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 Árpád-házi Szent Erzsébet életét tanulmá-
nyozva az érdeklődő kutató eljut férje, Lajos ha-
lálát követő időszakhoz. Innét fogva korábbi életét 
már nem élheti tovább. Nincs mellette támaszként 
férje, apjához pedig nem engedi vissza a thürin-
giai udvar. Fényes, gazdag hozományát felélték, 
ennek hiányában pedig nem engedhetik vissza ha-
zájába. 

Még élt a férje, mikor a rendkívüli tulajdon-
ságokkal megáldott asszony mellé vezérlik Mar-
burgi Konrád domonkos rendi szerzetest. A férfi 
koldusszegény, nincs semmije. Valószínű, ez az 
oka, hogy a jólelkű királylány maga mellé veszi 
gyóntatójának. Gondosan megtervezett akció lehe-
tett ez Erzsébet ellen, amelyben férje családja, a 
domonkosok és minden bizonnyal a pápa is szere-
pet játszott. A cél: pusztítani Árpád örököseit, 
bármi áron. Konrád hatására a férjével határtalan 
boldogságban élő Erzsébet furcsa szokásokat kez-
dett felvenni: éjszakánként felkelt férje mellől 
imádkozni, vezekelni. A vezeklések Konrád bruta-
litásának megnyilvánulásai: Krisztus nevében 
büntet és szolgáltat igazságot egy olyan asszony 
fölött, akinek életét a családjáról, a szegényekről, 
elesettekről, betegekről való gondoskodás tölti ki. 

Lajos halála (1227) után addigi otthonában 
nem maradhat. Kolostorba vonulását valószínű, az 
gátolhatja, mint a Magyarországra térését: hozo-
mány nélkül nem kérheti felvételét. Bánatában a 
„Világban élő nővérek” sorsát választja, akiknek 
„élete a legmegvetettebb”. Akik kétkezi munká-
jukkal teremtik meg létük fenntartást, mélyen val-
lásosak és gondoskodnak a rászorulókról. 

A világban élő nővérek – vagy ahogy nem 
sokkal később (1274) Tournai Gilbert ferences 
rendi szerzetes írja róluk: „Vannak köztünk nők, 
akiket fogalmunk sincs, hogyan hívjunk, szokvá-
nyos nőknek vagy apácáknak, mert sem a világ-
ban nem élnek, sem azon kívül”, akiknek a XIII. 
században terjedt el mozgalmuk Németalföld terü-
letéről. 
 

A Pallas Nagylexikon címszava szerint: 
„Beghinák neve alatt olyan jámbor nők értendők, 
kik bár nem tettek szerzetesi fogadalmat, mégis 

külön helyeken laktak kisebb házakban, legtöbb-
nyire kettesével és kezük munkájával, betegápo-
lással, v. más hasznos foglalkozással tartották fenn 
magukat. Belgiumban léptek fel, valószínűleg a 
XII. sz.-ban, és csakhamar, különösen a keresztes 
hadjáratok idejében, elterjedtek egész Európában, 
Francia–, Olasz– és Németországban. Ami szerve-
zetüket illeti, mint már fennebb érintettük, nem 
tettek szerzetesi fogadalmakat, férjhez is mehet-
tek; minden egyes udvarnak megvoltak külön sza-
bályai, ruházatuk a legegyszerűbb volt, legtöbb-
nyire olyan, mint az illető tartománybeli pórnőké, 
azonban minden háznak megvoltak a ruházatban 
saját színei, barna, szürke v. kék, ezenkívül fejü-
kön fehér fátyolt viseltek. Később általánosan a 
fekete szín kapott lábra. Elnevezésüket illetőleg 
nagyon eltérők a nézetek. ...valószínűbb, hogy a 
beghinák Lambert le Beghe, lüttichi híres hitszó-
noknak köszönik létezésüket, aki 1180 körül ala-
pított Lüttichben (tekintettel az akkor ott uralkodó 
erkölcstelenségre) egy ilyen beghina-udvart...” 
 

A középkorban két út állt a nők előtt: aut 
maritus aut murus – vagy férfi vagy fal (zárda). 

Akik férjhez mentek nem a boldogságot talál-
ták meg a házasságban. Erzsébet boldog lehetett, 
hogy a politikai érdekből megkötött házassága 
szerelemmel teljesedett ki. A germán népek há-
zassági szokásairól Tacitus (kb. Kr. u. 55 – kb. 
120) ezt írja: „...a feleség reménye és óhajtása egy 
időben ér véget. ... egy férjet kapnak, mint aho-
gyan csak egy testet és egy életet, hogy azon túl 
megszűnjék gondjuk, ne tartson tovább vágyako-
zásuk, és ne annyira a férjet, mint inkább a 
házasságot szeressék.” 

 

A germánokról még azt mondhatjuk, barbá-
rok, és azóta sok minden változhatott szokásaik-
ban. Igen, változott. A barbárok keresztények let-
tek. A keresztény egyház négy okát és célját látja 
a házasságnak: 

 

1. gyermeket nemzeni, 
2. az érzéki vágyaktól megszabadulni, 
3. egymást tanáccsal és tettel támogatni, 
4. békeséget szerezni. Vagyis a béke érdeké- 
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ben az apa adja feleségül lányát az ellen-
ségének. 
A változás mértékét döntse el ki-ki saját ma-

ga, figyelembe véve, hogy Tacitus korában nem 
kellett az egész világnak germán szokás szerint 
élni, bár a világ folyamatosan haladt ez irányba, a 
végeredményt pedig ismerjük. 
 

Azok a nők, akiket Gilbert említ, egy har-
madik utat választottak. Ők a beginák. Akik vagy 
férjhez se mentek, vagy özvegységük miatt fordul-
tak a köztes lét felé, vagy férjük beleegyezésével 
éltek Istennek szentelt életet. (Az Istennek szen-
telt élet mindig szexuális megtartóztatást jelent.) 
 

 A keresztény vallásban a harmadrendbeli 
szerzetesmozgalmak megjelenésével előtérbe ke-
rült egy addig homályos terület: a Szentlélek Biro-
dalma, ahol „nincs többé... férfi vagy nő, mert 
mindannyian egyek lettek Krisztus Jézusban”. 
(Galatákhoz írt levél, 3:28.) 
 

 A természetfölötti, spirituális világban a nő 
számára is lehetséges lett közvetlen kapcsolatba 
kerülni Istennel úgy, hogy megkerülhették a fér-
fiak uralta egyházi világot. (A spirituális világ ter-
mészetfeletti világ. Misztikus világ. A misztika Is-
ten tapasztalati megismerését jelenti. Magja min-
denkiben megtalálható. Ahhoz, hogy valaki elér-
hesse, felfelé kell emelkednie, nem lefelé eresz-
kedni a lét mélységeibe. A Fény – Léleknek és 
Szellemnek ősi szimbóluma – felülről érkezik, s 
eloszlatja a felszíni tudat és értelem homályát. – 

Írja Várkonyi.) 
 Spirituális erő mindenkiben lakozik, aki kap-
csolatban áll az Istenséggel. 
 

 A begináktól tanultak a kor misztikusai: He-
inrich Seuse, Jan van Ruusbroec és Eckhart mes-
ter is. Férfiak tanultak nőktől, és nem fordítva! 
 

 Az akkoriban már működő és a frissen ala-
kult szerzetesrendek pártfogolták ugyan a női val-
lásosságot, de nem voltak felkészülve az életmód-
jukat követni kívánó nők tömegeinek kezelésére. 
A ciszterciek szabályzatukban világosan kijelen-
tették, hogy a nőket mindenáron kerülni kell. A 
premontreiek rokonszenveztek kezdetben a laikus 
nők részvételével. Alapítójuk, Xanteni Norbert – 
aki magyar származású volt – engedélyezte a nő-
véreknek, hogy irgalmas cselekedeteket végezze-
nek a világban. (A többi, szerzetesrend mellé ala-

pított klastrom szigorú szabályai nem tették lehe-
tővé még azt sem, hogy a fogadalom letétele után 
kilépjenek a kapuján.) Utóda azonban a szemlé-
lődő élet előtérbe helyezésével eltávolította őket a 
rendtől. Kizáró politikája következményeként ren-
geteg nő marginalizálódott az egyházi életben, aki 
elhivatottnak érezte magát Krisztus követésére. 
Ennek okai abban keresendők, hogy voltak, akik 
nem tudtak elegendő hozományt adni a klastrom-
nak, (ez az életforma tehát csak főrangú nők ki-
váltsága volt), vagy nem akarták vállalni a fogada-
lommal járó kegyetlenül szigorú követelményeket. 
 A beginák előfutárai tehát a premontrei apá-
cák voltak. Megszüntetésükkel és sajátságos hely-
zetükből kifolyólag arra kényszerültek, önmagukat 
hatalmazzák fel, hogy közvetlenül beszélhessenek 
Istennel az Ő eszközeként. 
 

Az első beginának tekinthető nő Marie 
d'Oignies (1177-1213). 

Szülőföldje Liége németalföldi egyházmegyé-
je, a premontrei rend otthona. 

Marie Szt. Ferenc kortársa, sok tekintetben 
női hasonmása. Lemondott gazdagságáról, szigorú 
aszkézist gyakorolt, s egyike volt az első nőknek, 
akik megkapták a stigmákat. Eredetileg házas 
volt, de meggyőzte férjét, hogy vele együtt önmeg-
tartóztatásban éljen. Ezután mindketten egy lepra-
kórházban dolgoztak. (Az önmegtartóztatás már 
évszázadokkal előtte is divat volt, aminek követ-
keztében nagynevű családok haltak ki utód nél-
kül. lsd. Szt. Imre herceg.) 
 

 Szoros kapcsolatban állt a domonkosrendi 
Jaques de Vitry szerzetessel. Életrajzát – vita-ját 
is ő írta meg. Viszonyukban megfigyelhető a ket-
tősség, amely a férfi-nő kapcsolatot jellemezte, és 
először Szt. Jeromosnál figyelhető meg: miközben 
a női nemet, mint egészet megvetették, közeli ba-
rátságokat ápoltak nőkkel. A nők erkölcstelensé-
gét Tertullianus (155/160-220) robbantotta ki, aki 
Évát és a női nemet tette felelőssé az ember bu-
kásáért. Erkölcstelensége mellett intellektuálisan 
is gyengébb nemnek tartották. Ezt a „gyengébb 
elme” ideát Szt. Ágoston (354-430) hangsúlyozta 
ki: „a férfiak megfigyelték a természetes rendet, 
mely szerint a nőknek szolgálniuk kell a férfiakat, 
és a gyermekeknek a szüleiket, mert az az igaz-
ságos, hogy a gyengébb elme szolgálja az erő-
sebbet.” 
 



MAGYAR BÖLCSELET KÖZÉPKOR 

 39

 A szerzetesrendek is potenciálisan fertőzőnek 
tartották a női nemet. Szt. Ferenc zárdában he-
lyezte el segítőjét, Klárát, mert a nőket financi-
álisan és spirituálisan is fertőzőnek tartották. A 
nagy sivatagi kivonulások is a démonok, kísérté-
sek képében megjelenő nők ellen történt. Bár a 
sivatagban nők is éltek nem kis számmal, akik 
viszont nőiességüket olyannyira megtagadták, 
hogy a kivonulásukkor férfiruhát öltöttek, és oly-
annyira csúfították magukat, amennyire bírták. 
Ráadásul ebből még erényt is kovácsoltak. (A kí-
sértések előli elbujdosás során meg kell jegyez-
zem, az ember bárhová megy, magát viszi, fizika-
ilag a távolság nem oldja meg a bennünk levő 
problémákat, maximum elodázza a velük való 
szembenézést...) 
 Ezek a nők szerzetesnők, „sivatagi anyák”, 
„ammák”, nem beginák! 
 

 A furcsa ellentmondás feloldására de Vitry 
bevezette a „Szent Nő” megkülönböztető jegyet. A 
Szent Nő rendkívül jámbor, és utálja testét. 
 Itt azért némi ellentmondás tapasztalható a 
vita írója és a beginák önmagukról kiállított képe 
között. A beginák nem osztották a test megveté-
séről rájuk ruházott képet. 
 

 Magdeburgi Mechtild így írt a testről: 
 

Ne vesd meg testedet! 
Hisz ugyanúgy biztonságban van 

A lélek testében, 
Mint a menyországban – 

Bár nem olyan bizonyosan. 
 

 A beginák abban is mások voltak a többi val-
lásos elhivatottságot érző nőnél, akik elsősorban 
kereszténynek tekintették magukat és csak má-
sodsorban nőnek, hogy mindvégig nőnek látták és 
láttatták magukat. Azzal, hogy sem a feleség, sem 
az apáca identitását nem vállalták magukra, ké-
pesek voltak a kettő legkívánatosabb jellegzetes-
ségeinek asszimilálására. 
 

 Főleg azok után, hogy Clarvaux-i Bernát, 
legfőbb támogatójuk az „Énekek éneke” ószö-
vetségi könyve alapján az egyén és Isten között 
fennálló kapcsolatot egy emberi menyasszony (lé-
lek), és egy mennyei vőlegény (Krisztus) spiritu-
ális házasságaként allegorizálta. A Krisztus meny-
asszonya spirituálisan szexuális, fizikailag aszexu-
ális szerep. Erre már rímel a beginák azon vallo-

mása, hogy a nemi megkülönböztetések földiek, 
világiak és időlegesek. 
 A spirituális házasság jelenik meg Antwerpe-
ni Hadewijch (kb. a XIII. sz. közepe) munkáiban. 
A középkor nem volt prűd. Hadewijch munkáiból 
nyílt erotika olvasható ki. Ő volt a Németalföld 
legkorábbi anyanyelvi prózaírója. Ezen kívül is-
merte a latin nyelvet, a retorika szabályait, a nu-
merológiát, a ptolemaioszi asztronómiát, sokat az 
egyházatyák közül, s a legtöbb kanonikus XII. 
századi írót. 
 

 Kortársával, Magdeburgi Mechtilddel (1212-
1281/1301) az isteni inspiráció edényének tekin-
tették magukat. Eksztatikus látomásaikból és a 
lélek karizmájából nyertek felhatalmazást arra, 
hogy Isten nevében beszéljenek. Ezáltal voltak 
képesek figyelmen kívül hagyni és meghaladni a 
kor nőgyűlölő teológiáját. 
 Mechtildet egész életén keresztül üldözték a 
dominikánusok. Azt még elnézték a nőknek, hogy 
prófétáljanak, de hogy hirdessék is látomásaikat, 
megbocsáthatatlan bűn volt. Főleg, az, hogy az 
erkölcstelen egyháziakat és politikusokat „farka-
sok”-ként és „farizeusok”-ként szidalmazta. Pár 
évig egy begina-közösséget vezetett. 62 éves ko-
rára sikerült az inkvizíciónak megtörni, s bezárni 
a helftai kolostorba, a német hitbuzgalom köz-
pontjába. 
 

 Ezeket a nőket üldözték misztikus képessé-
geik, látomásaik miatt – mondván: eretnekek, és 
önállóságuk miatt is. A beginák nem függtek sen-
kitől és semmitől: se férjtől, se apától, se paptól. 
„Gazdaságilag” függetlenek voltak. Két kezük 
munkájából, főleg szövésből tartották fenn magu-
kat. A klérusra nézve mindenképpen veszélyesek 
voltak, elhallgattatásukra két módszerük volt: 
vagy kolostorba zárták, vagy máglyán elégették 
őket. 
 

 Ez lett a sorsa a francia Marguerite Porete-
nek is. Az egyszerű, megsemmisült lélek tükre 
írásában, 7 szakaszban írja le a lélek felemelke-
désének útját az Istennel való egyesülésig. 
 Marguerite nyomatékosan antiklerikális volt. 
Azt állította magáról, hogy tudomása van egy lát-
hatatlan, ideális, olyan „szabad és egyszerű 
lelkek”-ből álló egyházról a spirituális világban, 
akik arra hivatottak, hogy megítéljék a Földön 
alapított „kis egyházat”. 
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 Az írás nem elégítette ki, vándorolt, prédikált 
– ami ugye csak bizonyos szerzetesrendek és a 
papok joga –, terjesztette könyvének anyagát. 
Kapcsolatba hozták az abban az időben működő 
Szabad Szellem mozgalom eretnekségével. Két íz-
ben is az inkvizíció elé hurcolták, de mivel mind-
végig kitartott hite mellett, s azok közé tartozott, 
akik spirituális jogukat az autonómiára és a moz-
gásszabadságra mindvégig fenntartották, börtönbe 
vetették, majd máglyán elevenen elégették. 
 

 1312-ben, két évvel Marguerite Porete elége-
tése után V. Kelemen pápa a bécsi zsinaton nyíl-
vánosan elítélte a begina életmódot. Dekrétumban 
rótta meg őket, mert nem tettek engedelmességi 
fogadalmat és nem követtek jóváhagyott szabály-
zatot. 
 

 Említésre került, hogy ezek a nők különleges 
ruhát hordtak, s „mint az őrültek” a Szenthárom-
ságról és az Isteni lényegről társalogtak. Az egy-
házzal ellentétes véleményeket terjesztettek, s a 
szentéletűség látszatával megtévesztették az egy-
szerű embereket. 
 

 A következmény: megkezdték a beginaházak 
felszámolásait. 
 

 Óriási ellenállás védte azonban a nőket, ezért 
1318-ban XXII. János pápa megpróbálta tisztázni 
a „jó” begina fogalmát. Eszerint a jó begina az a 
nő, aki otthonában marad, és nem disputál Szent-
háromságról. Tehát a jó begina nem begina. 
 

Három lehetőségük maradt azoknak, akik 
továbbra is beginaként szerettek volna élni: 
 1. Csatlakoztak valamely meglévő szer-

zetesrendhez, ahol a bezártság miatt 
spontaneitásukat vesztették. 

 2. Maradhattak a beginaházakban szigo-
rú felügyelet és szabályzatok betartása 
mellett. Az apácákhoz hasonlóan, még 
az utcára sem léphettek feljebbvalójuk 
engedélye nélkül. 

 3. Eretnekként máglyán elégették őket. 
 

 1330 utánra a beginamozgalom tartalmát ve-
szítette, és csak felszíni formájában emlékeztetett 
hajdani dicsőségére. 
 A férfiak mitikus tudatába azonban mélyen 
beleágyazódott a spirituális hajlamú nőktől való 
félelem. 

 A nők – akik Russell szerint – a középkor 
legeredetibb misztikusai közé tartoztak, megza-
varták, sőt megrémítették a férfiak dominálta 
rendszert. 
 A beginák üldözésével indult el az a folya-
mat, amely a boszorkány eretnekségben csúcsoso-
dott ki. 
 Az önállósággal, tudással rendelkező nők fé-
lelmetes ellenségekként jelentek meg az inkvizí-
ció – amely ebben a korban a dominikánus rend-
del volt egyenlő – előtt. Évszázadokkal később a 
klérus azt hozta föl mentségére, hogy minden 
esetben világi bíróság döntött az eretnekek, így a 
boszorkányok sorsáról is. Felkutatásuk, az ellenük 
való vád emelése azonban az „Úr Kutyái”-nak 
feladata volt. 
 A dominikánusok kezdetben kolduló szerze-
tesrendként alakultak, de nagyon rövid idő alatt 
megkaptak a pápától a prédikálás jogát. A követ-
kező lépésben pedig a középkori egyetemek (Pá-
rizs, Bologna, Oxford) teológiai fakultásának veze-
tését. Az ideológia az ő kezükben összpontosult. 
Tovább folytatták azt a szellemi hadviselést, amit 
Benedek a bencés rend szabályzatának kidolgozá-
sával megkezdett. (Montecassinói kolostorából ki 
sem mozdulva, a szellem erejével, a latin nyelvet 
eszközként felhasználva a bukott Római Birodal-
mat újra felvirágoztatta. Európa barbárnak és po-
gánynak nevezett fejedelmei önként, jócselekede-
tükről meggyőződve hajtották igába fejüket. Amit 
a római légióknak harccal nem sikerült megsze-
rezni, mert a barbárok még harciasabbak voltak, 
azt Benedek vezetésével elvégezték a hit nevé-
ben.) 
 Dominikánusok találhatók a beginák mellett 
is, mint erkölcsi pártfogók, felügyelők. Az egyik 
legbrutálisabb domonkos inkvizítor Árpád-házi 
Szt. Erzsébet „lelki támasza”: Marburgi Konrád. 
A domonkos rend tagjaihoz tartozott Aquinói Szt. 
Tamás és Albertus Magnus is. 
 Ez a kor Európa nyugati felének legsötétebb 
időszaka. Jelzőjét saját történészeitől kapta, akik 
Magyarországra is szerették volna rávetíteni ezt a 
sötétséget, s amely folyamat mind a mai napig 
tart. 
 

 Ezzel szemben a valóságban nagy királyaink 
idejében virágzott az ország. A magyar királyok-
nak soha nem voltak hűbéresei, hanem familiá-
risai, ami óriási különbség. Családtagnak tekin-
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tették szövetségeseiket, mert ismerték fontosságát. 
A szolga cseléd. A családhoz tartozik. Mindenki 
tudta, hol a helye, mi a szerepe, s az én bol-
dogságát élvezte a nemzet. 
 A férfi férfi volt, Úr. A nő nő, Úrnő. Nem 
alávetettjei egymásnak, hanem egymás kiegészí-
tői. Életüket nem az álszeméremre és álerkölcsre 
építették. Kölcsönös tiszteletre, megbecsülésre, és 
igaz keresztényi megbocsátásra. Mátyás király 
egyik mondájában az öreg ember válasza Mátyás 
köszönésére, miszerint: „Tisztességgel, öreg!” a 
válasz: „Köszönöm az asszonynak!”. A király kí-
séretében a csodálkozó urak ezt nem értették, meg 
kellett magyarázni: Az asszony mossa rá a ruhát. 
Márpedig a tiszta ruha tisztesség, és ezért köszöni 
az asszonynak. A tisztaság – tisztesség. Ezt még a 
szegény öregemberek is tudták. Ők tudták csak 
igazán! 
 A Grimm-testvérek által lejegyzett Rigócsőr 
király mesében ezzel szemben azt látjuk, hogyan 
kell megalázni, betörni, alkalmazkodóvá tenni egy 
feleséget. Szó sincs tisztességről, tisztaságról, csu-
pán a fizikai erő megnyilvánulásáról, megfélem-
lítésről. 
 A Grimm testvérek írták le A libapásztorlány 
történetét is. Dr. Gyárfás Ágnes felfedezte a pár-
huzamot a táltos lovon vőlegényéhez induló arany-
hajú királykisasszony és Erzsébet között. A gonosz 
Konrádkában, aki elárulta az öreg királynak a ki-
rálykisasszony titkát, írása nyomán felismerhet-
jük Marburgi Konrádot. További kutatásainak 
eredményét kíváncsian várva, bizonyára további 
titkok nyomára vezet bennünket. A Grimm-mesék 
nagy része, mint írja és tanítja, a középkor tör-
ténéseit foglalják mesei köntösbe, szemben a ma-
gyar népmesék archaikus voltával. 
 Magyarországon nem volt jellemző főúri lá-
nyokat zárdába küldeni. Árpád-házi Szt. Margit 
fogadalomtétele inkább kivételes, mint általános 
jelenség egyik megnyilvánulása. Rövid életében 
élte fénykorát a margitszigeti (előtte Nyulak–szi-
geti, a korban Boldogasszony–szigeti) domonkos 
kolostor. Margit sorsának lelki megközelítésével 
még adósak vagyunk, beleértve a domonkosok ne-
velési módszereit is. 
 Rövid ideig élvezhette azonban a rend azokat 
a kiváltságokat, amelyekkel a királykisasszony 
miatt nyert el magának. Amikor Margit nem ment 
férjhez Ottokárhoz, apja, IV. Béla a domonkosokat 

okolta, és minden adományt megvont tőlük, és 
inkább a ferences rendnek ajándékozta. Halála 
után is a ferenceseknél nyert végső nyugodalmat. 
Margit halála után főúri körökben már ismét nem 
volt szokásban a lányokat kolostorba záratni. Rö-
vid időn belül német származású pesti és budai 
polgárlányoknak lett lakóhelye a Margit-szigeti 
klastrom. 
 Sőt, a férfiak is ritkán lettek a nemesi réteg-
ből az egyház szolgái. A magyar főpapi réteg – 
amely szintén sokkal kisebb létszámú a nyugatival 
szemben – főleg a városi polgári rétegből, és nem 
ritkán a jobbágyság soraiból került ki. 
 Magyar begina mozgalomnak nincs nyoma a 
történelemben. A magyar nők nem éltek köztes 
létben. 
 Voltak persze beginák Magyarországon is. El-
sősorban azokban a városokban (Esztergom, Óbu-
da, Bártfa, Eperjes, Nagyszombat stb.), ahol ide-
gen – német flamand – telepesek éltek. Ezeknek 
az iparosoknak lányainak, özvegyeinek ez a sors 
jutott. Természetesen nem a régi, klasszikus ér-
telmében élték meg sorsukat, hanem amelyben a 
beginaságot fennmaradni engedélyezték, szigorú 
szabályzat és „semmi disputálás a Szenthárom-
ságról” égisze alatt. 
 Ami a németalföldi beginákkal közös voná-
suk, hogy nem jó szándékukból csatlakoztak a kö-
zösséghez. A korabeli céhek igen szigorú szabá-
lyokat tartattak be tagjaikkal. 
 A legény, amíg nem lett mester, nem háza-
sodhatott. A mesterré váláshoz pedig nem volt ele-
gendő a szaktudás megszerzése, igen komoly 
anyagi feltételeket is teljesíteni kellett. A munkák 
elosztását és a – csúnya, mai szóval – piaci része-
sedést szintén az adott céh szabályzata szerint 
osztották föl. Ez pedig nem tette lehetővé a meg-
gazdagodást, igaz, a teljes elszegényedést sem. 
 

 A potenciális férjjelöltek száma ezzel igen-
csak megcsappant. 
 Következésképpen a lányok és az özvegyek a 
zárda vagy a beginaság közül „választhattak”. 
 

 Az inkvizíció Magyarországon nem a tévta-
nítókat, eretnekeket, és beginákat üldözte. Magyar 
ember nem tudta magáévá tenni ezt a fajta vallási 
buzgóságot. Megfértek egymás mellett, mert a ma-
gyar ember elfér a határtalanságban. 
Az üldözöttek a régi tudás őrzői, tudói, tanítói let- 
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tek. A sámánok. A Kassai Kódexben fennmaradt 
sámán-perek jegyzőkönyvei a domonkosok (ál)hit-
buzgalmának tanúi. Tűzzel-vassal irtották, ami 
ősi, és égették el máglyán azt, aki ezt a tudást 
őrizte. Munkájuk megismételte az ószövetségi Bál 
papok üldözését. Érdekessége a jegyzőkönyvek-
nek, hogy senki nem vallott a sámánok ellen. Sen-
ki magyar ember. Kivétel a Boldogasszony-sziget 
4 német származású beginája: vallomásuk alapján 
elítéltek és bezártak két sámánt. (A szigeten élt 
begina közösség, a premontreiek temploma mel-
lett.) Csak Margit, és testvére, V. István király 
közbenjárására szabadultak. 
 

 Magyar embernek a bezártság, szabadságá-
nak korlátozása, az értelmetlen rendszabályok be-
tartása nem természetes tulajdonsága. 
 A magyar ember nem hányja magát, meg-
találja helyét a Nap alatt. 
 Nem diktátorkodik. 
 Nem kormányoz a háttérben. 

 Nem akar szuggesztíve hatni. 
 Nem hangsúlyozza túl magát érzelmileg, nem 
akar a szívekre hatni, nem hajszolja magát hipo-
mániába, depresszióba. (Karácsony Sándor) 
 A magyar ember csuda módon a reális való-
ság fölött lebeg, és hipp-hopp, ott terem, ahol 
akar... akár az üveghegyen is túl. Teszi ezt a saját 
akaratából, tisztességéből és éli meg nap mint 
nap, a maga örömére. 
 

 Ilyen messzire kanyarodva a begináktól még-
is jobban megértjük, miért volt szükségszerű, hogy 
józan gondolkodású nők szélsőséges életet kény-
szerüljenek megélni. Az igazságot kimondani még 
a misztika köntösébe csomagolva sem lehetett 
büntetlenül. A beginaság volt számukra a kitörési 
lehetőség egyéni életükben, s lett széles körű ha-
tása a világ sorsának alakulásában. És ahogy a 
teremtett világban sok minden bepiszkolódik, el-
romlik egy idő után, úgy ők sem kerülhették el 
sorsukat. 
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A BEGINA SZÓRÓL 
 

 

 A begina szó eredetét is kutattuk. Idegen 
eredetűnek fogják fel a magyar források (TESZ 
Értelmező szótár, Idegen szavak szótára stb.). Mi 
azonban tudjuk, hogy minden idegen szó – gyök-
rendszerében – visszavezethető egyetlen alapszó-
kincsre. Ennek elemei benne vannak az élő ma-
gyar nyelvben, s történeti előzménye megtalálható 
a folyamközi turánok képjel-írásos emlékanyagá-
ban, a táblák, pecséthengerek stb. felirataiban, 
(TUR-ÁN) továbbá a fáraók korát megelőző pira-
misszövegekben (Borbola J.). 

Így tehát a világ szókincsét egyetlen elő nyelv 
és két holt nyelv ismeretében a gyökerekig fel 
tudjuk tárni. A begina szó őselemeinek kiderítése, 
mégis fogas kérdés volt és közösségünk együttgon-
dolkodásának eredményeként vált világossá, mint 
korábban a Tatárlaki korong olvasata. 
 A Tatárlaki korongot Dr. Záhonyi András és 
Nagyné Dr. Fülöp Krisztina közreműködésével 
fejtettük meg. 
 A b e g i n a  szó értelmének kiderítése 
Detrich Attila, Krizsai Mónika és Tibold Makk 
Szabina hallgatóink együttgondolkodásának ered-
ménye. 
 A beginák szürkés-zöld ruhája egy speciális 

színárnyalatnak is nevet adott, ez a b é z s . Ez a 
francia-flamand szó a magyar Bezsi, Bözse becé-
zésre vezet, így hívjuk az Erzsébeteket. Ez sors-
szerű. A magyarság nagy szentje, a kis, négy éve-
sen idegenbe szakadt Bözséből Erzsébet nagy-
asszonyon át a megszentülésig minden élethely-
zetben mintát adott Európa asszonyainak. Megélte 
a beginák szorgalmát, napi munkásságon alapuló 
rendezett életét, olyan szinten, hogy a látogatóba 
érkezett magyar gróf – látva, hogy komornái köré-
ben fonogatott – felkiáltott: 
 – Hiszen ez egy begina! 

Megélte a beginák kitaszítottságát, amidőn 
gyermekeivel együtt el kellett hagyja Wartburg 
várát, s mint a párja vesztett madár, otthontalanná 
vált. 

Önként felvette a beginák önmegtartóztató 
életmódját. Férje elvesztése után, 20 évesen, fér-
fira nem nézett s csak a szegény gyermekek neve-
lésének és a szegények ápolásának szentelte éle-
tét. 

Így, sok más attitűd mellett a begina léthez is 
mintául szolgált, s a b é z s  ( b e i g e )  szóhoz 
neve becéző formájával hozzájárult. 

Detrich Attila a begina szót – feltételesen – a 
beginnen: kezdeni igéből látta eredni, amikor a 
beginák kezdeményező készségére gondolt. Ehhez 
hozzájárul az angol létige hasonló gyök-kombiná-
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ciója. Ezáltal, a kezdeti, ősi anyaistennői lét, mint 
női életforma ködlik elő. 

Erre utalt Krizsai Mónika, aki a begina szót a 
női nemi szerv vulgáris, de nagyon régi megneve-
zésével párosította (vagina). 

A begina kezdő gyöke a be egyszerre jelenti a 
behatolás esélyét, lehetőségét és a bezárkózást, s 
ez az értelmezés akkor válik k é p p é , ha a bézs 
szó leírt formáját a beige-t vesszük vizsgálat alá. 
Így jutunk a 

beigli (kerekded kalács, felgöngyölt tölte-
lékkel, középen lyukkal) 

beigl kerek, főtt-sült perec, középen lyuk-
kal) 

bógni (kör alakú korcsolyával csinált for-
ma a jégen, középen üres) 

szavakhoz, a Világmindenség, az anyaság, a női-
ség tartalmához és formavilágához. A kezdethez, 
az ősállapothoz. Erre, betűszerint Tibold Makk 
Szabina mutatott rá. 
 Ehhez járul az ina gyök a folyamközi turánok 
Ina-na istennőjének alapgyöke, mely a magyar 
Anna szóban és a női nemi szerv két ismert szavá-
ban él, mint keleti hagyomány. 

A begina szó tehát értelmezésünkben a Világ-
mindenség női lényegét jelenti, a kezdetet, a ke-
rekdedséget, a befogadást. A szó elemzése szinte 
példatára az európaivá vált szavak elemzésének, 
amelyek eredete, értelme az ismert hangtani 
elemzéssel megfejthetetlen, csak a turáni gyök-
szavak útján kikutathatók, s fejthető meg etimo-
lógiájuk. 
 Szólnunk kell még a benigna lét tartalmi mo- 

tivációjáról a jóságról 
 A begina szó játékosan benignaként is olvas-
ható. A benignus-a-um latin szó és jóságos, jósá-
gosság a jelentése. Ez volt a mindenkori begina 
lét tartalmának lényege: a jóság gyakorlása, mint 
a legszebb női erény. Ez az erény hatotta át 
Árpád-házi Szent Erzsébet lelkét, mikor adako-
zott, mikor gyógyított, mikor gyöngéd kézzel meg-
fürdette a foszlott ruhájú, beteg koldust. 
 A jóság spontaneitása női tulajdonság. A nők 
számára jónak lenni természetes dolog, az jelent 
gondot, ha társadalmi konvenciók miatt ez az 
erény nem gyakorolható. A begina életforma ki-
zárja a visszahúzó társadalmi elvárást, a „rangjá-
nak élő női” magatartást és engedi, hagyja a be-
nignitás kiáradását, a jóság burjánzását, az Ina-
naság földi megvalósulását. 

(Szerk.) 
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Fodor András József 
 

TEMPLOMOK ÉS ANGYALOK ADVENT KÖRNYÉKÉN 
kék, piros, fehér és lila – az angyalaim kara 

 

 
A kereszténység előtti ősi hitvilágról nem sokat 
tudok, de Rostás László előadásai elég indíttatást 
és valamilyen keretet adtak ahhoz, hogy elindul-
janak gondolataim és bele rendeződjenek egy iste-
nes rendbe. Arról szeretnék írni, hogy milyen el-
képzeléseket, érzéseket ébresztettek bennem az 
előadótól hallottak, amik elindítottak egy úton a 
saját belső hitem felé, teljesebbé téve, és mélyítve 
azt. 
 
Először is vegyük sorra azokat a sarokpontokat, 
amikre építettem gondolataimat: 
 
• Az előadásokon elhangzottak szerint a táltosok 

sátra és a család tere hasonló szerkezetben 
rendeződött. Ezek szerint fent az Atya-AGA a 
családfő, két oldalon a gyermekek fiúk-leá-
nyok IGA-IGE, lent az asszony EGE. Működé-
sében a gyermekek, mint még kialakulatlan 
emberek kettősége, nem szimmetrikus leké-
peződések, irányultságban fekete és fehér, 
lent és fent, menny és pokol.... a még fejlődő 
elemek. Középső tengelyben viszont csak tü-
körszimmetrikus, vagy megállapodott, beállt 
princípiumok az Atya, Anya és a metszés-
pontban IGI a Tűz a középpont a rendezője. A 
család, az otthon oldalán ezek az elemek már 
megfigyelhetően működnek. A kapu őrzője az 
asszony, aki nem ült le az asztalhoz, mindig 
mozgásban volt (szolgált, szaladgált), de aláza-
tában védte a családot, hiszen az ajtón csak 
rajta keresztül volt bebocsátás. Ha Ő nemet 
mondott nem volt mód a belépésre. Az otthon 
egy szakrális teret képezett le mely egy szabá-
lyos nagy kereszttel jeleníthető meg. A sátor 
alakja kör, tehát érthető az egyenlőszárú ke-
reszt kör foglalatban miért fontos szimbólum a 
kereszténység előtt. 

 
A táltos sátrába nem léphetett be senki csak a 
„kiválasztottak”, a „hívők” kint várakoztak a 
szertartás alatt. Sajnos nem olvastam erről 
még semmit, de valószínű számomra, hogy a 

táltos mellett kellett lenni egy ASSZONY-
NAK, aki megvédte a kaput és a testet. 
 

• Vízöntő-paradoxon Pap Gábor szerint értel-
mezve. 
 
A számomra lényeges pontok a következők. A 
Vízöntő, mint elem testisége nem jelenhet meg 
saját helyén, mert mint egy kitüntetett levegős 
elem szétárad a Halakra és a Bakra. Fontos itt 
megjegyezni ezért nincs megfogható testisége 
az Oroszlánnak, amit természetesen csak a 
Halakban és a Bakban próbál megélni-látni, 
de valójában ott sincs. Ezért érthető, ha elfo-
gadjuk, hogy az Oroszlán jelenti a zodiákus-
ban a teremtő erőt (isteni jelen valót), és talán 
ezért a korai istenábrázolásokon nincs ár-
nyéka az Úrnak... aki sosem létlétlétlétezett (nincs 
teste, sokáig nem volt szabad ábrázolni, az 
iszlámban most is tilos), hanem mindig vanvanvanvan 
(nincs ideje). 
A Vízöntőben szétáradó hullám kétirányú, egy 
a Halak, egy a Bak felé. Számomra ez a Ha-
lakban az ítélet, a Bakban, pedig a teremtés 
ideje. Az ítélet ideje a Halakban a Vízöntő, 
majd Ikrek és végül a Mérleg dimenzióval 
keveredik. Tehát Jézus megszületik a Halak-
ban, Vízöntő hatásban. Mit jelent itt a Víz-
öntő? 
Jézus 30 évesen János által megmeríttetik a 
Jordán vízében. Ez később fontos lesz, hiszen 
itt nem Jézus tisztult meg, hanem Jézus isten-
teste által a föld vizei megtisztultak, megszen-
telődtek. További fontos meglátás, hogy a Víz-
öntőben egy időszakadék alakul így ki, ami itt 
negatív, az valahol a Szűzben időnyúlást okoz 
(szerintem, ami csak egy teória a részemről, a 
kitüremkedése az időnek az Oroszlán magas-
ságában volt a teremtéskor, mint ahogy a föld 
tengelye is a Draco csillagképen állt, majd 
mozdult át a sarkcsillagra... – ez utóbbit Gyár-
fás Ágnes előadása alapján gondolom –) 
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• A harmadik kiindulási pont már egy saját el-
képzelés a zodiákusról. Számomra ez egy két-
dimenziós leképezése a Világmindenségnek, 
ami térbeli, mely magába hordozza és megér-
teti létünket és a teremtést. Megmagyarázza 
nekem mit jelent a Négyesség a Hármasság és 
a Kettősség. 
 
A zodiákusban négy elem van: 
 
TŰZ Oroszlán – Kos – Nyilas 
 

 Ember feletti, Isten 
 

LEVEGŐ Ikrek – Mérleg - Vízöntő 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
VÍZ Halak – Skorpió – Rák 
 

 Emberi, a földi 
 

FÖLD Bak – Bika - Szűz 
 

Ezek trigonális helyzetben állnak, vagyis a 
legbiztonságosabb, legstabilabb állapotban. 

Számomra az isteni, teremtő szint a TŰZ, az 
angyali szféra az emelkedés szintje a LEVE-
GŐ, a teremtett anyagi világ a FÖLD és a VÍZ. 
Tehát van négy elem (4), két részre osztott égi 
és földi, emberi világ (2). Az égi szféra (is-
teni) további két részre osztható szellem és 
lélek TŰZ és LEVEGŐ (3). Ha a két fő állást 
felrajzoljuk, akkor megkapjuk a két „dávid” 
csillagot egyik a testiség, a másik isteni olda-
lon. A templom belső rendszerében az égi ket-
tős működik, de kell a testiség, ahova építke-
zünk. 
 

A templom képem ezeken a megismert alapokon 
kicsit módosított helyzetben a következő. A kiin-
dulás számomra az anyai princípium meghatá-
rozása volt. Ő az, ki a kaput őrzi, és az asztal előtt 
mozog jobbra-balra és védelmezi a bejáratot. 
 
Ezért a rendszert magyarázó zodiákust én elforgat-
tam úgy, hogy a felső ponton áll az Oroszlán és ve-
le szemben a Vízöntő. Az Oroszlán fent a teremtő, 
vagyis az atya, vele szemben az anya, aki szétárad 
a Halakra és a Bakra. A Vízöntő a levegős (szá-
momra az egyik talán a legfontosabb angyal), és 
ide kapcsolódik a másik kettő az Ikrek és a Mér-
leg. 

 
 
A kereszténységgel megváltozott az Istenhez való 
kapcsolatunk, már nem egy a hívőktől elzárt szak-
rális tér ez, hanem mindenki, aki imádkozni, ál-
dozni akar, bebocsáttatik. 
 
Tehát mit is jelent számomra a templom? 
 
A kapun azért léphetünk át, mert ott fogad a Víz-
öntő megtestesülése, mely itt védelmet ad, ez a    
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vízvízvízvíz,,,, a szenteltvíz, ami Jézus által megszentelődött, 
természetesen keresztet is vetünk, ami lényegében 
a lentebb leírt rendszert rajzolja fel a testünkre 
Atya (szellemszellemszellemszellem) a Fiú (megtesttesttesttestesülés), a Szent 
Lélek – kétszer! –    (LélekLélekLélekLélek – angyali szféra). Vagy-
is magunkban is templomot emelünk, mikor belé-
pünk, de védett helyzetbe hozzuk a belső oltár he-
lyét, ami felett keresztezzük a két fő irányt. 
 
Ezt tette talán István-Koppány is mikor a test-
vérharcban Koppány feláldozta magát, hogy 
emelje Istvánt. A testét négyfelé szelték, és a 
Kárpát-medence négy sarkára vitték. Ekkor te-
remtették meg azt a templomot, ahol a világért 
lehet áldozni és imádkozni, ekkor indult talán a 
nyilas keresztényi küldetése. 

 
Ha eltoljuk a keresztet a középpontból feljebb a 
levegős jegyek felé, kialakul a latin vagy Krisztus 
Kereszt, ami így az Ikrekben és a Mérlegben 
nyugszik. 
 
Ez a két levegős jegy angyalok tere (szent lélek, 
galamb képében), és ez a legveszélyesebb hely, 
hiszen    az Ikrek és a Mérleg hordozza magában azt 
a kettősséget, ami lehet emelő, de lehet lehúzó erő 
is. 
Ikrekben a lélek felemelkedhet az úrhoz – ezt az 
időszakot tartom a Halakban a táltos, szent kirá-
lyok korának (Árpád-ház) –. 
Mérleg a Halakban az ítéletet adja meg az em-
bereknek, mely szintén egy emelkedési lehetőség 
az utolsó... 
 
Idetartozik, hogy a Vízöntő a Halakban a ke-
reszténység létrejötte és a tanítás szétáradá-
sának időszaka. Természetesen sok-sok kapu 
megnyitásával – templomok építése, egyház 
alapítása –. 

 
Vízöntő működése ebben a rendszerben már egy 
kicsit bonyolultabb. A Vízöntő a legfontosabb an-
gyala zodiákusnak, mert rajta keresztül úgy jutha-
tunk át a tejút alatt az aranykorba, teremtőhöz, a 
fénybe, hogy mikor visszatérünk, itt nem változik 
az idő. A Vízöntő közepén meghasadt az idő fo-
lyama, nullázódott. Kialakult a kapu, a kút, a ró-
kalyuk, – itt meg kell említenem a Merkúr ábrá-
zolásokon a kettős kígyót a szárnyas boton, ez mu-

tatja szerkezetét és a lehetőségét az emelkedésre 
és erre utalhat Jézus a keresztfán ábrázolásokon a 
keresztbe tett láb is – ami átvezet a másik oldalra 
az Oroszlánba. 
 
Lényegében ez léphet működésbe az ítélet után, 
a lelkek egy része emelkedik az Oroszlánhoz, a 
másik része beáramlik a Bakba, marad a földön. 

 
Akkor rajzoljuk fel most a zodiákus körére a Meg-
válót és megértjük, miért az Én testem az a temp-
lom, ahol áldozni és imádkozni kell. 
 

 
 
A fej a koronával az Oroszlánban, ahol a nap 
uralkodik a fény beáradásának pontja. Ez a koro-
na csakra helye. A karok az Ikrekben és a Mér-
legben, a kereszt metszéspontjában a szív csakra 
az oltár helye (ezért nem a középpontban maradt, 
mint a kereszténység előtti időben). 
 
Ezért nem véletlen a szív csakra a pilisben, ahol 
nem várni kell a szeretet kiáradását, vagy Budd-
ha megszületését, hanem oltárt kell „építeni” és 
áldozni a világért, persze ha valóban létezik 
István-Kopány nagy temploma. 

 
A pap, ahol bemutatja az áldozatot az a torok 
csakra helye. És ahova leszúrjuk a botot, ha 
templomot akarunk építeni, az a Megváltó köldö-
ke (fontos a félreértések elkerülése végett nincs 
köldök csakra, nap csakra van a köldök felett két 
ujjal). Ez a pont a legtöbb energiát hordozza, hi-
szen itt vagyunk kapcsolatban a teremtővel és a 
Szűzanyával (Jesse-fája, mint oltárkép). 
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Most pár sor a címről, az Advent említése csak vé-
letlen volt, mert mostanában kezdődik. De nin-
csenek véletlenek, mert mire befejeztem ezt a rö-
vid írást, kicsit utána olvastam a szentév indu-
lásának a várakozás időszakának misztériumáról. 
A hagyomány négy hétre osztotta ezt az időszakot, 
korábban ez hasonló 40 napos böjt volt, mint hús-
vétkor. Az advent (Úrjövet) a rangban második, de 
a hívők örömében talán a húsvétot is felülmúló 
ünnepünkre való ráhangolódás, hogy bűnbánatot 
tartva, hogy megtisztulva várjuk a fény újbóli 
megszületését. A hagyomány szól négy angyalról, 
akik eljönnek hozzánk. 
 

EIső Angyal    kékkékkékkék köpenyben –    IkrekIkrekIkrekIkrek –    a    kereskereskereskeresõõõõ    

Második Angyal    pirospirospirospiros köpenyben serleggel –    
Mérleg Mérleg Mérleg Mérleg –    a gya gya gya gyûûûûjtjtjtjtõõõõ, a megmér, a megmér, a megmér, a megmérõõõõ    

Harmadik Angyal    fehérfehérfehérfehér köpenyben    –    OroszlánOroszlánOroszlánOroszlán    ––––    a a a a 
fényhozófényhozófényhozófényhozó    

Negyedik Angyal    lilalilalilalila köpenyben lanttal –    VízöntVízöntVízöntVízöntõõõõ    
– a kapunyitogatóa kapunyitogatóa kapunyitogatóa kapunyitogató    

 
Ha így értelmezzük az angyalokat, akkor kará-
csonyra megteremthetjük magunk körül (család-
ban, gyülekezetben) újra és újra Isten házát, a sa-
ját belső templomunkat, ami vezet az egyházi 
évben, most Szent Erzsébet (2007) évében. 


