az egészséges munkafeltételekhez való jogot, továbbá a szoci-
ális jogalkotás részeként említi a családok védelmének szükségességét (XIII. Leó pápa, 
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1891). Az említettek szerint pedig a második világháborút követően a világi jogban az 
európai regionális dokumentumok mellett az ENSZ keretében, univerzális jelleggel is 
megszülettek azok a jogi dokumentumok, amelyek a szociális jellegű jogalkotást, vagyis 
a megélhetési problémákról való gondoskodást valamilyen mértékben immáron meg-
kerülhetetlenné tették (Szigeti, 2009).

Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának tehát nagy érdeme, 
hogy a jogtörténet során az emberi jogok oszthatatlan jellegét és kölcsönös összefüg-
gését juttatta kifejezésre. A már tárgyalt probléma azonban, miszerint az emberi jogok 
természetjogi alapjának kimondása e dokumentumból kimaradt, utóbb ahhoz vezetett, 
hogy az Európa Tanács által az európai régióra kidolgozott,11 majd az ENSZ keretében 
univerzális jelleggel megalkotott emberi jogi egyezményeknél már elkülönítve, külön-
külön dokumentumokban kerültek szabályozásra a szabadság jogok (más elnevezéssel a 
polgári és politikai jogok), valamint a szociális jogok (teljes elnevezésükkel a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok). Azt azonban, hogy egyedül az emberi jogok holisztikus 
értelmezése minősülhet helytállónak, igazolja az a körülmény is, amely szerint az ENSZ 
keretében 1966-ban megalkotásra került két nemzetközi emberi jogi egyezségokmány, 
nevezetesen a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya ugyanazon az ülésen ke-
rült elfogadásra, és mindkét egyezmény preambulumában az Egyetemes Nyilatkozatra 
történik hivatkozás.12 

Mielőtt bárki a kérdést csupán jogelméleti jellegű problémaként fogná fel, jelezzük, 
hogy a tét maga a jogalkotás. Ugyanis, ha valamely jogot egy állam jogalkotóinak fel-
fogása, vagyis a kormányzati politikát meghatározó hatalmi tényező emberi jognak, 
és ennélfogva alapjognak ismer el, akkor érvényesülésüknek akár más jogok terhére 
is elsőbbséget kell biztosítania, míg az úgynevezett közönséges jogok esetében a jogal-
kotóval szemben nem áll fenn ilyen kötelezettség, vagyis szabadabban mérlegelheti a 
rendelkezésre álló források mikénti elosztását, ehhez képest az állampolgári és az egyéb 
igények rangsorolásánál az emberi jogi szempontokon kívül álló más, esetleg csupán 
partikuláris igényeket is megjeleníthet. Ez utóbbi esetben a politikai népszerűség meg-
őrzése lobbi érdekeknek is áldozatul eshet. 

11  z Európa Tanács az európai régióra kiterjedően 1950-ben kidolgozta az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok védelméről szóló egyezményt (Magyarország az egyezményt és az ahhoz tartozó nyolc ki-
egészítő jegyzőkönyvet az 1993. évi XXXI. törvénnyel hirdette ki. A tizennegyedik jegyzőkönyv az 1998. 
évi XLII. törvénnyel került kihirdetésre), majd 1961-ben, a gazdasági, szociális és kulturális jogokra fó-
kuszálva Európai Szociális Karta elnevezéssel készült egyezmény; ez utóbbinak időközben (1996-ban) 
elkészült a módosított változata is (Módosított Európai Szociális Karta elnevezéssel; Magyarország az 
1961-es Európai Szociális Kartát az 1999. évi C. törvénnyel, a Módosított Európai Szociális Kartát a 2009. 
évi VI. törvénnyel hirdette ki.) 

12 Magyarország az ENSZ Közgyűlése által az 1966. december 16-i ülésen elfogadott Polgári és Po-
litikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel és az 1976. évi 9. törvényerejű rendelettel hir-
dette ki. 
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A szociális jogok emberi jogi jellegének tagadói azonban vitatják, hogy a szociális 
jogok az ember emberi mivoltából következő jogok lennének. Ezért e jogokat az adott 
állam jogalkotójának fennhatósága alá rendelik (Szigeti, 2010a). 

Emiatt továbbra is feladat az emberi jogok természetjogi alapjának elfogadtatása. 
Ugyanis az a pozitív jog, amely nem tükrözi vissza az örök törvény igazságosságát, nem 
kezelhető jogként, hiszen nem tölti be a funkcióját. Bár az állam az ilyen jogszabályhoz 
is hozzáfűzheti a kikényszeríthetőség lehetőségét, és az erre létrehozott apparátusa út-
ján ki is kényszerítheti a betartást, de jogként való minősítése mégis lehetetlen. A jog 
valódi sajátossága tehát nem a kényszer alkalmazásának lehetőségében áll, mivel a jog 
feladata nem az, hogy folyamatos szankciók kilátásba helyezésével tiltson és elrettent-
sen, vagy megtoroljon valamely magatartást, hanem hogy védelemben részesítsen azál-
tal, hogy kijelöli a jogok és a kötelezettségek kiegyenlített egységben álló határait. Ehhez 
a feladathoz eszközként szükségképpen szankciónak is társulnia kell, mert a védelem 
mellé garanciákat kell rendelni, de a jogi normákban szereplő kell parancsa alapvetően 
a szabad akaratából cselekvő ember közjóért felelős gondolkodására apellál. Ennélfogva 
egy értékmentes társadalomban született jogszabályok – legyenek bármennyire is kö-
rülbástyázva a megalkotásukat és kihirdetésüket körülölelő eljárásjogi garanciák hal-
mazával – előbb vagy utóbb szükségszerűen ellentétbe kerülnek az emberek többsége 
által elfogadott morállal, az erkölcsi normákkal.

Záró gondolatként szeretnék idézni néhány sort a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes 
kezdetű lelkipásztori konstitúciójából: „Az emberi nem még soha nem bővelkedett ek-
kora gazdagságban, ilyen lehetőségekkel és gazdasági hatalommal, s mégis a föld lakó-
inak igen nagy része éhezik és nélkülözések közt gyötrődik, és megszámlálhatatlan az 
analfabéták száma. Az embereknek még sohasem volt ilyen erős érzékük a szabadság 
iránt, mint ma, s közben a társadalmi és lélektani szolgaság új formái jelentkeznek. 
Miközben a világ oly mélyen átérzi a maga egységét és mindenkinek mindenkitől való 
kölcsönös függését a szükségszerű szolidaritásban, óriási ellentétekbe sodorják az egy-
másra támadó erők …. Az eszmék egyre szélesebb körben terjednek, közben pedig a 
különböző ideológiákban meglehetősen eltérő értelmet nyernek azok a szavak, melyek 
nagyon jelentős fogalmakat fejeznek ki. Végül az ember szorgosan igyekszik anyagi 
ügyeinek jobb megszervezésére, anélkül, hogy ezzel lépést tartana lelki gyarapodása. … 
Isten ugyanis törvényt írt az emberi szívbe, melynek engedelmeskedni maga az ember 
méltósága és szerinte ítéltetik meg. …Az ember azonban csak akkor juthat el erre a 
felelősségérzetre, ha az életkörülményei megengedik, hogy tudatára ébredjen méltósá-
gának, és önmagát Istenért és másokért elkötelezve, válaszoljon hivatására. Az embe-
ri szabadság elsatnyul, ha az ember végső szükségbe kerül, de elsorvad ott is, ahol az 
ember egy túl könnyű élet csábításának engedve elefántcsonttoronyba zárkózik. Ezzel 
szemben megerősödik a szabadság, ha az ember elfogadja az emberi együttélés kike-
rülhetetlen következményeit, vállalja az összetartozás sokféle követelését és elkötelezi 
magát a közösség szolgálatára.” (Gaudium et spes, 1965)
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A II. Vatikáni Zsinat gondolatai tehát nem hagynak kétséget afelől, hogy az Egyház 
küldetése kiterjed az emberi jogok világi jogban való elismertetéséért és érvényre jutta-
tásáért folytatott küzdelemre is. Az élhetőbb, jobb világ megteremtéséért tehát az isteni 
örök törvénynek megfelelő világi jogalkotás elérése a cél, amely jogalkotásban nemcsak 
a szabadságjogoknak, hanem az emberhez méltó életet, és ennélfogva a polgári és poli-
tikai jogok gyakorlását lehetővé tévő szociális jogoknak az emberi jogként való megje-
lenítését is biztosítani kell. 
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l egy etek tüze S l elk ű ek! a k a r iz m atik uS 
va l l áSi él m én y v iz Sgá l ata

„Újítsd meg korunkban csodáidat, mint egy új Pünkösdöt!” – imádkozta XXIII. Já-
nos pápa a II. vatikáni zsinat kezdetén. Sokan ezen imádság meghallgatásának tekintik 
a Katolikus Karizmatikus Megújulást, mely növekvő népszerűséget szerzett az elmúlt 
néhány évtizedben. Maga a karizmatikus lelki tapasztalat azonban nem új jelenség. 

Tanulmányom célja, hogy a résztvevő megfigyelés és mélyinterjúk alapján bemutassa 
a Katolikus Karizmatikus Megújulási mozgalom vallási élményét, a dicsőítés jellemzőit.13 

A karizmatikus lelki tapasztalatot egyaránt nevezik „Szentlélekben való megkeresz-
telkedésnek” vagy „Szentlélek kiáradásának” (felszabadításának). A katolikus tanítás 
szerint minden ember részesedik a Szentlélekben teremtettségénél fogva. Igazából a ka-
tolikus tanítások alapján azt sem tudni, hogy milyen Szentlélek nélkül élni. Szentségi és 
küldetési erővel a beavató szentségek ruházzák fel a híveket (Kovács, 1993). Aki részesül 
ilyen élményben, abban a bérmálás szentsége gyümölcsözővé válik, és karizmákat kap-
hat.

A mozgalom célja, hogy ezt a „Szentlélek keresztséget” minden hívő ember megta-
pasztalja, hogy újból fölfedezze minden keresztény a Szentlélek élményt és az egész egy-
ház „áttüzesedjen” ezáltal. Ezért fontos a szentség a gyónás, az áldozás a szentmisére 
járás, és ismerni, hogy milyen értékek vannak a Szentírásban.

a karizmatikus lelki tapasztalat
Bár az 1900-as évektől már voltak új „ébredések”,14 de maga a mozgalom csak 1967 

óta vált ismertté Katolikus Karizmatikus Megújulás néven. Első közösségei az 1970-es 
években jelentek meg Magyarországon. 1982-ben indult el ennek kapcsán a TŰZ moz-
galom, aminek a célja az evangelizálás, a szentlélek megismertetése, felfedezése, külön-
böző kurzusok segítségével (Fülöp, János, András stb). A gyökerek azonban lényegesen 
messzebbre nyúlnak vissza.

Az első századokban a Szentléleknek jelentős szerepe van az egyház mindennapi éle-
tében. Az Apostolok Cselekedetei lapjain találkozhatunk a Szentlélek mindennapi meg-
nyilvánulásaival. A második század végén szent Iréneusz még mindig észlelte a kivéte-
les karizmák állandó jelenlétét, és azt közismert dolognak tekintette (Suenens, 1994).

13 A kutatás során több interjút készítettem a Katolikus Karizmatikus Mozgalomhoz kötődő tagokkal 
Szegeden és környékén, valamint részt vettem karizmatikus dicsőítéseken. A tanulmány megírása során 
törekedtem az objektív elemző szerep elérésére és függetlenedni saját karizmatikus mivoltomtól. 

14 Az ébredés szó jelentése itt kezdeményezést, közösség alapításokat jelent.
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Legyetek tüzes lelkűek! A karizmatikus vallási élmény vizsgálata

Pál írja a Korinthusi levélben: „Senki sem mondhatja, hogy Jézus Krisztus az úr, csak 
a Szentlélek által. Akik megtapasztalták a Szentlelket, azok elkötelezett keresztények 
lettek.

Akik pedig megtapasztalják az élményt, élnek a Szentlélek karizmáival, és használják 
azokat.

„A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik a böl-
csesség szavait kapja a Lélek által, a másik a tudományét ugyanattól a Lélektől. Más 
valaki a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, ismét más a gyógyítások adományát az egy 
Lélek által, vagy csodatévő hatalmat, prófétálást, a szellemek megítélését, a nyelveken 
való beszédet vagy a nyelveken való beszéd értelmezését.” (1Kor 12,7–10)

Pál apostol beszél a Szentlélek ajándékairól: itt kilencet sorol fel, melyeket közös néven 
karizmáknak nevez. Minden adomány eredője a Szentlélek, ezek közül számunkra a 
legfurcsább talán a nyelvima lehet, ezért ezt érdemes megismerni.

A nyelvek adománya, nyelveken való ima, vagy nyelveken való beszéd a következő 
dolgokat jelentheti:

„Lehet jel mások számára.” Megértik az elmondott dolgot, és a hallgatók Isten jelen-
létére következtetnek, Isten hozzájuk intézett szavát fedezik fel benne. Ilyen esemény 
játszódhatott le pünkösdkor, amikor az apostolok igehirdetését minden nemzet a saját 
nyelvén értette. (Varga, 2000)

„A glosszolália imádságtudomány is lehet, gyengéd, megnyugtató és felfrissítő.” 
(Iragui, 1995). Az adománynak ez a formája elég gyakorinak tűnik. Már az ókori egy-
házban általános gyakorlat, ismerte és használta Pál apostol. A mai egyházban is rend-
szeresen élnek vele. 

A nyelvek adománya nem azt jelenti, hogy egy, a résztvevő számára idegen nyelven 
kezd el – minden tanulás nélkül – beszélni, hanem hangok érthetetlen egymásutánját 
adja ki. Ilyenkor nem emberhez szól az imádkozó, hanem magához az Istenhez. (Vö. 
1Kor 14,2)

„Az sem érti, aki imádkozza, mert – a Szentlélek segítségével – lelke Istennel folytat 
belsőséges beszélgetést, túl az emberi szellem és emberi beszéd határain.”(Iragui,1995) 
Bár az imádkozó nem érti, hogy mit imádkozik, tőle nem független. Nem értelemmel 
imádkozik, nem használja gondolatait, előre megfogalmazott imádságait, mégis az 
imádsághoz szükség van a saját akaratára, saját beleegyezésére, hogy „most én nyel-
veken akarok imádkozni”. A nyelvima alkalmával még csak extázisba sem kerül az 
imádkozó. Teljes egészében tudatán van. Van egy nehézség ezzel az adománnyal. Az, 
hogy értelemmel nem lehet megfogni. Valaki vagy megtapasztalta, vagy nem. Az, aki 
megtapasztalta, még az sem tud róla egyértelmű definícióval szolgálni. Ez is Isten titkai 
közé sorolható. „Ad egy ilyen adományt, az imádkozó azt érzi, hogy teljesen megnyug-
szik közben, gondolatai rendezetté válnak, de hogy mit is mond közben, azt nem tudja.” 
(Varga, 2000). Szent Pál apostol kifejti, hogy bár nem tudja, mit mond, mégis a maga 
lelki épülését szolgálja (1Kor 14,5). 
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a dicsőítés
A katolikus egyházban a kérő, hálaadó, szemlélődő imák mellett megkülönböztetünk 

dicsőítő imaformát is. Ilyenkor a hívek az Urat dicsőítik a hatalmáért, a jóságáért, irgal-
máért. A dicsőítés a karizmatikus megújulásban olyan paraliturgia vagy imaóra, amely 
hasonló, mint egy szentségimádás. De nem a pap dönti el, hogy mit imádkozzanak, 
hanem az az adott közösségtől függ, nem az oltáriszentség van kitéve, hanem hívják a 
Szentlelket, hogy ő imádkozzon bennük. Alapvetően sok-sok dicsőítő szót énekelnek, 
de a dicsőítésbe belefolyik a közbenjárás, felajánlás, imádkoznak másokért, próféciák 
jönnek, nyelveken beszélnek.

A dicsőítés menete hasonló egy szentmiséhez, itt is van bevonulás, bűnbánat, dicsőí-
tés, elmélkedés, áldozati rész. „A legszentebb rész előtt azt énekeljük, hogy Isten Szent, 
amikor megjelenik Jézus, elérkezünk egy imádathoz, amikor az egész közösség át tudja 
magát adni lelkileg, és átszellemültségében annyit tud mondani, hogy Szent vagy. Már 
semmi nem méltó Istenhez, csak a Szent.” 

Azonban itt nincsenek kötött liturgikus részek, hanem egyfajta szabadság uralkodik, 
mindenki a szentlélekre bízza magát, és ahogy elkezd működni a Szentlélek, úgy az a 
testi gesztikulációban is megmutatkozik.

A dicsőítés menete felfogható egy templom szimbolikus felépítéséhez hasonlóan. „Be-
lépünk a kapun, megnyitjuk a szívünket, hívjuk a Szentlelket, megpróbálunk ráhango-
lódni. Tudatosítom, hogy akarok dicsőíteni, hogy itt vagyok, fontos az akarat, hogy én 
akarok imádkozni”.

Továbbhaladva a templomban, egyre jobban Isten felé fordulnak, amikor dicsőítik Jé-
zus Krisztus megváltó művét. Újra felfedezik, hogy ők csak emberek, hogy „Jézus meg-
halt értünk”, egyre jobban betérnek az Isten jelenlétébe, és végül egy imádattá alakul 
az ima, testükkel, lelkükkel leborulnak az Isten elé. Ekkor már a szent részben az oltár-

1. ábra: A dicsőítés menete
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nál vannak; ilyenkor kaphatnak különböző kegyelmeket, adományokat, amikor már 
sehogy nem tudják kifejezni, hogy milyen az, hogy Szent, akkor jön közbe a nyelv ima, 
más nyelven kezdik el dicsőíteni az Urat. Nem tudnak szebbet, nagyobbat mondani 
Istennek, és a Szentlélek kezd el bennük imádkozni, ilyenkor titkos dolgokat, misztéri-
umokat mondanak ki, amit ők maguk sem értenek.

A testi gesztikuláció (2. ábra) szerepet játszik abban, hogy miképpen fogadják be a 
szentlelket, mennyire tudják magukat átadni Istennek. A testi gesztusok évezredek óta 
jelen voltak, mert az ember test és lélek. Ahogy a főparancs is mondja: Szeresd Uradat, 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! (Mk 12,30).

Ahhoz hogy teljesen át tudják magukat adni Istennek, ahhoz az egész lényükkel kell 
imádkozni, nem elég csak gondolatban mondani. Az imának szívből kell szólnia, és ezt 
az egész lényükkel kifejezhetik, a testi gesztusok segítik őket arra, hogy megnyíljanak 
az Isten felé.

A zárt imádság az összeszedettséget, figyelmet, alázatot szimbolizálja. A kitárt kéz pe-
dig azt jelképezi, hogy nyitottak teljesen az Istenre, nyitott a szívük, hívják a Szentlelket, 
hogy töltse el őket.

„Amikor megtapasztalom a szentlelket, lelkes leszek, Isten iránt kifejezhetem kézzel-
lábbal, bármely szóval a szeretetemet, körülvesz a szentlélekben való szabadság”.

A dicsőítéseken gyakran projektorral van kivetítve a szöveg, színes háttérképekkel, a 
szívhezszóló dallamvilág pedig különös élményt nyújthat, lelki megnyugvást eredmé-
nyezhet. Alapvetően a zene tulajdonsága az, hogy az érzelmekre hat, és az érzelmek által 
megnyitja a szívet az Isten felé.

A dicsőítés azonban nem éri el a célját, ha az csak egy „érzelmi masszírozás”, ha va-
lakinek csak az a vallási élménye a dicsőítésben, hogy szép a zene, megindító a szöveg, 
de a hitében nem történik változás. A zenének szólnia kell a lélekhez és hithez, meg kell 

2. ábra: Testi gesztikulációk
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ragadnia. Sokan csak a felszabadító, szép élményt keresik, és nem imádják Istent, azon-
ban a cél a tüzesség elérése.

Párhuzamot vonhatunk a dicsőítés és a gitáros misék között, megvizsgálhatjuk, hogy 
miben más egy dicsőítés, miért ad több élményt? A válasz a Szentlélekben és annak sza-
badságában lehet, míg a szentmisén a liturgia betartása miatt kötöttségek vannak, addig 
a dicsőítésnél mindent szabad, nincs megbeszélt éneksorrend, bárki letérdelhet, széttárt 
karokkal imádkozhat, az énekeket hosszasan lehet énekelni, nincs kötött időtartam. 
Van idő az elmélyülésre, önmagukba fordulásra, megérintheti őket a szentlélek. Ezáltal 
sokkal nagyobb élményben lehet részük, mint pl. egy szentmisén.

Fontos hogy milyen a zenészcsapat, tőlük is függ, hogy mennyire tudják bevonni a 
közösséget. 

Egy külső szemlélődő számára a dicsőítés egy koncertnek tűnhet, azonban nem az, 
mert egy koncerten az emberek hallják a zenét, a zene valamilyen érzelmeket vált ki 
belőlük, ennek megfelelően tapsolnak, letargiába esnek, őrjöngnek, és a dicsőség a fellé-
pőkre száll. Viszont itt a zenekar csak szolgálóként vállal vezető szerepet, közvetítenek, 
mint pl. egy szentmise esetében a kántor, aki előénekel, a hívek pedig megismétlik azt.

Ez igaz a szentmisén szolgáló gitáros zenekarra is, ők sem koncerteznek, azonban ők 
a dalokat imádságként játsszák el, nem dicsőítésként, követniük kell e liturgiát, meg-
zenésített miserészeket énekelnek. Nem játszhatnak hosszadalmasan egy dalt, illetve 
általában előre megbeszélik, hogy ki, mit, mikor, merre, meddig játszik és énekel, ezáltal 
pedig van egy kötöttség, korlátozottság.

A dicsőítés ezzel szemben szabad, a zenészek nem beszélnek össze, hanem a Szentlé-
lekre hagyatkozva játszanak, sokszor nincs előttük kotta, hanem hagyják, hogy a Szent-
lélek vezesse őket, és szívből játszanak. A dicsőítésben megjelenik az ismétlődések által 
az ősi imaforma, a szemlélődés is. Hasonlóan, mint a Taizé imában, ismételhetik Jézus 
nevét, amelynek már a kimondása átmoshatja a lelket. 

A Taizé imaformában is ugyanez a keresztény áramlat van, amikor kimondanak egy 
hittitkot pl. Crucem Tuam, (Jézus Krisztus keresztje által megváltotta a világot), ezt 
kimondva újból és újból, éneklik, szemlélik ezt az igazságot, ami egyre mélyebb és mé-
lyebbre viszi őket. Egy szépen elénekelt Taizé ének olyan, mint a dicsőítés, pl. „Áldott 
légy Uram!”, mely dicsőítő szöveg is.

A gitáros miséhez képest a dicsőítők egy dalt 10–20 percig is énekelhetnek, egyre erő-
sebben, egyre mélyebben. Ez megnyitja a szívükben lévő gátakat, így megvallják Jézus 
Krisztus uralmát.

.A dicsőítők mindegyik dalt imádságként énekelik, de az nem akar különösebbet ta-
nítani, nem akar más érzéseket, gondolatokat kelteni, mintsem Isten felé irányuljon.

„Dicsőítsük, Jézus megváltását mondjuk ki, az ő uralmát és valljuk meg, hogy ő jó-
ságos, dicsőséges Szent, ezzel menjünk be az Isten jelenlétébe, Ez a Szentlélekben való 
szabadságba történjen, ahogyan a lélek fúj, annyiszor és olyan mélyrehatóan énekeljük, 
ahogy a jelenlévő közösség annak a ritmusát fel tudja venni. A dicsőítővezető figyel a 
Szentlélekre és figyel a közösségre is.
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összegzés
A kutatásom eddigi eredményei alapján kijelenthető, hogy a karizmatikus vallási él-

mény népszerűségének titka, hogy közvetlenül megszólítja az embereket. Nincsenek 
kötöttségek és korlátok, egyfajta szabadságot nyújt, ami által az ember teljesen felsza-
badulhat, leteheti a mindennapos problémákat, elmélyülhet. Korszerű zenei nyelven 
fogalmazza meg Isten dicsőségét, az imákat. A híveknek nagyobb részvételt biztosít, a 
zenekar teljesen bevonja őket, egy közösségként dicsőítenek.

Persze sokan elítélően vélekednek pont ezek miatt a jellemzők miatt a mozgalomról. 
Jelen tanulmány nem igazságot kívánt tenni a két tábor között, hanem a mozgalom 
elemzésén keresztül a megismerést és az elfogadást kívánta előmozdítani. 
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ci v il Szerv ezetek mi n t a va l l áSt é S a 
tá r Sa da l m at öSSzekötő hida k

bevezetés
A huszadik századot vallási szempontból a szekularizáció jellemezte. A szekularizáció 

hivatalos jelentése az Idegen szavak szótára szerint pedig a következő: „Világivá tétel; az 
egyház befolyásának visszaszorítására törekvő állami tevékenység.” Ez a meghatározás 
azonban rengeteg további kérdést vet fel, mindenekelőtt pedig azt, hogy vajon önmagá-
ban helyt áll-e ez az értelmezés? Valóban visszaszorulnak a vallások, netán valamilyen 
hatalom nyomására, vagy talál-e magának egyéb utat az emberekhez? Fő kérdésem az, 
hogy léteznek-e olyan szervezetek, amelyek áthidalják a szekularizáció problémáját, va-
gyis azt, hogy napjainkban a vallásgyakorlat létezik is, meg nem is? – ha a hagyományos 
értelmezési keretekből indulunk ki. Talán a civil szervezetek vizsgálata során találhat-
juk meg a választ a kérdésre.

Mindenekelőtt alapfogalmak tisztázásával kezdem a dolgozatom, amik elméleti ala-
pul szolgálnak a kérdés tisztázására.

Szekularizáció:
A társadalomtudományok térnyerésével a szekularizáció folyamata visszafordíthatat-

lanul beindult. Peter L. Berger szerint (Hamilton, 1998) a szekularizáció lehet a vallás 
elutasítása, mint választható opció, illetve a vallási pluralizmus is lehet a szekularizá-
ció elősegítője. Azonban a vallás nem tűnt el a szekularizáció folyamán. Rengeteg kis 
felekezet jelent meg a huszadik században JoséCasanova szavával élve így a vallás nem 
eltűnni látszik, hanem egyszerűen csak „privatizálódik” (Casanova, 1995). Ezek alapján 
a szekularizáció nem a hittől és annak igényétől való eltávolodást jelenti, hanem a val-
lásgyakorlat hanyatlását és az intézményi keretektől való elhatárolódást. A rendszeres 
vallásgyakorlat hiánya nem zárja ki a hit meglétét. Intézményi keretekről kétféleképpen 
lehet beszélni ebben az esetben. Egyrészt elhatárolódás az intézménytől, mint magá-
tól az államtól. Tehát a vallási intézmények nem egymás szerves részeiként működnek, 
mint pl. a Vatikánban, hanem lehetséges többféle viszony az állam-egyház kapcsola-
tára.15 Másrészt értelmezhető ez a kapcsolat magának az egyházaknak az intézményi 
kereteire is. Azaz a szekularizáció során magától intézményi rendszertől távolodik el az 
egyén, nem pedig a hitelvektől. 

15 David Martin szerint öt féle csoportosítás létezik az állam és az egyház viszonyára (Hamilton, 1998)
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Felmerül azonban a kérdés: ha intézményi keretek nem tudják összefogni a híveket, 
akkor milyen kohéziós erő tartja mégis össze őket? Ha magánszférába szorul a vallás, 
akkor milyen közösségi dimenziói lehetnek? Ennek a látszólagos paradoxonnak az elle-
nére ugyanis nagyon is aktívan működnek napjainkban vallási indíttatású szervezetek, 
csoportok. 

eszme és közösség a szekularizált világban
Ahhoz, hogy intézményfüggetlen, ámde mégis sikeres csoportok működjenek, a cso-

port mögött kohéziós erőnek, azaz valamilyen közös eszmének kell állnia. Az eszme 
motivációs erőt jelent egy csoport azonos szándék vezérelte cselekvéseire. Ösztönöz, 
összefog, motivál. Ha valamilyen eszmét képvisel az egyén, akkor elköteleződik az irá-
nyába és cselekvéseit az határozza meg mind a magán, mind a közéletben. 

Max Weber a „közösség” fogalmát a következőképpen fogalmazza meg: „Közös-
ségnek nevezzük a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést… a résztvevők 
szubjekítve átérzett – érzelemiindulati vagy tradicionális – összetartozásán alapuló 
beállítottság jellemzi” (Vercseg, 1993). Az összetartozás érzése tehát magával vonja az 
„együtt levés”-re, így a közös cselekvésre irányuló vágyat is. Azonban, ha az egyén aktí-
van részt vesz a közösség életében, azzal nemcsak a közösség dinamikusságát biztosítja, 
hanem saját önmegvalósítását is. Így nem csak, mint „valaminek a része”, hanem indi-
viduumként is jelen van. A szekularizált világban pedig, ez a kettősség teszi lehetővé, 
hogy, bár az egyén másoktól elkülönülve élheti saját maga által be- és elrendezett életét, 
de emellett lehetősége van közösségbe tartozni úgy is, hogy közben nem adja fel azt, 
hanem bizonyos keretek között bontakoztatja ki személyiségét. 

Mivel a közösséget eszme élteti, dinamikusnak és működőnek kell lennie ahhoz, hogy 
fenn tudja tartani önmagát. Roland L. Warren pontos megfogalmazásában „a közös-
ség valóban értéktartalommal bíró fogalom, s számunkra ez a minőség emberek közös 
és szabadon meghatározott tartalmú cselekvése önmagunk boldogulása, érvényesítése, 
h  elyzetük javítása érdekében, mely közvetve a közjót is szolgálja”(Vercseg, 1993). Eb-
ből az idézetből mindenképp fontos kiemelni az embernek a saját boldogulását célzó 
szándékot, hiszen a szekularizáció folyamán az egyén kiszakad a társadalmi egységből, 
a pluralitás hozományaként önmagát helyezve a köz elé. Warren megfogalmazásában 
pedig ez ember önmaga boldogulásának egyik hozománya a közjó szolgálata. Mivel a 
közjóért való munkálkodás a közösség, szélesebb körben pedig a társadalom kiszol-
gálása, így egy idő után erősen elkülönül a magánélettől a közjó megteremtéséért való 
munkálkodás, habár ez hosszútávon nyilván az egyén érdekeit is szolgálja. Mindezzel 
arra utalok, hogy a közösségben való tevékeny részvétel a könnyed együttlétből munkává 
formálódik át.

A másik nagyon fontos terminológia a „közös és szabadon meghatározott” cselekvés, 
mely a századunkban olyan divatos szabadságeszme megjelenése, ami szintén az in-
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dividuumra utal, az egyént részesíti előnyben. Korlátok nélkül, szabadon dönthet, mit 
képvisel, milyen eszméhez csatlakozik, milyen rendszer mentén éli önálló életét. 

a valláshoz való emberi jog
Az ENSZ által megfogalmazott Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 18. pont-

ja szerint „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsá-
gához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabad-
ságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, 
mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások 
végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”16 A magyar alkotmány szerint pedig: 
„Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog 
magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megvál-
toztatását és azt a szabadságot, hogy vallását… kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mel-
lőzze, gyakorolja vagy tanítsa.”17 A lelkiismereti szabadság minden újkori szabadságjog 
előfeltétele.

A vallás oldaláról sarkalatos jelentőségű a II. Vatikáni Zsinat (DIGNITATIS 
HUMANAE kezdetű deklarációjában) – hiszen a Katolikus Egyház kizárólagosságot 
hirdet – melyen a Katolikus Egyház hivatalosan is elfogadta a vallás szabadságához való 
jogot. Kimondja, hogy személyes választás a vallás melletti felelős és szabad döntés, ami 
elsősorban lelkiismereti alapon történik. Mindemellett természetesen vallja, hogy az 
ember erkölcsi kötelessége, hogy keresse az objektíven igaz vallást.

civil szervezetek
A civil szervezet sem nem állami, sem nem piaci rendszer és alapvetően „jogi szemé-

lyiséggel bíró társadalmi szervezet”. Tehát mivel állami befolyástól mentesek, ezért na-
gyobb a mozgásterük és közelebb állnak a társadalom tagjaihoz. A 2005. évi LXXXVIII. 
Törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységeket folytathatnak a civil szervezetek 
is (fogadó szervezet lehet, azaz „közérdekű önkéntes tevékenységet végzők fogadására 
jogosult szervezet”)18. „A civil szervezetek célja az egyéni és közösségi szükségletek ki-
elégítése, szolgáltatások biztosítása általában a civil szervezetek tagjai, vagy az általuk 
megcélzott célcsoport számára a szolidaritás, az önsegítés, és az önszervezés elve alap-
ján.”19 Tehát az önkéntesség lényege, hogy úgy támogassa a társadalom tagjait, hogy 
nem vár érte cserébe semmilyen ellenszolgáltatást. Végső soron ez a cselekedet megfelel 
a legtöbb vallási eszme számára. 

16  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
17  Magyarország alaptörvénye, 2011
18  http://nonprofit.hu/?q=niok_general/abc/legal/f
19 Nonprofit kutatás 2005.
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civil szervezetek, mint hidak
Hogyan kapcsolódnak össze ezek az előbb elemzett, látszólag egymástól teljesen füg-

getlen fogalmak? Szekularizáció, eszme, közösség, civilek. Tanulmányaim és tapaszta-
latim alapján ezekkel a fogalmi magyarázatokkal támasztom alá hipotézisem: a civil 
szervezetek lehetnek kapcsok, hidak az egyházak és a társadalom között, olyan hidak, 
amik kommunikációs és társadalmi szinten összekötik egymást, a következő módon. A 
„hídnak” három alappillérét fogalmaztam meg:

1. a szekularizáció következtében és egyben annak egyik előfeltételeként elterjedt val-
lási pluralizmus az első pillére az egyházak és a társadalom között létrejövő hídnak. A 
vallási sokszínűség szélesebb választási lehetőséget kínál az egyénnek, többfajtaképpen 
léphetnek kapcsolatba egymással az emberek mind kisközösségi, mind társadalmi szin-
ten. A pluralizmus egyben azt is jelenti, hogy már több féle út is létezik az embereknek 
az egymáshoz való eljutáshoz. A civil szervezetek pontosan erre hivatottak: az államtól 
független módon szolgálni az emberek javát, tenni a közért, az állampolgárokért, a ci-
vilekért. 

Legyen bármilyen eszmei háttérrel rendelkező emberek csoportja, amely létrehozza 
azt, mindegyik szervezet kritériuma a közjó szolgálata. Természetesen rengeteg olyan 
civil szervezet működik, ami mögött semmiféle vallási szervezet vagy meggyőződés 
nem áll, de mindenképp megkönnyíti a megalakulásukat, ha már nem kell egy össze-
tartó „eszmét verbuválni”, hanem előzetes, már meglévő hagyományokra, történelemre 
és rendszerre építve tud alapozni. 

2. a második pillér, az eszme szorosan kapcsolódik az előző gondolatmenethez. A 
közös eszme, mint összetartó erő ugyanúgy szükséges egy szervezet megalakításához 
és későbbi életéhez, mint egy vallásban, egyházban meglévő eszme. Mindkettőnek alap 
építőeleme. 

A közösség – akár vallási, akár szervezeti – életét mozgató eszmének a fennállásuk 
alatt végig fenn kell tartani. Úgyszólván egymást éltető motorok: eszme nélkül nincs 
rendszer és rendszer nélkül nincs eszme. 

Az emberek nem csak saját jogaik érvényesítésére kötelezettek, hanem önellenőrzésre 
is. A társadalom fejlődésének feltétele, hogy a közjó érdekében az érdekeket (az ember 
sajátját és másokét) egymással összhangban valósítsák meg az egyének. Természetesen 
a közjó nem kívánja senkitől a saját érdekeinek a semmibevételét, hanem mindenképp 
annak megvalósítására törekszik.

3. a valláshoz; vallás megválasztásához és gyakorlásához való jog. Ezt abban az érte-
lemben sorolom a civil szervezetek és a társadalmat összekötő kapocs alapjának, hogy 
mindenkinek joga van megválasztani mihez, kihez csatlakozik, mit alkot saját elkép-
zelése alapján. Gyakorlatilag végső soron az eszmerendszer – saját eszmerendszerének 
– intézményesítését legalizálja. 
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Eszme áll az intézmény mögött, mégsem egyház. Intézmény, ami mégsem profitorien-
tált és nem kizárólag önös érdekeket szolgál. Az eszmének pedig nem kell az állam által 
meghatározottnak és befolyásoltnak lennie, ezért a választás szabadságát is megadja. 

összefoglalás
Végül szeretném összefoglalni a három alappillért, hogyan alkot hidat a vallás és a 

társadalom között.
A vallást és a társadalmat dolgozatomban két intézmény képviseli: a vallást az egyház, 

a társadalmat, pedig az azt képviselő állam. A kettő közé helyeztem el a civil szerveze-
teket. 

A pluralizmus a vallás és a társadalom számára: nem csak egy vallás, nem csak AZ 
egyház, hanem sokféle választási lehetőség a társadalom tagjainak a számára. A civil 
szervezetek pedig ennek kapcsán nagyobb teret kaphatnak, mind, mint egy eszme külső 
érdekképviseleti szervei, mind, mint támogatók. Természetesen az érdekképviselet a 
közös eszme terén valósul(-hat) meg ebben az esetben.

Az eszme a vallás és a társadalom számára: az egyház egy eszme követésének intéz-
ményesített formája dogmákkal, hagyományokkal és (esetleg) történelemmel. A civil 
szervezetek esetében is megtalálható a közös eszme, azonban nem maga az eszme intéz-
ményesíttet. Az a tagok, munkatársak között kimondott vagy kimondatlan formában 
van jelen, ami motivációként vagy mozgatórugóként szolgálhat.

A valláshoz való jog a vallás és a társadalom számára az esély megléte, hogy működ-
hessenek többféle formában. Mód a saját hagyománytiszteletre és teremtésre is. A civil 
szervezetek lehetőséget adnak a társadalomban képviselni az egymástól elkülönülten 
működő csoportokat, mintegy kiszélesedett utat nyitva egymás felé. Ebben az esetben 
a civilek úgy működnek, mint szervezet a szervezetért és szervezettel a társadalom ér-
dekében.

Tehát a társadalmi szervek és az egyházi felekezetek közötti hasonlóságok a civil szer-
vezetek tevékenységében képesek összeolvadni, így összehozva a két, társadalmat irá-
nyító pólust. 
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fén y l á nc m agya ror Sz ágért mozga lom

Tanulmányunkban a Fénylánc Magyarországért mozgalmat mutatjuk be, amelynek 
keretén belül első sorban a szegedi tűzgyújtás eseményéről számolunk be, amire 2011. 
december 21-én került sor a Vértó-dombon. Célunk, hogy az általunk megfigyelt jelen-
séget közelebbről megismerjük, legfontosabb elemeit, a kereszténységhez és más val-
lásokhoz, eszmeáramlatokhoz köthető jellegzetességeit felmutassuk, továbbá, hogy az 
eseményen készített interjúk alapján a részt vevő személyek véleményének is hangot 
adjunk. Az interjúk felvételekor elsősorban az érdekelt bennünket, hogy az összegyűl-
tek milyen motivációtól vezérelve látogattak el a tűzgyújtásra, hogyan értékelik ezt a 
megmozdulást, milyen benyomást hagyott bennük ez az alkalom, valamint az, hogy 
milyen más hasonló kezdeményezésen vettek már részt korábban.

i. a mag és a fénylánc
Maga a Fénylánc Magyarországért ünnepségsorozat országos szinten a MAG (Minta-

ként Alkalmazott Gondviselés)20 közösség nevéhez kötődik. A MAG vállalt küldetése, 
hogy a magyar nemzeti identitás vállalásával az emberek gyógyítására legyenek, az ál-
tal, hogy a Gondviselés példáját követik: „A Teremtő mintaként elénk tárta a teremtést, 
és elvárja hogy felnőve Hozzá ránk bízhassa a folytatást. Az emberiség jelentős része mára 
utat tévesztett, és olyan minták alapján teremt, melyet a természet nem használ (mű-
anyagok, szemét, mesterséges radioaktivitás, homoszexualitás, virtuális valóság stb.).”21 A 
MAG közösség azonban az Isten által teremtett természet formáiból olvas, így a Gond-
viselés művét alkalmazva mintaként képes lesz visszatalálni a forráshoz, azaz terem-
tőjéhez. Az önszerveződés természetből vett mintáit alapul véve az élet megélésének 
helyes formáját csakis a közösséggé szerveződés gyakorlatában látja. Az önszerveződő 
közösségeknek pedig, akik a MAG-hoz tartozónak vallják magukat: „…törekedniük kell 
a minél teljesebb önállóságra és önellátásra, hogy a Gondviselés Rendje helyett ne mester-
ségesen kialakított politikai, gazdasági, és társadalmi kényszerek befolyásolják létüket és 
működésüket.”22 

20 A MAG szervezetről és tevékenységéről a következő weboldalról tájékozódtunk:
http://www.magtar.hu/
Letöltés ideje: 2012. március 1.
21 Mintaként Alkalmazott Gondviselés (MAG) program
http://www.magtar.hu/
Letöltés ideje: 2012. március 1.
22 Uo.
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A nemzeti összefogás egyik szimbolikus aktusa kívánt lenni Fénylánc Magyarország-
ért elnevezéssel ez az országszerte megvalósuló ünnepséglánc is, melynek központi he-
lye a Börzsöny Szent-Mihály hegye volt. 2011. december 21-én 17 órai kezdettel ugyanis 
ott gyújtottak először tüzet, és ennek fényét „adták tovább” a szomszédos hegycsúcsok-
ra, vagyis a környező magaslatokon is egy-egy kis csapat gyújtotta meg a maga tüzét, 
mintegy válaszként. Azok számára pedig, akik a térben való távolság miatt nem láthat-
ták a fel-fellobbanó fényeket, számukra azt tanácsolták a szervezők, hogy válasszanak 
valamilyen magaslati helyet a környezetükben, vagy tegyenek ki egy gyertyát az abla-
kukba, és este hat órakor imádkozva, lélekben fejezzék ki kapcsolódási szándékukat az 
ünnepséghez. 

Ily’ módon a tél sötétjében meggyulladó láng a testvéri összetartozás jelévé válik, és az 
új ember megszületésének reményét közvetíti. 

A Fénylánc Magyarországért mozgalom weboldaláról23 arról is informálódhattunk, 
hogy a szervezők hogyan is képzelték el az ünnepség lebonyolítását. Géczy Gábor fogal-
mazta meg ezt a listát a MAG közösség nevében. A fény-ünnepség szertartásának leg-
főbb alapelve, hogy semmiféle olyan jellegű cselekmény ne történjen, amely elválasztja 
az embereket egymástól, amely sérti a megjelenteket vallásukban, emberségükben. Eb-
ből az elsődleges kritériumból is érzékelhető, hogy a legfőbb cél: az egység megterem-
tése.

A szertartás „forgatókönyvét” illetően a következő javaslatok születtek, melynek ma-
radéktalan betartására senkit sem köteleztek:

Legyenek a szertartásnak közösségi (mindenki által énekelt vagy mondott részei), és 
egyéni (szertartás vezetője által elmondott) részei is, mint a templomban

Fontos, hogy a résztvevők a tűz körül körben helyezkedjenek el
Tűzgyújtáskor javasolt, hogy fogják meg egymás kezét!
Lehet a „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok…” népdallal kezdeni a szertartást
A tűz meggyújtása alatt a Miatyánkot imádkozzák, hiszen „az egész Fénylánc egy ha-

talmas közös ima”
A szertartás vezetőjének feladata, hogy néhány gondolatban megköszönje az elmúlt 

évet (hogy magyarnak születtünk, ezen a mesés tájon élhetünk és ezekben a nehéz, em-
berpróbáló időkben is sikerült egymásra találnunk).

Ezután 3 perces imacsend következik, amelyben mindenki magában megfogalmaz-
hatja az új esztendőre szánt kéréseit.

„Feljött immár a csillag, keljenek fel, kik alusznak…” kezdetű népdal eléneklése
A közösség kérései hangozzanak el ezt követően, amelyet a közösség önmaga, nemze-

te és a világ számára fogalmaz meg. „A szertartás vezetője itt nagyon észnél legyen, mert: 
»Kérj, és megadatik!«” 

23 Fénylánc Magyarországért mozgalom weboldala:
http://fenylanc.uw.hu
Letöltés ideje: 2012. március 1.
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„Isten áldja meg a magyart, tartson vele míg a föld tart…” kezdetű ének eléneklése, 
mert „ ez is egy mindenki által vállalható, közös kérés az Istenhez”

„Egy kis asztalkán (oltár, Úrasztala) elhelyezett kenyérből vesz mindenki, a vörösbor 
körbe jár egy kehelyben (értse mindenki úgy, ahogy akarja)”

Végül népdalok éneklése, kötetlen beszélgetés következhet.
Pontban 6 órakor a Himnuszt éneklik a Fénylánc minden pontján, hiszen most: „nem-

zeti imánk újra összeköti nemzetünket”
Az est további részében lesznek, akik virrasztanak, megvárják a napfelkeltét, ez he-

lyenként eltérő lehet. Viszont mielőtt még mindenki szétszéledne, Géczy Gábor az 
„Erdő mellett estvéledtem” kezdetű dal éneklését javasolja.

Utolsó megjegyzésként az áll a leírásban, hogy mindenki vigyen magával komatálat, 
italkóstolót, meleg holmit, és szükség esetén tüzelőt. Arra is külön felhívják a figyelmet, 
hogy mindenki mindent hagyjon rendben maga után, ne szemeteljenek, és gondoskod-
janak arról, hogy egy csapat másnap ellenőrizze a szertartás helyszínét.

2. kép: A Magyar Életfa a 
szegedi Vértó-dombon

3. kép: A Székely Himnusz 
Emlékmű a szegedi Vértó-

dombon
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ii. a szegedi tűzgyújtás
A helyi főszervező Apró Juhász János volt, aki a szegedi Független Városi Szövetség 

Magyar Egyesület elnöke. Az eseményen hozzávetőlegesen 15 fő vett részt, korukat te-
kintve szinte minden korosztály képviselve volt. Megtalálható volt köztük fiatal házas-
pár, aki a gyermekét is magával hozta, de 60 év körüli emberek is megjelentek. 

A szegedi ünnepség helyszíne a Vértó-domb volt, a város egyik legnagyobb 
panelnegyedének a kellős közepén szent helyként kialakított domb. A következő ele-
mekkel találkozhatunk itt: Magyar Életfa (1. kép), melynek kapcsolata van az Éggel. 
Ezen az Életfán találhatjuk a Szentháromságot: az Atyát, az Anyát és a Fiút. Továbbá 
fából faragott szobra áll ezen a magaslati helyen Szent László Királyunknak, Attila Ki-
rályunknak, Nimrúd Apánknak, illetve Árpád Apánknak az ábrázolásával. A Magyar 
Oltár oldalain – amely a Fény Oltára is egyben – Kölcsey Himnuszának versszakait 
olvashatjuk. Mellette a Székely Himnusz Emlékmű (2. kép) kapott helyet egy turul fa-
ragás társaságában, melyet a felvidékiek állítottak. 2010. augusztusában egy háromna-
pos rendezvény – ez volt az I. Székely-Magyar Világtalálkozó Szegeden – keretében 8 
székely kaput állítottak fel a „Vértói Kurgánra” – ahogyan Apró Juhász János nevezi a 
„szent helyet”.

iii. a szegedi rítus leírása
Az ünnepség 18.00 órakor kezdődött, azonban odaérkezésünkkor, mintegy fél órával 

korábban már Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület veze-
tője elsősorban a magyar történelmet tematizáló beszédet mondott. Ekkor már elkezd-
tek összegyűlni az emberek, mintegy 8–10 fő jelent meg a helyszínen, de időközben még 
érkeztek néhányan. 

Apró Juhász János beszédében buzdított, hogy a magyaroknak fel kell szabadulniuk 
az elnyomás alól. Elsősorban a „globalista erők, és hazai kiszolgálóik” tevékenységeképp 
megnyilvánuló nyomásról beszélt, amely megosztottságot szül a magyarságon belül, ab-
ban a népben, amely „ősidők óta egy öregisten atyjának hitében él és az ősi törvénye a kis 
és nagy család, a nemzet egy anyajogát, mint legfelsőbb élet törvényét gyakorolja”24 Apró 
Juhász János hosszan beszélt elmarasztaló hangon Szent István királyról is, aki elmon-
dása szerint ránk erőszakolta a zsidó-kereszténységet. Szólt arról a tervről is, miszerint 
hamarosan Koppánynak fognak szobrot emelni a Vértó dombon. Szavaiból a magyar 
nemzet iránti elköteleződés sugárzott, mivel a teljes nemzeti összefogást, a magyar érté-
kek megőrzését tekinti alapelvének. 

24 Az idézett részlet Apró Juhász János: Kürtjel Szögedről című bejegyzéséből való, amely a Független 
Városi Szövetség Magyar Egyesület weboldalán olvasható:

www.fvszme.hu/
Letöltés ideje: 2012. március 1.
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A beszéd után következett a tűz meggyújtása. A résztvevők megfogva egymás kezét 
körbeállták a tüzet, miközben lótuszvirág alakot formáltak. Ekkor a Magyar Himnuszt 
és a Székely Himnuszt közös eléneklése következett.

Nemzeti énekeink után Hegyközi Mária Magdolna vezetésével – továbbra is fogva 
egymás kezét – egy rövidebb meditációban volt részünk, melyhez a következő instruk-
ciók társultak: „[…] a maja próféciák szerint és más szertartások szerint ma születik meg 
az új ember, a fény ember. Most a napforduló energiái által a fényember megszületése 
van bennünk. Koncentráljunk arra, ahogy csukva van a szemünk, hogy szép fényesek 
vagyunk. Hogy örömben vagyunk magunkkal, a szeretteinkkel, a családunkkal. És na-
gyon-nagyon fontos, hogy kiengedjük az összes békétlenséget magunkból. Segít most ez a 
tűz elégetni az összes békétlenséget magunkban. […] Olyan gondolatokat kérünk mind-
annyian a mennyei atyától, hogy le tudjuk tenni a múltat, egyre jobban meg tudjuk élni 
a szeretetet és a harmóniát, és minden olyan tulajdonságot el tudjunk engedni, amin már 
túl vagyunk. Most képzeljük el, hogy csöndben maradunk, és most csak ezzel az elenge-
déssel foglalkozunk. Csukjuk be a szemünket! Koncentráljunk a tűzre! Koncentráljunk 
a szívünkre és a légzésünkre! És képzeljük el, hogy most a fáradtságunkat belefújjuk a 
tűzbe, hogy elégesse, kiégesse belőlünk! Belefújjuk a haragunkat a tűzbe, hogy kiégesse, el-
égesse belőlünk. Belefújjuk a félelmeinket a tűzbe! Engedjük el az összes félelmet bennünk! 
Az összes kétségbeesést engedjük ki! A dühöt és más olyan negatív tulajdonságot, amitől 
szeretnénk megszabadulni. Mindenki tudja a saját maga életét, mindenki tudja, ismeri a 
saját maga karmáját. Ez most teljesen egy egyéni, hogy még ki mit szeretne elengedni és 
felajánlani ennek a szent tűznek. Viszont a tűz energiából kérjünk erőt, ahhoz, hogy ki 
tudjuk alakítani azt az új fénytestet, amely szükséges az új ember megszületéséhez.”

A meditáció után már elengedtük egymás kezét, és csak álltunk a tűz körül és me-
legedtünk. Közben Hegyközi Mária Magdolna dobolt, énekelt. A dobra rovásírással a 
neve volt ráírva, illetve a horoszkópjának megfelelő jel az aszcendenssel együtt.

Már az éneklés alatt is kötetlen beszélgetések alakultak ki a résztvevők között, amit 
egy csoportkép készítése szakított meg egy rövid időre (3. kép). A beszélgetések viszony-
lag hosszan folytatódtak, mintegy fél órán át folyt a társalgás. Időközben egyesek lassan 
eltávoztak, mivel az ünnepségnek nem volt több „kötött formájú” része.

Összesítve tehát és pontokba foglalva a következő részei voltak magának az ünnep-
ségnek:

a tűz meggyújtása• 
tűz körül Himnusz és Székely Himnusz éneklése• 
egymás kezét megfogva, könyörgés, energia hívása• 
dobolás, ének.• 
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iv. a szegedi szertartás menetének összehasonlítása az ajánlással
Míg a Fénylánc Magyarországért mozgalom a napforduló megünneplésére vonatko-

zó instrukciói között számos keresztény valláshoz kötődő elem beiktatására is buzdí-
tott, sőt, elsősorban ezek a keresztény vallásos magatartással rokon jegyek határozták 
meg a rítus menetét (pl.: a szertartásnak legyenek közösségi és egyéni részei, mint egy 
templomban; Miatyánk elimádkozása, könyörgések, imacsend, oltárra helyezett kenyér, 
körbe járó kehely; virrasztás), addig Szegeden sokkal eklektikusabb volt a tűzgyújtás 
szertartásának folyamata.

Több keleti vallásokhoz kapcsolódó fogalom is elhangzott, illetve olyan szavak, ame-
lyek nem is igazán köthetők egy meghatározott eszmerendszerhez, inkább a manapság 
egyre nagyobb teret hódító ezoterikus-holisztikus világszemléletet közvetítő nézetek-
ben jelennek meg, mint például: karma, maja próféciák, fényember, fénytest, energiák, 
horoszkóp, előző élet. Az iránymutatáshoz képest egyetlen népdalt sem énekeltünk, és 

3. kép A tűzgyújtási utáni csoportkép a szegedi Vértó-dombon
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bort és pogácsát is csak egy középkorú hölgy hozott, aki a közelében álló néhány embert 
kínálta meg belőle.

v. a megjelentek motivációja
Több embert megszólítottunk az odalátogatók közül. Arra a kérdésre, hogy miért jöt-

tek, honnan értesültek erről az eseményről a következő válaszokat kaptuk:
Egy 30 év körüli férfi azért jött el, mert gyermekkori élményeit idézi ez a helyszín, 

ugyanis az unokatestvérei erre felé laknak, és itt sokat játszottak régen: horgásztak, 
szánkóztak. Azonban a Vértói dombnak ez a szakrális formája sem idegen tőle, hiszen 
ez a hely nyugalmat áraszt, akár csak az Attila-domb, ahol szintén járt már, de meg-
fordult a Magyarok Világtalálkozóján is, és Budapesten Szabadegyetemre is járt, ahol 
többek között Magyar András is előadott.

Egy középkorú hölgy az interneten talált rá a Fénylánc kezdeményezésre. Az egész 
szertartás menetét áttanulmányozta, és hozott is magával bort, pogácsát. Azért jött, 
mert a szíve ezt diktálta, fontosnak tartotta, hogy itt legyen, ezért jött el: „Tényleg a 
cselekvés a legfontosabb dolog most, akármilyen formában. Sajnos én a magyaroknál azt 
látom, hogy sokan belemennek abba, hogy a külső dolgokban, a rosszat és a jót is a külső-
től várják. És akkor ez így elviszi az energiájukat. Viszont biztos, hogy nem mindenkinek. 
Pontosan az a céljuk, hogy te ne tudjál jelen lenni. Hogy szokták mondani? A jelenlét. A 
jelenlét az azt jelenti, hogy jelen vagyok rajta.”

Mások erre a kérdésre a következő választ adták: „Hát a hazaszeretet, de nem is a ha-
zaszeretet, mindenki szereti a hazáját, inkább az összefogás, az a célunk. Én úgy érzem, 
össze kell fognunk (…)”, továbbá az a kijelentés is többször elhangzott, hogy: „Fel kell 
ébreszteni a nemzetet, mert elnyomnak minket.”

Egy 30–35 éves apuka két gyermekével jött ki a szomszédos lakásból, mert a gyere-
kek meglátták a tüzet a konyhaablakból, a hóesésnek is örültek, ezért ki akartak jönni. 
Egyébként a férfi részt vett már máskor is a Független Városi Szövetség Magyar Egyesü-
let által szervezett alkalmakon. 

Egy középkorú férfi, aki a tüzet gyújtotta, korábban már tagja volt a MAG-nak, de 
később ott hagyta őket, mert úgy érezte, hogy „üzletet csináltak céljaikból”. Azonban 
kijárta Szent Korona Értékrend Akadémiát25 is.

Összegezve a fenti megnyilatkozásokat a következő érvelési séma érvényesül a meg-
kérdezettek válaszaiban: 

25 A Szent Korona Értékrend Akadémia célja, hogy olyan „gondoskodó Magyarországot” hozzon létre, 
amely a „Szent Korona értékrend szerint” egyfajta „szabad alkotmányt” követ. Értékszemléletének kö-
zéppontjában a magyar nemzet védelme áll, a testvéri összetartás elősegítése. A Szent Korona Értékrend 
megfogalmazója dr. Halász József. 

Vö. Szent Korona Értékrend Akadémia weboldala:
http://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademia.html
Letöltés ideje: 2012. március 1.
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Rossz világban élünk, amelyben a globalizáció vagy a politika gátolja a nemzeti ösz-
szefogást.

A magyar ember maga is olyan, aki hajlamos a széthúzásra.
Ebben a helyzetben sem szabad feladni, cselekedni kell, fel kell vállalni, amit gondo-

lunk, ki kell állni a jó mellett, csak az számít igazán.
Ez a mai este a cselekvésnek, az összefogásnak a szeretetnek a példája. Bár csak egy 

maroknyi ember jött össze, de ez is csoda, ez is számít, ez is öröm most.

vi. következtetés
Tanulmányunk első fejezeteiben bemutattuk a MAG közösséget, felvázoltuk a Fény-

lánc Magyarországért Mozgalom fontosabb célkitűzéseit, majd részletesen bemutat-
tuk a 2011. december 21-én a szegedi Vértó-dombon megszervezett tűzgyújtás rítusát. 
A bemutatás során részletes képet próbáltunk adni a szertartás menetéről, jellegéről, 
főbb elemeiről, amelyhez összevetési alapként is szolgáltak a Fénylánc Magyarország-
ért Mozgalom által megfogalmazott alapelvek. Láthattuk, hogy a szegedi szertartás, ha 
minden rituális aktusában nem is, de alapelvében megvalósította a kezdeményezés cél-
ját: a nemzeti összefogás érzésének erősítését a megjelentekben.

Kutatásunk szempontjából azonban sokkal jelentősebb volt azt megfigyelnünk, hogy 
ténylegesen milyen valláshoz, eszmeáramlathoz kapcsolódó elemekkel találkozhat-
tunk, illetve, hogy a résztvevők milyen indíttatásból jöttek el erre az alkalomra, mit 
éltek ott át, hogyan értékelik magát a szertartást, mit jelent ez számukra. A szertartás 
során használt szavak első sorban ezoterikus-holosztikus szemlélet tükröző kifejezések 
voltak, pl. fényember, maja próféciák. Mindemellett keresztény elemekkel is találkoz-
hattunk, pl. Miatyánk elimádkozása, Szent Mihály arkangyalhoz is mondtunk könyör-
gést a meditáció alkalmával. A magyar történelmi múltból vett elemek első sorban Apró 
Juhász János beszédében jelentek meg (pl. Szent István kontra Koppány), de maga a 
helyszín is számos magyar történelmi alakot és eseményt jelenített meg szoboralakjai 
által, a székely kapukkal, a feliratokon a rovásírás használatával.

Megállapítható tehát, hogy több vallás és eszmeáramlat elemei, szófordulatai meg-
jelentek; a résztvevők számára első sorban a tettnek, összefogásnak, kiállásnak volt a 
legnagyobb értéke; az egybegyűltek véleménye szerint a reménytelen helyzet ellenére is 
bátorító annak ténye, hogy néhány ember összejött erre a szegedi tűzgyújtásra – amint 
ez a megkérdezettek megnyilatkozásaiból kiderült. 
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a h a l á lbü n teté S k er e Sztén y m egítél é Se

i. bevezetés
A halálbüntetés egyidős az emberiséggel. A társadalmi együttélés kezdetei óta kö-

vetkezetesen alkalmazták, mint igazságos büntetést a legsúlyosabb bűnök elkövetőivel 
szemben. Mára ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Az emberi jogok forradalmának 
hatására a XX. század második felében a világ országainak kétharmada eltörölte a halál-
büntetést, ám a halálbüntetést továbbra is alkalmazó országokban is komoly társadalmi 
viták zajlanak a halálbüntetés igazságosságát és preventív jellegét illetően. 

A kapitális szankció morális vetülete és a társadalmakra gyakorolt hatása miatt a ka-
tolikus Egyház köteles eleget tenni annak az elvárásnak, hogy állást foglaljon a kérdés-
ben. Az Egyház által kifejtett mai nézőpont azonban korántsem egyezik a történelem 
folyamán képviselt nézeteivel.

ii. történeti áttekintés
A Bibliát kinyitva, már a Teremtés könyvében találhatunk utalást a halálbüntetésre.26 

Továbblapozva láthatjuk, hogy a halálbüntetés a mózesi törvényekben széleskörű legi-
timációt nyert. Ugyanis abban a korszakban következetesen alkalmazták a talio elvet, 
amely „mint büntetés elv azt a követelést fejezi ki, hogy az elkövető azonos hátrányt 
szenvedjen azzal, akit sértett.”27 Ennek értelmében az emberöléssel szemben kiszabható 
egyetlen igazságos büntetésnek a halálbüntetést vélték, ám a mózesi törvények szerint 
halállal kellett sújtani a többi súlyos bűntettet is, így a szülőkkel szembeni engedetlen-
séget (vagyis a szülők bántalmazását, illetve megátkozását), a paráznaságot, a házasság-
törést, az istenkáromlást és több más vallási bűnt.28,29 

Felvetődik azonban a kérdés, hogy ezek a rendelkezések miként állhatnak összhang-
ban a Tízparancsolat ötödik parancsolatával, a „Ne ölj!”-jel? Hiszen ha egy halálos íté-
letet végre kell hajtani, akkor valakinek szükségszerűen meg kell szegnie az ötödik pa-

26 Isten a vízözön után megáldotta Noét és a fiait, és – többek között – ezt az intelmet adta nekik: „Aki 
embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert.” (Ter 9,6)

27 Mezey Barna (2007): Magyar Jogtörténet. Osiris Kiadó, Budapest. 309. o.
28 Lásd Tóth J. Zoltán (2010): A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörté-

nete. Századvég, Budapest. 22–31. o. Lásd még Magyar Katolikus Lexikon (1998). Szent István Társulat, 
Budapest. IV. k. 517–520. o.

29 Az Ószövetségben található egyébként a talio elv egyik legszemléletesebb és legtöbbet idézett megfo-
galmazása, amit gyakran használnak a talio elv szinonimájaként is: „Életért életet, szemet szemért, fogért 
fogat, kézért kezet, lábért lábat!” (MTörv 19, 21)
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rancsot. Ezzel kapcsolatban napvilágot látott egy olyan feltételezés, miszerint az ötödik 
parancsolatot tévesen fordították le, és „Ne ölj!” helyett sokkal inkább a „Ne gyilkolj!” 
kifejezést lenne célszerűbb használni.30 A „gyilkolás” kifejezés ugyanis egy egyenes 
szándékkal elkövetett, célzatos magatartást feltételez, míg az „ölés” egy sokkal tágabb 
fogalom, amely a szándékosságot és a gondatlanságot egyaránt felöleli..31

Jézus Krisztus szembemenve a mózesi tanításokkal, a talio elv alkalmazását háttérbe 
kívánta szorítani és helyette a feltétel nélküli megbocsátást kívánta érvényre juttatni. 
Ennek hangot is adott a hegyi beszéd során.32

A halálbüntetés újszövetségei vonatkozásait tárgyalva mindenképpen említést érde-
mel az egyik újszövetségi történet, amelyben Jézust próbára teszik a farizeusok: egy 
házasságtörő asszonyt visznek elébe, és megkérdezik, hogy szerinte megkövezést érde-
mel-e. Ezzel akarták tőrbe csalni, ugyanis abban az időben csak a császári helytartó en-
gedélyével lehetett halálos ítéletet végrehajtani. Ha megkegyelmezett volna neki, azzal 
pedig a mózesi törvényeknek szegült volna ellen. Jézus azonban igen bölcsen hárította el 
a csapdát.33 Így végül sikerült megmentenie a házasságtörő asszonyt a kivégzéstől.34

A halálbüntetést támogató keresztények az előbb említett újszövetségi idézetekkel 
szemben gyakran hivatkoznak Jézus Pilátus előtt mondott szavaira, amikor Jézus kije-
lentette, hogy Pilátus hatalma is Istentől származik.35 A másik fő hivatkozási alapjuk Pál 
apostol rómaiaknak írt levele, amelyben az állam felsőbbsége iránti engedelmességre 
szólítja fel a híveket, ugyanis az állam hatalmát Istentől származónak véli. Az idézett 
szövegrészletből le lehet vonni azt a következtetést, hogy Pál apostol nem zárta ki egy-
értelműen a halálbüntetés alkalmazásának lehetőségét.36 

30 Nemcsak a magyar bibliafordítók között merült fel ez a kérdés, hanem az angol nyelvterületen is 
viták zajlanak a „thou shalt not kill” és a „thou shalt not murder” használata között, illetve a német nyelv-
területen a „du sollst nicht töten” és a „du sollst nicht morden” kifejezések használata között.

31 Lásd Tóth J. Zoltán (2010), 30. o.
32 „Hallottátok a parancsot: szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok 

ellent a gonosznak. Aki megüti jobb arcodat, annak tarts oda a másikat is! (…) Hallottátok a parancsot: 
Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, 
és imádkozzatok üldözőitekért!” (Mt 5,38–39; 43–44)

33 „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” (Jn 8,7)
34 Jézus végül a következő szavakkal küldte el az asszonyt: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vét-

kezzél!” (Jn 8,11)
35 „Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon 

bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem 
volna hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” 
(Jn 19,10–11)

36 „Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az Istentől, ami van, 
azt Isten rendelte. Ezért aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene. Az ellenszegülő 
pedig magára vonja az ítéletet. A felsőbbség nem arra való, hogy a jótettől ijesszen el, hanem a rossztól. 
Azt szeretnéd tehát, hogy ne kelljen a hatalomtól tartanod? Tedd a jót és megdicsér: Mert az Isten eszköze 
a javadra. De ha gonoszságot művelsz, rettegj, mert nem hiába viseli a kardot. Isten eszköze, hogy a go-
nosztevőt megbüntesse.” (Róm 13,1–4)
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Ezenkívül gyakran megemlítik még Ananiás és Szafira esetét, akiket kétszínűségük 
miatt Péter tulajdonképpen halálra ítélt.37

Az ókori római keresztényüldözések hatására az ókeresztény egyházatyák megalkot-
ták az ecclesia non novit sanguinem-elvet, amelynek értelmében az egyház nem onthat 
vért. Ezt a princípiumot egyfajta intelmül szánták a jövő nemzedéknek.38

Szent Ágoston „Isten városáról” című művében, az első könyv XXI. fejezetében, 
„Azon kivégzésekről, melyek a gyilkosság alól kivétetnek” cím alatt bővebben tárgyalja 
a halálbüntetés kérdését. Ő arra a megállapításra jutott, hogy vannak olyan esetek, ami-
kor az emberölés nem számít bűnnek, így például a halálos ítélet végrehajtása vagy az 
Isten akaratából történő hadviselés.39

A XII. századi, dél-francia eretnekmozgalom, a valdens mozgalom újító gondolatai 
között találkozhatunk a halálbüntetés eltörlésének eszméjével.40 III. Ince pápa válasza 
a valdensek ezen álláspontjára kiválóan szemlélteti a kor uralkodó felfogását: „Kije-
lentjük, hogy a világi hatalom hozhat halálos ítéletet anélkül, hogy miatta halálos bűn 
terhelné, amennyiben a büntetést nem gyűlöletből, hanem törvényes eljárás alapján, 
nem meggondolatlanul, hanem megfontoltan rója ki.”41 Az Egyház hivatalos álláspontja 
évszázadokon keresztül ez maradt. Az 1566-ban kiadott Római Katekizmus tanítása 
szerint az élet és halál feletti rendelkezés jogát Isten az államhatalmakra bízta, és így 
ezen jog használata semmiképpen sem minősülhet gyilkosságnak, hanem ez egyike az 
ötödik parancsolat iránt tanúsítható legfőbb engedelmességnek. Még a XX. század első 
felében is teljes egyetértés mutatkozott a halálbüntetést végrehajtók bűntelenségét ille-
tően az Egyházon belül. Sőt! 1929 és 1969 között a vatikáni büntető törvénykönyvben a 
pápa elleni merénylet büntetési tételei között szerepelt a halálbüntetés is.42

37 Lásd ApCsel 5, 1–11
38 A tévhitek ellenére a középkori inkvizíció idején sem merült feledésbe ez az elv: az inkvizítorok foly-

tatták le a nyomozati eljárást és a büntetőpert, azonban a halálos ítélet végrehajtását világi hatóságoknak 
engedték át.

39 „Mindazonáltal ezen törvény alól, mely a gyilkolást tiltja, némely kivételeket maga az isteni tekintély 
tett azokra nézve, kiknek kivégzését maga az Isten, vagy adott törvénye, vagy bizonyos személyre ideig-
lenesen ruházott nyílt meghagyása által parancsolja. Mert az nem gyilkol, ki a parancsolónak szolgálni 
köteles, hasonló levén a kardhoz, mely az azt használónak eszközűl szolgál. Ennél fogva e törvény ellen: 
„Ne ölj” koránsem vétkeztek azok, kik Isten akaratjából háborút viseltek; sem azok, kik nyilvános hatal-
mat képviselvén, annak törvényei, azaz: az igazságos ész parancsa szerint a bűnösöket halállal büntették. 
(…) Kivéve tehát azokat, kiknek megöletését vagy az igazságot szolgáltató törvény, vagy az Isten maga az 
igazság kútfeje megöletni parancsolja, mindaz, ki embert, akár önmagát, akár mást öl meg, gyilkossági 
bűnt követ el.”Szent Ágoston hippói püspöknek az Isten városáról írt XXII. könyve (1859) – ford. a pesti 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. Boldini Róbert Könyvnyomdája, Budapest. 31–32. o. 
(http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022402/1_0_2_pg_31.html)

40 Magyar Katolikus Lexikon (2007). Szent István Társulat, Budapest. 519. o.
41 DS 795. Denzinger, Heinrich; Hünermann, Peter (1991): Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának 

megnyilatkozásai. Örökmécs Kiadó, 2004, Bátonyterenye. 272. o.
42 Lásd Dulles, Avery (2001): An Exchange on Capital Punishment. First Things: A Monthly Journal of 

Religion and Public Life, 2001/4., Institute on Religion and Public Life.
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A XX. század második felében az abolicionista mozgalmak hatására kezdett felerő-
södni az Egyházon belül is a halálbüntetés-ellenes irányvonal. Gino Concetti, a vatikáni 
félhivatalos lap, a L’Osservatore Romano egyik szerkesztője és a morálteológia egyik 
jeles képviselője így nyilatkozott a lap egyik cikkében: „ … minden emberi élet szent és 
sérthetetlen. Kövessen el bármilyen kegyetlen bűncselekményt is, az elkövető nem vesz-
ti el az alapvető jogát az élethez, mivel az minden embernek veleszületett, sérthetetlen 
és elidegeníthetetlen joga. (…) Ennek a jognak az abszolút jellegét az adja, hogy Isten a 
teremtésnél saját képmására formálta az embert. Nincs olyan erő vagy hatalom, amely 
eltörölhetné vagy elpusztíthatná az emberi életnek ezt a jelentését.”43

iii.  ii. jános pál pápa reformnézetei
II. János Pál pápának köszönhetjük azt, hogy a Szentszék addig megrendíthetetlennek 

vélt álláspontja a halálbüntetést illetően változófélben van. Bár még mindig nem ítéli el 
az Egyház a halálbüntetés alkalmazását nyíltan, de támogat minden olyan törekvést, 
amely e büntetési nem végleges eltörlését tűzi ki célul.

Az 1995-ben kiadott pápai enciklika, az Evangelium Vitae kiemelkedő helyet foglal 
a Szentszék bioetikai iránymutatásai között. Ebben az enciklikában a komoly erkölcsi 
dilemmákat jelentő abortusz és az eutanázia mellett II. János Pál a halálbüntetésről is 
kifejtette a véleményét: 

„(...) a büntetés mibenlétét és mértékét gondosan kell mérlegelni és eldöntetni, s a legsú-
lyosabbat, a halálbüntetést csak végső esetben szabad alkalmazni, amikor a társadalom 
megvédése más módokon nem lehetséges. Ma azonban, amikor a büntetőjog egyre fej-
lettebb, ilyen esetek nagyon ritkák, ha egyáltalán előfordulnak.”44 Az 1997-ben kiadott 
Katekizmus is lényegében ezt a felfogást tükrözi.45 

43 Concetti, Gino: Can the Death Penalty Still Be Considered Legitimate? L’Osservatore Romano. 
1977/12.

A szerző saját fordítása. Az eredeti szöveg: „ (...) life-all human life-is sacred and untouchable. No matter 
how heinous the crimes . . . [the criminal] does not lose his fundamental right to life, for it is primordial, 
inviolable, and inalienable,(...) If this right and its attributes are so ab solute, it is because of the image which, 
at creation, God impressed on human nature itself. No force, no violence, no passion can erase or destroy it.”

44 Evangelium Vitae (1995), 56. II. János Pál pápa megnyilatkozásai: pápai dokumentumok (1978–
2005). Szent István Társulat, 2005, Budapest. 165–249. o.

45 „Az Egyház hagyományos tanítása – a tettes kilétének és felelősségének teljes bizonyítását föltéte-
lezve – nem zárja ki a halálbüntetéshez folyamodást olyan esetekben, amikor ez az egyetlen járható út 
az emberek életének hatékony megvédésére a jogtalan támadóval szemben. Ha pedig a vérontás nélküli 
eszközök elegendők a támadó elleni védekezésre és a személyek biztonságának megőrzésére, a hatalom 
ezekre az eszközökre korlátozódjék, mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét javainak és inkább 
összhangban állnak az emberi személy méltóságával. Napjainkban ugyanis, mivel az állam olyan lehető-
ségekkel rendelkezik, melyekkel hatékonyan tudja büntetni a bűntényt, ártalmatlanná téve elkövetőjét, 
anélkül, hogy véglegesen megfosztaná a jobbulás lehetőségétől, a tettes kivégzésének szükséges volta „im-
már nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul.”A Katolikus Egyház Katekizmusa (2009), 2267. Szent István 
Társulat, Budapest. 581–582. o.
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A 2001-ben Strasbourgban ülésező Első Halálbüntetés-ellenes Világkongresszushoz 
címzett nyilatkozatában a Szentszék nyíltan kifejezte az abolícionista mozgalom irán-
ti elkötelezettségét: „ Valószínűleg még soha nem volt annyira szükséges az emberi élet 
méltóságának általános tisztelete és felbecsülhetetlen értékének felismerése, mint most. A 
Szentszék elkötelezte magát a halálbüntetés eltörlésére irányuló törekvésben, emberi élet 
– minden fejlődési szakaszt érintő – védelmében, és a halálkultúra megnyilvánulásaival 
szembeni ellenszegülésben.”46 

Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa 2004-ben kiadott egy kompendiumot, amely a 
katolikus Egyház társadalmi tanításait foglalta össze röviden. Itt találhatunk egy rövid 
kifejtést a halálbüntetésről is:

„A remény jele az Egyház szemében „az egyre inkább erősödő ellenérzés a közvélemény-
ben a halálbüntetés, mint társadalmi „szükségmegoldás” ellen, tekintettel arra a lehető-
ségre, amellyel a modern társadalom rendelkezik, hogy a bűnözéstől hatékony módsze-
rekkel visszatartson, olyan módon, hogy a bűnöst ártalmatlanná teszi ugyan, de nem 
veszi el tőle annak a lehetőségét, hogy ismét megjavuljon.” Bár az Egyház hagyományos 
tanítása, amennyiben a vétkes kiléte és felelőssége teljesen egyértelműen megállapítható, a 
halálbüntetést nem zárja ki, ha ez az egyedüli járható út, hogy „az emberek életét a táma-
dóval szemben megvédelmezzék”, ám előnyben részesíti az elrettentés és a megbüntetés 
vértelen eszközeit, „mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét feltételeinek, és jobban 
megfelelnek az emberi személy méltóságának.”47

iv. Xvi. benedek pápa állásfoglalásai
XVI. Benedek pápa folytatja az elődje által megjelölt irányvonalat. Ünnepi beszédei 

illetve a világ országaiban tett körútjai során gyakran hangoztatja az emberi élet szent-
ségét, és ezzel összefüggésben kiemeli a halálbüntetés mellőzésének szükségét.

XVI. Benedek ilyen megnyilvánulásai közül kettőt emelnék ki. Az egyik legnagyobb 
római humanitárius szervezet, a Sant’ Egidio Közösség egyik alcsoportja, a Mondjunk 
Nemet A Halálbüntetésre 2011 novemberében nemzetközi konferenciát rendezett Ró-
mában. XVI. Benedek pápa a konferenciának küldött üzenetében jókívánságait fejezte 
ki a mozgalom céljait illetően: „Bízok abban, hogy az Önök kezdeményezése ösztönözni 
fogja azt a világszerte egyre inkább terjedő politikai és törvényhozási trendet, amely a 

46 http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_doc_20010621_death-
penalty_en.html

A szerző saját fordítása. Az eredeti szöveg: „It is surely more necessary than ever that the inalienable 
dignity of human life be universally respected and recognised for its immeasurable value. The Holy See 
has engaged itself in the pursuit of the abolition of capital punishment and an integral part of the defence 
of human life at every stage of its development and does so in defiance of any assertion of a culture of 
death.”

47 Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma (2007), 405. Szent István Társulat, Budapest. 207. o.
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halálbüntetés eltörlését, az elítéltek emberi jogainak tiszteletben tartását, és közrend ha-
tékony fenntartását egyaránt szem előtt tartja.”48

Egy másik sokat sejtető megnyilvánulást fedezhetünk fel a mexikói nagykövethez 
címzett pápai levélben, amelyet a L’Osservatore Romano hozott nyilvánosságra: „Nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az élethez való jog teljes körű elismeré-
se. Minden ember tiszteletet és törődést érdemel a fogantatásának pillanatától kezdve 
egészen a haláláig. Ez a nemes ügy, amely mellett oly sok férfi és nő kötelezte el magát, 
támogatást igényel az állami szervektől is, mégpedig olyan igazságos törvények formájá-
ban, amelyek figyelembe veszik az emberi élet értékét. E tekintetben szeretném elismerni 
Mexikó kezdeményezését, amelynek folytán 2005-ben törvényileg is kiiktatták a halál-
büntetést a büntetőjogi szankciók köréből.”49

iv. utószó
Az egyházi vezetés II. János Pál pápa nyomán kezdi nyíltan és bátran vállalni ha-

lálbüntetés-ellenes nézeteit, szembemenve a több évszázados katolikus felfogással. A 
halálbüntetés így feltehetőleg a jövőben is az Egyház társadalmi tanításainak egyik sar-
kalatos pontja marad. 
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h a r a ngok a középkor ba n

bevezetés
A harang egy jellegzetes formájú, fordított serleg alakú, általában fémből készített, 

jeladásra és hangszerként használt eszköz.50 A világ különböző kultúráiban megtalál-
hatóak változatai. Használata és rendeltetése kisebb eltérésekkel alapvetően mindenhol 
megegyezik. A szimbólumrendszere és jelentéstartalma a különböző területeken és kul-
túrákban, habár egymástól eltérő módon, de a transzcendenciához szorosan kapcso-
lódik. A rituális funkciók és szimbolikus jelentés az európai kultúrkörben az ókortól 
napjainkig különböző változásokkal ugyan, de töretlenül kimutatható. A középkor fo-
lyamán nagy jelentőségre tett szert, mind az egyházi liturgiában, mind pedig a hétköz-
napi élet szabályozásában.

A nagyméretű példányokat harangnak, a kisméretűeket pedig csengőnek nevezik. A 
méretkülönbségen kívül funkcionális eltérés is van köztük, azonban a formai hasonló-
ság és a megszólaltatás hasonló vagy azonos módja miatt a kialakulásuk és korai törté-
netük szempontjából mindkettőnek jelentősége van és nem választhatóak szét egymás-
tól. Méretüket és kivitelezésüket alapvetően a rendeltetésük határozta meg.

A harang felfüggesztésére a korona szolgál. A 19. század közepéig az ún. füles koro-
nákat alkalmazták, amelyeket általában 6, ritkábban 4 füllel láttak el, ezek rendelteté-
se a harangnak a járomhoz való rögzítése volt. A 19. század második felétől a tárcsás 
koronák terjedtek el, amelyek segítségével a harangokat el lehetett forgatni, így a ha-
rangnyelv nem mindig ugyanazon a pontján ütötte a harang ütőgyűrűjét és így kevésbé 
koptatta el azt. Azt a sávot, ahol a harangnyelv hozzáütődik az alsó peremhez, ütőgyű-
rűnek nevezik (Coleman 1928: 69; Patay 1989: 8; Trevors 1992: 2, 22–3). A harang 
megszólaltatásának is több, eltérő módja és gyakorlata volt, amelyeknél a harangkötél 
felerősítése, a harangnyelv elhelyezkedése, stb. lehetett eltérő. A harangot a koronájához 
erősített járom segítségével függesztették fel. A korona a harangtetőn helyezkedik el, 
amelyet a váll köt össze a harangtesttel. A harang testének a külső, homorú oldala a 
palást, amelyet egy horonnyal választanak el az alsó peremtől. A váll alatt, a palást felső 
sávjában volt általában található a felirat. Az alsó perem vastagabb a palástnál, mivel 
az ütő ezen a helyen éri a harangot. Az alsó perem kialakítása általában profilált, néha 
lépcsős kialakítású. A harangnak az alsó peremmel határolt nyílását nevezik szájnak 
(Coleman 1928: 69, 71; Patay 1989: 8; Trevors 1992: 2). 

50  Kisméretű harangokat készítettek ezüstből és üvegből, valamint a 19. századtól acélból is (Coleman 
1928: 60). 20 századi magyar találmány az alumíniumharang.



68

Berta Adrián

a harangok eredete és legkorábbi változatai
A harangok eredete, jellegük és funkciójuk alapján valószínű, hogy az őskorban ke-

resendő, amikor a különböző kövek, fák, csontok, kagylók vagy szarvak segítségével az 
emberi fülnek kellemes, vagy éppen kellemetlen hangok előállítását kísérelték meg. A 
harang kialakulása és használata kapcsán figyelembe kell venni a tárgy, mint hangszer, 
mint jeladásra alkalmas eszköz voltát és az ezekkel párhuzamosan létrejövő kultikus 
szerepét is (Biedermann 1996: 147–8). Késői néprajzi párhuzamai az Ázsiában és egyes 
afrikai törzseknél használt, fából készített, harang formájú, hang kiadására alkalmas 
eszközök. Óceánia szigetein élő őslakosok egész fatörzsekből készítettek harangként 
funkcionáló tárgyakat (Coleman 1928: 9–21). A fémek megjelenésével és elterjedésé-
vel fokozatosan jöhettek rá, valószínűleg a különböző megmunkálási folyamatok köz-
ben, hogy melyik fém milyen hangot képes produkálni, és ezt a tapasztalatot használ-
hatták fel a későbbiekben, a már valóban harangnak nevezhető tárgyak készítésénél 
(Westcott 1970).

Az első valódi harangok megjelenésének a helye vitatott, azonban legvalószínűbb, 
hogy Kínában tűntek fel először, a Kr.e. második évezredben. A rákövetkező évszázad-
okban elsősorban különféle kultikus célokra használták őket. A harang, a gong és a dob 
használatára részletesen kidolgozott jelzésrendszer alakult ki. Ebben a korszakban a 
városokban már dob- és harangtornyok is léteztek, amelyekből a napszakokat jelezték, 
illetve különféle katasztrófák esetén figyelmeztették a lakosságot (Westcott 1970). A 
korai kínai harangokról mind írott, mind pedig régészeti források nagy számban fenn-
maradtak. Emellett sok legenda keletkezett róluk az évszázadok során (Coleman 1928: 
294–315; Biedermann 1996: 148). Kelet-Ázsiában, Japánban, Burmában, Indiában, stb. 
valószínűleg valamivel később jelentek meg a különféle formájú és rendeltetésű haran-
gok (részletesen ld. Coleman 1928: 316–58).

Az ókori Közel-Keleten is használtak harangokat és csengőket. Asszíriában és Egyip-
tomban kerültek elő egymáshoz nagyon hasonló alakú harangok, valamint aranyból 
és ezüstből készült, nyakba akasztható harangimitációk is. Emellett képábrázolásuk is 
ismert ezekről a területekről. Az egyiptomiak a lovaknak, marháknak és juhoknak ha-
rangot akasztottak a nyakukba, valamint ilyeneket néha az ajtajukra is felszereltek. Jel-
legzetes hangszer volt a seshesh vagy sistrum, amely az egyiptomi papnők által használt, 
fogantyúval ellátott, fémkarikára erősített rudakra akasztott kisméretű harangokból és 
csengőkből összeállított tárgy volt (Coleman 1928: 23–4). Az Ó- és Újszövetségben is 
említenek különböző csengőket, amelyek később visszatérő motívumok lesznek a ke-
resztény egyházatyák műveiben. A legismertebbek azok a csengők, amelyek az egyipto-
mi kivonulás után Áron, Mózes testvére, a vándorlás közben megalapított főpapi tisztség 
viselője, hordott a főpapi ruháján. Ezek a csengők a ruhán levő gránátalmákkal együtt a 
termékenységnek voltak a jelképei (Kuszmann 2001: 194; Benkő 2002: 59–60).
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harangok az ókori európában
Az ókori Európában a görögök, az etruszkok és a rómaiak is használtak harango-

kat. Ezekről a területekről is maradtak fenn írott források és régészeti leletek egyaránt. 
Elsősorban a különböző vallási kultuszok rituális célokra és rontások elhárítására, a 
különféle polgári és katonai események alkalmával pedig jeladásra, valamint az állatok 
nyakára kötve használták őket (Benkő 2002: 59; Benkő 2010: 72). Nagy Sándor (Kr.e. 
336–323) két évig készített díszes halottaskocsija fölé is egy harangot függesztettek. Az 
athéni polgárok halálakor bronz üstöket ütögetve és harangokat kongatva igyekeztek 
távol tartani a gonosz szellemeket, és valószínűleg ezt a célt szolgálták az ókori görög 
sírokban talált csengők és harangok is. Spártában a király halálakor a nők harangokat 
kongatva járták az utcákat. Az idősebb Plinius (23–79) leírása szerint az athéni piacon 
a halárusok használtak csengőket, hogy azzal hívják fel áruikra a vásárlók figyelmét 
(Coleman 1928: 26–7). Szintén az idősebb Pliniustól maradt fenn Lars Porsena (Kr.e. 
500 táján) etruszk király Clusium (Toscana, Olaszország) mellett található síremlékének 
a leírása, amely szerint a labirintusként kialakított sírépítményre öt piramist építettek 
rá és ezeknek a csúcsain bronz-gömböket helyeztek el, amelyek felett egy-egy petasus 
volt található. Ez utóbbiaknak a karimájukról láncokon harangok lógtak le, amelyeket 
a szél tudott megkondítani (Bostock-Riley 1857: 342; Coleman 1928: 26). Az etruszk 
sírokban is találtak különböző méretű és hangú harangokat, valamint ismert egy álta-
luk használt korai hangszer is, amely egy fém rúdon sorba rendezett bronz edényekből 
állt. Az ókori Rómában a diadalmenetek alkalmával a győztes hadvezérek kocsijára, 
majd később a császárok kocsijaira is harangot akasztottak. Augustus császár rendelte 
el (Kr. e. 27–Kr. u. 14), hogy a római Jupiter templom előtt egy harangot függesszenek 
fel. A római katonai táborokban a centurio és az őrszemek haranggal adtak jeleket egy-
másnak az éjjeli őrség idején. Haranggal hívták össze a polgárokat az ünnepségekre, és 
szintén haranggal jelezték a meghatározott napszakban, hogy a nyilvános fürdők készen 
állnak a vendégek fogadására. Az állatok nyakába akasztott kolompokkal próbálták tá-
vol tartani a vadállatokat a nyájtól. Ehhez kapcsolódóan Justinianus császár (527–565) 
mezőgazdasági törvényei rendelkeznek arról, hogy ha valaki leveszi a kolompot az állat 
nyakából, akkor azt korbácsolják meg, mint egy tolvajt, és ha emiatt elveszett az állat, 
akkor annak az árát is fizettessék meg vele (Coleman 1928: 26–30, 34–5; a görög és 
római forrásokban szereplő harangokról, azok különböző megnevezéseiről részletesen 
ld. Pease 1904: 29–59).

a kereszténység legkorábbi harangjai
A középkort megelőző évszázadokban, a kereszténység elterjedését követően jóval 

később tudott csak kibontakozni a keresztény liturgiához kötődő haranghasználat. Az 
ókeresztény korban az egyházatyák műveikben többször említenek különféle csengő-
ket, amelyek elsősorban visszautalások az ószövetségi szövegekben szereplőkre, ugyan-
is azok szimbolikus jelentését igyekezték magyarázni és értelmezni. A keresztényül-
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dözések miatt ebben a korszakban nem használhatták sem a harangokat, sem pedig 
más hangos jelzésre alkalmas eszközt a híveknek az istentiszteletekre való összehívá-
sára. Ennek a feltételei csak a 4. század elejétől alakulhattak ki, miután I. Constantinus 
(306–337) és Licinius (308–324) római császárok változtattak a birodalomban korábban 
alkalmazott valláspolitikán. Ettől az időszaktól kezdve a különféle, elsősorban a keleti 
szerzetesi közösségek különböző módon hívták össze gyülekezetük tagjait, többek kö-
zött kürtszóval, fadarabok ütögetésével, stb. A kutatás kezdetben azt feltételezte, hogy 
az egyiptomi kopt szerzetesek használták először a harangot a közösség összehívására, 
azonban az írott forrásokban szereplő jelzőeszköz valószínűbb, hogy a keleti egyhá-
zakban a mai napig is használatos sematronnal azonos (Young 1953: 293; Török 2000: 
109–10; Benkő 2002: 59–62; Benkő 2011: 72). Elsődleges források nem állnak rendel-
kezésünkre arról, hogy a kereszténység haranghasználatának melyek voltak a közvetlen 
előzményei, a harangnak a kereszténység elterjedésével kialakult funkciói azonban, ha 
más formában is és részben más tartalommal, mint a középkorban, de már az ókori 
Mediterráneum térségében is megtalálhatók voltak: közösség összehívása, figyelmezte-
tő jelzés, gyász hírüladása, gonosz szellemeket távol tartó eszköz és hangszer.

A késő középkori hagyomány szerint Szent Paulinus (354–431), a Campana tarto-
mánybeli Nola város (Olaszország) püspöke volt az első, aki harangokat készített az 5. 
század elején. Az egyik fennmaradt történet szerint a székesegyház tetejére egy nagy 
bronz üstöt helyeztetett, amit kalapáccsal szólaltattak meg, ha a híveket imára hívták 
össze (Durandus 1906: 67; Coleman 1928: 35). Paulinus püspöki székhelyének a nevé-
ből származtatták a középkorban a nagyobb harangokra használt campana és a kiseb-
bekre használt nola kifejezést.51 Szent Paulinusról korabeli életrajz nem ismert, azonban 
magától a püspöktől több írás is fennmaradt, de ezek közül egyikben sem tett említést 
harangokról (McKinnon 1995: 107–8).

Az első nyugati kolostorok regulái, amelyekre nagy hatással voltak az egyiptomi szer-
zetesi szabályzatok, mind említenek olyan eszközt, amellyel a közösség tagjait hívták 
össze. Ilyenek szerepelnek Caesarius Arelatensis (470k.–542) és Aurelianus Arelatensis 
(523–551) püspökök, valamint Nursiai Szent Benedek (480–547) regulájában (529k.). 
A már biztosan harangot jelentő campana kifejezés 515 körül jelenik meg egy levél-
ben, amelyet Fulgentius Ferrandus karthágói diakónus írt Eugippiushoz, aki a Nápoly 
melletti Lucullano apátja volt, ugyanis ez utóbbi Karthágóból rendelt harangot. A levél 
tartalmából arra következtetnek a kutatók, hogy ebben a században Észak-Afrikában 
a harangkészítés és haranghasználat már általánosan elterjedt lehetett, míg Itáliában 
nem, habár az európai harangkészítés eredetét részben erre a területre helyezik (Benkő 
2002: 61–2; Benkő 2011: 73). Kérdés azonban, hogy az Itália területén, a római korban 
széles körben elterjedt és több évszázados hagyományokkal rendelkező haranghaszná-

51  Emellett elterjedt kifejezés volt még a signum is, amelynek azonban a korai jelentése nem feltétlenül 
harangra, hanem lehet, hogy valamilyen másfajta jeladó eszközre vonatkozik. A középkor folyamán a for-
rásokban szereplő, harangokat jelölő szavak előfordulásáról és etimológiájáról részletesen ld. McKinnon 
1995: 109 és Benkő 2002: 61–2.
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lat valóban eltűnt-e a középkor elejére, vagy pedig a források hiánya miatt nem ismertek 
az erre vonatkozó adatok?

Itália mellett az európai kereszténység haranghasználatának másik bölcsőjeként Ír-
országot tartják, ugyanis a 7. századtól ismert Szent Patrikról (385k.-464) szóló legen-
dák alapján az 5. században már nagy számban készültek harangok ezen a területen. A 
többi kora középkori ír szent legendájában is állandóan visszatérő motívum a harang 
(Whitley 1887: 121, 129, 147, 171 és 249; Benkő 2002: 61–2). Írországban ötven-hat-
van 5–7. századi harang maradt fenn, ezek közül a hagyomány többet is Szent Patrik 
harangjaként tart számon.52 Írország területéről, a kereszténység megszilárdulása után, 
az onnan elindult térítés útvonala a kutatók szerint kirajzolható a kéziharangok elter-
jedésének a nyomvonala alapján. Szent Columbanus (525k.-615) életrajzából kiderül, 
hogy a hittérítők és püspökök úti felszereléséhez tartozott a kereszt mellett a harang 
is53 (Török 2000: 110; Benkő 2002: 63). Ezeket a harangokat vaslemezből kovácsolták 
és a megfelelő helyen összeszegecselték. Mind a kézi, mind pedig a templomi harangok 
ugyanilyen módon készültek, a készítőik elsősorban kovácsok voltak (Coleman 1928: 
41, 57). A haranghasználat elterjedését Nyugat-Európában a kutatók részben Itálián ke-
resztül Észak-Afrikából, részben pedig Írországból vezetik le, azonban a római korban 
általánosan elterjedt haranghasználat ezt az elgondolást megkérdőjelezi, de az írott és a 
régészeti források elenyésző száma miatt valójában a töretlen kontinuitás sem bizonyít-
ható a haranghasználat terén.

harangok a kora középkorban
A kora középkorból több írott forrás is fennmaradt, amely valamilyen formában meg-

emlékezik a harangokról és azok használatáról, a kialakult hiedelmekről, stb. Toursi 
Szent Gergely (538–594) a signummal kapcsolatban azt írta, hogy azt általánosan hasz-
nálták a szerzetesek összehívására és a hívek vasárnapi istentiszteletre való egybegyűj-
téséhez, valamint a püspök ünnepélyes bevonulása alkalmával (Török 2000: 111). Szent 
Lupus püspök legendája szerint, amikor II. Clothar frank király (584–629) hadjáratot 
vezetett Burgundia elfoglalására, egyik hadvezérét Sens városa (Franciaország) ellen 
küldte. Amikor a sereg megjelent a város előtt, a püspök a székesegyházba ment és el-
kezdett harangozni. Amikor az ellenség meghallotta a harang hangját, rettegés lett úrrá 
rajta és elmenekült (Voragine 2012: 530). Létezik olyan magyarázat is, hogy az ostrom-

52 Ilyenek a The Broken Bell of Brigid (ezzel űzte el egyszer a fekete madarakat), The Black Bell of Saint 
Patrick (a hagyomány szerint ezt a harangot a szent egy angyaltól kapta ajándékba; eredetileg tiszta ezüst-
ből volt, de a démonok elleni harcban elhasználódott és korrodálódott), Bell of Saint Patrick’s Will (ezt a 
harangot a hagyomány szerint a szent sírjába helyezték, később onnan került elő; varázserőt tulajdoní-
tanak neki), stb. Ezeket az ereklyeként tisztelt harangokat egy-egy erre kiválasztott család őrizetére bíz-
ták, akik évszázadokon keresztül megőrizték őket, így maradhattak fenn ilyen nagy számban (Coleman 
1928: 41–56).

53 Ebből a korszakból származik egy Sankt Gallenben (Svájc) őrzött harang, amelyet a hagyomány 
Szent Columbanusnak (525k.-615) vagy Szent Gallusnak (550k.-620) tulajdonít, valamint a Kölnben (Né-
metország) őrzött Saufang (Benkő 2002: 63).
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lók nem ismerték a harang hangját, s ez a szokatlan hang okozta az ellenség rémületét 
(Coleman 1928: 37 és Benkő 2011: 74) Valószínűbb azonban, hogy az ostromlóknak 
harangozással való elűzése inkább egy hagiográfiai fordulat, a szent püspök csodate-
vő erejének a bemutatása.54 Szintén hagiográfiai elemekkel átszőtt Szent Eligiusnak 
(588–660), Noyon püspökének a legendája, amely szerint egy, a szent által kiközösített 
pap misézni akart, de nem tudta meghúzni a harang kötelét, csak miután bűnbána-
tot tartott, és Eligius visszavonta a kiközösítést (Török 2000: 111). Ezeken kívül még 
számos más hasonló történet és legenda maradt fenn a kora középkori harangokról. A 
történetek változatossága és különböző területeken való megjelenése a kora középkori 
haranghasználat általános elterjedését feltételezi.

A 7. század elején, a középkori hagyomány szerint, Sabinianus pápa (604–606) ren-
delte el, hogy az istentiszteletek kezdetét harangszóval kell jelezni (605) (Patay 1977: 5; 
Török 2000: 123: Benkő 2002: 72). A 8. század közepén II. István pápa (752–757) ren-
delkezett arról, hogy a római Szent Péter székesegyházhoz építsenek hozzá egy harang-
tornyot, amiben három harangot helyeztetett el. Nagy Károly császár (768–814) 801-ben 
kiadott rendeletében előírta, hogy a papok mely napszakokban harangozzanak (Benkő 
2011: 74). Walafrid Strabo (†849) értekezése szerint a 9. század első felében mind a ka-
lapált, mind pedig az öntött harangokat a hívek liturgiára való összehívásra használták 
(Török 2000: 111).

Ebben a korszakban jelentek meg a bronzból öntött harangok. Ezeket az ún. viaszve-
szejtéses eljárással készítették. Az öntőforma belső részének, a magnak az elkészítése 
után arra viaszból vagy faggyúból megformázták az öntendő harang modelljét, amelyet 
az öntőforma külső részével, a köpennyel fedtek be. Az öntőforma részeit és az öntés-
hez szükséges kemencéket agyagból készítették. Miután kiolvasztották a viaszt, a két 
agyagréteg között keletkező, harang alakú üregbe öntötték bele az előzőleg megfelelően 
előkészített és megolvasztott bronzot (Theophilus 1986: 115–8, 134–40). A harangön-
tésnek ez a technikája fennmaradt egészen a 13. századig. A legkorábbi nyugat-euró-
pai öntött harangokat a Meroving-korra datálják, mint pl. a Saint-Benoît-sur-Loire-ból 
(8. század; Franciaország) előkerült példányt. A 9. századtól, a Karoling-korszakban, 
már nagyobb számban fordulnak elő öntéssel készült harangok, ilyen a Canino-ban 
(9. század; Olaszország) előkerült példány. Ebből a korszakból harangöntő műhelyek 
és öntőforma-töredékek is előkerültek: Bretagne-ban (9–10. század; Franciaország), 
Haithabu-ban (10. század; Dánia), Oldenburg-ban (9–10. század; Holstein, Németor-
szág), Verden-ben (9–10. század; Vesztfália, Németország) és Mainz-ban (11. század ele-
je; Németország) (Benkő 2002: 64). Ezek közé sorolható a Zalavár-Várszigeten előkerült 

54 A történet Jacob de Voragine (1230k–1298) Genova érseke által, a 13. század második felében ösz-
szeszerkesztett Legenda Aurea-ban maradt fenn, így elég bizonytalan forrás a 7. századi haranghasználat 
elterjedtségének a rekonstruálására. A történet folytatásában egyébként II. Clothar király is meghallotta a 
székesegyház harangjának a hangját, és annyira megtetszett neki, hogy Párizsba akarta vitetni, de amint 
elhagyták vele a várost, a harang elveszítette szép hangját. A király ekkor visszavitette Sens-be a harangot, 
ahol az visszanyerte a korábbi hangját (Voragine 2012: 530–1; Young 1953: 293).
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9. századi harangöntő műhely is (Szőke 2002: 96). A bronzból öntött példányokat már 
az arra szakosodott szerzetesek, elsősorban bencések készítették (Benkő 2002: 64).

harangok az érett és a késő középkorban
A középkorban egész Európában elterjedt és általánossá vált a haranghasználat. Ebből 

a korszakból nagy számban maradtak fenn harangok, valamint különböző írott forrá-
sok és képi ábrázolások. Az egyházi liturgia többé-kevésbé egységes haranghasználata 
mellett számos, régiónként sokszor különböző, a harangoknak a közösség mindennapi 
életét szabályozó használati módja alakult ki. A széleskörű elterjedéssel párhuzamosan 
a készítéstechnológia is megváltozott. Az érett középkor folyamán a viaszveszejtéses 
harangöntés háttérbe szorult. Az új technológia lényege az volt, hogy a készülő harang 
pozitív formáját nem viaszból, hanem agyagból készítették el, ami sokkal jobb formázá-
si lehetőségeket biztosított és ezáltal a készülő harang előre megtervezhetővé vált. Ezzel 
fokozatosan javult az öntvények hangzása, valamint több harang hangját egymással 
összhangba tudták hozni. Több kísérlet és átmeneti forma után alakult ki az ún. góti-
kus harangtípus, amelynek a formája a jelenkorig használatban maradt. A harangokat 
ekkor már nem egy-egy kolostor szerzetesei készítették, hanem erre szakosodott világi 
harangöntők, akik általában valamilyen központi helyen telepedtek le és onnan a meg-
rendelés helyére utazva látták el a környék folyamatosan növekvő harang-szükségletét. 
A harangokat tömegük és méretük, valamint a szállítás nehézségei miatt általában azon 
a helyen öntötték, ahol a megrendelőnek szüksége volt rá. A korszakban épült katedráli-
sokban nem csak egy harang volt és a falusi templomok többségében is ekkor nagyrészt 
már voltak harangok (Trevor 1992: 3–7; Patay 2010: 16).

Az ezredforduló után először a monostorokban vált szokássá több harang használata. 
Ebből egyházi viták is adódtak a bencések és ciszterciek között, hogy valójában szükség 
van-e egy közösségen belül több harang használatára, vagy ezzel csak a felesleges fény-
űzést szolgálják. Ciszterci részről annyi harangot javasoltak, amennyit egy ember meg 
tud szólaltatni, tehát legfeljebb kettőt, de a bencések végig kitartottak amellett, hogy 
minél több és nagyobb tömegű harangjaik legyenek. A harangok számával kapcsolat-
ban a későbbiekben a koldulórendek is folytattak vitákat, amelyeket végül XXII. János 
pápa (1316–1334) kiadott rendelete zárt le, amelyben egyetlen harangot engedélyezett 
egy rendháznak, kivéve, ha már korábbról volt nekik több (Benkő 2002: 71–2).

Városi környezetben székesegyházakban és plébániatemplomokban használtak haran-
gokat, általában egynél többet, mivel mindegyiknek más-más feladata volt. Előfordult, 
hogy a székesegyházakon belül található különböző harangok bonyolulttá vált haszná-
latát rendelettel szabályozták. A nap különböző szakaszaiban való harangozásról Nagy 
Károly császár (768–814) rendelete óta van adat. A későbbi évszázadokban különféle 
pápai rendeletek születtek, amelyek megszabták, hogy a nap melyik órájában kell ha-
rangozni. Ezeket a meghatározott napszakokban történő harangozásokat valamely, az 
egyház által előírt és napi rendszerességgel végzett ima vagy liturgikus cselekmény el-
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végzésének az idejéhez kötötték, de emellett fontossá vált az adott közösség mindennapi 
életének a szabályozásában is. A reggeli és esti harangozást II. Orbán pápa (1088–1099) 
rendelte el az első keresztes hadjárat sikere érdekében. IX. Gergely pápa (1227–1241) 
és XXII. János pápa (1316–1334) rendeletei szerint az esti harangozáskor elmondandó 
Úrangyala és Üdvözlégy Mária imádságok az egész nyugati keresztény világban köte-
lezővé váltak. A 14–15. század folyamán fokozatosan jött szokásba a déli harangozás 
is, aminek az eredete a péntek déli, Krisztus kereszthalálának időpontjára emlékeztető 
harangozásban lehet (Benkő 2002: 75). A naponta történő déli harangozás III. Callixtus 
pápa (1455–1458) 1456-ban kiadott bullája következtében válhatott napi gyakorlattá, 
amelynek célja, a vele együtt elrendelt imádsággal együtt az 1456-os nándorfehérvári 
győzelem elősegítése volt (Török 2011: 38–42). A meghatározott napszakokban és az 
istentiszteletre hívó harangozás mellett, különleges alkalmakkor is megszólaltatták a 
templomi harangokat, például püspökszenteléskor és a püspök ünnepélyes bevonulása-
kor, stb. Egyházi ünnepek során tartott körmenetekkor, miközben az egyházi személyek 
és a hívek zsoltárokat és himnuszokat énekeltek, általában az összes harang megszólalt. 
Külön szertartásrendje alakult ki a húsvéti harangozásnak, ugyanis nagycsütörtök és 
nagyszombat este között nem szólalnak meg a harangok: az ezeken a napokon tartott 
szertartásokon harangozás helyett fatáblákat ütögettek vagy pedig kerepelőt használ-
tak. Ez a szokás a frank egyházban már a 9. századtól kimutatható és a mai napig is él a 
katolikus egyházban. Az egyházi elöljárók halálakor kötelező volt a harangozás már a 
8. századtól, később pedig a közösség tagjainak halálakor is, külön erre a célra szolgáló 
haranggal harangoztak. A 13. században Guillaume Durand, Mende (Franciaország) 
város püspöke Rationale Divinorum Officiorum című művében pontosan leírja a ha-
lottakért való harangozás menetét (pl. a nők esetében kétszer, férfiaknál háromszor kell 
megszólaltatni a harangot). A templomokban a nagyméretű harangok mellett kisebb 
méretű harangok és csengők is használatban voltak. A 13. század elején már több egy-
házi rendelet is előírta, hogy az úrfelmutatás alatt csengetni kell, stb. (Durandus 1906: 
67–76; Benkő 2011: 79–81). Az egyházi funkciók mellett világi feladatokat is ellátott 
a harangszó, ilyenek voltak a királykoronázás, jeles vendégek érkezése, városi tanács 
összehívása, vásárok alkalmával történő kihirdetések, ellenség közeledésére vagy vala-
milyen természeti katasztrófára való figyelmeztetés. A középkorban számos legenda ke-
letkezett, amely természetfeletti eredetű harangozásról és harangszóról szólt (Coleman 
1928: 96–115; Young 1953: 293; Benkő 2011: 81).

A használat során a haranggal kapcsolatos cselekvések köré a legtöbb esetben vala-
milyen hagyomány épült ki, vagy valamilyen egyházi előírás szabályozta azt. Az öntés 
során a harang tiszta hangjáért végeztek ájtatosságot és az elkészítés után a harangot 
ünnepélyes keretek között felszentelték. Sokszor nevet adtak neki, általában annak a 
szentnek a nevét, akinek a tiszteletére a harang készült, stb. Ebben a korszakban vált 
általánossá a feliratok és a díszítések használata, amelyek híven tükrözték a középkori 
gondolkodásmódot: általában a névadó szent neve, a templom titulusa, a négy evangé-
lista neve, imaformulák és imarészletek, ritkán a megrendelő és az öntő nevével ellátva, 
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stb. A díszítések is a középkori világszemléletet tükrözték: keresztény szimbólumok, 
bibliai részletek, stb. ábrázolása terjedt el. Nyugat-Európában a mesterjegyek és címerek 
is megjelentek a harangokon (Coleman: 1928: 74–95; Young 1953: 296; Benkő 2000: 
56; Török 2000: 111–8).

összegzés
A harangok eredetével kapcsolatban nincsenek biztos adataink, azonban az első pél-

dányok jellegére és alakjára kései néprajzi párhuzamok alapján következtethetünk. A 
legkorábbi ismert, fémből készült, valódi harangok Kínában készültek, a Kr.e. második 
évezredben. Az ókori görög és római civilizáció területén a használata már általánosan 
elterjedt volt, és majdnem minden olyan funkciót betöltött, amelyet később a keresz-
ténységben is, habár más szimbolikus tartalommal és jelentéssel. Az első harangokat 
valószínűleg a különféle korai szerzetesi közösségek használták a tagjaik összehívásá-
ra. A kereszténység elterjedésével párhuzamosan a haranghasználat is tért hódított a 
liturgiában. Az elterjedését Nyugat-Európában, részben Itália, részben pedig Írország 
közvetítésével feltételezik a 6–7. századtól, habár a római kontinuitás sem kizárható. A 
középkor folyamán fontos feladata volt az adott világi közösségek mindennapi életében. 
A használatát különböző egyházi és világi rendeletek szabályozták. A transzcendenci-
ához való szoros kötődés és a mindennapi életben betöltött szerepüknek köszönhetően 
számos legenda és hiedelem született velük kapcsolatban. Az első példányok elsősorban 
vasból készültek kalapálással és szegecseléssel, de a korai középkor folyamán kialakult a 
harangöntés technikája, ezután már bronzból öntötték őket. A kora középkorban az ún. 
viaszveszejtéses eljárást alkalmazták, amit az érett középkorban felváltott az ún. álha-
rangos technika, amely kisebb módosításokkal, de a jelenkorig használatban maradt.
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1. a kereszténység helyzete az első keresztes hadjárat előtt
A 9–10. század igen fontos szakaszt jelentett kereszténység európai elterjedésében. A 

csehek, lengyelek, magyarok, a skandináv népek, a bolgárok, szerbek, horvátok és az 
oroszok megkeresztelkedésével szinte egész Európa katolikus kereszténnyé vált (Katus 
2001: 314). Ám ez az egyetemes kereszténység korántsem volt egységes, mivel a 9 század 
volt az az időszak, amelyben a „keleti” és a „nyugati” részek közötti ellentétek látványo-
san a felszínre törtek, és amely ellentétek végül az 1054-es szkizmához vezettek.55 

I. Miklós (858–867) egyházfősége után következett a pápaság másfél évszázados „sötét 
korszaka”.56 Ez alatt az idő alatt a pápai hatalom római nemesi családok hatalmi ambíci-
óinak játékszerévé vált. A 10. század második felétől pedig német-római császárok bizal-
mi emberei töltötték be a pápai trónt. A püspöki és apáti székekkel is a világi uralkodók 
és területi fejedelmek rendelkeztek, mintegy kiterjesztőleg értelmezve az eigenkirche 
intézményét. A főpapokat és intézményi apparátusukat hol kisebb, hol nagyobb mér-
tékben bevonták a világi, állami feladatok intézésébe. Az egyház világiak uralma alá 
került, amivel általánossá vált a simónia.57 Az egyház alsó papságtól a klérusig terjedő 
züllött állapotára engednek következtetni a 11. századi zsinatok rendelkezései, amelyek 
között megtalálható a coelibatus58 megtartása, uzsora tevékenység, kocsmáltatás és 
egyéb olyan tevékenységek tiltása, amelyek nem az egyház kegyelmi-lelki missziójának, 
szervezeti működésének biztosítására vonatkoztak (Katus 2001: 315).

Az egyházhoz méltatlan állapotok felszámolását VII. Gergelyhez szokás kötni (1073–
1085). Megjegyzendő, hogy clunyi bencés reformra támaszkodó, annak szellemi termé-

55 Ilyen ellentétek: „Filioque” vita, „Phóitosz ügy”. A sorozatos konfrontációk mindig dogmatikus kön-
tösben jelentek meg, de alapvető oka hatalmi, egyházkormányzati jellegű volt. Ezt erősíti Farkas Zoltán 
egy tanulmányában, amelyben kifejti, akkor ennek a „szakadásnak” nem tulajdonítottak akkora szerepet 
bizánci részről, mint ahogy ma beszélünk az eseményekről. A probléma okai régebbi keletűek, ekkor tu-
lajdonképp „csak” egy vita történt, amit akkor nem rendeztek megfelelően, s következménye viszont va-
lóban szakadáshoz vezetett. Lásd: Farkas Zoltán: Az 1054-es egyházszakadás bizánci háttere. In: Vigilia, 
2000. nov.

Minderre ld. Török 1999: 222–226. Adriányi 1975: 100–101, 108–110, 121. Gergely 1982: 86. 
56 Saecculum obscurum. A kifejezést Caesar Baronius vezette be a 16. században a tudományos igényű 

egyház-történetírásba, amit a 880–1046-ig tartó időszakra mindmáig alkalmaz az egyháztörténet.
57 simónia: lelki javak (szentségek, egyházi hivatal megszerzése és gyakorlása) adásvétele. Eredetére ld.: 

Zimmermann 2002: 116–117.
58 cölibátus, celibátus, coelibatus (a lat. caelebs, ’nőtlen férfi’ szóból): papi nőtlenség, a klerikusok ön-

megtartóztató állapota.
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keiből táplálkozó egyházi szervezeti és lelki megújítás jóval korábban az 1040-es évek 
derekán megkezdődött.59 VII. Gergely nevéhez inkább a császársággal szembeni nyílt 
ellenállás, az invesztitúra harc köthető, aminek kezdeti lépése az 1075-ben az ún. böjti 
zsinaton kibocsátott Dictatus Papae (Gergely 1982: 92).

Vessünk egy pillantást az ekkor kialakult zűrzavaros politikai állapotokra is. Azok-
ban az években, amelyek közvetlenül megelőzték az első keresztes háborút, heves belső 
harcok dúltak a nyugati kereszténységben. 1066-ban a normannok, a pápa áldásával, 
elfoglalták a keresztény Angliát, kiirtották az angol nemzetséget, legyilkolták a lázadó 
tartományok egész népességét és így biztosították az ország fölötti teljes uralmukat. 
Magyarországon már a döntő hastingsi csata előtt évtizedes belháború dúlt Szent István 
trónjáért, amelyek 1077-ig változó intenzitással zajlottak. A magyar trónért folytatott 
küzdelmekbe a német császárság minduntalan beavatkozott, sőt az 1050-es évek elején 
ellenjelölt nélkül tört Magyarországra, hogy a korábbi Orseoló Péter által vállalt hű-
béri viszonyt helyreállítsa. A német császárok (III. és IV: Henrik) expanziós politikája 
csak részsikereket hozott (Kristó 1998: 115–135; Makk 1993: 57–97.). Franciaország-
ban a gyenge központi hatalom miatt napirenden voltak a magánháborúk, amelyeket 
feudális főurak vívtak, hogy növeljék hatalmukat a központi hatalom ellenében illetve 
riváliasaik rovására (Gergely 1982: 96–100.) Ezt az egyház próbálta korlátozni „treuga 
Dei”-vel, mely megtiltott minden erőszakos cselekményt egyrészt meghatározott ün-
nepnapokon, másrészt meghatározott egyházi emberek ellen. 60 Itáliában a már említett 
VII. Gergely évekig folytatott harcot a német császárral, IV. Henrikkel, a Szent Római 
Birodalom fejével. Ebben a kaotikus időszakban a pápai erődítményeket négyszer hó-
dították meg Rómában, hol a császár közvetlen segítségével, hol pedig annak közvetett 
támogatásával. A császár és a pápa küzdelmeiből a nyugati kereszténységhez tartozó 
államok csaknem mindegyike kivette a részét, ha nem is közvetlenül, fegyveresen, de 
politikailag mindenképp, aktuális érdekeinek megfelelően 

Az erőszak megszüntetésére tett próbálkozások egyike, hogy a pápa megpróbálta 
egyesíteni és szervezett mederbe terelni a feudális urak harci kedvét. II. Orbán (1088–
1099) pápa a veszekedő, harcias keresztény fejedelmeknek és uraknak távoli és korlátlan 

59 Vö.: Katus 2001:315. Többen úgy vélik a clunyi reform nem áll közvetlen összefüggésben a VII. 
Gergely-féle megújítási és az imperiumtól való elszakadási folyamatokkal. Vö.: Adriányi 1975: 122., Ez 
azonban valószínűtlen, hiszen a clunyi reformnak közvetlen hatását maga Adriányi is elismeri. Vö.: Ad-
riányi 1975: 120.

60 treuga Dei (lat. ‘Isten békéje’): a 11. században meghirdetett elv a feudális urak magánháborúinak 
korlátozására. 990 körül Wido puyi püspök összehívta a környékbeli nemességet, és megeskette őket, 
hogy fölhagynak az erőszakoskodással. Az aquitániai és burgundi püspökök, 1000-ben Poitiers vidé-
ke és II. (Capeting) Jámbor Róbert francia király (996–1031) is támogatták az eszmét. 1027: az elnei 
(pireneusi) zsinaton határozták meg a treuga Dei idejét (szombat nonától hétfő primáig), melyen belül 
minden hadakozást megtiltottak. Megszegőit az egyház fenyítette. 1041-ben a montriondi zsinaton a 
treuga Dei-t az adventre és a nagyböjtre is kiterjesztették. 1095-ben a clermont-i zsinat szerda estétől 
hétfő reggelig, 1123-ban a lateráni egyetemes zsinat Ádvent első vasárnapjától Vízkereszt nyolcadáig és 
Hetvenedvasárnaptól Pünkösd nyolcadáig az egész keresztény világra kiterjesztette. Ld: http://lexikon.
katolikus.hu/T/treuga%20Dei.html 
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hódítások perspektíváját nyújtotta, melyet szentesített a legmagasabb erkölcsi tekintély; 
így majd nem egymást fogják marcangolni, nem fogják egymástól elvitatni a keresz-
ténység hűbéreit és királyságait, hanem kéz a kézben, egymás mellett mennek majd 
Krisztus nevében, a pogányok ellen (Gergely 1982:102).

2. az első keresztes hadjárat meghirdetésének okai
Napjainkig ebben a témában számos nézet terjedt el a keresztes hadjárat meghirde-

tésének okairól, hátteréről. Általánosságban elmondható a nézetekről, hogy egy adott 
kor és a mögötte álló eszmerendszer jegyei megfigyelhetőek bennük. A következőkben 
vegyük sorra ezen okokat.

A 11. században Keleten a szeldzsuk törökök vették át az irányítást: 1055-ben elfoglal-
ták Bagdadot, majd fokozatosan uralmuk alá vonták Mezopotámiát, Palesztinát, Szíri-
át. 1071-ben Manzikertnél legyőzték a bizánciakat, így Jeruzsálem az ő fennhatóságuk 
alá került(Katus 2001: 165) .Jeruzsálem elveszítésével igen megnehezült a keresztények 
szent helyeinek a látogatása. Középkori krónikák szerint a görögök és latinok, kik a 
Szent Helyeket, szokásuk szerint, látogatták, nem juthattak be többé Jeruzsálem város-
ába, hacsak a város kapuit őrző elöljáróknak egy-egy arany pénzt nem fizettek adó-
képpen (De Wittné (é.n.): 7). Mire elértek a célhoz, nem maradt semmijük, így nem 
nyertek bebocsátást a városba. A legtöbbjük pénz híján éhen halt(De Wittné (é.n.): 7). 
A szentföldi zarándokok biztonságának helyreállítása csupán formális ok volt (Gergely 
1982: 101).

Gazdasági ok: anyagilag leginkább az itáliai kereskedővárosok voltak érdekeltek, 
amelyek jó pénzért vállalták a csapatok felszerelését és szállítását tengeren. A hódítás 
nyomán új kereskedőtelepek létrehozására törekedtek. Velence, Genova, Pisa virágzó 
közvetítő keleti kereskedelmi pozícióit a török hódítás veszélyeztette (Gergely 1982: 
101). Fő céljuk ez által Bizánc háttérbe szorítása volt.

Társadalmi ok: a feudális társadalom belső szociális feszültségének a levezetését szol-
gálták a hadjáratok. Ezek a társadalmi feszültségek a feudális fejlődés élén járó Fran-
ciaországban voltak a legerősebbek, ezért is indult el innen a keresztes mozgalom. Az 
elégedetlen paraszti tömegek és a földnélküli fegyveres lovagok eltávolítása és lekötése 
a hódító háborúkkal – a társadalom legharciasabb elemeit csillapította le. Ezekben a 
hadjáratokban való részvétel bizonyos kiváltsággal járt: a keresztet felvevő lovag teljes 
búcsút nyert. A hadba vonuló keresztesek személye és vagyona sérthetetlen volt, és a 
treuga Dei védelme alatt álltak (Gergely 1982: 102).

Elsősorban marxista történészek ötvözik előszeretettel a gazdasági és társadalmi vál-
tozásokat, mint a keresztes hadjáratok kiváltó okait. Ahogy M. A. Zaborov „A keresztes 
háborúk” című munkájában mindez gyönyörűen tetten érhető. Szerinte tévednek azok, 
akik az emberek részvételét a hadjáratokban vallási meggyőződéssel, a középkori nyu-
gat-európai népek mély vallásosságának megnyilvánulásaként tárgyalják. Szerinte a fő 
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okok a 12–13-ik században végbemenő társadalmi és gazdasági változásaiban keresen-
dőek (Zaborov 1958: 21).

A legújabb kutatások fényében azonban a fentebbi nézeteket sorra cáfolják. Érdekes 
olvasni P. F. Crawfordnak az Intercollegiate Review 2011. tavaszi számában megjelent 
írását. Ő négy „mítoszt” cáfol meg: 1 – a keresztes hadjáratok előzmények nélküli táma-
dások voltak a muszlim világ felé; 2 – a keresztesek csak meg akartak gazdagodni; 3 – a 
vallási indíttatás csak máz volt, igazából anyagiak vezérelték a hadjáratokat; 4 – az iszlám 
világ a keresztes hadjáratok miatt nem szereti a keresztényeket. Röviden összefoglalva: 
A keresztes hadjáratok ténylegesen védekező háborúk voltak, hiszen a kereszténység 
ekkorra már vagy 450 éve küzdött a muszlimokkal. Valójában a hadjáratok igen költ-
séges vállalkozások voltak, hiszen sokak mindenüket eladták, hogy útra kelhessenek. A 
halálozási arány magas volta (valószínűsége) miatt ténylegesen a vallási indíttatás jöhet 
számításba. Az iszlám világ csak a 20.-ik század elején karolta fel a témát.61

Egon Flaig, a greifswaldi egyetem professzora még egy 2006-ban megjelent cikke sze-
rint állítja, hogy II. Orbán pápa az akkori helyzetet nagyon jól látta, ugyanis ha elesik 
Konstantinápoly, akkor Európára 400 évvel korábban szakad a török terjeszkedés, ami 
viszont megakadályozta volna a késő-középkori kultúra virágzását.62

3. a clermonti zsinat 
Az 1095. november 18 – 28-ig tartó, franciaországi Clermontban tartott zsinat fontos 

dátuma a pápaság történetének. Ekkor került sor az első keresztes hadjárat meghirde-
tésére (Gergely 1982: 100). November 27-én került sor arra a nyilvános pápai beszédre, 
melyben II. Orbán pápa meghirdette az első keresztes hadjáratot. (A szentföldi zarán-
dokok helyzetéről Clunyban értesült.) A pápa szavai négy krónikás előadásában marad-
tak ránk. Egyikük, Szerzetes Róbert azt állítja, hogy jelen volt a találkozón. Dol-i Baudri 
és Chartres-i Foucher úgy ír, mintha ott lett volna. A negyedik, Nogent-i Guibert való-
színűleg másodkézből szerezte információit a maga változatához. Egyikük sem állítja, 
hogy pontos, szó szerinti beszámolót ad, ráadásul mindannyian évekkel az esemény 
után, a későbbi történések fényében jegyezték le krónikájukat (Runciman 2002: 95).

Foucher de Charters Gesta Francorumában így közli II. Orbán pápa beszédét: „[…] 
Szükséges ugyanis, hogy Keleten lakó testvéreiteknek, kiknek oly sokszor kért segítségetek-
re szükségük van, sietve segélyt vigyetek. Elözönlötték ugyanis őket a turkok és az arabok 
egészen a Földközi-tengerig (pontosabban: az Égei-tengerig), […] legyőzték őket, sokukat 
megölték vagy foglyul ejtették, a templomokat feldúlták, az országot elpusztították. Ha 
ezeket ott egy ideig békén hagyjátok, az istenhívőkön még inkább erőt fognak venni. Ezért 
könyörögve kérlek titeket, de nem is én, hanem az Úr, hogy mondjátok el minden rendű 
embernek, […] ti, Krisztus hírnökei, hogy e gonosz népségnek a vidékeinkről való kipusz-
títása céljából a keresztényeknek idejében vigyenek segítséget.” (Sz. Jónás 1999: 206).

61 Ld: http://www.firstprinciplesjournal.com/articles.aspx?article=1483 
62 Ld: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/essay-der-islam-will-die-welteroberung-1354009.html
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4. Legenda és valóság
Ki kell térnem még vizsgálódásomban egy olyan tényezőre, amit a mai kor embere 

elfelejtett, nem vesz figyelembe. Ez nem más, mint a vallási fanatizmus, amely átitatta 
a keresztes hadjárat valamennyi résztvevőjét, ami arra indíttatta nemcsak a nemeseket, 
hanem a parasztokat (lényegében az egész társadalmat) is, hogy fegyvert fogjanak egy 
„szent ügyért”. 

Hogy ezt megértsük, egy olyan területen kell folytatnom a vizsgálódásomat, ami nem 
feltétlenül kapcsolódik a történelembe olyan szerves részként, mint például egy konkrét 
esemény. Arra kell rájönnünk, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták a kor emberét, 
milyen hiedelmek, legendák, mítoszok töltötték ki akkori mindennapjaikat. Az egyik 
ilyen gondolat a jeruzsálemi új királyság volt, ahol majd Isten új népének meg kell te-
lepednie és meg kell várnia az Antikrisztus erőinek végső ostromát, mely megelőzi a 
második eljövetelt, azt a pillanatot, amikor a győzelmes Krisztus birtokába veszi király-
ságát.63 

A keresztes háborút megelőző évek folyamán természeti katasztrófák, éhínség és szo-
katlan természeti jelenségek járultak hozzá a háborúkhoz (Foss 1997: 21). Áradások, 
szárazság és járványok dúltak Nyugat-Európában, a lakosságot titokzatos orbáncjár-
vány tizedelte meg, amely borzalmasan elcsúfította áldozatait és ebben Isten haragjának 
a jelét látták.64 Az 1087-ik évi angliai eseményekről így számol be egy angolszász kró-
nikás: „Ugyanebben az évben Anglia számára a marhavész még több nehézséget, zavart 
és szomorúságot okozott. […] Az időjárás olyan szeszélyes volt, hogy a következményekre 
senki sem mert gondolni. Az ég, embereket ölve, vadul csattogott és villámlott, és a hely-
zet csak rosszabbodott. […]. Járványoktól sújtott esztendő köszöntött országunkra. Az 
embereket megtámadó betegség minden második ember számára rettenetes szenvedést és 
halált okozó magas lázat hozott. Ezt követően egy hatalmas vihar által éhínség telepedett 
Angliára, aminek következtében még többen lelték halálukat. Jóságos istenem! Mily rette-
netes, gyászos idők voltak ezek! […] De ne feledjük, hogy a dolgok megtörténhetnek, mert 
az emberek bűnösek, mert nem tisztelik Istent és a becsületet.” (Foss 1997: 21). 

Ez volt az a szellemi, eszmei háttér, amelyet lángra gyújtottak II. Orbán pápa szavai: 
lehetősége nyílik a keresztényeknek, nem csupán arra, hogy megmeneküljenek a gyöt-
relmektől, a betegségtől, a szerencsétlenségtől, hanem hogy valami közöset végezzenek, 
ami sietteti Isten országának eljövetelét, azzal, hogy itt és most kezdik építeni az új Je-
ruzsálemet, melyet egykor majd saját szemükkel látnak meg. Indulás előtt a keresztesek 
ünnepélyesen esküt tettek arra, hogy nem fogják cserbenhagyni az ügyet, nem dezer-
tálnak, cserébe megkapják a pápától a teljes búcsú ígéretét arra az esetre, ha a keresztes 
háborúban esnek el. (De Wittné (é.n.): 15).

Militia Christi, “Krisztus katonái”, ezt a kifejezést kezdetben arra használták, hogy 
megkülönböztessék a szellemi országért küzdő keresztényeket a pogány római katonák-

63 http://lexikon.katolikus.hu/M/mennyei%20Jeruzs%C3%A1lem.html 
64 www.c3.hu/~bocs/beke/windass.html 
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tól, – most pedig így nevezték azokat a katonákat, akik a muzulmánok ellen harcoltak 
(Foss 1997: 30).

További legendás elem a Szent Lándzsa . Az a lándzsa volt ez, amellyel a római katona 
átdöfte Krisztus oldalát a keresztre feszítés után – az első keresztények számára szim-
bóluma volt ez egyszerre a végső, szélsőséges emberi kegyetlenségnek és Krisztus sze-
retetének, aki ezt megváltásunkért viselte el. Abban a korban, amikor az első keresztes 
hadjárat seregei különlegesen nehéz helyzetben voltak Antiochiában, „felfedezték” ezt 
a lándzsát, mely Szent Péter templomában volt elrejtve. A Gesta Francorum névtelen 
szerzője az eseményeket a következőképp tárja az olvasói elé: „Volt pedig seregünkben 
egy zarándok, név szerint Péter, akinek még a városba való bevonulásunk előtt megje-
lent Szent András apostol.” Az apostol meghatározta a lándzsa helyét is: „Boldog Péter 
templománál” találja meg. „Reggeltől estig tizenhárom ember ásott”, s zarándok Péter 
pont ott találta meg a lándzsát, ahol Szent András apostol megjövendölte (Veszprémy 
1999: 84–92). A szent Lándzsa mögött, melynek hegyét előre fordították, hatoltak be a 
keresztény seregek Jeruzsálembe. 65 

4. összegzés
A fentebb leírtakból megállapítható, hogy II. Orbán pápa felhívása a fegyveres zarán-

doklatra szinte azonnal lázba hozza az akkori nyugati társadalmat. Véleményem sze-
rint a felhívásban egyszerre nyeri el értelmét a mennyei Jeruzsálem, mint a megváltás 
képe, egyfajta szabadulás a földi gyötrelmektől, melyekben eddig a bűnös népnek része 
volt; a bűnbocsánat (lat. indulgentia) ígérete gyógyír és kívánatos jutalom is minden-
ki számára. A „militia Christi” pedig betetőzi a cluny-i reformot. A „Szent Lándzsa” 
megtalálását egyértelműen annak tulajdoníthatjuk, hogy a testileg-lelkileg megfáradt 
fegyveres zarándokokban újra felélessze azt a tüzet, ami miatt belevágtak a 11-ik század 
legnagyobb kalandjába.
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ná n dor fehérvá r k er e Szte S Sze m m el

bevezető
Kutatásomat az a tény inspirálta, hogy a magyar keresztes kutatás elmaradott az 

európai viszonyokhoz képest. Nem találunk egy összefoglaló monumentális művet, 
amelyet kimondottan csak magyar szerzők alkottak volna. Bár született az elmúlt idő-
ben egy vaskos kötet, – Magyarország és a keresztes háborúk, lovagrendek és emlékeik 
(Laszlovszky, Majorossy, Zengellér 2006) – amely a keresztes hadjáratokat magyar vo-
natkozások szerint vizsgálta, és felsorakoznak benne azok a jelentős magyar szerzők is, 
akik ezt a témakört kutatják. A kötetben viszont több külföldi szerző munkássága is 
megjelenik magyar fordításban. Azért tartom fontosnak, hogy a keresztes hadjáratok 
témakörét vizsgáljuk meg alaposabban magyar vonatkozások szerint, mert szinte a kez-
detektől résztvevői voltak a magyarok, ennek az összeurópai vállalkozásnak.

A problémafelvetésem a keresztes hadjáratok témáját illetően Nándorfehérvár 1456.
évi eseményei. A kutatók vitatkoznak, hogy keresztes hadjáratnak minősült-e, vagy 
sem. Több érvet is fel lehet sorakoztatni pro és kontra a témát illetően. Feladatomnak 
azonban azt tűztem ki, hogy bebizonyítom: Nándorfehérvár 1456-os ostroma és az azt 
megelőző előkészületek, keresztes hadjáratnak minősülnek.

Elsősorban a keresztes hadjáratok kutatástörténetét kell átvizsgálnunk, a fogalmak 
letisztázása végett, majd módszeresen össze kell hasonlítani a klasszikus keresztes had-
járatok (XI–XIII. század) eseményeit, eszmei hátterét a kései keresztes hadjáratok (XIV 
–XV. század) korával. Természetesen ezzel az összehasonlítással nemcsak az eseménye-
ket és ideológiákat kell megvizsgálni, hanem egyes jelentős, emblematikus személyeket 
is, úgymint a pápákat, vezetőket, pápai követeket.

kutatástörténet
Kutatásom első lépéseként a kutatástörténeti iskolák kialakulását és az általuk meg-

alkotott fogalmak, definíciók értelmezését kell megvizsgálni. A kutatástörténeti szem-
léletek kialakulásának oka a fogalmak tisztázásának szükségességében rejlik. A legfon-
tosabb fogalom a keresztes hadjárat, amelyet egyetlen korabeli írásos forrás nem közölt 
ilyen módon. Sok esetben olvashatjuk helyette a peregrinatio, passagium, iter, voluntas 
Dei, sacrum bellum szavakat (Hunyadi 2011) amelyek a keresztes hadjáratok egy-egy 
jellemző tulajdonságát mutatják meg.

A múlt századok során három iskola alakult ki, amelyek a keresztes hadjáratokkal 
foglalkoztak. Az első a tradicionalista iskola, amely szerint csak az a fegyveres vállal-
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kozás nevezhető keresztes hadjáratnak, amely a Szentföldre irányul és ott a keresztény 
szent helyek felszabadítását tűzte ki célul. (Hunyadi 2011:9). Ennek a fogalomnak az 
alkalmazásával egyértelműen megállapítható, hogy így az 1456. évi események nem 
minősülnek keresztes hadjáratnak. Ebbe a kategóriába csak az úgynevezett klasszikus 
keresztes hadjáratok tartoznak, amelyek a XI–XIII. századra tehetőek.

A következő iskola, amely kialakulási sorrendben is a második helyet foglalja el a 
pluralista iskola. A kutatástörténeti iskola képviselői a Wisconsini Egyetemhez (USA) 
csatlakozott európai történészek.66 Ők a keresztes hadjáratot nem egy fogalomként ha-
tározzák meg, hanem három ismérvet jelölnek meg egy-egy katonai vállalkozás esetén. 
Az egyik jellemző az indulgentia, azaz a bűnbocsánat ígérete, a másik a kereszt felvar-
rása, amely együtt jár a keresztes esküvel is (Hunyadi 2011:9). A harmadik meghatározó 
dolog a proclamatio, azaz a pápai felhívás a keresztes hadjáratra. Ez az iskola kitágítot-
ta a keresztes hadjárat fogalmát, így már azok a keresztény hadi vállalkozások is ide 
sorolhatók, amelyeknek meg van ez a hármas jellemzősége. Témánkat tekintve teljes 
mértékben igazolható mind a három tulajdonság. Meg volt a proclamatio 1453. szep-
tember 30-án V. Miklós pápa (Thuróczy 1980) majd 1455. május 15-én III. Callixtus 
pápa részéről,67 amit később tárgyalok részletesen. Ezen túl megtörtént a bűnbocsánat 
ígérete többször is, és a kereszt felvarrására is vannak hiteles források. Tehát ezen tények 
alapján kijelenthető, hogy Nándorfehérvár 1456-os eseményei keresztes hadjáratnak is 
minősülnek. Meg kell jegyeznem, hogy tanulmányomban a pluralista nézetet vallom és 
követem.

A harmadik kutatástörténeti szemléletet a generalisták képviselik. Ez a szemléletmód 
túlságosan kitágította a keresztes hadjáratok fogalmát. Egy újabb fogalmat alkottak 
meg, amely szerint minden vallási célú, spirituális jellegű hadi vállalkozást keresztes 
hadjáratnak neveznek. Már a szervezett keresztes hadjáratok előtti, úgynevezett proto 
keresztes vállalkozásokat is ide sorolják. Továbbá számukra a keresztes hadjáratok kora 
nem fejeződött be a klasszikus, illetve a kései hadjáratok korával. Egyértelműen lehet 
alkalmazni ezt a definíciót a vizsgált eseményekre, azonban a pontosság igényét fenn-
tartva maradjunk a pluralista iskola képviselte fogalmak mellett.

Norman Housley az egyik olyan történsz, aki pártfogásába vette Nándorfehérvár ese-
ményeit, mint keresztes hadjáratét. Azonban a történészek többsége nem tekinti keresz-
tes vállalkozásnak Nándorfehérvár 1456-os diadalát (Stanko 2009). Jó magam Norman 
Housley véleményével értek egyet. Hiszen Nándorfehérvár esetében is megvolt a pápai 
proclamatio és a keresztes sereg toborzása.

66 E csoport legjelesebb képviselője Kenneth M. Setton, akinek egy hatkötetese munkája született A 
History of the Crusades címmel.

67 Ad summi pontificatus apicem bulla, 1455. május 15. Lásd: Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és 
politikai összeköttetései a római szentszékkel. II. köt. Szent István Társulat, Budapest, 1902. 93. (további-
akban: Fraknói 1902 o.); Kulcsár Péter: Kapisztrán János, Gondolat, Budapest, 1987. 163. (továbbiakban: 
Kulcsár 1987 o.),; Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája. Szent István Társulat, Budapest, 2001. 365 (to-
vábbiakban: B. Mondin 2001 o.). 
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keresztes hadjárat vagy fegyveres zarándoklat? 
Két elnevezés is ismeretes a keresztes vállalkozásokat tekintve. Az egyik a keresztes 

hadjárat, míg a másik a fegyveres zarándoklat. A legfőbb kérdés az, hogy mikor hasz-
náljuk és, hogy melyik a helyes megnevezés. Csukovits Enikő kutatása szerint az elneve-
zések rendszertelen használatának oka az, hogy kezdetben a fegyvertelen zarándokokra 
a peregrinus megnevezést használták. Ugyanezt a megnevezést használták a későbbi-
ekben a fegyveres zarándokokra is, akik a Szentföldre tartottak. Hamarosan a magyar 
nyelvben is szinonimákká váltak a keresztes és zarándok elnevezések (Csukovits 2003). 
Megállapításom szerint a fogalmak összemosódása a korszak emberének vallásos ma-
gatartása miatt, a kor eszméjének megfelelően alakulhatott ki. Valójában a fegyveres 
zarándoklat megnevezés nem illik az általunk tárgyalt eseményekre, mivel itt nem a 
zarándoklaton sokkal inkább a védekezésen volt a hangsúly. A keresztes hadjárat elne-
vezés alkalmazható egy bizonyos szintig, azonban az ostromot tekintve nem alkalmaz-
hatjuk ezt a megnevezést, mivel a keresztes csapatoknak csak egy kevés és szervezetlen 
része volt jelen a döntő pillanatokban. 

A kornak megfelelő megnevezés társult a nándorfehérvári eseményekhez, amelyet Eu-
rópa, pontosabban a Kúria ragasztott a magyar nemzetre. Ez a megnevezés: „Hungaria: 
autemurale christianitatis!” Azaz „Magyarország a kereszténység védőpajzsa, avagy bás-
tyája”,68 amint azt Bak János is megemlíti tanulmányában (Bakk 2004).

kereszt felvétele és az indulgentia ígérete
Két fontos elemről kell még szólnunk a keresztes hadjáratokat illetően, amelyekkel 

ismételten igazolni tudjuk Nándorfehérvár 1456-os eseményeinek keresztes mivoltát. 
Az egyik meghatározó jellemző a kereszt felvétele, amely együtt járt a keresztes esküvel 
(Veszprémy 2008) A zarándok az eskü után a pápa által megáldott keresztet felvarrja 
vállára. Egyes források szerint a jobb vállukra fehér (Mondin 2001:223) más források 
szerint a bal vállukra gyolcs keresztet tűztek (Thuróczy 1980:385).

Nándorfehérvár ennek a kritériumnak is teljes mértékben megfelelt, ugyanis Juan de 
Carvajal bíboros 1456 február 14-én69 átadta Kapisztrán Jánosnak a III. Callixtus pápa 
által 1455. szeptember 18-án a Szent Péter Bazilikában (Fraknói 1902:95) megáldott ke-
resztet (Stanko 2009:31). Ettől a ponttól kezdve, a Kúria és Kapisztrán tevékenységét 
figyelembe véve, biztosak lehetünk abban, hogy Nándorfehérvár keresztes hadjáratként 
is számon tartható.

A másik jellemző, amely nem maradhat el egy keresztes hadjárat alkalmával az a 
bűnbocsánat ígérete, azaz az indulgentia. III. Callixtus 1456. június 29-én kiadott bul-

68 II. Pius mondta a magyarokról egyik levelében, melyet III. Frigyesnek címzett 1459-ben. Forrás.: 
Pallas Nagy Lexikona, ezen túl V. Mikós és III. Callixtus is illette ezzel a megnevezéssel a magyarokat

69 Ezt az időpontot Kulcsár Péter 15-re teszi. Február 6-án érkezett Juan Carvajal pápai legátus Budára, 
és február 15-én hirdette ki a pápai bullát, mely a keresztes hadjáratra való felhívás volt. Lásd: Kulcsár 
1987. 182.
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lájában a Bulla orationum-ban70 többször is megemlíti a bűnbocsánat ígéretét. Ehhez 
kapcsolódva megemlíthető a déli harangszó is, amely a köztudattal ellentétben nem a 
diadalt hivatott ünnepelni, hanem a diadal előtt imára hívta a keresztény világot. Az 
ima a török megállításáért mondatott (Kulcsár 1987:184).

Pápai tevékenysége a klasszikus és a kései keresztes hadjáratok idején
Nagy jelentősége volt a Római Kúriának és így a pápáknak is egy-egy keresztes hadjá-

rat kapcsán. A középkorban csak a Kúria vezetésével és a pápa kihirdetésével szerveződ-
hetett keresztes hadjárat. A következőkben módszeresen összehasonlítom a klasszikus 
keresztes hadjáratok (XI. – XIII. század) korának pápáit és a kései keresztes hadjáratok 
(XV. század) során trónoló pápákat.

A XI. századból II. Orbánt kell megemlíteni, ugyanis ő volt az első keresztes pápa. 
Rendelkezéseinek köszönhetően indult meg az első keresztes hadjárat. A hadjárat kivál-
tó oka elsődlegesesen az volt, hogy a muszlimok megtámadták Konstantinápolyt és I. 
Alexiosz császár a pápához fordult segítségül. II. Orbán nem habozott a segítségnyúj-
tásban, 1095. november 25-én a clermont-i zsinaton meghirdette a keresztes hadjáratot 
(Adriányi 2001:197). 

Maga a pápai bulla nem maradt ránk teljességében, csupán más beszámolók örö-
kítették meg II. Orbán szavait. A legismertebb Anonymi Gesta Francorun et aliorum 
Hierosolymitanorum-ban olvasható, amelynek a szerzőjéről csak annyit tudunk, hogy 
résztvevője volt az első keresztes hadjáratnak (Laszlovszky, Majorossy, Zengellér 
2006:284). Egy másik korabeli leírást ad Foucher de Chartres: Gesta Francorum 
Hierusalem peregrinantium című műve (Jónás 1999:206).

A pápai tevékenység részesei voltak azok a prédikátorok és pápai küldöttek is, akik 
nagyban hozzájárultak a hadjárat elindulásához. Megnevezhetjük Ademar de Monteil 
puy-i érseket, Remete Pétert vagy Gottschalkot is, de ez egy másik tanulmány temati-
kájához kapcsolódik. 

III. Ince pápa jellemét, politikáját és tevékenységét tekintve megállapítható, hogy ő a 
keresztes hadjáratok mintapápája. Ezt a megállapítást erősíti az a tény is, hogy keresztes 
bulláit tekintve a későbbi pápák sablonként használva egyes elemeit egy az egyben át is 
emeltek (Housley2006: 120). A történelem legszigorúbb keresztes politikáját vallotta. A 
Licet universis…(Képes krónika 2004:220) kezdetű pápai rendelkezésével megreformál-
ta az addigi keresztes felfogást, amely így már engedte az eskü pénzzel való megváltását, 
illetve az eskü örökölhetőségét is lehetővé tette a keresztes zarándokok számára. 

III. Incét jól képviselte az utókor számára utóda, III. Honoriusz, aki szintén nagy lel-
kesedéssel vetette alá magát a negotium Christinek. További pápákat is fel lehetne sorol-
ni, de ezt a három pápát mérföldkőnek tartom a keresztes zarándoklatok kapcsán.

A kései keresztes hadjáratok korából két emblematikus pápát kell megemlíteni, akik 
aktívan részesei voltak a török elleni küzdelemnek keresztes rendeleteik által. Az első 
pápa V. Miklós volt, aki hasonlóképen, mint II. Orbán Konstantinápolytól kapott se-

70 Bulla orationum (lat.) ~ Imádságok bullája
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gélykérő levelet. Ennek oka az volt, hogy a törökök 1453-ban elfoglalták a várost. Erre az 
eseményre egész Európa feleszmélt. V. Miklós II. Orbánhoz hasonlóan nem habozott, 
ugyanis 1453. szeptember 30-án kiadta keresztes bulláját (Antonio Bonfini 1995.:672.; 
B. Mondin 2001:361.; Thuróczy 1980.:385). Valójában azonban komoly aktivitásra csak 
1455-től került sor a pápa részéről hasonlóképpen a német császárhoz. Ezt Bárány Attila 
is felrója (Bárány 2006:155). Konstantinápoly eleste után a passagium áttevődött Ma-
gyarországra, így a pápa a magyarokat próbálta segíteni 1450. április 12.-i bullájában 
(Fraknói 1902:73) is, ahol a magyarokat „A kereszténység pajzsának nevezi.”71 Miklós 
a hadjárat elindítását már nem érte meg, mivel 1455. március 24-én elhunyt (Mondin 
2001: 364).

Utóda III. Callixtus nagyobb odaadással vetette alá magát a negotium Christinek. Meg-
esküdött Konstantinápoly visszafoglalására is. 1455. május 15-én kiadta az Ad summi 
pontificatus apicem….72 kezdetű bulláját, amelyben meghirdette a keresztes hadjáratot. 
Ezt követően 1455. szeptember 18-án megtörtént a kereszt feltűzése is. 1456. június 29-
én kiadta a Bulla orationum kezdetű bulláját, amely elrendelte a déli harangszót az egész 
keresztény világban, amelyről már a fentiekben szóltam. A bulla a déli harangszót mint-
egy buzdítási eszközként határozza meg. 

III. Callixtus pápa a bullák mellett több ízben is támogatta a keresztes vállalkozást. 
A legjelentősebb pontja egy keresztes hadjáratnak az ideológiája mellett a pénzügyi ke-
ret biztosítása. III. Callixtus, ahogy elődei is tették, több rendeletet adott ki a pénzek 
beszedésére. Hasonlóan a „Szaladin tizedhez” is, amelyet 1188-ban hirdettek ki, bár 
főleg az európai fejedelmek vetették ki a népre (Jónás 1999:223). III. Callixtus a vatikáni 
könyvtár aranyveretes könyveiről leszedette a vereteket és azokat beolvasztotta a sok 
műkinccsel együtt (Mondin 2001:366). Így támogatva pénzzel a keresztes vállalkozás 
megvalósulását. 

konklúzió
Konklúzióként elmondható, hogy Nándorfehérvár 1456. évi felmentését és az azt 

megelőző szervezkedéseket illetően a pluralista álláspont formai jellegzetességei 
(proclamatio, kereszt felvétele, indulgentia) igazolhatók. Hasonlóan a klasszikus keresz-
tes hadjáratokhoz ennél a vállalkozásnál is megtalálhatóak ezek a jellemző tulajdon-
ságok. A fogalmak tisztázásával sok esetben párhuzam vonható a klasszikus és a kései 
keresztes hadjáratok ideológiai hátterét tekintve. Az ellenség hasonlóan a korábbiak-
hoz a XV. században is pogány iszlám hitű volt. Továbbá párhuzam vonható a pápák 
tevékenységét illetően a két korszak között. II. Orbán és V. Miklós között, elég csak 
Konstantinápolyra gondolnunk, III. Ince és III. Callixtus között, a kemény keresztes 

71 Magyarország a „kereszténység pajzsa, védőpajzsa, bástyája” kifejezés a Pallas Nagy Lexikonában 
található.

72 A bulla teljes nyomtatott szövege az Annales Ecclesiastici 1694-es kötetében található. Több szerző 
is megemlíti: Fraknói 1902:93.; B. Mondin 2001:365.; Kulcsár 1987:163.



89

Nándorfehérvár keresztes szemmel

politikájukat tekintve. Ezen túl fontos azt is látnunk, hogy a XV. században tovább élt 
az a jogi elgondolás, hogy csak a Apostoli Szentszéknek van joga keresztes hadjáratot 
indítania. Mind a két korszak pápái bullákkal hirdették ki a keresztes hadjárat szerve-
zését és indítását. Az anyagi háttérről se feledkezzünk meg. Elmondható, hogy egy ilyen 
vállalkozás szervezésének fő pontja az anyagi javak megteremtése. Mind a XI – XIII. 
században és mind a XV. században a pápák gondoskodtak az anyagi javak megterem-
téséről. 

Ezen ismeretek alapján kijelenthetjük, hogy Nándorfehérvár 1456. évi diadala és az 
azt megelőző események keresztes hadjáratnak minősülnek, ezzel igazolva tanulmá-
nyom célját. Illetve ezeknek az érveknek köszönhetően a kései keresztes hadjáratokhoz 
sorolhatjuk ezt az eseménysorozatot. Ezáltal megerősítést nyert Norman Housley kije-
lentése is a további történésszel ellentétben, akik továbbra sem fogadják el az 1456-os 
nándorfehérvári eseményeket, mint keresztes háborút. 
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a z oSgyá n i ü tközet 
(16 0 4 .  nov e m ber 17.)

Az osgyáni ütközet a Bocskai-szabadságharc kétségtelenül legvitatottabb összecsa-
pása volt, amelyre már a kortársak is nem csekély érthetetlenséggel tekintettek. 1604. 
november 17-én ugyanis Németi Balázs kapitány hajdúkból és fegyvert fogott jobbá-
gyokból álló felkelő csapata a felvidéki Osgyánnál szembeszállt a mozgalom leverésére 
küldött Giorgio Basta tábornok hadseregével, a túlerővel szemben azonban megsemmi-
sítő vereséget szenvedett.

Basta serege október 25-én Esztergomnál állomásozott. Az idős, itáliai származású 
hadvezér itt kapta kézhez Mátyás főherceg utasítását, melynek értelmében haladékta-
lanul segítséget kellett nyújtania Barbiano Belgiojoso tábornok, felső-magyarországi 
kormányzó számára. A kassai „király képe” – ahogyan Belgiojosót nevezték – ekkor 
már igen kritikus helyzetben volt a hazai terepen sikert sikerre halmozó felkelőkkel 
szemben: Bocskai hajdúi október 14-ről 15-re virradó éjszaka Álmosd és Diószeg térsé-
gében szétverték Johann Petz ezredes hadoszlopát, majd október 24-én, az éjjeli órák-
ban a Tiszán Tokajnál átkelő császári sereg Rakamazon táborozó utóvédét mészárolták 
le. Basta november 4-én indult meg seregével Esztergomról, 16-án pedig csapatai már 
Füleknél jártak (Nagy, 1961). A császári tábornoknak egy kémjelentés révén ekkor már 
pontos információi lehettek Németi hadának létszámáról, összetételéről és hollétéről 
egyaránt, így teljes magabiztossággal szánhatta rá magát arra, hogy másnap a lázadók 
által megszállt falu ellen vonuljon (Geréb, 1955).

Jelenlegi ismereteink alapján a támadók legkevesebb háromszoros túlerőben lehettek: 
Basta hadserege mintegy 9500 főnyi gyalogságból, 5000 fős lovasságból, ill. tábori tü-
zérségből állt (Négyesi, 2005). 

A felkelő csapatok létszáma már korántsem ilyen egyértelmű, mivel a források né-
mileg eltérő adatokat közölnek erre vonatkozóan: Istvánnffy Miklós és Somogyi Amb-
rus 4000 főről beszél, míg az ütközetben résztvevő egyik császári ezred hadinaplója 
(Kovachic, 1805) 3000 főre becsüli a felkelők számát. A leghitelesebb informátornak 
kétségtelenül Bocskai István gyulafehérvári levéltárának vezetőjét, Szamosközy Istvánt 
kell tekintenünk, aki történeti művében 4709 főt említ. Noha Szamosközy valószínű-
leg jól értesültségét próbálta ennek az irreálisan pontosnak tűnő számnak a közlésével 
fitogtatni, véleményem szerint a fejedelem környezetének tagjaként elegendő rálátása 
lehetett a tényekre ahhoz, hogy adatát 4700 főre kerekítve átvehessük. Álláspontom 
mellett annak tükrében is kiállok, hogy az őt kivonatoló Bethlen Farkas minden bi-
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Bornemissza és Németi Gergely visszavonulását tette kivitelezhetetlenné. Hogy a lovas-
ságot megmentse a pusztulástól, Németi Balázs a gyalogságot fokozatosan kirendelte 
megerődített állásaiból és őket is a pataknál vetette harcba. A nyílt terepen akadályta-
lanul érvényesülhetett a támadók lehengerlő létszámbeli fölénye, így a felkelők végül 
rendezetlen visszavonulásba kezdtek, arra azonban már nem volt idejük, hogy az imént 
őrizetlenül hagyott védelmi vonalba visszatérve rendezzék soraikat és feltartóztassák a 
császáriakat. Előbb a sánc, majd a falu esett el, másnap reggel pedig a kastély védői is 
megadták magukat (Négyesi, 2005).

A kortársak, ha fel is ismerték Németi eredeti taktikai elképzeléseit, nem tudtak – és 
valószínűleg nem is akartak – magyarázatot adni arra, hogy a hajdúvezér miért nem 
ezek szerint járt el az ütközet folyamán, következésképp a vereség okát sem ebben, ha-
nem egyszerűen a császáriak háromszoros túlerejében és a felkelő csapat jelentős részét 
kitevő parasztkatonaság alacsony harcértékében látták. Álláspontjukat a történész szak-
ma is hosszú ideig sajátjának tartotta, Négyesi Lajos azonban ezzel szembehelyezked-
ve a vereség fő okaként már egyértelműen a defenzív haditerv elejtését, egyszersmind 
Németi Balázs veszteségkerülő magatartását jelöli meg. Felvetődik ellenben a kérdés, 
hogy mennyire bizonyultak volna helytállónak a kortársak által hangoztatott vádak, 
ha a felkelők nem hagyják el állásaikat az ütközet elején? Mivel ez bekövetkezett, az 
ütközettel foglalkozó források szerzői nem tartották szükségesnek az egyes csapattestek 
eredeti elhelyezkedésével foglalkozni, most azonban pontosan ennek rekonstruálására 
lenne szükség ahhoz, hogy véleményt alkothassunk a kérdésben.

Tudjuk, hogy a korábban már említett 1000 gyaloghajdú valószínűleg két, egyenként 
kb. 500-500 főt számláló alakulatra oszlott, ugyanis ezeket Németi az ütközet során 
is külön-külön rendelte a Szuha-patak hídjához (Négyesi, 2005). Kétségtelen, hogy a 
palánkkal körbevett falu jobb szárnyát adó Bakos-kastély őrségét e két zászlóalj valame-
lyike látta el Nagy András vezetésével, mivel ezt az erődítményt kizárólag lövészekkel 
lehetett hatékonyan védeni, puskával pedig csupán a hajdúk rendelkeztek tömegesen. 

A kastélytól délre feküdt a védelem legfontosabb komponense, a palánkkal és árok-
kal védett Osgyán falu, amelynek elsődleges feladata a rimaszombati út eltorlaszolása 
volt. Az ütközettel foglalkozó legrészletesebb forrás szerzője, Bethlen Farkas a faluval 
kapcsolatban megjegyzi, hogy „Bornemissza a faluban maradt, a kastély és a domb közé 
zárkózva, a hadinép legnagyobb részével” (Geréb, 1955: 284.), ill. „a falu megerősített 
sáncaiból […] rohamozott mind a lándzsásokkal” (Geréb, 1955: 285). A fentiek fényé-
ben Németi Balázs a parasztkatonaság zömét, talán 1700-2000 embert, ill. az ütközet 
kezdetétől a helyszínen tartózkodó 500 lovast rendelhette a község védelmére. Ez utób-
biaknak volt – tehát saját 200 katonáján kívül Németi Gergely 300 lovasának is – a 
parancsnoka Balázs vezértársa, Bornemissza János.

A megerődített Osgyán balszárnyát a falutól délre fekvő dombon emelt sánc alkotta. 
Nyilvánvaló, hogy ezt a gyaloghajdúk másik zászlóalja, ill. a parasztkatonák maradéka, 
együttesen kb. 1200-1500 fő védte a felkelők csekély tüzérségének támogatásával, Korlát 
István parancsnoksága alatt. A források tanulmányozása során arra a következtetésre 
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száma és a parasztkatonaság alkalmatlansága – a kortársak vádjainak megfelelően – fő 
szerepet játszott. 
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a tűz k ét iSten nő – he Szti a é S v e Sta

Féléves kutatásom célja az indoeurópai eredetre visszanyúló tűzkultuszok, azon belül 
is a görög Hestia és római aspektusának Vesta alakjainak a vizsgálata. Tanulmányom 
középpontjában a két kultusz összevetése, hasonlóságuk és különbségeik feltárása áll.

indoeurópai eredetre visszanyúló tűzkultuszok európában
A tűz a primitív időkben még nem, de az ókorra szinte minden civilizációban szentté 

lett. Minden családban a lányokra hárult a tűz vigyázása, ez volt az egyik elsődleges 
háztartási szerepük. Ezt a feladatot még a rabszolgákra se háríthatták át. Az anyák ko-
ruk előrehaladtával átadták az őrzői feladatot lányuknak. Mikor az első falu megalakult, 
valószínűleg létrejött a tűz közös forrása, ekkor vették el a lányoktól a feladatot, a vezető 
férfiak. Mikor a kis falu nagyvárossá duzzadt, felmerülhetett az állandó szervezet gon-
dolata. A szent tűz életben-tartására csak a kiváltságos rendhez tartozók figyelhettek 
(Worsfold 1997:16).

Graves leírja, hogy véleménye szerint a Földközi-tenger keleti részén dívó szokás adott 
alapot a „Nagy Istennő” megjelenítésének. Tárgyi szimbóluma, ami az ősi, fehér, se nem 
emberi, se nem állati alakábrázolás volt, azaz izzó faszenet betakartak fehér hamuval, 
ami felettébb gazdaságos és praktikus fűtőegység volt minden házban. Nem füstölt, se 
nem lángolt (Graves 1970:112).

Feltehetően e körül ültek össze a családok, illetve ez lehetett a központja a törzsi talál-
kozóknak. Delphoiban szokás volt a faszénből álló kupacot a szabad ég alatt tartani egy 
mészkőedényben. Ez maga volt az összgörögség tűzhelye, pánhellén jegyekkel. A görög 
vázákon gyakran ábrázolták és „omphalosz”-nak, vagyis „köldök-kőnek” nevezték. Ez a 
szent tárgy túlélte a templom pusztulását is. Rajta található a Földanya neve. A klasszi-
kus időkben a papnő, Püthia egy pap segítségével e tárgy mellett esett révületbe. Való-
színűleg a faszénkúpra babért, árpát és kendert helyeztek. Ez segítette elő a papnő láto-
másait. Mükénéi és krétai szentélyekben is találtak hasonló edényeket, ezek háromszög 
illetve falevél alakúak, egyaránt készülhettek kőből és agyagból is. Krétán, Déloszon és 
a Peloponnészoszon háromlábú, kerek agyagasztalokra helyezték a kúpokat. Ezt a Hold 
színeivel fehérre, feketére és pirosra festették. A leleteken látszik a hő nyoma, itt-ott még 
faszenet is találtak, ami bizonyítja ezeknek a tárgyaknak a tűzkultuszhoz, legalábbis az 
égő áldozatokhoz köthető kapcsolatát (Graves 1970:113).

Akár az indoeurópai népeknél, a rómaiaknál is egyfajta mágikus kapocs állt fenn 
a tűz halhatatlansága, illetve a király hatalmának fenntartása és örökkévalósága kö-
zött. A király kezében összpontosult a teljes vallási élet, később ez a szerepkör a rex 
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sacrorumé, majd a pontifex maximusé lett. A király szerepe megmutatkozott a vallás 
jogszolgáltatásában is. Így például neki volt joga ítélni a Vesta-szüzek ügyeiben (Havas 
– Hegyi – Szabó 2007: 68).

A római családi tűzhely szerepét Trencsényi-Waldapfel ugyanolyan jelentősnek írja le, 
mint görög válfajáét. Szinte mindenben megegyezik a hellén hagyománnyal, itt a Vesta-
papnők kör alakú templomából szállították házról-házra a szent tüzet. Ennek sem volt 
szabad kialudnia, és a papnő, aki hagyta elaludni, Trencsényi-Waldapfel szerint halállal 
lakolt (Trencsényi-Waldapfel 1983:261).

A tűz istenei csak részben a család és állam istenei. Védelmük alá tartozott minden, 
ami a tűzzel kapcsolatos. Funkciójuk így nem csak az ősistenségek köréhez, hanem a 
kultúrateremtő istenek köréhez is köti őket. Hellenisztikus sajátosság, hogy ugyanan-
nak a dolognak funkcionálisan több istenség is létezik. Az ősgörög vallás női istenei 
mellett a férfi istenségek is megjelentek. Ahogy Athénétől átveszi a harc és a kézműves-
ség „férfi aspektusát” a későbbi bevándorló Héphaisztosz és Árész, ugyanúgy osztódott 
a kultúrateremtésben Hesztia a háztűzhely és ahhoz köthető tevékenységek védelme 
mellett egy másik tűzistennel, Héphaisztosszal a tűzzel való munka (kovácsmesterség) 
esetében. 

Róma legősibb történetében fellelhetünk részleteket az örökölt indoeurópai mitológi-
ából, amely vallási alkotás és segít abban, hogy jobban megismerhessük a római hitvilág 
egyedi felépítését (Eliade 1997: 93). 

hesztia
Hesztia neve a szanszkrit „égni”, „fényleni” gyökre vezethető vissza, ő a házi tűz-

hely görög istennője, aki egyben megszemélyesíti a tűzben lakozó isteni erőt, vagy más 
néven istenáldást. Neki tisztelegve „örök tüzet” gyújtottak és ápoltak, ezt eleinte haja-
don lányokra hagyták. Nagy valószínűséggel az indoeurópai őshaza egy régi szokására 
vezethető vissza maga a rítus. Erről az örökké égő oltárról vitték tovább a szent tüzet 
a kivándorlók gyarmataikra, majd az idők folyamán e láng jelképezte az államok test-
véri összetartását és hazaszeretetét. Ugyanakkor a szent láng maradt Hesztia jelképe 
is mindvégig, bár szerepe inkább volt szimbolikus, mint rituális. Soha nem építettek 
tiszteletére külön templomot, hisz minden városban ott állt a prytaneum, itt volt szokás 
hozzá imádkozni. A görög felfogásnak megfelelően az állam egy nagy család, amelynek 
központja Hestia oltára. Maga a prytaneum az államháztartás szimbóluma is volt, az 
itt fogadott vendég, küldöttség tagja vagy díszpolgár volt. Voltak államok, ahol funk-
ciója ugyanez volt, de neve más, például Spártában scias, Achajában leitum. Érdekes, 
hogy még maguknak a Hesztiának gyújtott lámpáknak is különleges értékük volt. 
Tarentumban annyi égett, ahány napos egy év, Athénben 15. 700. Ezeknek eredete nem 
ismert. Áldozati állatai sertések és fiatal, egyéves tehenek voltak, növényekből a zsen-
ge terméssel tisztelegtek neki. Italáldozata vízből, borból és olajból állt. Minden hellén 
területen tisztelték, külön születésnapi ünnepséget tartottak neki Knosszoszon, Krétán 
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és Naukratisban. Későbbi korokban, mikor a 
mítoszokon bekerültek a filozófiai vizsgáló-
dások körébe, a Hesztia képviselte házi, illetve 
állami kultusz a központi tűz szimbóluma lett, 
Pithagoras szerint pedig ez maga a világegye-
tem középpontja. Ez a két azonosítás a világ-
egyetemmel, mely központja az égi tűz, illetve a 
tűz középpontú Föld, az egyik magyarázata kör 
alakú templomaiknak. Egyesek Hesztiát egy 
másik archéval, magával a Földdel azonosítot-
ták, mely körül minden kering. Az orphikusok 
gyakran összetévesztették vagy azonosították 
Cybelével, Geaával, vagy Démétérrel. A képző-
művészetben ritkán jelenítették meg. Lejegyez-
ték egy 5. századi szobrát, amit argosi Glaukusz 
készített, s tudunk egy másikról, amit Scopas 
készített, de hogy milyen módon ábrázolták az 
istennőt ezek az alkotások, nem maradt fenn 
feljegyzés.(1. ábra) Szkopasz szobráról Plinius 
említi, hogy ülő alak, ellentétben a Giustiniani-
féle Vesta szoborral, ami szűziesen beburkoló-
dzott, álló alak, bal kezében királyi pálcával. 
Vázaábrázolásokon (3. ábra) gyakrabban feltű-

nik, komoly arccal, középkorú asszonyként, aki kezében áldozati csészét (patera) tart, 
vagy virágokkal, sőt, gyümölcsökkel teli ággal. Néha más istenek társaságában ábrá-
zolják, például Hermésszel és Amphitritésszel, olykor Démétérrel és Khariklóval (Pecz 
1902–1904).

Ha a rendszerező teológia által említett tizenkét olümposzi istenről beszélünk, megta-
láljuk benne Hesztiát is, Zeusz, Héra, Poszeidón, Démétér, Apollón, Artemisz, Hépha-
isztosz, Athéné, Árész, Aphrodité és Hermész mellett (Trencsényi-Waldapfel, 1983:85).

Hesztia (2. ábra) a klasszikus mitológiában Kronosz és Rheia egyik leánya volt, akit 
többi gyermekével együtt apjuk lenyelt, félve a jóslattól, hogy egy napon őt is saját vére 
taszítja le a trónról, ahogy ő maga is tette apjával Uranosszal (Hahn 1973:224). Miután 
Zeusz csellel megmérgezte apját, a születésük fordított sorrendjében kihányta gyerme-
keit. Hesztia vagy más néven Histié volt az első gyermek, ezért nevezik őt a „harma-
dik isten-nemzedék” legidősebb és legfiatalabb istenségének is (Trencsényi-Waldapfel, 
1983:75). Nem kedvelte Aphrodité gyönyörökkel átitatott parázna életét, nem is jöttek 
ki jól egymással a mitológia szerint (Pecz 1902–1904). Az istennő, akárcsak Athéné és 
Artemisz, örök szüzességet fogadott. Semleges mindennemű háborúban, nem avatko-
zik be az emberek életébe, nem úgy, mint a többi isten a görög mitológiában. Kronosz 
trónfosztása után rögtön két isten is birokra kelt kegyeiért, Apollón és Poszeidón, de 

1. ábra: Hesztia, általános  
ábrázolási jegyeit bemutató szobra
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Hesztia esküt tett Zeusz fejére, hogy örökre megóvja eré-
nyét (Graves, 1970: 111). Zeusz megjutalmazta, minthogy 
egyik istené se lett, s így nem tört ki viszály az Olümpo-
szon. Törvénybe iktatta, hogy minden nyilvános áldozat-
nál, bármely istent is kívánják megvendégelni, Hesztiának 
a lakoma elején és végén is külön ima kíséretében áldozni 
kellett (Pecz 1902–1904).Graves magyarázata Apollón és 
Poszeidón házassági ajánlatára a mitológiában az, hogy a 
három istenséget egyszerre tisztelték Delphoiban. 

Ugyanakkor mitológiai szerepük szimbolikus. Poszeidón 
ugyanahhoz az ősisten-körhöz tartozik, ahová Hesztia, 
valaha főisten volt, aki a földrengések és az ezzel járó vul-
kánkitörések isteneként a tűz őserejét képviselte. Apollón 
ősi mivoltában napisten. Mint asztrális isten ugyanahhoz a 
körhöz tartozott, amely Hesztiát az égi tűzzel is azonosítot-
ta. Sajátos érdekessége a történetnek, hogy egyik férfiisten-
ség se győzte le, vagy fosztotta meg önállóságától Hesztiát, 
holott az ilyen fajta szinkretizmus Zeusszal példázható 
módja egyik legjellemzőbb vonása a görög vallási közgon-
dolkodásnak. Hesztia kiemelt szerepével magyarázható ez, 
kultuszának erejével és olyan ősi rítusaival, amihez nem 
volt tanácsos hozzányúlnia a későbbi korok vallási szoká-
sait alakító gondolkodásnak.

Szüzessége elleni merényletről egyetlen legenda szól (Ovidius 1986: 124): a lerésze-
gedett Priaposz egy falusi ünnepség után megpróbálta megbecsteleníteni, mikor min-
denki más jóllakottan aludt. Ám egy szamár hangosan felkiáltott, Hesztia még időben 
felébredt és rémültében sikoltott, mire a támadó megrémült és eliszkolt. Graves anek-
dotának véli Priaposz kísérletét Hesztia megbecstelenítésére. Ezzel akarták tudtul adni, 
hogy tisztelnie kell a vendégnek vendéglátója házát, és az ott élő asszonyokat, mert őket 
a házi tűzhely oltalmazza. Aki másképp tesz, az szentségtörésnek minősül. A szamár a 
kéjvágy szimbóluma a görög mítoszokban, még ez az állat is világgá kürtöli Priaposz 
merészségét és oktalanságát (Graves 1970:112).

A szűz istennők körének legbékésebb tagja. Athénét, mint a harc képviselőjét nem 
kísértik a férfiak, Artemisz halállal fizet a kísérletért, Hesztiát a barlang és ártatlan-
ság, maga a tisztaság védi. Hesztia minden tűzhely istennője, legyen az családi, vagy 
középülethez tartozó. Minden hozzá fohászkodónak védelmet nyújt (Graves 1970:111). 
Ugyanekkor Zeusz kijelentette, hogy Hesztia helye a házak közepén legyen, hogy min-
den áldozat legjavát ő élvezhesse (Trencsényi-Waldapfel, 1983:134).

A hagyomány szerint Hesztia tanította meg az embereknek, miképp emeljenek háza-
kat. Tüze olyan nagy tiszteletnek örvendett, hogy ha bármely háznál véletlenül elaludt, 
vagy ha a gyász jeleként önként eloltották is, tűzkereket használva újra meggyújtották. 

2.ábra:Hesztia  
álló alakos rajza
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Ő az Olümposz legszelídebb, legkönyörüle-
tesebb és legigazságosabb istennője (Graves, 
1970: 111).

Neki tulajdonítják a házassági hűség ol-
talmazását is, ám hűséggel csak a feleségek 
tartoztak férjüknek, a férfiakon nem lehetett 
számon kérni házasságtörő tevékenységeiket. 
Erre legjobb példa Zeusz, aki sohasem tartóz-
tatta meg magát az élvezetektől, Héra hiába is 
igyekezett felügyelni rá (Hahn 1973:226). A 
családi békesség istennője is, képi ábrázolá-
son gyakran jelenik meg gyümölcsös ággal a 
kezében (Souli 1995: 47). Az ókori görögöknél 
a tűzhelynél készített étel egy részét általában 
áldozatként bemutatták Hesztiának (T. Hor-
váth 2005:107).

Tehát a családi élet középpontja a görögöknél 
a tűzhely volt. A házi tűzhely egyben áldozati 
oltár funkciót is ellátott. A tűzhely szimboli-
zálta a szent kötelességként kezelt vendégba-
rátságot, valamint az emberek személyes biz-
tonságát és boldogságát.

vesta
Az antik római hitre és vallási intézményeire már az i. e. 600-as évektől rányomta bé-

lyegét két külső tényező: az etruszk királyok korából átvett gazdasági és szellemi hagyo-
mány, valamint a részben szintén az etruszk közvetítésnek köszönhető görög hatás, ami 
a dél-itáliai görög gyarmatokról áramlott be. Magát Róma városát az etruszk rítusnak 
megfelelően alapították, mindennemű jóslási formula és előjel-megfigyelés is etruszk 
gyökerekre nyúlik vissza. A mai kutatások azonban ennek ellenkezőjére is találtak bi-
zonyítékokat (Hahn 1975:53). De Róma valószínűsíthetően már az etruszkok előtt is 
élénk kereskedelemben állt a dél-itáliai gyarmatokkal, Kymével (Cumae) és Sybarisszal. 
A kereskedelmi érdekeltség magával hozta a szellemi, művelődési, vallási hatások be-
áramlását és keveredést is. Erre remek példa, hogy a Sibylla-könyvek is egy Kyméből 
származó agg jósnőtől erednek. A görög istenek körülbelül az i. e. 5. században kezdtek 
el beleolvadni a római hiedelemvilágba (Hahn 1975:59). A folyamatos görög hatás igen 
jelentős vallási átalakulást eredményezett a római hiedelemvilágban. Megkezdődött a 
római istenvilág azonosítása a görög pantheonnal. Így lett Zeusz azonos Iuppiterrel, 
Iuno Hérával, és ez így folytatódott tovább sok más istenalakkal, kik funkciójukban 
megegyeztek, vagy hasonlítottak. A második pun háború idejére már mind a tizen-

3. ábra: Hesztia ülő alakja  
egy vázán
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két olimposzi isten római megfelelője létezett: Iuppiter (Zeusz), Iuno (Héra), Neptunus 
(Poszeidón), Minerva (Athéné), Mars (Árész), Venus (Aphrodité), Apollo (Apollón), 
Diana (Artemisz), Volcanus (Héphaisztosz), Vesta (Hesztia), Mercurius (Hermész) és 
Ceres (Démétér). Természetesen kisebb istenek közt is végbement az egyeztetés folya-
mata. A többi római isten, akiknek hellén megfelelőjük nem volt, néhány kivételtől elte-
kintve – például Ianus – lassanként feledésbe merültek (Hahn 1975:62–63). Végül az i. e. 
4. századra megszilárdulni látszott a vallási élet, kialakult az „állami istenek” rangsora. 
Persze az istenek száma továbbra is nőtt, egyrészt új istenek „születésével”, másrészt 
idegen nemzetek isteneinek „behozatala” által, illetve a kultuszok keveredésével és a 
császárkultusz bevezetésével (Hahn 1975:64).

A római Vesta nevének jelentésében és sze-
repében is sokban hasonlít Hesztiára. Mind-
ketten a családi tűzhelynek és szentélynek a 
védelmezői. Minden római család életének 
középpontját adta a tűzhely, ezt egészítette 
ki az éléskamra, és itt lakoztak a ház védő-
szellemei (dii Penates), akik közé maga Vesta 
is tartozott. Eleinte a családi áldásoknál 
nem emelkedett ki szerepe a Penates, Lares, 
és a Geniusok közül. Később a családi házak 
mellett megjelent az állam szent tűzhelye is 
(focus publicus) és a benne lakó Vesta (Vesta 
populi Romani Quiritium), lett saját éléskam-
rája (penus Vestae) és elkülönült Penatesei 
(di Penates populi Romani Quiritium). Az ál-

lami tisztelet központja Vesta Forumon álló 
körtemploma lett (Pecz 1902–1904). 

Az istenek jelenlétét kezdetben az antik Rómában a házi tűzhely „örök lángja” jelké-
pezte. Már ekkor, a görög és etruszk hatás előtt ismert volt Vesta istennő, ki a tűzben 
lakva vigyázza a családok jólétét és biztonságát. Szokás volt minden lakóház előterében 
elhelyezni egy apró, oltárszerű edényt. Ebben mindig parázslott a tűz, amelynek soha 
sem volt szabad elhamvadnia. Életben tartása a ház úrnőjének, a matrónának a feladata 
volt, épp úgy, ahogyan az állam szent tüzéért maguk a Vesta-szüzek feleltek. Minden 
éjjelre forró hamuval kellett befedni a tüzet, így éjszaka sem aludt el, reggel pedig első 
feladata volt az asszonyoknak kitakarni, feléleszteni, majd pár csepp borral megöntözni. 
Minden egyes nap a bor után felcsapó lángokat megszemlélték, ha gyorsan fellobbant, 
kedvező előjel volt arra a napra és eseményeire nézve. Mindig a tűzhely közelében he-
lyezték el a ház és az ott lakók saját védőisteneinek helyét is. Ezeknek a „belső családi 
szentélyeknek” a szokása azután is fennmaradt, hogy a tűzhely kultusza már elhalvá-
nyult. A bejárat közelében, általában falba vájt félkör alakú vagy ovális mélyedésben 
álltak a házi istenek szobrai. Középen a családfő Geniusa, azaz személyes védőszentje, 

4. ábra: Vesta istennő ülő alakos ábrázolása egy 
római pénzérmén
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tőle jobbra és balra pedig a „családi Lar isten” 
(Lar familiaris) két szobra vagy képe. Körü-
löttük foglaltak helyet a család jólétéért fele-
lős Penates istenek. A házi szertartások min-
dennaposak, egyszerűek és szerények voltak 
(Hahn 1975: 89–90). (5. ábra)

A tűz istene a hellenisztikus kettősséghez 
hasonlóan részben az etruszkból átvett Velcha 
(Volca), aki Volcanus néven terjedt el. De a 
tűznek egy ősi „italicus” istensége már létezett. 
Vesta, akinek papi testületét a régi hagyomány 
szerint maga Numa Pompilius alapította. Ő 
nem csak a „szent tüzet” őrizte, hanem szüzes-
séget, valamint a családi tűzhelyek tisztaságát 
is biztosította. Nevének etimológiája kérdéses, 
kapcsolatba állítják a görög Hesztiával (később 
vele is azonosítják). Kultuszát az antik római 
kultúra egész történelmén át szinte változatla-
nul megőrizte (Maróti – Horváth– Castiglione 
1967: 261). Mindig az állami vallás centrumá-
ban állt, a társadalmi, azon belül a családi élet-
ben volt kiemelkedő szerepe (Maróti – Hor-
váth– Castiglione 1967: 262).

Vesta istennő egyike volt a legtiszteltebb 
istennőknek Rómában. Ábrázolása általá-
ban hosszú ruhát viselő nő. Kezében tarthat-
ta az éremábrázolásokon a paterát, a sceptrumot, fáklyát, sisakot, simpulumot vagy a 
Palladiumot. Caligulától Gallienusig gyakran tűnik fel az érméken (Bíró-Sey 2002:47). 
(4. ábra)

A folyamatosan alakuló publikus kultuszokkal szemben, a házi tűzhely mellett vég-
zett áldozatbemutatási forma és tiszteletadás a házi istenek felé Róma tizenkét évszáza-
dos történetében nem változott jelentősen. Biztosra vehető, hogy ősi kultusz, mert más 
indoeurópai népeknél is fellelhető (Eliade 1997: 95). 
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A Mercedes-Benz járműveket gyártó Daimler AG vállalat jogelődje 1926. június 28-
29-én jött létre Carl Benz és Gottlieb Daimler révén. Mind a két feltaláló nagy előrelépé-
seket tett a robbanómotorok létrehozásában, fejlesztésében. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy az első járművet Carl Benz hozta létre 1886. január 29-én. Azóta ezt 
a dátumot tekintjük az autó születésnapjának a mai napig. Akkor, mint Daimler-Benz 
AG, ma pedig Daimler AG néven működik a vállalat, amelynek főtermékei a Merce-
des-Benz személygépkocsik, teherautók, kamionok és buszok. Az üzleti szolgáltatások 
ágazattal kiegészülve 5 üzletággal működik a vállalat.

A Daimler Kelet-Európában való terjeszkedése nem egyedülálló az autógyártás terü-
letén. A régióban 1991-től vehetjük észre nyugati illetve távol-keleti autómárkák terjesz-
kedését, amelyek zöld-, illetve barnamezős beruházások révén jutottak a kelet-európai 
piacokra. Az autógyártókat egyre inkább a növekvő kereslet, illetve az arányaiban ol-
csóbb munkaerő ösztönzi a gyáraik építésére. Harmadik szempontként említendő meg, 
hogy az államok által nyújtott adókedvezmények és a különböző jogcímeken nyújtandó 
támogatások mértéke is fontos tényező a piaci szereplők térségbe vonzásában.

Mikor a Daimler AG amellett döntött, hogy a Kelet-európai térségben terjeszkedik, 
akkor 3 lehetséges ország jött szóba a szakembereknél: Románia, Lengyelország illetve 
Szlovákia. Tehát az elején Magyarország neve fel sem merült. Szerbia már a verseny ele-
jén kiesett, Románia az infrastruktúra elégtelen kiépítettsége és az üzemekben tapasz-
talható magas dolgozói fluktuáció miatt esett ki. Így maradt Lengyelország befutónak, 
amikor szóba jött Magyarország, amelyet az államigazgatásban érintettek ajánlottak a 
Daimlernek. A kapcsolatfelvételben az ITD Hungary kapott szerepet, mint az országot 
a külföldi befektetőknek ajánló, a beruházás megvalósítását megkönnyítő szervezet. 

Hazánkban két város neve vetődött fel: Miskolc, és Zalaegerszeg. Miután egyik város 
sem felelt meg az elvárásoknak, így jött szóba Kecskemét. A Daimlernek olyan hely-
színre volt szüksége, amely 100 km-nél közelebb fekszik Budapesthez illetve a Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtérhez, a szakmunkásképzése a városnak kiváló és közlekedés 
szempontjából is megfelelő adottságokkal bír. Ezen feltételeknek Kecskemét megfelelt, 
tekintve az M5-ös autópályához való közelségét, a Cegléd-Kecskemét-Szeged vasútvo-
nalat illetve a Kelet-nyugati elérhetőségét a városnak, amely szintén a piacokra történő 
könnyebb eljuttatását jelenti a gyártandó termékeknek. A Bács-Kiskun megyei szék-
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helynél érdemes megemlítenünk az 1,6%-os helyi iparűzési adót is, amely jelentős sze-
repet játszik a befektetők vonzásában a mai napig. 

gyáralapítás
A kecskeméti gyárépítést 2008. június 18-án jelentették be, mely nagy változásokat 

indított meg a város és a térség életében. Akkor 2500 fő foglalkoztatottat jelentettek 
be a körülbelül 200 milliárd forintos kezdeti beruházás kapcsán. A vállalat 2008 szep-
tembere és 2013 vége között 22,15 milliárd forint készpénztámogatást kapott a magyar 
államtól. Továbbá az Európai Uniótól, az Európai Bizottság engedélyére további 29,7 
milliárd forintnak megfelelő pénzbeli és adókedvezménybeli támogatáshoz jutott. A 
vasúthálózatra történő rácsatlakozásra 214 millió forintot kapott a vállalat. A gyárat 
több mint 80%-ban magyar cégek építették, amely folyamatot a közben kitörő gazdasá-
gi válság sem hátráltatott. Az üzem 441,75 hektáron kezdte meg működését, amelyből 
120 hektárt építettek be. A próbagyártás 2011 végén indult meg, a gyárnyitó pedig 2012. 
március 29-én volt, ahol a foglalkoztatotti kör 3000 főre való bővítését jelentették be.

humánerőforrás
A gyár 3000 dolgozója közül 300 fő német vezető és 2700 fő a gyár betanított munká-

sa. A folyamatos toborozások hatására 2009 végére 300 főt, majd 2010 végére már 700 
főt foglalkoztattak. Ez a 700 fő alkotja egyébként a gyár törzsgárdáját. 2011 tavaszán a 
dolgozói létszám 1000 főre növekedett, majd ugyanez év december elsején már 2000-en 
voltak a Mercedes alkalmazottjai. 2012 végére pedig eléri a tervezett 3000 főt az alkal-
mazottak száma. 

A toborzás nem csak Kecskeméten, hanem a környező városokban is megvalósult 
szigorú szempontrendszer alapján. Az egész napon át tartó tesztek kitöltésekor voltak 
intelligenciát, és motivációt felmérő tesztek is. Ha túljutott a jelentkező ezeken a szűrő-
kön, akkor történhetett meg a betanítás, a nyelvi és kulturális felkészítés.

technológia
A kecskeméti üzemben a legmodernebb környezetkímélő technológiát valósították 

meg. Továbbá közel 600 robot működik, amelyek igaz nem a legújabbak, de fejlettség-
ben az élmezőnybe tartoznak. A környezetvédelemhez hozzájárulva az energiafelhasz-
nálás minél magasabb fokú hatékonyságát és gazdaságosságát is szem előtt tartják, így 
telepítve iparvágányokat, a gyártócsarnokokba hővisszanyeréses szellőzőtechnológiát. 
A vasúti szállítástól közel 60.000 tonna CO2 megtakarítást remélnek.A fűtés és az áram-
ellátás érdekében két fűtőerőműblokkot építettek be ugyancsak a környezettudatosság 
és az energiahatékonyság érdekében. 
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logisztika
Az alkatrészek és a kész termékek szállítása közúton és vasúton valósul meg. A gyár 

iparvágánya a Cegléd-Szeged vasútvonalhoz csatlakozik az 5-ös számú főúti kereszte-
ződésnél. A vasút kapcsán nem csak iparvágányok épültek, hanem közel egymilliárd 
forintért a kecskeméti vasútállomáson két vágányt is felújítottak, illetve meghosszabbí-
tottak, amelyeken a gyár áruit szállító vagonok is állnak. A Rastatt és Kecskemét között 
közlekedő vonatpárok számáról igen ellentmondó hírek láttak napvilágot. Szó volt napi 
három, öt illetve tíz vonatpárról is, amelyek – ugyanúgy mint a közelbe települt logiszti-
kai beszállító cégek – a Just in Sequence rendszerben, 4 órán belül kell, hogy eljuttassák 
a szállítmányt a gyárba. 

beszállítók toborzása
A Daimler gyáralapításának hírére Kecskeméten és kijelenthető az, hogy az egész 

országban a cégek százai mozdultak meg, hogy a gyár beszállítói legyenek, amit el is 
kezdett hirdetni a kecskeméti önkormányzat, az ITD Hungary, és a közigazgatás több 
tagja is.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közlése szerint a Daimler olyan KKV 
szektorbeli cégeket keres, amelyeknek vannak autóipari tapasztalatai vagy eleve ezen a 
területen is működnek. Jelentkezéskor a Daimler nagyon alaposan, részletekbe menő-
en átvilágítja a jelentkezőt. A hivatalos beszállító toborzás 2008 szeptemberében indult 
meg, melyet az ITD Hungary vezényelt le három beszállítói fórum és több beszállítói 
roadshow megszervezésével. Sajnos a magas minőségi követelmények illetve a likviditá-
si gondok miatt a magyar vállalatok nem igen tudnak érvényesülni a versenyben, így a 
még lehetséges beszállítók is TIER 2 illetve TIER 3 kategóriában lehetnek a gyár beszál-
lítói. Nem mellékes azt is megemlíteni, hogy mivel Rastatt hamarabb kezdte el gyártani 
a B osztályt, így az ott szerződtetett TIER 1-es beszállítók a kecskeméti gyárnak is a 
közvetlen beszállítói lettek, mivel, így még költséghatékonyabb a gyártás. 

képzések
A Daimler AG amikor az új kelet-európai gyárának keresett helyszínt az olcsó és ha-

tékony szakképzést is a kiválasztási szempontok közé sorolta. Amivel minőségi és az új 
gyár igényeihez megfelelő, elegendő mennyiségű szakembert tud kiállítani, akik lojáli-
sak a munkahelyükkel szemben. Egy gyár számára – működjön az bármelyik gazdasági 
szektorban – stratégiai fontosságú az elegendő és jól képzett szakembergárda. Főképp 
akkor, ha a jövőbeli munkavállaló úgy kerül ki a képzőintézmény falai közül, hogy az 
azonnal munkába állítható, ezáltal nem szükséges a képzésébe plusz pénzt invesztálni. 
Ezért alakult meg 2008 októberében a Hírös Képző Konzorcium és a német mintá-
ra a duális szakképzés egy kecskeméti középiskolával illetve a Kecskeméti Főiskolával 
együttműködésben. 
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A Hírös Képző Konzorciumot a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kez-
deményezésére hozták létre, melynek elsődleges célja a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft.-vel kapcsolatos képzések lebonyolítása. A képzések közt találunk idegen 
nyelvi, szak- és továbbképzési kurzusokat. Másodlagos célja a munkahelyek megtartása 
a vállalkozói szférának és hogy, segítsék az álláskeresőket.

gazdaság 
Vállalkozások szempontjából az elmúlt négy évben 15%-kal nőtt a társas vállalako-

zások száma Kecskeméten, és 4.000 új munkahely jött létre. Ennek több mint a felét a 
Daimler hozta létre. A gazdasági szereplők 160 építési beruházást hajtottak végre, ami a 
kedvező adópolitikának és az ügyintézési rendszer reformjának is köszönhető.

A város gazdaságösztönző helyi adópolitikájának keretein belül 2008 és 2011 között 
az addigi 2%-os iparűzési adót 1,6%-ra csökkentette a város vezetése illetve eltörölte a 
vállalkozások kommunális adóját, amely intézkedések ellenére a helyi IPA 2006 és 2010 
között átlagosan 5,84%-kal növekedett. A Mercedes-gyár működése miatt a kecskeméti 
önkormányzat adóbevételei várhatóan megduplázódnak, amit a I. táblázatban is látha-
tunk.

táblázat: KMJVÖ iparűzési adóbevételei

*: előirányzott adóbevétel

Az emelkedő adóbevételek fényében az önkormányzat több pénzhez jut, amelyből 
könnyebben tud gazdálkodni, illetve több pénzt fordíthat a város fejlesztésére. 

A Daimlert Kecskeméten való megtelepedése következtében több beszállítója is kö-
vette, így adva több munkát az autóiparban a helyi és környékbeli lakosságnak illetve 
nagyobb hányadot szerezve a Kecskeméten működő autóipai cégek szegmensében. 

A város gazdaságának diverzifikáltsága alapvetően a biztonság növelését szolgálja. 
Vagyis ez azt jelenti, hogy ha térben minél több különböző iparági szereplő működik, 
annál inkább biztosítva lesz az adott tér gazdasága.

Klaszterek terén két fontos klaszterről érdemes szót ejteni, de előbb a fogalmat érde-
mes tisztázni. A klaszter egy hálózat, melyben olyan intelligens vállalkozások vannak, 

év milliárd forint
2007 4,86
2008 5,41
2009 5,00
2010 5,50*
2011 5,92*
2012 6,50*
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mely cégek kooperációja versenyképes a nagyobb cégekkel való versenyben, sőt olyan 
versenyelőnyöket is biztosít, amiket a nagyvállalatok csak igen jelentős fejlesztésekkel 
tudnak csak megvalósítani. Vagyis: „Egy intelligens delfinraj sokkal többet tud, mint 
amire a delfin egyedül lenne képes. Csapatosan képes legyőzni a cápákat is.” (Nagy 
2008)

A Hírös Beszállítói Klaszter a Dél-alföldi Régió területén működik 2008. augusztus 
14.-e óta 18 különböző tevékenységű szervezet megalakításával. 2010 februárjára már 
29-re nőtt a tagok száma. A klaszter a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra vezetésével jött létre és a Dél-alföldi Operatív Program felhívása alapján. A klaszter 
célja elsősorban a Dél-alföldi régióban a gyártás területén működő vagy érdekelt cégek 
összefogása, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, piacképességük növelése, a 
cégek szakmai megerősödése, egy jól működő szövetség működtetése. A HB Klaszter 
együttműködik tudományos, K+F, és gazdaság-fejlesztő szervezetekkel.

Másik fontos klaszter az AIPA, amely nem más, mint egy olyan nem nyereségorien-
tált társaság, mely a Gazdaságfejlesztési Programnak a stratégiai lebonyolítása illetve a 
Klaszter(ek) menedzsmentjének ellátása mellett, mint projektcég a munkacsoportok és 
a koordinációs testületek gördülékeny működését teszi lehetővé. Az AIPA-t 2010-ben 
hozták létre 30 alapító tag közreműködésével.

A Daimler megjelenése Kecskemétre katalizátorként hatott, ami révén egy élhetőbb, 
fejlettebb térség és város jöhet létre.

táblázat: Az AIPA-t alkotó szervezetek részesedési aránya

Kecskemét elhelyezkedése és adottságai miatt inkább mezőváros, a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar egyik fontos központja az országban. Habár megtalálhatunk könnyű 
ipari vállalatokat is, melyek által a város adóbevételei jelentősek. Ezt alá is támaszt-
ja a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karának, a konzervgyárnak, a baromfifeldolgozó 
üzemnek, az Univer Zrt.-nek és a sok-sok gyümölcs és zöldség termelő, feldolgozó és 
értékesítő vállalatnak a jelenléte a városban és környékén.

A gyár alapjaiban változtatta meg a város gazdaságát, mert egy olyan iparág költözött 
be, amelynek nincs számottevő hagyománya. Ezen oknál fogva nagyon fontos az üzem 
beintegrálódása nem csak a gazdaságba, hanem a minden napok életébe is. 

Szervezet neve részesedés %-ban
kreatív tudásközpont közalapítvány (kecskemét mjvö) 51
kecskeméti főiskola 25
civil egyesület nonprofit Szervezet 24
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8
Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány 8
Vállalkozók és Munkáltatok Országos Szövetsége 8
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A kutatás-fejlesztés terén a gyár nem hozott létre saját bázist. Az autóiparban Magyar-
országon ilyen tudásközpont is csak a győri Audi gyárban alakult ki, ahol a motorfej-
lesztés valósult meg. Kecskeméten a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási 
Műszaki Főiskolai Karán létezik kutatás-fejlesztés, méghozzá a Járműipari tanszéken, 
ahol a 2012-es év elején indult el egy másfél milliárd forintos beruházás, melynek ke-
retein belül a tanszék új épületet kap és a hazai járműipari kutatás-fejlesztés bázisává 
szeretne válni. 

Innováció szempontjából Kecskeméten 2008-ban volt egy kísérlet a Kreatív Innová-
ciós Központ létesítésére, de az 2010-ben kudarcba fulladt. Így, e téren is a Főiskola 
Járműipari tanszékének új épülete jelenthet valami előrelépést. 

A kecskeméti ingatlanpiacon 2008-ban egy igen gyors és nagymértékű áremelke-
dést vehettünk észre, amikor is a 191.886Ft/m2 árról ugyanebben az évben 284.071Ft/
m2 árra emelkedtek átlagosan az ingatlanárak. Azóta viszont ez az érték folyamatosan, 
de már nem olyan drasztikus módon csökkent 214.000Ft/m2 átlagárra 2012 áprilisára. 
Legnagyobb emelkedések a sorházak és a családi házak szegmensében vehetők észre. 
Ez véleményem szerint annak tudható be, hogy amikor kiderült, a nagyszámú német 
dolgozó beköltözése Kecskemétre, akkor az a hír terjedt a településen, hogy az új lakók 
a fentebb említett lakásokat fogják keresni.

Megfigyelhető tendencia, hogy vannak, akik kiadják nagy házaikat és kisebbe költöz-
nek, vélhetően a hiteleik finanszírozási gondjainak megoldását látva benne. Ezzel össze-
függésben az albérlet árak is elkezdtek emelkedni szinte minden lakás típusnál, mivel 
már nem csak a vezetők, de az alacsonyabb beosztású, Magyarország más vidékeiről 
települők is a városban keresnek lakhatási lehetőségeket. A német dolgozók egyébként 3 
illetve 5 éves szerződéseket kötöttek a MBMH Kft.-vel

Az ipari ingatlan árak szempontjából is jelentős növekedésnek lehettünk tanúi, főleg a 
Déli Ipari Park területén, ami az autóipari üzemhez közel található. 

a beruházás társadalmi hatásai
Ezen hatások között a tercier szektorra, a turizmusra, az infrastruktúrára és az ok-

tatásra gyakorolt hatásokat mutatom be. A Daimler gyár megjelenése a városba betele-
pülők számának megduplázását fogja generálni közvetlenül és közvetetten, amit sajnos 
az infrastruktúra fejlődése nem tud megfelelő léptékben követni, különös tekintettel a 
közúthálózat kiépítettségére. Ezen oknál fogva a 2012-2013-as években a városban egy-
re több közlekedési dugó fogja megkeseríteni a városban élők életét. 

Az igények tekintetében két csoportra kell szétszednünk a betelepülőket. Egyik része 
azok, akik Magyarország más településeiről mentek Kecskemétre dolgozni, lakni, má-
sik része pedig a betelepült német nemzetiségű lakosság, akiknek kvalifikáltabb igénye-
ik vannak mind a bevásárlás, mind a szabadidő hasznos eltöltésének terén. 
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A városban folyamatosan nyílnak olyan üzletek, cukrászdák, ruhatisztítók stb., ame-
lyek a betelepülők igényeit próbálják meg kielégíteni, nagy figyelmet fordítva a német 
nyelvre.

Általános gyártelepítési szabály, hogy egy nagyobb ipari létesítmény építésével egy 
létrehozott munkahelyre 1,5–1,7 a tercier szektorban létrejövő munkahely jön létre az 
adott településen. Ez a 3000 főre levetítve 4500–5100 főt jelent. 

Ebbe beletartoznak a teljesség igénye nélkül fodrászatok, kozmetikák, pékségek, cuk-
rászdák, presszók, kávézók, éttermek, autószerelők, kertészek, ruházati üzletek stb. 

A Mercedes gyár építése óta a kecskeméti szállodákban, rekord arányú 70-80%-os 
telítettséget regisztrálnak. Ez köszönhető az egyre nagyobb teret hódító üzleti turiz-
musnak, amelynek révén hétköznap a fentebb említett telítettséget prognosztizálnak a 
hotelek Kecskeméten és környékén. 

A Mercedes viszont nem csak az üzleti turizmusra, hanem a kikapcsolódni vágyó 
vendégekre is hatással van. A gyár építését követően a városban mindenhol fejleszté-
sek, építkezések indultak el. Ilyen például az új városi uszoda építése, a Rákóczi út és a 
Vasút kert revitalizációja. 

Sajnos Kecskemét infrastruktúrája igen nagy lemaradásban van, sok fejtörést okozva 
a város vezetésének. Ez alatt értjük a közúthálózat fejlesztését, és a különböző közműhá-
lózatokat, melyekben mind-mind utol kell érnie a magát a városnak. Ide sorolom még a 
tömegközlekedési hálózatot, mely Kecskeméten két központtal működve és sugárszerű 
kiépítettségével nem túl színvonalas. Ennek a fejlesztésre a város nem rég nyert Európai 
Uniós pályázatot (KÖZOP 5.4.0-09-2010-0004). Mivel megkétszereződött a betelepülők 
száma, így lakásokat kell építeni, iskolai, óvodai, bölcsődei férőhelyeket kell biztosíta-
ni gyermekeiknek. Továbbá a gyorsan növekvő lakosságnak színvonalas, jó minőségű 
közút-, járda, bicikliút hálózatra van szüksége, hogy könnyen, kényelmesen eljusson a 
városba bárhová. 

2010 decemberében a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ felmérése szerint a 
Daimler AG vállalattól várható állásajánlatok száma 72 volt, amelyek közül 68 teljesen 
vagy részlegesen illeszkedett Munkaügyi Központ képzéseihez. Hasonló végzettségű, 
nyilvántartott álláskereső 2010 novemberében 4649 fő volt. A Munkaügyi Központ 
2008-tól folyamatosan indított, összesen 48 különböző tanfolyamot a munkanélküli-
ek számára, amelyeken 2010 végéig 665 fő vett részt. Ezeken a kurzusokon már német 
nyelvismeretet is szereztek a hallgatók. Német nyelvtanfolyamon 306-an, míg angolon 
173-an végeztek.

Legnagyobb hatással az oktatásra a duális képzés elindítása volt. Ez a képzési forma 
egyedülálló, az országban csak Kecskeméten megvalósult képzési forma. A duális kép-
zés Németországban bevezetett oktatási rendszer, melyet a Mercedes gyárban, a Kecs-
keméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán, és a Kecskeméti 
Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményeiben valósíta-
nak meg. 
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A duális képzés megindításáról 2010-ben határoztak a Daimlernél és ugyanekkor 
meg is indult a képzés megtervezése, megvalósítása.

A képzések az alábbiak a középiskolai szinten: gépjármű mechatronikus, járműka-
rosszéria előkészítő, felületbevonó és mechatronikai karbantartó, szerszámkészítő, 
gépjármű-technikai szerelő, bevonat-technikai szerelő, gyártósori összeszerelő, a Kecs-
keméti Főiskolán pedig a járműmérnök alapszaknak van duális képzésre módosított 
változata a szaknak. 

Azok a tanulók, akik ezekben a képzésekben vesznek részt, 90% esélyük van, hogy 
a Daimler gyárban kapnak állást az iskola befejezése után. A 2011/12-es tanévben 104 
tanuló kezdte meg tanulmányait a duális képzés szerint a középiskolákban. A duális 
képzésben a felelősséget és a pénzügyi ráfordításokat a gazdasági szervezet és az okta-
tási intézmény közösen vállalja. A képzés idejének felét az autógyárban, míg másik felét 
az iskolában töltik a diákok. Ez egy jó esély ahhoz, hogy a gyár a számára szükséges 
kvalitásokat szerezzék meg a tanulók és így, értékes szakember gárdára tegyen szert az 
üzem. 

A duális képzés egyébként nem új dolog hazánkban, mivel a rendszerváltás előtti 
korszakban a minden ipari nagyüzem folytatott ehhez hasonló képzést, csak a ’90-es 
évekbeli üzem megszűnések sajnos az iskolai tanműhelyekbe szorították vissza a gya-
korlatokat.

Az oktatásra gyakorolt hatás másik része a Kecskemétre települt német dolgozók 
gyermekeihez köthető, miszerint szükségük van német nyelvű iskolára, óvodára. Ezen 
oknál fogva Kecskeméten létrehozták a Mercedes Schule-t a Vásárhelyi Pál Általános 
Iskolában és a Lestár Péter Középiskola, Szakiskola és Óvodában. Az iskolák kiválasz-
tásának hátterében a Mercedes lakóparkok elhelyezkedése áll, mivel a német családok 
nem a munkahelyükhöz, hanem a gyermekeik iskolájához, óvodájához szerettek volna 
közel lakni. 

Az iskolákban a magyar és a német gyerekek közös órákon is találkozhatnak, mint 
például a rajz, a testnevelés, és az ének-zene órák, amiktől a két nemzetiség gyermekei-
nek barátkozását, közvetetten pedig a német családok gyorsabb integrációját várják. A 
kialakításokat egyébként a Daimler jelentős összegekkel támogatta, ami a Lestár iskola 
esetében 61 millió forint. Az iskolában kialakított helyiségeket a bajai székhelyű Ma-
gyarországi Németek Általános Művelődési Központja használatba vette. A Vásárhelyi 
iskolában az Önkormányzat vállalta a költségeket, amelyek a 170 millió forintot is el-
érték. 

Az iskola a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézmény-
fenntartó és Működtető Közalapítvány tagintézménye. A német diákok a Baden-
Würtenbergi tanrend szerint tanulnak.

Mivel a gyár további 500 fő foglalkoztatását jelentette be, így még inkább megala-
pozottnak tűnik a város vezetése által prognosztizált 2000fő/év lakosságnövekedési 
tendencia a 2012-13-as esztendőkre. A lakosság növekedése 2004-től évente 1000 fővel 
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növekszik. Az akkori 107.665 főről 2011-re a 113.275 főre emelkedett a népessége a vá-
rosnak. 

A lakásállomány tekintetében egy folyamatos, kiegyenlített növekedést vehetünk ész-
re. 2008-ban 46.048 db lakás volt a városban, míg 2011-ben már 46.818 volt. Kecskemé-
ten egyébként folyamatos a belterületbe vont területek számának gyarapodása. A város 
terjeszkedik de, nem biztos, hogy ez a jó irány, mivel egy területileg kiterjedt, de zöld 
várost is legalább olyan nehéz vezetni, mint egy kicsi ám, de zsúfolt várost, amely – főleg 
a nyári meleg hónapokban – élhetetlen a parkok, terek hiánya miatt. Így a két szélsősé-
ges állapot közti helyzete megtalálása lenne optimális a város számára. 

Ehhez szorosan kapcsolódik a Mercedes lakópark létrehozása, amely Kecskemét leg-
újabb és legkorszerűbb lakóparkja Alsószéktó városrészben és a Tatár soron. Alsószéktón 
50 családi házat építetett az önkormányzat sorház illetve ikerház kivitelben, amelyek a 
Nyugat-európai standardoknak megfelelnek. A lakóparkban 125m2 és 140m2 alapterü-
letű lakások valósultak meg a mintegy 25.000 m2 területen. A lakópark jellegzetes német 
hangulatot áraszt. A lakópark közel helyezkedik az M5-ös autópályához, a gyárhoz, és 
a Mercedes Schule intézményeihez egyaránt.

A városban van egy másik lakópark is, amely ugyan nem az üzem dolgozóinak ké-
szült teljes mértékben, viszont ugyan csak kielégíti a nyugati elvárásokat. Társasházakat 
illetve itt is sorházakat találhatunk a Tatár soron.

A beruházás megvalósulása előtt is már fokozatosan súlyosbodó probléma volt a köz-
lekedés, amelynek reformját az autógyár megjelenése még inkább ösztönzi. A gyárhoz 
egyébként már 4 új helyi (2/D, 12/D, 14/D, 15/D), illetve több helyközi autóbuszjárat is 
közlekedik. 

Bicikli utak tekintetében a kecskeméti önkormányzat elkötelezett a hálózat növelése 
érdekében. A Daimler gyár 2-es kapujához, már most is van kerékpárút, míg az 1-es, 
főkapuhoz a Városföldre építendő út fog közvetlen kerékpáros kapcsolatot létesíteni a 
városközponttal. 

Közúthálózat tekintetében a város elmaradott, 70 ezer fős lakosság igényeinek kielé-
gítésére tervezték. A város igyekszik felvenni a lépést az egyre növekvő forgalommal, 
ám ez nem egyszerű feladat. Kecskemét közúthálózata egyszerűen felkészületlen egy 
ekkora mértékű fejlődés hatásainak az elviseléséhez. A Daimler üzemnél 3 új turbó és 4 
rendes körforgalmat építenek, de ez még nem elég. 

A probléma orvoslásához az alábbi I. ábrán a város által fejlesztésre kerülő közutak 
térképen bemutatott változatát láthatjuk:
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ábra Várható közúti fejlesztések73

A városban a Daimler beruházás bejelentése után egyre több a közlekedést érintő 
beruházás indult meg. Ilyen a „Kecskemét város intermodiális és kapcsolódó közösségi 
közlekedési fejlesztések” program (KÖZOP5.4.0-09-2010-0004), amely által egy új vas-
útpályaudvart kap a város, ahol a buszpályaudvar és a bicikli utak csomópontja illetve 
P+R parkolók is megtalálhatóak lesznek. 

Másik ilyen nagyobb mérvű projekt a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” (DAOP 
5.1.2/C-09-2f-2011-0001), amely által megújul a fent említett közterületek mellett a Bu-
dai utcai piac, és maga a Budai utca egy része is.

ökológiai hatások
Korunkban, amikor a globális felmelegedés okozta problémák a világ fő gondjai közt 

szerepelnek, egyre inkább szigorodnak a környezetvédelmi szabályozások. Ezeknek a 
törvényeknek, jogszabályoknak egyre nehezebb megfelelni, ami azt is jelenti, hogy a 

73 Forrás: http://kecskemetivarosfejleszto.hu/letoltesek/kozop.pdf
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beruházások költségvetésében egyre nagyobb részt kíván a talaj, a vizek, és a levegő 
védelmére fordított erőforrások. 

Jelen fejezetben 3 kategóriába sorolom a gyár által keltet ökológiai hatásokat: zajter-
helés, talajterhelés, és a levegőszennyezés. A vizekre való figyelmet a talajterhelés alfeje-
zetben kívánom kifejteni, mivel felszíni vizek nincsenek a gyár környezetében, viszont 
a talaj rétegeiben megtalálható vizekre hatással lehet a gyár működése. 

A zajforrásokat az alábbi építmények okozzák: présüzem, karosszériaüzem, festő-
üzem, összeszerelő üzem, energiaközpont, tesztpálya, belső szállítás, és a parkoló, ame-
lyek Kecskemét lakott területének déli peremét és a környező tanyaterületeket érintik. 

A próbaüzemelés alatt folyamatos, 24 órás méréseket végeztek a szakemberek, akik 
megállapították, hogy a tervezett védőfásítás és a 282.600m2 területű védelmi övezet ja-
vítja a környezet mikroklímáját. A védelmi övezetben nem lehet oktatási, egészségügyi, 
üdülő-, és lakóépület illetve szociális és igazgatási célú épület sem.

Ezen a téren a Festőüzemet kell, hogy kiemeljük, mivel ott tárolnak a legnagyobb 
mennyiségben veszélyesnek minősülő festék és lakk alapanyagokat. Egy bekövetkezett 
katasztrófa esetében a leghatékonyabb megoldás, hogy a szennyezést az épületben bent 
kell tartani. Ennek érdekében vízzáró és vegyszerálló padlózatot létesítettek, kármentő 
medencéket és összefolyó aknákat, az ajtóknál és a kapuknál 1-2 cm magas küszöböket 
alakítottak ki. Továbbá az üzem teljes területén 1 referencia kút és 6 kútból álló talajvíz-
figyelő rendszer kialakítása került sorra. A légszennyezőanyag emissziók helyhez kötött 
pontforrásokhoz kötődnek. Ilyen pontból a Festőüzemben 14, míg az Energiaközpont-
ban pedig 3 található. 

Az üzemen belül a légszennyezés minimalizálása érdekében hővisszanyeréses szellő-
zőtechnológiát telepítettek, amely által a szellőztetés iránya a padlószinttől a tetőszint 
felé oldják meg és a használt levegő hőjével fűtik a beáramló friss levegőt. Továbbá sínes 
lámpatesteket alakítottak ki, mely sokkal nagyobb hatékonyságú, mint a hagyományos, 
az egész épületet bevilágító világításrendszerek.

Az áram-, és a hőigényt két kombinált ciklusú fűtőerőműblokk elégíti ki, melyek 
földgáz működtetésűek, így könnyebben elérhető a magasabb termikus hatásfok. A 
fűtőerőműblokkok azért környezetkímélők, mivel számítógép által vezérelt földgázsze-
gény keverékkel működnek, illetve mert a füstgázelvezető rendszerbe beépített katali-
zátorokkal szűrik a kiáramló gázokat. Az üzem logisztikai koncepciója továbbá éves 
szinten 60.000 tonna CO2-megtakarítást tenne lehetővé a vasúti iparvágányok üzembe 
állítása által. 

A gyártás során igen sok féle hulladék keletkezik. Ezeknek nagy részét a hulladék 
kezelésére engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni, a kisebb részét pedig elég a 
települési szilárd hulladéklerakóban történő lerakása. Az üzem területén egy 2500m2 
alapterületű központi szelektív hulladékudvart létesítettek.
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felhasznált forások:
[Az interetes források utolsó hozzáférésének ideje 2012.05 23.]
(http://wwww.mercedes-benz.hu/hirek/1)
(http://www.auto.zug.hu/hir/kecskemeten-epul-a-mercedes-gyar_39.php)
(http://www.mfor.hu/cikkek/22_milliardos_koltsegvetesi_tamogatast_kap_a_

kecskemeti_Mercedes_gyar.html)
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