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Karl Rahner eszkatológiája

Kiss Norbert

Karl Rahner eszkatológiája

Bevezetés

A tanulmányban Karl Rahner gondolatmenetei alapján a 
dogmatikának egy olyan ágát, az eszkatológiát igyekszem 
bemutatni, amelynek kérdései már az ősegyháztól kezdő-
dően foglalkoztatják a hívőket és teológusokat. A XX. szá-
zad teológiája Alszeghy Zoltán szerint fordulópontot jelent 
abból a szempontból, hogy a vizsgálódás középpontjábaa 
jövőre vonatkozó eszkatologikus kérdések kerülnek. Az 
eszkatológia habár a jövőt értelmezi, a jövőről igyekszik ki-
jelentéseket tenni, Rahner alapján mondhatjuk, hogy csak 
annyiban tud a jövőről beszélni, amennyiben az ember je-
lenét tudja értelmezni. Fontos szempontnak tartom tehát 
dolgozatomban megvizsgálni az embert, az ember jelenét, 
hogy ebből a vizsgálatból kiindulva könnyebben értelmezni 
tudjuk az ember mint szubjektum, és mint társas lény jövő-
jét.

Az antropologikus eszkatológia

A rahneri teológiát az emberközpontúság teljes egé-
szében áthatja. Ezt az emberközpontúságot nem szabad 
szem elől tévesztenünk akkor sem, amikor az eszkatológia 
tanulmányozásába kezdünk. Ugyanis Karl Rahner ’A hit 
alapjai’ című munkájában egyértelműen meghatározza, 
hogy az eszkatológia tárgyát akkor tudjuk helyesen meg-
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határozni, ha magából az emberből indulunk ki. Mégpe-
dig azért, mert Rahner az embert úgy határozza meg, mint 
az abszolút jövőre, magára Istenre nyitott lényt.1 Ezért a 
teológus meg állítja, hogy a végső dolgokról szóló taní-
tás elemzésével semmi újat sem mondhatunk, csupán azt, 
amit magáról a keresztény értelemben vett emberről el-
mondhatunk:

„Látni fogjuk, hogy ez a keresztény 
eszkatológia nem más, mint annak megismét-
lése, amit eddig elmondtunk az emberről mint 
szabad és teremtett szellemről, aki Isten önköz-
lésének kegyelmében részesül. Az eszkatológia 
nem kiegészítése az eddigieknek, hanem még 
egyszer kifejezi az embert úgy, ahogyan a ke-
reszténység érti: olyan lényként, aki a pillanat-
nyi jelenből a jövő felé haladva ek-szisztál, lép 
ki az időbe.” Karl Rahner (1983:458)

Rahnernek ez a megállapítása akkor érthető, ha magá-
nak az embernek a lényegét próbáljuk megragadni, ez pedig 
nem történhet másként, csak úgy, ha megmondjuk, hogy 
mit akar az ember és mivé lehet.

Ha tovább vizsgáljuk magát az embert, és megpróbá-
lunk arra a kérdésre választ adni, hogy mit akar, és mivé 
lehet, akkor célszerű az ember teremtményi, valamint sza-
bad voltából kiindulnunk. Ugyanis az ember csak akkor 
mondhatja meg, hogy mit akar, ha meg tudja mondani, 

1 Karl Rahner ’A hit alapjai’ című munkájában, amikor az emberről, az Abszo-
lútumra, magára Istenre nyitott lényről beszél, akkor a következők alapján tesz 
kijelentéseket az emberről: az ember megváltott, Krisztus által felemelt és Isten 
kegyelmében élő. Vö. Karl Rahner (1983:461) 
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hogy mi az, amit remél, hogy ajándékként meg fog kap-
ni, és ezt az ajándékot szabadsága el is tudja fogadni(vö. 
Karl Rahner (1983:458). Amennyiben nem vesszük figye-
lembe magának az embernek mint személynek a jövőre 
való nyitottságát, irányultságát, valamint a személyek 
alkotta kollektív társadalom kibontakozását - amely nem 
más mint a keresztény élet „reményvonala” - akkor téves 
elképzelések alakulhatnak ki bennünk az eszkatologikus 
kijelentéseket vizsgálva. Ugyanis, ha az ember reményét 
félretéve olvassuk a Szentírás ilyen jellegű kijelentéseit, 
akkor olyan problematikába ütközünk, amely a tárgyból 
magából nem következik, vagyis ezeket a szentírási textu-
sokat önkéntelenül is a jövőnek a jelenbe való vetítéseként 
foghatjuk fel. Ha azonban helyesen olvassuk őket, vagy-
is a keresztény élet és hit „reményvonalát” tartjuk szem 
előtt, olyan következtetéseket vonhatunk le, amelyek „az 
ember lényegéből adódó és a keresztény jelen tapaszta-
latából levont szükségszerű következtetések” (vö. Karl 
Rahner (1983:459). Ezt támasztja alá Rahner megállapítá-
sa, mely szerint:

„A keresztény eszkatológiáról annyit tu-
dunk, amennyit az ember jelenlegi üdvtörténeti 
állapotáról. Nem a jövőből vetítünk bele valamit 
a jelenbe, hanem a jelenünket vetítjük ki az em-
ber jövőjére annak a tapasztalatnak az alapján, 
amelyet a kegyelemben és Krisztusban szerzünk 
önmagunkról és Istenről. Az ember ugyanis 
nem értheti meg másképp a jelenjét, csak vala-
milyen jövő keletkezéseként, kialakulásaként, 
olyan dinamizmusként, amely valamilyen jövő 
felé visz.” Karl Rahner (1983:459)
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Ezeket a megállapításokat szem előtt tartva elkerülhet-
jük annak veszélyét, hogy a Szentírás eszkatologikus kije-
lentéseiből önkéntelenül is olyan megállapításokat vonjunk 
le, amelyek nem tartoznak magához a tárgyához. Azon-
ban nem szabad azt hinnünk, és nem szabad úgy tennünk, 
mintha jelenünket értelmezve az Abszolútumról, magáról 
Istenről, valamint a mennyről biztos kijelentéseink egyben 
kimerítő és egyértelmű kijelentések lennének. Ugyanis Is-
ten, valamint a végső, abszolút beteljesülés számunkra ti-
tok, akit a maga teljességében, csendben kell imádnunk.  Vö. 
Karl Rahner (1983:462).

Az üdvösségre váró subjectum

Meg kell vizsgálnunk az ember transzcendentális szabad-
ságából fakadó döntések lehetőségeit, amelyek egyben az 
ember üdvtörténetének lezárását is meghatározzák, vagyis 
kihatással vannak jövőjére. Szólnunk kell még az ember ha-
láláról, és a halál utáni állapotról, az örökkévalóságról is. A 
keresztény tanítás sajátossága a tisztítóhely tana, ezért erről 
a gondolatkörről is szükséges részletesebben szólnunk.

Ha az emberről, mint szubjektumról beszélünk, fontos 
megjegyeznünk az emberi létezés „tulajdonságait”, a sza-
badságot és felelősséget. Ezek a megállapítások azért fonto-
sak számunkra, keresztények számára, ha az ember jövőjét 
vizsgáljuk, mert az embert olyan szubjektumnak tekintjük, 
aki szabadsága által képes megvalósítani önmagát, azonban 
szabadsága révén képes végérvényesen elutasítani Istent, 
ezzel „megpecsételni” saját sorsát. Ugyanis azt mondhatjuk, 
hogy a szabadság nem a többi mellett egyik képessége az 
embernek, amely által megtehet ezt vagy azt, hanem hogy 
a szabadság az ember egészére mint szubjektumra irányul, 
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ezért szabadságában mindig önmagáról határoz az ember, 
tehát szabadsága által megvalósíthatja önmagát. Ezáltal a 
szabadságot egyszeri aktusként2 kell felfognunk annak elle-
nére, hogy a történelemben és az időbeliségben realizálódik.

Rahner egy általános tévedésre még felhívja a figyelmün-
ket a szabadsággal kapcsolatban, amikor arról beszél, hogy 
a fogalmat félreértjük akkor, amikor úgy tekintünk rá, mint 
olyan képességre, amely által megtehetünk ezt vagy az, 
méghozzá olyan módon, hogy későbbi tettünk épp ellenke-
zője legyen előző tettünknek. Rahner hangsúlyozza, hogy 
a szabadság nem olyan képesség, amely által döntéseinket 
örökösen megváltoztathatnánk, hanem éppen ellenkezőleg: 
szubjektív voltunkból adódó képesség révén, a véglegesség-
re való képesség. Ha a szabadságnak ezt a megfogalmazá-
sát elfogadjuk, akkor a szabadságot olyan „feladatként”kell 
elfogadnunk, amely által eljuthatunk, és el is kell jutnunk a 
véglegességre. Ez a véglegesség egyben megmásíthatatlan-
ság, mégpedig azért, mert ez a transzcendentális szabadság 
egy olyan véglegességet eredményez, amely „belső lényegé-
nél fogva nem képes és nem is kíván mássá lenni” (Rahner, 
1983:115). Ha nem fogadnánk el a szabadságot, úgy, mint 
saját magunk megvalósításának képességét, akkor földi éle-
tünk értelmét vesztené, mivel ha nem tudunk érvényessé és 
megmásíthatatlanná válni, akkor egy olyan „célt” tűzünk ki 
magunk elé, amely mindig változik, mindig valami másba 
megy át, tehát végeredményben nem is beszélhetünk „cél-
ról” transzcendentális szabadság nélkül.

Nem beszélhetünk a szabadságról olyan értelemben, 
mint egyedi, tárgyiasítható tapasztalati adatról. Mikor a 
szabadság kerül vizsgálódásunk központjába, már eleve tu-
2 „Ez az aktus egyvalamit jelent és egy valamit vált valóra: az egyetlen szubjek-
tumot történetének egyszeri teljességében” Karl Rahner (1983).
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dunk arról, hogy szabadok vagyunk, és tudjuk, hogy mi az 
a szabadság. 

Azáltal, hogy a szabadságot, a véglegességre való képes-
ségként határoztuk meg, eljutottunk arra a pontra, hogy be-
szélni tudunk az ember jövőjéről. Ugyanis, mint már emlí-
tettük, a szabadság olyan képesség a véglegességre, „amely 
a transzcendencia horizontjára és alapjára – vagyis az „Isten-
re” – mondott abszolút és szabad igenben vagy nemben való-
sul meg” (Rahner, 1983:115). Tehát egyértelműen azt mond-
hatjuk, hogy az ember szabadságra révén, a jelenben hozott 
döntései által kihatással van jövőjére, ezáltal a szubjektum 
szabadsága tárgyát kell, hogy képezze az eszkatológiának, 
amely az Isten melletti döntésben, vagy Isten végérvényes 
elutasításában nyilvánul meg. Másrészről szabadságról, és 
egyben szubjektumról csak ott beszélhetünk, ahol az ember 
szellemi irányultsága az abszolút teljességre, magára Isten-
re irányul. Ugyanis, ahol ez a transzcendentális irányultság 
nem valósul meg, ott az ember önkéntelenül és tudatlanul is 
rabja egyfajta belső korlátozottságnak, ez pedig a céltalan-
ságban és a törékenységben nyilvánul meg.

A jövő értelmezését szem előtt tartva tehát számolnunk 
kell azzal a lehetőséggel, hogy az ember szubjektumként 
szabadsága által nemet tud mondani, méghozzá véglege-
sen, Istenre. Mérlegelnünk kell ezt a lehetőséget, ugyanis 
mint lehetőség azt jelenti, hogy valósággá is válhat. Meg-
magyarázni ugyan nem tudjuk, hogy miért lehetséges a 
szubjektumnak ez a cselekedete, amely önmaga megtaga-
dása,3 vagyis Isten végérvényes elutasítása. Rahner ezt az 
elutasítást a „gonoszság titkának” nevezi. Annak ellenére 
azonban, hogy megmagyarázni nem tudjuk, a választ ke-
3 Azért beszélhetünk az ember önmaga megtagadásáról, mert célja, hogy önmagát 
megvalósítsa, és ezt a célt utasítja el ebben a cselekedetében.
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reshetjük rá, és feladatunk is keresni, mivel ezeknek a le-
hetőségeknek felismerése segítségünkre lehet saját dönté-
seinkben, saját magunk önmegvalósításában, vagyis Isten 
végérvényes elfogadásában.Rahner ennek az elutasításnak 
lehetőségét abban látja, hogy a szubjektum szabad dönté-
sével egy kategoriális célt tesz meg abszolútnak. Ebben az 
esetben azért lehetséges az, hogy a végső célt nem tudja el-
érni, vagyis nem tudja önmagát megvalósítani, mivel ehhez 
a „megtett abszolúthoz” viszonyít mindent, és már nem tud 
a tényleges abszolút mellett dönteni.

Ahhoz, hogy helyesen értsük Ranher okfejtését, fontos-
nak tartom megvizsgálni, hogy valójában mit is nevezünk 
abszolútnak.„Abszolút valami, amennyiben önmagában, 
önmaga által van, és mástól nem függ. A teljességgel ab-
szolút az, amit önmagától létezőnek, önmagától igaznak és 
önmagától jónak gondolunk, és ami e tekintetben nem függ 
semmitől (ellentéte a relatív)” (Rahner –Vorgrimler, 1980).

Ha megértettük az abszolút e megfogalmazását, akkor 
láthatóvá válik, hogy bármilyen kategoriális célt tegyünk 
is meg abszolútnak, az valójában nem lehet abszolút, mi-
vel létét az abszolút végtelentől kapja, mintegy ajándékot. A 
másik szempont, amiért nem nevezhetünk abszolútnak egy 
abszolútnak megtett kategoriális célt, az az, hogy az abszo-
lútra, amelyet célként tűzünk ki magunk elé, nyitottnak kell 
lennünk. Ez a nyitottság pedig annak az elfogadásából fa-
kad, hogy létünket az Abszolúttól kaptuk ajándékként. Ha 
pedig egy ilyen kategoriális célt teszünk meg abszolútnak, 
azzal el kellene fogadnunk, hogy létünket, egy nem véges, 
relatív dologtól kaptuk ajándékba. 

Most, hogy szóltunk „a végérvényessé lett emberi sza-
badság teljes eltékozlásának lehetőségéről”, meg kell emlí-
tenünk, hogy az elutasítás lehetőségének fennállása ellenére 
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nem szabad egyenlő értékűnek tekintenünk a végleges bol-
dogságról és beteljesülésről szóló kijelentésekkel. Ennek az 
egyensúlyeltolódásnak megindokolására Rahner két érvet 
hoz fel gondolatmenetében. Az egyik ilyen érv, hogy üdv-
történeti jelenünk nem más, mint Jézus Krisztus ideje, aki 
keresztény tanításunk szerint a húsvéti misztérium és Isten 
kegyelme által pozitív kimenetelt hozott az üdvtörténelem 
egészének. Ezért nem mondhatjuk, hogy bárki számára is 
biztosan kárhozattal zárul az üdvtörténet. Azonban nem 
szabad arra az álláspontra sem helyezkednünk, hogy az 
üdvtörténet pozitív kimenetele által minden ember üdvö-
zülni fog. Annak ellenére, hogy nem mondhatunk semmi 
biztosat a kárhozatra jutó szubjektum állapotáról, annak 
lehetőségével mindenképpen számolnunk kell(vö. Rahner, 
1983:471). 

 A második érv abból táplálkozik, hogy az elutasítás 
lehetőségének, a „nem” kimondásának feltétele az elfoga-
dás, az „igen” kimondása. Mivel a „nem” csakis az „igen” 
által lehetséges. Ezért azt kell, mondanunk, hogy „a nem 
nem tekinthető oly egzisztenciális-ontológiai lehetőségnek, 
amely egyenrangú az Istenre mondott igennel” (Rahner, 
1983:121).Rahner szavaival élve tehát a két érvből azt álla-
píthatjuk meg, hogy „az igenlés és a tagadás egzisztenciáli-
san nem egyenrangú”.

Beszélnünk kell még egy olyan eseményről, amely az 
embert egészében érinti, ez pedig nem más, mint a halál. 
Rahner az ember meghatározásánál kiemeli, hogy személy 
és természet egységeként kell beszélnünk az emberről. Az 
eddigiekben már láthattuk, hogy mit is jelent az, hogy az 
ember személy. Ahhoz, hogy a halálról, mint az egész em-
bert érintő eseményről beszélni tudjunk, fontos röviden 
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megvizsgálnunk azt, hogy mit is jelent az ember személy 
volta mellett az ember természetszerűsége.

„Természetnek nevezzük egy létező lényegét, vagyis ma-
radandó struktúráját, amennyiben az cselekvésének alapja 
és eleve adott normája” (Rahner–Vorgrimler, 1980:362). A 
természet ezáltal a létező tartalmi értelmességének és te-
remtményi önállóságának a kifejezése. Mivel a létező lété-
nek értelme maga a teremtő Isten, mivel önmegvalósulása 
Isten elfogadásában valósul meg, másrészt mivel létét a te-
remtő Isten kegyelméből mintegy ajándékként kapja, ezért 
a természet alapját szolgáltatja Isten teremtése, másrészt 
fenn is tartja azt. Ezekből kiindulva azt mondhatjuk, hogy 
ha a létező természete által Istenre irányul, akkor tárgyiasí-
tani tudja magát, vagyis cselekvésének tárgyává teheti ma-
gát. Ez az Istenre irányultság – amelyet Rahner a természet 
„nyitottságának” nevez – teszi lehetővé Isten önközlésének 
befogadását a kegyelem által.

A természet fogalmának tisztázása után térjünk vissza 
kiinduló gondolatunkhoz, mégpedig, hogy a halál az egész 
embert érintő esemény, az ember pedig természet és sze-
mély egysége. A halál lényegének tárgyalása sok nehézséget 
és félreértési lehetőséget hordoz magában. Első ízben lás-
suk, hogy mit is ért Rahner a halál lényegén.

— „A halál az ember szabad, személyes önlétrehozásá-
nak végérvényessé válása”

— Másrészt, pedig a halál lényegén értjük, hogy a halál 
az örökkévalóság „kezdete”

A Katolikus Egyház tanítása és teológiája azt fogalmazza 
meg, hogy a halálban az ember egy másik létezési módba 
megy át, tehát nem semmisül meg. Ez a tanítás félreérté-
sek kiindulópontjává válhat,ugyanis, azt a látszatot keltheti, 
hogy a halál után az empirikus tapasztalat számára hozzá-
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férhető fizikai idő folytatódik. Ha a tapasztalati idő foly-
tatásáról beszélnénk, akkor következésképpen a földi élet 
dolgainak folytatásáról is beszélnénk. Azonban ebben a 
tekintetben azt kell mondanunk, hogy a halál valóban az 
ember egyfajta végét jelenti. Rahner szerint ez a téves értel-
mezés azért veszélyes, mert mind a személy önmegvalósí-
tását, mind, pedig a keresztény tanítást érthetetlenné teszi. 
Viszont akkor is hibás értelmezést fogadunk el, és szintén a 
tapasztalat által megismerhető fizikai idő rabjai leszünk, ha 
ennek a szemléletmódnak éppen az ellenkezőjét fogadjuk 
el, tehát, hogy a halál mindennek a vége, azért mert az em-
ber ideje a halál után nem folytatódik.

Ahhoz, hogy a halál lényegét megértsük, szükséges egy 
új fogalom bevezetése. Ez pedig az örökkévalóság. Az örök-
kévalóság és az idő összefüggésének és magának az örökké-
valóságnak a magyarázatához Rahnertől kölcsönözhetünk 
egy olyan gondolatot, amely világos választ tud adni vizs-
gálódásunk kérdésére:

„Valójában az időben, az idő saját, megér-
lelt gyümölcseként jön létre az örökkévalóság, 
amely voltaképpen nem folytatódik az átélt 
időn túl, hanem megszűnteti az időt azzal, hogy 
saját maga kiszabadul az időből, abból az idő-
ből, amely ideiglenesen azért lett, hogy szaba-
don megvalósíthassunk valami végérvényeset” 
(Rahner, 1983:464).

Azonban az idő szükséges ahhoz, hogy a szubjektum 
szabadsága által megvalósított végérvényességről beszélni 
tudjunk, mert tudniillik annak „gyümölcseként” jön létre, 
azonban így fennáll annak veszélye, hogy erről az önmeg-
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valósításról önkéntelenül is a „halál utáni” értelemben be-
széljünk, épp az idő tapasztalatbeli ismerete által. Rahner 
viszont azt javasolja, hogy tanuljuk meg a „nem szemléletes, 
valamint a helyes és jó értelemben vett mítosztalanító gon-
dolkodásmódot” (Rahner, 1983:464). Ha ez sikerül, akkor 
fogjuk emgérteni, hogy a szubjektumnak a szabadsága által 
megvalósított végérvényessége a halál által jön létre, és nem 
a halál után.

Még egy gondolatkörről szólnunk kell, a tisztítóhely ta-
náról. A Katolikus Egyház tanítása szerint van egy állapot, 
melyet a még büntetés állapotában lévő, de a megigazulás 
kegyelmében meghaló embernek el kell szenvednie. A bün-
tetés állapota „elégtételt adó szenvedéssel” eltörölhető(vö. 
Rahner–Vorgrimler, 1980:738). Mivel Rahner megállapítja, 
hogy a tisztítóhely tanáról való katolikus felfogás még nem 
teljesen kiforrott, ezért nem is akar végsőkig menő megál-
lapításokat levonni, azonban felhívja a figyelmet egy igen 
érdekes kérdésre. Mégpedig arra, hogy a halállal az ember 
végérvényesen elkötelezi magát Isten mellett vagy Isten el-
len, tehát kialakít magának szabadsága révén egy végérvé-
nyes álláspontot. Ha viszont megvizsgáljuk a tisztítóhelyről 
szóló katolikus hitfelfogást, azt vehetjük észre, hogy úgy tű-
nik, a halál után van még lehetőség a személyes fejlődésre, 
a személyes érésre. Rahner csupán annyit állapít meg, hogy 
ha elfogadjuk azt, hogy létezik egy közbülső állapot a halál 
és az ember testi beteljesülése között, akkor elfogadható az a 
nézet, hogy az emberben még végbemehet a halál után vala-
milyen nemű fejlődés, tisztulás(vö. Rahner, 1983:469).

A tisztítóhely tanáról szóló tanításra Rahnernek szép 
magyarázata az ember összetett, többrétegű személyisége 
és létstruktúrája, amelyből arra következtet, hogy a halál-
ban történő alapválasztás még nem hatja át szükségképpen 
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az emberi személy minden „rétegét”. Ehhez kell a tisztulási 
folyamat, amely nem büntetés-lerovás, hanem beérés, meg-
tisztulás.

Az üdvösségre váró közösség

A fentiek alapján láthattuk, hogy az embert úgy hatá-
roztuk meg, mint egyedi, megismételhetetlen személyt. 
Azonban azt is elmondtuk magáról az emberről, hogy ez 
az egyedisége azt jelenti, hogy transzcendens lényként meg 
kell valósítania önmagát. Azonban ez az önmegvalósítás 
mindig a környezet hatása által történik. Tehát az ember 
az emberiségnek, egy kollektív realitásnak a megismétel-
hetetlen, egyedi tagjaként tudja megvalósítani önmagát. Ez 
a pluralizmus feltétele magának az eszkatológiának is. Így 
a már tárgyalt egyéni eszkatológia mellett beszélnünk kell 
a kollektív eszkatológiáról is. Azonban nem szabad abba a 
tévedésbe esnünk, hogy a két eszkatológia egymástól elvá-
lasztható és külön egységben lehetnek a vizsgálat tárgyai. 
Ugyanúgy kell rájuk tekintenünk, mint az egyén önmegva-
lósítására, amelyet, mint láthattuk egy kollektív realitás tag-
jaként tud megvalósítani az ember. Ezek a megállapítások 
alapján nem mondhatja azt a keresztény eszkatológia, hogy 
„a világ és történelme vég nélkül, egyszerűen tovább tart, az 
egyes ember pedig csak egyénként, személyes egzisztencia-
ként szabadul ki ebből az örökösen folytatódó történelem-
ből és jut el a beteljesülésre” (Rahner, 1983:472). Ez alapján 
beszél a keresztény eszkatológia egyirányú történelemről, 
amely nem folytatódik tovább vég nélkül, hanem végérvé-
nyessége, beteljesülése felé halad. Nehéz feladat meghatá-
rozni, hogy milyen összefüggés áll fenn az egyén, valamint 
az egyének alkotta közösség, és a világ beteljesülése között. 
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A világ színtereaz egyéni történelem kell, hogy legyen. 
Azonban, ha színtere a személyes történelemnek, akkor el-
választhatatlan a személyek alkotta emberiség történelmé-
től. Ebből következően megállapíthatjuk, hogy nem beszél-
hetünk külön az egyéni és külön kollektív eszkatológiáról. 
Egyéni és kollektív eszkatológia átjárják egymást, „az egyé-
nekben valósul meg az egész emberi történelem beteljesülé-
se” (Rahner, 1983:474), másrészt viszont „az emberi történe-
lem egésze az emberiség beteljesülése felé halad” (Rahner, 
1983:473).

Az abszolút jövő

 „Abszolút valami, amennyiben önmagában, önmaga ál-
tal van, és mástól nem függ. A teljességgel abszolút az, amit 
önmagától létezőnek, önmagától igaznak és önmagától jó-
nak gondolunk, és ami e tekintetben nem függ semmitől (el-
lentéte a relatív)” (Rahner–Vorgrimler, 1980).

Ezt követően a jövő fogalmát kell megvizsgálnunk. 
Rahner azt mondja, hogy ha a jövőt teológiai értelemben 
vizsgáljuk, akkor nem csak úgy kell értelmeznünk azt, mint 
ami még nem valósult meg, hanem úgy, mint az ember elé 
már kezdetben kitűzött létezést, amely az ember céljaként 
kell, hogy jelentkezzen. Ezt a végérvényes célt Isten üdvö-
zítő akarata tette lehetővé. Jézus feltámadása által láthatjuk, 
hogy ez a jövő nem a fizikai, tapasztalati idő fogalmi kere-
tein belül jelentkező jövő, mert ez már elkezdődött és értel-
met tud adni jelenünknek. Rahner ezt a következőképpen 
fogalmazza meg, „Ha az ember a hitben nyitottá válik a jövő 
iránt, akkor az lesz a szilárd pont, ami még látszólag hátra 
van, és innen kiindulva értelmezzük a múltat, s birkózunk 
meg a jelennel” (Rahner–Vorgrimler, 1980:362). 
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Az abszolútnak és a jövőnek a fogalmi tisztázása után 
láthatjuk, hogy Abszolút Jövőn magát Istent kell értenünk, 
aki önmagában, önmaga által van, mástól nem függ és célt 
ad az embernek, aki célja megvalósítása, vagyis önmegvaló-
sításának eredményeként magát Istent fogadja el, méghozzá 
végérvényesen. Az abszolút jövő értelmezésében Rahner a 
következőt állítja: „Isten, valamint a végső, abszolút betelje-
sülés számunkra titok, akit a maga teljességében, csendben 
kell imádnunk”.

Konklúzió

Mint láthattuk az eszkatológia olyan kérdéseket vet fel, 
amelyek az ember mindennapi életét érintik, ugyanis első-
sorban nem direkt, a közvetlen jelenünkre vonatkozó állítá-
sokat, és kérdéseket határoz meg, hanem olyan kérdéseket 
tesz fel, amelyek jövőnk szempontjából érintik jelenünket. 
Ez a jövőnket érintő, így közvetetten jelenünkre is kiható, 
pontosabban jelenünk által a jövőnket meghatározó  prob-
léma, az ember halál utáni sorsa. Rahner igyekezett választ 
keresni a korban felmerülő problémákra, és ezeket a prob-
lémákat nemcsak elméletben mint spekulatív teológus igye-
kezett megválaszolni, hanem a gyakorlatban is lelkipász-
torként. Rahner antropológiai kiindulópontja krisztológiai 
kérdésekben csúcsosodik ki. Az embert joggal nevezhetjük 
Rahner nyomán „az Ige hallgatójának”.



21

Karl Rahner eszkatológiája

Irodalomjegyzék:
Beinert, Wolfgang (szerk.) (2004): A katolikus dogmatika 

lexikona, Budapest: Vigilia Kiadó
Boros István (szerk.) (1996): Karl Rahner emlékülés – Az Ige 

meghallója, Szeged-Budapest: Szegedi Hittudományi Fő-
iskola, Logosz Kiadó

Görföl Tibor – Kránitz Mihály (2002): Teológusok lexikona, 
Budapest: Osiris

Karl Rahner (1983): A hit alapjai, Budapest: Szent István 
Társulat

Karl Rahner – Herbert Vorgrimler (1980): Teológiai kisszó-
tár, Budapest: Szent István Társulat

Kránitz Mihály – Szopkó Márk (2001): Teológiai kulcsfogal-
mak szótára, Budapest: Szent István Társulat



22

Kónya Mihály:

Kónya Mihály:

Magyarok aktív szerepe  
a fegyveres zarándoklatokban:  

II. András

1. II. András 1217. évi fegyveres 

zarándoklatának közvetlen előzményei

III. Béla 1195 és 1196 között keresztes esküt tett, amelyet 
egészségi állapota nem engedett teljesíteni. III. Ince Licet 
Universis kezdetű bullájának köszönhetően Bélának lehető-
sége lett örökül hagyni a teljesítetlen esküt,így András fiára 
bízta azt nagyobb vagyonnal. Ha ezt a lépést nem tehette 
volna meg, akkor az egyház átkát kellett volna elviselnie, 
illetve halálos bűnt követett volna el a párizsi teológusok 
szerint (Runciman 2002:749). III. Ince bíztatta Andrást, hogy 
induljon el 1198. szeptember 14-ig, de mind hiába (Török 
2003:23), András figyelme ekkor a magyar trónra irányult. 
Andrást 1205. május végén (Török 2003:31) Székesfehérvá-
ron János kalocsai érsek megkoronázta. 

András egyházpolitikája igen sikeresnek volt mondható 
(Török 2003:36),több levélváltás is ránk maradt, amelyek 
közte és a pápa között íródtak. Az egyik ilyen levél, azaz 
1214-ben András által írt levél, amelyben a keresztes sereg 
szervezéséről ír (Török 2003:34). James M. Powell rámutat, 
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III. Ince pápa Egy keresztes hadjárat autonómiája (Billing 
2007:116) című művével kapcsolatbanarra, hogy Ince céljai 
túlmutattak a keresztes hadjárat katonai céljain. 1213-ban 
mindenkinek szabaddá tette a kereszt felvételét, sőt azt is 
megengedte, ha valaki nem tud, illetve nem akar elzarándo-
kolni a Szentföldre, az pénzel, megválthatja magát (Billing 
2007:117). A már említett Licet universis is nevéhez fűző-
dik. 

III. Ince már 1213-ban kitűzte a keresztes hadjárat indulá-
sának időpontját,az időpont választását az indokolta, hogy 
a János jeruzsálemi király és al–Ádil szultán által megkötött 
5 éves békeszerződés 1217-ben lejárt (Veszprémy 2006:100; 
Runciman 2002:750). Erről emlékezik meg Abu’l-Muzaffar 
is (Laszlovszky 2006:299). Ince a hadjárat jogosságát a szul-
tánnak címzett levelében indokolta meg, Powell szerint ez-
zel a levelével Ince elismerte a keresztények és muszlimok 
közötti együttélés lehetőségét (Veszprémy 2006:100), ugyan-
akkor felszólította a szultánt, hogy adja fel Jeruzsálemet 
(Runciman 2002:749).

Az Ad liberandam bulla szerint az indulás időpontját 
1217 júniusában határozták meg1 Brindisi és Messina ki-
kötővárosokból (Veszprémy 2006:100). A jelentkezők al-
kalmasságát nem vizsgálták, bárkit szívesen fogadtak, aki 
felveszi a keresztet (Runciman 2002:750).III. Ince a keresz-
tes hadjárat indulását már nem élhette meg, ígyutóda, III. 
Honórius teljesítette be akaratát. Honórius 1217 nyarára ter-
vezte az indulást Szicíliából (Runciman 2002:751), július 24-i 
levele Ciprust jelölte meg gyülekezőnek, és II. András ma-
gyar királyt illetve VI. Lipót osztrák herceget nevezte meg a 
keresztes hadak vezérének. András mint a keresztesek ve-

1 Billing (2007:117) ellenben Fraknói Vilmos 1218 júniusára teszi a határozatot.
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zére Veszprémy állítása szerint csupán a krónikások téves 
beállítása. „…Ott a Szentföldön a keresztény sereg vezére és 
kapitánya lett a babiloni szultán ellenében, és dicsőséges di-
adalt aratott…” (Thuróczy 2001:149).Ezt a téves információt 
talán az első haditanácskozás okozhatta Akkónban, amikor 
a lovagrendek nagymesteri illetve a további keresztes veze-
tők II. András sátrában gyűltek össze (Veszprémy 2006:102). 
A krónikás véleményét erősítve az arab források2 közül 
Abu’l-Muzaffar is Andrást nevezi meg a frankok3 vezérének 
(Laszlovszky 2006:299).Az arab krónikáshoz hasonlóan ír 
Andrásról Kézai Simon is (Kézai 2004:117).

2. II. András magyar király 1217. évi 

fegyveres zarándoklata

Andrásnak a mai kutatások és a kortárs krónikák feljegy-
zéseit összevetve több indítéka is volt 1217-ben megindíta-
ni a már 20 éve halogatott keresztes hadjártot. A krónikák 
(Thuróczy János – A Magyarok krónikája és a Képes Króni-
ka) leírásában legfőbb indítéka az apjától örökölt keresztes 
eskü volt. „… Ezek után András a pápa úr megbízásából 
ellátogatott a Szentföldre; ezt a megbízást akkor kapta, ami-
kor még herceg volt, ahogyan az a Extravagantesben4 olvas-
ható a fogadalomról és a fogadalom teljesítéséről a „Noha 
mindenkinek…”című fejezetben. Ezért ő teljesíttette és vál-
totta valóra az apja fogadalmát…”(Képes krónika 2002:112). 
2 Két arab szerzőt kell megemlíteni, meg, akiket más források is idéznek és primér 
forrásnak tarthatunk. Az egyik Ibn al-Athír: al- Kámil fí at- Taríkh c. műve, 
míg a másik Szibt ibn al- Dzsauzi: Mír’at az- zamán c. munkája.
3 A frankok mintegy gyűjtő neve volt a korban a kereszteseknek.
4 Extravagantes: ez Decretales III. Ince 1198. Január 29. Felszólítja Andrást a 
keresztes eskü teljesítésére.
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Az eskü és az egyház nyomása mellett további indítékként 
sorolható fel, hogy rokonaival kelhetett útra András,5 az 
ok, amiért megindult kelet felé az volt, hogy a bizánci trón 
megüresedett és rokoni kapcsolatai révén igényt tartott arra, 
illetve balkáni terjeszkedési szándékai voltak, ahogy ezt 
Veszprémy László (2006:100), Steven Runciman (2002:750) 
és Kristó Gyula (Kristó 2002:69) is állítja.

András a tengeri útvonalat választotta, Székesfehérvár-
ról indult Zágrábon át Spalatóba6 ahová 1217. augusztus 23-
án érkezett meg (Veszprémy 2006:101). A sereg létszáma a 
korabeli leírások alapján nem egyértelmű. Spalatói Tamás 
szerint a keresztes sereg több tízezer főből, és nem csak ma-
gyarokból állt. „…Később úgy hírlett, a király kíséretében 
több mint tízezer lovas volt, nem számítva a közrendűeket, 
akik megszámlálhatatlan tömeget alkottak…”(Laszlovszky 
2006:295). Kézai Simon szerint székely lovasság is csatla-
kozott a magyar sereghez (Veszprémy 2006:101), illetve 
Spalatóban csatlakozott VI. Lipót osztrák herceg egyházi 
és világi méltóságú kísérete és serege (Runciman 2002:751; 
Kristó 2003:137). Powell szerint, az osztrák és a magyar sereg 
együttesen volt négyezer fő (Veszprémy 2006:101). Jacques 
de Vitry kortárs történetíró szerint igen tekintélyes létszámú 
volt a magyar sereg, de Spalatói Tamás több mint tízezer 
fős számadata nem reális. Veszprémy László csupán egy–
két ezer fősre teszi a magyar sereget (Csukovits 2003:68). 
Spalatói II. András kíséretét is megemlíti, de a johanniták 
adományleveléből is ismeretes a királyi kíséret több szemé-
lye: Péter győri és Tamás egri püspök, Uros pannonhalmi 
apát, Csák nembeli Ugrin királyi kancellár, Demeter asz-
talnokmester, Dénes tárnokmester, Kán nembeli László lo-
5 Unokatestvérével: VI. Babenberg Lipót osztrák herceggel
6 Ma: Split
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vászmester, Atyusz országbíró fia, Lőrinc pohárnokmester, 
Szák nembeli Barc fia Miklós, Rátót nembeli Leusták fia 
Gyula, Mojs, Smaragd és Hontpázmány nembeli Tamás fia 
Sebes ispán (Csukovits 2003:68). Spalatói Tamás még a kalo-
csai érseket is megemlíti. Velence felajánlotta a keresztes lo-
vagok szállítását, azonban azok száma meghaladta azt a lét-
számot, amely felfért volna a hajókra. Erről Malcolm Billing 
és Veszprémy László egybehangzóan írnak. Spalatói Tamás 
leírása szerint sem András nem tudott elegendő hajót bizto-
sítani, habár előkészületei során már hajókat rendelt Velen-
cétől, Anconától, Zárától és más városoktól is (Laszlovszky 
2006:295). Runciman is hasonló állásponton van, eszerint 
András csupán két hajót tudott szerezni a spalatóiaktól, illet-
ve azt is állítja, hogy senki sem gondoskodott a keresztesek 
szállításáról. A hajók hiánya miatt többen hazatértek vagy 
megvárták a következő évet. A hajók bérléséről ránk ma-
radt egy szerződés, amelyet a johannita lovagrend magyar-
országi perjele és Sándor erdélyi prépost kötött Pietro Ziani 
dózséval 10 szállítóhajó bérléséről (Veszprémy 2006:101). A 
hajók bérlése volt talán a legnagyobb költség egy fegyveres 
zarándoklat alkalmával.7 Egy hajó 150 lovat vagy 500 kato-
nát tudott befogadni.

A zarándokút folytatásához II. András kénytelen volt 
hitelt felvenni itáliai kereskedő házaktól. Törlesztésként 
lemondott Zára városáról a velenceiek javára, illetve a 
Szentföldön áruba bocsátotta 140 ezüstmárkáért Gizella ki-
rályné 12 márka tiszta aranyat tartalmazó drágaköves ko-
ronáját, valamint egy tihanyi syphusként ismert drágakö-
ves kelyhet,továbbá Agyasz bántól 200 márkát kölcsönzött 
(Veszprémy 2006:101).
7 269 tonna rakomány után 550 velencei ezüstmárkát kellett fizetni és erre az 
összegre egyéb költségek is terhelődtek.
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Végül András király és serege Ciprus érintésével (itt 
csatlakozott hozzá a ciprusi király, Hugó is) érkezett meg 
Akkóba, Veszprémy szerint szeptemberben, Török József 
szerint októberben. Az angol és német seregek viszont kés-
lekedtek, mivel beavatkoztak a spanyol reconquista harcok-
ba (Veszprémy 2006:102).

Szíriába 1217-ben igen nagy szárazság volt és éhínség 
ütötte fel a fejét,ezért a kereszteseknek azonnali hadjáratba 
kellett kezdeniük. A sereg azonban fegyelmezetlen volt és 
négy részre szakadt: János jeruzsálemi király saját magát tar-
totta a keresztes had vezetőjének, a magyarok és osztrákok 
II. Andrást tartották vezetőjüknek, a lovagrendek saját mes-
tereiknek engedelmeskedtek, míg a ciprusiak Hugó ciprusi 
királyt tekintették vezérüknek (Runciman 2002:751). Annyi 
bizonyos, hogy al-Adil szultán megrettent a sereg nagysá-
gától, mivel a harmadik keresztes hadjárat óta nem volt a 
szentföldön ekkora keresztény sereg (Runciman 2002:751).

A fentebb említett azonnali hadjáratok elsősorban felde-
rítéseket és az élelem pótlását volt hivatott biztosítani. Így 
érthető módon dél irányába indultak meg, amely terméke-
nyebb része volt a Szentföldnek. Riccardanában8vertek tá-
bort,  András itt látta a Szentkereszt9 egy meglévő darabját 
(Veszprémy 2006:102). Az ereklye iránti tiszteletadás után 
egy nappal (november 4.) a sereg megindult a Tábor hegye 
felé. A hegyen a hitetlenek a keresztények megszégyenítésé-
re építettek fel egy erődöt (Billing 2007:119). Azonban, ezen 
a napon még csak felderítették, magát a hegyet és környé-
két (Veszprémy 2006:102). November 10-én a sereg tényle-

8 Riccardana a mai Tell Kurdana Akkon mellett található.
9 Maga a Szentkereszt elveszett az 1187-es Hattíni csatában, a megmaradt erek-
lye darabját Rudolf jeruzsálemi pátriárka és Jacques de Vitry hozták II. András és 
VI. Lipót elé, akik mezítláb járultak az ereklye elé november 3-án.
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gesen megindult és átkelt a Jordán folyón (Kristó 2003:137; 
Runciman 2002:751; Veszprémy 2006:101),majd észak felé 
indultak. Az első jelentősebb állomás Bajszán10 volt. „…
Al- Hunkar pedig megérkezett Bajszánba, ahol csak Alláh 
megmondhatója, mi minden volt a piacokon, terményeken 
és jószágokon kívül, mely aztán az övé lett…”(Laszlovszky 
2006:300). Megfürdöttek a Jordán vizében, - ezzel a rítus-
sal teljesítették zarándok esküjüket - majd meglátogatták 
Kafarnaumot is (Runciman 2002:751; Veszprémy 2006:103). 
Továbbá Kristó Gyula (2003:137) megemlíti még azt, hogy 
a Genezáreti tó vidékén zsákmányoltak. Jákob gázlójánál 
visszatértek a Jordán túlpartjára és Akkó felé vették az 
irányt. Szintén Kristó véleménye szerint ellenséggel nem 
találkoztak az útjuk során. Török József (2003:37) megem-
líti azt, hogy ezt a Jordán folyó környéki hadjáratot maga 
András vezette, míg a továbbiakban a parancsnok fia, Dé-
nes lett.

A tényleges akció azonban csak 1217. november 30-án 
indult meg, amikor a keresztesek a Tábor hegyi vár alá ér-
keztek (Veszprémy 2006:103). A várat Badr ad- Dín Muham-
mad al- Hakkari védte (Veszprémy 2006:103). Az ostrom 
alatt András valószínűleg nem volt jelen,erre Runciman is 
utal, mivel Tábor hegyének megtámadását János jeruzsále-
mi király saját szervezésű hadjárataként állítja be, de meg-
említi azt is, hogy Andráshoz hasonlóan Hugó ciprusi ki-
rály sem volt ott (Runciman 2002:752). A történettudomány 
jelenlegi állása szerint két ostromra került sor Tábor hegyi 
várnál. Először egy kisebb ösvényen sikerült feljutniuk a ke-
reszteseknek a várhoz, ezt a ködös idő is elősegítette. Ezt az 

10 Bajszán (Veszprémy 2006:102) Beiszán (Runciman 2002:751) Bajszánt a sereg 
kifosztotta, erre utal az idézett forrás is.
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állítást erősíti Abu’l- Muzaffra is.11 Ellenben Malcolm Billing 
szerint éppen a ködös idő okozta az ostrom sikertelenségét 
(Billing 2007:119). December 3-án megütköztek és a keresz-
tesek diadalmaskodtak, de mielőtt a sereg bejutott volna a 
várba a vezetők visszarendelték őket (Veszprémy 2006:103). 
A második ostromra két nappal később került sor. Ostrom-
létrákkal felszerelkezve indították meg a támadást, de nem 
jártak sikerrel a keresztesek. Vajon miért vallottak kétszer is 
kudarcot? A választ Veszprémy László (2006:103) adja, vé-
leménye szerint ugyanis János jeruzsálemi király csakúgy, 
mint Antiochiai Boemund is muszlim támadástól féltek a 
sereg eme kiszolgáltatott helyzetében,azonban a muszlimok 
néhány hónap elteltével kiürítették és lerombolták a Tábor 
hegyén felépített erődöt. András távolmaradását az Éracles 
kényelmi okokkal magyarázza. Ennek ellenére a jelenlevő 
magyarok hadtestek szerepe igen nagy volt Tábor áldoza-
tok nélküli elfoglalásánál. A keresztesek december 7-én visz-
szaindultak Akkóba (Veszprémy 2006:103).

A magyarok egy egyéni, vakmerő vállalkozásáról is 
tudunk, amelyben közel 500 lovas megindult december 
közepén a Libanoni hegységen át Beaufort várának irá-
nyába (Veszprémy 2006:103). A vakmerő vállalkozás ellen 
szólt Szidon ura Balian is, de a keresztesek nem hallgat-
tak atanácsára. A kitérő végkimenetele vereség lett, mivel 
a muszlimok meglepetésszerűen megtámadták őket, ezt a 
hadműveletet örökítette meg az arab történetíró Abú Sáma12 
is.A modern történetkutatás szerint a magyarok egy feje-
11 „… Nagyon ködös nap volt, így at- Túr védői csak akkor vették őket észre, 
amikor azok már a kapunál voltak és lándzsáikkal már a falakat érintették…
”(Laszlovszky 2006:300).
12 Abú Sáma 1203-ban született. Műve, amely a Dzajl alá ar- raudatajn (Kiegé-
szítés a két kerethez) címet viseli nagy részletséggel ír a történtekről, ugyanakkor 
Szibt ibn al- Dzsauzitól is idéz.
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delemséget akartak létrehozni, Major Balázs azonban újra 
értelmezte Abú Sáma szavait, véleménye szerint nem más-
ról van itt szó, mint, hogy a magyarok fosztogattak és zsák-
mányszerzés céljából vettek részt ezen a hadilépésen. Abu’l- 
Muzaffrától többet is megtudunk a magyarokról. Megnevezi 
a magyarok vezetőjét is, András unokaöccsének mondja.13 
Illetve azt az arab személyt is megnevezi, aki elcsalta a ma-
gyarokat a Libanoni hegyekben és állítása szerint az ötszáz 
lovasból csupán csak hárman tudtak elmenekülni.14

1218-ban a magyarok kiváltak a seregből, ezzel a lépés-
sel a keresztes sereg több részre szakadt. Az egyik csapat 
Akkóban maradt, míg két csapat délnek indult és ott több 
várat is megerősítettek, amelyek egy későbbi déli hadjárat-
hoz elengedhetetlen fontosságúak voltak. András felmérve 
seregét tudta, hogy nem elég erős, illetve 1217 decemberé-
ben megbetegedett (valószínűleg Hugó ciprusi király eb-
ben a járványban halt meg 1218-ban, Runciman 2002:752), 
de Spalatói Tamás mérgezésre gyanakszik (Veszprémy 
2006:104). Ez a két tény is erősítette a hazatérés melletti dön-
tésben. A két ok mellett további érveket is felsorolhatunk 
András részéről. Egyrészt a hazai belpolitikai okot,másrészt 
azt, hogy pénzhiánnyal küszködtek. András katonai tapasz-
talatokat gyűjtött, illetve felfedezte a lovagrendek, a jeruzsá-
lemi király és pátriárka szerepének jelentőségét, ugyanis ők 

13 Valószínű egy magyar előkelőről lehetett szó. Mondja Veszprémy; Abu’l- 
Muzaffar leírása: „… amikor a frankok elvonultak at- Túrtól al- Hunkar unoka-
öccse Szidón hegyei felé igyekezett…”ugyanakkor először Szibt ibn al- Dzsauzi: 
Mir’át az- zamán című munkájában említi a magyar király unokaöccsét.
14 „… Velük volt egy fogoly muszlim férfi is, akit al- Dzsámúsznak ( Veszprémy 
László Bivalynak nevezi) hívtak, és aki ezt mondta nekik: Ismerek egy könnyen 
járható utat Szidónba, elvezetlek oda benneteket…..ő pedig nehezen járhatóvöl-
gyekbe vezette őket, miközben a muszlimok a nyomukban voltak, gyilkolva és 
foglyokat ejtve….”(Laszlovszky 2006:300).
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képviselték állandó jelleggel a keresztény Európát a Szent-
földön. 

Még mielőtt András és Hugó is megbetegedtek volna, 
ellátogattak Tripoliba (Kristó 2003:137; Runciman 2002:752; 
Török 2003:37; Veszprémy 2006:104). András innen látogatta 
meg Crac és Margat várait. Ezeket a várakat a johanniták 
tartották fenn, András Margat-i látogatása alkalmával je-
lentős adománnyal látta azt el.15 Ezt bizonyítja III. Honórius 
pápa 1230- as oklevele, amely átiratában maradt ránk. A 
magyar király visszatért Akkóba, majd csak azután, 1218-
ban jelentette be hazatérésének szándékát. Hazatérése nem 
váratlanul történt és semmiféle hadi eseménynek nem volt 
következménye,talán ennek is köszönhető, hogy nem ítélték 
el őt a kortársak. Mentségére szolgál több tény is. Az egyik 
az az általános jelenség, hogy a fegyveres zarándokok a lo-
vagok az ötödik keresztes hadjáratot illetően általában csak 
egy évig voltak jelen a Szentföldön és a hadjáratokban. A 
másik tény az, hogy maga János jeruzsálemi király is magá-
ra hagyta a kereszteseket (Veszprémy 2006:105). Andrást a 
jeruzsálemi pátriárka felől érte nagyobb kritika és fenyege-
tés a hazaindulás miatt (Veszprémy 2006:105). 

András hazaindulása ellenére a magyar jelenlét a Szent-
földön nem szűnt meg. Erre írásos bizonyíték is maradt az 
Annales Reinhardsbrunnenses által. Itt megemlítenek két 
magyar főpapot, a győri és a váradi püspököt, akik Damietta 

15 „…Margatnak, amely éppen a pogányok közvetlen közelében helyezkedik el, 
örök fenntartására, mind az előbb említett várban időző testvérek megbecsülésére, 
akik átutazásunkkor jóindulatúan fogadtak minket és tisztelettel bántak velünk, 
királyságunk sójövedelmeiből száz márkát adtunk, amelyet mindig húsvét idején 
ezüst pénzben, ellenvetés nélkül ki kell fizetni Szalacsnál (ma Romániában talál-
ható) és úgy rendelkeztünk, hogy ezt az összeget mindörökre birtokolniuk kell…” 
(Laszlovszky 2006: 296 – 297. 19.sz.).
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ostrománál16 estek el (Veszprémy 2006:104). Az egri püspök 
is maradt a Szentföldön, ő viszont 1219 –ben épségben haza 
tért. 

Meg kell említeni Andrásnak az ereklyeszerző illetve 
ereklyevásárló tevékenységét is. Ez a tevékenység köti össze 
András keresztes hadjáratát a fegyveres zarándoklattal, il-
letve ezzel túl is lépi a zarándoklatfogalmát, mivel nemcsak 
elzarándokolt az ereklyékhez, hanem el is vitte azt hazájá-
ba, hogy ott más is meglátogathassa, esetleg olyan egyszerű 
népek is, akik nem tudtak részt venni egy Szentföldi zarán-
dokúton. András eme tevékenységéről a Képes krónika is 
megemlékezik.17 Az ereklyék vásárlása Tripoliszi tartózko-
dása idejére tehető (Kristó 2003:137). Illetve a Zágrábi szé-
kesegyház Aprószentek ereklyéit is Andrásnak tulajdonít-
ják (Veszprémy 2006:106).

András hazaútjának a szárazföldi útvonalat választotta, 
ennek a választásnak talán a dinasztikus házasságok, illetve 
Vajay Szabolcs véleménye szerint a Magyar birodalom Bal-
kán hűbéres szövetséggel való kiépítésének szándéka volt 
az oka (Veszprémy 2006:105). Nevezetesen három igen nagy 
jelentőségű házasságot köttetett (Veszprémy 2006:105), ame-
lyek nagy politikai befolyással bírtak. Ezt bizonyítják Almási 
(2000:27) és Veszprémy (2006:105 – 106) kutatásai is.

A szárazföldi útvonal Annonymus krónikás 1200-as 
években leírt követjárások útvonalát követte. Az útvo-
16 András hazatérte után a keresztesek belekezdtek a déli hadjáratba, amelynek 
előkészítésében a magyarok is részt vettek. Az egyik céljuk Damietta más néven 
Dímját elfoglalása volt.
17 „….Végül előszedte királyi kincsét és különféle szent ereklyéket szedett össze, 
nevezetesen Szent István első vértanú koponyáját, Szűz Szent Margit vértanú 
koponyáját, Boldog Tamás apostol és Szent Bertalan jobb kezét, továbbá, Áron 
vesszejének egy darabját, és egyet a hat korsó közül, amelyekben Krisztus borrá 
változtatta a vizet, és még sok egyebet, amit csak össze gyűjthetett….”(Képes 
krónika 2004:113).
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nal főbb pontja Edirne, Plovdiv, Trajanus kapuja, Szófia, 
Niš, Belgrád volt, mielőtt elérte volna Magyarországot 
(Veszprémy 2006:106).

3. II. András fegyveres zarándoklatának 

értékelése a korabeli forrásokban és a 

modern történetkutatásban

II. Andrásta krónikák az akkori Európa legnagyobb ural-
kodójának tartják, hiszen harcolt a Szentföldön, némi sikert 
is elért, élve hazatért, ráadásul ereklyék sokaságával érke-
zett meg országába. Érdemeit és nagyságát a nevében meg-
jelenő Jeruzsálemi jelző is jól mutatja. Ez a kifejezés azonban 
jóval később keletkezett. A leghamarabb Werbőczy István 
Tripartitumában18 jelenik meg (Veszprémy 2006:107). Azon-
ban András király  a kortársaktól negatív kritikát is kapott a 
gyors hazatérés miatt (Veszprémy 2006:107).

 A modernebb történetkutatásban legtöbbször pozití-
van jelenik meg András személye az ötödik keresztes hadjá-
ratot illetően. René Grousset francia történész a hadjárat első 
szakaszát a magyarok keresztes hadjáratnak nevezi. Ebben 
a magyarok több szempontból is kiemelkedő szerepet kap-
tak, egyrészt morálisan győzedelmeskedtek a muszlimok 
felett, másrészt pedigők készítették elő a későbbi déli had-
járatot (1219) és Jeruzsálem visszafoglalását is, amely végül 
II. Frigyesnek sikerült (Veszprémy 2006:107 – 108). James 

18 „Azután […] győzedelmes András király […] akit Jeruzsáleminek nevezünk, 
azután, hogy jeruzsálemi hadjáratáról, melyet a szaracénok ellenében a katolikus 
szent hit védelmére, a magyaroknak tömérdek seregével indított, s szerencsésén 
visszatért […]” (Veszprémy 2006:107)
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Ross Sweeney és James Powell is hasonlóképpen vélekedik 
a magyarok aktív szerepéről az ötödik keresztes hadjárat-
ban. Végeredményben elmondható, hogy ez volt a középko-
ri magyar történelem legnagyobb hadivállalkozása földrajzi 
szempontból,ezt a hatalmas vállalkozást pedig a magyarok 
becsülettel teljesítették (Veszprémy 2006:108).
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Eőry Zsolt

Szent Péter utódainak primátusa 
és a keleti egyház 1054 után

Bevezetés – a kettészakított köntös

„Ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram 
aedificabo ecclesiam meam” (Mt 16,18) – mondta az Úr Jé-
zus Simon apostolnak, miután az kimondta, hogy „Tu es 
Christus, filius Dei vivi” (Mt 16,16). Ez az evangéliumi ki-
jelentés, amely Isten szájából teremtő erővel is bírt, Simont 
Péterré, valamint a majdan pünkösdkor megszülető Egy-
ház alapjává és látható fejévé tette. Péter elsőségére vannak 
még közvetlen (Lk 22,31-32; Jn 21,15-17), valamint közvetett 
utalások (pl.: Mt 14,28; 15,15; 17,1; 18,24-27; 26,37; Mk 8,29; 
11,20-22; Lk 5,1-11) az Újszövetségben. Ez a téma azonban 
1054-re mégis ahhoz a skizmához vezetett, amelyet „nagy 
egyházszakadás”-ként ismer a történelem.

Ahhoz, hogy az egység helyreállításának reális feltételeit 
és lehetőségét – a pápai primátust illetően – megtaláljuk, rövi-
den át kell tekintenünk, mi vezetett odáig, hogy egy egyszerű 
alapítási és származási vita Krisztus egyetlen Egyházának ket-
tészakadásához vezessen, amely a mai napig az evangelizáció 
akadálya és egyben botrány az emberek szemében.

Az első évezrednek a pápai primátus szempontjából 
problémát okozó és végül szakadáshoz vezető történelmi 
momentumai a következők voltak:
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— a húsvéti, majd az eretnekkeresztelési vita, 
— az I. Konstantinápolyi Zsinat (381) III. kánonja, 
— az öt pátriárkátus rangsora (pentarchia), 
— a Khalkedoni Zsinat (451) XXVIII. kánonja, 
— filozófiai, antropológiai, nyelvi, szóhasználatbeli és 

kulturális különbségek,
— a Hénotikon és az Akákiosz-féle szakadás (482-519), 
— a II. trulloszi zsinat XXXVI. kánonja (691-692), 
— az Egyházi Állam megalakulása (756), 
— a nyugati császárság újjáéledése (800),
— a képrombolás (726-843),
— a bolgárok feletti joghatóság kérdése (865-870),
— a Phótiosz-féle szakadás (867-870),
— a pentarchia harca a „suprema iurisdictionis potestas”-szal,
— a tetragamia-vita (905-920),
— Kerullariosz Mihály és a Filioque-kérdés (1053),
— végül pedig a kölcsönös kiközösítés 1054 nyarán.1

Mindezek után támadott keletről és délnyugatról a török, 
ezért – és nem annyira hitbéli meggyőződésből – néhány év 
múlva szükség lett az együttműködésre.

Uniós kísérletek 

a II. lyoni XIV. egyetemes („I. uniós”) zsinat 

(1274. május 7 – július 17.)

A zsinat összehívásának egyik legfőbb oka volt, hogy 
Palaiologosz VIII. Mihály bizánci császár (1259-1282) ígére-

1 E kérdések és viták részletes kibontása – a megfelelő és jelzett forrásmunkákkal 
– a szakdolgozatban található, jelen tanulmány a dolgozat történeti folytatását 
képezi.
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tet tett arra, hogy az iszlám elleni nyugati katonai segítség 
fejében egyesíti az 1054-ben kettészakadt keresztény Egyhá-
zat, és elismeri a pápa fennhatóságát. 

A II. Lyoni Egyetemes Zsinat volt a római katolikus 
Egyház XIV. egyetemes tanácskozása, amit 1272. március 
31-én hívott össze Boldog X. Gergely pápa (1271-1276). A 
zsinatra végül 1274-ben került sor Lyon városában. A pápa 
is szeretett volna ugyanis véget vetni az 1054-ben bekövet-
kezett szakadásnak, ezért már 1273-ban követeket küldött 
Palaiologosz VIII. Mihály császárhoz, aki nem sokkal azelőtt 
(1270-ben) foglalta vissza Konstantinápolyt a dicstelen ke-
resztes lovagok utódaitól. A pápa emellett utasította I. Kár-
oly szicíliai királyt és Fülöp latin császárt – aki Károly lányát 
vette feleségül – hogy tartózkodjanak minden, a bizánciak 
ellen indítandó támadástól. 

Az első zsinati tanácskozásra 1274. május 7-én került 
sor, ezt követte további öt: május 18-án, június 4-én, július 
6-án, valamint július 16-17-én. Június 29-én, Szent Péter és 
Pál ünnepnapján a pápa misét celebrált a lyoni Szent János-
templomban, ahol a felolvasás és a hitvallás görög és latin 
nyelven is elhangzott. Utóbbi alatt a görög követek három-
szor énekelték együtt a pápával az eddig vitatott „qui ex 
Patre Filioque procedit” részt2. Július 6-án aláírták az uniós 
2 A zsinatnak a Szentlélek származásáról (Filioque) szóló tanítása a következő-
képpen hangzott:
„Fideli ac devota professione fatemur, quod Spiritus Sanctus aeternaliter ex Patre 
et Filio, non tanquam ex duobus principiis, sed tanquam ex uno principio, non 
duabus spirationibus, sed unica spiratione procedit; hoc professa est hactenus, 
praedicavit et docuit, hoc firmiter tenet, praedicat, profitetur et docet sacrosancta 
Romana Ecclesia, mater omnium fidelium et magistra; hoc habet orthodoxorum 
Patrum atque Doctorum, Latinorum pariter et Graecorum incommutabilis et 
vera sententia. (…)” Vagyis:
„Őszinte és odaadó hitvallással jelentjük ki, hogy a Szentlélek az Atyától és a 
Fiútól, nem mint két lételvtől, hanem mint egytől, nem két leheléssel, hanem 
egyetlen leheléssel származik öröktől fogva. Mostanáig ezt vallotta, hirdette és ta-
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hitvallást: elismerték a pápai primátust, a tisztítótüzet és a 
szentségek hetes sorát. Nyilvánosságra hozták a császár le-
velét (DH 851-861), és a görög követek ünnepélyesen hűsé-
get esküdtek a pápának mint az egyesített Egyház fejének.

Palaiologosz Mihály császár hitvallásának – amit a zsinat 
elfogadott az unió alapjául – a pápai primátusra vonatkozó, 
utolsó része így hangzott3:

„Ipsa quoque Sancta Romana Ecclesia summum et 
plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam 
catholicam obtinet; quem se ab ipso Domino in beato Petro 
Apostolorum principe sive vertice; cuius Romanus Pontifex 
est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et 
humiliter recognoscit. Et sicut prae ceteris tenetir fidei veritatem 
defendere: sic et si quae de fide subortae fuerint questiones, suo 
debent iudicio definiri. Ad quam potest gravatus quilibet super 
negotiis ad ecclesiasticum forum pertinentibus appellare: et 
in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad 
ipsius potest iudicium recurri: et eidem omnes ecclesiae sunt 
subiectae, ipsarum praelati oboedientiam et reverentiam sibi 
dant. Ad hanc autem sic potestatis plenitudo consistit, quod 
ecclesias ceteras ad sollicitudinis partem admittit; quarum 
multas et patriarchales praecipue diversis privilegiis eadem 
Romana Ecclesia honoravit, sua tamen observata praerogativa 
tum in generalibus conciliis, tum in aliquibus aliis semper 
salva.” (DH 861)4

nította, állhatatosan ezt őrzi, hirdeti, vallja és tanítja a szentséges Római Egyház, 
az összes hívők anyja és tanítója. Ezt tartja az igazhitű atyák és egyháztanítók 
változatlan és igaz meggyőződése, mind a görögöké, mind a latinoké. (…)” (DH 
850 első rész)
3 A görögök ezen hitvallását idézi az I. Vatikáni Zsinat (1869-70) az Egyházról 
szóló PASTOR AETERNUS kezdetű dogmatikai konstitúcióban (DH 3067), mi-
előtt kimondja Szent Péter és utódai primátusának dogmáját.
4 Vagyis: „Maga a szent Római Egyház a legfőbb és teljes primátust és elsőbbséget 
birtokolja az egész katolikus Egyház felett; és őszintén és alázatosan ismeri fel, 
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A létrehozott egység a gyakorlatban sajnos nem valósult meg. 
VIII. Mihály császár politikai meggondolásokból akarta ugyan, 
de a püspökök ellenezték. A politikai háttér is megszűnt, amikor 
IV. Márton pápa (1281-1285) a Nápolyi Királyság terjeszkedését 
támogatta Bizánccal szemben. (Magyar Katolikus Lexikon: „Ly-
oni zsinat”)5A határozatot VIII. Mihály utóda, II. Andronikosz 
(1282-1328) bizánci császár később semmisnek nyilvánította.

A basel-ferrara-firenzei XVII. egyetemes  

(„II. ukiós”) zsinat 

(1431-/1439/-1445)

A Basel-Ferrara-Firenze-római Egyetemes Zsinatot6 IV. 
Jenő pápa 1437. szeptember 18-án helyezte át Baselből Ferra-
hogy ezt a primátust a teljhatalommal együtt ő magától az Úrtól kapta Szent 
Péternek, az apostolok fejedelmének avagy elöljárójának a személyében, akinek 
a római pápa az utódja. És miként minden egyébnél fontosabbnak tartjuk a hit 
igazságának védelmét, így ha valamilyen kérdés támad a hitet illetően, az ő íté-
letével kell azt eldönteni. A Római Egyházhoz fellebbezhet bárki, akit az egyházi 
ítélőszékre tartozó nyomasztó ügyekben vádolnak meg. És minden ügyben, ami 
egyházi vizsgálatot igényel, az ő ítéletéhez lehet folyamodni. Az összes egyházak 
neki vannak alávetve, s ezeknek az elöljárói engedelmességet és tiszteletet tanú-
sítanak iránta. Oly módon van meg nála a hatalom teljessége, hogy megosztja a 
gondot a többi egyházzal; közülük sokat, és különösen a pátriárkák helyi egyháza-
it ugyanaz a Római Egyház különböző kiváltságokkal tüntetett ki, a maga előjo-
gait azonban mind az egyetemes zsinatokon, mind más ügyekben mindig sértet-
lenül megőrizte.” (FILA-JUG: Az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai 861)
5 Egy érdekesség, hogy a zsinat július 16-án szavazta meg a konklávé rendjét 
meghatározó Ubi periculum konstitúciót, amely szerint a pápa halála után 10 
nappal a bíborosok zárt helyen gyűlnek össze. Ha a harmadik napon még nem 
választottak pápát, napról napra csökkentik az élelmiszeradagot, egészen addig, 
míg csak kenyeret és vizet kapnak. Ezzel elejét vették a vég nélküli konklávéknak. 
A rendelet lényegi része ma is érvényben van.
6 A Baselbe meghirdetett XVII. egyetemes zsinatot még V. Márton (Martinus) 
pápa (1417-1431) hívta össze, majd 1431. július 23-án az általa kinevezett legá-
tus, Giuliano Cesarini bíboros nyitotta meg már IV. Jenő (Eugenius) pápa (1431-
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rába, ahová az ortodoxokat is meghívta. Ez az „uniós zsinat” 
1438. január 8-án nyílt meg Ferrarában. VII. Palaiologosz Já-
nos (1425-1448) császár és II. József konstantinápolyi pátri-
árka vezetésével csaknem 700 ortodox püspök és teológus 
jelent meg; a császár a birodalmán kívül élő keleti fejedel-
meket, továbbá a jeruzsálemi, az antiochiai és alexandriai 
pátriárkát is meghívta. Az oroszokat Izidor kijevi érsek kép-
viselte. Az utazás és az itáliai tartózkodás költségeit a pápa 
viselte. A gyűlésen 150 nyugati püspök vett részt, az elnöki 
tisztet maga IV. Jenő pápa töltötte be.

Huszonöt egymás után következő ülésen hosszan tár-
gyalták a kovásztalan kenyérről, a purgatóriumról, a Szent-
lélek származásáról („Filioque”),7 valamint a pápai primá-
tusról szóló tanítást. A görögök célja azonban sajnos nem 
elsősorban Krisztus egyetlen Egyháza egységének helyre-
állítása, hanem a hódító iszlám által jelentett fenyegetett-
ség közepette a nyugati hatalmakkal való szövetségkötés, 
ezáltal pedig egyfajta hathatós pápai és nyugati katonai 
támogatás megszerzése volt. A Török Birodalom seregei 
ugyanis 1430-ban már elfoglalták Thesszaloniké városát, és 

1447) uralkodása alatt. A zsinatot IV. Jenő pápa 1437-ben Ferrarába, majd 1439 
elején – részben járvány miatt – Firenzébe, 1442-ben pedig Rómába, a Lateránba 
helyzete át, ahol azonban jelentőségét vesztette, és már csak a bezárás történt 
meg 1445-ben. (MARX – BILKEI:  A katolikus Egyház története; Székesfehér-
vár, 1932)
7 A felek kölcsönösen elfogadták, hogy a Hitvallásban a latin „ex Patre Filioque 
procedit” kifejezés – vagyis hogy a Szentlélek „az Atyától és a Fiútól szárma-
zik” – tartalmilag és lényegileg ugyanaz, mint a görög kifejezés lényege: „δια 
του υιου” – vagyis, hogy a Lélek az Atyától „a Fiú által” létezik öröktől fogva. 
A határozat rámutatott, hogy a Szentírásban, valamint a latin és a görög atyák 
magyarázatában egyképpen találhatók olyan kifejezések, amelyekben a latinok és 
a görögök is fellelhetik saját meghatározásuk megfelelőjét. A Filioque-nak a Hit-
vallásba való felvételére nem kötelezték a görögöket. (vö. Dr. SZÁNTÓ, K.: A 
katolikus Egyház története; I. kötet, II. kiadás, 1987, p.507)



42

Eőry Zsolt

Konstantinápoly (Bizánc) felé vették az irányt8. Ezért aztán a 
görögök igazi hitbéli szándék és meggyőződés nélkül, több-
nyire pusztán politikai okokból érkeztek Ferrarába, hogy – 
fegyveres segítség fejében – Róma kéréseit és feltételeit min-
denben teljesítsék. 

Teológiai szempontból a megegyezés a nyugati keresz-
ténység által fő problémának tartott négy témát érintette. 
A régebben tévtanítóknak és szakadároknak bélyegzett 
keletieket egyenrangúaknak tekintették a tárgyalásokon, 
a vitákban és a megállapodásokban. Nem alkalmaztak 
kényszert, nem tettek a görögök elé kész formulákat, ha-
nem tárgyalások útján döntöttek a vitás kérdésekben. Ezek 
a tárgyalások igen nehezek voltak, a zsinatot többször is a 
feloszlás veszélye fenyegette. Azonban tekintettel a meg-
egyezés tétjére, a keletiek nem szakították meg a tárgyalá-
sokat, és mondhatjuk, hogy mindenben a római elképzelés 
érvényesült.

A primátus témájában szintén nehezen született meg-
egyezés. A pápai joghatóságnak a Kelet pátriárkái fölé való 
maradéktalan kiterjesztését a császár nem fogadta el. Az új 
javaslat, amely szerint a pápa megkívánja joghatóságának 
kiterjesztését Kelet egyházaira, de Kelet történelmi privilé-
giumainak és jogainak tiszteletben tartásával akarja azt gya-
korolni, a görögök szabadon elfogadták. Ezt az önkéntes 
elfogadást tükrözi a végső formula9:

„Item diffinimus Sanctam Apostolicam sedem et 
Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, 
8 A pátriárka székhelye, Konstantinápoly (a Nagy Konstantin császár által 330-
ban alapított Constantinopolis), a Bizánci Császárság központja nem sokkal ké-
sőbb, 1453-ban esett el. 
9 A Firenzei Zsinat ezen határozatát idézi az I. Vatikáni Zsinat (1869-70) az 
Egyházról szóló PASTOR AETERNUS kezdetű dogmatikai konstitúcióban (DH 
3068), mielőtt kimondja Szent Péter és utódai primátusának dogmáját.
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et ipsum pontificem Romanum successorem esse Beati Petri 
principis Apostolorum et verum Christi vicarium totiusque 
Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac 
doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi 
ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu 
Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum 
etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum et in sacris 
canonibus continetur.” (DH 1307)

„Renovantes insuper ordinem traditum in canonibus 
ceterorum venerabilium patriarcharum, ut patriarcha 
Constantinopolitanus secundus sit post sanctissimum 
Romanum Pontificem, tertius vero Alexandrinus, quartus 
autem Antiochenus, et quintus Hierosolymitanus, salvis 
videlites privilegiis omnibus et iuribus eorum.” (DH 1308)10

Ezt a befejező tételrészt a latinok explikatív, magyarázó 
értelemben vették, vagyis úgy rendelkezik a pápa az egész 
Egyház vezetésének hatalmával, amilyen módon ez a régi 
zsinatokkal igazolható. A görögök viszont szűkítő, restrik-
tív értelemben magyarázták: csak a régi zsinatok által meg-
engedett esetekben gyakorolhatja. 

10 Vagyis:„Ugyanígy határozatot hozunk, hogy az Apostoli Szentszéknek és a 
római pápának az egész földkerekségre kiterjedő primátusa van, és maga a ró-
mai pápa Szent Péternek, az apostolok fejedelmének az utóda, Krisztus valódi 
helytartója, az egész Egyház feje és az összes keresztények atyja és tanítója; a 
mi Urunk, Jézus Krisztus neki adta át Szent Péter személyében a teljhatalmat 
az egész (univerzális) Egyházat illetően a lelkipásztorkodásra, irányításra és 
kormányzásra, amiként ezt a tényt az egyetemes Zsinatok ügyiratai és a szent 
kánonok is tartalmazzák.”
„Ezen felül megújítjuk a többi tiszteletreméltó pátriárka sorrendjét, amely a ká-
nonokban van áthagyományozva, hogy a konstantinápolyi pátriárka a második 
a legszentebb római pápa után, a harmadik pedig az alexandriai, a negyedik az 
antiochiai és az ötödik a jeruzsálemi, érintetlenül hagyva természetesen összes 
kiváltságaikat és jogaikat.” (FILA-JUG: Az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatko-
zásai 1307-1308)
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Jenő pápa a keresztények egységét, vagyis az uniót a ró-
mai és az ortodox egyház között 1439. július 6-án hirdette ki 
Laetentur caeli (DH 1300-1308)11kezdetű bullájában.12

Az unió során az ortodox egyház az „univerzális” Egy-
ház tagja lett; a katolikus Egyház elismerte, hogy a görögök 
jogosan ragaszkodnak liturgiájukhoz, hagyományaikhoz és 
sajátosságaikhoz az egyházfegyelemben és teológiai gondol-
kodásukban. Az unió, bár létrejött, mégsem teremtette meg 
az Egyház végleges egységét, mert a szavak mögött nem 
voltak azonosak a fogalmak, és az azonos fogalmak is eltérő 
szándékokat juttattak érvényre később, a megvalósításban. 
A görögök számára a primátus elfogadása csak egyházjo-
gi tény volt, nyugaton pedig sokan úgy vélekedtek, hogy a 
pátriárkák privilégiuma puszta cím. A sem a keleti klérus, 
sem a keleti szerzetesség és a nép körében kellően elő nem 
készített, lélektanilag és dogmatikailag mg nem alapozott 
unió hamar felbomlott.

„Annak, hogy az unióból a gyakorlatban mégsem lett 
semmi, több oka volt: egyrészt a szükséges és várt nyu-
gati segítség elmaradt, Bizánc 1453-ban elesett; másrészt 
a megegyezés csak a latin szokások és teológiai fejlődés 
elfogadását tartalmazta ortodox részről anélkül, hogy ez 
fordítva is megtörtént volna; a kölcsönösség hiánya pedig 
megakadályozta, hogy az uniót a görög papság is magáévá 
tegye.

11 A bullát az efezusi érseken kívül az összes jelen lévő ortodox püspök elfogadólag 
aláírta.
12 Nem csak a görögökkel került sor megegyezésre a zsinaton, hanem 1439-ben 
az örményekkel, 1442-ben a koptokkal, 1444-ben a szírekkel, 1445-ben pedig a 
káldeusokkal és a maronitákkal is. Ezeknek az unióknak az értékét csökkentette, 
hogy végül az említett felekezetek kis csoportjai fogadták csak el a római pápa fő-
ségét. Egyedül a maronita egyház egyesült teljes egészében Rómával. (Gárdonyi 
Máté 2006: 171)
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A Laetentur coeli bullának ezzel szemben igen nagy je-
lentősége lett a katolikus Egyház ekkléziológiai fejlődésé-
ben, a pápai primátus mai értelmezésének alapját ugyanis a 
Ferrara-firenzei Zsinat definíciójában kell keresni.” (Gárdo-
nyi Máté 2006:170-171)

A primátust ezután az egyháztörténelem zsinatai több 
alkalommal megerősítették (leginkább a Tridenti XIX. 
Egyetemes Zsinat), majd pedig 1870-ben dogma szintjére 
emelte13az I. Vatikáni XX. Egyetemes Zsinat (1869-1870). 
Ezen alkalmakkor az ortodox egyházak Rómához való vi-
szonya nem változott, ezért ezekre jelen dolgozatomban 
nem kívánok részletesen kitérni14. A történelem úgy hozta, 
hogy a török hódítás miatt az egykori Bizánci Császárság 
területén megfogyatkozott és diaszpóra-jellegűvé vált a ke-
resztények közössége. A Konstantinápolyi Pátriarkátus el-
vesztette gyakorlati vezető szerepét a keleti egyházban, azt 
a moszkvai pátriarkátus vette át. Konstantinápolynak tisz-
teletbeli vezető szerep maradt, amely a mai napig megvan. 

13 A pápai primátus és a tévedhetetlenség dogmáját a PASTOR AETERNUS 
dogmatikai konstitúció tartalmazza: DH 3050-3075 (különösen 3055, 3058 és 
3064)
14 Megjegyzendő: az I. Vatikáni XX. Egyetemes Zsinat – mielőtt a pápai pri-
mátus dogmáját meghatározta volna – felidézte a nagy egyházszakadás (1054) 
előtti gyakorlatot, citálva hozzá a IV Konstantinápolyi VIII. Egyetemes Zsinat 
állásfoglalását: „A Szentszék mindig így tartotta, az Egyház folytonos gyakorlata 
igazolja,  és maguk az egyetemes zsinatok, elsősorban azok, amelyeken a Kelet a 
Nyugattal a hit és a szeretet egységében egyetértett, kinyilvánították, hogy magá-
ban az apostoli primátusban, amelyet a római pápa mint Péternek, az apostolok 
fejedelmének az utóda az egyetemes Egyházra kiterjedőlegbirtokol, a legfőbb tan-
tói hivatali hatalom is benne foglaltatik.” („Ipso autem Apostolico primatu, quem 
Romanus Pontifex tamquam Petri principis Apostolorum successor in universam 
Ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi, haec 
Sancta Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiae usus comprobat, ipsaque 
oecumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in fidei 
caritatisque unionem conveniebat, declaraverunt.”) (DH 3065; vö. DH 3066)
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Az ortodox egyház legfőbb elvi tekintélye azonban ma is 
„Szent András apostol utóda”. 

Itt érdekességként érdemes idézni – hogy valamelyest 
a keletiek véleményét is érzékeltessük – Dr. Berki Ferizt 
(1975:406-407), aki ortodox protoierejként így ír az uniókról: 

„Az unió lényege az, hogy a Rómával egyesülő keleti egy-
házak megtarthatják a maguk istentiszteleti életét és egyhá-
zi diszciplináját, azonban kötelesek feltétel nélkül elfogadni 
a római pápa korlátlan fennhatóságát, ahogyan azt a Római 
Katholikus Egyház elfogadja, valamint az összes római dog-
mákat és doktrinákat. (…) Orthodox részről nem vonják két-
ségbe, hogy az uniós propagandát és akciót az egyetemes 
kereszténység megbontott egységének visszaállítására való 
őszinte törekvés sugallta Rómának. Ugyanakkor azonban 
nem tévesztik szem elől azt az objektív történeti tényt sem, 
hogy ilyen képletű összkeresztény egység – vagyis Róma 
abszolút főhatósága alatt – azelőtt sohasem létezett. Az is 
tagadhatatlan történelmi tény, hogy a Rómával való ilyen 
természetű egyesülést sohasem a keleti keresztények kez-
deményezték, hacsak olyan kétségbeejtően szorult politikai 
helyzetben nem voltak, mint pl. a bizánciak a XV. század kö-
zepén, közvetlenül Konstantinápoly eleste előtt. Ha hozzá 
vesszük végül, hogy a római unió egyébként mindig és min-
denütt erősen kifogásolható eszközök igénybevételével jött 
létre (nyílt erőszak, presszió, megfélemlítés, megvesztegetés 
stb.), érthető az orthodoxok egyértelmű és osztatlan aver-
ziója az unióval szemben. (…) Így tehát orthodox részről 
teljesen egyöntetű a vélemény, hogy a római katholikusok 
és az orthodoxok közti egység helyreállításának legnagyobb 
akadálya éppen a múltban helyenként kierőszakolt unió.”15

15 Az idézett szöveg több pontatlanságot, egyszerűsítést és félreérthető utalásokat 
tartalmaz.
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Az elhidegülés tehát folytatódott, jelentős változást 
csak Boldog XXIII. János pápa, az aggiornamento és a II. 
Vaticanum hozott. 

A II. vatikáni XXI. egyetemes zsinat  

(1962-1965)

1962. október 11-én megnyílt II. Vatikáni XXI. Egyete-
mes Zsinat külön is foglalkozott a vallásközi kapcsolatok-
kal, amelyben kiemelt szerepet tulajdonított a katolikus 
Egyházat az ortodox egyházhoz fűző szoros kötelékeknek. 
A vonatkozó dokumentumok nem szakadároknak, hanem 
„elkülönült testvéreknek” nevezi az ortodoxokat.16 A zsi-
nat ökumenikus jellegéből fakadóan a tanácskozás végére 
az atyák jelentős előrelépést könyvelhettek el a keletiek-
hez fűződő viszonyban, aminek következménye egy sokat 
mondó és reményt keltő gesztus kinyilvánítása lett: Bol-
dogemlékű VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka 1965-
ben kölcsönösen visszavonta az 1054-es kiközösítő bullá-
kat.17

16 Berki Feriz protierej (1975:409-410) erről a következőket írja: „Az orthodoxok 
és a pártatlan egyháztörténészek ezt az elkülönülést éppen ellenkező előjelűlek 
látják: úgy, hogy Róma különült el a négy keleti patriarchátustól, egyedül ő vált 
ki a pentarchiából. (…) Az ökumenizmusról szóló vatikáni zsinati dekrétum 
azonban olyan ökumenizmust tételez fel, amelynek szükségszerűen csak Róma 
lehet a központja, és amelynek lényeges alkotóelemei közé tartozik a pápai primá-
tus és infallibilitás. (…) Nem-katholikus részről joggal vetődik fel tehát a kérdés: 
van-e kilátás arra, hogy az összkeresztény ökumenikus gondolat meg tud majd 
birkózni a pápaság középkori intézményével, s így a Római Katholikus Egyház is 
tényleges, egyenrangú résztvevője lehet majd az ökumenének?”
17 „Az egyházi átok megszüntetése azért nem hozott semmiféle változást, mivel az 
anathémát a két egyház már a feloldást megelőzően sem fogta fel annak teljes ere-
deti jelentésében, viszont az egyházszakadás, az egyházi átok megszüntetésétől 
függetlenül, továbbra is fennáll” – vélekedik Berki Feriz (1975:409)
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2012-ben a Hit évének meghirdetése, illetve megnyitása 
alkalmából mind Róma,18 mind a konstantinápolyi ökume-
nikus pátriárkátus – nem mellőzve a „Filioque” probléma-
kör megemlítését sem (!)19– megemlékezett e jelentős ese-
ményről.

18 2012. június 28-án a pápa így köszöntötte az ünnep alkalmából érkezett ortodox 
küldöttséget: 
„Tovább kell haladnunk a II. VatikániZsinattal 50 évvel ezelőtt megkezdődött 
ökumenikus úton” – hangsúlyozta a pápa, amikor a hagyománynak megfelelő-
en fogadta a Szent Péter és Pál apostolok ünnepére Rómába érkezett delegáció 
tagjait. A Szentatya megkérte őket, hogy adják át üdvözletét I. Bartolomaiosz 
pátriárkának és a Szent Szinódusnak, majd Szent Péter és Pál apostolok vérta-
núságáról szólt. Az ő hithirdetésük az a szilárd és örök alap, amelyre az Egyház 
épül. Az apostolok által ránk hagyott hit letéteményhez való hűségben gyökerezik 
a két egyház közötti szeretetközösség. (…) – A Szentatya Athenagorasz ökume-
nikus pátriárka felejthetetlen tevékenységéről szólva utalt arra, hogy néhány nap 
múlva emlékezünk halálának 40. évfordulójára. Athenagorasz pátriárka, Boldog 
XXIII. János pápa, valamint Isten Szolgája VI. Pál pápa bátor kezdeményezői 
voltak a két egyház közötti kapcsolatok megújításának. Végül XVI. Benedek pápa 
a mindenható Istenhez fohászkodott: adja meg, hogy akaratához hűen egyre tel-
jesebb legyen a két egyház közötti communio, hogy „egy szívvel és egy lélekkel” 
magasztalhassuk Nevét. (vö. VR, 2012. június 28.)
19 I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka a II. Vatikáni Zsinat 
megnyitásának 50. évfordulója és a Hit évének ünnepélyes megnyitása alkalmá-
ból bemutatott szentmisén köszöntő szavakat intézett XVI. Benedek pápához és 
a hívekhez. Krisztus a Getszemáni kert eseményeire készülve így imádkozott: 
„Szent Atyám, tartsd meg őket nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legye-
nek, mint mi” (Jn 17,11). (…) A II. Vatikáni Zsinat abból a valóságból merített, 
miszerint a Fiú, a Logosz ott van, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő 
nevében (vö. Mt 18,20); a Szentlélek pedig, aki az Atyától származik, elvezet a 
teljes igazságra (vö. Jn 16,13). Az elmúlt 50 évben sokszor megvitattunk zsina-
ti döntéseket püspökökkel, teológus szakértőkkel tanulmányaink során a Pápai 
Keleti Intézetben, továbbá személyesen is részt vettünk a zsinat egyes ülésein. 
Szemtanúi voltunk a nagy egyházi eseménynek. Ígéretes, reményekben gazdag 
időszak volt a katolikus Egyházon belül és kívül egyaránt. (…)
Sikerült megszabadulnunk azon akadályoktól, amelyek az ökumenikus párbe-
szédre való nyitottság által az 1054-es nagy egyházszakadáskor leszögezett kikö-
zösítések érvénytelenítésére, kölcsönös jókívánságok kifejezésére, az egyes erek-
lyék visszaszolgáltatására és fontos találkozókhoz vezettek.Utunk nem mindig 
volt könnyű. A fundamentális teológia és a II. Vatikáni Zsinat fő tanításai nehe-
zen megvalósíthatóak, és csak nagy erőfeszítések, eltökélt gyakorlat, valamint az 
egész Egyház tevékenysége által lehet befogadni őket. (…) Mindannyian remél-
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A Zsinat több dokumentumában is foglalkozik a keleti 
egyházakkal és az ortodoxokkal való kapcsolattal, és szá-
mos szemléletbeli újítást hoz. A katolikus egyház ekkor 
óriási nyitást gyakorolt a keleti egyházak felé, ez pedig il-
leszkedik abba a gyakorlatba, amely szerint az egyház csat-
lakozik a protestáns részről a század elején elindított öku-
menikus mozgalomhoz. Összegzésképpen megállapítható, 
hogy az egyetlen probléma – a szívek kölcsönös bizalmat-
lanságán túl – a pápa elsőségének kérdése. Sajnos akkor is 
és ma is tapasztalhatóortodox részről egyfajta érdektelenség 
és a lelkesedés hiánya a keresztény egységtörekvések iránt. 
Többek között Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egység-
törekvés Pápai Tanácsának elnöke is tett erre utaló megjegy-
zést még 2009-ben.20

A Zsinat külön dokumentumban, az Unitatis 
Redintegratio kezdetű határozatban foglalt állást az öku-
menizmussal kapcsolatban. Ennek III. fejezetében a Római 
Apostoli Széktől különvált egyházakról tárgyal, amelyek 

jük, hogy megszűnnek majd az akadályok a keleti és a nyugati egyház között, és 
Jézus Krisztusban gyökerezve végleg megvalósul az egység.Jézus Krisztussal és 
közös hagyományainkkal az isteni kegyelem által képessé válunk Krisztus Testé-
nek még nagyobb értékelésére és teljesebb megértésére. Erőfeszítéseink által ta-
pasztalatot szerezhetünk arról a látható szeretetközösségről, amely a mi időnkön 
túl található.
Az Egyház elkövetkezendő feladatainak és az együtt megtett út nagyra értékelé-
sének jegyében nagy megtiszteltetés számunkra a meghívás erre az ünnepélyes 
alkalomra. Nem véletlen egybeesés, hogy ez az évforduló egyben a Hit Évének 
kezdetét is jelenti. A hit világos jele eddigi közös utunknak a kiengesztelődés és a 
látható szeretetközösség ösvényén. Nagy szeretettel köszöntünk Téged, Szeretett 
Testvérünk, ezen örömteli esemény alkalmából.” (II. Bartolomaiosz pátriárka be-
széde a II. Vatikáni Zsinatra emlékező és a Hit évét megnyitó szentmisén a Szent 
Péter téren. – VR, 2012. október 11.)
20 „A katolikus és ortodox papok, teológusok közötti tapasztalatcsere javíthatja a 
kapcsolatokat, valamint segíthet leküzdeni az előítéleteket és az ellenállást Orosz-
országban a katolikus Egyházzal és az ökumenizmussal szemben. Apránként ez 
is megoldható, hiszen a két fél határozottan akar előre haladni.” (VR, 2009. szept-
ember 18.)



50

Eőry Zsolt

körében az ortodoxokkal áll fenn leghosszabb ideje a szaka-
dás, mégis ők állnak legközelebb a katolikus Egyházhoz. A 
Zsinat így fogalmaz: 

„Kelet és Nyugat egyházai több száz éven át saját külön 
útjukat járták, bár a hit és a szentségek testvéri közössége 
összekapcsolta őket egymással. Ha nézeteltérések támadtak 
köztük a hit vagy a fegyelem dolgában, közös egyetértés-
sel követték a Római Szék irányítását.”21 „A Zsinat (tehát) 
el akar oszlatni minden kétséget, és kijelenti, hogy a keleti 
egyházak – nem feledve az egész Egyházra kötelező egysé-
get – saját egyházfegyelmük szerint kormányozhatják ma-
gukat, hiszen ez felel meg jobban a hívek adottságainak, és 
ez szolgálja alkalmasabban a lelkek javát. Ennek az ősi alap-
szabálynak a megtartása – amely gyakran feledésbe ment – 
azok közé az előfeltételek közé tartozik, amelyek az egység 
helyreállításához nélkülözhetetlenek.”22

A fundamentális teológia (ekkleziológia) és 

a nagy pápa állásfoglalása

Mivel a kölcsönös kiközösítés megszűnt, és mind a ró-
mai, mind az ortodox keresztények az első hét egyetemes 
zsinat tanítását vallják, valamint a hét szentséget – köztük 
főként az Eucharisztiát – ismerik és a lelkek üdvére igény-

21 „Ecclesiae Orientis et Occidentis per non pauca saecula suam propriam viam, 
fraterna tamen communione fidei et vitae sacramentalis coniunctae, secutae 
sunt, Sede Romana moderante communi consensu, si dissensiones circa fidem 
vel disciplinam inter eas orirentur.” (UR 14)
22 „(…) Sacra Synodus, ad omne dubium tollendum, declarat Ecclesias Orientis, 
memores necessariae unitatis totius Ecclesiae, facultatem habere se secundum 
proprias disciplinas regendi, utpote indoli suorum fidelium magis congruas 
atque bono animorum consulendo aptiores.” (UR 16)
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be veszik, elmondhatjuk, hogy az ortodox egyház áll leg-
közelebb a katolikus Egyházhoz az apostoli jogfolytonosság 
(successio apostolica) és a hitletétemény megvallása tekin-
tetében. Egyetlen lényeges eltérés, amely miatt még ma 
sem jelenhetünk meg egységes krisztushívő közösségként 
a világ előtt, az Róma püspöke elsőségének (primátusának) 
elfogadása, illetve el nem fogadása; pontosabban ortodox 
részről az esetleges elfogadás mikéntje. Ezért a keleti keresz-
tény testvéreinket nem eretnekeknek, főleg nem szektának, 
hanem – mivel egyházfegyelmi kérdésben tértek el a Római 
Apostoli Szék tanításától – szakadároknak kell tekintenünk. 
Igaz, hogy azóta Péter Utódának primátusa dogma szintjére 
emelkedett, azonban továbbra is fenn kell tartanunk annak 
lehetőségét, hogy a Szentlélek működése által a dogmafejlő-
dés isteni művészete kibontakoztatja majd ennek a hittétel-
nek azt a gyakorlati formáját, amely idővel Nyugat és Kelet 
számára egyaránt elfogadható és gyakorolható lesz. Hogy 
ez tiszteletbeli, kánonjogi vagy dogmatikai alapú lesz-e? 
Erre célzott Őszentsége Boldog II. János Pál pápa, amikor 
Ut unum sint kezdetű enciklikájában a következőket írta:

Róma püspöke „első az egység szolgái között.” „(…) kü-
lönös felelősségem van, (…) hogy meghalljam a felém irá-
nyuló kérést: találjam meg a primátus gyakorlásának olyan 
formáját, amely – küldetésének egyetlen lényeges mozza-
natáról sem mondva le – kitárul az új helyzet felé. (…) ter-
mészetesen közösen meg tudjuk találni azokat a formákat, 
amelyekben ez a szolgálat úgy tudjon megvalósulni, hogy 
mindkét fél a szeretet szolgálatát lássa benne.”23

23 Episcopus Romanus „primus ipse est inter unitatis ministros.” „(…) hab-
emus peculiari nos officio obstringi, (…) cumque petitionem nobis subiectam 
exaudiamus, ut aliquam inveniamus formam primatus exercitii, quae, nihil 
essentiae suae deponens, in novam tamen condicionem pateat. (…)una simul, ut 
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XVI. Benedek pápa

A II. Vatikáni Zsinat és Boldog II. János Pál pápa idé-
zett gondolatai után azt mondhatjuk, hogy Róma jelenle-
gi püspöke is számos alkalommal állt ki az ökumenikus 
közeledés gyorsítása és gyakorlati magvalósítása mellett. 
XVI. Benedek az Egyház történelmi megosztottságának 
okaiban nem pusztán az emberi bűnöket véli felfedezni, 
hanem egy olyan dimenziót is, amely isteni tervnek felel 
meg. Arra buzdít erőteljesen minden keresztényt, hogy 
a különbözőségeken keresztül találják meg az egységet. 
Az igazi szeretet ugyanis nem törli el a jogos különböző-
ségeket, hanem azokat egy magasabb rendű egységben 
összhangba hozza egymással. A pápa meggyőződése, 
hogy a keresztények egyek lehetnek a szétválás ellenére 
is.24

A látványos előrehaladást illetően a pápa és Kirill moszk-
vai pátriárka közötti lehetséges találkozásról Kurt Koch bí-
boros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának el-
nöke úgy vélekedik, hogy Moszkva és Róma között ilyen 
jó kapcsolat, mint ma, talán még sosem állt fenn. „Ez szá-
momra a gondviselés jele”(Interjú a La Coix francia lapban: 
VR, 2011. október 26.). Ugyanerről Walter Kasper kardinális 
2009-ben így beszélt: „Az orosz ortodoxok nem zárják ki a 
találkozót a pápával, de erre valószínűleg nem Moszkvában 
és nem is a Vatikánban, hanem egy harmadik helyen kerül-
ne sor” (VR, 2009. szeptember 18.).

patet, illas formas perquiramus, in quibus hoc ministerium obire possit amoris 
opus, quod ab utrisque agnoscatur.” (US 94-95)
24 vö.KURT KOCH bíboros írása az Osservatore Romano c. napilapban Benedek 
pápa ökumenikus elkötelezettségéről (in: VR, 2011. szeptember 17.) – Vö.: 22. 
lábjegyzet, II. JÁNOS PÁL: Ut unum sint enciklika felvetése a primátus gyakor-
lati megvalósításáról!
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Benedek pápa – nagy elődje nyomdokain járva – nem 
hagy kétséget a primátus sarkalatos jellege és jelentősége 
felől. Ez megnyilvánul beszédeiben25 és döntéseiben26 is. Fo-
lyamatosan hangoztatja a püspökök számára a Róma püs-
pökével mint Péter utódával való szoros egység fontosságát, 
a katolikus hívőknek pedig az egyetemes Egyházzal és a Ta-
nítóhivatallal való közösség elengedhetetlen voltát. A pápai 
diplomataképző, azaz a Pápai Egyházi Akadémia hallgató-
ihoz így beszélt: „Péter utóda és a Római Kúria, valamint a 
pápai képviseletek között sajátos kapcsolat alakul ki. (…) Az 

25 A pápa emlékeztetett Jézus egyértelmű ígéretére (Mt 16,16-19). „A pokol ka-
pui – vagyis a gonosz erők nem kerekedhetnek felül. Jézus ígérete nagyobb, mint 
amelyeket Isten az ószövetségi prófétáknak tett: őket ugyanis csak emberi ellen-
ségek fenyegették, míg Pétert meg kell védeni a gonosz pusztító hatalmától is. 
Jézus tehát biztosítja Pétert, az Egyház jövőjét, a Jézus Krisztus által alapított 
új közösséget illetően, amely kiterjed minden időre, túlmutatva Péter személyes 
életén.”A pápa ezután utalt a mennyország kulcsainak jelképére, amelyeket Jézus 
Krisztus adott Szent Péternek az „oldás és kötés” hatalmával együtt. A „föld és 
a mennyek” párhuzama azt erősíti meg, hogy Péter döntései, amelyeket egyházi 
szolgálata gyakorlása közben hoz, Isten előtt is érvényesek. Világos, hogy az oldás 
és kötés hatalma a bűnök megbocsátásának hatalmára utal. Ez a kegyelem, amely 
hatástalanítja a káosz és a gonosz erejét, az Egyház szolgálatának középpontjában 
áll. (…) a szeretetközösség alapvető dimenziója, amely az Egyház: Krisztusra, a 
szegletkőre alapuló spirituális építmény; földi és történelmi dimenziójában pedig 
a péteri kősziklán nyugszik.” (XVI. Benedek pápa beszéde Szent Péter és Pál 
apostolok liturgikus ünnepén 2012-ben. VR, 2012. június 29.)
26 Pl.: Szentszéki jegyzék az egyik, pápai jóváhagyás nélküli kínai püspökszen-
telésről:
A jegyzék leszögezi: „Az Apostoli Szentszék nem ismeri el Yue Fusheng atya 
püspöki megbízatását a harbini apostoli adminisztráció élén. A szóban forgó pap 
nem rendelkezik azzal a tekintéllyel, hogy kormányozza a heilongjiangi provincia 
katolikus papjait és közösségét. Fusheng papot már jó ideje értesítették, hogy a 
Szentszék nem fogadja el jelöltségét a püspöki méltóságra. Többször is kérték, 
hogy ne fogadja el a pápai engedély nélküli püspökké szentelést. Azok a püspökök, 
akik részt vettek az illegális szentelésen és ezért az Egyházi Törvénykönyv szerint 
büntethetők (…) A szentszéki jegyzék arra szólítja fel a kínai katolikusokat, fő-
pásztorokat, papokat, Istennek szentelt személyeket és világi híveket, hogy védjék 
meg az Egyház tanítását és hagyományát. A jelen nehézségei ellenére bizalommal 
tekintsenek a jövőbe, azzal a meggyőződéssel, hogy az Egyház Péter és utódai 
kőszikláján alapul. (…)”(VR, 2012. július 10.)



54

Eőry Zsolt

Egyházban, a Szentszék alkalmazásában élők hűsége nem 
,vak’ lojalitás, mert azt a Krisztusba vetett hit világítja meg. 
Bátorítsák a helyi egyházakat arra, hogy növekedjenek a ró-
mai pápa iránti hűségben” (VR, 2012. június 11.).

A metropolita érsekek jelvényének, a palliumoknak át-
adásakor Őszentsége kiemelte: „a gyapjú vállszalag a Krisz-
tussal való sajátos egység és a Péter utódával való szeretetkö-
zösség jele.” (A pápa beszéde az új metropolita érsekekhez; 
VR, 2012. június 30.) „Péter utódával való találkozásotok 
pedig táplálja az egész Egyház iránti felelősségérzeteteket” 
– mondta később újonnan szentelt püspököknek a Vatikán-
ban (VR, 2012. szeptember 20.).

Benedek pápa Péter utódának, azaz Krisztus földi hely-
tartójának jelentőségét egyéb módon is igyekszik kiemelni, 
főként a hagyományok felelevenítésével. Ilyen többek kö-
zött a pápai pallium méretének megnövelése, az egyéb pá-
pai liturgikus öltözetek jelképrendszerének hangsúlyozása 
(infula, miseruhák, liturgikus reformok stb.). 

„Jézus műve az Egyházban folytatódik tovább, amely el-
választhatatlanul ,egy’, ,szent’ és ,katolikus’” – szögezte le 
Róma jelenlegi püspöke 2012-ben Mindenszentek napján az 
ünnepi Angelus elimádkozásakor (VR, 2012. november 1.).

Ugyanakkor számos esetben találkozunk a Szentatya 
ökumenikus elkötelezettségének jeleivel, többek között az 
ortodox egyház képviselőivel való találkozások alkalmával. 
A legutóbb idézett ünnepi szentmisén részt vett a konstan-
tinápolyi ökumenikus pátriárkátus háromtagú küldöttsége 
is I. Bartholomaiosz pátriárka képviseletében, akiket Péter 
utóda így köszöntött: „Csak Jézus követése vezet el az új 
testvériséghez (…). Ez a kívánsága az ökumenikus pátriár-
kának és Róma püspökének, csakúgy, mint minden keresz-
ténynek.”
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Egy évvel korábban pedig így üdvözölte Benedek pápa 
az ortodox küldöttséget Rómában: „Az Önök részvétele az 
ünnepségeken, miként a mi képviselőink jelenléte Konstan-
tinápolyban Szent András ünnepén, kinyilvánítja a barátsá-
got és a hiteles testvériséget, amely egységbe fűzi a római 
Egyházat és a konstantinápolyi pátriárkátust. E kötelék szi-
lárd alapja az apostolok tanúságtételéből származó hit.”27

2012 húsvétján Benedek pápa jókívánsága az összes orto-
dox egyháznak az alábbi üzenetet tartalmazta: „… a mai ke-
resztények arra kaptak meghívást, hogy terjesszék a remény 
üzenetét korunk emberének. Ez erősebben fog hangzani, 
amikor együtt hirdethetjük majd. A keresztények egységére 
tett erőfeszítések elsősorban annak az imának a szavaira ala-
pulnak, amellyel Jézus fordult az Atyához: ,Legyenek mind-
nyájan egy’” (A pápa üzenete az ortodox egyházak húsvét-
jára; VR, 2012. április 17.).

Benedek pápa alázatos péteri szolgálatának jeleként, il-
letve a püspöki kollegialitás hangsúlyozására szakított az 
évszázados hagyománnyal, és pápai címerébe nem helyezte 
el a tiarát, hanem püspöki infulát tett a helyére.

2012. november 4-én Tawadros püspök személyében 
megválasztották a 118. kopt ortodox pátriárkát, a március-
ban elhunyt III. Senuda pápa utódát. A Nyugat pátriárkája, 
27 A köszöntés folytatása: „A lelki közelség, amelyet minden ilyen találkozáskor 
megtapasztalunk, nagy öröm és az Isten iránti hála indítéka számomra. Ugyan-
akkor azonban a meglévő, de még nem teljes szeretetegységnek növekednie kell 
a teljes látható egységig. Nagy figyelemmel kísérjük a katolikus Egyház és az 
ortodox egyház teológiai vegyes-bizottságának munkáját. Pusztán emberi szem-
pontból nézve úgy tűnhetne, hogy a teológiai párbeszéd nehezen halad előre. 
Valójában a párbeszéd ritmusa kapcsolódik a vitatott témák bonyolultságához, 
amely rendkívüli kutatási és reflexiós erőfeszítést, valamint kölcsönös nyitottsá-
got követel. Arra hívattunk, hogy együtt szeretetben folytassuk ezt az utat, kérve 
a Szentlélek világosságát és sugallatát, abban a bizonyosságban, hogy vezetni 
akar bennünket Krisztus akaratának tökéletes teljesítésére: ,Legyenek mindnyá-
jan egyek!’ (Jn 17,31)” (VR, 2011. június 28.)
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azaz XVI. Benedek pápa angol nyelvű táviratban fejezte ki 
jókívánságait II. Tawadros-nak, aki – mint tudjuk – Alexand-
ria pápája és Szent Márk Székének pátriárkája.28 A Szentatya 
jókívánságait kiterjesztette az egész kopt ortodox egyház-
ra. (…) Ebben a kihívásokkal teli időszakban fontos min-
den keresztény számára, hogy tanúságot tegyen az egymás 
iránti szeretetről és testvériségről, emlékezve az Úr imájára, 
amelyet az Utolsó Vacsorán mondott: „Legyenek mindnyá-
jan egy” (Jn 17,21). A távirat szerint Róma püspöke reméli, 
hogy a két egyház között tovább folytatódó barátság és pár-
beszéd, amelyet a Szentlélek vezet, meghozza az egyre na-
gyobb szolidaritás és a tartós kiengesztelődés gyümölcseit 
(VR, 2012. november 5.).

Magyar vonatkozások

Boldog II. János Pál pápa péteri szolgálata során két alka-
lommal járt Magyarországon (1991, 1996). Amikor a magyar 
egyház a látogatásra készült, Várszegi Asztrik pannonhal-
mi főapát részéről komolyan felvetődött annak lehetősége, 
hogy Róma püspöke Szent Márton hegyén találkozzon II. 
Alexijjel, Oroszország és az egész Rusz pátriárkájával. Az, 
hogy ez a találkozó végül elmaradt, nem a katolikus Egy-
házon és nem az Apostoli Szentszéken múlott, hanem a 
moszkvai pátriárkátus adminisztrációján, valamint az or-
todox egyház belső rendjén. Ez utóbbi a szinodalitás gya-
korlatából következően nem teszi lehetővé, hogy a pátriárka 
maga döntsön ilyen jellegű kérdésekben. Jelentősége abban 
állt volna, hogy – bár 1965 óta az ökumenikus pátriárkával, 

28 I. Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka szintén „őszinte, test-
véri örömének” adott hangot üzenetében, amelyet I. Tawadros új kopt ortodox 
pápának küldött megválasztása alkalmából. (vö. VR, 2012. november 6.)
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azaz a konstantinápolyi főpappal – aki „primus inter pares” 
az ortodox pátriárkák között – több ízben találkozott Róma 
püspöke, a világ legnagyobb és legtöbb hívő lelket számlá-
ló, azaz a legbefolyásosabb ortodox pátriárkátus főpapjával 
még soha. 

Magyar egyházi és diplomáciai sikerként29 könyvelhet-
jük el azonban – lelkiségi jelentőségén túl – azt a tényt, hogy 
a magyar államiság millenniumán, a szent 2000. évben az 
ortodox egyház hivatalosan is felvette szentjeinek sorába 
államalapító első királyunkat, Szent Istvánt. Ez rendkívüli 
esemény volt és nagyban előmozdította a két egyház köze-
ledését, mivel az 1054. évi szakadás óta nem voltak közös 
szentjeink. István király azonban még a skizma előtt élt és 
halt meg, ezért joggal vallhatja magáénak az egész keresz-
tény világ. Ennek a ténynek ortodox részről történő elisme-
rése a közeledés megkérdőjelezhetetlen jele.

Konklúzió

E rövid elemzés után mindent összevetve a következő 
megállapításokat tehetjük a kérdéssel kapcsolatban: a sza-
kadás létrejöttéhez vezető úton – a kulturális különbségektől 
eltekintve – nagyban szerepet játszott a jelentéktelen ügyek 
felnagyítása, ami a mintegy ezer esztendő alatt elhomályo-
sította az Egyház egységét adó lényeget. Maga az 1054-es 
skizma szerencsétlen körülmények között és mindkét rész-
ről alkalmatlan személyek közreműködésével történt meg. 
Azok a kísérletek, amelyek az egység helyreállítását kíván-
ták szolgálni, nem voltak igazán őszinték: keleti részről a 

29 A második polgári kormány idején (1998-2002) Semjén Zsolt egyházi ügyekért 
felelős helyettes államtitkár hathatós közbenjárása is szerepet kapott abban, hogy 
ez az esemény megtörténhetett.
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félelem vezette politika, nyugati részről pedig az önző fel-
sőbbrendűség tudata játszott szerepet. Nem mutatható ki 
a kölcsönös alkalmazkodóképesség, amely elfogadhatóvá 
tehette volna a különbségeket, hogy valóban a lényegi ré-
szekre lehessen összpontosítani.

Hiába van meg hosszú tárgyalások után az egyházak ve-
zetői részéről dogmatikai szinten bizonyos megegyezés, ha 
a hívek tömegei azt nem ismerik, nem értik, vagy még nem 
tudják elfogadni. Hosszú időre van szükség ahhoz, hogy a 
lelkekben megszűnjék az évezredes ellenszenv a másik fél 
iránt, és annak különbözőségét az egységben el tudják fo-
gadni.

Nagy feladat vár még a Szentlélekre is, hiszen most úgy 
tűnik, hogy a római Egyház jobban kívánja az egység elő-
mozdítását – természetesen a dogmatikai igazságok meg-
őrzésével –, többet tesz érte, és több kompromisszumra haj-
landó, mint a keleti fél. A keleti embert amúgy is nehezebb 
változásra bírni, és ezt számos gesztus mutatja. 

Kurt Koch bíboros 2012 őszén így nyilatkozott a jövőről 
az ortodox egyházzal folyó párbeszéd kapcsán: „Jelenleg 
az ortodox egyház nagyon elfoglalt a pán-ortodox szinó-
dus előkészületeivel. Amikor ez lezajlik, biztos, hogy nagy 
előrelépést fog jelenteni az ökumenikus párbeszéd terén. A 
katolikus Egyház támogatja ezeket az erőfeszítéseket és tü-
relmesen vár. Az ökumenikus bizottságokban folytatódik a 
teológiai párbeszéd a szinodalitás és a primátus közötti kap-
csolatról” (VR, 2012. október 30.).

„Folytatni kell a megkezdett utat a teljes szeretetközös-
ség megvalósulása érdekében, akkor is, ha az hosszúnak 
és nehéznek bizonyul” – fogalmazza meg XVI. Benedek 
pápa idei üzenetében (VR, 2012. november 30.), amelyet I. 
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Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának 
küldött védőszentjük, Szent András apostol liturgikus ün-
nepe alkalmából.

És éppen úgy, mint 958 esztendővel ezelőtt: az üzenetet 
a pápa Isztambulban tartózkodó legátusa, Kurt Koch kardi-
nális, adta át a pátriárkának…
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Bacsa Péter

Kun-magyar kapcsolatok a  
11. században1

Bevezetés

Tanulmányom témájának a kunok és a magyarság ko-
rai, azaz a 11. századi kapcsolatainak bemutatását válasz-
tottam. A kapcsolatfelvétel nem volt akadálymentes a két 
nép között, a 11. században három csatában is összecsapott 
egymással a Magyar Királyság és a kunság. Más jellegű 
érintkezésről – így házassági kapcsolatról vagy keresztény 
térítésről a 13. században nem tudunk. Először a kunok tá-
madták meg a Magyar Királyságot 1091-ben. Ennek oka-
iról az évek során több nézőpont is kialakult, amelyeket 
alább ismertetni fogok. Rögtön ezután egy újabb hadjárat-
tal is megpróbálkoztak. Mivel a Magyar Királyságot a ko-
rábbi években is érték nomád támadások, amelyekre szin-
tén kitérek, I. (Szent) László (1077–1095) sikeresen el tudta 
hárítani a kunok jelentette veszélyt. Később a Magyar Ki-
rályság külföldre vezetett hadjárata során is összecsaptak 
a kunok és a magyarok, ezúttal azonban a nomádok dia-
dalmaskodtak.

1 A tanulmány megírásában nyújtott segítségért szeretnék köszönetet mondani 
Kovács Szilviának, a SZTE oktatójának.
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A kunok története Európában 1091-ig

A kunok a 11. század közepén jelentek meg Európában, a 
délorosz steppevidéken. Rövid idő alatt, mindössze 20-30 év 
leforgása alatt uralmuk alá hajtották a Fekete-tenger északi 
partján elterülő steppét. Először 1054/55-ben tűnnek fel kun 
előőrsök Perejaszlavl környékén, azonban ekkor még nem 
bocsátkoznak harcba a ruszokkal. Valamikor 1054/55 és 1061 
között foglalták el a Volga és a Dnyeper folyók által határolt 
területet, melyet az úzok ez idő tájt éppen a kunok növekvő 
nyomására, valamint a rusz fejedelmek egy közös úz-ellenes 
vállalkozása miatt hagytak el. 1061-ben bocsátkoztak kun 
csoportok először harcba rusz fejedelmekkel, de ekkor még 
Vszevolod perejaszlavli fejedelem (1054–1073) békét tudott 
velük kötni. 1068-ban hadjáratot vezettek Csernyigov ellen, 
feltehetően azért, hogy az új szállásterületüket biztosítsák. 
A hadjárat során három rusz, a kijevi, a perejaszlavli és a 
csernyigovi fejedelem seregét is szétverték, de később en-
nek a hadjáratnak a során egy vereséget is elszenvedtek a 
csernyigovi Szvjatoszlavtól (1054–1073). Ekkoriban népesít-
hették be a Donyec és az Azovi-tenger vidékét, későbbi köz-
ponti területeiket.2 Valószínűleg 1061-ben lépték át először 
a Dnyepert, de 1071-ig nem kerültek összetűzésbe a Rosz 
folyó vidékén élő ruszokkal, amikor is az ott található rusz 
ellenőrzés alatt álló határmenti településeket fosztogatták. 
1065 előtt feltehetően a Bugig terjedt ki a kunok hatalma a 
steppén. Az 1065 után a Dnyepertől nyugatra a besenyők és 
úzok jelentős részének a Bizánci Birodalomba való költözé-
sével keletkező hatalmi űrt valószínűleg kihasználták az új 
hódítók, így már ekkor megjelenhettek az Al-Duna vidékén.3

2 Pálóczi Horváth 1994:31
3 Pálóczi Horváth, 1994:34.
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1078-ban a besenyők hívására jelentek meg a Bizánci Bi-
rodalom területén, hogy segítsék szövetségeseik lázadását 
Nikeforosz Botaneiatesz (1071–1078) császár ellen. A balká-
ni hadjáratban Adrianopoliszig nyomultak a nomád hadak, 
azonban a város ostroma közben megérkezett a bizánci se-
reg, így a besenyő–kun csapatok elmenekültek. Az 1080-as 
évekre döntő hatalmi tényezővé váltak a délorosz steppén, 
fennhatóságuk kiterjedt a besenyő-úz töredékek lakta, ké-
sőbb Moldvának és Havasalföldnek nevezett területre is. 
Ezeket az utóbbi részeket a 12. századik második felében 
lakják be ténylegesen, majd a 13. században több nagy mig-
rációs hullám éri a mongol invázió hatására, további je-
lentős kun csoportok települtek oda.4 A következő balkáni 
hadjáratot 1087 őszén vezették a kunok a Bizánci Birodalom 
területére. Ekkor is, a korábbihoz hasonlóan a besenyők hí-
vására jelentek meg. A Bizánci Birodalomban, a Paristrion 
thema5 területén élő besenyők ugyanis ekkor fellázadtak a 
császár ellen. A kun csapatok azonban késve érkeztek a csa-
ta színhelyére, a besenyők már megverték a bizánci sereget. 
Ennek ellenére a kunok részt kértek a zsákmányból, amit a 
besenyők megtagadtak. Így a két nomád nép összeveszett, 
és háború tört ki közöttük. A kunok megverték a besenyő-
ket, és az Ozolimne-tóhoz szorították őket, innen azonban 
élelem híján vissza kellett vonulniuk. 1089-ben azonban 
visszatértek, hogy bosszút álljanak egykori szövetségesei-
ken. I. Alexiosz Komnénosz császár azonban távozásra bírta 
őket. Legközelebb kunok 1091-ben jelentek meg Bizánc te-
rületén, ahol is beavatkoznak a bizánci császár besenyőkkel 
vívott csatájába Lebunionnál. 

4 Pálóczi Horváth 1994:34.
5 Ez a bizánci thema a Duna deltájától Vidinig terjedt, északon a Duna vonala, 
délen pedig a Balkán-hegység határolta.
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Az 1091-es balkáni hadjárat és  

a lebunioni csata

A Bizánci Birodalom területére indított 1091-es kun had-
járat és a lebunioni csata eseményeinek menetét most rész-
letesen fogom kifejteni. A csata, illetve az abban résztvevő 
kunok szerepe véleményem szerint meghatározó a Bizánci 
Birodalom története szempontjából, valamint ez a hadjárat 
közvetlenül a Magyar Királyság elleni, 1091-es kun portyá-
zó hadjárat előtt történt. Ezen felül lehetséges, hogy a két 
akció végrehajtói legalább részben ugyan abból a csoportból 
kerültek ki.

Az 1081-ben hatalomra kerülő I. Alexiosz Komnénosz 
(1081–1118) egy hanyatló fázisban levő Bizánci Birodalom 
felett vette át az uralmat. Éppen dinasztiája kitűnő uralko-
dóinak köszönhető ugyan rövid ideig tartó, de újbóli felvi-
rágzása a birodalomnak. I. Alexiosz Komnénosz uralkodása 
kezdetén fontos hadseregreformot hajtott végre, és így a ko-
rábban a parasztok soraiból toborzott katonákat felváltották 
a különböző idegen népek, például a varégok, besenyők, 
törökök és alánok soraiból kikerülő felfogadott zsoldos csa-
patok.6

Annak ellenére, hogy I. Alexiosz Komnénosz császár 
uralkodása első tíz évében a birodalom helyreállítására és 
megerősítésére törekedett, 1090/1091 fordulóján a biroda-
lom válságos helyzetben volt. Kis-Ázsiából a hódító szel-
dzsukok szorították ki, valamint Tzachasz szmirnai emír7 
6 Kovács 2009:276.
7 Tzachasz a bizánci császár, Nikéforosz Botaneiatész (1078–1081) udvarában 
nevelkedett, majd I. Alexiosz Komnénosz hatalomra kerülésekor tért vissza Kis-
Ázsiába. Itt megszerezte Szmirnát és más városokat, és hadiflotta építésébe, majd 
Égei-tengeri terjeszkedésbe kezdett. 
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a besenyőkkel szövetkezve magát a császárvárost, Konstan-
tinápolyt fenyegette. A terv szerint Tzachasz flottájával a 
tenger felől vette volna blokád alá, míg a besenyő csapatok 
a szárazföldről ostromolták volna a várost, így megadásra 
kényszerítve azt. A császár, miután értesült a szövetségről, 
a Tzachasz és a besenyők közötti kommunikáció meggáto-
lása érdekében a Marica folyó déli partján található Ainosz 
kikötővárosához8 vonult seregével. Innen az ellenséges 
egységek mozgását is jobban át tudta látni. Innen a Mari-
ca folyó jobb partjára vonult, ahol a folyó és a mocsár által 
védett Khoirenoi9 közeli területen táborozott le. Először a 
besenyőkkel kívánt leszámolni, azonban a források leírása 
szerint azok erejét látva a császár tanácstalan lett és félni 
kezdett.10

Szorult helyzetén a források szerint 40 ezer kun váratlan 
megjelenése változtatott. A történészek máig vitatkoznak, 
és egyértelműen nem lehet eldönteni, hogy a kunok miért, 
kinek is a hívására jelentek meg. Egyes feltételezések szerint 
a besenyők kértek segítséget a másik nomád néptől.11 Ezt az 
elméletet támogatja látszólag, hogy I. Alexiosz Komnénosz 
császár folyamatos félelemmel tekintett a kunokra, és attól 
tartott, hogy a két nomád nép a harc közben összefog a bi-
zánciak ellen. Azonban a kun–besenyő viszony a korábbi 
években megromlott. A besenyők ugyanis, mint azt fentebb 
is írtam, egy ízben a Bizánci Birodalom szorításában a ku-
noktól kértek segítséget. A kunok későn érkeztek a drisztriai 
csata (1087) színhelyére,12 ezért a besenyők nem akarták 
megosztani velük a zsákmányukat. A kunok ekkor fegyve-
8 Ma Enez, Törökország.
9 Helye ismeretlen.
10 Sewter 1982: 253.
11 Györffy 1987:935.
12 Ma Silistra, Bulgária.
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reiket a besenyők ellen fordították és komoly vereséget mér-
tek rájuk. Tehát a két nép közötti viszony háborús konflik-
tussá vált. Nem sokkal ezután, 1089-ben a kunok hadjáratot 
vezettek a Bizánci Birodalom területére, ugyanis a besenyők 
a kunok elől menekülve átkeltek a Balkán-hegységen. Ekkor 
ugyan I. Alexiosz Komnénosz császár fellépése nyomán a 
két nomád nép nem találkozott egymással, azonban ez is jól 
jelzi, mennyire kiélezett volt a viszonyuk. Szintén az elmé-
lettel szembeni érvként kell felhoznom, hogy a kunok végül 
a lebunioni csatában végig a besenyők ellen harcoltak.13 Így 
véleményem szerint ezt az elméletet elvethetjük.

A másik elmélet szerint I. Alexiosz hívta a kun csapatokat 
segítségül. Ezt sem tartom valószínűnek, ugyanis a források 
tanulsága szerint a császár végig bizalmatlan volt a megjele-
nő kunokkal szemben, seregét igyekezett tőlük biztonságba 
helyezni. Amennyiben a kunok eleve Alexiosz hívására je-
lentek volna meg a csata színhelyén, valószínűleg vezére-
ik, Togortak és Maniak14 közül az utóbbi először nem uta-
sította volna vissza a bizánci uralkodó lakomameghívását. 
Végül a lakomára mindkét vezér elment, és valószínűleg itt 
véglegesítették az együttműködésüket. Ennek keretében a 
kunok esküvel fogadták, hogy a bizánciakat támogatják a 
csatában, és túszokat is adtak biztosításképpen. I. Alexiosz 
Komnénosz császár győzelem esetén a teljes zsákmányt fel-
ajánlotta a kunoknak.15 Legvalószínűbbnek azt tartom, hogy 
a kunok megérkezése a csata színhelyére nem egy másik 
nép vagy uralkodó hívására történt.

13 Kovács 2009: 277.
14 Togortak és Maniak az orosz forrásokból is jól ismert kun vezérek, azokban 
azonban Togortak Tugorkan (Тугоркан), Maniak pedig Bonjak (Боняк) néven 
szerepel.
15 Kovács 2009:278.
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A csata a Lebunion domb közelében zajlott le 1091. áp-
rilis 29-én, ahol is a császári sereg a kun segédcsapatainak 
köszönhetően megnyerte az ütközetet. A csata menetét vi-
szonylag jól ismerjük Anna Komnéné Alexiaszából. A had-
rendről, illetve azon belül a kunok helyéről azonban csak 
kevés információval szolgálnak a források. Azt tudjuk, hogy 
I. Alexiosz Komnénosz császár legjobb hadvezérei vezette 
csapatokkal igyekezett közrefogni a megbízhatatlannak vélt 
nomád szövetségeseit. A császári sereg észak fele támadott, 
és félig bekerítette a szekereik fedezékében harcoló besenyő-
ket. A bizánci uralkodó igyekezett a két nomád népet távol 
tartani egymástól, így amikor a csata közepén egy besenyő 
vezér tartott a kunokhoz, azok elé lovagolt, hogy meghiúsít-
sa a találkozást. Ezen kívül jó hadvezéri képességeit azzal 
is bizonyította, hogy délben elrendelte, a helyi lakosság vi-
gyen vizet a fáradt katonáknak.16

A vereség utáni éjszaka a források szerint bizánciak le-
mészárolták a besenyő foglyaikat, beleértve a nőket és gye-
rekeket is.17 Noha, Anna szerint egy egész népet „pusztítta-
tott el” ekkor, valószínűleg csak a foglyok egy jelentős része 
esett áldozatul a bizánciaknak. A kunok egy része ezen az 
éjjelen, talán éppen a mészárlás miatt, de az biztos, hogy a 
bizánciaktól való félelmében elmenekült a csata színhelyé-
ről, és a később Havasalföldnek nevezett terület felé vette 
az irányt. Amikor I. Alexiosz Komnénosz császár erről ér-
tesült, a menekülők után küldte a hadizsákmány rájuk eső 
részét. Az ott maradt kunok részt vettek a császár győzelmi 
lakomáján, majd ezután I. Alexiosz gazdagon megjutalmaz-
ta és elbocsátotta őket. Mivel félt, hogy nomád szövetsége-
sei esetleg fosztogatni kezdenek a birodalom területén, tú-
16 Kovács 2009: 279.
17 Sewter 1982: 258.
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szokat kért tőlük, majd kísérőt adott melléjük, hogy minél 
előbb elhagyhassák a Bizánci Birodalmat.18

A győzelem igen jelentős volt a Bizánci Birodalom szá-
mára. Ezzel gyakorlatilag feloldották a fővárost, Konstan-
tinápolyt körülvevő ostromzárat,így véleményem szerint 
Kontantinápoly 626. évi ostromához hasonló fenyegetett-
ségét sikerült I. Alexiosz Komnénosz császárnak elháríta-
nia. A lebunioni csata után besenyő szövetségeseit elvesz-
tő Tzachasz szmirnai emír is nem sokkal később vereséget 
szenvedett. A kunok szempontjából is igen jelentős volt ez 
a csata. Először is végre bosszút állhattak az 1087-es sérel-
mekért a besenyőkön. Másodsorban jelentős zsákmánnyal 
gazdagodtak. És ezen felül a kun törzsszövetség a lebunioni 
csata után a Bizánci Birodalmat is „ugyanolyan már felderí-
tett, portyázásra alkalmas területnek tekintette, mint a rusz 
fejdelemségeket”.19

Az 1068-as és 1085-ös „kun” támadás

A Képes Krónika tanulsága szerint 1068-ban egy kun 
csoport (Cuni) tört be a Magyar Királyság területére. Mivel 
ekkor valójában nem kunok, hanem besenyők és úzok haj-
tották végre a támadást, szükségtelennek érzem a forrás szó 
szerinti idézését, tartalmilag foglalom azt össze. Tehát a kró-
nika szerint a Meszesi-kaput áttörve ezek a „kunok” végig-
rabolták a Nyírséget és Bihart. I. Salamon király (1063–1074) 
és a két herceg, Géza és László Doboka városába lovagolt 
seregeivel, ahol bevárták a nomádokat. Miután a pogányok 
a környékre érkeztek, a király és a hercegek egyik hajnal-
ban megtámadták a fosztogatókat. A nomádok a Kerlés-
18 Kovács 2009: 279–280.
19 Kovács 2009: 283.
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hegy tetejére húzódtak, és ott várták be a magyar seregek 
támadását. A királyi és hercegi seregek rohamára a „kunok” 
megtörtek és menekülni kezdtek, a magyar sereg pedig ül-
dözőbe vette őket.20

 A krónikában következetesen Cuni néven emlegetik 
a támadókat. Azonban minden valószínűség szerint itt nem 
kunok, hanem besenyők, esetleg úzok támadtak a Magyar 
Királyságra. Ezt bizonyíthatja, hogy a Kézai krónikájának 
szövegében nem Cuni, hanem Bessi, tehát besenyő népnév 
szerepel.21 Ezen felül a támadó nomádok vezére Gyula neve 
alatt valószínűleg egy besenyő törzs jula méltóságát viselő 
személyét kell értenünk.22 Perdöntőnek mégis azt a bizonyí-
tást tartom, miszerint kunok azért sem állhattak az 1068-as 
akció hátterében, mivel ekkor azok még csak a Dnyeper vi-
dékéig nyomultak előre. 1071-ben is a legnyugatibb akció-
juk a Kijevi Fejedelemség délnyugati határáig, Rosztovecig 
és Nyejatyinig érintette.23 Kossányi Béla azonban Györffy 
Györggyel ellentétben úgy véli, hogy az 1068-as támadás fő-
szereplői nem besenyők, hanem úzok voltak. Ezen felveté-
sét azzal igazolja, hogy véleménye szerint ekkorra már a ké-
sőbb Moldvának nevezett területen besenyők nem éltek, azt 
az 1060-as évek környékén kiürítették. Márpedig a Magyar 
Királyságot ért 1068-as nomád támadás erről a területről in-
dulhatott ki.24 Györffy szerint ilyen élesen nem lehet elhatá-
rolni a két népet, az Al-Duna vidékén összetorlódott nomád 
csapatok keveredtek egymással, így a később Moldvának 
nevezett területről akár besenyő portya is indulhatott.25 Én 
20 SRH I: 366–388; Képes Krónika 102. caput.
21 Györffy 1948: 12.
22 Györffy 1948:12.
23 Kossányi 1924:132.
24 Kossányi 1924: 133.
25 Györffy 1948: 13.
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úgy vélem, Kossányi Béla fenti érvelése, miszerint ekkor 
már a később Moldvának nevezett területen besenyők nem 
élhettek, helytelen. Véleményem szerint Györffy György 
megállapítása helyes, ekkora a két nomád nép valóban ösz-
szekeveredett az Al-Duna vidékén. Viszont épp ezért nem 
lehet teljes pontosan meghatározni, kik milyen arányban 
is alkották az 1068-as támadó csapatot. A mögött épp úgy, 
mint a később Moldvának nevezett terület 1068-as lakossá-
ga mögött egy vegyes csapatot tartok a legvalószínűbbnek. 
Úgy vélem, besenyők és úzok egyaránt részt vehettek ebben 
portyában, hiszen a nomád népek esetén nem ritka, hogy a 
remélt zsákmány érdekében közös vállalkozásra, zsákmá-
nyoló hadjáratra indulnak.

Szintén a Képes Krónikában olvashatunk egy másik 
„kun” betörésről, ami 1085-ben történt, és amit valójában 
szintén nem a kunok hajtottak végre. Ekkor már Géza és 
László hercegek elűzték a trónról I. Salamon királyt, sőt, 
már I. Géza (1074–1077) uralkodása után járunk. Ekkor I. 
(Szent) László (1077–1095) a magyar uralkodó. A hatalmá-
tól megfosztott Salamon azonban többször is megpróbált 
visszatérni és visszaszerezni trónját.26 1085-ben épp a bese-
nyők segítségével. A Képes Krónika nagyon szűkszavú az 
eseménnyel kapcsolatban. Annyit tudunk, hogy Salamon 
Kutesk vezérrel szövetkezett, és a katonai támogatásért cse-
rébe felajánlotta Erdélyt, valamint hogy Kutesk lányát fe-
leségül veszi. Miután betörtek az országba, Ung és Borsua 
várakig27 jutottak el, ott azonban szembetalálkoztak az I. 
(Szent) László király vezette magyar seregekkel és vereséget 

26 Így például a Német-Római császár, IV. Henrik 1074-ben hadjáratot vezetett 
a Magyar Királyság ellen Salamon megsegítése érdekében, de 1083-ban is IV. 
Henrik császár segítségével kívánta a Magyar Királyság trónját visszaszerezni.
27 Ung a mai Ungvárnak, Borsua pedig a Bereg megyei Borsovának felel meg. 
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szenvedtek. Azt is tudjuk, hogy Salamon és Kutesk ezután 
Bizáncra támadt, de a császártól is katasztrofális vereséget 
szenvedtek.28

 Anna Komnéné Alexiasza is megemílti a Bizánci Bi-
rodalomra támadó nomádokat. Ő egyértelműen besenyőket 
és úzokat29 nevez meg támadókként. Mivel megemlíti Sa-
lamon nevét is, így nem hagy kétséget az egykori magyar 
uralkodó szövetségesei felől.30 Számomra egyértelműnek 
látszik, hogy amennyiben Salamon a Bizánci Birodalom el-
leni támadásakor besenyő és úz csapatokkal szövetkezett, 
úgy korábban is ezen csoportok között kell keresni a szövet-
ségeseit. Tehát az 1085-ös támadás végrehajtói véleményem 
szerint egyértelműen nem kunok voltak. A legvalószínűbb-
nek egy kevert, besenyő–úz csoportot tartok, akárcsak az 
1068-as támadás esetén. Érdekességként megjegyzem, hogy 
a Bizánci Birodalom elleni balsikerű támadás során Sala-
mon a harcmezőn vesztette életét.

Az első, 1091-es támadás

1091-ben egy kun csapat tört be Magyarországra. A Képes 
Krónika így ír erről: „Ezután egy Copulch nevű kun, Krul fia 
tört be erős seregével Hungariába, hogy meghódítsa. Végig-
rabolta az Erdőntúli országot és magával vitte a zsákmányt. 
Erdély földjét végigpusztítva átkelt, és Byhorba ment; né-
hány napig az Umsoer folyó vidékén tartózkodott. Azután 
Thocoydnál átkelt a Tiszán és seregét három csapatra osz-
totta. Két csapatot a Homok feldúlására szánt, egyet pedig 
28 SRH I:408–409; Képes Krónika 134. caput.
29 Az Alexiasban „Sarmatians, Schyths and a large contingent of Dacians” sze-
repel (Sewter 1982, 217), azonban Anna Komnéné a szarmaták alatt úzokat, a 
szkíták alatt besenyőket, a dákok alatt pedig magyarokat ért (Györffy 1948: 13).
30 Sewter 1982: 217.
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a Tisza környékének a kifosztására küldött. Fosztogatva és 
zsákmányt szerezve elérkeztek tömérdek zsákmánnyal arra 
a helyre, amelyet Becheynek mondanak, és elhatározták, 
hogy hazatérnek.31 Azt mondogatták: „Hadakozva jöttünk, 
most térjünk haza vadászgatva.” Annyi zsákmányuk volt 
Hungáriából, amennyit még soha egy nép sem szerzett. A 
nemesek feleségét és fiait is magukkal hurcolták fogságba. 
I. (Szent) László király pedig embereivel Scauoniában volt.32 
Amikor visszatérésekor mindezt hírül vitték neki, amilyen 
gyorsan csak tudott, hazatért és vitézeivel sebesen utánuk 
lovagolt. A Temes folyó környékén talált rájuk. Azok azt hit-
ték, hogy már teljesen megszabadultak, és szívesebben va-
dászgattak, mintsem háborúztak. I. (Szent) László király pe-
dig ezt mondta vitézeinek: „Jobb nekem veletek meghalni, 
mint feleségeteket és fiaitokat fogságban látni.” Így szólván 
könnyekre fakadt és vörös zászlója alatt elsőnek támadt a 
kunok táborára. „Az Úr felmorzsolta” a kunokat a magya-
rok színe előtt. I. (Szent) László király így kiáltott vitézeihez: 
„Ne öljük meg ezeket az embereket, fogjuk el őket, és ha 
megtérnek, maradjanak életben.” Kopulch és a főemberek 
meghaltak, a többiek legnagyobbrészt fogságba estek, s egy 
Escembu nevű szerviens kivételével senki sem menekült 
meg közülük. A király pedig összes emberével hálát adott 
a nagy győzelemért a mindenható Istennek, aki kiragadta 
őket ellenségeik kezéből; és azt a folyót a pogányok miatt 
Pagantinak nevezte el,33 és ez a neve mind a mai napig.”34

Mint azt olvashatjuk, a kunok Erdély fosztogatása után 
Tokajhoz vonultak, ott három részre osztották seregeiket 
31 Byhor a történelmi Bihar vármegyét, Omsoer a ma Ér-patakot Biharban, 
Thocoyd a mai Tokajt, Homok a Duna-Tisza közét, Bechey a mai Becsét jelöli.
32 Szlavóniát jelent, ami alatt Horvátországot kell érteni.
33 Ma Poganis-patak, Temesvártól délkeletre.
34 SRH I: 412-414, Képes Krónika 137. caput. 
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és végigpusztították az Alföldet. A krónika leírása szerint 
egyetlen kun, Escembu menekült meg. Ennél valószínűbb, 
hogy a sereg egy kisebb csoportja vissza tudott vonulni a 
később Havasalföldnek nevezett területre. I. (Szent) László 
király, mint azt fent olvashatjuk, épp Horvátország meghó-
dítására készült, azzal volt elfoglalva, amikor a támadás a 
Magyar Királyságot érte.

A kun betörés okaként az évek folyamán több elmélet is 
napvilágot látott, azonban egyik sem rendelkezik perdön-
tő bizonyítékokkal. Az alábbiakban ezeket négy csoportra 
bontva fogom ismertetni. Az első szerint a kunok, ahogy a 
magyarországi források is írják, egy rusz fejedelem taná-
csára törtek be a Magyar Királyság területére.35 Az elmélet 
hívei a Képes Krónikára támaszkodva, úgy vélik, hogy I. 
(Szent) László király 1092-es, a Rusz ellen vezetett hadjára-
tának oka, hogy valamely rusz fejedelem felbujtására törtek 
a kunok a magyar területekre.36 Ekkor valóban létezett egy 
szövetség a kunok és Vaszilko tyerebovli fejedelem között.37 
Azonban az elmélettel az a probléma, hogy nem látható az 
oka a rusz fejedelem magyarellenességének. Vaszilko ekkor 
többnyire a lengyelek elleni hadjáratokkal volt elfoglalva, 
aligha akarhatta provokálni az erős szomszédot, Magyar-
országot. Mi több, I. (Szent) László egyes rusz fejedelmek-
kel, így például a későbbi kijevi nagyfejedelem Szvjatopolk 
Izjaszlaviccsal (1093–1113) dinasztikus kapcsolatokban is 
állott, tehát a viszony kimondottan jó volt.38 I. (Szent) Lász-
ló Rusz elleni hadjáratát elsősorban a rusz fejedelmek egy-
más közti harcaiba való beavatkozással tudom magyarázni. 

35 Font 2005: 136; Kristó 2003:88; Makk 1993: 115–116.
36 SRH I: 414, Képes Krónika 138. caput.
37 Font 2005: 136.
38 Font 2005: 135.
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Azaz a kijevi–tyerebovli ellentét állhat a háttérben, ahol is I. 
(Szent) László, akárcsak később I. (Könyves) Kálmán, Kijev 
oldalán lépett be a harcba. A ruszok hibáztatása a kun betö-
rés miatt kiváló ürügy lehetett a támadáshoz.

A második ilyen elmélet szerint a kunok I. Alexiosz 
Komnénosz (1081–1118) bizánci császár buzdítására tá-
madták meg a Magyar Királyságot.39 Ezen elmélet szerint I. 
Alexiosz Komnénosz bizánci uralkodó I. (Szent) László ki-
rály horvát hódításai miatt féltette a névleg az ő hatalma alá 
tartozó dalmát városokat, és ezzel a keleti betöréssel kívánta 
elterelni I. (Szent) László figyelmét a további hódításokról. 
Kapitánffy István meggyőzően érvel amellett, hogy Bizánc 
a fent nevezett okból aligha lehetett az 1091-ben betörő kun 
csapatok felbujtója, ugyanis a Magyar Királyságnak nem 
állt szándékában Dalmácia megszerzése. Ezen felül a két ál-
lam viszonya kifejezetten barátságos volt.40 Viszont észrevé-
telem szerint a történettudomány mindezidáig nem vizsgált 
meg egy másik szempontot. Az Anna Komnéné leírása sze-
rint Alexiosz császár a lebunioni csata előtt és alatt is folya-
matosan félelemmel tekintett a kunok nagy számára. Vajon 
nem lehetséges, hogy eme félelem vezérelte abban, hogy a 
kunokat új célpont kijelölésével lekösse? 

A harmadik elmélet szerint a bizánci területen portyázó, 
Bonjak és Tugorkan irányítása alatt álló csoporttól teljesen 
független kun portya zajlott egy időben azzal a Magyar Ki-
rályság ellen is.41 Ebben az esetben a kunokat senki nem ösz-
tönözte a Magyar Királyság megtámadására, külső befolyás 
nélkül indítottak portyát. Ezzel az elmélettel az a legnagyobb 
39 Györffy 1987: 935.
40 Kapitánffy 2003:66–74.
41 Makk 1980: 22 – Érdekességképpen megjegyezzük, hogy Makk Ferenc állás-
pontja később változott, így 1993-ban megjelent művében már egy másik elmélet 
mellett foglal állást (Makk 1993, 115–116).
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probléma, hogy mint azt Kovács Szilvia bebizonyította,42 a 
kunok egy azon évben két külön irányban sohasem indítot-
tak olyan nagyobb hadjáratot, amelyek több törzs szövetsé-
gét igényelték. Márpedig mind a lebunioni csatában, mind 
a Magyar Királyság elleni hadjáratban népesebb kun sereg 
vett részt, ami több törzs együttes hadjáratára utal.

Végül a negyedik elmélet szerint a lebunioni csatából 
hazafele tartó kun csoportok az Al-Dunánál egy önálló 
döntést hoztak a hadjáratról.43 Ennek az elméletnek fontos 
támasza a második betörés, amelyről később még szólni fo-
gok. Azt azonban már most le kell szögeznünk, hogy mivel 
a második támadás a későbbi Havasalföld területéről érte 
a Magyar Királyságot, ezért egyes kutatók az első támadás 
kiindulópontjaként is ezt a területet határozták meg. Ezzel 
az elmélettel a legnagyobb problémám az, hogy leginkább a 
többi elmélet hibássága és a források hiánya támasztja alá. 

A Magyar Királyság területét ért első betörésben min-
denképpen egy népesebb kun csapatnak kellett részt ven-
nie. Egyrészt volt elég erejük a teljes sereget három részre 
osztani,44 amely seregtesteket a helyi lakosság és katonaság 
nem tudta megállítani. Ezen felül az is érdekes, hogy a Ké-
pes Krónika leírása szerint a kun sereg annyira elbízta ma-
gát, hogy amikor I. (Szent) László király csapataival utolérte 
a kunokat, ők nem készültek csatára.45 Tehát a királyi sereg 
mérete nem ijesztette meg őket. Ez komoly létszámra utal. 
Az, hogy a krónika szerint a magyar uralkodó ilyen köny-
nyen szétverte a kun seregeket, éppen azok felkészületlen-
ségével és elbizakodottságával magyarázható.

42 Kovács 2009:283.
43 Kovács 2009: 281; Pálóczi Horváth 1988:142; Pálóczi Horváth 1994: 31.
44 SRH I: 412, Képes Krónika 137. caput.
45 SRH I: 413, Képes Krónika 137. caput.
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A második kun támadás

Miután I. (Szent) László sikeresen visszaverte Copulch 
csapatainak támadását, egy újabb nomád sereggel kellett 
szembenéznie. A Képes Krónika így ír erről a támadás-
ról: „Amikor a kunok meghallották ezt a megmenekült 
szervienstől, nagyon elszomorodtak, és esküvel fogadták, 
hogy a Kopulchon esett sérelmeket megbosszulják. Köve-
teket küldtek a királyhoz, és dölyfös, gyalázkodó szavakkal 
felszólították, hogy bocsássa szabadon a foglyokat; gúnyol-
ták a királyt és kitűzték a napot is, amikor betörnek Hun-
gariába. Amikor ezt meghallotta a király, elmosolyodott, és 
azon a napon, amikor a kunok Hungariába akartak jönni, 
eléjük vágtatott, mert féltette Hungariát a pusztítástól. És 
egy szombaton kora reggel a Duna mellett megtámadta a 
kunokat. A király az első rohamban ledöfte a kunok Akus 
nevű vezérét, és Cusem, akiről a király azt hitte, hogy hűt-
len hozzá, hűségesen és vitézül szolgálta őt ezen a napon. 
Felmorzsolta az Úr a kunokat a magyarok színe előtt, és a 
király győztesen tért haza.”46

A forrásból egyértelműen kiderül, hogy a csatára a Duna 
közelében került sor. I. (Szent) László király, mint olvashat-
juk, a megadott időben a nomádok elé lovagolt. Tehát bizto-
san kijelenthető, hogy a csatára nem az ország közepén ke-
rült sor. Éppen ezért az Al-Duna vidékét kell feltételeznünk 
az összecsapás színhelyéül. Kutatók szerint a mai románi-
ai Orsova mellett ütközhetett meg a két sereg.47 A támadás 
okaként a krónika nem hagy kétséget. A Copulch vezette 
nomád sereg vereségét és a vezér halálát kívánták megbosz-

46 SRH I:413-414, Képes Krónika 137. caput.
47 Pauler 1899: 160; Kovács 2009, 283.
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szulni Akus vezér csapatai. Ezt a korábbi, zsákmányszerző 
hadjárattal ellentétben bosszúhadjáratnak kell tekinteni.

Az, hogy a kunok a Duna mentén támadtak, egyértel-
műen bizonyítja, hogy ez a csapat a később Havasalföld-
nek nevezett területen tartózkodott, amikor is hírét vették 
társaik vesztének. Ugyanis ha a délorosz steppéről indult 
volna el a bosszúhadjárat, úgy nem értem, miért az Al-Duna 
vidékén törtek volna be a Magyar Királyságra. Az elsőhöz 
hasonlóan egy Erdély felöli támadás logikusabbnak tűnne. 
Mivel ekkor még nem éltek kun csoportok ezen a vidéken,48 
így csak a lebunioni csatából hazafele tartó csoportokra tu-
dunk gondolni. Tehát míg az első Magyar Királyság elleni 
kun támadás véleményem szerint nem feltétlen kötődik a 
kunok bizánci portyájához, a másodikban viszont nem tar-
tom kizártnak, hogy a lebunioni csatából hazatartó nomá-
dok is részt vettek. A Temesközben megvívott első össze-
csapás után a menekülők számára ez volt a legrövidebb út 
az ország elhagyására, és így nem csoda, ha itt találkoztak a 
Bizánci Birodalmat elhagyó társaikkal. 

A második támadásnak kérdéses az ideje, mivel az nem 
derül ki egyértelműen a forrásokból. A kutatók főleg 1091-
re,49 vagy 1092-re50 datálják az eseményt. Az utóbbi dátum, 
1092 melletti érvként fel szokás hozni két forrást. Az egyik 
a magyar krónika utalása, miszerint „Ezután a dicső király 
megtámadta Rusciát, mert a kunok az ő tanácsukra törtek 
be Hungariába.”51 Tudjuk, hogy I. (Szent) László király 
ruszok ellen vezetett hadjáratának időpontja 1092. A prob-
léma ezzel az értelmezéssel az, hogy a Krónika nem árul-

48 Kovács 2009: 281.
49 Kovács 2009: 282; Pauler 1899:160.
50 Makk 1993: 112-113; Györffy 1987: 938.
51 SRH I: 414; Képes Krónika, 138. caput.
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ja el, mennyivel az esemény után történt I. (Szent) László 
bosszúhadjárata. A másik forrásrész, amelyet a föntivel 
össze szoktak kapcsolni, a PVL egy, az 1092-es évszámnál 
szereplő részlete: „Ugyanabban az évben haddal vonultak 
a polovecek Vaszilko Rosztyiszlaviccsal a lengyelek ellen.” 
Csakhogy itt a forrás szerint a rusz fejedelem és kun szövet-
ségesei a lengyelek és nem a magyarok ellen vezettek hadjá-
ratot. Így ezen két forrásrészletet nem tekintem döntőnek a 
datálást illetően, az esemény időpontja úgy vélem továbbra 
is kérdéses.

Kálmán király hadjárata és a premisli csata

I. (Könyves) Kálmán (1095–1116) király 1099-ben ha-
dat vezetett a rusz fejedelemségek ellen. A PVL-ből is-
mert, II. Szvjatopolk (1093–1113) kijevi fejedelem hívására 
jelent meg, hogy hadba szálljon Dávid fejedelem ellen, és 
Przemisl52 városához vonult seregével. Csakhogy Dávid fe-
jedelem sem tétlenkedett. Mivel erejét elégtelennek érezte, 
először a lengyelektől kért hiába erősítést, majd ellovagolt 
a steppére, és a kunokhoz folyamodott támogatásért. Ők 
Bonjak vezetésével a magyarok ellen vonultak. A Przemisl 
mellett megvívott csatában a magyar király serege kataszt-
rofális vereséget szenvedett a kun csapatokkal szemben, így 
hadjárata kudarcba fulladt. 

A magyar krónika így őrizte meg az eseményt: „A ki-
rály ezután Rusciát támadta meg; és a ruténok fejedelem-
asszonya, név szerint Lanca, a király özvegye a király elé 
ment, és lábához borulva könnyek között kérte a királyt, 
ne veszejtse el népét. Minthogy a király oda se hallgatott, 

52 Ma Przemyśl, Lengyelország.
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még sürgetőbb kérésekkel ostromolta, erre a király bele-
rúgott és eltaszította magától, mondván: „Nem illő dolog 
asszonyi sírással bemocskolni a királyi felséget.” A fejede-
lemasszony jajgatva fordult vissza, és a mindenható Isten 
segítségét kérte. 

Könyörgésére nagyon sok kun jött Mircoddal a ruténok 
segítségére. Még éjszaka felkerekedtek, kora reggel rajtaü-
töttek a király táborán, tönkreverték és kegyetlenül megsem-
misítették. Hungaria nemesei pedig közrefogták a királyt, és 
mindenfelől megvívhatatlan falként álltak a király oldalán. 
A kunok pedig üldözőbe vették Euzem ispánt az Almási 
nemzetségből, ezt a vitéz és serény férfit, és megölték őt is, 
meg mindazokat, akik vele voltak. Ugyanígy Cuppan meg 
Lőrinc püspököket, és sok más vitéz harcost is megöltek 
nyilaikkal átdöfve. Egy Monoch nevű kun hevesen üldöző-
be vette a magyarokat. Máté, a király derék vitéze el akarta 
őt fogni, és rárohant. De amaz menekülés közben hátrafelé 
nyilazott, és átlőtte Máté lábát; ha sok bajtársa nem fedezte 
volna egymáshoz illesztett pajzzsal, nem kerülte volna el a 
halált.

Ekkor Péter fordult Monoch ellen; s bár ő Péterre is rá-
nyilazott, nem találta el nyilával, és amíg egy másik nyilat 
vett elő, Péter átdöfte Monoch oldalát, és fogolyként élve 
hurcolta a király elé. Iula ispán a lábán sebesült meg, de ak-
kor még megmenekült; Hungariában azonban belehalt ebbe 
a sebesülésébe.

A király és minden embere gyorsan futva érkezett meg 
Hungariába. A király kincseit pedig, és mindazokat, akik 
nem tudtak gyorsan elmenekülni, elragadták a kunok. 
Olyan nagy vereség volt ez, hogy ritkán szenvedtek ekkora 
vereséget a magyarok. Akik pedig a magyarok közül az er-
dőkben találtak menedéket, éhségükben a csizmájuk talpát 
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is megsütötték és megették. Mit mondjak még? Akkora volt 
ott a veszedelem, hogy el sem mondható.”53

Az óorosz évkönyv, a PVL54 sokkal részletesebben ír a 
csata menetéről, abból könnyebb rekonstruálni az esemé-
nyeket: „Jaroslav, a Svjatopolkfi eljöve a magyarokkal és 
Koloman király és két püspök és megállottak Peremysl kö-
rül a Varg mentén, míg Volodar a várba zárkozott. Davyd 
épp akkor tért vissza a ljachoktól és elhelyezve polovcikhez 
ment és találkozott vele Bonjak és visszatért Davyd és 
megindultak a magyarok ellen. Menetközben rájuk este-
ledvén, megállottak éji pihenőre. Éjfél körül Bonjak felkelt 
és eltávozván a seregtől, elkezde farkasmódra üvölteni. 
Egy farkas visszaüvöltött és aztán sok farkas ordított. Bon-
jak –vissztérvén mondá Davydnak: holnap megverjük a 
magyarokat. Hajnalban Bojak csatarendbe állítá seregét. 
Davydnak volt 100, neki magának 300 katonája és 3 rész-
re osztva, megindult a magyarok ellen. Előhadul Altunapát 
küldte 50 emberrel, Davydot a zászló alá állította, maga meg 
két részre oszlott, 50-nel egy-egy oldalon. A magyarok, a kik 
voltak szám szerint 100 ezren, védőcsapatokban állottak fel. 
Altunopa az első csapathoz száguldva lövetett és tovaro-
hant a magyarok elől. Azok pedig utána rontottak. S a mint 
rohanás közben elhaladtak Bonjak előtt, ez oldalba küldte 
szekerczéseit, Altunopa pedig visszafordult és nem enged-
ték vissza a magyarokat, s így többszörösen reájuk rontva, 
tömegbe szorították őket; Bonjak 3 részre osztva seregét, 
mintegy tömegbe nyomták össze a magyarokat, mint a hogy 
a sólyom öldökli a gerléket. S megfutamodtak a magyarok. 
Sokan a Vjargba, másik a Sanba fulladtak. Amazok 2 napon 
át űzték, öldökölve őket. Ott megölték Kupan püspöküket 
53 SRH I: 423–426; Képes Krónika 145. caput.
54 Az általunk közölt szöveg a Laurentius-féle kézirat.
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is és sokat a bojárok közül. Mondták ugyanis, hogy 40 ezren 
vesztek oda. Jaroslav pedig a lengyelekhez menekült…”55

A seregek létszámadatai erősen problematikusak, azokat 
fenntartással kell kezelni. Míg a magyar sereget 100, illetve 
120 ezer fősre becsüli a forrás,56 úgy az egyesült orosz–kun 
sereget mindössze 400 főre. A magyar király vezette sereg 
létszámát szinte lehetetlen megbecsülni. Bizonyos, hogy 
nem vett részt 100 ezer fő a harcokban, és így a 40 ezer fős 
veszteséget is elvethetjük. Véleményem szerint Kálmán ki-
rály egy reprezentatív sereggel vonulhatott fel. Az uralkodó 
nem számolhatott a kunok beavatkozásával a konfliktusba. 
A Magyar Királyság a korban aktív külpolitikát folytatott. 
Így például a korábbi években is beavatkozott a rusz feje-
delemségek belviszályaiba. I. (Szent) László király 1092-ben 
vezetett hadjáratot a rusz fejedelemségek ellen, ahol csupán 
a király tekintélye és seregének felvonultatása is elegendő-
nek bizonyult ahhoz, hogy az ellenfél békét kérjen.57 Ezen 
véleményem egyezik Hodinka Antalnak egy tanulmányá-
ban megfogalmazott gondolatával, miszerint I. (Könyves) 
Kálmán magyar király, amikor Jaroszlav a segítségét kérte, 
a körülötte lévő urakkal és seregekkel indult el, és út közben 
csatlakoztak hozzá a megyék és urak csapatai.58

A kunok és Dávid fejedelem együttes ereje a források sze-
rint 400 fő volt. Ezt kevésnek tartom. Egy sikeres bekerítéshez 
ennél több katonára lehetett szükség, főleg, hogy a források 
szerint Dávid nem is avatkozott a harcokba. Azonban véle-
ményem szerint nem állhatott nagyságrendekkel több kato-
na Bonjak rendelkezésére. Mivel Dávid segítségkérése után 
55 Hodinka 1916: 57–6.
56 A magyar sereg létszámát a patriarchai vagy Nikon-féle kézirat becsüli 120 
ezer főre (Hodinka 1916, 61).
57 SRH I: 414, Képes Krónika 138. caput.
58 Hodinka 1913: 336–337.
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kevés ideje volt, egy-két törzs haderejénél aligha tudhatott 
több katonát összegyűjteni a kun vezér. Ez a hadjárat nem 
egy, az ellenséges területre vezetett rabló hadjárat volt, és így 
aligha kecsegtethetett olyan zsákmánnyal, mint amit például 
Copulch kunjai gyűjtöttek össze 1091-ben a Magyar Király-
ság területén a Képes Krónika leírása alapján. Ezt valószínű-
leg a megfelelő összegű zsold és a hadizsákmány pótolta.

Ami a magyar veszteségeket illeti, arányaiban el tudom 
fogadni a közölt számadatokat, tehát a felvonultatott ma-
gyar sereg csaknem fele odaveszhetett. Ugyanis nem csak 
a csata közben elesettekről van szó, hanem azokról is, akik 
menekülés közben vesztették életüket. Tovább növeli a 
veszteséget azok száma, akik a magyar sereg szétszóródá-
sa után egyszerűen éhen haltak. Illetve a magyar krónika 
leírása alapján tudjuk, hogy egyesek csak a Magyar Király-
ság területén hunytak el a harc közben szerzett sérüléseik 
folytán. A csatamezőn esett el két püspök is, Koppány és 
Lőrinc püspökök. Ez nem meglepő annak tükrében, hogy 
ekkoriban jellemző volt, világi nagyurak mellett az egyházi 
főméltóságok is kivették a részüket a harcokból. Név szerint 
ismerünk két ispánt is, akik hősi halált haltak, Euzem és Iula 
ispánokat. 

A csatában a kunok által alkalmazott taktika, a színlelt 
menekülés taktikája nem ismeretlen a nomád harcmodor-
ban. A magyar csapatok egyértelműen áldozataivá váltak 
eme cselnek, nem tudták kivédeni azt. Ebből, véleményem 
szerint tévesen, a szakirodalom azt a következtetést vonta 
le, hogy a magyarság 1099-re elfelejtette a korábban általa 
is számtalanszor alkalmazott színlelt menekülés taktikáját. 
Ezen a véleményen van Hodinka Antal59 és Kristó Gyu-

59 Hodinka 1913: 344.
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la60 is. Azonban ez a felfogás teljesen tarthatatlan. Ahogy 
azt Szabados György tanulmányában61 bebizonyította, az 
államalapítás után is többször olvashatunk a különböző no-
mád harci taktikák valamelyikének alkalmazásáról. Így pél-
dául az Olsava mellett vívott 1116. május 13-án vívott ütkö-
zetben. Itt II. István magyar király csapott össze Vladiszláv 
cseh herceggel. Ekkor az elővédet képező besenyő és szé-
kely csapatok feltehetően a színlelt menekülés taktikáját al-
kalmazták, bekerítésre ekkor nem került sor.62 Ugyan így az 
1146. szeptember 11-én a Lajta és a Fischa folyók közén ví-
vott ütközetben is II. Géza magyar király besenyő és székely 
csapatai megfutamodtak a rohamozó német csapatok elől. 
A színlelt menekülés révén a német csapatokat a Belus bán 
vezette második arcvonalhoz csalták.63 1154-ben kifejezetten 
a magyar csapatok által alkalmazott színlelt megfutamodás-
ról olvashatunk, aminek révén győzelmet arattak a bizán-
ci csapatok felett.64 Az 1167. július 8-án megvívott Zimonyi 
csata pedig tökéletes példa arra, hogy a magyar államala-
pítás után is a magyar vezérek felkészültek és ellenállnak a 
színlelt menekülést követő bekerítésnek. Így a Dénes ispán 
vezette csapatok harcrendje mindvégig megmarad, az alak-
zatot nem bontják fel akkor sem, amikor a bizánci terveknek 
megfelelően az első csatasorban elhelyezkedő besenyő-per-
zsa könnyűlovasság egy roham után menekülni kezd. Vé-
gül a csata a két sereg közti kézitusa során dől el és magyar 
vereséggel zárul.65 Ezek után 1223-ban találkozunk legkö-
zelebb nomád taktikai elemekkel a magyarságnál, amikor 
60 Kristó 2003: 94.
61 Szabados 2007.
62 Szabados 2007:  484-486.
63 Szabados 2007:  486-488.
64 Szabados 2007:  489.
65 Szabados 2007:  489–491.
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is Stájerországba betörve alkalmazta a színlelt menekülés 
és bekerítés taktikáját.66 A fenti példák véleményem szerint 
egyértelműen bizonyítják, hogy I. (Könyves) Kálmán ma-
gyar király 1099-ben elszenvedett veresége, melynek során 
serege áldozatul esett a kunok taktikájának, nem azért kö-
vetkezett be, mert azt a taktikát a magyarság eddigre elfe-
lejtette.

Összegzés

Nagyon érdekes néppel van dolgunk. Noha európai tör-
ténetük idején egységes vezetés alatt nem álltak, mégis a 
források tanúsága szerint komoly hatalmi tényezőnek szá-
mítottak a maguk korában, a 11. század közepétől az 1220-
as évekig. Elegendő, ha Magyarország térképére tekintünk, 
és már láthatjuk is a Kis- és Nagykunságnak nevezett terüle-
teket. A 13. század folyamán a Magyarország területére tele-
pedett kunok is egyikei a magyarrá lett keleti népeknek, de 
ugyan így a Balkán-félsziget, Románia és Ukrajna etnoge-
nezisében is kulcsszerepet játszottak. Sőt, mamelukokként 
még Egyiptom történetének alakulásába is beleszóltak. Így 
bízom benne, hogy a kunok történetének megismeréséhez 
én is hozzátehettem a magam apró szeletét.
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A Vesta-szüzek szerepe  
az antik Rómában

A Vesta-szüzek számos történetíró művében helyet kap-
tak, így maradhatott fenn nevük a mai napig, és ezáltal is-
merhetjük meg jobban történetüket a Város alapításától egé-
szen a collegium bezárásáig.

Eredetmítosz

Kezdetben mérhetetlen tisztelet övezte őket, ezt mi se 
bizonyítja jobban, mint Róma alapításának mítosza, amely 
szerint az isteni eredetű Romulus édesanyja Rhea Silvia, aki 
Vesta felszentelt papnője volt. Bár itt egy problémába ütkö-
zünk: miként lehetett ekkor bárki is Vesta-szűz, ha Gelliusra 
és Plutarkhoszra hallgatunk, aki szerint Numa Pompilius 
király alapította csak meg a rendet, jóval Romulus után. 
Plutarkhosz (é. n.: Numa 10.) pontosan meg is nevezi a négy 
lányt, akire a választás esett: Gegania, Verenia, Canuleia és 
Tarpeia. De feltehetően már léteztek Vesta-szüzek Róma vá-
ros alapítása előtt is. Alba Longában már aktív volt a rend. 
Worsfold könyvében olvasható Lefévre véleménye, aki csak 
megerősíteni tudja ezt a tézist. Úgy gondolták, hogy amikor 
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Róma fiatal város volt, Alba Longából, az akkori anyaváros-
ként tisztelt településről táplálták a római tüzeket, mert ez 
volt az eredendően szent láng, amit ekkor még itt őriztek a 
papnők (Worsfold 1997: 18.).

Van azonban még egy érdekesség: Rhea Silviát neve-
zik Iliának is a mitológiában (Hahn 1973: 72.). Trencsényi-
Waldapfelnél (1983: 277) Rhea Silviát erénye elvesztése mi-
att a Tiberisbe dobták, de a folyóban lakó isten, Tiberinus 
atya megmentette a fulladástól és feleségévé tette. Ez azért 
kivételes leírás, mert a szokás az volt, hogy élve sírboltba 
zárják a vétkes papnőket. Itt viszont Rhea Silvia nemcsak 
hogy új halálnemet kapott, hanem ismételten egy istenség-
hez is kapcsolták.

 Tűzgyújtás

A tűz újragyújtásának rituáléjáról Plutarkhosz részlete-
sen beszámol: Minden év március első napján eloltották az 
elmúlt esztendő örök lángját. Eljött az ideje az új láng fel-
élesztésének. Plutarkhosz ekképp ír erről a szertartásról:

„Erre a célra rendszerint olyan fémtükröt használnak, 
amelynek egy egyenlő szárú derékszögű háromszög hatá-
rozza meg görbületét. A nap felé fordított tükör összegyűjti 
a gyújtópontban a ráeső sugarakat, a levegő erősen megrit-
kul, s a visszaverődött sugarak lángra lobbantják az odatett 
könnyű és száraz anyagot.” (Plutarkhosz é. n.: Numa 9).

A tükrökkel való tűzgyújtás, ahogyan magából a forrás-
ból is kiderül, a régi hellén hagyományra nyúlik vissza. Ér-
dekességként megemlíthető, hogy ilyen, vagy ehhez nagyon 
hasonló módszert alkalmazott több, egymással minden bi-
zonnyal soha sem érintkezett kultúra is. Ám más történet-
írók és történészek egészen eltérő szertartást tárnak elénk.  
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A szent lángot minden évben a pontifex maximus gyújtotta 
újra a Vesta-szüzek segítségével. Maga a tűz szerepe Rómá-
ban igen speciális más korai és ókori civilizációkhoz képest, 
bár megújításának rituáléja nagyon is hasonló azokhoz. A 
Plutarkhosz által említett réztükrös eljárás mellett szerepel 
egy alternatív, jóval elterjedtebb szertartásformája is a szent 
láng életre hívásának. Ebben több gallyat használtak. Két 
ágat, amik a férfi és a nő alkati jellegzetességeit mutatták, 
összedörgöltek egy faháncsokból készített apró „kunyhócs-
ka” közelében, melyben egy ág rejtezett. A sikeres meggyúj-
tás jelképezte az élet továbbörökítését. Ezt a szertartásfor-
mát követték az észak-amerikai indiánok, a nyugat-afrikai 
bennszülöttek, a beduinok és az ausztráliai őslakosok is 
(Worsfold 1997: 30-31). Az Ókori lexikon szócikke alapján: 
gyümölcstermő fák kiszáradt ágait dörzsölték össze, a létre-
jött szikrát szitába fogták, és a tűzhelyre vitték (L. M. 1902-
1904).

A két módszer közötti különbség az lehet, hogy ele-
inte, a hellén-hatás uralta fázisban esetlegesen valóban a 
Plutarkhosz által leírt módszert alkalmazták, de később 
vagy visszatértek a gallyakkal való felélesztés szertartásá-
hoz, vagy a hódítások során vették át valamely más nem-
zettől.

A tűz őrzése

Plutarkhosz beszámolója folytatásában részletezi a szent 
láng és őrzőinek funkcióját, a gallok fenyegette Róma ide-
jében (Worsfold 1997: 19). Ezt a történetet Livius (1969: 59-
60) is leírta: minthogy a szent tárgyakat tilos volt érintenie 
nem megfelelő személynek, így a szüzekre és más felelős 
papokra (Quirinus flamenje) hárult az ereklyék kimentése a 
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Városból. Mindkét történet egybehangzóan említ egy derék 
plebejus férfit, aki nem törődve saját családja biztonságával 
leszállította gyermekeit, és édesanyjukat kocsijáról, hogy 
helyüket a Vesta-szüzeknek adhassa. Vélhetően mindkét 
alak a Plutarkhosz által említett Lucius Albinius és a Livi-
usnál szereplő L. Albinus is metaforikus figura, hisz neve 
is visszavezethető Alba Longára. Természetesen a két férfi, 
bár nevük némiképp eltér, azonos. Valószínűsíthető, hogy 
itt ismételten az ősi erény és virtus megjelenítésével talál-
kozhatunk, mint sok más történetírónál.

A kiválasztás

Numa idejében még csak négy szüzet jelöltek ki, feladata-
ik gyarapodása okán emelték fel számukat a későbbiekben. 
Halikarnasszoszi Dionüsziosz jegyezte le, hogy számuk, 
az utolsó király, Tarquinius Superbus uralkodása alatt nőtt 
meg (Worsfold 1997: 22). Plutarkhosz (é. n.: Numa 10) vi-
szont a hatodik szabin királyt, Servius Tullius nevéhez köti 
a létszámbővítést.

A legfontosabb követelmények, melyeknek meg kellett 
felelniük a Lex Papia de Vestalium lectione törvény mond-
ta ki, ezt Cassius Dion örökítette ránk és Tacitus (Worsfold 
1997: 22; Tacitus é. n.).

Vesta-szűznek csak a legelőkelőbb családok lánygyerme-
kei jelentkezhettek, akik még nem töltötték be tizedik élet-
évüket, de hat évesnél idősebbek voltak (L. M. 1902-1904).

Aulus Gellius azt is elmondja, hogy aki dadogott, vagy 
bármely más testi hibával bírt, azt nem választhatták ki a 
húsz jelöltből, ám aki végül minden követelménynek meg-
felelt, az felszabadult mindennemű szülői felügyeleti joga 
alól, és a család cserébe egymillió sesterciust kapott. Csak a 
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pontifex maximus rendelkezett a lány felett innentől (Gellius 
1905: 47-49). Mikor a lányt végleg kiválasztotta, a pontifex 
maximus felemelte, és megtörtént az eskü szertartása. Erről 
ír Fabius Pictor és Gellius is. Ezt követően az új szűz beköl-
tözött az Atrium Vestae-be. Haját egészen rövidre lenyírták, 
akárcsak manapság egy apácának, aki magára ölti a fátylat. 
Plinius elmondása szerint haját egy fára aggatták, aminek 
neve capillata volt, és az atriumban állt. Ekkor ölthette magá-
ra a Vesta-szüzek fehér ruháját, fejére pedig fehér gyapjú sza-
lagot (vittae) kötöttek (Worsfold 1997: 23; Ovidius 1986: 47).

Az újonnan érkezett lányt „Amata”-nak (Györkösy 1997: 
35) nevezték. A titulus elsődleges jelentése a szerető, ami 
kissé furcsán hat egy kislánnyal kapcsolatban. Ez érdemel 
némi magyarázatot. Két lehetőséget említ a szakirodalom. 
Az egyik, hogy szabadon fordították, és jelentése lehetne 
„istentől választott” vagy „isten kiválasztottja”. A másik 
szerint Gellius beszámolója alapján (1905: 47-49) Amata volt 
a neve Latinus király feleségének. És ő lett az első Vesta-
papnő is. (Worsfold 1997: 23).

Szüzesség vagy cölibátus

És ezzel ismételten nehezen megoldható problémához 
jutunk. Vajon az első Vesta-papnők ténylegesen szüzességet 
fogadtak? Vagy volt egy, még a szüzesség előtti formája a 
testületnek, amikor a királyok feleségeit választották meg 
papnőnek, vagy legalábbis a király és a patricius réteg osz-
lopos tagjainak feleségeit illetve lányait? Ezzel a kérdéssel 
foglalkozott Beard is (1980: 12). Érveket és ellenérveket vo-
nultat fel abban a kérdésben, hogy az első Vesta-papnők ere-
dendően kik is lehettek, cölibátusba vonult feleségek, vagy 
már akkoriban is fiatal lányok voltak. Beard nem dönti el a 
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kérdést, (1980: 12) mert szerinte nem ennek megállapítása a 
fontos, hanem szerepük kettősségének magyarázata.

Sok kultúrában, akárcsak a római vallási életben is szo-
kás volt hajadonokat valamely istenség menyasszonyaivá 
szentelni, bár ez a Vesta-szüzeknél, nem egészen pontos 
megfogalmazás. Bár érdemes itt említeni egy egészen érde-
kes példát (Worsfold 1997: 24).

Aurelius Antoninus császár vagy Heliogabalus, az emesai 
főisten Elagabal (azaz a „Hegy Ura”) főpapja volt. A Historia 
Augustában szereplő Heliogabalus névforma a görög Heliosra 
vezethető vissza. Elagabal is napisten volt. Heliogabalus mö-
gött nem állt tekintélyes, példaértékű férfi, csak édesany-
ja. Nem volt megfelelően felkészült uralkodó. 217-től lett 
Elagabal isten főpapja és fanatikusa, beleavatkozott a vallás 
kérdésébe. 220-ban Elagabal kultuszkörét Rómába költöztette 
Emesából, az istent a birodalom főistenévé léptette elő, s há-
zasságra léptette Minervával és a karthagói Caelestis-szel. A 
római vallás szent ereklyéit is átköltöztette Elagabal templo-
mába, többek között a Palladiumot, Vesta örök tüzét és Mag-
na Mater szent kövét (Historia Augusta 2003: 269). A császár 
elhagyta előkelő feleségét Iulia Cornelia Paulát, és nem fog-
lalkozva az általa okozott közbotránnyal, egy Vesta-szüzet, 
Iulia Aquilina Severát vette el. Bár tényleges házasságról van 
szó, a magát istennek képzelő császár nem az ősi rítus felrú-
gásának tartotta a szűz elvételét, hanem csak azt tette magáé-
vá, ami neki járt: az isten (Elagabal főisten) menyasszonyát (a 
tűz papnőjét) (Havas-Hegyi-Szabó 2007: 546).

Véleményem szerint a Vesta-papnők eredetére vonat-
kozóan a menyasszonyi szerepkör illik leginkább. Sok vita 
folyt arról, vajon feleségek, vagy szüzek voltak a papnők a 
kezdetekkor, hisz számos joguk, és kötelezettségük a mat-
rónai lét mellett szól, ám legalább ugyanennyi sorolható fel 
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a hajadon voltuk mellett. A görögöknél még élt a hit, hogy 
a szexualitás kizárja a személyt az istenséggel való szoros 
kapcsolatból. Itt nyilvánvaló az összefüggés a Vesta-szüzek-
kel. Ők állandó kapcsolatot ápoltak az istennővel, és tartóz-
kodniuk kellett a férfiaktól. A vita tárgyát a papnők és a ki-
rályi család kapcsolatba hozatala adja (Beard 1980: 12). 

Öt érv szól amellett, hogy az első Vesta-papnők az első 
királyok feleségei voltak: Az első érv az, hogy feladataik 
nagy része megegyezik a mater familias feladataival. Mint 
például a szent tűz gondozása párhuzamra emelhető a mat-
rónák napi háztűzhely gondozásával. De ugyanide sorolha-
tó a mola salsa elkészítése is. A második érv az ünnepek, 
ahol a papnőknek kötelező volt megjelenniük. A legtöbb 
mezőgazdasági, azon belül is termékenységi eredetűeken. 
Erre a termékenységi formulára remek példák az Fordicidia, 
Consus ünnepe, vagy Ops Consiva ünnepe. A harmadik 
érv: ruházatuk, ami nem egészen olyan, mint egy korabeli 
szűzé, inkább hasonlít a matrónák viseletére, vagy még in-
kább egy menyasszony viseletére az esküvője napján. Ide 
kapcsolódik szorosan a negyedik érv. A Vesta-szüzek kivá-
lasztásának szertartása, a captio. A lányt elveszik apjától, 
és a legmagasabb pap felügyelete alá kerül. Itt párhuzamot 
lehet felállítani a menyasszonyrablással. Ötödik és egyben 
utolsó érv a pontifex maximus fegyelmező hatalma a Ves-
ta-szüzek felett. Büntetőhatalma nagyban hasonlít a férjek 
hatásköréhez (Beard 1980: 13).

Ám az elgondolás minden logikája ellenére számos pon-
ton támadható, hisz minden forrás külön kihangsúlyozza a 
papnők szűzi mivoltát. A matróna-szerepkör mellett érve-
lők erre is találtak egy részlegesen megfelelő feleletet. Nem 
fizikális szüzességről beszélnek, inkább lojális, cölibátusba 
vonult feleségeknek tekintik őket, akik örökké hűségesek 
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férjeikhez. Probléma a szüzek száma is. Lehetséges, hogy 
egyikük a király felesége volt, és a másik öt valamely be-
folyásos család fejének hitvese, ám itt ellenérvként szolgál 
tökéletes egyenlőségük. Márpedig valószínűtlen, hogy a ki-
rály felesége egyenértékű legyen bármely alattvalóéval. A 
matrónapártiak a hatot, egy egységnek tekintik, minek rész-
egységei összesen alkotják a mater familiast, illetve annak 
lényegét (Beard 1980: 13-14).

 Több kutató által támogatott a második elképzelés, mi-
szerint az első Vesta-szüzek a királyok lányai voltak. Ez vá-
laszt kínál a szüzek számával, szűzi státuszával és kiemelt 
fontosságú feladataikkal kapcsolatban minden eddigi ellen-
érvre. Ebben az esetben megmagyarázhatóvá válik a Ves-
ta-szüzek termékenységgel kapcsolatos feladata is, szűzi 
tisztaságuk lehetett előfeltétele a learatott gabona romlatlan-
ságának a magtárakban. Bár tény, hogy valóban párhuzam-
ba vonható termékenységi hatáskörük a matrónasággal is. 
Fontos pont ruházatuk, azon belül is az általuk viselt fátyol. 
A Vesta-papnők mindig fehéret viseltek, míg a menyasz-
szonyok pirosat. A captiot sem lehet kizárólagos párhuzam-
ra emelni az asszonyrablással, vagy menyasszonykéréssel. 
A római hagyományban a menyasszonyt nem az apától kér-
ték ki, mint a Vesta-szűz avatás során, hanem a legidősebb 
élő nőrokontól, aki általában a lányok édesanyja volt. Maga 
az amata szó is feltételezhetően bírt további jelentésekkel, 
amiket ma már nem ismerünk. Kizárólagosan egyik státusz, 
sem az asszonyi, sem pedig a szűzi nem illik rájuk. Beard 
véleménye az, hogy kompromisszumra kell hozni a két el-
képzelést (Beard 1980: 14-15).
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Szerepek, feladatok

Mindenekelőtt legfontosabb szent, szakrális szerepük. 
Minden státusz ide vezethető vissza. Szerepük szerint időt-
lenségben rekedt menyasszonyok, már nem hajadonok, de 
még nem is asszonyok. E két szerepkör peremén rekedtek 
véglegesen. Örökre rögzültek az átmenet pillanatában. El-
szigetelődtek a hagyományos családi vagy római társadalmi 
formáktól, ugyanakkor a mindennapi élet szerves lényegét 
alkották. Amint kiválasztották őket, elhagyták családjukat, 
egy külön, kicsi, társadalmon kívüli csoportot képeztek egy 
civilizáció szívében.

De nem csak jogi státuszuk adta különlegességük. Legin-
kább a görög Püthiával hozhatók összefüggésbe. Bár tulaj-
donságaik nem egyeznek a Vesta-szüzekkel, mégis épp oly 
szakrális és jogi kettősség jellemzi őket is, akár a szüzeket. 
Püthia szintén hatalmas befolyással rendelkezett, mégis, 
mára már csak keveset tudunk róla. Annyi bizonyos, hogy 
ötven évnél idősebb asszonyokat jelöltek ki erre a feladatra, 
házasok lehettek, és koruk ellenére úgy öltözködtek, akár 
ha hajadon szüzek lettek volna. Tökéletes ellentétei római 
párjuknak. Szakralitásuk központját a szent tűz adta (Beard 
1980: 22). Beard (1980: 24-25) elutasítja a nézetet, mely sze-
rint a Vesta-szüzek a szent tűz élő képmásai lettek volna. 

Feltételezhető még egy fontos feladatuk a történetírók 
művei alapján, amire csak Lanciani (1894: 178) hivatkozik. 
Bizonyíthatóan végrendeletek őrzésével, valamint befo-
lyásos családok értékeinek megőrzésével is foglalkoztak. 
Amikor meghalt az illető, családja kikérhette a biztos he-
lyen őrzött okiratot a papnőktől (Tacitus é. n.; Seutonius 
é. n.). Jones (1976: 64) említi azt a történetet, hogy miután 
Antonius megküldte váló levelét feleségének Octaviának, 
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Octaviusnak tudomása volt róla, hogy Marcus Antonius 
végrendelete a Vesta-papnők őrizetében van, így követelte 
tőlük az okirat kiadását. Ezt a szüzek megtagadták, mégis 
sikerült megszereznie (Plutarkhosz é. n.). Ezt követően fel 
is olvasta a senatus következő gyűlésén. Ebben állt, hogy 
Ptolemaiosz Kaiszar (Caesarion) ténylegesen a dictator fia, 
a mérhetetlen örökség, mit Antonius hagyott Kleopatrától 
született közös gyermekeikre. A dokumentum tartalmazott 
egy utasítást is, amely szerint, ha Rómában halna meg, holt-
testét akkor is szállítsák el Kleopátrához Alexandriába. Bár 
a senatus felháborodott, hogy még élő ember végrendelet-
ét olvasták fel, de a benne foglaltakra válaszként érkezett 
meg a hadüzenet Kleopátrának, Antoniustól pedig elvették 
következő évre szóló consulságát (Jones 1976: 64). Erről 
Plutarkhosz (é. n.: Antonius 58) ír is Antonius életrajzában. 
A papnék értékőrző funkciója a mater familias feladatkö-
re, akik azok őrzését viszont férfiakra bízták. Feltehetően, 
mivel maguk az okmányok zároltak voltak, nem mint ok-
mányt, hanem mint fontos értéket őrizték, és ennek záloga 
az volt, hogy a Vesta-papnők kerületébe senki sem léphetett 
be, Róma legbiztosabb „trezorjaként” funkcionálhatott.

Mikor egy Vesta-szűz megbetegedett, és alkalmatlanná 
vált ideiglenesen arra, hogy elvégezhesse papnői kötelezett-
ségeit, gyógyulásáig el kellett hagynia az Atriumot és a Vá-
ros matrónáinak gondjaira bízták, ők ápolták teljes felépü-
léséig. Ifjabb Plinius (é. n.) leveleiből maradt ránk egy rész, 
amiben erről ír. A beteg Vesta-papnőt Iuniának hívták.

Ismert és kevésbé ismert Vesta-papnők 

A történetírók gyakran emlegetik a kultuszt és megem-
lítenek néhány ismert Vesta-szüzet is. Jellemző a moralizá-
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ló római történetírásra, hogy még a kultusz ismertetésénél 
sem erkölcsi szabályaik pozitív vonásait emelik ki hanem 
– épp ellenkezőleg, az ismert és név szerint említett papnők 
példázatai szinte kivétel nélkül mint elrettentő példákként 
szerepelnek. A kötelességszegés és az azért járó méltó bün-
tetés eseteiként állítják pellengérre őket olvasóik előtt. 

Tarpeia története közismert, aki bár a szent tűz őrzésére 
kiválasztott volt, mégis elárulta népét, és beeresztette a sza-
binokat a Város falain belülre. Ennek a történetnek is több 
variációja létezik, például Liviusnál.

De vannak kevésbé ismert Vesta-papnők is, mint 
Ocellatae, Oppia, Pinaria, Pomponia Rufina, Postumia, 
Rubria, Sextilia, Terentia, Tuccia, Cornelia és a már előbb 
említett Iulia Aquilina Severa. Bizonyosan folytathatnám 
még a sort. Nagy részükre csak bűneik miatt emlékeznek, 
szabáéyszegésért például sokan halállal lakoltak. Keveseb-
ben érdemeikért kaptak helyet az emlékezetben.

Domitianustól nem csak a keresztényeknek volt okuk 
rettegni, ugyanis halálra ítélt, és az ősi jognak megfelelően 
élve eltemettetett minden fogadalmát megszegő Vesta-szü-
zet (Havas-Hegyi-Szabó 2007: 485).Talán őróla maradt fenn 
a legtöbb feljegyzés, amelyekből rekonstruálható az, hogy  
miképp is zajlott egy megvádolt Vesta-papnő pere, illetve 
elitélése és kivégzése. Suetonius és ifjabb Plinius lejegyzésé-
nek tükrében vázolom fel az eseményeket.

Domitianus uralkodása előtt sem apja, sem pedig testvé-
re nem büntette komolyan a szeretőt tartó Vesta-papnőket. 
Ám Domitianus, hogy saját vétkeit kendőzhesse, komoly 
eljárásokat indított valamennyi megtévelyedett asszony el-
len. A korábban megesett papnőket halálra ítélte, akik pedig 
uralkodása alatt lepleződtek le, az ősi szokás szerint bűn-
hődtek tettükért. Az Oculata-nővéreknek és Varronillának 
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megengedte, hogy tetszésük szerint válasszanak halálne-
met, a velük bűnre lépő férfiakat pedig száműzte. 

Cornelia főpapnőt velük ellentétben az ősi szokásnak 
megfelelő, élve eltemetésre ítélte, holott egyszer már fel-
mentették. Sok év után ismét a perbe fogták,szeretőit pedig 
a Comitiumon halálra vesszőzték. Domitianus csupán egy 
praetort kímélt meg, aki csak kínzás hatására vallott igen-
nel, de nem bizonyosodott be, hogy valóban Cornelia sze-
retője lett volna. Őt csupán száműzték. Így írta le Suetonius 
(é. n.: Domitianus 8).

A tárgyalás Cornelia jelenléte nélkül zajlott, azaz meg 
sem hallgatták.  Domitianus elsődleges célja csupán hatal-
mának és uralkodásának jobb színben feltüntetése volt, a 
főpap jogán összehívta a többi papot, de nem a Regiában, 
mint szokott volt, hanem albai villájában. Természetesen a 
tanácskozáson kizárólag férfiak vettek részt (Suetonius é. n.: 
Domitianus 8).

A tanácskozás után azonnal elrendelte a kivégzőhely elő-
készítését. Majd így folytatja ifjabb Plinius:

„Cornelia égnek emelt karral, hol Vestához, hol a többi 
istenhez könyörögve, sok más mellett főként ezt sikoltoz-
ta: „Engem tart a császár fajtalannak? Hiszen én mutattam 
be az áldozatot, azért győzött, azért tarthatott triumphust!” 
(Plinius é. n.).

Ezt követően végrehajtották az ítéletet. 

Érdekes megfigyelni, hogy míg a kezdeti időkben nagy 
tisztelet övezte a kiválasztott szüzeket, addig a köztársa-
ság korának végére hatalmuk, befolyásuk egyre inkább ha-
nyatlani kezdett. Ekkor már politikai botrányok gerjesztése 
céljából is hajlamosak voltak felhasználni őket. Példának itt 
Cicero esetét említeném, akinek azzal akarták csorbítani po-
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litikai befolyását, hogy megvádolták felesége húgát, Fabiát, 
azzal, hogy folt esett becsületén. Ez a tekintélyvesztés ösz-
szefüggésben áll a birodalommá lett (váló) Róma általános 
válságával, ami érintette az ideológiai szemléletet is.

Később Augustus számos reformjának hála ismételten 
felívelt karrierjük, de a századok során ismét egyre inkább 
jelentéktelenekké lettek. Egyre több botrány keringett az 
emberek között, sok papnőt vádoltak meg erénye elveszté-
sével. Idővel már nem is büntették tetteiket nagy szigorral, 
miképp Cornelia is elkerülte egyszer a halálbüntetést. Pri-
vilégiumaikat sorra elvesztették, nem kaptak anyagi támo-
gatást, egyre nehezebb lett új szüzet találni, végül a temp-
lomuk bezárásával és a Vesta-szüzek házának elvételével 
véget ért a collegium élete is.
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A kecskeméti Mercedes 
munkaerőelszívó hatása és a város 

jövőképe az autógyár tükrében

Jelen publikációmban a Kecskemét 40 km-es környeze-
tében működő, az autógyárral közel azonos tevékenységi 
körű vállalatokkal végzett strukturált interjúk eredményei, 
illetve a gazdasági szereplő által befolyásolt Kecskemét vá-
ros jövőképe olvasható.

A kutatásnak, amelynek első része már megjelent a Szak-
kollégiumok és a felsőoktatási intézmények együttműködé-
sének új dimenziói című kötetben, ez a második része. A 
két rész megjelenése között eltelt idő több mint fél év, így 
előfordulhatnak kisebb eltérések az adatok között.1 

1 Helyreigazítást szeretnék eszközölni az alábbi részletekben: „ …általá-
nos szabály, hogy egy új létrejövő munkahely további 1,5-1,7 munkahelyet hoz 
létre a tercier (szolgáltató) szektorban.”  - ez így nem igaz, még nincs olyan szor-
zószám, amely által megkapnánk a fent említett szektorban dolgozók létszámát. 
Továbbá javítanám: a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar új tanszékének a neve 
Járműtechnológiai tanszék.
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1. Primer kutatás a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. a Kecskeméti 

vállalkozásokra gyakorolt befojásáról

1.1 A primer kutatásom módszertana

Primer kutatásom a Kecskeméten és annak kb. 40 km-es 
környezetében működő autóalkatrész- és gépgyártó, mű-
anyaggal dolgozó, és szerszámkészítő vállalatokkal történő 
strukturált interjú elkészítése volt, mely arra a feltételezésre 
épül, hogy a Daimler megjelenése munkaerő-elszívást oko-
zott a térségben. 

Az interjút nyolc céggel tudtam elvégezni, amely már 
megfelelő nagyságú minta a következtetések levonásához. 
A megkérdezettek jelentős része kérte, hogy név szerint ne 
említsem őket, így kérésüknek eleget téve a cikkben cégne-
veket nem tüntettem fel. Az időpontegyeztetések első lépése 
e-mailes megkeresés volt, majd azt követte a telefonon való 
időpontkérés. Azért választottam ezt a módját a kutatásnak, 
mert ez a legjobb módszer arra, hogy a vállalatok közt fel 
tudjam mérni a feltételezhető munkaerő-elszívást, ráadásul 
úgy, hogy még több információhoz jutva tudok még ponto-
sabb következtetéseket levonni.

1.2 A megkérdezett vállalatok általános jellemzése

A megkérdezett vállalatok többsége a rendszerváltás 
évében, vagy a rendszerváltást követően jöttek létre. Jelen-
tős többsége külföldi, többnyire német tulajdonú cég. Kivé-
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telt képez ez alól a két 100%-ban magyar tulajdonban mű-
ködő gazdasági szervezet, melyek közül az egyik 1961 óta, 
a másik pedig 1990 óta működik. Már az első kérdésre adott 
válaszokból kitűnik, hogy a rendszerváltás által még inkább 
megnyíltak a külföldi – főképp német – piacok hazánk szá-
mára, illetve a magyar-német gazdasági kapcsolatok jelen-
tősek Kecskeméten és a környékén. Németország szívesen 
fektet be Magyarországon, alapít munkahelyeket.  

A megkérdezett vállalatokat jellemzően az alábbi három 
csoportba soroltam: autóalkatrész- és gépgyártás, műanyag-
gal dolgozók és szerszámkészítés. 

Tevékenységi köreik kiemelt szempontként szerepeltek 
a kiválasztásuk során, mivel a Daimler – feltételezésem sze-
rint – főleg ebben a szegmensben működő üzemek kvalifi-
kált dolgozóit volt képes elcsábítani.

1.3 Munkaerő-elszívás?

Foglalkoztatottságot tekintve a három csoport közül a 
legtöbben az autóalkatrész- és gépgyártásban dolgoznak, 
ennél kevesebb a műanyaggal dolgozó vállalatok létszáma, 
végül utolsóként pedig a szerszámgyártással foglalkozók 
állnak. A tevékenységi körök közöt átfedés vehető észre a 
megkérdezettek közül háromnál, azonban ez a rangsoron 
nem változtat. 

Munkaerőállomány tekintetében a legkevesebb 25 főnek, 
míg a legtöbb embert foglalkoztató 1400 főnek ad munkát. 
Ezt a 1. táblázatban cégenként, csökkenő sorrendben fel is 
tüntettem. Igyekeztem olyan cégeket megkeresni, amelyek 
nagy létszámmal dolgoznak, mivel onnan nagyobb is az 
esély a Mercedes-hez való átjelentkezéshez. Ezt arra ala-
pozom, hogy az ilyen nagyságú vállalatoknál a dolgozók 
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jobban hozzá vannak szokva az ilyen méretű működéshez, 
könnyebben tudnak alkalmazkodni egy Daimler-hez ha-
sonló méretű gyárban, mint a kis- és középvállalkozások-
ban dolgozók.

 

Munkaerő-állomány szerkezet szempontjából az eddig 
vezetett hármas csoportos alkalmazása nem indokolt.

A beosztottak kimagaslóan magas aránya jól mutatja a 7. 
táblázat. A gazdaságos, nyereséges működéshez elengedhe-
tetlen, hogy ne legyen irreálisan magas a vezetők aránya. Az 
viszont nem törvényszerű, hogy a nagyobb létszámú cégek-
nél a vezetők aránya is nagyobb lenne. Erre példa a 25 főt 
foglalkoztató vállalat, ahol a közép-, illetve a felsővezetők 
aránya kimagasló 24% (!), mely egy igen magas arány a többi 
megkérdezett átlagosan 5-7 % közötti arányával szemben.

 A végzettség szerinti arányokat a 3. táblázatban 
szemléltetem cégekre és iskolai végzettségre lebontva.
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száma: 
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2. táblázat A munkaerő-állomány szerkezete 

 Beosztottak Középvezetők Felsővezetők 
%-os arányok: 76-95% 0,2-8% 0,04-4% 
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3. táblázat Végzettség szerinti arányok %-ban 
Iskolai végzettség Megkérdezett vállalatok 

 1. 
cég 

2. 
cég 

3. 
cég 

4. 
cég 

5. 
cég 

6. 
cég 

7. 
cég 

8. 
cég 

szakmunkás bizonyítvány 37,8 36 23,5 34,2 30 23,5 n.a. 48 
technikus 0 0 7,5 0 0 8 n.a. 0 
szakközépiskola 24,8 7,8 19 12,5 20 22,2 n.a. 16 
érettségi 9,8 19 9,5 9,6 30 10,3 n.a. 0 
felsőfokú szakképzés 17,8 0 0 1,3 10 0 n.a. 0 
egyetem/főiskola 9,8 37,2 40,5 42,4 10 36 n.a. 4 

 

A végzettség szerinti megoszlást tekintve a szakmunkás bizonyítvánnyal 
rendelkezők egyértelmű magas arányával találkozunk, amihez a magas számuk is 
kapcsolódik. Másik két nagyobb csoport a diplomával rendelkező szakemberek, az 
érettségivel, illetve a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők. Az interjút készített 
vállalatok közül egy helyen nem kaptam választ kérdésemre, az utolsó helyen pedig a 
fennmaradó állomány betanított munkás volt. 

Átlagéletkort tekintve a 33 és a 47 év között helyezkednek el a vállalatok 
dolgozói. Érdekes, hogy a két legmagasabb átlagéletkorral rendelkező vállalat tisztán 
magyar tulajdonban van. Ennek oka, talán a lojalistás, az empátia, amely a válság miatt 
alakulhatott ki.Így a magyar tulajdonos nehezebben válhat meg magyar alkalmazottjától, 
és az alkalmazott is jobban vigyáz az ott maradására. A munkahely tehát a válság idején 
felértékelődik, mivel nagyobb mértékben bocsátanak el dolgozókat, így az emberek 
jobban megbecsülik azt a munkáltatót, aminél dolgoznak.  
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A végzettség szerinti megoszlást tekintve a szakmunkás 
bizonyítvánnyal rendelkezők egyértelmű magas arányával 
találkozunk, amihez a magas számuk is kapcsolódik. Másik 
két nagyobb csoport a diplomával rendelkező szakemberek, 
az érettségivel, illetve a szakközépiskolai végzettséggel ren-
delkezők. Az interjút adó vállalatok közül egy helyen nem 
kaptam választ kérdésemre, az utolsó helyen pedig a fenn-
maradó állomány betanított munkás volt.

Átlagéletkort tekintve a 33 és a 47 év között helyezked-
nek el a vállalatok dolgozói. Érdekes, hogy a két legma-
gasabb átlagéletkorral rendelkező vállalat tisztán magyar 
tulajdonban van. Ennek oka talán a lojalitás, az empátia, 
amely a válság miatt alakulhatott ki. Így a magyar tulajdo-
nos nehezebben válhat meg magyar alkalmazottjától, és az 
alkalmazott is jobban kötődik a céghez. A munkahely tehát 
a válság idején felértékelődik, mivel nagyobb mértékben bo-
csátanak el dolgozókat, így az emberek jobban megbecsülik 
azt a munkáltatót, amelynél dolgoznak. 

A megkérdezettek közt két cég termel nagyobb arányban 
belföldre, a többinél elég változatos mértékű belföldre-kül-
földre történő termelést tapasztalhatunk a 9. táblázatban.

A fentebb említett két cég közül az egyik külföldi, a másik 
magyar tulajdonú és a fémmegmunkálás, a speciális és az 
általános gépgyártás tartozik az egyikhez, a másik viszont 
mezőgazdasági gépgyártással és kereskedéssel foglalkozik. 
A többi alanynál jól látható, hogy az exportra való termelés 
fontos része a termelésnek. Ez főképp annak köszönhető, 
hogy a megkérdezett nyolc cég közül ötnek leányvállalata 

 
 

 
 

A megkérdezettek közt két cég termel nagyobb arányban belföldre, a 
többinél elég változatos mértékű belföldre-külföldre történő termelést 
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4. táblázat A külföldre illetve a belföldre termelés aránya %-ban 

 1.cég 2.cég 3.cég 4.cég 5.cég 6.cég 7.cég 8.cég 
belföld: 39 10 0 1 5 25 80 60 
külföld: 61 90 100 99 95 75 20 40 

 
A fentebb említett két cég közül az egyik külföldi, a másik magyar 

tulajdonú és a fémmegmunkálás, a speciális és az általános gépgyártás tartozik 
az egyikhez, a másik viszont mezőgazdasági gépgyártással és kereskedéssel 
foglalkozik. A többi alanynál jól látható, hogy az exportra való termelés fontos 
része a termelésnek. Ez főképp annak köszönhető, hogy a megkérdezett nyolc 
cég közül ötnek leányvállalata van csak itt Magyarországon, anyavállalata 
külföldön van, amelynek termékeit is előállítják. Vagyis az itthon összeszerelt 
terméket vagy az anyavállalathoz küldik, vagy a másik országban működő 
vevőnek. Ez is azt igazolja, hogy Magyarországon olcsóbb előállítani egy 
terméket, mint Nyugat-Európában bárhol,ez tehát fontos szempont volt, amikor a 
Daimler hazánkat választotta. 

A termelési arányok bemutatását követően a termelés jövőben történő 
németorientáltabbá tételére vonatkozott. A válaszadók többségének termelése 
már – tulajdonosi szerkezetük miatt is – német orientált. A kérdés azért 
rendelkezik nagy hangsúllyal, mert a Daimlernek egyre több német beszállítója 
költözik Kecskemétre és környékére, akiknek talán szükségük lehet TIER 2-es, 
TIER 3-as besorolású beszállítókra, amelynek a magyar vállalatok is 
megfelelnek.   

Piaci részesedéseket tekintve a cégek nem nagyon tudták magukat hová 
elhelyezni, ami annyiból nehezítette a munkámat, hogy így nem nagyon ismert a 
válaszadók fontossága a piacon. A válasz kihagyásának okai a kevés információ 
illetve véleményem szerint a vállalati titok kategóriája is lehet.  

A válaszadók többségénél a pénzügyi stabilitás erősödött, pozitív irányba 
mozdult. Két cég megőrizte pénzügyi stabilitását, míg egy nem válaszolt erre a 
kérdésre. Összegezve elmondható, hogy a megkérdezett cégek jól viselik a 
válságot, képesek nyereséget termelni. 

Arra, hogy a Daimler megjelenése mennyire hatott a munkabérekre 
egymásnak ellentmondó válaszokat generált a kérdés. Két-két interjú alany 
válaszolta, hogy felhajtotta, illetve, hogy nem. Négy alany szerint viszont nem 
volt hatással a Daimler megjelenése a munkabérekre. Az egyik vállalattól 
elhangzott információból kiderült, hogy a Daimler megkereste a nagyobb 
cégeket és azoknak beszámolt a bérezési szintjeiről, a cafeteria rendszeréről, 
hogy ezáltal akadályozza meg a munkaerő elszívást. Emiatt a választ adó cégnek 
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van csak itt Magyarországon, anyavállalata külföldön van, 
amelynek termékeit is előállítják. Vagyis az itthon összesze-
relt terméket vagy az anyavállalathoz küldik, vagy a másik 
országban működő vevőnek. Ez is azt igazolja, hogy Ma-
gyarországon olcsóbb előállítani egy terméket, mint Nyu-
gat-Európában bárhol,ez tehát fontos szempont volt, ami-
kor a Daimler hazánkat választotta.

A termelési arányok bemutatását követően a termelés 
jövőben történő németorientáltabbá tételére vonatkozott. A 
válaszadók többségének termelése már – tulajdonosi szer-
kezetük miatt is – német orientált. A kérdés azért rendelke-
zik nagy hangsúllyal, mert a Daimlernek egyre több német 
beszállítója költözik Kecskemétre és környékére, akiknek 
talán szükségük lehet TIER 2-es, TIER 3-as besorolású be-
szállítókra, amelynek a magyar vállalatok is megfelelnek.  

Piaci részesedéseket tekintve a cégek nem nagyon tudták 
magukat hová elhelyezni, ami annyiból nehezítette a mun-
kámat, hogy így nem nagyon ismert a válaszadók fontossága 
a piacon. A válasz megtagadásának okai az információhiány 
illetve véleményem szerint a üzleti titok kategóriája is lehet. 

A válaszadók többségénél a pénzügyi stabilitás erősö-
dött, pozitív irányba mozdult. Két cég megőrizte pénzügyi 
stabilitását, míg egy nem válaszolt erre a kérdésre. Össze-
gezve elmondható, hogy a megkérdezett cégek jól viselik a 
válságot, képesek nyereséget termelni.

Arra, hogy a Daimler megjelenése mennyire hatott a 
munkabérekre egymásnak ellentmondó válaszokat generált 
a kérdés. Két-két interjú alany válaszolta, hogy felhajtotta, 
illetve, hogy nem. Négy alany szerint viszont nem volt ha-
tással a Daimler megjelenése a munkabérekre. Az egyik vál-
lalattól elhangzott információból kiderült, hogy a Daimler 
megkereste a nagyobb cégeket és azoknak beszámolt a bé-
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rezési szintjeiről, a cafeteria rendszeréről, hogy ezáltal aka-
dályozza meg a munkaerő elszívást. Emiatt a választ adó 
cégnek bérfejlesztésbe kellett fognia a szakképzetteknél. Ez 
a válasz eddig nem ismert új információ a Daimler munka-
erő elszívó hatásával kapcsolatban.

Dolgozói felmondás tekintetében minden vállalatnál volt 
felmondás az utóbbi időben. A mértéke 1 és 4 fő között moz-
gott. Az egyik válaszadó ismertette, hogy féléven át tartott a 
felmondási időszak, miután a Mercedes megkezdte a mun-
kaerő toborzást. Akik viszont inkább átmentek, ők a céghez 
frissen bekerültek köre volt.

A dolgozói felmondás az alábbi okok miatt volt:
— alacsony fizetés: 2
— munkakörülmények: 0
— családi okok: 3
— kevés előrelépési lehetőség: 0
— Daimler megjelenése: 6 
— több képzési lehetőség: 0
— egyéb: kvalifikáltabb munkalehetőség, 2011.05.01-i né-

met és osztrák munkaerőpiac megnyitása, költözés
A kimagasló „Daimler megjelenése” mint ok, arra enged 

következtetni, hogy a gyár megjelenése megindított egy kisebb 
mértékű munkaerő elszívást, amely a német nyelvet beszélő, 
kvalifikált, jó szakemberek körében mutatkozott inkább meg.

Az előbbi kérdést tovább részletezve jutunk el a követke-
ző megállapításokhoz, hogy milyen okok miatt preferálták 
a dolgozók a Mercedest:

— magasabb fizetés: 5
— munkakörülmények: 0
— jobb előrelépési lehetőségek: 2 
— fejlettebb technológia: 1
— több képzési lehetőség: 0



108

Szombathelyi Sándor

Az okok közt kiemelkedő a „magasabb fizetést” válasz-
tók, akik 10-40%-kal kereshetnek többet a korábbi munka-
helyükhöz képest. Ennek mértéke véleményem szerint a 
végzettségi szinttől is függ. 

Továbbá megjelent a jobb előrelépési lehetőség illetve a 
fejlettebb technológia. Karrierépítési szempontból valóban 
reménykeltő a vállalat, mivel a német dolgozókkal egyelőre 
3-5 éves szerződéseket kötöttek, így valószínűsíthető, hogy 
a szerződések lejártával majd át akarják adni helyüket a ma-
gyar munkatársaknak. 

A hasonló szegmensben működő cégeket a Daimler több 
válaszadó szerint is fejlődésre, fejlesztésre ösztönzi. Nem 
csak a technológia terén, hanem a bérstruktúra a caferteria 
és az informális találkozások terén is. Tehát, egyre fonto-
sabb szempont megtartani a kvalifikált munkaerőt, legalább 
addig, amíg nem rendeződik a munkaerőpiac ezen szeg-
mense. Volt olyan válaszadó, aki szerint versenyhelyzetet 
fog teremti, illetve valaki szerint nem fog jelentős befolyás-
sal bírni Kecskemét és környékét kivéve, mivel a járműipar-
ban ténykedő cégek eddig is élen járók voltak a fejlődésben. 
Kaptam teljesen negatív választ is melyben a munkaerő el-
szívó hatást jelölte a válaszadó, ami pont, hogy visszaveti a 
hasonló szegmensben működő cégeket.

1.4 A válaszadók jövőbeli elképzelései, lehetőségei

A munkaerőpiac regenerálódásával kapcsolatbanelég elté-
rő válaszokat adtak az interjúalanyok. Egyesek szerint nem 
okozott vákuumot, míg mások szerint már stabilizálódott a 
munkaerőpiac. A legpesszimistább vélemény szerint a Daimler 
utánpótlás képzése miatt csak 4-5 év múlva fog rendeződni a 
helyzet. Véleményem szerint az a válasz a legreálisabb, ami 
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szerint miután a Daimlernél megszűnik a tömeges létszámfel-
vétel, azután fog rendeződni a térség munkaerőpiaca.

Következő kérdésemben azt a jövőre vonatkozó informá-
ciót szerettem volna felmérni, ami szerint az autógyárból ké-
sőbb kilépők, ha saját vállalkozást alapítanak, mennyire fog-
ják a német technológiát, vállalati kultúrát megvalósítani?Az 
interjúalanyok többsége lát esélyt a jelenség bekövetkezésé-
re. Eddigi ismereteim szerint is van erre esély, főleg mert 
Kecskemétet járműipari központtá nyilvánító 2012. augusz-
tus 28-án megjelenő kormányzati döntés miatt még inkább 
a járműipar, a gépgyártás és a szerszámgyártás fog teret 
hódítani a térségben. Vagyis már lesz alapja a fent említett 
dolgozóknak, hogy sikeres lehet vállalkozásuk.

A jövőben ha lehetősége nyílna egyes megkérdezettnek 
arra, hogy beszállítója lehessen a gyárnak igent mondana. 
Viszont volt a megkérdezettek közt olyan is, akik már most 
is azok. Beszállítói szintjük kutatásom szerint TIER 2 vagy 
TIER 3 lehet, mivel kisebb részegységeket készítenek, mint a 
TIER 1-es beszállítók. Továbbá a megkérdezettek közt kettő 
más területen működik, így nem érdekeltek ebben a kérdés-
ben. Illetve kaptam egy határozott nem választ is.

1.5 Összegzés

Összegzésként tehát elmondható, hogy a megkérdezett, 
Kecskeméten és annak 40 km-es körzetében működő autó-
ipari gyártással, gépgyártással, szerszámgyártással, illetve 
az interjúban említett tevékenységekkel foglalkozó vállala-
tok jelentős többsége 100%-ban külföldi – főleg német – tu-
lajdonban működik. Ezek a vállalatok úgy fektettek be Ma-
gyarországon, hogy leányvállalatot létrehozva összeszerelő 
üzemet hoztak létre úgy, mint a Daimler 2008-ban. 
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A munkaerő-elszívás olyankor jön létre, amikor a térség-
be egy olyan gazdasági szereplő lép, amely olyan vonzó lesz 
főképp a hasonló területen működő gazdasági szereplők 
közt, hogy az elcsábítja a dolgozók egy részét önmagához, 
így hozva létre a működéséhez racionális létszámot. Főképp 
akkor jelentkezik ez a jelenség, amikor egy, a meglévőknél 
nagyobb vagy azokkal megegyező nagyságú vállalat települ 
a környékre, aminek ráadásul a híre is jó. Az interjúössze-
sítésből kiderül, hogy többen is az autógyárat választották 
munkahelyüknek főleg a magasabb fizetés miatt, ami válság 
idején még nagyobb hangsúlyt kap.

A potenciális Mercedes dolgozó alapvetően nagy szak-
tudással és német nyelvismerettel bír, amivel a különböző 
végzettségű szakemberek szűk csoportja rendelkezik. Ez 
köszönhető annak, hogy még az elegendő ismeretekkel is 
rendelkezők nyelvtudása sem elégíti ki a Daimlerhez tör-
ténő belépés kritériumait. Ezért tapasztalható az a jelenség, 
hogy a Daimler nehezen tölti fel az üres állásokat. 

Mint az interjúkból kiderült a nagyobb vállalatokkal 
ugyan egyeztettek a Daimler szakemberei a bérstruktúráról 
és a cafeteria rendszerről megakadályozva a munkaerő-el-
szívást, azonban az emberek mégis beadták jelentkezésüket, 
és ha megfeleltek a felvételi szempontoknak fel is vették őket. 
Lencsés Csaba 2012. 05. 29-én a vezess.hu oldalon megjelent 
cikkéből kiderül, hogy a gyártósoron dolgozók – ők vannak 
többségben – nem keresnek jobban, mint a megkérdezett cé-
geknél lévők. Ami viszont a mérleg nyelvét mégis a német 
autóipari vállalat felé tolja, az a cafeteria rendszerük, illetve 
a vállalati kultúra, melyet a német szakemberek igyekeznek 
megvalósítani a gyártás racionalizálásának érdekében. 

Primer kutatásom alapján arra a megállapításra jutottam, 
hogy a Daimler által létre hozott munkaerő elszívás létezik, 
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de nem olyan nagy mértékben, hogy az a többi vállalat mű-
ködését különösebben zavarná. 

2. Kecskemét jövőképe a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. Tükrében

Az előző fejezetekben megismertük a Mercedes gyár 
múltját és jelenét. Ezek adják az alapot a jelen fejezetnek. A 
jövőkép bemutatását is széttagoltam gazdasági, társadalmi 
és ökológiai alfejezetekre, hogy így legyen következetes a 
tanulmányom utolsó része.

2.1 Gazdasági jövőkép

Kecskemét ebből a szempontból nagyot nyert a gyárral, 
még annak ellenére is, hogy a helyi IPA-t az adóhivatal sze-
di be. Mivel a Daimlert követte jónéhány beszállítója is a 
megyeszékhelyre, még több munkahely létesült a környé-
ken élőknek és még nagyobb versenyt okoztak a foglalkoz-
tatók közt. A jövőt illetően a város adóbevételeinek növeke-
désével Kecskemét gazdálkodása még kiszámíthatóbb, még 
biztonságosabb lesz. Több pénzt fordíthat az önkormány-
zat olyan beruházásokra, melyek még több céget vonzanak 
a városba, méginkább megindulhat a vállalkozási kedv az 
emberekben. A több pénzből nem csak kedvezményeket, hi-
teleket vagy vissza nem térítendő támogatásokat tud adni 
a város, hanem akár tanácsadás formájában is a segítségére 
lehet a versenyszektornak.

A cégek bátrabban, több erőforráshoz hozzájutva tud-
nak fejleszteni, ami versenyt generál a térben lévő vállalatok 
közt, ami pedig a jobb, a szakmailag kiválóbb cégek talpon 
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maradását eredményezheti. A város mellett a régiót is fel-
pörgeti, mert a beszállítók beszállítói a gyár környékén 40-50 
km távolságban keresnek telephelyet maguknak. Ilyen kivá-
ló helyszín lehet Kunszentmárton ipari parkja, ahonnan a 44-
es úton akár fél óra alatt elérhető akár már az autógyár is. 

Vidékgazdasági szempontból pedig a térség külső kap-
csolatai még inkább megnőttek, szerteágazóbbak lettek. Az 
vidékgazdasági erőforrások közül a humán erőforrások, a 
Kecskemét, mint település erőforrás még inkább megerő-
södni látszanak. A természeti, és a táj- és tájképi erőforrások 
már más képet mutatnak, bár ezek elenyészőek a gyár által 
keltett pozitív gazdasági hatások mellett. [3]

2.2 Társadalmi jövőkép 

A városban végbe ment változások közt ez a legizgalma-
sabb. Köszönhető ez annak a több mint 300 német betele-
pült dolgozónak, akik gyermekeiket azokba az iskolákba 
járatják, ahová a magyar gyerekek is járnak. A városban a 
szolgáltatással foglalkozó szereplők elkezdtek németül ta-
nulni, fontossá vált a német nyelvtudás a városban. A vá-
ros a Daimler hatására szépül, újul. Új közterek, középü-
letek épülnek a városban mindenhol. Ez a lelkesedés még 
tart és ki is fog tartani. Véleményem szerint az ideje nem 
olyan sokáig fog húzódni ilyen szinten, mint a gazdasági 
területen lévő hatások, egy idő után lentebb ereszkedik a 
társadalom pezsgése. Ez majd köszönhető lesz annak, hogy 
a német családok szerződése lejár a gyárral és visszaköltöz-
nek Németországba. Onnantól kezdve viszont a Mercedes 
Schule-k száma nem kettő lesz, hanem legjobb esetben is 
egy. Az elköltözések után nem a Daimler előtti korszak fog 
újra visszajönni, mivel a német családok stílusa, a németek-
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re jellemző precizitás valamilyen szinten bele fog addigra 
ivódni a város lakosságába.

Amit viszont nagyon fontos megemlíteni az a képzések 
területe, melyen a Daimler által bevezetett duális képzés 
nagyon hatékonynak ígérkezik mind az abban tanulóknak, 
minid a benne részt vevő vállalkozásoknak. A Mercedes 
Schule-k pedig a német nyelvi oktatást emelhetik még in-
kább az iskolákban hosszú távon.

2.3 Ökológiai jövőkép

Az ökológia szoros összefüggésben van a társadalom-
mal, még pedig oly módon, hogy a németektől megszokott 
precizitás, a szelektív hulladékgyűjtési láz, a szemétszedé-
si programok, amiken az autógyár dolgozói is részt vettek, 
lesznek továbbra is a város szerves részei. A társadalmi 
szoros kapocs továbbá abban is megmutatkozik, hogy a né-
met precizitás, mely a Mercedes gyárat is jellemzi, lassan 
beleivódik az ott dolgozókba, a gyárral szoros kapcsolatot 
ápolókba és ezáltal talán a környezettudatosság fogja még 
inkább jellemezni a lakosságot így óvva meg a természetet 
az utódoknak.

3. Összefoglalás

Kutatásomban öt fontos témát jártam körül, vizsgáltam 
meg. Gyártelepítés, gazdaság, társadalom, ökológia, mun-
kaerő elszívó hatás. A gyár vidékgazdaságra gyakorolt ha-
tásait így szerettem volna bemutatni, elemezni, mivel csak 
így kaphatunk teljes képet a témáról.

A vidékgazdaság alapja egy olyan térség, melyben egy 
városi központ létezik, és annak van vidéki háttere. Vidéke 
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csak az olyan városnak van, amely szolgáltat valamit a kör-
nyezetében élőknek, a vidéknek. Minden térségnek, így a 
kecskeméti térségnek is vannak olyan adottságai, amelyek 
csak rá jellemzőek és ezek miatt az egyedi kvalitások miatt 
preferálta a Daimler a hírös várost más megyeszékhelyekkel 
szemben. A város erőforrásai megfelelő alapot adtak ahhoz, 
hogy egy ekkora méretű gyárkomplexum létesülhessen a 
térségben.

A kecskeméti Mercedes gyár nem várt, új korszakot nyi-
tott a város, a régió, és az ország történetében. Beruházá-
sok sokasága indult meg a településen. Ezek nem csak az 
infrastruktúrával kapcsolatosak, hanem a kulturális élethez 
szervesen kapcsolódó invesztíciók is, melyek még inkább 
színesítik a megyeszékhelyet.

A gyárkomplexum kiemelkedik a Dél-alföldi régió gaz-
daságát meghatározó összképből, melyben a mezőgazdaság 
dominál. A Mercedes nem is ezért választotta Kecskemétet. 
A dolgozatban összeszedett rengeteg ok az, ami ide vonzot-
ta ezt a nemzetközileg is híres autógyártó márkát. A német 
híradásokban nem hiába írták a következő szalagcímeket: 
„Autógyár a pusztában” vagy „Mercedes a pusztában”. 
Valóban a pusztában, a Kiskunságban épült fel egy olyan 
üzem, melynek nem csak a termékei, de a működése is vi-
lágszínvonalú, gazdaságos és környezetkímélő.

Társadalmi szempontokból már kissé más a helyzet. A 
városba beköltözni vágyók gyors növekedését a nem megfe-
lelő ütemben bővülő infrastruktúra fogadja, aminek felzár-
kózásához idő kell. Ezen a területen elsősorban a közúthá-
lózatra, illetve a tömegközlekedésre kell nagyobb hangsúlyt 
fektetni, amelyek egyúttal a város emisszió termelésének 
is fő forrásai. Oktatási szempontból a német betelepülők 
Kecskeméten eddig nem tapasztalt kultúrát, oktatási rend-



115

A kecskeméti Mercedes munkaerőelszívó hatása és a város jövőképe az autógyár tükrében

szert hoztak. A Mercedes Schule-k üde színfoltjai a város 
és a térség oktatásának. A tercier szektorban dolgozóknak 
szükségük van német nyelvtudásra, mert a betelepült több 
mint 300 német család nem biztos, hogy beszéli a magyar 
nyelvet. Kecskemét lakásállománya a lakosságszámmal 
egyetemben növekszik, de nem kellő mértékben. Ekkor kell 
a város vezetőinek jó döntéseket hozniuk, mert a túl nagy, 
és a túl zsúfolt város sem előnyös a település élhetőségét te-
kintve. Az önkormányzat mellett az üzleti turizmus is nyer-
tese a Daimlernek, mivel a városban található szállodákban 
hétköznaponként 2012 januárjában 70-80%-os telítettséget 
regisztráltak, ami ugyanezen év októberében is csak a 60-
70%-ig csökkent. 

Ökológiai szempontból a tájfenntartás, a termőföld, mint 
nem megújuló erőforrás, és az emisszió termelés miatt nem 
sok pozitív hatás jelent meg. Ugyan a gyár mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a káros anyag kibocsátása minél ke-
vesebb legyen, ez mégsem vetekszik azzal, hogy a helyén 
régen mezőgazdasági kultúrnövények termelése folyt.

Munkaerő elszívó hatás tekintetében a gyárhoz sokan 
mentek dolgozni, de még így sem könnyű a  3.000 szakkép-
zett, a német nyelvet jól beszélő munkatársra szert tenni. 
Ráadásul sokan ki is lépnek az első pár hónapban, olyan 
okokra hivatkozva, hogy nem bírják a futószalag melletti 
munkát, pedig a munkások 2-3 munkakörre is be vannak 
tanítva éppen a monotonitást így elkerülve. Az üzembe egé-
szen 2012 év végéig tart a munkaerő felvétel, addigra akar-
ják elérni a tervezett foglalkoztatottsági szintet.  

A 2012 szeptemberében beindult második műszak miatt a 
termelés még nagyobb ütemben folyik, még több emberrel. 
Az ilyenfajta bővülés kiszolgálásához az újabb buszjáratok 
szervezése megtörtént, a gyár munkás parkolóját kibővítették.
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A jövő jelenleg nagyon ígéretes, de nem szabad arról 
megfeledkezni, hogy a tőke mindig a gyors és könnyű meg-
térülést keresi. Ha a Daimler Vállalati Társadalmi Felelős-
ségvállalása (CSR), illetve további bővülések, bővítések is 
elindulnak, akkor további kisebb csodák is végbe mehetnek 
a térségben, a régióban. Egyelőre viszont marad a kivárás 
és az értő figyelem, amelyek a város lakosságát is jellemzik. 

Irodalomjegyzék:
[online] http://www.vezess.hu/magazin/mennyit_keresnek_

merci_gyar/37193/ (2012.06.19.)
[online] http://www.vezess.hu/magazin/mercedesszel_jarnak_

kecskemeti_melosok/37194/ (2012.06.19.)
[online] http://www.vallalkozoinegyed.hu/20090730/kecskemet_

mercedes_beruhazas_kunszentmiklos_beruhazot_csabit 
(2012.07.12.)

Kis Krisztián (2008): Vidék, vidékgazdaság, vidékfejlesztés 
Hódmezővásárhely Delfin kiadó 
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Kié a mennyek országa?
— A kisgyermekek lélektanának vizsgálata pszichológiai és 

egyházi szempontból —

Bevezetés

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne aka-
dályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Biblia, 
Lk.16) Ezt mondja Jézus Krisztus egy alkalommal, arra utal-
va, hogy az olyan ember jut a mennyországba, akinek any-
nyira tiszta a lelke, mint a gyerekeknek. De vajon kicsodák 
és milyenek a gyerekek valójában? Milyen a lelkük, hogyan 
vélekednek a világról? Kik a gyerekek a szülő számára, a 
szülő a gyerek számára és „harmadik fél” az Egyház ho-
gyan csatlakozik a gyerek és a család világába? A Katolikus 
Egyház jövőjét az új nemzedékre alapozza,1 ezért fontos-
nak tartom, hogy megismerjük őket, a lelküket, fejlődésü-
ket, gondolkodásukat, hogy megláthassuk, kik azok a kis 
tisztalelkűek, akiket Krisztus az egész emberiség számára 
példaként állít?

Tanulmányomat három fő részre osztom. Először egy 
általános fejlődéselméleti hátteret biztosítok, melyben a kis-
gyerekkori gondolkodásra fókuszálok. A fejlődéselméletbe 
beleveszem a gyerekek hitének, Istenképének lehetséges ki-
alakulási módját. Majd megnézem a szülők szerepét a ne-

1 II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli buzdítása az egész Katolikus Egyház püs-
pökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban  
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=202
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velésben, mint a gyerekeket leginkább befolyásoló – nevelő 
erkölcsi, vallási életet biztosító személyeket. Végül pedig a 
Katolikus Egyház napjainkban (is) történő, gyermekekről és 
családról szóló tanításáról adok átfogó képet. Remélem, ez 
által kirajzolódik majd a kisgyerekek napjainkban betöltött 
társadalmi státusza és az egyházi integráció lehetséges tám-
pontjai.

Általános fejlődéselmélet

Piaget, Kohlberg, Fowler és Erikson fejlődéselmélete-
it vettem alapul ahhoz, hogy kialakítsak egy átfogó képet 
az ember szellemi fejlődésének stádiumairól. Ebbe fogom 
beágyazni a későbbiekben a vizsgált korcsoport életkori sa-
játosságait, a gyermekek szülőkkel való kapcsolatát, lelki 
fejlődését és a hit iránti érdeklődését.

Jean Piaget a huszadik század első felében alkotó svájci 
pszichológus volt, akinek nevéhez két meghatározó elmélet 
is fűződik az emberi fejlődéssel kapcsolatban. Az egyikben 
a szellemi a másik az erkölcsi fejlődést veszi alapul. Az első, 
azaz a megismerés fejlődésén alapuló tézis lényege, hogy az 
ember szelleme a fizikai fejlődés segítségével (pl. mozgás-
koordinációi finomodásával) és tanulás útján halad előre. A 
szenzomotoros szakasz a születéstől kb. két éves koráig jel-
lemző az emberre. Jellemzője, hogy a csecsemő megtanulja 
a saját testét és képes azt megkülönböztetni a külvilágtól, il-
letve a beszéd is megjelenik, mint a kifejezés áttörő eszköze. 
A második a műveletek előtti korszak kettő és hét éves kor 
között, ekkor érzékelni kezdik a relatív különbségtételeket. 
A harmadik szakasz a konkrét műveletek szakasza, amikor 
már megértik az absztrakt összefüggéseket, azonban még 
csak adott dologra képesek alkalmazni. A formális műve-
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leti szakaszban (tizenegy éves kora után) pedig megtanul-
nak elvont logikai következtetések megállapítására. Nem 
csak a jelent képesek birtokolni, hanem a jövővel és annak 
lehetőségeivel is kalkulálnak. Mindezen szakaszokkal kö-
rülbelül párhuzamban halad a gyerek erkölcsi fejlődése is a 
premorális szakasztól egészen az erkölcsi relativizmus stá-
diumáig. A párhuzam a két típusú fejlődés között az általam 
készített táblázatban jól érzékelhető. A premorális szakasz, 
ahogy arra a nevéből is következtethetünk, a gyerek erköl-
csi fejlődésének első szakasza. Egyszerűen fogalmazva az 
a nulla, amihez képest morálisan fejlődik a jövőben. Ekkor 
még nem értik és nem képesek erkölcsi nézeteket megállapí-
tani. Az erkölcsi relativizmus stádiuma körülbelül három és 
kilenc éves kor között jellemző, amikor értik a szabályokat, 
azonban azok még megkérdőjelezhetetlenek, mert mindig 
a legnagyobb hatalomtól származnak és, ha nem aszerint 
cselekszik az ember, akkor automatikusan valami rossz tör-
ténik. (Massimo Diana p30) Ezek után fogalmazódik meg a 
gyerekben lassan az a tény, hogy a szabályok nem minden-
hatóak, hanem az aktuális csoport alkotja azokat.

Lawrence Kohlberg amerikai pszichológus szintén há-
rom szakaszt különböztetett meg az erkölcsi fejlődéssel 
kapcsolatban, amely mindegyike két-két alcsoportot tartal-
maz.2 Ő az első szinten nem választja szét a kisgyerekkort 
a gyerekkortól, egészen tíz, tizenegy éves korig egy szakasz-
ba sorolja őket. Ez a szakasz azon alapul, hogy a gyerek a 
szabályok betartása révén akar saját magának jót szerezni: 
dicséretet, jutalmat stb. illetve elkerülni a rosszat. Kvázi al-
2 Prekonvencionális erkölcsi szint: 1. jutalom-büntetés orientáció, 2. a termé-
szetes hedonizmus orientációja. Konvencionális erkölcsi szint: 3. „jógyerek” ori-
entáció, 4. törvény ér rendorientáció. Posztkonvencionális erkölcsi szint: 5. tár-
sadalmiszerződés-orientáció, 6. lelkiismereti és egyetemes alapelvek orientációja 
(Massimo Diana, p. 31-32)
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kut köt önmaga és a felnőtt világ között. A konvencionális 
erkölcsi szakaszban már az emberi kapcsolatok vezérlik, 
fontos neki, hogy „jó gyerek” legyen és mások is annak tart-
sák őt. A posztkonvencionális szakaszban pedig kialakul az 
igény arra, hogy az egyetemes erkölcsi rendet figyelembe 
véve hozza meg döntéseit. 

James Fowler (amerikai teológus-pszichológus) elméle-
tének a lényege, hogy az evolúciós stádiumokba próbálta 
illeszteni és azzal párhuzamba hozni a hit fejlődését az em-
berben. A hit és a vallásosság kialakulását hozta kapcsolatba 
a fejlődéssel, ezért a hit fejlődéséről szóló fejezetben fogom 
részletesen elemezni.

Végül pedig Erik Erikson (német származású amerikai 
pszichológus) tézisét használtam elméletem alapjának. Ő ta-
golta a legrészletesebben a fejlődési szinteket. Nyolc olyan 
krízishelyzetet fogalmazott meg, melyeket az embernek a kü-
lönböző életszakaszaiban kezelnie kell ahhoz, hogy utána ép 
lélekkel tudjon továbbhaladni a következő fejlődési szintekre. 
Elsődleges az ősbizalom, bizalmatlanság kérdése, dolgoza-
tom szempontjából a harmadik szakasz a meghatározó: a há-
rom-hat év közötti gyerekekre jellemző a kezdeményezőkés-
zség, ami egyben bűntudattal is párosulhat. Ő a szellemi-lelki 
fejlődést Flowerhez hasonlóan egészen az időskorig részle-
tezte. Kifejteni azonban az ő munkásságát itt nem fogom, 
mert a szülőkkel kapcsolatos fejezetben részletesen taglalom.

Eme négy pszichológus fejlődéselméleteit összevetve ál-
lítottam fel hat fejlődési szakaszt, aszerint, hogy összevetve 
munkáikat mely szakaszokra tér ki mindegyikőjük. Ezek a 
következők: 1. csecsemőtől a kisgyerekkorig, 2. 3-6 éves kor 
között, 3. kisiskolás, 4. serdülő, 5. fiatal felnőtt, 6. felnőtt/ 
idős. A szakaszolásban azt lehet észrevenni, hogy a három 
és hat éves kor közötti időszakot mindegyikőjük megemlí-
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ti, ellentétben a többi szakasszal, amik ennél sokkal kevés-
bé behatárolhatók. (Habár Kohlberg kivételnek számíthat. 
Azonban, ha azt vesszük, hogy stádiumait további két al-
szakaszra osztotta fel, akkor a 4 év körüli életkort tekinthet-
jük nála is fordulópontnak.). Ez az a kisgyerekkor, aminek 
vizsgálata dolgozatom célját képezi.

1. Fejlődéselmélete
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Lélektani és hitbeli fejlődésstruktúrák a gyermekeknél 
 

Egészen más a gyermekkori hit, mint a felnőttkori. Hosszú a hit útja, amíg 
formálódik –sokszor változik a jelentéstartalma, a lényege. Mint ahogy az 
embernek nyílik az értelme, öndefiníciója is folyamatosan változik, úgy alakul a 
transzcendensről alkotott képe is. Az alakulás kérdését evolúciós elmélettel 
állította párhuzamba James Fowler (vö. Diana, 2009, p. 69-75.). Azaz a hit és 
vallás kérdését az evolúciós stádiumokkal kötötte egybe.  

Fowler hét szakaszt különböztetett meg az ember életében, amely szakaszokban 
különböző módon fogja fel és éli meg a hit kérdését az egyén. Az első fázis a 
primordiális, vagy differenciálatlan hit stádiuma. E szerint az újszülöttek is 
rendelkeznek valamiféle hittel, ami még a tudattalanjukban van. Ez a későbbi 
hittel kapcsolatos érzések megalapozásának időszaka. Ez a gondolat főként a 
szülőkkel való kapcsolatra alapozódik. Bizalom, szeretet, remény érzései vannak 
a csecsemőben az anya felé –aki néha elhagyja, de mindig visszatér hozzá. A 
második, az intuitív-projektív hit az óvodás korú gyerekekre jellemző, azaz 
három és hat éves kor között. Az élmények és a képzelőerő szerepét emelem ki. 
Lényege, hogy a környezete nagy hatással van rá, ez a korszak az utánzás 
korszaka, de ezzel egyidejűleg mindent maga akar kitalálni. Nagyfokú 
egocentrikusság jellemzi. A harmadik stádium a mitikus –szó szerinti hit, ami a 
kisiskolás korra jellemző. Ekkor kezd a közösséghez tartozás egyre nagyobb 
szerephez jutni, de szabályait, szimbólumait még szó szerint veszi. A szintetikus-
konvencionális hit serdülőkorban figyelhető meg, amikor a fiatal magáévá teszi a 
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Lélektani és hitbeli fejlődésstruktúrák a 

gyermekeknél

Egészen más a gyermekkori hit, mint a felnőttkori. Hosz-
szú a hit útja, amíg formálódik – sokszor változik a jelen-
téstartalma, a lényege. Mint ahogy az embernek nyílik az 
értelme, öndefiníciója is folyamatosan változik, úgy alakul a 
transzcendensről alkotott képe is. Az alakulás kérdését evo-
lúciós elmélettel állította párhuzamba James Fowler (vö. Di-
ana 2009: 69-75.). Azaz a hit és vallás kérdését az evolúciós 
stádiumokkal kötötte egybe. 

Fowler hét szakaszt különböztetett meg az ember életé-
ben, amely szakaszokban különböző módon fogja fel és éli 
meg a hit kérdését az egyén. Az első fázis a primordiális, 
vagy differenciálatlan hit stádiuma. E szerint az újszülöttek 
is rendelkeznek valamiféle hittel, ami még a tudattalanjuk-
ban van. Ez a későbbi hittel kapcsolatos érzések megalapo-
zásának időszaka. Ez a gondolat főként a szülőkkel való 
kapcsolatra alapozódik. Bizalom, szeretet, remény érzései 
vannak a csecsemőben az anya felé – aki néha elhagyja, de 
mindig visszatér hozzá. A második, az intuitív-projektív hit 
az óvodás korú gyerekekre jellemző, azaz három és hat éves 
kor között. Az élmények és a képzelőerő szerepét emelem 
ki. Lényege, hogy a környezete nagy hatással van rá, ez a 
korszak az utánzás korszaka, de ezzel egyidejűleg mindent 
maga akar kitalálni. Nagyfokú egocentrikusság jellemzi. A 
harmadik stádium a mitikus – szó szerinti hit, ami a kisisko-
lás korra jellemző. Ekkor kezd a közösséghez tartozás egyre 
nagyobb szerephez jutni, de szabályait, szimbólumait még 
szó szerint veszi. A szintetikus-konvencionális hit serdülő-
korban figyelhető meg, amikor a fiatal magáévá teszi a hittel 
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kapcsolatos nézeteket, saját ideológiát hoz létre, habár még 
nem kritikus és tárgyilagos a szemlélete. Az erre az élet-
korra jellemző gyakori összetűzések segítenek kialakítani a 
majdani saját értékrendszerét. Az ötödik szakasz az indivi-
dualizált- reflektív hit a 35-40 éves korosztályban jelenhet 
meg, bár már nehéz konkrét életkorhoz kötni ezt a fázist. 
Saját magát nem másokhoz, hanem önmagához, saját néze-
teihez viszonyítja, megszilárdul a reális gondolkodásmódja. 
Az életszakasz további jellemzője a „demitologizálás”. Ez 
azt jelenti, hogy a világ dolgait a maguk valóságában kez-
dik szemlélni. A hatodik „állomás” a kötő- vagy dialekti-
kus- poláris hit szakasza, melyben az egyén tisztázza az 
élete első felében megalkotott nézeteket, átlátja az életében 
bekövetkezett ellentéteket. A hetedik stádiumba Fowler sze-
rint nem tud mindenki eljutni. Ezt, az univerzális hitet az 
Istennel való egység hatja át. Ilyen volt például Mahatma 
Gandhi, vagy Teréz anya. 

Most pedig a tanulmány szempontjából a legfontosabb 
stádiumra, az intuitív-projektív hit szakaszára térek ki 
részletesen.A körülbelül három és hat éves gyerekek transz-
cendensről való gondolkodására az antropomorf istenkép 
kialakulása a legjellemzőbb. Tehát emberszerűnek fogja fel 
a tárgyakat és minden egyebet, ami a környezetében meg-
fordul. Jó példa erre, amikor a rajzokon az égitesteknek ar-
cot rajzolnak. Úgy gondolom, hogy ez arra vezethető vissza, 
hogy a kisgyerek saját közvetlen élményeiből és tapaszta-
lataiból meríti a világról alkotott képét – többek között az 
Istenről alkotott képet is. Elsősorban a közvetlen környezete 
– szülei, nevelői – mintája alapján formálja meg a világot. 
Az ő cselekedeteik, példáik a legmeghatározóbbak számá-
ra. Vigotszkij (Lev Szemjonovics Vigotszkij, orosz pszicho-
lógus) gondolatával tudom alátámasztani a környezettel 
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való kapcsolat szükségességét. Ő az értelmet ugyanis társas 
képződménynek fogja fel. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen 
a gyerek belső fejlődése alakítja a világról alkotott képét, ha-
nem éppen, hogy a körülötte lévő külső rendszer. Tehát az 
értelem kialakulásánál nem lehet elvonatkoztatni a környe-
zettől.

 Piaget-nál szintén létezik ez a korszak (a kb. kettő és hét 
éves kor közötti). Az úgynevezett műveletek előtti szakasz-
ban (Piaget és Inhelder 2004: 78-80.), melyben többek között 
a gyermek egocentrikussága kap hangsúlyt; minden érte 
történik, önmagát állítja középpontba. Az elnevezésben sze-
replő „intuíció” szó ösztönös megérzést jelent, ami szintén 
erre utal, azazhogy a gyerek nem gondol bele tetteibe, ter-
mészetesnek veszi az érte kialakított világot. Ha az intuitív 
gondolkodás megmarad felnőtt korában is, akkor felnőttko-
ri hite alakulásában is szerepet játszik ez a tulajdonsága.3

Továbbá erre az életkorra jellemző, hogy a gyerekek rop-
pant színes képzelőerővel bírnak, de élményeik és az ezek-
ből következő benyomások még nem alkottak rendszert. Így 
fantáziájukat egyáltalán nem korlátozza a logikus gondol-
kodás. Ezért van az, hogy, ahogy a gyerek hallja a felnőttek-
től a különböző természetfelettivel kapcsolatos kijelentése-
ket, ahhoz hasonló kép születik a fejében róla, hogy milyen 
módon beszélnek például Istenről. Ha tisztelettel és szere-
tettel, akkor ő is így fog viszonyulni hozzá és személyéhez: 
barátként, szuperhősként képzeli el (Diana 2009: 50.). Tehát, 
ebben az életkorban kezd kialakulni egy képzeletbeli kép a 
világról (ahogy megszemélyesíti, és kvázi élővé teszi az ér-
zéseit, emlékképeit és lassacskán sajátjává alakítja a felnőtt 

3 a Harvard Egyetem kutatói bebizonyították, hogy az intuitívan gon-
dolkodó emberek nagyobb eséllyel hisznek Istenben. in: Shenhav, A., 
Rand, D. G., és Greene, J. D. (2011, September 19.).
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környezetétől látott, hallott és utánzott dolgokat), habár a 
gyerek még nem tudja rendszerbe foglalni azt. 

Az, hogy a gyerek antropomorf módon gondolkozik, a 
fentiek alapján könnyen érthető: az Istenről alkotott képét is 
saját tapasztalataiból építi fel. Természetesen ez mind tudat-
talan módon történik. (Diana 2009: 78.) 

Fowler elméletéhez egy kritikai észrevételt szeretnék 
tenni: nem tartom szerencsésnek ennyire pontosan behatá-
rolni a hit alakulását korcsoportok szerint –gyermekkorban 
még csak-csak, de a felnőttkorban nagyon nagy szellemi 
különbségek lehetnek az egy korosztályba tartozók között. 
A közvetlen környezet által gyakorolt hatás olyan széleskö-
rű, hogy évszámokkal nehezen meghatározható. Mindenki 
más ütemben „lépeget a spiritualitás létráján”. 

A szülők szerepe pszichológiai szempontból

Az 1920-as évek elején Sigmund Freud alkotta meg a 
pszichoanalízis és fejlődéslélektan egyik alappilléreként a  
Ödipusz-komplexus elméletét. Gyakorlatilag a fejlődést a 
szülőkkel való viszonyra alapozza, ezen belül is nagy hang-
súlyt fektet a komplexusra, az azonos nemű szülővel szem-
beni féltékenységre, melynek lényege az ellenkező nemű 
szülő iránti birtoklási vágy. Az elméletből ebben a dolgo-
zatban a hangsúly azon van, hogy a szülők rendkívül nagy 
hatással vannak a gyerekükre. Mivel ők az első emberek, 
akikkel érintkezésbe kerül a gyerek, minden egyéb, későbbi 
társas kapcsolatukra hatással vannak. 

A társas viszonyokat alapul véve Erik Erikson továbbfej-
lesztette a freudi pszichoanalízis elméletét. Nyolc problémát 
fogalmazott meg, amikkel minden ember szembesül élete 
során. Ezek mindegyikét egymás után meg kell oldania, 
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így egészséges lélekkel lép a következő krízis-szakaszba. 
A nyolc stádium számos pontján megtalálható a szülőkkel 
való kapcsolat kérése. A gyerekkori szakaszokban mindvé-
gig, ezért röviden áttekintem őket, hogy ebből is következ-
tetni lehessen a szülő-gyermek viszony jelentőségére. 

Az első pont Eriksonnál az ősbizalom-bizalmatlanság 
kérdése, ami a születéstől egy éves korig tart. A csecsemő 
teljesen kiszolgáltatott állapotban születik, így kell meg-
tanulnia a bizalmat. Az anya minden jónak a forrása; étel, 
tisztaság, szeretet. Az ősbizalom-bizalmatlanság kialakulá-
sa ennek függvényében dől el. A második szakaszban, az 
autonómia kérdése szemben a kétellyel és kétségbeeséssel. 
A 2-3 éves gyerek megpróbálja uralma alá venni a világot, 
azaz maga irányítani a körülötte – és benne – történő dol-
gokat. A szobatisztaság megtanulása az egyik legfőbb fel-
adata. Nagyban függ a szülőktől, hogy ehhez a folyamathoz 
hogyan járulnak hozzá – frusztrációt, vagy sikerélményt 
okoz-e a folyamat. A kisgyermekkorban a harmadik pont 
4-6éves kor közötti időszak. A kezdeményezés illetve bűn-
tudat kérdésére összpontosító szakaszban a gyerek önálló-
sodása a fő kérdés. Ebben a korban nagyon kezdeménye-
zőek, megpróbálnak saját kis világot kialakítani, leválni a 
szülőkről. A felnőttek szerepe ebben a szakaszban az, hogy 
hogyan és mennyire engednek teret az önállósodásra. Ha 
elnyomják a kisgyermek függetlenedési próbálkozásait, 
könnyen bűntudat alakul ki a gyerekben. A további szaka-
szokban a szülők főként a leválással, önállósodással kapcso-
latban kapnak szerepet. Erikson nyolc problémája egészen 
az időskorig terjed, azokról azonban most nem esik szó.

Röviden összefoglalva a szülők szerepét Eriksonnál: a 
szülők nyújtotta fizikai és érzelmi háttér: a bizalom, támo-
gatás és a világ megismertetése (a szabadság megtapaszta-
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lásával) a legfontosabb feladatai a szülőknek, illetve a he-
lyes szülői magatartás, hogy hozzájáruljanak az egészséges 
mentális fejlődéshez.

Mindezeken túlmenően szeretném hangsúlyozni a szü-
lők szerepét a gyerek társadalomba való integrálásával kap-
csolatban. A szülők identitásán és meggyőződésén múlik, 
hogy milyen környezetbe helyezi a gyereket; kvázi kiterjesz-
ti saját meggyőződését – saját magát – azzal, hogy kire bízza 
őt – a szülő választja meg az óvodát, iskolát, különórákat, 
amik mind szélesítik a fiatal látókörét. Például állami vagy 
egyházi óvoda, iskola, közösségi színterek és események. 

A Katolikus Egyház gyermekekről és 

családról szóló tanítása

„Emeld föl kis kezed, isteni Gyermek, és áldd meg ezeket 
a kis barátaidat, áldd meg az egész Föld gyermekeit!”4

Ezt a fohászt II. János Pál pápa fogalmazta meg 1994-ben, 
a Család évében írt gyermekeknek szóló levelében. Vélemé-
nyem szerint ez a mondat kiválóan összefoglalja mindan-
nak a sok enciklikának, levélnek és zsinati dokumentumnak 
a mondanivalóját, amit a Katolikus Egyház a gyerekekről 
és az ifjúságról vall.A gyermekek központi helyet foglalnak 
el az Egyház életében. Ők a jövő záloga, a tisztaság megtes-
tesítői, az isteni szeretet megnyilvánulása, és az ő életük a 
legfőbb példa az Isten és ember közötti együttműködésre. 

Nem véletlen, hogy a Szentatya a Családnak szentelt 
évben írt levelet a gyerekeknek. A család ugyanis az alap; 
mind a gyermekek, mind az egyház számára. A Katolikus 
4 II. János Pál pápa Karácsonyi levél a gyermekeknek a Család Évében, Vatikán, 
1994. december 13.
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Egyház kiemelten foglalkozik a család intézményével. Egy 
részről, mert az ifjúságban látja az Egyház jövőjét, másrészt 
pedig mert a szülők munkáját az Istennel való együttműkö-
désnek tekinti a teremtés folyamatában.5Így a család alapot 
jelent az Egyház számára, ahol a szeretetközösség legkisebb 
és legbelsőségesebb formája él. Ez az elsődleges színhelye a 
gyereknek, ahol a morális és erkölcsi alapokat megtanulja. 

A családi közösség alapja a házasság. Ez oly mértékben 
fontos, hogy a hét szentség egyikének tekintik a házasság 
szentségét.6Sőt, ez az egyetlen olyan szentség, amelyet nem 
egyházi személy, hanem a felek szolgáltatnak ki egymásnak. 
Ebből is látszik, hogy a férfi és nő együttesen alkotnak egy 
egészet, mint ahogy az „eggyé válás” fogalma is ezt tükrö-
zi. A házasság szentsége pedig a gyermekáldással teljesedik 
be. Így a szülők arra rendeltettek, hogy világra hozzák és 
felneveljék őket. A nevelés Krisztus mintájára a szeretetben 
kell, hogy gyökerezzen. Így a szeretet és a hiteles kereszté-
nyi élet olyan erős kapoccsá válhat, mely a család minden 
tagja számára biztos hátteret jelenthet az életben – nem csak 
békében, hanem a nehézségek idején is. 

Napjainkban egyre kevesebb házasság születik és egy-
re kevesebb a gyermeket vállalók száma. Ezért a Katolikus 
Egyház szorgalmazza a családalapítást – a házasság szentsé-
gét és a gyerekvállalást is. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
1999-ben írt körlevelet A boldogabb családokért címmel. 
(Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999) Ebben hangsúlyozza 
a család fontos szerepét és segítségképpen átfogó képet ad, 
hogy hogyan lehet helyes, erkölcsös és teljes családi életet 
5 II. János Pál pápa a keresztény család feladatairól a mai világban http://
uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=202
6 hét szentség: Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek a megváltás kegyel-
meit jelképezik és közvetítik – Katolikus Lexikon, http://lexikon.katolikus.hu/H/
h%C3%A9t%20szents%C3%A9g.html
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élni, ami biztosítja a gyermekek szellemi és lelki fejlődését 
a huszadik század végi társadalmi és egyéb nehézségek kö-
zepette. 

Láthatjuk tehát, hogy a szülők munkája az egyházi élet 
alapja. Végső soron a szülők mutatják meg gyermekeiknek 
az Egyház nagy családjának példáját. A gyerekek Isten áldá-
sát jelentik számukra, így különleges ajándékként kell rájuk 
tekinteni. Életük legnagyobb feladata megadni nekik a meg-
felelő környezetet, szeretetet és háttért, hogy felnőve ők is az 
Isteni nagy mű részesei lehessenek. Közösen, és egyenként 
is az Egyház szolgálatában állnak, a sok kicsi család az egy-
házban egy nagy családdá, Krisztus családjává válnak.

A Bibliában is rendkívül nagy hangsúly van a házassá-
gon. A világ megteremtésének a csúcsa, a teremtés koronája 
az ember, ahol a két felet egymás számára teremtette Isten 
társul, segítőül. Legfőbb feladatukul pedig az gyermeknem-
zést adta. (Biblia, Ter, 1,26.30) A másik nagyon jelentős hely 
a Bibliában Krisztus első csodája: a Kánai menyegzőn a vi-
zet borrá változtatta (Biblia, Jn, 2,1-12). 

A II. Vatikáni Zsinatban egy egész fejezet (a Gravissimum 
Education kezdetű) szól a gyerekekről, elsősorban a keresz-
tény nevelésről. A zsinat szövege kiemeli, hogy mindenki-
nek joga van a neveléséhez. Különösképpen hangsúlyozza 
az erkölcsi és értelmi neveléshez való jogot, amik a lélektan, 
pedagógia és a didaktika módszereivel a legcélravezetőbbek. 
Illetve hangsúlyozza, hogy ezek mellett a lelkiismeret neve-
lésére és fejlesztésére és a keresztény nevelésre is joga van 
minden embernek, így a gyerekeknek is. (Diós 2000: 367-389.) 
A szülők kiemelt szerepet kapnak a vallásos nevelés terén 
mivel kimondja, hogy ők a legfontosabb nevelők. Hiányuk 
szinte pótolhatatlan. Ők kötelesek gyermeküket legjobb be-
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látásuk szerint részesíteni a megfelelő erkölcsös nevelésben, 
képességeiknek és lehetőségeiknek megfelelően.

Végezetül pedig nem csak a szülőknek, nevelőknek, ha-
nem mindenkinek a feladata, hogy a gyerekekre, mint a 
jövő zálogára tekintsen, és ennek fényében nevelje és terelje 
őket az Istennek tetsző helyes úton. Ezért II. János Pál pápa 
egyik apostoli levelében felszólítja mind az Államot, mind 
az Egyházat, hogy minden erejükkel kötelesek támogatni a 
családot, hogy azok a lehető legsikeresebben beteljesítsék 
nevelői feladatukat. (Diós: 2005)

Összefoglalás

A kisgyerekkor rendkívül fontos életszakasz, az ember 
alapvető érzései, első és legmeghatározóbb élményei kiala-
kulásának időszaka. Gyorsan változó fejlődési periódusról 
beszélhetünk, melyben a sebezhető lelkivilág és kialakulat-
lan tudásszomj játszanak szerepet. A szülő feladata hatalmas: 
neki kell mind a fizikai, mind a megfelelő lelki hátteret bizto-
sítania ahhoz, hogy a gyerek egészséges felnőtté válhasson. 
Erre az életszakaszra a Katolikus Egyház is kiemelt figyelmet 
fordít és nem csak az egyházi tevékenységekbe szól bele, ha-
nem általános nevelési kérdésekbe is. Ahhoz, hogy a gyereket 
be lehessen vonni a családon kívül nagyobb közösségek éle-
tébe, akár az egyházi életbe, figyelembe kell venni nem csak a 
látható körülményeket, hanem a gyerek mélylélektani állapo-
tát is, és a nevelőknek és az egyéb társadalmi szférának szoro-
san együtt kell működnie ahhoz, hogy a gyerek megőrizhes-
se tiszta és egészséges lelkületét és így szilárd pszichikai és 
erkölcsi lábakon állva induljon el a felnőtté válás útján.
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