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Perényi Roland
Egy Montaillou-kép a *80-as évek végéről

Matthias Bénád: Domus und Religion in Montaiüou. Katholische Kirche 
und Katharismus vm Überlebenskampf dér Familie des Pfarrers Petrus Clerici 

amAnfangdes 14.Jahrkunderts. Tübingen, Mohr, 1990.

Kevés oly a n  k ö z épk o r i forrás  m aradt fenn, melyből a történelem áramából 
„kirekesztett” kisemberek -  parasztok, pásztorok, falusi plébánosok vagy 

l. egyszerű háziasszonyok és családanyák -  hétköznapjait ismerhetjük meg. 
Ezen ritkaságok közé tartozik a pamiers-i püspök által készített inkvizícíós 
jegyzőkönyv, melynek lapjain a Pireneusok lábánál, 1200-1400 m éter magasan 
fekvő okszitán falu, Montaillou lakosai tesznek vallomást az otthonukat megfertőző 
kathar eretnekségről. Az inkvizíció tevékenysége Montaillou számára felért egy 
természeti katasztrófával, a történészeknek viszont ritka alkalmat adott arra, hogy 
egy elszigetelt, külön kis világot jelentő falu mindennapjait tanulmányozhassák.

Az Alion-fennsíkon fekvő kis falu nyugodt élete 1317-ben ért véget.1 Ekkor került 
a pamiers-i püspökség élére az a Jacques Foumier, aki később XII. Benedek néven 
lett pápa (1334-1342). A becsvágyó püspök legfőbb céljának a 13. század eleji 
keresztes hadjáratok és vérengzések ellenére tovább élő és virágzó kathar eret
nekség felszámolását tartotta. Mivel a hegyi falvak távol estek a püspökség főbb 
központjaitól, Pamiers-től és Carcassonne-tól, s a grófi hatalom sem érvénye
sülhetett ezeken a nehezen megközelíthető helyeken,2 ezért Fournier-nak jól 
szervezett inkvizícióra és besúgórendszerre volt szüksége. A szervezés sikerét 
mutatja a Montaillouról készült inkvizícíós jegyzőkönyv, melyből a falu jellegzetes 
figuráinak hétköznapjairól tudhatunk meg értékes adatokat. A feltűnően őszinte 
vallomásokból olyan érdekes részletekre is fény derül, amelyek valóban egyedül
állóvá teszik a jegyzőkönyvet. A forrás részletessége ritka lehetőséget terem tett a 
történészek számára: szinte teljes egészében rekonstruálni lehet egy középkori 
falu életét, még olyan kényes és gyakran elhallgatott részleteket is tekintve, mint 
például a szexuális praktikák és titkos szerelmi kapcsolatok a faluban. Vajon egy 
mai település dokumentációja nyújtana-e lehetőséget arra, hogy életéről, s a falun

1 Már 1308-ban felfigyelt az inkvizíció Montailloura: ekkor Carcassonne inkvizítora, GeofFroy 
d’Ablis elfogatta és kihallgatta a falu 12-13 évesnél idősebb lakosait, s, a falut figyelmez
tetésképp sárga kereszttel jelölték meg.

2 Montaillou csak 1311-ben került végleg a foix-i gróf kezébe, amely grófság maga is sokáig 
megőrizte a királyi hatalomtól való függetlenségét.

Sic Itur ad Astra í&j 1999. 2-4. sz. 307-312.



belül kialakult társadalmi érintkezés sajátos formáiról ilyen pontos képet kap
hassunk, vagy tényleg csak az inkvizíció alaposságának és egy kötelességtudó püs
pöknek köszönhető, hogy ez megvalósíthatóvá vált?

Ajegyzőkönyv adta lehetőséget csak századunk ’60-as éveiben fedezték fel. Jean 
Duvemoy 1965-ben kiadta a Vatikánban őrzött latin jegyzőkönyvet,5 mely eredetileg 
kétkötetes volt, de csak az első kötet m aradt fenn. Ajegyzőkönyvről készült első 
nagy feldolgozás Emmanuel Le Roy Ladurie nevéhez fűződik, aki Montaillou, viliágé 
occitan de 1294 á 1324* című művével érdekes és élvezetes olvasmányt nyújt az 
olvasónak. A dokumentációt -  akkoriban forradalminak számító újításként -  a 
történeti antropológia módszerével dolgozta fel, s ezzel példát adott a történészek 
új generációjának.

1975 óta azonban sokat fejlődött a történettudomány és annak módszerei, s így 
a Montaillou-téma is megérett egy újabb feldolgozásra. így jelenhetett meg 1990- 
ben a frankfurti egyetemen dolgozó egyháztörténész, Matthias Bénád feldolgo
zása.5 Bénád könyvével régóta élő igényt elégített ki, hiszen már Le Roy Ladurie 
művének megjelenését követően sokan -  közöttük olyan neves történészek mint 
Georges Duby -  találtak kivetnivalót a mű felépítésében. Különösen a többször 
megjelenő motívumokat, a feleslegesnek látszó ismétléseket kifogásolták.6 Igaz, 
hogy a „nouveau románhoz hasonlatos monoton ismétlődések segítségével válik 
annyira otthonossá ez a különös, távoli kis mikrovilág, hogy a legapróbb árnya
latokra, a legtitkosabb rejtett szimbólumokra is jól oda tudjunk figyelni”,7 de 
különösen a pikáns jelenetek többszöri megjelenése elterelheti az olvasó figyelmét 
a mű fő céljáról, arról, hogy az olvasó átfogó képet kapjon a falu életéről és 
lakosainak mentalitásáról. kivételes részletességű forrás, a saját és egymás titkairól 
valló falusiak, az inkvizűor és a történész szenvedélyes kíváncsisága arra is lehetőséget ad, 
hogy pornográf részletekbe menően megismerhessük Montaillou lakosainak szexuális életét... 
A zaftos történetek nem nélkülözik a könyv fő témájával, az eretnek egyházellenesség 
motívumaival kapcsolatos pikantériát. ”s Mindezt igen képszerűen, nagy belelátással 
teszi Le Roy Ladurie, ami egyrészt azt eredményezi, hogy az olvasó szinte maga

3 D uveknoy, Jean: Le Regisire d’lnquisition de Jacques Foumier, éveque de Pamiers (1318-1325). 
3 vols. Toulouse, Privát, 1965.

4 Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou, viliágé occitan de 1294 á 1324. Paris, 1975. -  A 
magyar fordítás huszonkét évvel később, 1997-ben jelent meg. Le Roy Laudrie, Emmanuel: 
Montaillou, egy okszilán falu életrajza (1294-1324). Budapest, Osiris, 1997. {ford. Jászay 
Gabriella)

5 Bénád, Matthias: Domus und Religion in Montaillou. Tübingen, Mohr, 1990.
6 K laniczay, Gábor: Montaillou harminc éve. In: BUKSZ, 10. (1998) 8. sz. 168-178.
7 Uo. 172.
8 Uo. 172.
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előtt látja a falu jellegzetes alakjait és mindennapos problémáikat, másrészt viszont 
azt a benyomást keltheti az olvasóban, hogy az író elrugaszkodik a forrástól, és 
inkább regényírói fantáziáját használja történészi objektivitása helyett. Minden 
kritika és kifogás ellenére meg kell hagyni, hogy Le Roy Ladurie műve minden 
hibája ellenére élvezetes és egyben módszerében úttörő megoldás.

,A kritikák egy része továbbra is jogosnak tűnik ugyan, egy másik csokor újabb keletű 
kifogást pedig épp a kifinomultabbá lett történeti antropológiai módszerek s az azóta lefolytatott 
tisztázó viták jegyében kell megfogalmazni" -  írja Klaniczay Gábor Le Roy Ladurie 
művét bemutató cikkében.9 Az új kutatások és módszerek felhasználásával készítet
te Matthias Bénád a legújabb feldolgozást, m elyet- az erős kritika ellenére -  nem 
elsősorban „ellen-Ladurie”-műnek kell tekinteni, hanem a két könyv megjelenése 
között eltelt tizenöt év (pontosabban tizenkét év, mivel Bénád az 1987-es évben 
lezárt kutatásait közölte három évvel később) módszertani változásainak felhasz
nálásával készült, a nagy előd alapján továbbfejlesztett műnek.

Bénád nyolc fő fejezetre osztja könyvét. Az első részben pontosan megjelöli a 
kutatás célját, módszerét, vizsgálja a forrás felhasználhatóságát, a vallomások 
hihetőségét a kínzások tükrében. A legérdekesebb rész az 1.4,-es alfejezet, melyben 
az író kritikai áttekintést ad a Montaülou-témában eddig megjelent nagyobb 
munkákról, Jean  Duvernoy-tól Le Roy Ladurie-n át Katharina Stoodt 1982-es 
doktori disszertációjáig. Az első fejezet utolsó részében Bénád a térség topográfiai 
adottságait és politikai helyzetét vizsgálja.

A mű második részében az író az inkvizíció Montaillou-ban végzett munkájának 
kronológiai rekonstrukcióját adja (3-4. fejezet). Ezt követi a mű középpontjában 
álló Clerici család történetének és bukásának felvázolása (4-5. fejezet), majd a 
családtörténetből kiindulva bemutatja az alioni család válságának gazdasági okait 
(6. fejezet). Külön fejezet foglalkozik a késő kathar vallás Montaillouban és környé
kén megjelenő sajátosságaival, a kathar etikával és az eretnekség egyházellenes 
harcával (7, fejezet). Végül az utolsó fejezetben Bénád összefoglalja fő téziseit (8. 
fejezet).

A könyv függeléke is hasznos információkat tartalmaz; találhatunk benne egy 
részletes kronológiai rendbe szedett táblázatot az inkvizíciós tevékenységről a 
faluban 1295 és 1324 között, valamint egy táblázatot a jegyzőkönyvben található 
pénzfajtákról és mértékegységekről. Ugyancsak megtalálható a függelékben a 
jelentősebb montailloui családok családfája és az érintett térség részletes térképe. 
Az egész mű talán legértékesebb része a kilencoldalas irodalomjegyzék, melyben 
a témához kapcsolódó régi és újabb nemzetközi irodalomról és forráskiadványokról 
tájékozódhat az olvasó.

9 Uo. 175.
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Matthias Bénád szerint -  és ebben egyetért Le Roy Laduríe-vel -  a Montaillouról 
készült jegyzőkönyv megváltoztatja a középkorról alkotott képünket, mivel a 
„forrásnak köszönhetően ritka lehetőség nyűik arra a kutatói kezdeményezésre, mely a 
hétköznapi világ és az ezzel összekapcsolódó vallásos nézetek rekonstrukciójának egyaránt 
jelentőséget tulajdonít, azzal a céllal, hogy a mindennapos tapasztalatok, ezek vallási inter
pretációja, az életvitel és a gyakorolt jámborság egymásba szövődésének okaira rávilágít
son, ”‘° E vizsgálat középpontjában a falu szerveződésének alapegysége, azún. domus 
(okszitán nyelven ostal) áll. A domus egyszerre jelenti magát házat és a családot is (a 

família szót itt nem használták), mivel e délfrancia területen a két fogalom szorosan 
összekapcsolódik. A domus olyan patriarchális nagycsaládot jelent, amely a falunak 
társadalmi és egyben gazdasági alapegysége is. Bénád egy ilyen domus kiemelésével 
próbálja bemutatni, mit je len thetett egy középkori falusi család számára a 
katharizmus, és hogyan gyakorolták a domus tagjai ezt a sajátos értékrendszerrel 
és világképpel rendelkező vallást. Adomus Clerici (Le Roy Ladurie-nél Clergue) a 
falu legbefolyásosabb „klánja”, melynek két vezéregyénisége, Petrus és Bemardus 
Clerici tizenöt éven át a vidék meghatározó figurái voltak, s mind a grófi udvarban, 
mind a helyi egyházban nagy befolyással rendelkeztek.

Petrus Clerici, aki apja halála után átvette a családfő szerepét, egy személyben 
volt falusi plébános, eretnek-szimpatizáns, besúgó a carcassone-i inkvizíciónál és 
elismert szerető a környék hajadonai és fétjes asszonyai körében. E becsvágyó, 
„karrierista” ember vezetésével került a Clerici-család a faluban vezető pozícióba, 
és ugyancsak az ő vezetése alatt semmisük meg ez a hatalom. Petrus legfőbb 
támogatója a -  már-már despotikus kiskirályinak tekinthető -  falusi hatalom 
kiépítésében öccse, Bernardus volt, aki egy ideig a grófi hatalom helyi képvise
lőjének tisztségét (baiulus vagy baiüi) viselte.

Bénád vizsgálatának fő céljául annak pontos meghatározását tűzte ki, hogy milyen 
hatást gyakorolt a kathar világkép a plébánosra és annak domusára." Mindezt 
családtörténeti-életrajzi módszerrel igyekszik elérni, mivel úgy gondolja, hogy az 
egyén életrajza Montaillou esetében szoros kapcsolatban áll a domus „életrajzával”. 
Ehhez szükség van a történések kronológiai sorrendjének pontos megállapítására. 
Bénád szerint ezen a ponton vétette Le Roy Ladurie az egyik legsúlyosabb hibát, 
mivel az a kronológia pontos ismeretének hiányában félreismerte a fejlődési folya
matokat a faluban.10 11 12 Ugyanakkor Le Roy Ladurie forráskezelését tartja az első 
nagy feldolgozás legnagyobb hibájának: mivel Le Roy Ladurie nem közvetlenül a 
Jean Duvernoy által kiadott latin változattal dolgozott, amelyben még az eredeti,

10 Bznad, 1990. 1.
11 Uo. 2.
12 Uo.
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függőbeszédben és egyes szám harmadik személyben -  így jegyezték le és fordították 
szimultán latinra az inkvizíció írnokai az okszitán vallomásokat -  írott vallomások 
találhatóak, hanem a saját francia fordítását vette alapul, amely viszont egyes szám 
első személyben meséli el a történteket. Ebből adódhatnak olyan problémák, hogy 
ellentmondásossá válnak a különböző vallomások, vagy hogy régen halott emberek 
jelennek meg élő tanúként,13 így a könyv „stílusa laza, könnyed, történeti-etnológiai 
kérdés-feltevésével pedig a falusiak hétköznapi életét vizsgálja anélkül, hogy a forrás 
különleges mivoltára tekintettel lenne. ”14

A forrás helytelen használatából adódik Bénád szerint az is, hogy Le Roy Ladurie 
Montaillou-t két ellenséges, egy 11 domusból álló, a Clerici domus által vezetett 
eretnek és egy 5 domusból álló katolikus „pártra” osztja, melynek élén Fournier 
püspök familiárisa, Petrus Ademarii (Le Roy Ladurie: Pierre Azémán) állt. Ezzel 
az egész történetet e két „banda” harcára élezi ki, eltúlozva a valós hatalmi viszo
nyokat. Ugyanakkor Le Roy Ladurie maga is ellentmondásokba keveredik e tézi
sével, mivel később az épp általa az eretnek párt élére kinevezett „Clergue-bandát” 
azokhoz a házakhoz sorolja be, amelyek időnként „fordítanak a köpönyegen”. 
Ugyanakkor mindkét feldolgozásból az derül ki, hogy nagyon nehéz elkülöníteni 
az eretnek és a katolikus hitet követőket, mivel valamilyen módon szinte mindegyik 
domus érintkezésben áll a katharizmussal, vagy pedig olyan régi szokásokat követ, 
amelyek igencsak eltérnek a katolikus hit tanításától. Erre példa a Petrus Clerici 
által végzett ún. „körömvarázslat”, melynek során az elhunyt szülők haját és körmét 
levágják, hogy a domus szerencséje és jóléte ne szálljon el a halott leikével 
együtt.15 így tehát túlságosan erőltetettnek hat a falu két ellenséges oldalra való 
bontása, hiszen sokkal komplexebb kapcsolatrendszer rajzolódik ki a jegyző
könyvekből,

Matthias Bénád tehát a Clerici domuson keresztül közelíti meg a problémát. A 
család történetének részletes vizsgálatával próbálja megdönteni Le Roy Ladurie 
fenti tézisét. így teljesen más képet kapunk a Clerici családról és főleg annak 
fejéről, a személyes boldogulását és természetesen saját családja érdekeit szem 
előtt tartó Petrusról. A plébános sajátos, meglehetősen szabados viselkedésén Bé
nád -  Le Roy Ladurie-vel ellentétben, aki meglehetősen negatív képet fest a 
plébánosról -  nem ütközik meg, hanem megpróbálja magyarázni e viselkedés 
okait: szerinte a történet főhősének viselkedése elsősorban a kathar eretnekek 
sajátos etikájából ered. A katharizmus ugyanis minden világi hatalom elvetése 
mellett választást ad hívőinek egy aszketikus és egy hedonisztikus életmód között.

1A Például Bernardus de J'axio esetében. Bf.naii, 1990. 23.
14 Uo. 2H.
15 Uo. 61.
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