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A százéves háború pusztításai után a 15. század második felében 
Franciaországban az újjászületés, a gazdasági-demográfiai megerősödés jelei 
mutatkoztak. Nem volt ez másként az ország szívében található Auvergne 
tartományban sem. A régióban csak kisvárosok (Clermont, Montferrand, Riom) 
léteztek, amelyekben az általános fellendülés a vallási életre is erőteljes hatást 
gyakorolt: elpusztult templomok, kolostorok épültek újjá, megélénkült a vallásos 
aktivitás, különösképpen a prédikációs tevékenység kapott nagy lendületet. A 
viszonylag bőségben megmaradt írásos források lehetőséget teremtenek a 
folyamat körülményeinek feltárására.  

Hogyan kapcsolódtak a koldulórendi közösségek a városok életébe? Milyen 
viszonyban volt egymással a rendház és a városháza a későközépkori auvergne-i 
kisvárosokban? Kimutatható-e bármilyen kapcsolat a stabilizáció, a gazdasági 
fellendülés és a prédikációs tevékenység között? Alábbi tanulmányomban ezekre 
a kérdésekre keresem a választ. 
 
 

A koldulórendi intézményhálózat kialakulása 
 
Amikor a 13. század elején a koldulórendek kialakították saját intézményi 
hálózatukat, figyelembe vették a régiók földrajzi, fejlődésbeli sajátosságait, 
például az auvergne-i térség Francia-középhegység által meghatározott észak-
déli megosztottságát. 

A domonkosok a középkori Franciaország területén belül két rendtartományt 
hoztak létre: az ún. francia provinciát, amely a mai Észak-Franciaországot 
foglalta magába, és ide tartozott a clermont-i kolostor is. A délfrancia területek 
közösségei pedig a provence-i tartomány kereteiben működtek. A két terület 
közti határ éppen a clermont-i püspökség területén húzódott. A ferencesek 
esetében nagyobb földrajzi tagoltsággal találkozunk: egyrészt a provinciák 



Györkös Attila 82 

keretei nem mindig igazodtak az aktuális országhatárokhoz, másrészt 
Franciaország területén is több nagy területi egységet alkottak. Auvergne 
területe az ő esetükben is két rendtartomány között oszlott meg: Clermont, 
Montferrand, Riom, Saint-Pourçain kolostorai a burgundiai provinciához 
tartoztak, míg Aurillac, Boisset és Murat ferences közösségei már az 
aquitániaihoz. A burgundiai provincia azonban átnyúlt az országhatárokon, és 
keleten, északkeleten mélyen behatolt a Német-római Birodalom területébe, 
magában foglalva a Rhône-völgyének északi részét és a mai Svájc frankofón 
vidékeit (Genf, Lausanne). A ferences provinciák kisebb egységekre, custodiá-
kra tagolódtak. Ez már jobban lehetővé tette a regionális integráció megtartását: 
a fent említett északi kolostorok valamennyien az auvergne-i custodia részét 
képezték, és ennek központja Clermont lett. A többi rendház a szomszédos 
aquitániai provincián belül a rouergue-i custodiához tartoztak.  

Az auvergne-i régió viszonylagos szegénysége, a nagy városok hiánya 
ellenére igen hamar, már a 13. század harmadik évtizedében megjelentek a 
térségben a domonkosok éppúgy, mint a ferencesek. A látszólagos ellentmondás 
azzal oldható fel, hogy Auvergne hagyományos egyházi intézményrendszere 
igen fejlett, és már a kolduló rendek megjelenése előtt is jelentős, elsősorban 
megreformált bencés kolostori hálózattal rendelkezett. Mindez kihívást jelentett, 
és egyben segítette a koldulórendek megtelepedését is. A régió példája egyben 
arra is felhívja a figyelmet, hogy a Jacques Le Goff által kidolgozott elmélet, 
amely a városi fejlettség és a koldulórendi tevékenység között szoros kapcsolatot 
lát,1 csak az egyéb helyi sajátosságok figyelembevételével alkalmazható.  

A koldulórendi kolostorok alapítása kétfajta séma szerint zajlott le: az első 
esetben először a barátok kicsiny csoportja jelent meg a térségben, ahol 
prédikációs és kolduló tevékenységet folytattak, „felmérték a terepet”, azaz 
személyes tapasztalataik nyomán meggyőződtek arról, hogy a település 
rendelkezik-e elegendő erővel és szándékkal egy nagyobb közösség 
befogadására. Ha a helyet megfelelőnek találták, igyekeztek támogatást találni, 
adományok révén elegendő forrást összegyűjteni egy kolostor alapításához. Ha 
mindez rendelkezésre állt, akkor kérvénnyel fordultak a pápához, hogy adjon 
engedélyt a rendház létrehozására. Az alapítás másik formája, hogy egy 
nagybirtokos vagy község maga kérte fel a rendet kolostor létesítésére a 
településen és biztosította ennek forrásait. 

A 13. században ily módon létrejövő 11 koldulórendi kolostorból 9 ferences 
(ebből egy klarissza), egy domonkos, egy pedig karmelita volt. Az arányokból 

                                                
1 LE GOFF, Jacques, „Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale: implantation des 
ordres mendiants. Programme questionnaire pour une enquête”. Annales E.S.C., 1968, No 2, 335-352. 
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nemcsak az első alapításokat jellemző dinamizmusra derül fény, hanem a 
ferences rend túlsúlyára is. Auvergne-ben kimutatható 82%-os arányuk jóval 
nagyobb, mint a francia átlag, ugyanis a királyság területén 1300-ra az összes 
koldulórendi kolostor mintegy fele ferences alapítású.2  

1250-re mind a ferencesek, mind a domonkosok megtelepedtek a régió 
vallási központjának számító Clermont-ban. A domonkosok, akik az „egy régió 
– egy kolostor” elvét vallották,3 ennél nem is törekedtek többre. A karmeliták 
szintén megelégedtek egyetlen regionális központtal. A ferencesek viszont 12 év 
alatt az egymástól csak néhány órányi távolságra található három városban, 
Montferrand-ban, Riomban és Clermont-ban is kialakították saját közösségüket.  

Ennek a gyors növekedésnek az egyik magyarázata a térség politikai 
széttagoltságban keresendő. A korszakban a három szomszédos város három 
hatalmi erőközpont székhelye volt. Clermont a nagy hatalmú püspök világi 
birtoka,4 Montferrand pedig előbb az auvergne-i dauphin területéhez tartozott,5 
majd 1292-től királyi tulajdon lett.6 Riom városa annak köszönhette 
prosperitását, hogy 1241-1271 között Poitiers-i Alfonz herceg 
apanázsbirtokának egyik helyi adminisztratív székhelyévé vált. Riomban székelt 
a terület irányításáért felelős connétable, és a herceg pénzverő műhelyt rendezett 
be.7 A helyi ferences közösség egyébként, amely a herceg uralma alatt számos 
hivatali ellenőrt, enquêteur-t adott az adminisztrációnak,8 közvetlenül is profitált 
                                                
2 EMERY, Richard W., The Friars in Medieval Occident. New York - London, 1962. 6. 
3 A clermont-i domonkos házat a „száz testvér kolostorának” is nevezték, a szerzetesek nagy 
száma miatt. A domonkosok részéről tudatos politika volt, hogy nem létesítettek egymáshoz túl 
közel rendházakat, nehogy azok egymás konkurenseivé váljanak. Nem osztották a ferencesek 
alapítási megfontolásait sem, akik elsősorban a kis közösségeket részesítették előnyben. Ez pedig 
„nem szerencsés, mert néhány szerzetes esetén a testvérek túlságosan is a világi dolgokra 
kénytelenek koncentrálni" – írta Guillaume Peyraut lyoni domonkos prédikátor (1265 k.). ROCHE, 
Sylvie, L’implantation des ordres mendiants dans l'ancien diocèse de Clermont (XIIIe - XVe 
siècle). Mémoire de maîtrise s.d. Michel AUBRUN, kézirat, Université Blaise Pascal, Département 
d'Histoire, Clermont-Ferrand, 1996. 75.  
4 CHARBONIER, Pierre, Histoire de l'Auvergne des origines à nos jours. Clermont-Ferrand, 1999. 
183-185. 
5 A 12. század végétől használatos „Auvergne dauphin-ja" cím nem tévesztendő össze a francia 
trónörökös címével. CHARBONNIER, 1999. 183-185. 
6 A várost megszerző II. Fülöp Ágost 1295-ben pénzverő műhelyt hoz létre a városban, hogy 
konkurrenciát létesítsen a clermont-i püspöki pénzvrésnek, amely már régóta konfliktus forrása 
kettejük között. Ugyancsak ennek a küzdelemnek köszönhető Montferrand vásárainak létrehozása, 
amelynek a város a prosperitását köszönheti. A clermont-iak például sokáig nem is tarthattak 
vásárt a városukban, mert ez Montferrand privilégiuma volt. G. FOURNIER, Châteaux, villages et 
villes d'Auvergne au 15e siècle. Paris, 1973. 78-85. 
7 TEYSSOT, Josiane, Riom. Capitale et Bonne Ville d’Auvergne. 1212-1557. Nonette, 1999. 127-129. 
8 Az ellenőri tevékenység egyébként lehetővé tette számukra, hogy még jobban megismerjék a 
vidéket, és népszerűségük növelésére is alkalmas volt: egyik legfontosabb feladatuk ugyanis a 
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az új hatalomból, mert Alfonz több jelentős adománnyal támogatta a riomi 
kolostort.  

A három egymáshoz nagyon közel található város adminisztratív, 
igazságszolgáltatási, pénzügyi és kereskedelmi tevékenysége révén nagy 
tömeget vonzott falai közé, így alkalmasnak bizonyult nemcsak a koldulórendek 
szükségleteinek biztosítására, de a rendszeres prédikációs tevékenység 
folytatására is elegendő számú közönséget biztosított. A városok hűbérurai és a 
helyi közösségek aktívan részt vettek az alapításokban, amivel saját székhelyük 
tekintélyét kívánták növelni.  

A 14. század első felében ez az építkezés óvatosabban folyt tovább. 
Mindegyik rend Auvergne központi régiójától távolabb merészkedett. A 
domonkosok meghódították a dél-auvergne-i Saint-Flour-t, a karmeliták pedig 
Aurillac-ot. A ferences férfikolostorok száma nem gyarapodott, a klarisszák 
viszont megtelepedtek Boisset-ban, az ágostonosok pedig Ennezat-ban. A 
fejlődés tipikus példája a belülről kifelé terjeszkedésnek, s nyilvánvaló jelét 
mutatja az auvergne-i kisvárosok gazdasági megerősödésének is. Aztán jött a 
háború. Bár Auvergne nem vált az angol-francia összecsapások hadszínterévé, a 
katonai konfliktusok korlátozták a kereskedelmi tevékenységet, a térség pedig 
gyakran vált fosztogató zsoldoshadak célpontjává.9 A konfliktusok nem 
egyszerűen visszavetették, hanem megállították a koldulórendek alapítási 
kedvét: 1367 és 1423 között egyetlen új kolostor sem épült. Sőt, a meglévők sem 
vészelték át könnyen a megpróbáltatásokat: a clermont-i domonkos rendház, a 
„száz barát kolostora,” amelyet fosztogató angol zsoldosok pusztítottak el, alig 
számlált tucatnyi szerzetest a 15. század közepén, és károkat csak jóval a háború 
után, 1473-ban állították helyre.10 

A 15. században a konfliktusok északra húzódásával, a békés termelésre 
alkalmas időszak eljövetelével megnőtt a kolostoralapítási kedv is. A klarisszák 
megtelepedése Aigueperse-ben jelezte a kezdetet (1423), majd az ágostonosok 
következtek (1432. Gannat). A domonkosok és a karmeliták passzívak 
maradnak. Mindkét rend rendelkezett egy-egy kolostorral északon és délen (a 

                                                                                                                    
herceg hivatalnokai által elkövetett igazságtalanságok felkutatása és a vallásos közösségek 
számára adományozott hercegi javak megfelelő elosztása volt. In: MANRY, André-Georges (ed.), 
Histoire de l'Auvergne. 1974. 133. 
9 1388-ban például az angol szolgálatban álló Perrot le Béarnais hordái elfoglalták és három napon 
keresztül fosztogatták-dúlták Montferrand városát. A 15. században Auvergne nagyobb védelmet 
élvezett, mert a Bourbonok birtokaként semleges területnek számított. DEMURGER, Alain, Temps 
de crises temps d’espoirs. XIVe – XVe siècle. Paris, 1990. 65-67.  
10 A kolostor 1398-ban rongálódott meg. POITRINEAU, Abel, (dir.), Le diocèse de Clermont. Paris, 
1979. 96. Az újjáépítésre a clermont-i püspök, Jacques de Comborn segítségével került sor. 
TARDIEU, Ambroise, Histoire de la ville de Clermont-Ferrand. Moulins, 1870-1871. 377. 
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domonkosok Clermont-ban és Saint-Flourban, a karmeliták Clermont-ban és 
Aurillac-ban), vélhetőleg ez kielégítette igényeiket és inkább a rendházak 
életének helyreállításával, mintsem újabbak kialakításával kívántak törődni. A 
ferences és klarissza aktivitás viszont a század közepétől megnőtt, de nem a rend 
hagyományos, konventuális ága fejlődött, hanem az obszerváns alapítások 
kerekednek felül. A női ágnál La Celette, a férfiaknál pedig az 1445-ben 
alapított montluçoni kolostor és az abból létrehozott châteldoni és vic-le-comte-i 
jelzik, hogy Európa más területeihez hasonlóan, a rend szabályaihoz szó szerint 
ragaszkodó obszervánsok itt sem csak a belső megújuláshoz, hanem a 
terjeszkedéshez is elegendő dinamizmussal rendelkeztek. Az obszerváns 
előretörés természetesen azt is mutatja, hogy az általuk hirdetett szigorúbb 
életideál és vallásosság jobban meghallgatásra talált a mecénások és a lakosság 
köreiben, mint elpuhultabbnak tartott, belső fegyelmi problémákkal is terhelt 
konventuális társaik esetében. 

A koldulórendek mintegy három évszázados auvergne-i történetének 
jellemzőit vizsgálva, szembeötlik a régióban a ferences dominancia. Ha a rend 
női ágát és az obszerváns irányzatot is hozzászámoljuk a férfi 
konventuálisokhoz, a térség összes kolostorának 70%-a tartozik a ferencesekhez, 
míg a többi rend pontosan 10-10%-kal, azaz két-két kolostorral kullog utánuk. A 
13. század minden rend esetében (az ágostonosokat kivéve) a megtelepedés 
időszaka, amit a lassabb építkezés követett. A ferencesek esetében a fejlődés 
csak a klarisszák, illetve az új vallásos szellemet jobban kifejező obszervánsok 
révén ment végbe, a többi rend viszont képes hagyományos keretein belül is 
továbbfejlődni, de a megtelepedést jelző első kolostor után csupán még egy 
újabb alapítására volt energiájuk vagy szándékuk.   
 
 

A prédikációs tevékenység jellemzői 
 
A kolduló szerzetesek egyik legfontosabb tevékenysége a nyilvános prédikáció. 
Ez részben alaphivatásukból származó feladat, részben pedig megélhetésük 
legfontosabb forrása is, hiszen a szentbeszédet követő alamizsnagyűjtés, illetve a 
prédikációért kapott hivatalos javadalmazás (mint azt látni fogjuk) jelentette 
jövedelmük zömét. Éppen ezért nem árt egy pillantást vetni a köznép körében 
végzett prédikációs tevékenység általános jellemzőire. 

Bár már a korai középkorban megfigyelhető, hogy a prédikáció elkülönül a 
misétől, nagy hangsúlyt sokáig nem helyeztek rá, elhanyagolták, gyakran 
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tudatlan vagy a szónoklathoz nem értő személyre bízták a feladat ellátását.11 A 
kolduló rendek sikere a 13. századtól kezdve többek között annak is köszönhető, 
hogy a ferencesek és domonkosok jó érzékkel használták ki a hívek ilyen irányú 
igényét. 

Megváltozott a prédikáció szerkezete is. A korábbi homília típust, amely 
versről versre kommentálta az előírt bibliai fejezetet, kiszorította a tematikus 
sermo. A prédikáció szerkezetének megváltozásával a szentbeszéd ezután 
egyetlen rövid bibliai szakaszra (thema) épült. A kiválasztott idézet kifejtése a 
skolasztikus szövegelemzési szabályok szerint pontokra (divisio), illetve 
alpontokra (subdivisio) oszlott. Ezek adták a prédikáció vázát, a pontok kifejtése 
pedig annak tartalmát. A tartalmi kifejtés (dilatatio) során a szerző a Bibliára, 
egyházi tekintélyekre építkezett, amit csodás történetekkel, példázatokkal 
(exemplum) illusztrált, egészített ki.12  

A bonyolult felépítésű sermo megszerkesztéséhez segédkönyvekre volt 
szükség. Ilyennek tekinthetőek a bibliai konkordanciák, Petrus Lombardus 
rendkívül népszerű és az egyetemi oktatásban is használt Liber Sententiaruma, 
az ars predicandi, vagy a gyakorlati igényeket jobban kielégítő szentbeszéd-
vázlatok és legenda-, valamint példázatgyűjtemények. Ezek a gyűjtemények a 
szakavatott szentbeszéd-író számára egész könyvtárakat helyettesíthettek.13 A 
párizsi Jean Creté ferences teológiai doktorról például elismerően jegyezték meg 
1445-ben, hogy ismerte az egész Legenda Aureát, valamint „a világ összes 
népeinek összes régi könyvét”.14 Az ilyen munkákból felépített sermo szerkezeti 
bonyolultságára jellemző, hogy a korabeli forrás Creté külön erényeként 
említette meg, hogy mindig visszatalált az eredeti mondanivalójához!  

A kolostori könyvtárakból nem hiányozhattak az ilyen kézikönyvek, sőt a 
munka minőségének javítása érdekében minél többet igyekeztek belőlük tartani. 
A troyes-i ferences rendház bibliotékájában egy 1527-es katalógus szerint 445 
kötetből 88 volt prédikációgyűjtemény, az összes mű 18 százaléka, Dole-ban 
pedig 104 könyvből 11 sermonariumot jegyeztek fel 1500 körül.15 A clermont-i 

                                                
11 TAYLOR, Larissa, Soldiers of Christ. Preaching in Late Medieval and Reformation France. 
Oxford–New York–Toronto, 1992. 16. 
12 MADAS Edit: Középkori prédikációirodalmunk történetéből. Debrecen, 2002. 129-130.  
13 BÁRCZI Ildikó: Ars compilandi. A kérdés és megoldatlansága. In: BITSKEY István – TAMÁS Attila 
(szerk.): Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban. Debrecen, 1994. 99-116. 
14 BEAUNE, Colette (éd.), Journal d'un bourgeois de Paris. Paris, 1990. 427-428. Beaune szerint a 
„világ összes könyve" példázatgyűjteményeket jelent, ami talán kissé sommás megfogalmazás, ne 
feledkezzünk meg a fentebb említett segédkönyvekről sem. 
15 MARTIN, Hervé, Les prédicateurs franciscains dans les provinces septentrionales de la France au 
XVe siècle. In: I Fratri Minori tra’400 e ‘500 atti del XII Convegno Internazionale, Assisi, 18-20 
ottobre 1984, 237-238. 
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koldulórendi könyvtárak a későbbi évszázadokban súlyos károkat szenvedtek, 
ezért itt nem lehet hasonló adatokkal szolgálni, de feltűnő, hogy szinte 
egyidőben, 1475-ben, illetve 1478-ban keletkezett két nagyszabású 
sermonarium, az egyik egy domonkos, a másik pedig egy ferences szerzetes 
tollából.16 
 
 

A prédikáció ideje és típusai 
 
A prédikáció legjellemzőbb ideje a vasárnap, a nagy keresztény ünnepek 
(Advent, Húsvét, Pünkösd), a szentek napjai és a nagyböjt. Úgy tűnik, hogy a 
nagyböjti prédikáció csak viszonylag későn, a 14. századtól kezdett elterjedni, de 
ekkortól töretlenül növekedő népszerűséggel: a Franciaországban megtalálható 
prédikációgyűjtemények mintegy harmada böjti igehirdetéseket tartalmaz.17 
Advent négy vasárnapja szintén a folyamatos igehirdetés ideje volt, nem csoda, 
hogy a prédikátorok ezért kapták a második legnagyobb összegű elismerést a 
városoktól a franciaországi adatok tanúsága szerint.  

Számos sermónak nincs liturgiai alapja, valamilyen különleges alkalomra 
készítették és adták elő. Az ilyen sermo causalis gyakran békekötés, győzelem 
hírére, valamilyen veszélytől való megszabadulás örömére készült, de 
katasztrófa (járványok, tűzvész, stb.) idején profetikus jellegű dörgedelmek is 
elhangozhattak a szószékről. Montferrand-ban például 1355-ben kétszer is 
fizetett a város a ferenceseknek azért, hogy prédikációt mondjanak a jó termés, 
illetve a béke érdekében.18 1468 decemberében pedig azért kapott a kolostor 
pénzt, hogy a városért imádkozzon.19 míg 1488 augusztusában a város összes 
szerzetese részt vett a békéért tartott körmenetben.20 Minden bizonnyal az 1486-
ban kezdődő ún. Guerre folle-ról van szó, amely az orléans-i herceg (a későbbi 
XII. Lajos) és a gyermek VIII. Károly nővére, a régens Anne de Beaujeu pártja 
között zajlott. A konfliktus végét 1488. július 28-án a Saint-Aubin-de-Cormier-i 
(Bretagne) csata döntötte el, ahol a herceg fogságba esett.21 Nem tudni, hogy az 

                                                
16 A clermont-i városi könyvtár (BCIU) mss. 47 és 44 jelzetű kéziratai. 
17 Taylor adata, 1992. 17. Ez a típus azonban Auvergne-ben csak későn, a 15. század közepétől 
lesz népszerű, ilyennek számítanak a clermont-i városi könyvtár mss. 44, 45 és 47 jelzetű kéziratai 
is. 
18 TEILHARD DE CHARDIN, Etienne, Inventaire sommaire des Archives Communales. Fonds de 
Montferrand. Tomes I–II, Clermond-Ferrand, 1922. (továbbiakban: Inventaire sommaire, 1922.) 
19 Inventaire sommaire, 1922, CC 344. 1468. december 22. 
20 Inventaire sommaire, 1922, CC 364. 1488. augusztus. 
21 Erről: LE ROY LADURIE, Emmanuel, L'État royal. De Louis XI à Henri IV. Paris, 1987. 124-125. 
és DEMURGER, Alain, Temps de crises, temps d’espoirs. XIVe – XVe siècle. Paris, 1990. 193. 
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ütközet híre eljutott-e már Monferrand-ba, amikor augusztusban (napot nem 
jelöl a bejegyzés) a békéért imádkoztak. 
 
 

A szentbeszéd specialistái 
 
A prédikáció tehát fontos és rendszeres esemény volt a közösség életében, amely 
megfelelő felkészültséget és hivatástudatot igényelt. Kik foglalkoztak ezzel a 
hivatással és milyen előképzettséggel rendelkeztek?  

A prédikáció franciaországi történetének elismert kutatója, Hervé Martin 
alapos vizsgálat alá vetette a 13-15. század észak-franciaországi prédikátorainak 
rendbeli hovatartozását. Adataiból most a minket leginkább érdeklő, a 15. század 
második felére jellemzőeket idézem fel.22 A világi papság és a monasztikus 
rendek – talán ilyen jellegű hivatástudat és képzettség hiányában  – igen kevéssé 
érdeklődtek a szentbeszéd iránt (az összes prédikátor 8%-a kerül ki soraikból). 
Ennek megfelelően azt tapasztalhatjuk, hogy a koldulórendiek „szinte 
monopóliumként” tartották a kezükben a prédikációs tevékenységet. Ezen a 
kategórián belül a karmeliták és az ágostonosok az összes prédikátor mintegy 
hetedét adják, tehát jelenlétük inkább csak színesíti, mintsem módosítja azt a 
képet, hogy a városi szentbeszéd elsősorban a ferencesek és a domonkosok ügye 
volt. 

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy miként alakultak ezek az arányok 
Auvergne-ben, nincs könnyű dolgunk a válaszadással. A térség koldulórendi 
tevékenységére, így a prédikációra vonatkozó adatok igencsak hiányosak, 
pontatlanok. Forrásaink szinte kizárólag a városi számadáskönyvek, amelyekben 
a 15. század közepétől feltüntették a prédikátorok városi javadalmazását. A 
montferrand-i jegyzőkönyvek viszonylag nagy számban maradtak fenn, így a 
városra vonatkozó adatok használhatóak. Clermont-ban sok dokumentum 
semmisült meg és a fennmaradt esetek több mint felében nem jegyezték fel a 
prédikátor rendbéli hovatartozását, sokszor még a nevét sem. Ez a hiány olyan 
magas, hogy az eredmény statisztikailag értékelhetetlen. Az adatok 
összevethetősége érdekében minden további clermont-i és montferrand-i 
információt összehasonlítottam az észak-franciaországi Amiens város Larissa 
Taylor által közölt adataival,23 amelyek nagyobb pontossággal maradtak fenn.  

Az összehasonlítás igazolja Martin állítását Amiens-re és Montferrand-ra 
vonatkozóan is. A ferencesek és a domonkosok uralják a prédikációs 
                                                
22 MARTIN, Hervé, Le métier de prédicateur en France septentrionale à la fin du Moyen Age 
(1350-1520). Paris, 1988. 74-97. (a továbbiakban: MARTIN, 1988.). 
23 TAYLOR, 1992. 24-25. 
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tevékenységet a 15. században mindkét helységben, és ferencesek vannak 
többségben. Amiens-ben arányuk 38%, míg Montferrand-ban 42%. A domonkos 
prédikátorokat csupán fele annyiszor említik a két városban. Ezen egyébként 
Montferrand esetében nem kell annyira csodálkoznunk, hiszen a 
domonkosoknak nem volt kolostora a településen, míg a ferenceseknek igen. A 
prédikátor rendiek kisebb aránya tehát éppen nem gyengeségük, hanem a 
rendháznak otthont adó városon (Clermont) túlmutató aktivitásuk és erejük 
bizonyítéka. Az viszont mindenképpen igaz, hogy a ferencesek átgondoltabb 
regionális politikája nagyobb eredményességet mutat, mint a domonkosok 
előkelő tartózkodása a kisvárosoktól. Montferrand esetében a johanniták, 
ágostonosok24 és három világi pap25 jelenléte színesíti a képet, s a karmeliták is 
jelen vannak, de nem játszanak döntő szerepet. 

Clermont-ban hasonló statisztikát nem lehet felállítani az adatok 
pontatlansága miatt. Tulajdonképpen az 1475 és 1501 között megemlített 17 
prédikátor közül csupán öt alkalommal jelölik meg annak hovatartozását és 
másik két esetben lehet azt kikövetkeztetni. Az így ismert személyek közül egy 
celesztinus atya,26 két karmelita szerzetes,27 egy ferences barát28 és egy 
domonkos szerzetes (utóbbi kétszer)29 szerepel a jegyzőkönyvekben, és a 
szuffragáneus püspök30 is tartott szentbeszédet. A többi esetben vagy a 
prédikátor nevét tudjuk és rendbeli hovatartozását nem, vagy meg kell 
elégednünk a kevéssé informatív „prédikátor atya” megjelöléssel.  

Felvetül a kérdés, hogy miként lehet megmagyarázni ezt a koldulórendi 
többséget, és különösen a ferences-domonkos viszonyt. Más szavakkal 
kifejezve: milyen feltételekkel válhatott valakiből a „szentbeszéd specialistája”, 
és miért feleltek meg ennek jobban a koldulórendiek, mint mások? 
 

                                                
24 Inventaire sommaire, 1922. CC 188, ill. CC 193, 348. 
25 Ez mindhárom esetben (1492, 1493 és 1497) a püspöki szuffragáneust jelenti. Inventaire 
sommaire, 1922. CC 210, 211, 215, 369, 373.  
26 Archives Départementales de Puy-de-Dôme, Fonds de Clermont, Délibérations de Clermont 3E 
113 DEP FDS I. (továbbiakban: Délibérations de Clermont), BB 5. 1478. március 27. 
27 Délibérations de Clermont, BB 7. 1485. február 13. és BB 10. 1493. február 19. 
28 Délibérations de Clermont, BB 8. 1489. március 10. 
29 Délibérations de Clermont, BB 5 (1481. április 29.) és 9 (1490. február 24.). 
30 A szuffragáneus püspök intézménye a 15. században terjed el Franciaországban. A gyakorlatban 
a püspökség egy részét irányító helyettesről van szó. L. Vincent Tabbagh szócikkét, in: VAUCHEZ, 
André (dir.), Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Age. I-II, Paris, 1997. t. II, 1468. 
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A prédikátorok műveltsége 
 
Mivel a szentbeszéd megszerkesztése és hatásos előadása komoly 
előképzettséget igényelt, a rendek igyekeztek arra törekedni, hogy a prédikációt 
egyetemi végzettségű személyek tartsák meg. Martin vizsgálatai során azt 
találta, hogy az észak-francia városok által alkalmazott prédikátorok negyede-
fele rendelkezett valamilyen tudományos fokozattal.31 Ugyanakkor sajnálkozik 
azon, hogy többek között Clermont-Ferrand-ban a források nem jelölik a 
prédikátorok végzettségét.32 Valójában Montferrand konzuli jegyzőkönyvei és a 
clermont-i dokumentumok egyaránt tartalmaznak adatokat a prédikátorok 
végzettségére vonatkozóan. 

A Montferrand-ban működő ferencesek között a 15. század második felében 
két teológiai doktor is található, közülük az egyik a helyi kolostor gvárdiánja.33 
A montferrand-i rendház egyetemi műveltséggel mindenképpen rendelkező 
lectora is tartott böjti szentbeszédeket.34 A Clermont-ból származó, de 
Montferrand-ban is prédikáló domonkosok között ketten szintén rendelkeznek 
doktori címmel,35 közülük az egyik a rendház lectora.36 A Clermont-ban 
prédikáló két karmelita közül az egyik szintén teológiai doktor. 

Mi a helyzet a többiekkel? A fokozat nélküliekkel? Ők hogyan és milyen 
minőségben sajátították el a beszédtartás csínját-bínját? Minderről természetesen 
nem sokat lehet tudni. Az adatok pontatlansága miatt feltételezhető, hogy az 
egyetemi tanulmányokat folytató prédikátorok aránya nagyobb a tudomásunkra 
jutott mennyiségnél. A városi jegyzőkönyvek azonban ezt nem mindig tartották 
fontosnak megjegyezni, hiszen – láttuk – gyakran még a prédikátor rendjét és 
nevét sem rögzítették. 

Valószínűleg ők is – különösen a ferencesek – rendelkezhettek valamelyes 
teológiai műveltséggel, amit a regionális rendi főiskolán, vagy a párizsi ferences 
kolostorban működő studium generale „lectori programjának” elvégzése során 
szedtek fel. A „lectori program” egy olyan rövid, két éves teológiai kurzust 
jelentett, ahová már a helyi rendi iskolában szerzett alapismeretek megszerzése 
után kerültek a diákok, akik valószínűleg az egyetemi előadásokat, disputációkat 
és prédikációkat is látogatták, bár nem voltak igazi egyetemi hallgatók, emiatt 
                                                
31 MARTIN, 1988, 167-168. 
32 „Signalons d'emblée une limite de notre information: il est des villes comme Clermont-Ferrand, 
Nantes et Metz où les titres universitaires des orateurs ne sont pas mentionnés..." MARTIN, 1988, 167. 
33 Inventaire sommaire, 1922. CC 356 (1479. július 6) és 366 (1490. május 10.). 
34 Inventaire sommaire, 1922. CC 376 (1500. május 2).  
35 Inventaire sommaire, 1922. CC 363 (1487. április 22.), 367 (1491. május 12.) és 366 (1490. 
szeptember 8.).  
36 Inventaire sommaire, 1922. CC 188 (1464. április 4.). 
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nem jelentek meg az egyetemi matrikulációs listákon és fokozatot sem szereztek. 
A tanulmányaikat befejező szerzetesek a studium gvárdiánjától egyfajta 
végbizonyítványt kaptak és általában hazatértek abba a provinciába, ahonnan 
érkeztek. Gyakran belőlük került ki a rendtartomány iskoláinak lectora, vagy a 
magister studii.37 Ilyen lehetett a clermont-i könyvtár ms. 44. jelzetű 
sermonariumának írója, Louis Peresi is, aki magát büszkén a párizsi egyetem 
hallgatójának nevezi,38 de nem szerepel az egyetem jegyzőkönyveiben. 
 
 

A prédikátor alkalmazása és tevékenysége 
 
A városi prédikátor felfogadása a városi magisztrátus feladatkörébe tartozott, 
amely a javadalmazást is nyújtotta. Előfordult, hogy híres vándorprédikátorokat 
vagy egyetemi teológushallgatókat kértek fel erre a feladatra, de a 
leggyakrabban a helyi kolostorokból került ki az ünnepi szónok.  

Az adott település szerzetesi közösségei között nem ritkán alakult ki 
vetélkedés a nagy elismeréssel és biztos jövedelemmel járó alkalmak elnyerése 
ügyében. A feszültségek csökkentésére különböző megoldások születtek. 
Grenoble-ban például egy 1488-as feljegyzés arról tájékoztat bennünket, hogy a 
helyi domonkos és ferences közösség évente felváltva biztosította a prédikátort. 
A jelölttel szemben támasztott elvárások magas igényeket tükröznek: [a 
prédikátor] „legyen kitűnő szónok, tanult és tudjon jól beszélni”. Azokban a 
városokban, ahol több koldulórend is található, lehetőség nyílott egyfajta rotációt 
alkalmazni. Aix-en-Provence-ban például a székesegyházban tartandó vasárnapi 
prédikációk közül az elsőt a domonkosok, a másodikat a ferencesek, a 
harmadikat az ágostonosok, a negyediket pedig a karmeliták tartották.39 

Ez a gyakorlat azonban nem terjedt el mindenütt. A hitszónok kiválasztása 
Clermont-ban és Montferrand-ban a városi tanács feladata volt, amely a fizetést 
is biztosította. Clermont-ban a tanács általában február közepén, a Nagyböjt 
kezdete előtt határozott a személyéről. Ilyenkor döntöttek a neki juttatott 
járandóságról is. A feljegyzések alapján kitűnik, hogy a prédikátornak 
engedelmességi fogadalmat kellett tennie a városi tanács előtt, csak utána 
kezdhette el tevékenységét. Ennek elmaradása a neki járó illetmény megvonását 
vonhatta maga után: „A prédikátor kéri, hogy amennyiben a városnak is úgy 
tetszik, juttasson valamit a megélhetésére” – írja az egyik jegyzőkönyvi 
bejegyzés, s a tanácstagok a kérdésben azonnal határoznak is: „Ebben a 
                                                
37 ROEST, Bert, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517). Leiden-Boston-Köln, 2000. 87-97. 
38 „fratri Peresi, O. M. Parisius studenti." Clermont-i városi könyvtár (BCIU) Ms. 44. fo. 89v. 
39 Mindezekről: TAYLOR, 1992. 20-21. 
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tárgyban az a döntés született, hogy ha a prédikátor eljön és engedelmességet 
fogad, amint azt a szokás előírja, megkapja amit kell”.40 

A kiválasztás szempontjai nem jelennek meg a forrásokban, de úgy tűnik, 
hogy ebben szerepet játszott a jelöltek kvalitása, híre mellett és a rendek 
„lobbitevékenysége” is. A tanácstagokat néha a szerzetesi közösségek vezetői, 
néha maguk a jelöltek keresték meg, így kívánva befolyásolni a döntéshozatalt. 
1485-ben például a karmeliták perjele a városházára ment és arra kérte a 
tanácsot, hogy a nagyböjti prédikációt adják Antoine testvérnek, a teológia 
doktorának. A perjel ígérete szerint a nagy tudású testvér „minden erejével a 
várost és annak lakóit fogja szolgálni”.41 Ebből a kifejezésből jól látszik a város 
és a prédikáció közötti kapcsolat szorossága: a szentbeszéd közösségi szolgálat, 
városi ügy, s cserében biztos jövedelem jár neki. 

Vándorprédikátorok jelenlétére több adatunk is van, úgy Clermont-ban, mint 
Montferrand-ban. Közöttük egy kivétellel nem szerepelnek a korszak híres, 
nemzetközileg vagy országosan ismert személyiségei, többségük a régió 
valamelyik rendházából származik. 

Mivel Montferrand-ban a koldulórendek közül egyedül a ferencesek 
rendelkeznek kolostorral, a prédikációs tevékenység jobban függött a kívülről 
érkező szerzetesektől. A toborzás elsődleges területe a clermont-i domonkos és 
karmelita közösség volt, ahogy azt fentebb már láthattuk, de a ferences 
prédikátorok sem mindig a helyi konventből kerültek ki. 1495-ben a nagyböjti 
beszédeket például a riomi kolostor custosa tartotta.42 Láthatóan népszerűek 
voltak az obszervánsok: 1495-ben Etienne de Charretier Pünkösdkor, társa Jean 
de Blot pedig Adventkor mondott beszédet.43 Charretier afféle prédikációs 
körutat tartott abban az évben, ugyanis montferrand-i beszéde után átment 
Clermont-ba is a pünkösdi ünnepekre. Ottani prédikációjának témája bizonnyal 
nem a megszokott klisék alapján készült: bár nem tudni, hogy mit tartalmazott, 
egy feljegyzés szerint a clermont-i püspök egész hallgatóságát kiközösítette 
pusztán meghallgatása miatt.44 1491-ben az obszerváns Jean Roux társával 

                                                
40 „Le beau père requier que plaise à la ville luy fere quelque gratuite pour vivre.”  – „Sur le quel 
article a esté conclud que quand ledit beau père viendra prester obeissance come l’on a costume, 
l’on luy fere ce qu’on devra.”. Délibérations de Clermont, BB 11. 1497. február 13. 
41 „...il servira la ville et habitans de son pouvoir...” Délibérations de Clermont, BB 7, 1485, 
február 13. 
42 Inventaire sommaire, 1922. CC 213, 371 (1495. április 21.).  
43 Inventaire sommaire, 1922. CC 213, 371 (1495. december 29.). 
44 A fennmaradt dokumentumban a városi tanács – egyébként sikerrel – kérte a hallgatóság 
felmentését a kiközösítés alól. Nem tudni viszont, hogy mi lett a prédikátorokkal. Említi: MANRY, 
André-Georges – SÈVE, Roger – CHAULANGES, Martial (szerk.), L’histoire vue de l’Auvergne. 
Clermont-Ferrand, 1959. 262. (továbbiakban: MANRY, et al., 1959.). 
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együtt járt a városban, hogy Keresztjárás alkalmával mondjon beszédet, majd 
ugyanő tíz évvel később ismét Montferrand-ban prédikál Húsvét után.45 A 
dokumentumok nem említik, hogy ezek az obszervánsok honnan érkeztek. Talán 
abból a Vic-le-Comte-i kolostorból, amelynek gvárdiánja, Jean Martin 
ugyancsak 1501-ben adventi prédikációkat tartott. A felkészülés érdekében 
könyveit is magával hozta, de azokat Montferrand-ban hagyta, ezért januárban a 
városi tanácsnak kellett kifizetnie a hazaszállításukat.46 

Ennél nagyobb esemény lehetett a messzebbről jövő, népszerű szónokok 
városba érkezése. Az országos hírű, szintén obszerváns Olivier Maillard47 1498-
ban töltött négy napot Montferrand-ban a társaival. Nem tudni, hogy 
prédikáltak-e ebből az alkalomból vagy sem, bár nem valószínű, hogy a helyiek 
kihagyták volna a lehetőséget. Talán éppen emiatt a városi tanács viszonylag 
tekintélyes summát, ötven solt hagyott jóvá a költségeikre.48  

A kevés számú vándorprédikátor mellett a város inkább a helyi közösségek 
szolgálatait vette igénybe. Ismert és közkedvelt prédikátor volt a domonkos 
Antoine du Bois (de Bosco), aki a legtöbbször visszatérő személyiség mindkét 
településen. Első – és mindjárt elég markáns – felbukkanása a forrásokban 1481-
re tehető. Du Bois ekkor már tekintélyes alakja lehetett a clermont-i közéletnek, 
mert az a városi rendelet, amely megtiltja a kereskedést a székesegyházban és 
annak temetőiben, indoklásában éppen a domonkos barát egyik prédikációjára 
hivatkozik.49 

Ez a rendelet jól mutatja, hogy a prédikátor aktív formálója a helyi 
közvéleménynek. A kereskedők kitiltása a szent helyekről szinte nyomban 
bekövetkezett a prédikátor nagyböjti beszéde után: a clermont-i vezetés április 
28-i ülésén döntött így, tehát legfeljebb néhány nap telhetett el időközben,50 ami 

                                                
45 Inventaire sommaire, 1922. CC 209, 367 (1491. augusztus 9.), illetve CC 378 (1501. hónap, nap 
nélkül). 
46 Inventaire sommaire, 1922. CC 378 (1501. december 30. és 1502. január).  
47 Maillard (1430k-1502) Martin szavaival élve a korszak egyik „sztárprédikátora”, akiről a 
kortársak nem győznek elég dicsérőleg nyilatkozni. Martin, 1988. 84. Maillard egyébként a 
ferences reform egyik kiemelkedő alakja a 15. század végén. BEAUMONT – MAILLET, Le Grand 
Couvent des Cordeliers de Paris. Paris, 1975. 71-75. 
48 Inventaire sommaire, 1922. CC 374.  
49 A rendelet szövege: „[kereskedelmi tilalmat rendelünk el a katedrálisban és a temetőben] 
Antoine du Bois szerzetes testvér feddését figyelembe véve, aki Nagyböjtkor prédikált ebben a 
városban, és azt mondta, hogy ez az Evangélium és Isten parancsolatai ellen való. És emiatt 
rengett a föld, emiatt tartottak olyan sokáig az éhínségek, emiatt történt olyan sok haláleset, vihar, 
villámcsapás a mondott vidéken, és csodálkozott azon, hogy nem történt még rosszabb, ugyanis a 
mondott vásárok és piacok a mondott templomban és szent helyen zajlanak, tehát ideje volt rendet 
és nyugalmat teremteni ott." A dokumentumot közli: MANRY, et al., 1959. 186. 
50 Nem tudni, pontosan mikor hangzott el du Bois említett beszéde, de ebben az évben a Nagyböjt 
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nagy sietségre vall, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy milyen fontos 
érdekeket sértett a döntés, és talán éppen azoknak kellett meghozniuk, akik 
magukat is megkárosították ezzel. Meg is lett a következménye du Bois 
keménységének: a tanácsnokok egy része ellenezte a prédikátor illetményének 
kifizetését. 

Du Bois személyével ugyanebben az évben a szomszédos Montferrand-ban is 
találkozunk, amikor Úrnapja alkalmából a kisvárosban prédikált.51 1487-ben és 
1490-ben szintén itt tartott szentbeszédet Nagyboldogasszony napján,52 illetve 
Nagyböjtkor – utóbbi alkalommal már a teológia doktoraként szerepelt.53 A 
közbeeső három évben szerezte volna meg fokozatát, és tanulmányai miatt került 
ki egy időre a helyi közéletből? Nem tudni. 1495 elején újra Montferrand-ban 
bukkan fel a neve, és kiderül, hogy az előző év Adventjét a városban prédikálta 
végig.54  

Ebből az öt bejegyzésből is világossá válik, hogy Antoine du Bois testvér 
egyike a korszak magas műveltségű, a helyi közvéleményre is hatást gyakorló és 
népszerű szónokainak. Hervé Martin szóhasználatát alkalmazva rá, amolyan 
helyi „sztár”. Példája azt is megmutatja, hogy a két szomszédos város, Clermont 
és Montferrand egyaránt terepet biztosított egy jó képességű prédikátor számára, 
megnövelve ezáltal a szereplés – és a jövedelemszerzés – lehetőségeit.  
 
 

A prédikátor javadalmazása 
 
A középkor végi Franciaországban általános gyakorlattá vált, hogy a városok 
vezetése bizonyos alkalmakkor anyagilag támogatta a szentbeszéd megtartását.55 
Az illetmény összege számtalan tényezőtől függött. Meghatározó a beszéd 
időpontja, hossza, a hitszónok képessége, ismertsége, a város nagysága és 
fejlettsége is. A városon kívülről érkezett ismertebb prédikátorok általában 
többet kaptak, a helyi közösségek tagjainak pedig néha csekély összegekkel 
kellett beérniük. A források azonban nem mindig szolgálnak pontos adatokkal e 
téren. Amikor például a már említett Olivier Maillard az 1470-es években 
                                                                                                                    
kezdetét jelző hamvazószerda március 7-re, a végét jelentő Húsvét vasárnapja pedig április 22-re 
esett. 
51 Inventaire sommaire, 1922. CC 357. 1481. június, nap nélkül.  
52 Inventaire sommaire, 1922. CC 363. 
53 Délibérations de Clermont, BB 9. 1490. február 24, március 4 és április 15. 
54 Inventaire sommaire, 1922. CC 212, 370. 1495. január 8. 
55 A jelenséget vizsgáló Hervé Martin szerint: „A prédikátorok megjutalmazásának szokása – 
amely 1430 előtt kevéssé ismert jelenség – az 1430-1450-es évektől terjedt el Észak-
Franciaországban". MARTIN, 1988, 151. 
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Nantes-ban prédikált, a városi számadáskönyvekben nem jegyezték fel, hogy 
ezért bármilyen illetményben részesült volna.56 Montferrand-ban viszont láttuk, 
hogy a neki és társainak juttatott összeget gondosan rögzítették, de nem tudjuk, 
hogy tartott-e beszédeket. 

A 14. században a prédikátorok javadalmazása még alkalmi jelenségnek 
tekinthető, s gyakran nem pénzben, hanem természetben nyújtották: 
Montferrand általában kenyeret és bort juttatott azoknak a ferenceseknek, akik 
az ünnepek alkalmával (Úrnapja, Kisasszony napja) beszédet mondtak, vagy 
körmenetet tartottak békéért könyörögve. Az adományok pénzbeli értéke 10-20 
sol között változott.57  

A 15. század második felének adatai alapján arra lehetünk figyelmesek, hogy 
a kisebb fontosságú szónoklatokért továbbra is csak néhány sol illetmény jutott, 
de új jelenségként az 1460-as évektől a nagyböjti, az 1490-es évektől pedig az 
adventi ünnepi beszédért is fizetés jár – mégpedig sokkal több, mint az alkalmi 
prédikációkért. A városi juttatásokat ráadásul kiegészítette a hívek által nyújtott 
adomány is. Ennek összege és természete nem tárul fel előttünk, csak éppen 
akkor, amikor elmarad: 1490-ben Montferrand-ban a tanács azért kénytelen 
pontyot, kenyeret és bort venni a Passió vasárnapján prédikáló szerzetesnek, 
mert „senki nem hívta meg vacsorára”.58 
 
 

Nagyböjti prédikáció 
 
A prédikátor természetesen a legjelentősebb juttatást a nagyböjti alkalmakért 
kapta, hiszen ekkor többet kellett dolgoznia, mint máskor (negyven napon 
keresztül legalább napi egy, néha több beszédet is kellett tartania), másrészt az 
ünnep is nagyobb tömeget vonzott. Montferrand-ban például 1356-tól kezdve a 
Nagyböjt előtt egyhetes élelmiszervásárt tartottak, a 15. században pedig már 

                                                
56 TAYLOR, 1992. 23. 
57 A forrásokban a számolópénzek és vert pénzek nagy változatosságával (livre, écu, franc, blanc, 
sol) találkozni. A könnyebbség kedvéért minden szerepeltetett pénzösszeget átszámítottam sol-ba 
is. Nem könnyű viszont a korabeli fizetések valós értékét meghatározni. Segítséget jelenthet a 
tájékozódásban, hogy Martin szerint a korban egy képzett munkás átlagfizetése napi 3-4 sol között 
mozgott. MARTIN, 1988. 154-155. Montferrand-ban 1474-ben egy kőműves napi bére 2 sol 6 
dénártól és 3 sol 9 dénárig terjedhetett, 1485-ben 3 sol 2 dénár, 1490-ben 3 sol 7 dénár. Ugyanitt 1 
kg sajt 8-9 dénár (mintegy ¾ sol), 1 cipó 2 dénár (1/6 sol), 1 negyed birka 3 sol 4 dénár, egy 
szekér tűzifa 10 sol körül mozog. Inventaire sommaire és MANRY, et al., 1959. 112. 
58 Inventaire sommaire, 1922. CC 366. 1490. március 28. 
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bizonyosan létezett a böjtközepi vásár.59 Ezek résztvevői szintén a prédikátor 
hallgatóságát jelenthették. 

Úgy tűnik, hogy a városi hatóságok is ezt az időszakot tartották a 
legfontosabb prédikációs alkalomnak. Monferrand-ban a városi jegyzőkönyvek 
kapcsolódó megjegyzéseinek negyede a Nagyböjtre vonatkozik. A 
párhuzamként megvizsgált Amiens-ben ez még több, az összes utalás 84%-a.60 
Clermont-ban pedig csak erről vannak adataink, a jegyzőkönyvekbe ugyanis más 
szentbeszédért járó juttatást nem vettek fel. Nem tudni, hogy a város fizetett-e 
egyáltalán egyéb alkalmakért. Amiens-ben a nagyböjti prédikáció díja a 15. 
század végén 60 sol körül mozgott és a 16. század közepére is csak 100 solig 
emelkedett. Nantes-ban viszont az 1480-as években már 200 és 400 sol között 
fizettek, de az összeg a délfrancia Agen-ban kivételesen akár 800 sol is 
lehetett.61 

Montferrand-ban 1464-ben találjuk az első utalást arra, hogy a szerzetesek a 
nagyböjti prédikációért juttatást kaptak a várostól. Ekkor a domonkos prédikátor 
mindjárt 100 solt, azaz 5 livre-t kapott, ami meghaladja az amiens-i átlagot. Az 
1470-es évektől egyre többet jelenik meg a dokumentumokban nagyböjti 
prédikációra vonatkozó bejegyzés, és lassan növekedett az érte járó fizetség, 
amely a nyolcvanas évek végéig 100 sol körül mozgott, majd a kilencvenes 
években hirtelen növekedéssel 200 sol fölött állandósult. Voltak azonban olyan 
esetek, amikor a város nem spórolt a költségeken: amikor 1497-ben a 
szuffragáneus püspök prédikált, kiemelt juttatást, 10 écu-t (350 sol) kapott.62 

Clermont-ban 1475-ig egyáltalán nincs utalás arra, hogy bármit is fizettek 
volna a Nagyböjtért, utána viszont a Montferrand-hoz képest magasabb 
összegben állandósul a juttatás. A kifizetés két ütemben történt: a Nagyböjt előtt, 
a prédikátor kijelölésének pillanatában vagy néhány nappal később határoztak 
ennek egy részéről, egyfajta „előlegről”. Ez nem haladta meg a 60 sol összeget, 
és néha természetben nyújtották. Így történt például 1487-ben, amikor a 
hitszónok fát, gyertyát, cukrot és némi készpénzt kapott, vagy 1493-ban, amikor 
a fizetség 60 sol kézpénz vagy ilyen értékű ajándék is lehetett.63 Ez az összeg – 
amely egyébként megegyezett az amiens-i prédikátorok fizetésével – a böjt 
multával, az elvégzett munka ismeretében aztán kiegészülhetett egy újabb 
járandósággal, amelyről a tanács ismét szavazott. Az illetmény második része 

                                                
59 Mi-Carême, a böjt harmadik hetének csütörtökje. A kereskedők itt elsősorban halat, de olajat és 
fűszereket is árultak. TARDIEU, 1875. 71-73. 
60 TAYLOR, 1992. 24-25. 
61 TAYLOR, 1992. 23. 
62 Inventaire sommaire, 1922. CC 373. 1497. március 28. 
63 Délibérations de Clermont, BB 8 (1487. március 11.), illetve BB 10 (1493. március 12.). 
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egyfajta „mozgóbér” lehetett, ami a körülményektől függően változott. 1491-ben 
egy bejegyzés arra utal, hogy a 10 livre-t (200 solt) tekintettek szokásos 
összegnek, amelybe nem számított bele az „előleg”: „Tíz tours-i «livre»-t adunk 
[a prédikátornak], amint az szokás, nem számítva azt a hatvan tours-i «sol»t, 
amelyet már korábban adtunk”.64 Ugyanezzel találkozunk már korábban, 1478-
ban, 1487-ben, 1490-ben, majd 1497-ben is, ami megerősíti a gyanúnkat, hogy a 
város általában ennyit szánt prédikátoraira. Ezek szerint a nagyböjti szónok akár 
13 livre-t (260 solt) is kaphatott, ami alapján Clermont a „jól fizető” városok 
közé tartozik.65  

1475-ben (mindjárt az első évben, amikor adatunk van a nagyböjti fizetésről), 
a „prédikátor atya” 12 livre-t (240 solt) kapott, arra való hivatkozással, hogy a 
városért is imádkoznia kell.66 A summa így több mint kétszer magasabb 
ugyanazon év montferrand-i illetményénél (100 sol),67 és éppen négyszer annyi, 
mint Amiens-ben (60 sol).68 Igaz, ebből nem akartak gyakorlatot csinálni: a 
tanácsnokok szükségesnek tartották megjegyezni, hogy ez a helyi viszonylatban 
magas összeg „pour ceste foiz”, csak erre az alkalomra szól. 

Látszik az is, hogy a kedvelt prédikátort nagyobb honoráriumban 
részesítették: 1481-ben 250 sol és „ung diner”, egy vacsora járt a már említett 
Antoine du Bois-nak,69 míg ugyanezért Montferrand-ban domonkos rendtársa 
csupán 100 solt kapott.70 Ahogy Montferrand-ban, úgy itt is kiemelten kezelték a 
magas tisztséggel járó tekintélyt. Amikor 1494-ben a szuffragáneus püspök 
prédikálta a Nagyböjtöt, a 60 sol mellé kiemelkedően nagy, 300 sol illetményt 
szavaztak meg. Igaz, ismét nem mulasztották el hozzátenni, hogy ebből nem 
kívánnak gyakorlatot teremteni.71 

A két város fizetéseinek alakulását vizsgálva kitűnik, hogy – minden 
korlátozó megjegyzés ellenére – a jövedelmek egyértelműen növekvő tendenciát 
mutatnak (kisebb kilengésekkel, de ezeknek oka a források hiányossága is lehet). 
Az adatok alapján megállapítható, hogy Montferrand igyekszik lépést tartani a 
szomszéd nagyvárossal, amely erre fizetéseinek emelésével reagál. A két város 
versenye a jó prédikátorok átcsábításában, illetve megtartásában a két 

                                                
64 „on luy donra dix livres tournois ainsi que l’on a acoustumé. Ad ce non compris LX solz 
tournois que luy ont [été] donnez” Délibérations de Clermont, BB 9. 1491. április 5. 
65 Ez napi átlagra számítva, egy helyi kézműves bérének több, mint kétszerese. MARTIN, 1988. 
156. alapján. 
66 Délibérations de Clermont, BB 5. 1475. június. 
67 Inventaire sommaire, 1922. CC 351. 1475. március 30.  
68 Az amiens-i adatokat lásd: TAYLOR, 1992. 24-25. 
69 Délibérations de Clermont, BB 5. 1481. április 29.  
70 Inventaire sommaire, 1922. CC 356. 1481. április 24. 
71 „pour cette foiz et sans venir à conséquance”. Délibérations de Clermont, BB 10. 1494. április 02. 
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szomszédvár közti állandó presztízsharc részét képezte. Ebből a prédikátorok 
számára kényelmes helyzet alakult ki: emelkedő jövedelmek, alkalom a két 
város közötti ingázásra.  
 
 

Adventi és egyéb prédikációk 
 
Martin szerint az adventi prédikátorok csak a negyedét, vagy a felét keresték a 
nagyböjti összegeknek.72 Ezt a tendenciát figyelhetjük meg Montferrand-ban is: 
az adventi alkalmak díja általában a nagyböjtiek felét éri el, de azért vannak 
eltérések. A láthatóan közkedvelt Antoine du Bois 1494-ben 120 solt kapott, 
ráadásként pedig további 267 sol és 6 dénár „költségtérítést”, ami együttvéve 
már tekintélyes summának számít, különösen annak tudatában, hogy a 
következő évben két ismeretlen hovatartozású barát összesen 50 sollal kénytelen 
megelégedni. Összehasonlításként: Amiens-ben is az 1490-es évek végén vált 
gyakorlattá az adventi prédikációért való fizetség,73 de itt sokkal rosszabbul 
fizették: 1499-ben mindössze 10 solt kapott érte egy szerzetes, és a következő 
években is 25-28 sol körül mozog a fizetsége. A javadalmazások tehát végig 
alatta maradtak a montferrand-i átlagnak. Clermont-ban a 15. században nincs 
adat a jegyzőkönyvekben arra, hogy a város fizetett volna az Adventért. Talán itt 
csak később terjedt el ez a szokás.  

Az egyéb, rövidebb vagy alkalmi beszédekért nem fizettek ennyit, mert az 
kevesebb munkát igényelt. Montferrand-ban a leggyakoribb alkalmak a 15. 
század második felében az Úrnapja, a Mennybemenetel, az augusztusi 
Nagyboldogasszony napja, esetleg a békéért való prédikáció. Az Úrnapja 
leginkább a ferencesek hivatása volt. Fizetség gyanánt általában a kolostor 
szerzeteseinek vacsoráját állta a város: egy-két kancsó bor, néhány cipó, esetleg 
egy negyed birka, mindez öt-hat sol értékben. 1476-ban az adományok 
kiegészítéseként a tanács kitisztíttatta a ferences kolostor melletti vizesárkot is. 
A legtöbbet azonban ekkor is az 1493-ban prédikáló püspöki szuffragáneus 
kapta: a vacsora – melyet vélhetőleg a városi vezetők társaságában fogyasztott el 
– 46 sol és 9 dénár értékű volt, „nem számítva a tortákat” – ahogy a 
jegyzőkönyv megjegyzi. És a torták sem akármilyenek lehettek: 13 solba 
kerültek, többe, mint egy kolostor vacsorája összesen! Ezen kívül a 
szuffragáneus még 202 sol 9 dénár juttatást is kapott. Bármennyire is emelte az 
ünnepség fényét az előkelő vendég, drága mulatság lehetett a város számára.  
                                                
72 MARTIN, 1988. 156. 
73 Az első adat 1473-ból való, de csak 1499-től maradtak fel rendszeres feljegyzések. TAYLOR, 
1992. 24-25. 
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A másik ilyen jellemző alkalom Nagyboldogasszony ünnepe. Az ünnepséget 
és a prédikációt néha körmenet is kísérte, illetve gyakori a városi hospicium 
betegeinek feloldozása is. A kifizetett összeg nagyban függött attól, hogy az 
egész szerzetes közösség vagy csak egy szónok kapott-e juttatást. 1452-ben a 
prédikáló ferencesnek meg kellett elégednie a szomját oltó kancsó borral, 1487-
ben Antoine du Bois egy negyed birkát kapott fáradozásaiért, 1490-ben pedig 
egy karmelita szerzetes 5 solt.74 Amikor azonban a helyi ferences kolostor részt 
vesz a körmenetben, nagyobb az adomány is: 1462-ben természetben fizettek a 
barátoknak egy kancsó bort, egy tucat kenyeret és egy negyed birkát, 1480-ban 
viszont pénzben 60 solt.75  

Clermont-ban ilyen alkalmakról sem maradtak fenn adatok. Nem terjedt el a 
prédikációtartás szokása? A város nem fizetett volna érte? Nem tudni. Az 
Úrnapja itt is fontos ünnep volt, de a városi jegyzőkönyvek csak arról 
tájékoztatnak, hogy gyertyát égettek a Szent Szűz oltára előtt a város költségén, 
ami 1485-ben 450 solba került. Tíz évvel később a ménestrielek 5 solt kaptak az 
úrnapi ünnepségen való játékukért (vélhetőleg misztériumjátékról van szó, de ezt 
a forrás nem pontosítja).76 1498-ban viszont, amikor a szerzetesek is részt vettek 
a VIII. Károly halála alkalmából rendezett körmeneten, mise- és 
prédikációsorozaton, mindez 1200 sol-ba került a városnak.77  
 
 

Összefoglalás 
 
A 15. század második felében Auvergne-ben működő koldulórendek, különösen 
a ferencesek jól kiépített intézményi bázisra alapozva tevékenykedhettek. A 
prédikátorok jelentős része képzett, egyetemi végzettségű, helyenként teológiai 
doktorátussal rendelkező személy volt. A 15. század közepétől egész 
Franciaországban elterjedt a nagyböjti, később pedig az adventi prédikátorok 
javadalmazásának szokása, amelyet a városi tanács fizetett. A prédikátori 
illetmények a század végéig folyamatosan emelkednek, mégpedig úgy, hogy a 
clermont-i jövedelmeket némi késedelemmel követik a montferrand-iak. A két 
település fizetéseinek alakulását párhuzamba állítva például az amiens-iekkel 
(ahol a források bősége lehetőséget teremt az összehasonlításra), azt 
tapasztaljuk, hogy Auvergne-ben nagyobb, és egyre növekvő jövedelmet 

                                                
74 Inventaire sommaire, 1922. CC 186 (1452. hónap, nap nélkül), 363 (1487. augusztus 15.) és 366 
(1490. szeptember 8.). 
75 Inventaire sommaire, 1922. CC 188 (1462. május 27.), illetve 356 (1480. hónap, nap nélkül). 
76 Délibérations de Clermont, BB 7 (1485), illetve BB 10 (1495. június 19.). 
77 Délibérations de Clermont, BB 11. 1498. április 28. 
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jelentett a prédikációs tevékenység, különösen a legjobban fizetett nagyböjti 
alkalmak. Itt az 1470-es évek közepétől országosan is jelentős, 10-13 livre (azaz 
200-260 sol) illetményt is kaphatott a hitszónok, nem beszélve a jövedelmet 
kiegészítő egyéni adományokról.  
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The Mendicant orders operating in Auvergne in the second half of the 15th 
century could base their activities on the excellent institutional foundations laid 
down by the Franciscans, in particular. The overwhelming majority of the 
preachers were qualified, university graduates, sometimes holding a doctorate in 
theology. From the mid-15th century the practice of paying the Lent, later the 
Advent preachers overspread the whole France, which was carried out by the 
town councils. The payment of the preachers was constantly increasing until the 
end of the century – the incomes in Montferrand were lagging somewhat behind 
those in Clermont. By comparing the wages in the two settlements with those of 
f. ex. Amiens, one will find that in Auvergne being a preacher meant a higher 
revenue, which was gradually growing, particularly in the period at Lent which 
was the best paid. After the mid-1470s a preacher could earn here an even-on-
the-national level significant 10-13 livres, not to mention the individual donations.  
 




