
2005-ben Erdélyi Gabriella, a Magyar 
Tudományos Akadémia Intézetének újkori
történelemmel foglalkozó tudományos mun-
katársa Egy kolostorper története címmel 
jelentette meg doktori disszertációjának 
kötetté szerkesztett változatát. A kultúrtör-
téneti kismonográfia vatikáni levéltári for-
rásanyagra támaszkodó, szakszerû és egy-
ben olvasmányos munka. Ennek a témának
a folytatása az alábbi ismertetõben bemuta-
tott kötet. 

A Szökött szerzetesek a 15. század vé-
gén, 16. század elején az egyházban végbe-
menõ különös eseményekrõl számol be,
nemegyszer személyes történeteket is elme-
sélve. A korban változások sora követhetõ
nyomon, hisz ekkor virágzott a humaniz-
mus, a reneszánsz, jelent meg a reformáció
egyre inkább teret hódítva Európában. 
A szerzõ – e változásokat tartva szem elõtt –
a középkor egy igen jelentõs rétegének moz-
gását, e történésekre való reakcióját vizsgálja.
A papság és a szerzetesség ugyanis meghatá-
rozó eleme volt a középkori civilizációnak. 

A kötet a papi és a szegény rétegek kö-
zötti viszonyról, a szegények tanulási lehe-
tõségérõl, a papság bûntetteirõl árulkodó,
sokszor megdöbbentõ következtetéseket
von le. A nyolc fejezetben tárgyalt különbö-
zõ, de mégis egymáshoz kapcsolódó témák
közös aktorai a szegényparasztság és a kleri-
kusok képviselõi. A szerzõ felhívja figyel-
münket arra, hogy olyan vatikáni forrás-
anyag feldolgozásáról van szó, amely alap-
ján a fent említett témakörök kapcsán (pa-
raszti rétegek tanulási vágya, a papok bûn-
tetteinek mikéntje) felmerülõ kérdésekre vá-
laszokat kaphatunk. Fontos megemlíteni,
hogy a korszakban nagyon sok kérvény, ké-
rés érkezik a Pápai Penitenciária hivatalá-
hoz – az okok: a szerzetesek szökése és a ké-
sõbbi bûnbocsánat elnyeréséhez szükséges
pápai oklevél kérése, gyilkosságok alól való
feloldozás, paráznaság elkövetéséért való
megbocsátás stb. 

Az elsõ fejezet, amelynek címe Szökés a
kolostorból, olyan kérdésekre keresi a vá-

laszt, mint például: mit kínálnak a kolduló
rendek a fiataloknak, amiért sokan a szerze-
tességi életformát választják? Miért szöknek
meg a késõbbiekben? Mi az, amit elhallgat-
nak a szökevények a bûnbocsánat kérése-
kor? A szerzõ az iratok alapos átvizsgálása
után olyan következtetéseket vont le, ame-
lyek jól tükrözik az adott társadalom menta-
litását, gondolkodását, céljait. Megállapítot-
ta, hogy a közös és az általánosan bevett
szokásnak tekinthetõ érvek a kolostorba 
való belépésre a szülõi ösztönzés, a kiskorú-
ságra való hivatkozás, a kényszerítés. 
Az adott társadalmi rétegbõl való szárma-
zást figyelembe véve Erdélyi Gabriella
szerint a szegény rétegeknek a társadalmi
felemelkedés, a tanulás lehetõségét nyújtot-
ták a szerzetesrendek, ami hozzájárult a 
késõbbiekben való boldoguláshoz. Jól alátá-
masztja ezt a feltevést a tény, miszerint 
sokan nem akarták letenni a szerzetesi 
esküt, amelyre hivatkoznak a felmentést ké-
relmezõ levélben is, azzal érvelve, hogy az
eskütétel kényszer hatására történt. Ez
azonnali érvénytelenítõ oknak számított 
a korban. Az érvelés, miszerint a szegény 
rétegek az egyházi pályát a tudás megszer-
zését lehetõvé tevõ egyetlen lehetõségként
tételezték, a kötet mindegyik részében leg-
fontosabb indokként jelentkezik. Ehhez
azonban rengeteg egyéni történet kapcsoló-
dik, amelyek érdekessé, színessé teszik az
olvasó számára a kötetet. A következõ feje-
zet A felemelkedés kapui, amelybõl megtud-
hatjuk: mit lehetett tanulni az egyes szerze-
tesi kolostorokban. Mi volt a kínálat. Kik él-
tek a lehetõséggel. Miután rövid ismertetést
kaptunk a szerzetesrendek szokásairól, élet-
módjáról, tudás- és tanítási szintjérõl, arra 
is választ kapunk, hogy mely társadalmi ré-
tegek mely szerzetesrendeket favorizáltak.
A mezõvárosiak általában a ferencesek ko-
lostorait keresték fel, míg a városi és falusi
származásúak a domonkosok és részben az
ágostonosok iskoláit részesítették elõnyben.
A falusiak nemcsak arra törekedtek, hogy
egy magasabb szintû tudást nyújtó kolostor-
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ba menjenek, hanem az is szempont volt,
hogy ez több lehetõséget nyújtó nagyobb
központban, városon legyen. Azok a mezõ-
városiak, akik szerzetesrendbe szerettek
volna vonulni, elsõsorban a saját városuk-
ban található ferences kolostort választot-
ták,  amely megfelelt elvárásaiknak. 

Egy másik fontos észrevétele a szerzõ-
nek, hogy a legtöbb szökött szerzetes a do-
monkos rendbõl került ki. Ez azzal hozható
összefüggésbe, hogy ez a rend nyújtotta a
legnagyobb tudás, tanulás lehetõségét, így a
szökés maga összeköthetõ az iskolázottság-
gal. Feltételezhetõ, hogy olyan tudás meg-
szerzése céljából vonultak be a rendbe,
amelyet a késõbbiekben világi színtereken
igyekeztek hasznosítani. Az értekezés végén
két újabb kérdés jelenik meg (Milyenek vol-
tak egy diák napjai a kolostoron belül?, Mi-
lyen viselkedésformát sajátítottak el?), amely-
re a választ a következõ fejezet adja: Vadakból
civilizáltak: lázadó diákok társasága.

A tudás, amelyet a szerzetesek nyújtot-
tak, miben különböztette meg a diákokat 
az egyszerû, õket körülvevõ társadalomtól?
A kérdés megválaszolása sok mindenre vá-
laszt ad az olvasónak. Nemcsak a kolosto-
rokban folyó iskolai képzést projektálja, ha-
nem az illemre való nevelést is, amely a di-
ákok egyes helyzetekben történõ viselkedé-
sébõl is leszûrhetõ. A személyes története-
ket figyelembe véve a szerzõ kétféle diáktí-
pust jelenít meg: a gyerekes tréfát ûzõ diákot
és a gyakori, felnõttek társaságában iszoga-
tó, önmagát megvédõ, önálló diák képét. 
Ez utóbbi típus az, amely felkelti a szerzõ
érdeklõdését is, hisz ez az a csoport, amely
nemegyszer vitákba, verekedésekbe, illetve
gyilkosságokba keveredik, és ennek kapcsán
megjelenik a Penitenciária hivatalához be-
nyújtott bûnbocsánatot kérõ oklevelekben
is. Az, amit eddig ismertünk, miszerint a kö-
zépkori társadalom vadsága, tudatlansága
arányos a gyilkosságra való hajlammal, ha-
mis képpé válik a könyv olvasása után,
ugyanis a közölt történetek cáfolják ezt a hi-
potézist. Több példa is illusztrálja hogy a di-
ákok nemegyszer követnek el bûntetteket.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a di-
ákság, a klerikus réteg nem rendelkezett 
a társadalom átlagánál magasabb tudás-
szinttel és kifinomultabb viselkedésmóddal
– ellenkezõleg, éppen ez a különbség veze-
tett jó néhány esetben összetûzésekhez a di-
ákság, a tanult réteg, illetve a tanulatlan, pa-
raszti réteg között. Az, hogy mi történt azok-
kal, akik elhagyták a kolostor falait, arról az
Élet a falakon túl: úton lévõ papok tábora
címû fejezetben olvashatunk, amely a kolos-
torokból megszökött szerzetesek sorsát kö-
veti nyomon. Sikerült beilleszkedni, vagy

peremvidékre kerültek? Láthatóvá válik,
hogy milyen lehetõségeik adódtak arra,
hogy tudásukat érvényesíteni tudják a ta-
nult diákok. Általában a halotti misék bizto-
sítottak megélhetési lehetõséget, de többen
is jegyzõként dolgoztak. Jelentõs része a
szökötteknek azonban a papi hivatalt vá-
lasztotta. Némelyikük nem rendelkezett ja-
vadalommal, ezért nemegyszer címre szen-
teltették magukat, ami azt is jól mutatja,
hogy Itáliában mennyire nem ismerték a he-
lyi viszonyokat. A javadalomért folytatott
harc igen jelentõs volt, hisz ez biztosított
megélhetést a papok számára. Éppen ezért
virágzó ággá válik az ügyvédi hivatalokban
az okirathamisítás is. Azok, akik titulusha-
misításhoz folyamodtak, általában javada-
lom nélküli papok. A fejezet végén a szerzõ
az 1514-es parasztfelkelés újszerû megvilá-
gítását vetíti elõre. Az eddigi historiográfiai
eredmények ismeretében a szerzõ az általa
használt forrásanyagból azt a következtetést
vonja le, mely szerint a Dózsa-féle paraszt-
felkelésben részt vevõ klerikusok fegyverfo-
gása azzal magyarázható, hogy õk is ugyan-
abból a társadalmi rétegbõl származtak,
mint a felkelõk, azaz jobbágyok fiai voltak. 

A klerikusok és laikusok együttélésének
képét vetíti elõre a következõ fejezet, amely
a középkori társadalom kohabitációját, tár-
sadalmi viszonyait mutatja be, konfliktus-
helyzetek, peres ügyek, vitás kérdések rész-
letes elemzésével. Az adatokat vizsgálva ki-
derül, hogy a papság aránya nemcsak váro-
sokban, hanem a falvakon is igen jelentõs.
Továbbá fontos adatnak számít az is, hogy a
nemesség mellett a papság is visel(hetet)t
fegyvert. A szerzõ ezeket különbözõ feljegy-
zésekkel, vitákat követõ gyilkosságról való
beszámolókkal és felmentéskérõ iratokkal
támasztja alá. Jól látható ebbõl a fejezetbõl,
hogy a klerikus és a laikus réteg szoros kap-
csolatot ápolt egymással, amelynek nem-
csak a templomba járás adott teret, hanem 
a kocsmák, különbözõ összejövetelek, ame-
lyeket a papok is ugyanúgy látogattak, mint
laikus felestársaik. Ezek az alkalmak azon-
ban nemegyszer véresen végzõdtek. A szer-
zõ alkalmazva a Robert Redfield-i kettõs
modellt, levonja a következtetést: a papok
nemcsak az elit kultúrájának, de a a népi
kultúrának is részesei voltak.1 A szoros
együttélés következménye a szerzõ meglátá-
sa szerint egy közvetítõ szerep létrejötte 
a tanult és a tudatlan, paraszti réteg között,
amit a papok töltöttek be. 

A Papi szerepek és gyilkosságok címet
olvasva akár felkaphatjuk a fejünket. A pa-
pok is gyilkosok lettek volna? A választ a fe-
jezet frappánsan fogalmazza meg. Míg a ko-
rábbi részben két kultúra együttélésérõl ol-
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vashattunk, addig ebben a részben kivilág-
lik, hogy ez az együttélés milyen konfliktu-
sokhoz vezetett a papság és a hívek között.
Azt azonban a szerzõ már az elején leszöge-
zi, hogy az erõszakos viselkedés az egymás-
rautaltságot is tükrözi. Felmerül a kérdés,
hogy miért követnek el egymással szemben
ilyenfajta cselekedeteket. Erdélyi Gabriella
szerint a hívek elvárták papjaiktól, hogy kü-
lönbözzenek tõlük, egyszerû emberektõl.
Nemcsak külsõségekben, de viselkedésben
is. Nemcsak szakrálisan különült el a papi
testület, hanem bírói és feudális hatalmából
eredendõen is. A konfliktusok mégis vagy
ebbõl a „különbözõségbõl” adódtak, vagy
abból, hogy erkölcstelennek, nem paphoz
méltónak ítéltetett meg az illetõ cselekedete.
E látszólagos ellentmondás a papok státusá-
nak kettõsségével is magyarázható, hisz 
világi szerepeket is betöltöttek. 

A Dózsa-felkelés arcai: tabuk és emléke-
zet 1514 mítoszaiban címû rész újfajta meg-
közelítése a témának. A szerzõ által vizsgált
források alapján néhány érdekes dolog de-
rül ki. Ilyenek például, hogy míg a világiak
nem jelentették fel egymást a felkelésben
való részvételért, addig a papok jelentõs
számban írnak egymás ellen irányuló felje-
lentéseket, amelynek nem lehetett más oka,
mint a javadalomért folyó harc. 

A könyv utolsó fejezete a török hódolt-
ság idõszakát tárja elénk. Ahogyan az egész
magyar kultúrára, úgy a papság életére is
nagy hatással volt a törökök által uralt peri-
ódus. A kötet szerzõje arra a kérdésre keresi
a választ, hogy milyen túlélési lehetõségek
adódtak a klerikus rétegnek. Tulajdonkép-
pen két lehetõség között választhattak: vagy
felvették a török szokásokat, vagy megõriz-
ték saját vallásukat, kultúrájukat, ami vi-
szont komoly veszélyekkel járt. Azoknak,
akik a menekülést választották, útjuk egye-
nesen Rómába vezetett. A fejezet második
részébõl kiderül, hogyan viszonyul a papság
a háborúkhoz, mennyire vesz részt benne,
vagy mennyire ítéli el ezt. Láthatóvá válik,
hogy a kereszténység nevében vagy védel-
mében történõ öldöklés mentségként szol-
gált, emellett nemegyszer találkozik a szer-
zõ a kegyetlen erõszak szükségességével is,
ami indokként jelenik meg az adott forrá-

sokban. A háborúban részt vevõk úgy gon-
dolták, hogy ilyen korszakban sajátos szabá-
lyok uralkodnak, mert a civilizált közösség
megmentése egy félbarbár ellenséggel szem-
ben felülír minden erkölcsi vonatkozású
kérdést.

A jól strukturált kötetnek sikerül bemu-
tatnia az adott témakört a maga teljességé-
ben azáltal, hogy a témához kapcsolodó kér-
désköröket külön fejezeteken belül, kutatói
alapossággal dolgozza fel. Könnyû nyelve-
zetû, olvasóbarát, képekkel ellátott munká-
ról van szó, amely inkább a szélesebb olva-
sótábornak íródott, mintsem a szakmabeli-
eknek, azonban ez nem zárja ki a könyv
szakmai  jelentõségét, hisz nemcsak a laiku-
soknak nyújt érdekes információkat egy zûr-
zavaros korszakról, hanem olyan kérdésekre
ad választ, amelyek a kutatók számára eddig
ismeretlenek voltak. Ezek megismerése ki-
indulópont lehet újabb kutatások elindítá-
sában, például személyek sorsát lehet ezál-
tal nyomon követni, életrajzok születhetnek
belõle. Ugyanakkor a szerzõ nem minden
esetben közli a háttérinformációkat, ami ar-
ra enged következtetni, hogy ezt a tudást
feltételezi az olvasókról. (Ilyen például,
amikor Robert Redfield kettõs kulturális
modelljére utal, de nem vázolja, hogy az an-
golszász kutató tulajdonképpen hogyan is
képzeli el ezt a struktúrát.) A fejezetekben
feltett kérdések a témát illetõen részlegesek,
hisz még rengeteg kérdés merülhet fel a té-
makörökkel kapcsolatosan, mint például,
hogy miért a domonkos rend a legkereset-
tebb ebben a korszakban. Erre az egyetlen
magyarázat a domonkosok által nyújtott
tudásszint, vagy az életformájuk is vonzóbb
volt a fiatalok számára? Hiányoltam továb-
bá a kutatás módszertanát, hisz még ha 
a széles körû olvasórétegnek is íródott, szak-
mailag is új tényeket, forrásokat tár fel.
Azonban mindezek mellett talán ezek a fel-
merülõ kérdések is egy újabb kutatás alap-
ját képezhetik. A kötetet minden olyan 
olvasó figyelmébe ajánlom, akit érdekel a
középkori társadalom, az egyházi réteg sor-
sa, viszonyulása egy változó világban a 15.
század fordulóján.  

Markaly Aranka

JEGYZET
1. Robert Redfield: Popular Culture in Early Modern Europe címû könyvében jelenik meg a kettõs kul-
turális modell fogalma, amely kétféle kultúrát említ meg egy adott társadalomban: nagy kultúra – va-
gyis a magas-, tanult, klasszikus kultúra szinonimája, illetve a kis kultúra, amely az alacsony népi
kultúrát jeleníti meg. Redfield szerint a kis és nagy tradíció folyamatos kölcsönhatásban van egymás-
sal. Erdélyi Gabriella is ezt a modellt alkalmazza könyvében, amikor a laikusok és a klerikusok
együttélésének szintjére keresi a választ. Azonban a könyvben csupán említés szintjén jelenik meg,
nem bontja ki és részletezi a redfieldi modell leképzõdését Magyarország esetére.




