
let t a laikus oknak. Mindez gyors lépésekben valósult meg; fél század elég volt
arra, hogy a közösség azon feladatai, amelyek et eddig nyilvánosan a laikusok
gyakoroltak, nagyrészt a klerikusok kezébe kerüljön, ak1ik egy re több teret
nyertek. Az a benyomásunk, mintha a klérus léte term észetszerűen a laikusok
kizárásához lett volna kötve.

Igen rövid , átmeneti, bizonytalan és egyensúlyozó 'korszakban létezett tehát
az, amit ma " laikus szolgálatoknak" nevezünk, s amil az 1972-es "M inisteria
quaedam " címú Motu proprio óta ismét próbálnak értékelni. A közösség első

pillanatban igényt teremlelt egy laikus elitre, a másodikban azonban kia lakult
a szervezeIt klérus, amely arra törekszik, hogy kielég ftse a közösség alapvető

és lényege s szükségletei t. Az Egyház életében ez a korszak rövidebb annál ,
amikor még nem volt se klerikus se laikus . Ez az a korszak, amelyben mintegy
tükörben nézhetjük magunkat.

Bármilyen okok miatt is idealizáljuk ezt a kort, a benne felfedezett modell
nem képezheti a végleges megoldást, mert csak egy krfzisben levő korszak
számára szolgáltathat átmeneti eleme ket. Merre tart ez az átmenet? Történel
mi kutatá saink arra köteleznek, hogy ne hallgassuk el ezt a kérdést. Milyen
cél felé I e h e ,t vagy k e II haladni ma, amikor újra értékeljük a 200-as éve
kéhez hasonló modellt? A I e h e t ő s é g a helyi szükségleteknek megfe le
lően fog változni.

A laikus szolgálat alkotná egyes nyugati, klérusában kiöregedő egyházak
fennmaradási l ehetőségét? A laikusok szolgálatai segftenének átvészelni egy
válságot, amely után újból megfo rdulna a kle rikusok élet-piramisa? S ha ez a
kísérlet nem sikerül, bízzuk magunkat más egyházak misszlcnárlusl gondos
kodására? Törjük szét azt a formát, amely alkalmatlannak bizonyu lt társadal
munk kulturáli s változásai közepette? Készen állunk, hogy új fogalmakban fe
jezzük ki a keresztény társadalmi intézmények sajátosság át, s megdöntsünk
néhány hagyományos felfogást, amelyek bástyája a klerikus-laikus megkülön
böztetés?

A k e I I - et az Egyháznak kell eldöntenie, annak tudat ában, hogy a tör
ténelem se nem parancsol, se nem tilt egy határozott megoldást.

Valószínú , hogy ebben rej lik a történelmi folyamat és a jelen változások
döntő tét je.

Forrás: Lumen Vltae, XLI (1986),367-378

Szántó Konrád

LAIKUS MOZGALMAK AZ EGYHÁZBAN A XIII. SZÁZAD FOLYAMÁN

A Szolgálat 71. számában Siegfried Muhrer "Laikus, légy az, aki vagy" cl mú
tanulmányában írja, hogy az Európa szívében fekvő egyházak jövője nagy
mértékben attól függ , "mennyire vagyunk képesek bennük felébreszteni
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azt a pótolhatatlan öntudatot, amelyet az a hivatás és méltóság ad nekik, hogy
lsten népéhez tar toznak , mint Krisztus titokzatos Testének egy-egy sejtje."

Ennek az érdeklődésnek a felkeltésére s öntudat növelésére igen alkalma s
egyházunk középkori történetének tanu lmányozása. Ebbő l ugyanis kitűn ik, hogy
a 12. században sok világi hívőben egyre jobban meqerösöd ött az egyházhoz
való tartozás tudata , és ez arra sarkaIIta őket, hogy mind tevékenyebben kap
csolódjanak be az egyház belső életébe. Ez az aktivitás a 13. században érte
el zenitjét, és nagyban hozzájárult a középkori élet felv irágzásához.

A világ i hiveknek az egyházon belüli tevékenysége mindeneke lőtt a városi
lakosság körében növekedet!. Ennek egyi k okát a korszak gazdasági, társa
dalm i, kulturális és vallási viszonya iban kereshetjük. Az ipar és kereskedel em
nagyarányú felle ndülése következtében a polgárság egyes rét egei vagyon ilag
tehetősekké váltak és céhe kbe, keres kedő i szövetségekbe, vall ásos testületek
be szervezódtek. Egyre több polgár végzett magasabb iskolát, miálta l kial akult
a laikus értelmiség. Ez hamarosan nemcs ak a ki rályi kancell áriákban, főú ri

udvarokban, hivatalokban hallatta egyre inkább a hangját, hanem a városi
isko lákban és a klialakuló egyetemeken is. A meggazdagodott, társadalm i
szerepében megerősödött polgárság gondolatvilágát s mindennapi életét mé
lyen átjárta a hit, és szervezeteit is vallásos tartal ommal töltött e meg. Mind
jobb an és jobban bekapcsolódott az egyház életéb e: szerepet kért a liturg iá
ban, legalább is a jámbor testvértestületek és közösségek ájtat osságaiban.
Felajánlotta szolgálatait nem csupán a hit fegyveres megvédésére, hanem a
hit sz óval történő hirdetésére, sót a hit igazságok terjes ztésére is, és több jog ot
kért az egyház világ i ügyeinek iin tézésében.

A keresztes hadjáratok szervezésével nagy hadseregek vonultak végig
Európán, nyomukban fellendült a helyi sőt a nemzetközi kereskedelem. Zarán
dokok ezrei keres ik föl távoti országok kegyhelyeit, a tanulni vágyő ifjúsá g
hí res egyetemi központokba áramlik. Mindez kiváltot ta a vallásos buzgóságot
szolgáló eszmék gyors ter jedését is. Ezek ről az eszmé kről valamint a h irekről

elsősorban a városok lakói értesültek, hiszen a seregek itt vásárol tak élelme t,
ruhát, a zarándokok j el en tős része innen indult el és id e tért vissza. s az ipar,
a kereskedelem és a tudomány központja i is a városok voltak. A különféle
vándorklerikusok, vándorpréd ikátorok a városokban tehettek szert a legna
gyobb hallgatóságra, különösen a város i szegények, a napsz ámból . alkalmi
munkából élő plebejusok körében, a~lknek száma a faluról törté nő bevándor
lás következtében egyre nőtt. A város i tömegek, akik k özt ott ta láljuk a céh
legényeket, céhmes tereket valam int a kereskedőket is, mohón, boldogan hall 
gatták a Krisztus szenvedésének sz inhe lyei rő l származó híreket, a zarándokok
élménybeszámolóit, a helységről helységre vándo rló klerikusok beszédeit.
Mindezek az értünk szegénnyé és megvetetté lett Istenember szenvedéseiről

széltak. és életének utánzására, az apostol i élet követésére valamint Krisztus
i ge hi rdetői parancsának (Mt 28,19) te ljes ité sére buzdítottak.
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A vándorprédikátorok igehi rdetése, a zarándokok beszámolói, a szent
helyekről származó ereklyék t isztelete, az onnan származó ájtatosságok vég
zése, a ciszterci szerzetesek életéről szóló hírek , Clalrvaux-l Szent Berná t
lángoló szavai s élete hatalmas laikus mozgalmat indítottak el a 12. század
ban. Ezek a mozgalmak tov ább erősöd tek a következő században és nagyban
hozzájárult ak a k özé pk orí egyház felvirágzásához, amely sokkal eredménye
sebb és tartósabb is lehetett volna , ha a hivatalos egyház vezetősége a világi
hívek buzgóságában és aktiv itásában rej l ő roppan t energiákat eredményeseb
ben kamatoztatja.

A középkori egyház legvi rágzóbb századában, a 13~ikban kibontakozott
laikus mozgalmakat négy csoport ra oszthatjuk : a Szent Ferenc féle evangé
liumi élet- mozgalom, a különleges jámborsági aktusokat végző mozgalmak,
az eretnek mozgalmak és végül a rajon gó mozgalmak.

A következőkben mindenekelőtt azt vizsgáljuk meg, hogy mi jellemezte
ezeket és az egyház vezetősége milyen magatartást tanúsított velük szemben .

1. Az egyház szolgálatában álló Szent Ferenc-féle élet-mozgalom

A 13. század leghatalmasabb és tört énelm i hatását te kintve legeredménye
sebb laikus mozgaimát Assis i Szent Ferenc (t 1226) indította el. önmaga és
követő i számára a legte ljesebb evangé lium i szegénységet írta elő, s ember
társai t az igazi megté résre buzd ította. Mivel azt tapasztalta: hogya püspökök
gyanakodva szemlél ik az ő és életmódját követő társa i vándorpréd ikác ióit.
1210-ben III. Ince pápához ment. Az éppen Rómában tartózkodó Assis i püspö
kének valam int Colonna János bíbo rosnak a közbenj árására a pápa szóban
jóváhagyta a PoverelIo által szerkesztett szabályzatot , neki és követőinek fel
adta a tonzúrát, az egyház jog hatósága alá vonta őke t, és megengedte nekik
a búnbá natra buzdító prédi kációk mondását.

A Kisebb Testvérek (igy nevezte önmagát és követőit Szent Ferenc) rend je
és mozgalma gyorsan terjedni kezdett. 1212-ben az Assisi-bel i Klára majd
Agnes húga csatlakozásával a ferences rend nói ágazattal (klarisszák) bóvü lt
ki.

Szent Ferenc, hogy az evangéliumot a pogányok közt is hirde thesse, meg
kisé relte a Keletre való elju tást. Ez csak az ötöd ik keresztes hadjárattal si
került, amikor 1219-ben megjelenhetett EI Kamel szultán előtt is, akinek en
gedélyével felkereste a Szentföldet, majd 1220 őszén visszatért Itál iába.

A hazatérte utáni i d őszak gyökeres változásokat eredményezett a feren
ces mozgalom tört énetében. A távollétében keletkezett zavarok arra késztet
ték, hogy a Szentszéktől rendje számára biboros protektort, védnököt kér jen.
Ezt Hugolino ost iai bíboros (a később i IX. Gergely pápa) személyében meg is
kapta. Hugol ino bí boros, aki fel ismerte Szent Ferenc mozgalmában rejlő rnér
hetetlen lehetőségeket, a mozgalmat úgy alakíto tta át, hogy az minél alkal
masabb legyen az egyház 'igényeinek szolgálatában. Döntő szerepe volt az
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1221-es, ún. gyékényes káptalanon kihirdetett, 23 fejezetből álló regula non
bullata (bullával meg nem erősített második regula) átdolgozásában. Ennek
következtében szabatos jogi megfogalmazást nyert és tömörebb lett a III. Ho
norius (1216-1227) pápa által 1223-ban bullával jóváhagyott végleges regula.
Pontosan meghatározta a ferences rend, a Kisebb Testvérek rendje alapvető

célkitúzéseit. Míg a második regula 17-ik fejezete mind a laikus, mind ped ig
a klerikus igehirdetőket elismeri, és mindenekelőtt a tettekkel való igehirde
tést hangsúlyozza, a harmadik regula 9. fejezete már csak klerikus hitszóno
kokrói beszél. Közülük 'is csak azok prédikálhatnak, akiket az általános rend
főnök levizsgáztatott és alkalmasnak talált az igehirdetésre. Kimondja, hogy
a hitszónoknak képzettnek, értelmesnek, tisztának kell lennie, aki a nép lelki
épülését tudja szolq álnl.! A Regulának ezek az előírásai szükségszerúen meg
kívánták, hogya klerikus hitszónokok - rnlel őtt tisztükre egyházi küldetést
kapnak - folytassanak komoly hittudományi tanulmányokat, amelyek végén
részesüljenek az egyházi rend szentségében. Ez utóbbi kettá (teolóqlal tanul
mányok és pappá szentelés) eredetileg nem állott Szent Ferenc szándékában.
Ez abból t űnik ki, hogya Szentföldről hazatérve elrendelte annak a tanulmányi
háznak a lerombolását, amelyet Bolognában alapítot! Staccia Péter. A paran
csot Hugolino bíboros közbelépésére nem hajtották végre . A bíboros arra
hivatkozott, hogyaferenceseknek nem lehet tulajdonuk, ezért a tanulmányi
ház a Szentszék tulajdonát képezi. Szent Ferenc engedett, sőt 1223-ban Pá
duai Szent Antalt (akit 1946-ban XII. Pius az egyházdoktorok méltóságával tün
tetett ki) állította az első ferences hittudományi főiskola élére.2

Az 1220 és 1223 közötti években Szent Ferenc férfi rendje a laikus rendből

kler ikális, papi szerzetesrenddé kezdett átalakulni, amelynek fő célja az
egyéni megszentelődésen kívül a belső és külső missz ió. De a Szent Ferenc-i
laikus mozgalom sem szúnt meg. Tovább élt a ferences harmadik (terciárius)
rendben. 1221-ben Szent Ferenc ugyanis csak laikusokból álló közösséget
alapftott azok számára, akik a világban, családjuk körében maradva óhajtottak
búnbánatot tartani. Hugolino bíboros közremúködésével részükre még ebben
az évben rendszabályt készített. Ebből, valamint ennek a IV. Miklós (1288
1292) pápa által új rendszerbe foglalt és kibővítet! változatából tudjuk, hogyan
éltek Itáliában majd pedig Európa más országaiban is a hihetetlen gyorsa
sággal elterjedt ferences harmadik rend tagjai.3

Oltözékük igen egyszerú volt. A férfiak olcsó, festetlen posztóból szabott
öltönyt és ugyanilyen köpenyt viseltek. A nők szoknyája és köntöse hasonló
anyagból készült. Köntösük fölött egy másik, általában fekete színú köpenyt
hordtak, fejükön pedig széles, lenből készült fejkötőt. Táncmulatságokra nem
jártak, dorbézoló lakomákon nem vettek részt. Naponta kétszer, délben és este
étkeztek. Húst csak vasárnap, kedden meg csütörtökön, továbbá nagyobb
ünnepeken vehettek magukhoz. I:vente két hosszú (Szent Márton napjától ka
rácsonyig, farsang napjától húsvét vasárnapjáig), szigorú böjttel vezekeltek a
maguk és embertársaik búneiért.
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Altalában a papi zsolozsmát imádkozták. Ak i a napi hét imaórát nem tudta
elvégezni, bizonyos számú Miatyánkot Imádkozott az egyes imaórák helyett.
Az Úr asztalához évente háromszor: karácsonykor, húsv ét és pün kösd ünnepén
járultak, előtte elvégezvén a szentgyónást. Havonta egyszer de gyakran töb b
ször is közös szentmisén és oktatással összekötött gyűlésen vettek részt. Ad a
koztak a szegény és beteg testvérek, nővérek számára, akiket hetente meg
látogattak. Gondoskodtak halottaik egyházi temetéséről, és érettük rendszere
sen szentm isét mondattak, melyen - aki tehette - részt vett. Támadó fegyvert
nem viselhettek, és ha embertársaik ell en valamit véte ttek , azonnal jóvá kel 
lett tenniük. Ha nehézségek merültek fel a ki béküléssel és jóv átéte llel kap
csolatban , kérn iük kell ett az il letékes püspök közbelépését. Ha a városi ható
ságo k bántalmazták őket békeszeretetük miatt, elöljáró ik ta nácsára ugyan
csak igén ybe vehették a püspökök seg ítségét. Ha közülük valaki az eretnek
ség gyanújába keveredett, anna k püspöke előtt kellett magát t isztáznia.

Ezek a szigorú előírások valamint éle tv itelük jól mutatja, mennyire egyh á
zias érzületű volt egész beállítottságuk és milyen szoros kapcsolat állt fönn
a terc iáriusok és a hierarchia között. Ez jellemezte természetesen nem csu
pán a fe rences, hanem a domin ikánus harmadik rend iek életét is. A ferences
és domonkos harmadik rend nagy tömegeket magába fog laló helyi k őzösséqei

vei , központi szervezeteivel, feltétlen egyházhűségével és mélységes vallásos
ságáva l a 13. század egyház ának legbiztosabb támaszává lett. Ezt bizonyítja
Pierre dell e Vign e levele, amel yet mint t itkár, urához, II. Frigyes császá rhoz
(t 1250) intézett , ak i IX. Gergely (1227- 1241) és IV. Ince (1243-1254) pápa sága
idején élet-ha lál harcot vívott az egyház ellen. "A Kisebb Testvérek és a h it
szónok-rend tagjai ellenünk keltek : nyilváno san ócsárolják a mi életünket és
a mi visel kedé smódunkat, jogainkat sz étrnorzsol j ák és befolyásunkat meg
semmisítik. Mos t pedig, hogy hatalmunknak mega dják az uto lsó kegyelemdö
fést, és elvegyék tőlünk a nép meghódolását ; két új testvérületet alapítottak,
amelybe általában férfiak és nők ta rtoznak. Mindenki utánuk fut : alig van már
valak i, aki ne lenne az egyikbe vag y a másikba beira tkozva." 4

Míga fe rences és domonkos harmad ik rend bizon yos mértékben az Actio
Catho lica középkori változata, amelynek tag jai vallásos életük pé ldájával és
az egyh áz ügyeinek mi·ndenben való támogatásával tűntek ki, a városokban
lét rejött beteg ápoló laikus közö sségek fő cé lja az irgalmas szeretet gya kor
lása volt. Az egyre [obbrn ódúvá lett város i polgárság által létesített kórházak
ban dolgozó férfiak és nők nem alakultak át be tegápoló szerzet esrendekké,
hanem a város i hatós ág felügye lete alatt világi testvérü lete ket alkottak. Lel ki
ügye kben a püspök joghatósága alá tartoztak, lelki szükségleteik ről pedig vagy

az ill etékes pl ébános vagy saját kórházlelkészük gondoskodott. Ennek a gon
doskodásnak a függvényében .alakult ki a kórházak szelleme, a betegápolók
nak gondozotta ik iránt érzett szeretete valam int a betegek türelme, gyógyulá
suk üteme vagy halálra való felkészülésük minősége. De nem egyszer hiány
zott a püspökbő l , a plébánosból, a kórházlelkészból a lel kek javáért minden
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áldozatra kész lelkipásztori buzgóság. Fóleg a kórházlelkészek látlak megél
hetési forrást hivataluk ellátásában, nem pedig lelk ipásztori hivatás t. Ezért a
városi betegápoló testületek nem mind ig álltak hivatásuk magaslatán.

2. Különleges Jámborsági aktusokat végzó laikus mozgalmak

A keresztes hadjáratok, a szentföldi zarándoklatok s a köztünk élt, értünk
szenvedett Jézusról szóló 'igehirdetés hatására a k őz épkoní ember lelkében
újfajta szemlélet és jámborság alaku lt ki. Ez az új szemlélet Jézus Krisztusban
nem annyira a világ felett trónoló és mindenkit megítéló Pantokratort látta,
hanem sokkal inkább a búnösökért kereszthalált vállaló Megváltót. Ennek a
jámborságnak fó jellegzetessége, hogya hangsúlyt lsten végtelen jóságának
átélésére és az evangélium minél tökéletesebb megvalósítására helyezte . Az
emberek jelentós része önként vállalta avezekló, búnbánó élet különbözó
formá it, hogy minél hasonlóbb legyen a szenvedó Jézus Krisztushoz. A külön
leges jámborsági aktusokat végzó, vezekló életformák közül a legfontosabbak :
a búnbánó ruha állandó viselése, fárasztó zarándokutak és a nyilvános önosto
rozás.

A középkor embere, legalábbis akinek módj ában állott, életében legalább
egyszer elzarándokolt Jeruzsá lembe , Rómába vagy Compos tellába. S ak ik tá
voli országokba nem juthattak el, hazájuk híresebb búcsújáró helyeit látogat
ták meg. Igen sokan - évente többször is - vállalkoztak a tíz sót száz kilo
méter távolságra esó kegyhelyek telkeresésére. A hierarch ia a zarándokházak
létesítésén, a zarándokok elhelyezésén és éle lmezésén kívül igyekezett gon
doskodni a hívek lelki szükségleteinek kielégítéséról is.

A búcsújáróhelyekre özönló tömegek lelki gondozása nemritkán sok kíván
nivalót hagyott maga után . A kegyhelyek vezetósége ugyan is gyakran a valód i
vagy hamis ereklyék valamint a különféle emléktárgyak elárusítására helyezte
a hangsúlyt, a prédikációk lényegét pedig nem a hívek lelki életének elmélyí
tését szolgáló gondos oktatás képezte, hanem az ill etó helyen történt csodás
események minél színesebb ecsetelése valamint az ott vásárolható ereklyék
hatásosságának dicsérete.

A Jézus-jámborság jellegzetes megnyilvánulása volt a 13..ik század máso
dik felében az önostorozó mozgalom.

Az önostorozást általában a szerzetesek, .a világiak közül pedig egyes bún
bánók és tökéletességre törekvók gyakorolták. Tömegmozgalommá 1260-ban
szélesedett, amikor Közép-Itáliában 'igen sokan zsoltárok éneklése és mezte
len felsótestük ostorozása közben vonultak helységról helységre. A közép
itáliai önostorozó mozgalomról Fra Salimbene de Adam ferences szerzetes
tudósít "Cronica" címú múvében, melyet 1283 és 1288 között írt. Ebben olvas
hat juk, hogy az emberek - egyszerúek és tek'intélyesek, nemes lovagok és a
nép fiai egyaránt - püspökök, papok és szerzetesek vezetésével vonultak ke
resztül a városokon, felsó ruhájukat levetették, s ostorozták magukat. A moz
galom 1261-OOn átterjedt a Rajna vidékére is. Eleinte papok sót püspökök is

19



csatlakoztak a mozgalomhoz, - írja Salimbene. Amikor azonban az rajongó
jelleget kezdett ölteni, és egyre több ~ihágás fordult elő, valam int téveszmék
kaptak lábra . az egyház vezetősége egyre keményebben lépett föl ellen ük.t

Az önostorozók közül sokan a szfvb ől fakadó bún bánat he lyett hiú d icső

ségvágyuk kielégítésére törekedtek, mások meg szexuá lis bűnök elkövetésére
használták fel a zarándoklatot, ill etve téveszmék rabjai 'lettek. Ebben b izonyos
mértélcig hibása k voltak az önostorozó körmenetben részt vevő papok és szer
zetesek is. Legtöbbször nem figyeltek arra , mi történ ik a kö rmenetek után az
önosto roz ök szállásain , vagy ha észleltek is gyanús dolgokat, nem vizsgálták
ki, s nem törekedtek a bajok gyökeres orvoslására. Az inkVizíoió viszont nem
bánt kesztyűs kézzel az eltévelyedettekke l. amikor tudomására jutottak a ki
hágások.

3. Eretnekmozgalmak s a velDk kapcsolatos egyházpolitika

A középkori nagyeretnekmozgalmak e lindltö és mozgásban tartó oka igen
gyakran nemcsak a társadalmi i gazságtalanság. a fokozódó .klizsákmányolás
volt, hanem a világi hfvek őszinte vágya , hogya szegény Kr isztust minél töké
letesebben kövess ék. s az Úr igehirdetésre szólító para ncsá t teljesítsék. Eb
béli törekvés eikben gyakran téveszméket hirdettek, és az evan géli um radika
Iizmusát követel ve szembekerültek az egyház vezetőivel , akik visz ont nem a
türelmes és hosszantartó oktatás és meggyőzés pedagógiáját alkalmazták ve
lük szemb en. Legtöbbször hatalmi eszközökkel, kiátkozással, börtönnel vagy
máglyával némftották el a sokszor jó szándékból fakadó ellenvéleményt.

Természetesen ennek ellenkezője ís előfordu lt. Sok egyházi tisztségviselő

tárgyalásokkal próbálta jobb belátásra bf rn i az eltévelyedetteket. Mindeneke
lőtt III. Ince pápa (1198-1216) alkalmazta a megnyerési politikát, s csak akkor
nyúlt keményebb eszközök után , ha a szép szó nem vezetett eredményre.
Hosszantartó tárgyalással sikerült például megnyernie azokat a szövetségbe
tömörü lt, szegény. vezeklő életet élő észak-itáliai posztószövőket, ak iket III.
Luc ius (1181-1185) pápa 1184-ben Valdes Péterrel (t 1196) együtt kiközösített.
III. Ince a tárgyalások eredményeként a humiliatiknak nevezett lombardia i ve
zeklöket szerze tesrendbe, mégpedig a hum iliátusok (alacsony sorsot vállalók)
rend jébe szervezte. 1201-ben már mintegy 100 ko lostoruk volt. Hasonlóképpen
sikerült Franciaországban a katharok hatása alá került vald iak (Valdes Péter
követői) egy részét azáltal megnyern ie, hogy megalap fto tta a Lyon i Szegények
Társulata nevű egyesü letet, amelyhez csa tlakozott a valdiak egy kisebb cso
portja. A többség azonban az egyháztól elszakadva élt, megtagadta a hierar
chiának kijáró engedelmességet, ezért ellenük a hivatalos vezetőség az eret
neknyomozó bfrósági intézmény, az inkvizfció segítségével vette föl a küzdel
met.6

Ugyancsak az inkvizíci óval számolta fel a valdiakon kívül a kettős igazsá
got, a hittudományi és bölcseleti igazsá got h irdető averroistákat, az ún. sza
badszell emű tivérek és nővérek eretnekségét is, alcik azt hirdették. hogy nincs
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bűn és büntetés, számukra minden megengedett, a menyország és a pokol
nem a túlvilágon, hanem itt a földön van. Sőt: egyik követőjük, Vilmos arany
műves nő- és vagyonközösséget követelt.

Az inkvizloió sújtotta a sátánt 'imádó, az egyház hatalmát tagadó lucíteri á
nusokat is. Ez utóbbi két eretnekség ellen fóleg Marburgi Konrád főinkvizltor ,

Magyarországi Szent Erzsébet gyóntatója harcolt kitartóan.
Az anyagot lebecsülő, a feltámadást tagadó, az egyház szervezetét és szer

tartását eivetö, az esküt és a világi felsőbbség hatalmát el nem , isme rő dua
lista eretnekek, a katharok (jelentése: tiszta), más néven az alb iak ellen 1209
ben kereszteshadjáratot hirdetet a pápa, mert sem a meggyőzés sem az egy
házi büntetés nem használt. Ez, sajnos, elfajult, s húsz évig tartott, mivel ve
zetőit , főleg a fővezért, Montforti Símont önző szándékok is vezérelték.

Abban , hogy az a lblak ellerű hadjárat értelmetlen i rtó hábonívá fajuit ,
súlyos felelősség terhe li a legfőbb egyház i vezetőséget 'is, amely nem vizsgálta
meg a keresztes seregek vezetőinek igazi, legtöbbször önző szándékait, s
nem fordItott kellő , i dő t s energiát a mielőbbi béke és kiengesztelődés meg
teremtésére?

4. A rajongó mozgalmak

Aajongóknak azokat nevezzük, akik az apostoli életre törekedve az általuk
képviselt eszméket, a követett utat és használt módszereket nemcsak azokkal
akarták elfogadtatni, akik karizmatikus lelkületüknél vagy bűnbánó életre való
hajlamuknál fogva rokonszenveztek velük , hanem mindenkitől meg akarták kö
vetelni.

Az evangélium radikalizmusát általános és kötelező törvénnyé tevő eretne
kek legfőbb követelése az volt, hogya túlságosan jogivá és intézményes jel
legűvé vált egyház alaku ljon át mindenben lelk ivé, spir ituá lissá. A rajongók
eszméiket Gioacch ino a Fiore ciszterci apát tanaIbó l merftették, aki az egyház
történetét három korszakra osztotla. Szerinte 1260-ban kezdődik a harmad ik
korszak, a Szentléleké, amitől az egyház gyökeresen megújul , s mindenestül
spirituálissá lesz. Az ő gondolatai elsősorban a ferencesek spir ituá lis ágazatá
ban terjedtek el. Igy velük itt nem fog lalkozunk, mivel nem laikus, hanem föl
szentelt egyházi személyek mozgalma volt .

Gioacchino a Fiore eszméi éltették azonban az apostoli testvéreknek neve
zett bűnbánó testvérületet is, amelyet az ún. Szentlélek-korszak kezdő évé
ben, 1260-ban alapított Gerhardo SegarelH pármai kézműves . Az önostorozó
körmeneteket vezető Segareli'i a legszigorúbb szegénységet és vezeklést tette
mozgalma alapjává , és külön szerzetesrendet alapított. Ezt a Szentszék nem
erősftette meg, mert a közösségnek sem szabályai sem fogadalrnai nem vol
tak, és a tagok minden kötöttségtől mentesen, osak a szeretet szellemétől

vezérelve akartak működni. Mivel nemcsak az egyház jóváhagyását nem tud
ták megszerezn i, hanem megliltották számukra a prédikálást is, az intézményes
egyház ellen fordul tak , és egyre élesebb kritikával illették a gazdag és hatal-
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mi egyházat. Emiatt a hiva talos egyház türelme ~assan elfogyott velük szem
ben, és leszámoltak vezetőikkel.8

Az egyházi tisztségviselők ugyan is nem nagyon tudták elviselni a velük
szemben gyakorolt kritikát. Nem érdekelte őket, hogya nép éles szeme észre
veszi a tetteik és szavaik közötti nagy ellentétet. Ahelyett, hogy életmódjuk
megváltoztatásával valam int türelmes egyezkedéssel és megbeszélésekkel sze
relték volna le a nyug talankodókat, börtönnel és máglyával hallgattatták el
öket.

A rajongó eszmék kezd tek ter jedni a beginák körében is. Begina néwel
azokat a jámbor asszonyokat (szüzeket és özvegyeket) , ~ lI etve az ál taluk alaki
tott közösségeket illették, akik főleg templomok vagy kórházak mellett épült
házakban teleped tek le, s ott fogada lom nélkül i közös életet élve betegápolás
sal, leányneveléssel , jótékonykodással foglalkoztak. Tehát fél ig szerzetes félig
világi közösségek voltak, és az i lletékes püspök vagy a begina-házat alapító
személy által szerkesztett szabályzat szer int éltek. A polgári társada lomhoz
tartozó nőkt ől szürke színü ruhával különböztették meg magukat. Az első be
gina telepek az 1180-as években Flandriában keletkeztek , innen a mozgalom
Franciaországba, Németo rszágba később pedig hazánkba is átterjedt. Lelki
gondozásukat gyakran a kolduló rendek tagjai láttá k el. Egyes házaik a Szent
Ferenc il letve a Szent Domonkos harmadik rend j ének szabályzatát vették át.

Ahol a beg inák lelki gondozása rendb en folyt, ahol az egyházmegyés pap
ság, illetve a kolduló és egyéb férfi pap i rendek tagjai állandó felügyeletet gya
koroltak felettük és megfelelö oktatásban részesítették őket, ott nem kaptak
lábra sem rajongó eszmék , sem tévtanok.

A 13. század közepétöl azonban egyre több kif ogás merült fel ellenük, ami
nek két oka volt. Az egyik az, hogy Idővel minden szürke vezeklö ruhát viselö
n őt és férf it kezdtek beg inának nevezn i, ha nem volt .kifejezetten szerzetesi
közösség tagja, ámbár begina-házon kívül, magányosan igyekezett bünbánó
életet éln i. Az ilyesfélék között bőven akad tak vándorpréd ikátorként működö ,

a koldulásból é lő laikusok, kolostorai kbó l megszökött ferencesek, továbbá
panteista meg quletista, hamis lelki megnyu gváson alapuló, mlsztíotzrnust hir
dető, a magukat minden isteni és emberi törvény fölött állóknak vélő egyének,
akik a szabadszellemü fivérek és nővérek szektáját hozták létre."

A beginákkal szembeni jogos kifogások másik okát a körükben lábra kapott
és meggyökerezett lelki és szell emi sivárságban kell keresni. Sokfelé nem
törődtek velük a papok és szerzetesek. Misét mondtak ugyan nek ik, gyónásai
kat meghallgatták, betegeiket, haldoklóikat ellátták, de komoly lelki nevelés 
ben nem részesítették őket. Föleg azért, mert belőlük is hiányzott az igazi
lelk iség, s az a meggyözödés, hogy gondozottaikkal egy közösséget alkotnak
Krisztusban, ezért életük legfőbb hivatása, hogyahívekkel közösen épitsék
Krisztus titokzatos testét, az Egyházat.

Az elmondottakból kivilág lik , hogy a 13. században az egyház tagjainak
d önt ő többségét a ,legmélyebben átjárta az egyházhoz való tartozás boldog
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tudata és az a vágy, hogy - szerepet váll alva a krisztusi Igehi rdetésben, s
utánozva a szegény és szerény Istenembert - az elvilág iasodott egyházat buz
gó emberekből álló közösséggé, valódi lelkii egyh ázzá alakítsák át. Ezektő l a
törekvésektől vezettetve hatalmas tömegek hajlandók vol tak vagyonukat, mun
kájukat sőt egész életüket az egyházért áldozn i. A hivatalos egyházi vezető

ség azonban ezt, a mai szemmel alig elképzelhető lel kesedést nem tud ta ma
radéktalanul az egész közösség javára kamatoztat nl: sok föpapból és papból
hiányzott a kifinomu lt lelkiség, a kellő tap intat, a megértő türelem s a hívek
lelkii igényeinek kielégítését célzó buzgóság. Éppen emiatt váltak türelmet
lenekké, s oltották ki a radikál is, sokszor túlzásba eső de jó szándékú vil ágiak
ból 'is a Lelket (Tessz 5,20).

l. Assisi Szent Ferenc ira tai (ford . Takács Incel. Budapest , 1929. - 2. Agosto Ge
melli : II Francescanismo. Magyarra ford ította .A Franctskanlzrnus" eimmel Takács
Ince. Budapest , 1933. 45. o. és Szent Ferenc leve le Páduai Szent Ant alhoz: ln: Szent
Ferenc Iratai ... I. m. 173. o. - 3. Dám Ince: A ferences harmadik rend. Budapest .
1947. - 4. Vlttorlo Fachlnettl : la Seraflca Mll lzla, Ouaracchl 1922. 68. o. - 5. Jacques
loew et Michel MesIIn: Histolre de I'Eglise par ette-meme, Fayard 1978. 189-190. o.
- 6. Szántó Konrád : A katolikus egyház tör t énete . I. köt . Budapest. 1983. 441. o. 
7. Hubert Jedin (hrsg .) : Handbuch der KIrchen geschichte III /3. Ole mlttelalterllche
Kirche. Zwel ter Halbband, Herder, 1973. - 8. Bernhard Töper: Ole Aposte lbrüder und
der Aufstand des Dolclno. Stadtllche Volksbewegungen des 14. Jh. Deutsche Hlstorl
ker Gesellschaft. 1960. 62-84. O. - 9. H. Grundmann : Zur Geschich te der Beqtnen
Im 13. Jh. In: Ar chiv für Kulturgeschichte. Münster und Köln , 21/1934/ 296---320. o.

Szilas László

A BAROKK KORI VILÁGI KERESZT~NYEK ~LETIÖBOL

Amikor e tanu lmány megirására váll alkoz tam, tájékozódásul a Jed ln-téle
nagy egyháztörténelmi kézi könyv 'idevágó köteteit ütöttem fel. A tárgymu tató
ban kerestem. mit irnak a szerzők erröl, a ma olyan fontos kérdésről. A "vi
lágiak" cím szót megtaláltamugyan, de az Idé zett helyeken éppen csak egy-ké t
szóval emli tik meg őket. Valamivel bővebb .adatí orrásokat találhatunk az újabb
múvekben, pontosabban azokban, amelyek a népi vall ásosság kérdésével fog
lalkoznak, bár ezek 'is nagyon hiányosak. Például Paolo Simisca lco római tör
ténész néhány hónapja megjelent "Világiak és laicizmus, egy történelmi átte
klnt és" c imú múvében egyből szúkszavú lesz, amikor a XVI-XVII I. századdal
kezd fog lalkozn i.

1. Ez a viszonylagos csend bizonyos mértékben megmagyarázható magá
ból a történelemböl. Az újkor kezde tén, még a luthe ri refo rmáoió el őt t van
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