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Az „üldözı társadalom” felé? 
Eretnekség a 13. századi példázatokban 

 
 
Robert I. Moore angol történész az „Üldözı társadalom kialakulása” címő 
nagyhatású tézisében1 meggyızıen mutatja be, hogyan alakult ki az egyház által 
kezdeményezett, de a formálódó központi államhatalom által is támogatott fo-
lyamat, amely – a zsidók vagy a leprások mellett – az eretnekek elleni fellépés-
hez vezetett a 13. században. 

Nézete szerint a korabeli Dél-Franciaországban az egyházi intézményrend-
szer széttöredezettsége, a helyi hatalom megengedı magatartása, a laikusok el-
mélyültebb vallásosság iránti vágya egyaránt hozzájárult a hivatalos egyház 
felfogásától eltérı kathar vagy valdens tanok szabad hirdetéséhez, terjedéséhez. 
Ez a légkör drámai módon változott meg a 13. század elején: az albigens keresz-
tes háború (1209-1229) felszámolta az elnézı helyi hatalmat, majd megjelent az 
inkvizíció is, amelynek hatására szervezetté vált az üldözés. 1244-ben elesett az 
utolsó kathar erıd, Montségur, 1321-ben kivégezték az utolsó ismert albigens 
vezetıt. A valdensek a szavoyai és piemonti hegyekbe szorultak vissza. A tole-
ráns Dél-Franciaország intoleráns területté változott. 

Moore felfogása azonban minden erénye ellenére is túlzottan jogtörténeti 
központú: az „üldözı társadalom” a fogalom természeténél fogva nem alakulha-
tott ki egyszerően a törvények ereje vagy az intézményes erıszak révén. Az 
eretnekek eseténél maradva: tudjuk, hogy az 1150-1233 közötti évek számtalan 
zsinati határozata, sıt a keresztes háború sem vezetett a katharok és valdensek 
teljes elpusztításához. Ami pedig az Inkvizíciót, a középkori üldözés par 
excellence intézményes formáját illeti, a tömegeket máglyára vagy börtönbe 
küldı Szent Hivatal képét kezdi felváltani egy árnyaltabb megközelítés,2 és az 

                                                 
1 The Formation of a Persecuting Society. Power and Deviance in western Europe, 950-1250. 
London, 1987. 
2Az újabb kutatások az Inkvizíció kettıs, elnyomó, de térítı szerepét hangsúlyozzák ki, lásd 
Patrick HENRIET tanulmányát: Du nouveau sur l’Inquisition languedocienne. Cahiers de Fanjeaux, 
No. 20. (1985), 159-174. amely összefoglalja ezeket a megközelítéseket.  
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elnyomás mértékérıl is módosulni látszanak a korábbi általánosító vélemények. 
A 13. század második felében Dél-Franciaországban a súlyos büntetések (halál, 
börtön) csupán az összlakosság töredékét, mintegy 0,6-0,7 %-t érintették.3 Min-
dez természetesen nem jelenti azt, hogy a kathar és valdens mozgalom felszámo-
lásában ne kellene továbbra is számolni a jogi és fizikai represszió hatásaival, de 
bizonyos, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az eretnekek elleni küzdelem 
más, nem erıszakon alapuló formáira is. 

Moore hosszan elemezte, hogy az eretnekellenes népi megnyilvánulások a 
társadalmi elit üldözésre irányuló törekvéseinek lenyomatai és nem fordítva: 
nem a nép „eredeti” vallásos képzetei hozták létre az elnyomás eszközeit. Nincs 
értelme vitatkoznunk ezzel a megállapítással. Ugyanakkor keveset tudunk arról a 
folyamatról, amely révén ez az elitbıl kiinduló törekvés elterjedt a nép körében. 
Másképpen fogalmazva: nem tudjuk, hogy miként formálódott ki a – fogalmaz-
zunk így – „mindennapi üldözés” mentalitása. Ugyanezt a problémát vetette fel 
Michel Zink a középkori köznyelvi prédikációk tanulmányozása során:  

„Ismerjük az eretnekek ellen harcoló elméleti és spekulatív jellegő munkákat, 
Alain de Lille, szent Bernát, Petrus Venerabilis és mások mőveit. De ki olvasta, 
ki terjesztette ıket? Használták-e a prédikátorok, lefordították-e a nép számára? 
(...) Újra csak túlzottan ambiciózusak vagyunk, ha azt a valóságot akarjuk meg-
ismerni, amely túl szerény volt ahhoz, hogy fennmaradhasson: a vidéki prédiká-
torok mindennapi ellenállását a népi babonasággal és eretnekséggel szemben.”4  

Az elmúlt húsz esztendıben történtek ugyan kísérletek a prédikáció és eret-
nekség kapcsolatának feltárására,5 ám a források hiányossága miatt ez a munka 
nem hozta meg a kívánt sikert. Úgy gondolom azonban, hogy Zink professzor 
pesszimizmusát mégsem kell osztanunk. Bár az eretnekekrıl szóló ismert prédi-
kációk száma kevés, nagyon sok olyan szentbeszédbe iktatott vagy oda szánt 
rövid történet, példázat (exemplum) maradt fenn, amelyeket elıszeretettel hasz-
náltak fel nemcsak a hívık ortodoxiájának megerısítésére, de az eretnekek tana-
inak bemutatására, képviselıik hiteltelenítésére is. Segítségükkel vizsgálhatóvá 
válnak azok a modellek, amelyek révén a korabeli prédikáció a vallásos felfogás 

                                                 
3 Jean-Louis BIGET: L’extinction du catharisme urbain: les points chauds de la répression. Cahiers 
de Fanjeaux, No. 20. (1985), 305-340. és Uı.: Les cathares: mise a mort d’une légende. 
L’Histoire. No. 94. (1986), 15. 
4 Michel ZINK: La prédication en langue romane avant 1300. Paris, 1982. 194. 
5 Például Nicole BÉRIOU, Christoph T. MAIER vagy Carolyn MUESSIG tanulmányai, amelyeket 
magyar nyelven „Prédikáció a keresztes eszme szolgálatában” címmel ismertettem: Klió, 8. 
1999/2., 67-75. 
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és viselkedés megváltoztatását, az eretnekellenes mentalitásbeli struktúrák kiépí-
tését irányították a korban.6 
 
 

A felhasznált forrásanyag 
 
Tanulmányomban a 13. századi példázatok történeteit kívánom megvizsgálni a 
kérdés megvilágításához, s a két leggazdagabb és hatásában legjelentısebb mő-
vel, a német ciszterci Caesarius Heisterbacensis és a francia domonkos 
Stephanus de Borbone győjteményével foglalkozom alaposabban. A két összeál-
lítás közül Caesarius-é a régebbi: a Dialogus Miraculorum, azaz „Párbeszéd a 
csodákról”,7 1219 és 1224 között keletkezett. A Köln melletti Heisterbach cisz-
terci kolostorának tanítómestere példázatainak egy részét közvetlen környezeté-
bıl merítette, de számos esetben átutazó szerzetestársainak beszámolóiból sze-
rezte értesüléseit.8 

Stephanus de Borbone Tractatus de diversis materiis praedicabilibus címő 
mőve némileg késıbb, 1250 és 1261 között keletkezett.9 A szerzı 1223-tól ab-
ban a lyoni rendházban élt, amely tíz évvel késıbb a délfrancia inkvizíció szék-
helye lett. Stephanus, aki ekkor már maga is a Szent Hivatal képviselıje, vidéki 
prédikációs körútjainak és nyomozói tevékenységének köszönhette eretnekekrıl 
szerzett széles körő ismereteit.10 

Figyelembe vettem más korabeli szerzık mőveit is, így Jacobus de Vitriaco 
példázatait (a késıbbi akkoni püspök 1213-1214 között az albigens keresztes 
háború egyik legsikeresebb prédikátora volt, s a tényleges hadmőveletekben is 
részt vett egy rövid ideig),11 a névtelen kortárs ferences által írt Tabula 

                                                 
6 A példázat ilyetén megítélésérıl l. Claude BRÉMOND - Jacques LE GOFF - Jean-Claude SCHMITT: 
L’Exemplum. Turnhout, 1982. 
7 Mővének kiadása: Caesarii Heisterbacensis monachi Ordinis Cisterciensis: Dialogus 
Miraculorum, I-II. (éd. Joseph STRANGE), Cologne, Bonn et Bruxelles, 1851. (A továbbiakban: 
Dialogus) 
8 A szerzı forrásaival kapcsolatban l. Brian P. MCGUIRE: „Written Sources and Cistercian 
Inspiration in Caesarius of Heisterbach”. Annalecta Cisterciensia, 1979, tom. 35. 227-282. és Uı.: 
„Friends and Tales in the Cloister: Oral sources in Caesarius of Heisterbach’s Dialogus 
Miraculorum”. Annalecta Cisterciensia, 1980, t. 36. 167-230. 
9 Példázatainak latin nyelvő válogatott kiadása: A. LECOY DE LA MARCHE: Anecdotes historiques. 
Légendes et Apologues tirés du recueil inédit d’Etienne de Bourbon. Paris, 1877. (a továbbiakban: 
Tractatus) 
10 Jean MARX: L’Inquisition en Dauphiné. Paris, 1914. 
11 Példázatainak latin nyelvő kiadása: The Exempla or Illustrative Stories from the Sermones 
Vulgares of Jacques de Vitry. (ed. Thomas Frederick CRANE), London, 1890. 
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exemplorum címő győjteményt,12 vagy rendtársa, Regensburgi Berthold német 
barát (1210k–1272) beszédeit, mert hasznos információkat nyújtottak a prédiká-
torok eretnekellenes fellépésének megértéséhez.13 
 
 

A felismerés problémái 
 
Az eretnek ellen prédikáló szerzetes legnagyobb gondja valószínőleg a köznép 
érzéketlensége volt a katolikus és kathar vagy valdens tanrendszerek közötti 
dogmatikai különbségek iránt. Nagy kérdés a középkorral foglalkozó kutatók 
számára, hogy mennyire ismerték a korabeli emberek saját vallásuk hittételeit. 
Erre nemigen lehet objektív választ adni, az azonban kétségtelen, hogy egy ta-
nult prédikátor számára nem elegendı módon. Stephanus de Borbone az egysze-
rő tömeget leggyakrabban idioti vagy simplici jelzıkkel illeti. A magunk részé-
rıl elfogadjuk az Abels–Harrison szerzıpáros nézetét, akik az inkvizíciós vizs-
gálati jegyzıkönyvek alapján megállapították, hogy a kathar hívık több mint 
negyede teljesen tájékozatlan volt az eretnek dogmák felıl, vagy azt állították, 
hogy a szekták tanairól csak a katolikusok eretnekellenes prédikációiból értesül-
tek.14 A kihallgatottak – tehát az eretnekség gyanújába keveredettek! – nagyjából 
fele csak azt a legalapvetıbb kathar tézist ismerte, hogy az anyagi világot a go-
nosz Isten teremtette. Ennél alaposabb tudással kevesen rendelkeztek. A jegyzı-
könyvekben elıfordul olyan eset leírása is, hogy egy haldokló a biztonság ked-
véért egyszerre vette fel a katolikus utolsó kenetet és annak kathar megfelelıjét, 
a consolamentum-ot is. Egy nemesasszony pedig azt nyilatkozta, hogy sohasem 
hitt igazán abban, hogy az albigensek „jó emberek” (ez a katharok közkelető 
megnevezése), de ingadozott a hit és hitetlenség között. 

Ennek megfelelıen, a példázatok egyik alapvetı célja a két tanrendszer közti 
különbség kidomborítása a lehetı legnyilvánvalóbb módon. Milyen eszközökkel 
kívántak megfelelni ennek a kihívásnak a prédikátorok? 

Jacobus de Vitriaco egyik történetében elmeséli, hogy egy nyilvános vita so-
rán nem tudta egyértelmően bebizonyítani az ıt kísérı katolikus lovagoknak, 
hogy vitapartnere eretnek. Ekkor cselhez fordult. Megkérte ellenfelét, hogy ves-
sen keresztet, tudván, hogy a kathar hit szerint ez elvetendı. Amaz minden mó-
don megpróbálta elkerülni ezt a gesztust, így világossá vált vallási hovatartozá-

                                                 
12 J. Th. WELTER: La Tabula Exemplorum, Toulouse, 1927. 
13 Berthold de Ratisbonne: Péchés et Vertus. Scènes de la vie du XIIIe siècle. Textes présentés, 
traduits et commentés par Claude LECOUTEUX et Philippe MARQ, Paris, 1991.  
14 R. ABELS – E. HARRISON: The Participation of Women in Languedocian Catharism, Mediaeval 
Studies, 41 (1979), 215-251. (itt: 244). 
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sa.15 Az ilyesféle próbák nem voltak ismeretlenek az eretnekek elleni harcban. 
Stephanus de Borbone említi, hogy az albigens háborúban is elıfordultak hason-
ló eljárások, például a hitvitákban teljesen járatlan keresztes katonák egy csirke 
vagy más állat megölésére kényszeríttették a gyanúsítottakat, tudván, hogy a 
kathar perfektek nem onthatnak vért.16 

Caesarius Heisterbacensis egyik ismert példázata a probléma megoldásának 
sokkal brutálisabb fajtájáról számol be. Abból a történetbıl, amely az albigens 
háború elsı hadmőveleteit meséli el, megtudjuk, hogy Béziers 1209-es ostroma-
kor a városba betörı katonák vezetıi nem tudták, miként lehet megkülönböztetni 
az eretnek és igazhitő városlakókat. Amikor kérdésükkel a hadjárat lelki irányí-
tójához, Arnauld Amaury pápai legátushoz fordultak, az állítólag így felelt: „Öl-
jétek meg ıket. Az Úr majd megismeri az övéit!”17 A hírhedt mondat egyedül 
Caesarius példázatában fordul elı, s hogy elhangzott-e vagy sem, arról mai na-
pig vita folyik a történészek között.18  

A prédikátorok egy része (különösen szent Domonkos és társai) kolduló 
életmódot folytatva kívántak választ adni az eretnek aszkézis kihívására. Kez-
detben azonban csak a zavart növelték a hívek fejében. Mivel külsejük, életmód-
juk hasonlított azokéhoz, akik ellen felszólaltak, a hívık néha már végképp nem 
tudták, kinek higgyenek. Ennek a határozatlanságnak egyik kiváló illusztrációja 
jelenik meg Stephanus de Borbone példázatában.19 Amikor szent Domonkos a 
délfrancia Fanjeaux-ban prédikált, szavainak hatására a helyi nemesasszonyok 
egy csoportja a következı kéréssel fordult hozzá: 

„Isten szolgája, eddig hittünk azoknak az embereknek, akik ellen prédikálsz, 
és »jó embereknek« neveztük ıket. És mivel ingadozunk, arra kérünk, hogy 
mondd meg Istennek, mutassa meg nekünk, melyik hitben fogunk üdvözülni, ki-
hez csatlakozzunk.”20 

A szöveg jól érzékelteti a hallgatóság zavarát: nem tudnak különbséget tenni 
a kathar és katolikus hittételek között, de nagyon is érdekli ıket, hogy kinek van 
                                                 
15 Crane, i.m. No. XXVI. 
16 Tractatus, 345. példázat 
17 Caedite eos, novit enim Dominus qui sunt eius. In: Dialogus Miraculorum, V. 21. A történet 
rövidített változata magyarul megtalálható SZ. JÓNÁS Ilona (szerk.): Európa és Közel-Kelet. IV-XV. 
század. Bp., 1981. 1/2. 791-793. 
18 A kérdés legújabb értelmezéseirıl lásd Jacques BERLIOZ: Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les 
siens. Toulouse, 1994.  
19 Tractatus, No. 27. A történet szent Domonkos két korabeli legendájában, Constantinus de 
Orvieto (1245k.) és Humbertus de Romanis (1254 után) mőveiben is megjelenik. Monumenta 
historica S. P. N. Dominici. Romae, 1935. 319-320, ill. 409-410. 
20 „Serve Dei, illos homines contra quos predicas usque modo credidimus et vocavimus bonos 
homines; et cum adhuc vacillemus, rogamus te ut Deum roges, ut ostendat nobis in qua fide 
salvemur, cui adhereamus.” 
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igaza, hiszen üdvösségüket érzik veszélyben. A szent természetesen minıségé-
hez illı választ ad: szavaira egy „szörnyőséges macska ugrott közéjük, olyan 
nagy, mint egy kutya, hatalmas, tüzes szemekkel, széles, hosszú és vérvörös 
nyelvvel, amelyet egészen a köldökéig nyújtott. Rövid farkát felfelé nyújtotta és 
akármerre fordult, gyalázatos hátsófelét mutatta, amelybıl kibírhatatlan bőz 
párolgott ki.”21 A jelenség megértette az asszonyokkal, hogy a „jó emberek”, 
azaz a katharok képében maga az ördög látogatott el hozzájuk.22 Ennek eredmé-
nyeképpen többen megtértek közülük és apácák lettek.  

A történet bizonytalan laikusai nemcsak azért jelentek meg asszonyi köntös-
ben, mert a középkori egyház általában is szkeptikus volt a nıi hit szilárdságával 
kapcsolatban, hanem mert a délfrancia nemesség nıtagjai valóban elıszeretettel 
vonultak a perfekták (kathar nıi vallási vezetık) által vezetett házakba, afféle 
kathar kolostorokba. Elsısorban azokról az özvegyekrıl, árvákról vagy eladó-
sorban lévı leányokról van szó, akikrıl a család anyagi vagy más természető 
okok miatt nem kívánt gondoskodni.23 Domonkos, aki felismerte, hogy a kathar 
konventek elsısorban szociális okok miatt nyernek folyamatos utánpótlást, lét-
rehozta saját nıi kolostorát Prouille-ban, az albigensek egyik központjában, né-
hány kilométerre a fenti történet színhelyétıl.24  

A hétköznapi prédikátornak mindenesetre nem álltak rendelkezésére olyan 
eszközök az eretnekek elleni küzdelemben, mint amilyenekkel szent Domonkos 
élt a fenti történet szerint. A béziers-i brutális megoldás is inkább kivételnek 
tekinthetı. A Jacobus de Vitriaco és Stephanus de Borbone által leírt egyszerő 
módszer (keresztvetés, állatok leölése) pedig megbukott a valdensek vagy az 
egyszerő kathar hívık esetében, akik teljes lelki nyugalommal hazudtak, hogy 
elkerüljék a büntetést. Valami másra volt szükség a sikeres fellépés érdekében. 

„Berthold testvér, hogyan ırizkedjünk tılük, amikor annyira hasonlítanak 
azokra, akik nem eretnekek?” – kérdezték hallgatói Regensburgi Berthold német 
ferences prédikátort. Aggodalmuk világos: semmiképpen sem akarnak az eret-

                                                 
21 „catus teterrimus in medio earum prosiliit, habens quantitatem unius magni canis, et oculos 
grossos et flamantes, et linguam latam et longam et sanguinolentam et protractam usque ad 
umbilicum, caudam curtam sursum protensam, et posteriorem turpitudinem, quocumque se 
verteret, ostendebat; de quibus fetor intolerabilis exhalabat.”  
22 Az ördög és a macska szimbolikus kapcsolatáról l. Norman COHN: Európa démonai. Bp., 1994. 
38-39. Ugyanı idézi azt a korabeli etimológiai megközelítést is, amely szerint a kathar szó a latin 
catus (macska) szóból ered (valójában a tiszták jelentéső katharoi görög kifejezésbıl). 
23 A nık társadalmi helyzetérıl a korabeli Dél-Franciaországban : J. H. MUNDY: Men and Women 
at Toulouse in the Age of the Cathars, Toronto, 1990. és Abels – Harrison, i. m. A kathar „házak-
ról” l. Anne BRENON: Les archipels cathares. Cahors, 2000. 216-220. 
24 M-H. VICAIRE: Saint Dominique à Prouille, Montréal et Fanjeaux, Cahiers de Fanjeaux 1. 
Toulouse, 1966. 
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nekek közé kerülni, és ezzel üdvösségüket veszélyeztetni, de nem tudják megkü-
lönböztetni tanaikat az igaz hittıl. Berthold jó skolasztikusként hét pontban fog-
lalja össze az „univerzális” eretnek tanok lényegét, nem téve különbséget a kü-
lönbözı szekták között. A lista ismert elemeket tartalmaz: a házasság elutasítá-
sát, az ölés tilalmát, a szentségek és keresztelés hasznosságának elvetését, a bő-
nös papok kritikáját, az engedély és tanultság nélküli prédikációt, a szegénység 
eszméjét. Prédikátorunk a felsorolás után rövid cáfolatot is ad a fenti tanokról és 
ismerteti a katolikus álláspontot. Felszólítja hallgatóságát, hogy azonnal értesít-
sék az egyházi hatóságokat, ha valakitıl ilyesmit hallanak. Berthold azonban 
rendkívül elırelátó: ismerve, hogy közönsége kevésbé fogékony a hittételek 
megjegyzésére, a következıt javasolja nekik:  

„Jegyezzétek meg jól e szavakat és ırizzétek meg emlékezetetekben egészen 
halálotokig. Sıt, azt szeretném, ha dalt csinálnátok belıle. (...) Legyenek rövi-
dek, hogy könnyen meg lehessen tanulni ıket, a gyermekek módjára. Ilyenképpen 
mindenki meg fogja ıket jegyezni, és kevésbé felejti majd el.”  

Berthold tanácsai a korabeli didaktika csúcsát jelentik, bár mint késıbb be-
vallja, a módszert egy eretnek tanítótól leste el. „Volt egy megrögzött heretikus, 
aki eretnek énekeket szerzett és megtanította a gyermekeknek az utcán, olyan jól, 
hogy az emberek egyre jobban belesüllyedtek a hitetlenségbe.”25 René Nelli 
kutatásai nyomán tudni lehet, hogy a katharok valóban elıszeretettel adtak elı 
olyan történeteket, amelyek mesés formában világították meg az amúgy elvont 
dualisztikus hittételeket.26 Ma már nehéz lenne megmondani, hogy melyik fél 
vette át a másiktól a laikus közönség ilyenfajta oktatásának ötletét. Az azonban 
bizonyos, hogy a fabula, ének vagy példázat, mint a prédikáció eleme és a hitté-
telek népszerősítésének eszköze a 12. század végén jelenik meg a katolikus és 
eretnek szerzıknél egyaránt. 

A prédikátor legfontosabb feladata azonban csak azután kezdıdött, hogy a tá-
jékozatlan laikusok számára világossá tette, ki az eretnek és ki nem. Meg kellett 
gyıznie arról a kételkedıket, hogy a katharok és valdensek tanai nemcsak ellen-
tétesek az egyház tanításaival, de kárhozatosak is. 

Ennek a nem is olyan könnyő feladatnak a megoldására a példázatok több 
módon is meg kívánnak felelni. A történetek egy része „tudományos” eszközök-
kel igyekszik érvelni.27 A szerzık Regensburgi Bertholdhoz hasonlóan röviden 

                                                 
25 Berthold de Ratisbonne. i.m. 147-152. 
26 René NELLI: „Exempla” et mythes cathares, Folklore. Revue d’Ethnographie méridionale, 23 
(1970), No. 1939, 2-13. 
27 Ebben nem ık voltak az elsık. 12.-13. században jelentıs eretnekellenes traktátusok születtek 
különösen a ciszterciek tollából. Ilyen munka volt például Alain de Lille Summa quadripartitá-ja 
(1190k.). A valdensektıl megtért Durand de Huesca is írt ilyet Liber antiheresis címen (1207k.), 
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leírják a legfontosabb tudnivalókat a korabeli eretnekekrıl és ismertetik a viták-
ban ellenük használatos katolikus érveket. Különösen az eretnekeket jól ismerı 
domonkos Stephanus törekszik ilyen tudományos-elméleti összefoglalásra.28 
Mindez azonban elsısorban nem a nagyközönség számára készült. Hogyan, 
milyen eszközökkel igyekeztek tehát a prédikátorok meggyızni hallgatóságukat 
arról, hogy miután felismerték, elvetendınek is tartsák az eretnek nézeteket? 
Leginkább két módon: a félelemkeltés és a gúny eszközeivel. 
 
 

Félelem és nevetés 
 
A prédikátor fellépésének alapja az az elméleti kiindulópont, hogy az eretnek az 
ördög szolgája, segítıje, célja a hit megrontása, a lélek elfordítása Istentıl. 
Caesarius Heisterbacensis több helyen egyértelmően kifejti ezt a képzetet mővé-
ben: az eretnek a sátán szolgájaként egyrészt az egyház hitének és szokásainak 
felszámolására törekszik, másrészt saját rítusaival – amelyek a katolikus szertar-
tások eltorzított változatai – magát az ördögöt szolgálja. 

Így találkozunk a példázatokban az eretnekek orgiává fajuló szertartásával,29 
egy szektavezetı kísérletével arra, hogy a máglyahalál elıtt kenyér és víz segít-
ségével az áldozás kifordított, eretnek változatát végezze el. A hit megátalkodott 
ellenségei bántalmazzák a feszületet, letörik a Megváltó szobrának karjait, tolvaj 
módjára beosonnak a templomokba, ahonnan azonban csak az oltáriszentséget 
lopják el, majd a sárba dobják. A már említett béziers-i esetben a Szentírást 
mocskolják be és dobálják le a falakról. Egy albigens arisztokrata istenkáromlás 
miatt nyeri el az Ég halálos büntetését. Az ördögtıl támogatva a hamis próféták 
számtalan csodás tettet visznek véghez: vízen járnak, elevenen jönnek elı a tőz-
bıl, lábnyomuk nem látszik meg a földre szórt lisztben stb. Erıszakosan lépnek 

                                                                                                                         
Itáliában pedig számos hasonló munka született domonkos és ferences prédikátorok, inkvizítorok 
feljegyzései nyomán. Lásd: M-H. VICAIRE: Les cathares vus par les polémistes. Cahiers de 
Fanjeaux, No. 3. 1968. 105-122.; Christine THOUZELLIER: Le „Liber antiheresis” de Durand de 
Huesca et le „Contra hereticos” d’Ermengaud de Béziers. In: Uı.: Hérésie et hérétiques. Roma, 
1969. 39-52; és Anne RELTGEN kéziratos egyetemi szakdolgozatát: Les traités antihérétiques 
italiens du XIIIe siècle. Mémoire de maîtrise de l’Université de Paris X. (s.d. André VAUCHEZ), 
1988.  
28 Tractatusának IV. könyvében, egy teljes fejezetet szentel a különbözı eretnek irányzatok bemu-
tatásának és tanaik leírásának, amibıl arra lehet következtetni, hogy Stephanus olyan típusú inkvi-
zíciós kézikönyvet akart szerkeszteni, amilyet majd rendtársa, Bernardus Guidonis fog alkotni a 
14. század elején, s amely éppen ezeket a részeket szó szerint idézi Stephanus mővébıl. L. Bernard 
Gui: Manuel de l’Inquisiteur, I-II, (éd. Guy MOLLAT), Paris, 1964. xix-xx. 
29 Dialogus,V, 24. történet. Az orgiavádak és az eretnekség kapcsolatára l. KLANICZAY  Gábor: 
Orgiavádak nyomában. In: Uı.: A civilizáció peremén. Bp., 1990. 194-208. 
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fel a hivatásukat végzı egyházi személyek ellen: egy misézı papnak kivágják a 
nyelvét, aki csak csoda révén, Cluny-ben kapja vissza beszélıképességét Szőz 
Mária közbeavatkozása után.30 

Az eretnek és gonosz kapcsolata Stephanus de Borbone számára is világos: 
az egyik általa vizsgált esetben egy szentéletőnek tartott asszonyról az inkvizíci-
ós eljárás során kiderül, hogy „minden tette az ördög mőve volt, célja a lelkek 
megrontása és megfertızése.”31 Szintén egyetemes keretet ad az eretnekek be-
mutatásának az a kijelentés, amely szerint „céljuk az egyház hitének támadá-
sa”,32 az egyszerő hallgató számára viszont sokkal érzékletesebbek azok a pél-
dázatok, ahol a szekta vezetıje Lucifert idézi meg, vagy amikor – ahogy azt 
fentebb láttuk – szent Domonkos felszólítására az ördög macska képében bújik 
elı. 

Caesarius és Stephanus példázataiban az eretnekek nem egyszerően a Sátán 
szolgái, hanem egy, a Krisztus egyháza ellen harcoló sereg katonái, akik a ma-
guk démoni eszközeivel egyfajta ellenegyház létrehozására törekszenek. A 
katharok és valdensek tehát nem csupán azért megvetendıek és üldözendıek, 
mert elvetik az egyház tanításait, hanem mert tevékenységükkel az Antikrisztus 
eljövetelét készítik elı.33  

A példázatok azonban nem pusztán ennek az egyetemes, szinte dualista harc-
nak a képzetével hatnak a hallgatóságra, hanem azzal is, hogy félelmet keltenek 
vagy igyekeznek nevetségessé tenni ellenfeleiket. Az orgiákon való részvétel, az 
egyháziak elleni erıszak, a Biblia és az oltáriszentség meggyalázása alkalmasak 
arra, hogy az eretnek csoportokat az általános társadalmi normák áthágóiként 
mutassák be, megvetést, sıt győlöletet alakítsanak ki ellenük. Minderre lehetı-
séget adott a disszidens vallási szekták viszonylag kevéssé ismert élete, tagjainak 
a többségtıl eltérı életmódja, vezetıinek a társadalom peremére helyezkedése. 
A perfektek radikális aszkézise egyszerre váltott ki csodálatot, meghökkenést és 

                                                 
30 A vonatozó történetek száma: Dialogus, V, 18; 19; 21; VII, 23; IX, 12; 52; XI, 51. 
31 „omnia opera ista esse dyaboli et infecta et inficiencia animas”. Tractatus, No. 170. 
32 [heretici...] „intenciones habent conjunctas ad impugnandum fides Ecclesie”. Tractatus, No. 
329.  
33 A szerzık szemlélete alapvetıen a középkori monasztikus felfogás lenyomata, és nagy hasonló-
ságot mutat az ezredforduló bencés történetíróinak felfogásával. Az egyik legelsı eretnekábrázolás 
a középkori Nyugat-Európában (1022k), Ademarus Cabannensis mővében fordul elı, ahol a szerzı 
kijelenti: „az Antikrisztus hírnökei voltak, akik sok férfit és nıt kiragadtak a hit gyakorlásából” (et 
per diversas Occidentis parte nuntii Antichristi exorti (...) et quoscumque poterant viros et 
mulieres subvertebant) Ademari Cabannensis Chronicon. (eds. Pascale BOURGAIN – Richard 
LANDES – Georges PON) Turnhout, 1999. III, 59. 15-17. Ugyanígy nyilatkozik a 12. század elején 
a flandriai Tanchelm kapcsán az utrechti krónika (kb. 1112-1114): „İ az Antikrisztus, aki megza-
varta és káromolta Krisztus egyházát.” W. L. WAKEFIELD – A. P. EVANS: Heresies of the High 
Middle Ages, New-York-London, 1969. 97-98. 
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hitetlenséget a lakosság körében. Az alábbiakban igyekszünk kimutatni, hogy a 
példázatíró miként használta fel ezeket a vegyes érzelmeket az eretnekek lejára-
tására. 

Stephanus de Borbone egyik történetében, az igaz penitencia kapcsán jelen-
nek meg az albigens eretnekek, akiket, amikor önsanyargatásukkal „kérkedtek” 
a híveik elıtt, egy jokulátor kigúnyolt azzal, hogy bebizonyította nekik, hogy a 
hátaslova többet ér náluk. Nemcsak a katharok, mondja, hanem a lova sem fo-
gyaszt húst, bort, sıt még kenyeret sem, az is kényelmetlen helyen alszik, de 
mivel a hátasa nem mond ellent a katolikus hittételeknek, mindez neki nagyobb 
hasznára van, mint az eretnekek számára saját képmutató aszkézisük, amely 
mögött az isteni tanítások elvetése áll.34 

A történet abban a rendkívül izgalmas korszakban született, amely az 
albigens háborút közvetlenül megelızte. Kathar, valdens és katolikus prédikáto-
rok szabadon járták Dél-Franciaország vidékeit és nyilvános vitákban mérték 
össze erejüket, igyekeztek meggyızni hallgatóságukat hitük elsıbbségérıl. Az 
ilyen nyíltszíni prédikációkban nagy szerepet kapott a hit igazságainak szemé-
lyes példákkal való bizonyítása. A kathar perfektek valóban tulajdon nélkül él-
tek, és nem fogyasztottak semmilyen állati eredető táplálékot. A szegénységnek 
és az önmegtartóztatásnak ez a szélsıséges formája rendkívül népszerővé tette 
ıket a köznép körében. A létrejövı koldulórendek igyekeztek közelíteni a kathar 
életmódhoz, de sohasem érték el annak radikalizmusát. Önmegtartóztatásban a 
perfekteknek nem volt párjuk. A katharok életmódból adódó népszerősége által 
keltett feszültséget próbálja a szerzı azzal oldani, hogy bemutatja: az önsanyar-
gatás nem ér semmit igaz hit nélkül – és itt saját univerzumából kiindulva termé-
szetesen a katolikus hitet érti „igaz hiten.” 

Érdekes a jokulátor szerepeltetése a történetben. A korabeli vallásos irodalom 
általában ellenségesen viszonyult a jokulátorokhoz, mert tevékenységüket – 
különösen azt, hogy elváltoztatták külsejüket és hangjukat – Isten teremtıi el-
képzelésével ellentétesnek tekintették.35 Ugyanakkor a koldulórendieknél a 

                                                 
34 „quidam joculator... dixit quod probaret roncinum suum meliorem ipsis, quia, si ipsi non 
comederent carnes, nec ipse, nec vinum biberet, nec eciam panem comederet; si male jacerent, et 
ipse pejus; sed hec omnia plus debebant proficere equo suo, et omnia alia dura et aspera, quam 
eis, quia ipsi non credebant, sed fidei articula discredebant. Cum autem sine fide nil posset Deo 
placere, nil quod ipsi facerent Deo placere poterat, sed facta roncini sui Deo plus placere 
poterant, quia etsi non credebat, tamen in nullo discredebat, et ita et in factis et in fide melioris 
condicionis erat eis.” Tractatus, No. 169.  
35 Pierre des Vaux-de-Cernay, az albigens keresztes háború ciszterci krónikása több alkalommal is 
szerepelteti ıket az eretnekséggel vádolt uraságok környezetében. Szerepük minden esetben az, 
hogy kiemeljék gazdáik romlottságát. Egyszer a toulouse-i gróf parancsára kigúnyolják a misét 
végzı papot, egy másik alkalommal pedig a pamiers-i kolostor javainak elkobzását végzı foix-i 
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jokulátor nem feltétlenül negatív szereplı. Szent Ferenc ismert mondásában 
magát Joculator Dei-ként aposztrofálta. A Tractatus domonkos szerzıje több-
ször maga is a keresztény morál ırzıjének szerepében ábrázolja ıket.36 Roger 
Bacon, aki kidolgozta a ferences prédikáció elméletét, hangsúlyozta, hogy a 
híveket nem az észre apellálva kell meggyızni, hanem az érzelmek felkavarásá-
val nyugtalanságot kell kelteni, nem szabad visszariadni a hallgatóság provoká-
lásától sem.37 Az idézett történet jokulátora tehát ebben az értelemben és funkci-
óban szerepel: az aszkézis profanizálásáról van itt szó, amit a prédikátor a profa-
nizálás „szakemberének” a szájába ad. 

A hátasló szerepeltetése szintén a komikum eszköze, ugyanakkor egy másik 
hagyományra való utalás is: eszerint a katolikus vallás alapvetı rítusait és szim-
bólumait még az értelem nélküli állatok is tisztelik. Csak az követ el vétket, aki 
„bezárja a szívét” a nyilvánvaló jelek elıtt. Erre az alapgondolatra vezethetı 
vissza egy exemplum típus, amely szerint az öszvérek, szamarak vagy lovak nem 
eszik meg például az eléjük vetett szentelt ostyát, hanem letérdelve imádják, a 
méhek pedig oltárt építenek neki. Az Istennek kedves együgyő állat ebben az 
értelmezésben az ugyancsak együgyő lelkek szimbólumává válik. 

Ez az egyszerőség gyakori eleme a példázatoknak, hiszen az eretnek perfek-
tek (legyenek katharok vagy valdensek) meglepetést és tiszteletet keltettek mő-
veltségükkel a köznép körében. Nemcsak el tudták olvasni a szent iratokat, ha-
nem fejbıl idéztek egész passzusokat, amivel gyakran hozták zavarba a szeré-
nyebb képességő katolikus hitvitázókat. A nevetés ilyenkor is segít: a 13. századi 
névtelen ferences példázatgyőjteményben, a Tabula Exemplorumban az eretnek 
egy egyszerő teológussal (cum theologo simplici – érdekes jelzıs szerkezet!) 
vitázott, aki már nem tudott mit felelni az érveire. Ekkor nevetésben tört ki. Az 
eretnek csodálkozott a nem várt reakción, mire a megfogott teológus így vála-
szolt: „Azon nevetek, hogy bár nem tudok neked ellentmondani, annyit mégis 
tudok, hogy az igaz hitet megtartom.”38 Az eretnek „zavartan eltávozott” 
(confusus recessit), így a hit gyızedelmeskedett a tudás fölött. 

Ha egy teológus képtelen vitában legyızni az eretnek érvelést, mit tehetnek a 
tanulatlan hívık? Stephanus de Borbone egyik történetben egy olyan gyermek a 
fıszereplı, akinek a szülei korán meghaltak, ezért „nehogy az eretnekek meg-

                                                                                                                         
gróf társaságában jelennek meg rabló zsoldosokkal és prostituáltakkal együtt. Pierre de Vaux-de-
Cernay: Hystoria Albigensis, Paris, 1926., I. 35, ill. I. 200.  
36 Például a 214, 276, 299. történetekben, ahol különösen a nıi „romlottságot” (arcfestés, díszes 
ruhák, férjnek való engedetlenség) gúnyolják ki. 
37 C. CASAGRANDE – S. VECCHIO: „Clercs et jongleurs dans la société médiévale (XIIe-XIII e 
siècles)”, Annales E.S.C., 1979. sept.-oct., 913-929. 
38 „Rideo quod tibi resistere nescio; scio tamen quod fidem rectam teneo” Welter, 1927, 74-75. 
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rontsák” (ne heretici eum corrumperent) egy ciszterci kolostorba adták nevelés-
re. Az albigensek azonban álruhában még ide is utána merészkedtek, és megpró-
bálták a katolikus hittıl eltéríteni. Kritikájuk legfontosabb eleme a feszület tisz-
telete ellen irányult: „Nem vagy jó fiú – érveltek –, ha azt a keresztet tiszteled és 
csodálod, amin atyád szenvedett.” A gyermeket azonban nem zavarták meg, és 
„isteni sugallatra” (Deo inspirante) így válaszolt: „Két okból imádom a keresz-
tet, elıször mert ezt látom az apát úrtól és a többi szerzetestıl és valamennyi 
püspöktıl, akik ide látogatnak, és így tesz az összes tudós férfiú is. Másrészt 
pedig nincs a világon olyan fadarab vagy egyéb tárgy, amit ne imádnék és tisz-
telnék, ha az annyi jót okozna nekem, és olyan örökségben részesítene, mint a 
mennyek királysága.”39Az eretnekek természetesen megilletıdve és összezava-
rodva távoztak el a helyszínrıl. 

A történet érdekességét rendkívüli komplexitása adja, az a szinte pszicholó-
giai finomság, amellyel a szerzı közönségére próbált hatni. A történet kezdetén 
megtudjuk, hogy a nemesi származású gyermek az albigensek földjén maradt 
árva, és azért került kolostorba, nehogy az eretnekek megrontsák. Miért ez a 
rendkívüli óvatosság? Nem szabad figyelmen kívül hagyni a család rendkívül 
fontos szerepét a vallási szokások átörökítésében. A második-harmadik generá-
ciós kathar hívık már többnyire beleszületnek a vallásba, és nem feltétlenül 
szabad akaratukból választják azt: akinek apja-anyja kathar volt, már természe-
tes módon válik a közösség tagjává.40 Bár a szerzı nem jelzi ezt explicit módon, 
valószínő, hogy a fenti történet árvája egy ilyen család gyermeke lehetett, akire a 
vallási közösség számított. Korábban már említettük a kathar közösségi házakat, 
amelyek egyfajta kolostorként mőködtek, nıi vagy férfi perfektek irányítása 
alatt, és karitatív tevékenységet végeztek. Az lett volna természetes, hogy az 
albigens szülık árván maradt gyermeke egy ilyen házba kerüljön, ahol ennél 
fogva kathar szellemiségben nevelkedett volna fel. Úgy gondolom, hogy nem túl 
vakmerı ezt a hátteret feltételezni a gyermek „eretnek megrontásának” veszélye 
alatt. Az árva azonban mégis a ciszterciekhez került. A rend szerepeltetése sem 
véletlen: a domonkosok megjelenése elıtt, de az albigens keresztes háború során 
is ık voltak az eretnekek elleni küzdelem élharcosai. A pápai legátusok többsé-
ge, a keresztesek szellemi vezetıi közülük kerültek ki, a korai prédikációs misz-
sziók irányítása pedig szintén a rend irányítása alatt zajlott. Igen valószínő tehát, 

                                                 
39 „non enim bonus filius es, adorando et honorando patibulum in quo pater tuus pependit. – [...] 
Ego, inquit, crucem adoro duplici racione; una est quia video dominum abbatem et omnes 
monachos et omnes episcopos, qui hic veniunt, et omnes sapientes hoc facere; alia, quia non est 
aliquod lignum in mundo vel aliud quod, si tot bona mihi evenissent de eo, et tanta hereditas ut est 
regnum celorum, quod non honorarem et adorarem illud.” Tractatus No. 328. 
40 Anne Brenon, i. m. 209-210.  
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hogy a korabeli felfogás az eretnekség veszélye ellen a ciszterci kolostort tartotta 
a legbiztosabb fellegvárnak. 

A következı momentum a rendházba álruhában belopódzó albigensek kísér-
lete a gyermek megrontására. Itt a fentebb már tárgyalt félelemkeltı mechaniz-
mus lép mőködésbe. Az álruha az álságos szándék szimbóluma: a kolostorba 
magukat elleplezve bejutó eretnekek egy másik síkon az ördöggel való kapcsola-
tukat is álcázzák. Érvelésük a kereszt tisztelete ellen klasszikus, más forrásból is 
ismert módszer: egyszerő, „józan paraszti ésszel” felfogható kritikával illetik ezt 
a katolikus gyakorlatot: a kereszt kivégzıeszköz, amely érdemtelen a tiszteletre. 
Az érvelés azonban a történet belsı logikájában más összefüggést is mutat. Mi-
vel árváról van szó, Jézus apaként való szerepeltetése és halálának említése a 
gyermekben mély érzelmi reakciókat válthat ki, ezzel biztosítva az érvelés sike-
rét. 

A gyermek válasza adja a történet különlegességét. Nem hagyta magát meg-
téveszteni az eretnekek érvei által, hanem „isteni sugallatra ügyesen megvála-
szolt.” A gyermeki lét kedvez az ilyesfajta felsıbb beavatkozásnak. Bár a kö-
zépkor hajlamos volt a gyermeket csupán kicsiny felnıtteknek tekinteni,41 a 
fiatalságot a tisztasággal és szüzességgel is azonosította, ugyanis szent Izidor 
nyomán a ciszterciek is vallották, hogy Pueri a puritate dicti sunt, azaz a gyer-
mek szó a tisztaság szóból ered.42  

Ha az eretnekek fiúi érzéseire apelláltak, amikor meg akarták téríteni, a fiatal 
gyermek hasonló szemantikai mezıt használ: válaszából kiderül, hogy cseleke-
deteiben a kolostori közösség, azaz új „családja” tekintélyeit tartja követendı 
példáknak. Azért hisz, mert ezt látja az elöljáróktól is. Fontos a hierarchia is: az 
értékadó modellek közül az elsı és legfontosabb az apát, ıt követik a szerzete-
sek, és csak ezután a világi püspökök és a hit tudósai. Kiderül tehát, hogy elsı-
sorban a kis közösség nyújt támaszt számára a világ dolgaiban való eligazodás-
hoz, s csak azután az egyetemes hierarchia képviselıi.  

A példázat több, egymásra rakódott értelmezési síkot kínál fel a hallgatók 
számára. Egyrészt félelmet kelt az árvák megrontására törı, álruhás eretnekek 
képének megrajzolásával – minden társadalom támogatja, vagy legalábbis saj-
nálja az elesetteket. Másrészt azt sugallja, hogy az ortodox hit megtartása nem 
feltétlenül mőveltség dolga: aki tiszta élető ember és követi az egyházi elöljárók 
példáját, az helyesen cselekszik, és a döntı pillanatban megsegíti az ég. Így válik 
egy gondolati áttétellel a gyermek képe a hit dogmáiban járatlan köznép szimbó-

                                                 
41 Philippe ARIÈS: L’enfant et la vie familiale dans l’Ancien Régime, Paris, 1973. 42. 
42 Origines XI, 2, 10. Idézi, és a megegyezı cisztercita álláspontot ismerteti Pierre RICHÉ, 
„L’enfant dans la société monastique au XIIIe siècle”, in: Pierre Abélard. Pierre le Vénérable. 
Colloques Internationaux du CNRS (Cluny, 1972), Paris, 1975. 689-702. 
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lumává, a feltétlen engedelmesség pedig az eretnekellenes küzdelem és általában 
az üdvösség alapfeltételévé.  

A példázat komikusságát ugyanaz adja, mint a Tabula Exemplorum elıbb 
említett története esetében: az eretnekek hosszú érvelése, megannyi erıfeszítése 
eredménytelennek bizonyul a katolikusok feltétel nélküli hitével szemben. A 
hitvallás egy-egy csattanós válasz formájában nyeri el humoros formáját. A tör-
ténet hatását azonban növeli a megkönnyebbülés érzete is: a baljós kezdet után 
(árva gyermek megrontása, mindenre elszánt eretnekek) pozitív vég, a tévtanítók 
felsülése. Bár Gurevics a középkori példázatok nyomán kibontakozó képet nem 
annyira komikusnak, hanem inkább groteszknek tartja,43 úgy tőnik, hogy ezeket 
a történeteket valóban megnevettetés céljából szerkesztették be a prédikációkba, 
a ridende dicere verum (nevetve igazat mondani) elvét alkalmazva. 
 
 

Összefoglalás 
 
Látjuk tehát, hogy az eretnekeket bemutató történetek széles apparátussal dol-
goznak a hívık meggyızése érdekében. A kathar-valdens tanok tudományos-
elméleti leírása, az eretnekség és az egyetemes gonosz kapcsolatának változatos 
és állandóan visszatérı bemutatása mellett igen fontos szerepet kap a félelem és 
nevetés kettıs érzésével való operálás. A történetek humora nem szembenáll a 
rettegést keltı példákkal, hanem kiegészíti azokat. Az ilyen példázatokat a meg-
könnyebbülés jellemzi: a szorongást keltı alapszituáció szerencsés véget ér a 
fıszereplı frappáns, csattanós válasza vagy a csodás isteni beavatkozás követ-
keztében. A komikum forrása az az öröm, amit a rettegést keltı tisztátalan erık 
kudarcán és nevetségessé válásán lehet érezni. A középkor eretnekellenes példá-
zataiban ekként olvad egybe a nevetséges és a félelmetes, hozzájárulva a „min-
dennapi üldözés” mentalitásának kialakulásához. 
 
 

                                                 
43 A. J. GUREVICS: A középkori népi kultúra, Bp., 1987. 310-313. 
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Smerom k „prenasledujúcej spoločnosti”? 
kacírstvo na príkladoch z 13. storočia 

 
Anglický historik Robert I. Moore vo svojej téze Vznik prenasledujúcej 
spoločnosti (The Formation of a Persecuting Society. London, 1987) 
presvedčivo ukazje, ako sa utváral proces iniciovaný cirkvou, no podporovaný aj 
ústrednou mocou, ktorý – popri vystúpeniam proti tu Židom a malomocným – 
viedlo v 13. storočí k zničeniu kacírov. 

V južnom Francúzsku druhej polovici 12. storočia prispeli k slobodnému 
hlásaniu valdénskych alebo katarských učení tolerantné, dokonca i podporné 
postoje miestnej moci a túžba laikov po hlbšej zbožnosti. Toto tolerantné 
ovzdušie sa dramatickým spôsobom zmenilo na začiatku 13. storočia: pod 
vplyvom albigénskej križiackej vojny (1209 – 1229) a inkvizície sa začali 
masové represie a organizované prenasledovanie. V roku 1244 padla posledná 
katarská pevnosť Montségur, r. 1321 popravili posledného katarského vodcu. 
Valdénci sa stiahli do savojských a piemontských hôr. Tolerantné južné 
Francúzsko sa zmenilo na intolerantné územie. 

Avšak Moorovo ponímanie napriek všetkým prednostiam, je prehnane 
zamerané na právne dejiny: „prenasledujúca spoločnosť” vzhľadom na podstatu 
pojmu nemohla vzniknúť jednoducho silou zákonov či organizovaným násilím. 
Ostávajúc pri kacíroch: vieme, že mnohé uznesenia synody z obdobia 1150 – 
1233, dokonca ani križiacka výprava neviedla k úplnému vyničeniu katarov 
a valdéncov. Čo sa však týka inkvizície, organizovanej formy stredovekého 
prenasledovania, začína sa meniť obraz Svätého Oficia, posielajúceho masy na 
hranicu alebo do väzenia a zdá sa, že sa budú meniť aj doterajšie 
zovšeobecňujúce názory vo vzťahu k rozmerom prenasledovania. Všetko 
samozrejme, neznamená, že v likvidácii alebo marginalizácii katarského 
a valdénskeho hnutia by nebolo treba ďalej počítať s vplyvom právnych alebo 
fyzických represií, no je isté, že pri výskume treba venovať väčšiu pozornosť 
iným formám, nezaloženým na násilí.  

Autor zdĺhavo rozoberá, že protikacírske ľudové vystúpenia sú odtlačkom 
snáh spoločenských elít a nie naopak: nie „pôvodné” náboženské predstavy ľudu 
vytvorili nástroje prenasledovania. Nemá zmysel polemizovať s týmto tvrdením. 
Zároveň málo vieme o procese, počas ktorého sa táto snaha elity rozšírila 
v ľudových vrstvách. Ináč povedané: nevieme, ako sa sformovala mentalita 
„každodenného prenasledovania”. Ten istý problém nastolil Michel Zink počas 
štúdia stredovekých kázní. Tvrdí, že nemožno nič vedieť o tom, ako fungoval 
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„každodenný boj dedinských kazateľov s ľudovými poverami a kacírstvom” (La 
prédication en langue romane avant 1300. Paris, 1982. 194.). 

V uplynulých dvadsiatich rokoch došlo k pokusom o zistenie vzťahu medzi 
kázňou a kacírstvom, no pre nedostatok prameňov táto práca nepriniesla želaný 
úspech. Myslím si však, že nemusíme zdieľať pesimizmus profesora Zinka. Aj 
keď je kázní, hovoriacich o kacíroch málo, zachovalo sa niekoľko tuctov malých 
príhod či príkladov zakomponovaných do kázní (exemplum), ktoré radi používali 
nielen na posilnenie ortodoxie veriacich, ale aj na predstavenie učenia kacírov 
a likvidáciu ich predstaviteľov. S ich pomocou sa dajú skúmať modely, ktoré vo 
svojej určovali zmenu ponímania a správania. 

Vo svojom referáte sa pokúsim dať na základe skúmania týchto prameňov 
odpoveď na otázku, akým spôsobom ovplyvnili dobové kázne ľudové myslenie 
vo vzťahu ku kacírom, v súperení s ktorými považovali za dôležitú výstavbu 
štruktúr ich mentality. 
 
 
Attila Györkös  
 

Towards the „Persecuting Society”? 
Heresy in 13th century Parables 

 
This paper studies the development of the model of the ’Persecuting Society’ 
and seeks the answer to the question how the persecution of heretics, which 
originated from the elite, spread among the people, in other words, how the 
mentality of ’everyday persecution’ developed, and how it was formed. On the 
basis of the parables (exemplum) in the significant collections from the 13th 
century, it can be established that the preachers made use of wide-ranging 
devices in convincing the believers. Besides the scientific-theoretical description 
of the teachings of the Cathars and Waldensians, the colorful-recurrent 
discussion of the connections between heresy and Universal Evil, they made 
very effective use of the contrast and co-working of fear and laughter. These 
parables are characterized by relief: the worrying basic situation is resolved by 
the witty response of the protagonist or by magis divine interference. The failure 
of the impure powers, and their becoming ridiculous is the source of humor and 
joy. In the anti-heretic parables of the middle ages consciously-used arguments 
and motifs are clearly detectable which led to the birth of the mentality of 
’everyday persecution’.    




