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A középkori kolostori gazdálkodás kérdése a 19. század óta idõrõl idõre 
felbukkan a kutatásban, egyfajta határterületet képezve a gazdaságtörténet és az 
egyháztörténet között. Eleinte természetesen az oklevelek összegyûjtése és 
közlése, valamint a birtokok azonosítása állt az érdeklõdés középpontjában,1 az 
1920–1930-as évektõl azután a rendi jellegzetességek és az ezeket összegzõ 
normatív szövegek – konstitúciók, káptalani határozatok – alapján készültek el a 
kolostori gazdálkodást bemutató mûvek.2 A kutatásnak ebben a két korszakában 
a magyar kutatás lényegében az európai tendenciákkal párhuzamosan, attól kissé 
lemaradva haladt. A II. világháború utáni évtizedekben azonban az ismert okok 
miatt az egyháztörténeti munkák erõsen háttérbe szorultak, és a 
gazdaságtörténeti kutatások irányzatai közül is csupán egy lehetett jelen. Ennek 
tudható be, hogy az 1950-es évek nagy szintetizáló munkái csak több évtizedes 
késéssel juthattak el a magyar szakmai közönséghez.3 Így nem meglepõ, hogy az 
1990-es évektõl a megújuló egyháztörténeti kutatáson belül, részben azzal 
párhuzamosan a kolostori gazdálkodás vizsgálata is új lendületet kapott. Az 
újrainduláshoz jelentõsen hozzájárultak a régészeti kutatások is, mégpedig 
nemcsak az ásatások, hanem a terepbejárások és a tájrégészet is.4 

                                                           
1 Németországban a Germania Sacra keretében máig jelennek meg ilyen kötetek (www.germaniasacra.mpg.de). 

Franciaországból néhány példa: Histoire de l’Abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges. Une chronique 
anonyme du dix-huitième siècle éditée par M. l’abbé Julien Loth. Rouen, 1882–1885; Histoire de l’abbaye 

Cistercienne de Silvacanne en Provence. D’après les documents recueillis par Bernard d’Hyères. Aix-en-

Provence, 1891; Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Réunies et publiées par MM. M. 
Prou et A. Vidier. Paris, 1907. Magyarországon: A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története. I–XII/B. Szerk. 

Erdélyi László – Sörös Pongrác. Pannonhalma, 1912; Dedek Crescens Lajos: A karthauziak Magyarországban. 

Budapest, 1889; Knauz Nándor: A Garam-melleti Szent-Benedeki apátság. Budapest, 1890. 
2 Magyarországon ezt az irányzatot képviseli pl. Kalász Elek: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a 

ciszterci gazdálkodás a középkorban. Budapest, 1932. A régebbi francia irodalmat is idézi: Pacaut, Marcel: Les 

moines blancs. Histoire de l'ordre de Cîteaux, Paris: Fayard, 1993. 
3 Lékai Lajos OCist: A ciszterciek. Eszmény és valóság. Budapest, 1991 (a mű eredeti címe: The Cistercians. 

Ideal and Reality. Kent, OH, 1977); Schmitz, Philibert: A bencések civilizációs tevékenysége a XII. századig. 

Pannonhalma, 2006; uő: A bencések civilizációs tevékenysége a XII.-től a XX. századig. I–II. Pannonhalma, 
1998 (a mű eredeti címe: Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît. I–VI. Les éditions de Maredsous, 1948 [a II., az V. 

és a VI. kötet fordítása jelent meg]). 
4 Gazdasági épületek régészeti feltárását közölte Gerevich László: A pilisi ciszterci apátság. Szentendre, 1984; 
Lázár Sarolta: A pilisszentléleki pálos monostor műhelyháza. In: Tanulmányok Horváth István 70. 

születésnapjára (megjelenés alatt); Miklós Zsuzsa: Márianosztra-Toronyalja pálos kolostor. In: Pálos 

rendtörténeti tanulmányok. (Varia Paulina I.) Szerk. Sarbak Gábor. Budapest 1994, 171–176; Valter Ilona: Das 
Zisterienserkloster Pásztó. Die archäologische Erschließung des ungarischen Zisterzienserklosters. Analecta 

Cisterciensia 38 [1982], 129–166; Quelques établissements proto-industriels en Hongrie. In: L’espace 

cistercienne. Ed. Léon Pressouyre. Paris ,1994, 391–400. A tájrégészeti kutatások ebben az összefüggésben főleg 
Laszlovszky József, Belényesy Károly és Ferenczi László nevéhez köthetők. 
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Az eddig elmondottak elsõsorban a monasztikus rendek (bencések, 
ciszterciek, premontreiek) apátságaira és prépostságaira, valamint részben a 
karthauziakra és a pálosokra igazak. A koldulórendek gazdálkodásáról a korábbi 
összefoglalások – régebben a jelen sorok szerzõje is – csupán annyit állapítottak 
meg, hogy az alapvetõen az adományokra támaszkodott, a szó szoros értelmében 
vett gazdálkodásról e rendek esetében nem beszélhetünk. Az utóbbi években 
azonban Nyugat-Európában is igyekeznek árnyalni ezt a képet, Magyarországon 
pedig a digitálisan is egyre nagyobb számban hozzáférhetõ oklevelek adatai 
alapján kell újragondolni a koldulórendek gazdálkodását. A domonkos rend 
esetében valójában régóta ismert, bár nem köztudott az a tény, hogy IV. Sixtus 
pápa 1475-ben engedélyezte a rend kolostorainak a birtokok megtartását, s 
egyben megszüntette a rend kolduló jellegét.5 Az ágostonrendi remeték és a 
karmeliták – jóllehet hagyományosan a koldulórendek közé tartoznak – mindig is 
rendelkeztek kisebb birtokokkal, rendi szabályzatuk ezt sohasem tiltotta. A 
Magyarországon is jelenlévõ négy koldulórend közül egyedül a ferenceseknek a 
birtokokhoz való viszonya maradt a középkor végéig ambivalens, bár a rend két 
ága közötti vita már a 14. század elején is a világi javak birtoklása körül zajlott. A 
rendelkezésre álló adatok alapján úgy tûnik, Magyarországon az obszervánsok a 
középkor végéig semmilyen birtokot nem fogadtak el,6 illetve tartottak meg, a 
konventuálisok kolosto-rainak azonban voltak kisebb birtokaik. 

Ami a forrásokat illeti, nem mondható, hogy különösebben bõven volnának. A 
magyarországi ferences rendtartomány, illetve rendtartományok iratai rendkívül 
töredékesen maradtak fenn, s birtokokra vagy gazdálkodásra vonatkozó adat alig 
van bennük. A megmaradt források jó része különféle városi vagy családi 
levéltárakban vészelte át az évszázadokat. A Franciaország vagy Németország 
egyes kolostoraiból ismert kolostori számadáskönyvek, összeírások, a birtokok 
hasznosítására vonatkozó egyéb iratok7 Magyarországon gyakorlatilag teljesen 
hiányoznak, ami megmaradt, az is rendkívül töredékes. Hosszabb idõszakokon 
átnyúló folyamatokat tehát nem vizsgálhatunk, csupán pillanatképek állnak 
rendelkezésre. 

Éppen ezért különösen értékes a soproni ferences kolostor késõközépkori irat-
anyaga, mivel még töredékességében is ez a legnagyobb, egy kolostorra 
vonatkozó összefüggõ forrásbázis. A templomgondnokok által vezetett 

                                                           
5 P. Mortier, Daniel Antonin OP: Histoire des maîtres généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs IV. 1400–1486. 
Paris, 1909, 495. 
6 Boszniában az ott működő obszerváns ferences kolostoroknak ezzel szemben voltak különféle birtokaik, 

amelyeknek jövedelmére rá is szorultak az ottani szerzetesek, mivel a társadalmi bázisuk meglehetősen szűk 
volt. Köszönöm Darko Karačić szíves közlését. 
7 Economie et religion: l'expérience des ordres mendiants, XIIIème–XVème siècle. Ed. Nicole Bériou – Jacques 

Chiffoleau. Paris, 2009. (Ilyen források elemzését közli több tanulmány szerzője is.) A domonkos és a 
ferencesek gazdaságról vallott nézeteit Marcin Bukala foglalta össze: Mendicant Friars and the Development of 

Medieval Notions and Ideas of Economic Life. „Oeconomica Dominicana” and „Franciscana”, and 

Particularities of Central Europe. In: Bettelorden in Mitteleuropa: Geschichte, Kunst, Spiritualität. Hrsg. 
Heidemarie Specht – Ralph Andraschek-Holzer. Sankt Pölten, 2008, 35–49.  
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feljegyzéseket Neumann Tibor elemezte nemrég,8 ezért most csupán néhány 
részletet kívánunk alaposabban megvizsgálni, és néhány kapcsolódó adattal 
kiegészíteni. 

A kolostor birtokainak jövedelmei közül messze a boreladásból származó volt 
a legmagasabb. 1518–1522 között az összes bevétel csaknem kétharmada (63,7 %), 
1524–1526 között valamivel több mint a fele (55,2 %). Ugyanakkor a kiadások 
legnagyobb részét is a szõlõk vitték el: mindkét idõszakban mintegy 43 %-ot. 
Pénzre fordítva a szõlõkbõl származó nyereség 1518–1522 között alig 55 font, 
1522–1524 között alig 45 font volt, vagyis évente 14–15 font tényleges bevételt 
jelentett. Ennek ellenére az adatokból világosan látszik, hogy a kolostornak a 
magas költségek dacára az elsõ vizsgált idõszakban ez volt a legnagyobb bevétele 
a birtokokból, hiszen a többi bevétel (malomadó, rétek és földek bérbeadása, alsó 
fürdõház jövedelme, gyümölcseladás) összesen nem érte el az évi 9 fontot. 
Különösen alacsony volt a malomadóból származó jövedelem, még akkor is, ha 
figyelembe vesszük, hogy 1518–1522 között még terményben is kaptak járadékot. 
Az 1522–1524 közötti években a helyzet gyökeresen megváltozott, ekkor ugyanis 
a bérbe adott ingatlanok után fizetett járadékok összege már jelentõsen 
meghaladta a szõlõk jövedelmét (évi átlag 21–22 font). 

Ugyanakkor mindkét idõszakban kiemelkedõen magas a hitelkamatokból 
származó bevétel. 1518–1522 között több mint 58 font, 1522–1524 között pedig 
már több mint 68 font. Már az elsõ összeg is meghaladja a szõlõk tiszta bevételét, 
a második pedig az akkor már jóval magasabb egyéb járadékokét is. A kihelyezett 
tõke a különféle misealapítványokból származott. A befektetett összeg több száz 
fontra rúgott, melyet többnyire a korszakban szokásos 10 %-os kamatra adtak 
kölcsön, de elõfordult ennél alacsonyabb kamat is. Talán nem véletlenül éppen a 
korábbi templomgondnok, Christoph Grätzer vett fel 1522-ben kölcsönt a 
kolostortól 4 %-os kamatra. Összehasonlítva a soproni ferencesek példáját más 
kolostorokkal, az mondhatjuk, hogy nagyjából ekkora összegeket helyeztek ki 
zálogkölcsönként a 15–16. században egyes nagyobb pálos kolostorok.9 Ennél 
jóval nagyobb tõke felett rendelkezett a lábatlani domonkos kolostor, mely a 15. 
század végén az alapító Lábatlani Gergelytõl kapott 2000 aranyforintot adta 
kölcsön Kassa városának, majd késõbb az összeg ismét befolyt részét újra 
befektette.10 

Az 1522–1524 közötti idõszakban tehát a szõlõkbõl származó jövedelem ugyan 
a korábbi szinten maradt, de mind a bérbeadásból, mind a hitelezésbõl 
lényegesen magasabb jövedelme származott a kolostornak, mint néhány évvel 
korábban. Már Neumann Tibor is megállapította, hogy Paul Moritz 

                                                           
8 Neumann Tibor: A soproni ferences kolostor a középkor végén. Kézirat. Köszönöm a szerzőnek, hogy eddig 
publikálatlan tanulmányát rendelkezésemre bocsátotta. A továbbiakban az általa átszámított összegeket 

használom. 
9 F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkori 
Magyarországon. Budapest, 2010. 126–129. 
10 F. Romhányi Beatrix: Domonkos kolostorok birtokai a későközépkorban. Századok 144 (2010), 395–410, itt: 

400. Más adatok is arra utalnak, hogy a domonkos kolostorok többször kaptak közvetve vagy közvetlenül 
jelentősebb pénzadományokat. 
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templomgondnoksága idején a kolostor gazdálkodása lényegesen javult, és ezt 
ezek az adatok is alátámasztják. 

Érdemes röviden kitérni a ferencesek birtokainak összetételére. Más 
konventuális kolostorokról ugyan nincsenek olyan összefüggõ adataink, mint a 
soproni kolostorról, az itt-ott felbukkanó elszórt adalékok azonban szolgálhatnak 
bizonyos tanulságokkal. Mindenek elõtt lássuk, ami megvan máshol is. A soproni 
kolostornak két malma volt, az egyik Nyéken (Neckenmarkt), a másik Küllõn 
(Girm). A kettõ közül a küllõi volt értékesebb, a bért azonban mindig terményben 
fizették utána, így annak pontos összege nem állapítható meg. A malomról 
ezenfelül még annyit tudunk, hogy az 1494–1495-ös számadáskönyv szerint 2 
forint adót nem fizettek meg utána,11 továbbá hogy a 17. század elején kétkerekû 
volt.12 A két malommal a soproni kolostor „tehetõsnek” mondható, de malma 
más kolostornak is volt. A nyitrai ferencesek 1492-ben pereskednek a Nyitra 
folyón álló malmukért, melyet Antal nyitrai püspök elfoglalt.13 Ugyancsak volt 
malmuk a besztercei ferenceseknek, mely az 1520-as évek elején égett le.14 

A soproni kolostornak meglehetõsen széttagolt földbirtokai voltak. Egy részük 
ugyan a város határában volt, de nem egy tagban, más részük a környékbeli 
falvakban: Küllõn (Girm) és Fertõrákoson (Kroisbach) feküdt. Nagyobb birtokai 
voltak a közeli kismartoni kolostornak, melyeket az alapító Kanizsai családtól 
kapott, feltehetõen azért, mert nem tudtak megfelelõ koldulási körzetet, azaz 
terminust biztosítani a szerzetesek számára.15 Jobbágytelkei voltak a falkosi,16 a 
segesdi17 és a varasdi kolostornak.18 Bár nem zárható ki, hogy ezekhez a 
jobbágytelkekhez szõlõk is tartoztak, de az oklevelek azokat nem nevesítik. 
Mindenesetre a soproni kolostor szõlõi eddig az egyedüli erre vonatkozó adatnak 
tûnnek. Van ugyanakkor olyan ingatlanfajta is, ami más kolostornál elõfordul, 
Sopronban azonban nem. A segesdi kolostornak ugyanis a 15. században háza 
volt Budán.19 Nem tudjuk, miként jutott hozzá és meddig maradt a birtokában, de 
az adat önmagában is érdekes. 

Végül szót kell ejteni az adományokról. A kisösszegû adományok a kolostor 
bevételeiben mindkét idõszakban igen kis részt képviseltek (1518–1522 között 6,6 

                                                           
11 Engel, Johann Christian: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. Halle, 1797, 21.  
12 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története I/2. Sopron 1922. 33 (a ferencesek küllői javait 1627. V. 11-
én adták el, ekkor derül ki, hogy a malom akkor kétkerekű volt). 
13 1492. V. 26. és X. 2.: MOL DL 50597. Nyitra vármegye ugyan a király ítéletlevele alapján a szerzeteseket 

visszaiktatta a malom birtokába, ám az erről szóló jelentésébe mindjárt azt is kénytelen volt belefoglalni, hogy a 

püspök a malmot ismét elfoglalta. Az oklevelet 1502-ben a ferencesek átíratták, ami arra utal, hogy a helyzet 

továbbra sem oldódott meg. 
14 Karácsonyi János: Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. Budapest, 1922, 148–149. 
15 1426-ban a Szent-György (Zentgerg), Höfflein (Heufingen), Ravó (Andau és Schützen környékén volt), 

Szántó (Zantho) és Kőpordány (Kupordan) helységekben kaptak részeket és jogokat, valamint az egész 

Magyartelek vagyis Magyarülés nevű pusztát. (Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár II. Sopron 
1891. 56.) 
16 1524. XII. 13.: MOL DL 62094. A kolostornak a mezővárosban egy lakott és három lakatlan telke volt. 
17 1455. I. 15.: MOL DL 14915. Marcali János vajda végrendeletében a segesdi ferences kolostorra öt egész 
jobbágytelket hagyott. 
18 1467. XI. 24.: MOL DL 103701. 
19 1433: MOL DF 286489 – Végh András: Buda város középkori helyrajza II. Budapest, 2008, 221. sz. A 
házszomszédja a ládi pálosok háza, amelynek túloldali szomszédja viszont a zsámbéki prépost háza. 
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%, 1524–1526 között 3,7 %). Valamilyen formában nyilván ide kell sorolni a 
nagyobb alapítványokat is, az alacsony arány mégis meglepõ. A 
számadáskönyvbe – úgy tûnik – csak a pénzben kapott alamizsnát, végrendeleti 
hagyatékot jegyezték fel, a természetben kapott adományok így homályban 
maradnak. A bejegyzések ugyanakkor tartalmaznak bizonyos adatokat a 
koldulási körzetre vonatkozóan, ezek értékelése azonban még további kutatást 
igényel. 

Összességében a soproni ferences kolostor a késõközépkorban legnagyobb 
részt saját birtokainak és tõkéjének jövedelmébõl élt. Ezeknek a jövedelmeknek a 
túlnyomó többsége pénzben folyt be, bár a középkor legvégéig – sõt a késõbbi 
adatok alapján még az újkorban is – kapott bérként terményjáradékot is. A 
domonkosokkal összehasonlítva a ferenceseknek valóban szerény birtokaik és 
jövedelmeik voltak, bevételeik nem pontosan ismert hányadát továbbra is a 
koldulás során kapták. Az eddig ismert források arra utalnak, hogy nemcsak 
Sopronban, de máshol sem volt olyan majorságuk, amilyenre például a budai, a 
pesti, vagy éppen a segesvári domonkos kolostorok esetében vannak adataink. 
Sajnos, a legnagyobb középkori ferences kolostorok jó részét (Buda, Esztergom, 
Újlak, stb.) a 15. század közepén a rend obszerváns ága szerezte meg, így ezek 
esetleges korábbi birtokairól semmit sem tudunk. Lehetséges birtoklásukra 
csupán a megmaradt konventuális kolostorokról, köztük a soproniról ránk 
maradt adatok, valamint a nyugat-európai párhuzamok utalnak. 

WINKLER GÁBOR 

 

A csornai premontrei 

prépostság épületének 

megújulása 
 

 
A csornai premontrei prépostság (Szent István tér 16.) a település legrégebbi 
fennmaradt épülete.1 A premontreiek elsõ templomukat és kolostorukat 
valamelyest a mai épülettõl délre, a 12. század második felében építették fel.2 
1578-ban az épületegyüttest újjáépítették, az átépítés nagyságáról azonban 
semmit nem tudunk. 1774 és 1786 között Haubt morva építész tervei alapján új 
épületegyüttest emeltek. A rend feloszlatása alkalmával felvett átvételi leltár 
szerint is „ízléssel… megépített épület” 1790-ben leégett, az épületegyüttest csak 
1802-ben, a premontreiek visszatérése után építették újjá. Az ekkor készült 
terveket a Soproni Levéltárban õrzik, a rajzok – kisebb különbségekkel – a mai 
állapotot mutatják. Az átépítés 1808 körül fejezõdött be.3 A középkori eredetû, 

                                                           
1 Nagy Judit – Virágné Szalontay Judit: Csorna. helytörténeti Múzeum. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára. 

378. sz. Budapest, 1990. oldalszámozás nélkül. Az újabb irodalomból: Vajk Ádám: A csornai premontrei 

monostor alapítása. SSz. 58 (2004), 386–395. 
2 Winkler Gábor: A premontreiek és Csorna fejlődése, in: Szalontay Judit (szerk.), Tárgy és jelentése Rábaközi 

tanulmányok, Csorna, 1998, 220.  
3 Csatkai Endre – Dercsényi Dezső: Sopron és környéke műemlékei. Budapest, 1953, 405–411.; Nagy Judit: 
Tanulmány a Csorna, Szabadság tér 16. sz. épülethez. Győr-Sopron Megyei tanácsi Tervező Kisvállalat 6871. sz. 


