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FEDELES TAMÁS: „Isten nevében utazunk.” Zarándokok, 
búcsújárás, kegyhelyek a középkorban. 
Pécs, Kronosz Kiadó, 2015. 354 old. 
 
A keresztény zarándoklatok az utóbbi évtizedekben ismét virágkorukat 
élik, különösen az El Camino, a Santiago de Compostelába vezető út áll a 
figyelem középpontjában. Népszerűségét mi sem jelzi jobban, minthogy 
írókat, filmrendezőket, például Emilio Estevezt is (Vándorút, 2009) meg-
ihlette a több hetes utazás varázsa. Napjaink utazásai mellett élénk érdek-
lődés figyelhető meg a jelenség középkori gyökereire, történetére vonatko-
zóan, így nem meglepő, hogy a Nyugat-Európa nagyobb könyvesboltjainak 
polcain a témakör iránt érdeklődők kedvükre válogathatnak. Ezzel szem-
ben a magyar nyelven megjelent modern szemléletű munkák száma – né-
hány kivételtől eltekintve – elenyésző. A középkori zarándoklat és búcsújá-
rás kutatása 2015-ben ismét egy új tudománynépszerűsítő munkával 
gazdagodott. A témával korábban már Barna Gábor, Bálint Sándor1 és 
Csukovits Enikő2 is foglalkozott, azonban ilyen átfogó jellegű munka ma-
gyar szerző tollából még nem született. A mű szerzője Fedeles Tamás, a 
Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének 
docense. Fő kutatási területe a késő középkori egyháztörténet, de emellett 
város- és családtörténettel, valamint történeti segédtudományokkal is fog-
lalkozik. Az elmúlt évtizedben igen széleskörű kutatói tevékenységet vég-
zett. Több könyvsorozat szerkesztése mellett számos tudományos3 és isme-
retterjesztő művet írt, melyek száma immár meghaladja a kétszázat. A 
téma egyes részleteit illetően a szerző számos mértékadó tanulmányt adott 
közre hazai és külföldi tudományos folyóiratokban, amelyek szintén szer-
ves részét alkotják a könyvének.4 
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„Három olyan dolog van az ember életében, amelyre sem rábeszélni, 
sem arról lebeszélni nem lehet senkit, jelesül a házasságkötés, a háború 
indítása, valamint a jeruzsálemi Szent Sír meglátogatása” – a Fedeles Ta-
más könyvét bevezető szavak Eberhard württembergi herceg gondolatai, 
aki maga is elzarándokolt a Szentföldre (1468). A zarándoklat egy meglehe-
tősen archaikus gyakorlat, amely minden vallásban egyaránt megtalálható, 
tulajdonképpen az emberiség történetének kezdeteitől megfigyelhető jelen-
ség. Mindennek a hátterében az emberi természet azon attitűdje húzódik 
meg, amely a transzcendenssel való kapcsolatba lépés spirituális igényét 
hordozza magán. A kereszténység bölcsőjének tekinthető zsidó vallásban 
már az ószövetségi törvények is kötelezték a férfiakat a jeruzsálemi zarán-
doklatra (Vö. MTörv. 16,16.). A zsidók központi szentélye, Salamon temp-
loma Jeruzsálemben volt. Ott őrizték a szövetség ládáját, valamint ott mu-
tatták be Jézust a Törvény előírásának megfelelően (Lk. 2,22), majd 
később szülei minden évben elvitték őt az előírt zarándoklatra (Lk. 2,41–
42.). Ebből következően a jeruzsálemi zarándoklat a kereszténységben is 
központi szerepet töltött be. Jézus életének egyes állomásai szintén szent 
helyekké lettek, mi több néhányuk kultuszközponttá nőtte ki magát, mint 
például Betlehem és Názáret. A területet már az őskeresztény kortól Terra 
Sanctanak, vagyis Szentföldnek nevezték. A kereszténység folyamatos 
térnyerésének köszönhetően egyre több hely vált szentté, ugyanis a hitü-
kért mártírhalált vállalók végső nyughelyét Krisztus követői megkülönböz-
tetett tiszteletben részesítették. A keresztényüldözések után, majd a keresz-
ténység államvallássá válását követően (380) a néhai pogány főváros, 
Róma egyre fontosabb szerepet játszott, hiszen Szent Péter és Szent Pál 
apostolfejedelmek is itt haltak vértanúhalált. Az ő, valamint mártírtársaik 
sírja fölé pedig hamarosan bazilikákat is emeltek, amelyek hamarosan a 
zarándokok kedvelt célpontjaivá váltak. Az 5. század elejére kialakult a 
patriarchátusok sorrendje, és így Róma végérvényesen a kereszténység első 
számú központjává vált. A szentföldi zarándoklatokat a 7. századtól az arab 
hódítások nagymértékben befolyásolták. A 11. század folyamán Jeruzsálem 
egy évszázadra ismét a keresztények birtokába került a keresztes háborúk 
során, ám a hattíni csata után (1187) végérvényesen a muzulmánok kezére 
került. A jámbor utazókat nem befolyásolta az, hogy a város arab fennható-
ság alá került, ugyanúgy vállalták a hosszú lelki és fizikai megterheléssel 
járó utat, mely nem utolsósorban rendkívül nagy anyagi áldozattal is járt. 
Ezt követően a 13–15. század időszakát tekinthetjük a zarándoklatok virág-
korának, hiszen a források tükrében éppen ebben az időszakban vált a 
peregrináció tömeges jellegűvé. Európa felnőtt lakosságának 30-50%-a 
indult el egy-egy kegyhely felkeresésére. Jelen kötet lényegében ezt az idő-
szakot vizsgálja, és azt kívánja bemutatni, hogy a zarándokok hova és mi-
ként utaztak, milyen módon tájékozódtak, hogyan kommunikáltak, vala-
mint, hogy milyen rítusok jellemezték az egyes kegyhelyeket. 

A szerző kilenc fejezetben vizsgálja a kérdéskört. Az első tartalmi egy-
ségben az ereklyetisztelet kialakulását, valamint a szentté válás folyamatát 
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mutatja be Nagy Konstantin császár fordulatától egészen a 15. századig, 
mely során történeti, teológiai és vallás-fenomenológiai szempontból is 
tárgyalja a szentség ideálját, az Isten embere szent típusát (vir Dei), a 
szentté válás módját és kritériumait, valamint a relikviák különféle típusait 
és az egyes ereklyékhez való hozzájutás módját. A második fejezetben a 
kegyhelyek hierarchiáját és geográfiáját tekinti át. E részben igen nagy 
hangsúlyt fektetett Jeruzsálem, Róma és Santiago de Compostela részle-
tekben gazdag bemutatására, majd pedig külön elemezte az általa „Cent-
rumként” (Franciaország, Anglia, Észak- és Közép Itália, és Német – római 
Birodalom) és „Perifériaként” (Dél – Itália, Írország, és Skandinávia, illetve 
Kelet – Közép Európa) elkülönített régiókat. A harmadik fejezetben az 
egyéni, a csoportos és a tömeges zarándoklatokat elemezte, különös tekin-
tettel Arnold von Harff és Giovanni Villani leírásaira. E rész rendkívüli 
érdeme, hogy Fedeles Tamás külön alfejezetet szentelt a nők és a gyerme-
kek peregrinációinak. A tárgyalt korszakban a nők szerepe a nemek közötti 
munkamegosztásban az anyasággal járó feladatokra, a férfiakról és a há-
zastársról való gondoskodásra, a ház körüli teendők ellátására korlátozó-
dott. Mindez azonban nem szabott gátat a hölgyek peregrinációjának, 
amint azt az első századok zarándoknőinek példája is mutatja. A nők za-
rándoklatai nem különültek el a férfiakétól, e tekintetben nem létezett 
külön „vallásos modell”. Ami a gyermekeket illeti, Fedeles megállapítása 
szerint feltűnésük a mirákulumokban megszokott jelenség, hiszen a szülők 
más lehetőséget nem látván, egy-egy szent segítségében bízva tettek foga-
dalmat és vitték el beteg gyermekeiket a gyógyulás reményében a különbö-
ző kegyhelyekre. A csodaelbeszélések gyakori témái a csecsemők, kisgyer-
mekek táplálása során fellépő nehézségek, a születési rendellenességek, 
valamint különböző gyermekbetegségek elhárítása érdekében tett foga-
dalmak és zarándoklatok. Emellett a kisgyermekeket, valamint a serdülő-
korban levőket ért eltérő balesetekből származó súlyos sérülések esetén is 
gyógyulást általában egy-egy szent közbenjárásától reméltek. A 12. század-
tól kezdődően a 16 év alatti korosztály képviselői mindvégig jelentős 
arányban szerepelnek a csodaelbeszélésekben, sőt e jelenség még a kora 
újkorban sem mutat változást. 

A negyedik, ötödik és hatodik fejezetben a szerző a zarándoklatok típu-
sait, indítékait, az előkészületeket, valamint az utazás körülményeit tár-
gyalja. Megállapítása szerint a középkorban sokan azért keltek útra, hogy 
útközben érje őket a parúzia, Krisztus második eljövetele, vagy azért, mert 
a középkor embere a reménytelen szituációkban a szentek közbenjárásától 
remélt segítséget. A kilátástalan helyzetben levők közé sorolhatjuk azon 
betegeket, fogyatékkal élőket, akik gyógyulásuk reményében keresték fel a 
kegyhelyeket. Mindezek hatására lassan a szentek között is megjelent egy-
fajta „specializálódás”, melynek következtében idővel feltűntek a gyógyító 
szentek. E szentek ábrázolásán lassan megfigyelhetővé vált az adott beteg-
ség egy-egy jellemzője. Ugyancsak érdekes kérdéskör a vezeklő, a politikai, 
a lovagi és a helyettes zarándoklat, melyet szintén részletesen tárgyal a 
szerző. Ami az utazás előkészületeit illeti, Fedeles Tamás rávilágít arra, 
hogy az egyszerű zarándokok milyen nehézségekkel nézhettek szembe egy-
egy hosszabb peregrinációi során. Ezek között elsőként említhetőek a nyel-
vi korlátok. Habár a vizsgált korszakban a latin nyelv univerzális nyelvként 
alapvető szerepet játszott a kommunikációban, a távoli kegyhelyre indu-
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lóknak arra is fel kellett készülniük, hogy számos régión áthaladva a lati-
non kívül további nyelvek is szükségesek lehettek az érintkezés során. Ve-
lencében a 14. századtól tolmácsok várták a szentföldre utazókat a Szent 
Márk téren, valamint a Rialtónál, hogy segítségükre legyenek a szálláskere-
sésnél, a pénzváltásnál és a tengeri utazás megszervezésénél. A szerző Ar-
nold von Harff útinaplóját felhasználva arra a megállapításra jutott, hogy a 
világot látott kereskedők általában hasznos útitársnak bizonyultak, hiszen 
egyrészről Harff is kalmárokkal utazott, másrészről naplója szerint a ke-
reskedők jól ismerték az utakat és különböző nyelveket is beszéltek, s nem 
utolsósorban még jó társaságnak is számítottak. Mindazonáltal kereske-
dőkhöz csatlakozva előnyökhöz is juthattak a zarándokok. Szintén a szerző 
érdeme, hogy könyvében rámutatott arra, hogy a zarándokok miként tájé-
kozódtak a nagyvilágban, honnan ismerhették az egyes kegyhelyeket. Fede-
les Tamás szerint a szóban elhangzottak mellett különböző típusú, írott 
formában rögzített dokumentumok, feljegyzések is segítették az informá-
ciócserét és a kommunikációt. A középkor folyamán több kéziratos gyűj-
temény látott napvilágot, melyek a majdani zarándokok számára kívántak 
praktikus információkat szolgáltatni. Később a nyomtatás megjelenésével 
prospektusokat készítettek, melyeket a peregrinusok könnyű szerrel besze-
rezhettek. Velencében például legkésőbb 1470 óta nyomtatott formában a 
búcsújárók rendelkezésére állt a szentföldi városok jegyzéke, az egyes 
kegyhelyeken elnyerhető teljes vagy részleges búcsúk felsorolásával. 

A zarándokok utazásának szintén fontos kérdésköre az út során felme-
rülő költségek előteremtése. Tekintettel arra, hogy a felsorolt anyagi terhe-
ket igen nehéz a jelenkor emberének megbecsülni, összehasonlításképpen 
a szerző által közreadott összegeket a korabeli árak és bérek bemutatásával 
érzékelteti az olvasóval. Ugyancsak fontos és érdekes téma, hogy e fejeze-
ten belül a szerző különös hangsúlyt fektetett arra is, hogy rávilágítson, 
egyesek miből teremtették elő a szükséges „summát”. Az anyagi kondíció 
megteremtésével kapcsolatban elmondja, hogy általánosságban a középré-
teg inkább hosszú ideig előre spórolt, míg a szegényebbek koldulással pró-
bálták előteremteni a szükséges anyagiakat. Nem volt szokatlan az sem, 
hogy egyesek peres ügyeiket próbálták döntésre vinni a mielőbbi pénzhez 
jutás érdekében, a többség azonban birtokai elzálogosítása révén jutott 
anyagi forrásokhoz. Arra is akad példa, hogy a vallásos testvérületek (mint 
a Lincolnban működő szabócéh 14. századi szabályzatának előírása értel-
mében) a tagok zarándoklatát támogatták. Miután a peregrinusok gondo-
san elrendezték otthoni ügyeiket, útra keltek a választott kegyhelyek irá-
nyába. A hatodik fejezetben a szerző azt kívánja bemutatni, hogy a 
zarándokok milyen útvonalakat vettek igénybe, voltak-e esetleg kiépített 
zarándokutak, milyen közlekedési eszközöket használtak, valamint mennyi 
idő alatt lehetett eljutni a Brit-szigetekről Rómába, Veronából a Szentföld-
re, Visegrádról Aachenbe, illetve hogy milyen nehézségekkel és veszélyek-
kel kellett szembenézniük. A szerző mindezt színes térképek által plaszti-
kussá és követhetővé tette. 

A könyv hetedik fejezetében a szerző az ispotályokat, menedékházakat 
és fogadókat mutatja be, melyekben a peregrinusok utazásaik során az 
éjszakákat biztonságban tölthették. Az ilyen intézmények közé sorolhatóak 
a xenodochiumok. Az első vendégházat Szent Zoticus építette Konstanti-
nápolyban (333), melyet nem sokkal később számos további követett. A xe-
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nodochiumok funkcióját idővel az ispotályok (domus hospitalis) vették át. 
Ezek természetesen nem a mai értelemben vett kórházak voltak, annak 
ellenére, hogy a betegek ápolásáról is gondoskodtak. Sokkal inkább olyan 
szociális intézményekként működtek, ahol a betegek szenvedéseit döntően 
lelki gondozásuk révén próbálták enyhíteni. Ezért a középkori ispotályokat 
szinte kivétel nélkül templomok, kápolnák mellett alapították még abban 
az esetben is, ha azok egy-egy város világi földesúr kegyurasága alatt álltak. 
Mivel az ispotályok túlnyomó része csupán kevés zarándokot tudott befo-
gadni, a peregrinusoknak egyéb, többek között kommerciális szálláslehető-
ségeket is igénybe kellett venniük. A 12. században a compostelai út mel-
lett, éppen úgy, mint a Via Francigena mentén, kialakult a 
zarándokfogadók hálózata. A fogadók kapacitása limitált volt, éppen ezért 
a magas rangú személyek előreküldték embereiket, akik biztosították szá-
mukra a megfelelő szállást. Általában az épület ablakaiba, falaira 
kifüggesztett címerek már távolról láthatóvá tették a megszálló vendégek 
kilétét. III. Frigyes császár 1468-as római zarándoklata idején kíséretének 
tagjait 27 fogadóban, többek közt a „Harangban” az „Oroszlánban”, az 
„Angyalban” és a „Hajóban” szállásolták el, amelyek többsége az Angyalhíd 
és a Campo dei Fiori körül helyezkedett el. Sokan gyümölcsöző lehetőséget 
láttak egy fogadó nyitásában, így kifejezetten a szentévek zarándoktömegé-
re alapozva hoztak létre fogadókat működtető társaságokat, melyek a jubi-
leumot követően bezártak. 

A nyolcadik fejezetben Fedeles Tamás az egyes kegyhelyekhez tartozó 
rítusokat mutatja be. A zarándokhelyeken tulajdonképpen állandó koreog-
ráfia szerint zajlottak a peregrinusok által végzett cselekmények, melyeket 
a következőképpen vázolt a szerző: a kegytemplom felkeresése, szentmise-
hallgatás, gyónás, az ereklyék megtekintése, a kegyes adományok átadása, 
búcsúlevél kiállítása. E rítusokról többek közt Felix Faber, Ludolf von 
Sudheim, Arnold von Harff és Pécsváradi Gábor tudósításai alapján nyújt 
betekintést a kötet. Tekintve, hogy a távoli kegyhelyekre vezető, sokszor 
hónapokig tartó, hosszú utazás nem csupán a ruházatot és a testet szeny-
nyezte be, hanem kisebb-nagyobb vétkek is terhelhették a peregrinusok 
lelkét, a tárgyalt részben a búcsú kegyelmeinek elnyeréséhez nélkülözhetet-
len szentgyónásról is olvashatunk. A fejezet ugyancsak fontos részeként a 
szerző a zarándoktemplomok építészeti jellemzőit, valamint a zarándoko-
kat fogadó városok logisztikáját is vizsgálat alá vette. Ez utóbbival kapcso-
latban a városvezetés legfontosabb feladatait mutatja be, mint például a 
közbiztonság megteremtését, a szálláshelyek, az élelmiszer és az ivóvíz 
biztosítását, az állatok ellátását. 

A mű kilencedik tartalmi egységében a szerző a búcsújárások emléke-
zetét és a reprezentáció témakörét elemezte. Egy-egy búcsújárás alkalmá-
val igen széles volt a vizuális információhordozók repertoárja. Az előkelők 
és a nemesek címereiket láthatóvá tették útjuk egyes állomásain, mások 
pedig feliratokat, graffitiket készítettek és helyeztek el a felkeresett kegyhe-
lyeken. Voltak, akik a zarándoktemplomok üvegablakain, az általuk alapí-
tott oltárképeken tűntették fel inszigniájukat, mások pedig hazaérkezésü-
ket követően örökítették meg a zarándoklat emlékét. A fejedelmi 
udvarokban különböző lovagrendek, társaságok tagjaivá válhattak az elő-
kelők, melyek presztízsüket, öntudatukat növelték, így nagy jelentőséget 
tulajdonítottak ezeknek az utazók. E fejezetben a szerző elsősorban az elő-
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kelők jól dokumentált zarándoklatairól származó emlékeket vette nagyító 
alá. Megállapítása szerint a memoriális kommunikáció elemei a személyes 
devóció, továbbá a reprezentációs igényen túl egyúttal a közösségtudat 
transzparenseivé váltak. 

Összességében Fedeles Tamás „Isten nevében utazunk” című könyvé-
ben rendkívül nagy részletességgel és alapossággal járja körül a középkori 
zarándoklat és búcsújárás legfontosabb kérdésköreit. Ami mindenképpen 
kiemelendő a művel kapcsolatban, az az, hogy a források nyújtotta lehető-
ségekhez mérten a magyarok (például Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond 
és Újlaki Miklós) peregrinációit egyetemes történeti kontextusba illesztet-
te. Mindenképpen a szerző és a mű érdeme, hogy a zarándoklatok és a 
búcsúk tárgyalása során Fedeles Tamás a társadalom minden rétege szem-
pontjából megvizsgálta a témakört, így a műben egyaránt betekintést nyújt 
az egyszerű jámbor zarándokok peregrinációjába éppúgy, mint a főuraké-
ba. A téma vizsgálata során ez az arányosság végigkíséri a művet. A könyv 
rendkívül gondosan jegyzetelt. A szerző által mellékelt forrás-, és irodalom-
jegyzék meglehetősen nagy anyagismeretről ad tanúbizonyságot. Ami a 
könyv stílusát illeti, egyszerre tudományos és könnyen olvasható, a fejeze-
tek következetesen vannak felépítve. A könyv témáját és tartalmát illetően 
nem csupán a középkort kutatók számára lehet érdekes olvasmány, hanem 
a teológia, a néprajz, a vallástudomány szakemberei, valamint az érdeklődő 
nagyközönség számára is egyaránt hasznos. 

(ism.: Horváth Illés) 
 
 
GÁBOR CSILLA: Laus et polemia. Magasztalás és vetekedés közép- 
és kora újkori szövegtípusokban. 
Debrecen – Kolozsvár, Debreceni Egyetemi Kiadó – Bolyai Tár-
saság – Egyetemi Műhely Kiadó, 2015. 348 old. 
 
Egy olyan tanulmánykötet megjelenése mindig izgalmas esemény, amely a 
komoly tudományos tét ellenére sincs híján némi játékosságnak. Mintha a 
szerző egy térképet adna az olvasó kezébe, és arra hívná, hogy kövesse őt 
egy-egy alkotói periódus kalandozásainak útvonalán. Gábor Csilla kötete 
különösen változatos tájakra invitálja az érdeklődőket: olykor kies síkságo-
kon, máskor folyóvizek partján vagy éppen hegyvidéki ösvényeken hala-
dunk, a szerző azonban mindenütt az otthonosság szeretetével vezeti végig 
útitársait. 

A Laus et polemia címet viselő kötet 15 tanulmányt tartalmaz, amelyek 
kereken egy évtized kalandjairól, kutatói, és – tehetjük hozzá joggal – okta-
tói munkájáról adnak átfogó képet. A cím két eleme már első látásra igen-
csak tág tematikai horizontot jelöl ki. A szerző érdeklődése műfaji értelem-
ben a himnuszoktól és szentéletrajzoktól a prédikációkon át a vitairatokig, 
az érintett korszakokat tekintve pedig a késői antikvitástól az újkor hajna-
láig terjed – bár a súlypont egyértelműen a kora újkorra, azon belül is a 17. 
századra esik. 

A tanulmányok három nagyobb csoportba rendeződnek. A nyitó egy-
ségben „a késő antik, közép- és kora újkori hagiográfia és himnológia sajá-
tos kérdéseivel foglalkozó szövegek kaptak helyet” (7. p.). Az első négy 
tanulmányt – a fejezeten belül is – az is szorosabb egységbe fűzi, hogy 


