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Bevezetés

I. A XIII. század a középkori egyetemek nagy évszázada. Le Goff szerint1 azért, 
mert ez volt a testületek, a céhek, gildék, hanzák nagy évszázadáig. Minden szakma 
mesterei szabályozott és egységes szervezetet teremtettek, mely kizárta a létüket 
veszélyeztető konkurencia-harcot, és elég erős gazdasági alapot terem tett az 
időközben megerősödött, világi és egyházi befolyástól egyre mentesebb város 
önkormányzatának irányításához.

Egy hasonló fejlődési tendencia figyelhető meg az egyetemek esetében is: 
függetlenedtek a világi hatalmaktól, önálló szabadságjogokat vívtak ki, de minden
nek csak később fizették meg az árát: más, az őket korábban a világiakkal folytatott 
küzdelemben támogató egyházi hatalom alárendeltjei lettek, dinamikus fejlődé
sük megtorpant, s képtelenek voltak megtalálni a jövő megoldását.2

A világi hatalmak befolyása az egyetemek felett azok kialakulásának kezdetétől 
megvolt. Ugyanis a XIII. századi pápák által adományozott privilégiumok sohasem 
valósultak volna meg a világi hatalmak állandó közreműködése nélkül, lett légyen 
szó akár királyi, akár más partikuláris hatalomról. Feltűnő példa erre például 
Piacenza, ahol IV. Ince hiába alapított stúdium generálét, m ert arról a polgárok 
vezető rétege elmulasztott gondoskodni, s így az iskola tulajdonképp működéskép
telenné vált. Ezzel ellentétben az angol királyok igen buzgón támogatták a 
stúdiumot mind Oxfordban, mind Cambridge-ben. 1231-től kezdve III. Henrik 
rendeletéi folyamatosan megerősítik és konszolidálják a már egyházi hozzájárulás
sal privilegizált, a mesterek és diákok által élvezett pozíciókat. Oxfordban például 
az Universitas privilégiumát 1214-ben állította ki egy pápai legátus, aminek a világi 
hatalom (legfőképpen anyagi) hozzájárulása nélkül kevés foganatja lett volna. Az 
alapítás egyházi engedély híján lehetetlen volt, de a működés hétköznapi kellékeit 
a világi hatalom állapította meg és felügyelte.3 Meglehetősen hasonlít ez a kép a 
jóval korábban kialakuló püspökségek körülményeihez, ahol az egyház szintén 
úgy já rt el, hogy kellő világi javak (és jogok) híján a világi hatalmak segítségére 
támaszkodott, s mikor megerősödve már nem tűrte a korlátokat, kemény harcban 
korábbi támogatója fölé nőtt. Akárcsak az invesztitúraharcban, az egyetem fölötti 
küzdelemben is megvoltak a feleknek a maguk szellemi gyökerei. Mindenesetre

1 b á j .  Le Gqff: Az értelmiség a középkorban. Budapest, 1979. 93. o.
2 Ld.Le Goff: i.m. 94- o.
3 Hasonlóképp fontos szerepe volt az Ibér-félszigeten León és Kasztília királyának. Vili. Alfonz, a 

valenciai egyetem, IX. Alfonz, a salamancai egyetem alapítója, valamint X. (Bölcs) Alfonz, ez utóbbi 
kiváltságainak megerösítője előbb egyaránt a helyi egyház, majd a Szentszék hozzájárulását kellett, 
hogy megszerezze. Az alapításhoz szükséges anyagi javak egészét azonban ők adták meg.
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a pápák remekül ismerték fel azokat az egyetemi és a világi társadalomban 
keletkezett igényeket, melyeket eszközül használhattak céljaik eléréséhez. Az 
igények kielégítésének keresése pedig, mint mindig, akkor is viszályokba torkol
lott.

II. Az egyetemen belüli, illetve az egyetem és az egyház közti konfliktusok egyik 
fő forrása a szerzetesek megjelenése volt a főiskolai tanításban a XIII. század 
elején. Egyházi személy feltűnése az egyetemeken természetesen nem volt szokat
lan, hiszen világi tanításról nem beszélhetünk, m ert a korabeli diákok és tanárok 
mindegyike clericusnak, tehát valamiképp egyházi személynek számított, s ezért 
az egyház magának tartotta fenn a jogot a felettük való rendelkezésre. Ez ellen a 
világi vezetők természetesen hevesen tiltakoztak, hisz az egyetem többszörös 
hasznot jelentett: nagy vásárlóközönséget a helyi piacoknak, szakképzett hivatal
nokgárdát a kormányzásban, valamint az uralkodók közti tekintély-versenyben is 
sokat nyomott a latban. A XIII. században a királyok és fejedelmek egyre inkább 
kezdték igényelni az egyetem által kinevelt hivatalnokokat, s a magisterek 
lojalitásáért, a szakemberekért nagy harc folyt a világi és az egyházi hatalmak 
részéről egyaránt. Ezt igen jó l mutatja III. Henrik angol király levele, melyet a 
párizsi magistereknek írt.4 Jóllehet a francia tisztviselőkarban csak IX. Lajos 
uralkodása idején növekedik meg az egyetemi értelmiség száma és befolyása,5 
viszont az angol kancellárián dolgozó tisztviselőket már a XII. század végén 
magistri névvel illetik. Az egyes egyetemeket befogadó városok bíráskodási 
gyakorlata csak hosszabb idő elteltével kezdte tömegesen alkalmazni az egyete
mekről kikerülő jogászokat, de a XIII. század közepétől kezdve számos kedvező 
intézkedéssel próbálták a növekvő igényeket kielégíteni.6

Az egyetem világi és egyházi hatalmak közti “függetlenségi” harcában — mely 
harcot e dolgozat terjedelmi okokból nem tárgyalhatja — döntő pillanat volt, 
mikor a hirtelen született koldulórendek soraiból tanárok jelentek meg az 
egyetemeken. Mint a pápa fennhatósága alatt álló intézmények tagjai az egyházi 
hatalom befolyásos képviselői lettek. Felbukkanásuk kemény küzdelmek alapját

4 Mélységes részvéttel vagyunk Párizs méltánytalan törvényei miatt elszenvedett megpróbáltatásaitok iránt, és jogos 
szabadságaitok helyreállítását kívánjuk. Ezért hát írunk nektek, és hívunk: jöjjetek angol királyságunkba, és 
tanulmányi célokból maradjatok itt. Bármelyik kisvárost, elővárost vagy nagyvárost választjátok ki e célra, 
átengedjük használatotokra, és őrömmel biztosítjuk nektek azt aszabadságol és békességei, amely egyrészt Istennek 
tetsző, másrészt teljes mértékben megfelelszükségleteiteknek. in: Calendarof Patent Rolls, Henry III, 1225-1252.

5 A Xffl. század második felétől kezdve, és különösen Szép Fiilöp 1285-ös trónralépése óta számos 
jogász került a Parlement-ba és a királyi kúriába; ezek, ismerve a római jogot, készségesen segítettek 
a Római Szent Birodalom feltámasztásához való jogok listáját elkészíteni és magyarázni.

6  így például 1260után Páduában a commutia hozott egy olyan rendeletet, mely szerint több professzori 
széket kell betölteni; kis idő elteltével a tanárok Gzetését is magára vállalta, szabályokat hozott a diákok 
támogatására, valamint a kéziratok előállítása és a szállások tekintetében. Siena, Perugia, Modena 
hasonlóképp magára vállalta idegen tanárok szerződtetését kiváló feltételeket kínálva. Bolognában a 
diákok státusza igen sok tekintetben a polgárokét közelítette meg. A városok adta kiváltságok, 
akárcsak a pápáké, kétélű volt, hisz könnyebbséget és elkötelezettséget egyaránt jelentettek.
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adta meg, s a korabeli—egyébként sem egységes—értelmiség mélyebb megosztott
ságához vezetett.7 8 9 Az élesen elválasztó vonal két oldalán a saeculares és a regulares 
magisterek álltak. Du Cange Glossariuma8 a saecularis szó szinonimájaként a 
imindanus és a laicus szavakat említi, melyek csak fenntartásokkal alkalmazhatóak 
ami esetünkben, mivel alaicus szó fogalma semmiképp sem egyeztethető ajogilag 
dériem ként kezelt világi egyetemi magisterekével. Annál figyelemreméltóbb 
viszont a következő két definíció: Saecularitas, Saecularium conditio monacfuüi 
opposita, és Saecularis, qui alkui regulae addictus non est.9 Saecularis magister alatt 
tehát mindenképpen olyan clericus személytértek, akire a fenti két meghatározás 
is illik. A regulares szó Du Gangé szerinti megfelelője a monachi, és így folytatja 
többek közt: Leges Caroli M. apud Murator. tóm. 1. patt. 2. pag. 100. col. 2: Vigilanter 
curent ut canonici secundum canones, et Regulares secundum Regulám vivant.10 11 12 13 
A m onachi szó magyarázata: Monachi appellabantur, qui strictioris vitae 
Christianae intuitu, in solitudines recedebant, vitató omni hominum consortiou  
etc. Ez a meghatározás leginkább a szerzetesség kezdeteire illik, mivel a 
XI. századtól kezdve újabb és újabb szerzetesrendek születtek, alapvetően 
azonos, de részleteiben igen különböző elképzelésekkel. így például az az 
1031-ből való meghatározás, hogy non suo, séd alieno imperio vivunt1? , kiválóan 
alkalmazható a koldulórendekre is. Azért fontos ez, m ert az elemzendő kánon
jogi textusban kizárólag a monachus fogalom fordul elő, és mindenképpen 
eldöntendő az a kérdés, hogy mennyiben alkalmazható ez a meghatározás 
a szerzetesi tanárkodás problémáját hevesen a felszínre hozó koldulórendiekre. 
Az 1217-es charta szerint a domonkosok Fratres Praedicationis apellantur.13 A 
fratres közössége, a fratemitas fogalomként igen nagy múltú, ezért szám
talan definíciója létezik. {Ezeket Du Cange gazdag forrásanyaggal tárgyalja.) 
Ezek közül kettőt emelnék ki, melyek talán fogódzóul szolgálhatnak: Fratemitas, 
Fratrum, seu Monachorum coetus és Fratemitas, Societas inita inter Monachos variorum 
Monasteriorum. Az ilyen jellegű párhuzamos használat ugyan nem jogosít fel 
senkit arra, hogy a két fogalmat szinonimaként kezelje, de az igenis gyanítható, 
hogy bizonyos fogalmi összemosódáshoz vezetett. Annál is inkább, m ert a 
szerzetes megjelölése körülbelül hat évszázadon át a monachus szóval történt, 
és az újonnan megjelenő rendek sajátos — legalábbis ami a hivatalos használatot 
illeti — elnevezést nem nyertek.

7 Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy amikor világiakról szólunk, nem a világi hatalmak érde
keit képviselő csatlósokról van szó. Az egyetemeken nem két párt működött, hanem igények és 
társadalmi mozgalmak jelentek meg, csapták össze, melyeket esetenként világi és egyházi hatalmak 
használtak fel.

8 Glossarium médiáé et infimae latinitatis, Domino Du Cange auctum. Niort, 1885.
9 Ld. Du Cange: i.m, tóm. VII. 265.o.

10 Ld. Du Cange: i.m. tóm. VII. 100. o. és köv,
11 Ld. Du Cange: i.m. tóm. V. 451.o.
12 Ld. Du Cange: i.m. tóm. V. 451.o,
13 Ld. Du Cange: i.m. tóm. VI. 456.o.r in Charta ann. 1217 inter Instr. tóm. 6 . Gall. Christ. col. 443.
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III Még egy igen gyakran szereplő fogalmat kell tisztáznunk, és ez a clericus.14 15 
Ecves szerzők -  így például Savigny -  olyankor használják a clencus terminust, 
mikor a középkori diákról beszélnek, szinonimaként a sriwj/am-szal, minden 
megkülönböztetés nélkül.16 Stubbs püspök másfelől azt feltételezi, hogy minden 
c le n c u s  valamely kisebb egyházi rend (ordo) tagja volt,16 mely rendek alatt, 
általában, nem szentségi rendek (mint például papság) értendők. Tény, hogy a 
középkori clericusi réteg, jóllehet ez nem foglalta magába szükségszerűen az 
alacsonyabb egyházi rendekhez tartozókat, nagy létszámú társadalmi csoport volt. 
A clericusi tonzúra és ruha elfogadása együtt já r t  a clericusi jogok által nyújtott 
védelmek és kiváltságok — pl. mentesség a világi udvarok ítélete alól, személyi 
sértetlenség etc. — olyan mértékű élvezésével, m int azt a papok és püspökök 
tehették,17 egészen addig, míg az illető clericus cölibátusban élt; a tonzúrás 
clericus, mihelyt megnősült, elvesztette jogait, többé nem viselhette a  tonzúrát, 
sem a habitus clerícalis-1.18 A clericusi réteghez számítjuk az egyházi énekesek és 
szolgálók, az egyházi bírák és jogászok sokaságát, kiknek jelentős része működött 
a korona vagy a főnemesség szolgálatában. Gerézdi Rábán véleménye szerint19 a 
clericus szó az egész középkoron át jelentette mind a papságot, mind pedig azokat 
a papjelölteket, akik ugyan még nem voltak felszentelve, de a clerushoz tartozás 
első szimbólumát, a tonzúrát már felvették. Ez a réteg eleinte a káptalani és 
konventi iskolákban sajátította el az alapvető ismereteket (írás-olvasás), de a IX. 
századra annyira felduzzadt képviselőinek létszáma, hogy jelentős része világi 
főurakhoz szegődött el értelmiségi munkák elvégzésére. Gerézdi is említi a 
számunkra oly fontos körülményt, hogy a fokozott mértékű laicizálódással ennek 
a rétegnek a clericus elnevezése újabb jelentéstartalommal bővült: a XIII. szá
zadtól egyszerűen iskolázott embert kezdett jelenteni.

Az említett kisebb egyházi rendek és a clericusság közti viszony még nem 
tisztázott a szakirodalomban. Az bizonyos, hogy a tonzúra adományozásának 
szertartása — melyet a püspök végzett — nem egyezett az ostiarius-i rendbe való 
felvétellel.20 Nehéz lenne megmondani, hogy a clericusok hányad részben voltak

14 Vő. H. Rashdaü: i.m. 393. o., Du Cange: i.m. tóm. II. 368-370. o. Többek közt írja: Generaliter autem 
derici mmmpantur omnes, qui irt ecclesia Christi deserviunt, quonm gradus et rumina haec sünt: 
Ostiarius,psalmistai lector, exonista, acolythus, subdiacomis, diaconus, presbyter, episcopus. (Isid. Origin. 
lib. 7. cap. 12. sect 2 )

15 F. K. von Savigny: Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. Heidelberg, 1834-1851. c. xxi, 72. 
Ó úja, hogy a Fegyverviselés joga nem illette meg az egyházi rendhez tartozót, de például Oxford 
kancelláija, aki gyakran papi személy volt, élvezhette ezt a jogot, ami a szükséges védelem volt 
kötelessége teljesítéséhez.

16 Ld, in Report of Ecclesiastical Courts Commission. London, 1883. Historical Appendix, 26. o.
17 Ld. még& Genestal: La 'privilégium fori’en Francé du decretdeG ratienalafin duXIV siecle. Paris, 

1921-24.2 vols.
18 Vö. Liber X, 3. 3. 7,8,9.
19 Ld. Gerézdi Itabdn: A magyar világi líra kezdetet. Budapest, 1962. 23-33. o.
20 Primus gradus ordinis ecclesiastici (...) Hujus officium sic recitál IsidorusJunior in Epist. ad Luitfredum: 

Ad Qstiarium pertinet claves ecclesiae, ut claudat et aperiat templum Dei, et omnia, quae sunt intus 
extraeque, custódiat, Jideles redpiat, infideles et excommunicatos rejieiat. (...) ld. Du Cange: i.m. tóm. VI. 
77.0.
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tagjai valamely kisebb egyházi rendnek. A püspöki jegyzőkönyvekből az lenne 
elvileg leszűrhető, hogy a tonzúra adományozása egyet jelentett a legalacsonyabb 
egyházi rend átadásával is, ami az ortarius. Az azonban nem világos, hogy a párizsi 
vagy oxfordi diákok szabályzatban előírt kötelezettségként viselték-e a tonzúrát, 
(A tonzúrát egyébként a  római kúrián néha még ma is megadják a szeminarísták- 
nak, minden ceremónia nélkül, de ebben az esetben nem tonsura clericalis-r6\ van 
szó.) Nyomát ennek csak a párizsi Lombard College-ban találjuk, ahol a statútum 
előíija, hogy ...quod predicte domus scholares sint et esse debeant clerici de Italia et de 
legitimé matrimonio nati, et quod üli qui ad presens clerici non existunt, promittenl et 
facient se insigniri caractere clericali intra festum nativitatis beati Johannis Babtistae 
pioxime venlurum. Ez esetben nyilvánvaló, hogy a püspöktől nyert tonzúrának nagy 
jelentősége van. Ez a szabály azonban itáliaiak által alkottatott, itáliai diákok 
számára, és az olasz diákokat sem kezelték clericusként egészen addig, míg nem 
nyertek tonsura clericalis-t a püspöktől. Az egyetemen azonban a clericusi jogok 
élvezete sosem látszik függni a tonzúra szabályozott elnyerésétől, és a scholares- 
nek sosem kellett kanonikusán tonsewyrd-nek lenni.21 Úgy tűnik ezért, hogy a 
tonzúra-ceremónián senki sem ügyködött a borbélyon kívül,22 és a szentelésre 
készülők a tonzúrát formálisan újra elnyerték a püspöktől.

A diákok nagy része valószínűleg nem a státuszért, hanem a vele já ró  javadalom 
kedvéért lett valamely egyházi rend tagja. Néhány egyetemen egyedül a teológiai 
fakultás volt az, ahol a doktori fokozathoz megkívánták a papi ordo felvételét is. 
Az egyéb vezető posztokhoz (mint például az oxfordi kancellársághoz, vagy az 
egyes kollégiumok igazgatóságához, tagságához etc.) nem volt előírva ilyenfajta 
kötelezettség.

Azt a fentebb összefoglaltak alapján elmondhatjuk, hogy az egyetem mindenek
előtt egyházi jellegű testület volt. Tagjai tehát közel sem voltak mind felszentelve, 
sőt kisebb egyházi rendnek sem voltak mind tagjai. Mindazonáltal valamennyien 
az egyház, egészen pontosan Róma igazságszolgáltatása alá tartoztak, s pontosan 
ez adott kifejezett egyházi jelleget ennek a világiság felé törő mozgalomban 
született intézménynek.

Henricus de Segusio: De magistris

I. A saeculares és regulares közti vitákban döntő szerep ju to tt a kánoni jognak. 
A középkorkutatás sajnálatosan kevés jelentőséget tulajdonít a kánonjogi forrá
soknak, annak ellenére, hogy hatalmas befolyásuk arra a korra, melyben keletkez
tek, tagadhatatlan, és a rövidke textusok is, mint pl. a lentebb közölt Henricus de

21 Vö. Páston Letters. ed./. Gairdnsr 1872. II. 2S9. o.
22 Vő. Decr. G rat I, Dist. Lxix, c.i., mely így kezdődik: Qwmiam videmus multos sine manus imposilione 

a parvuJű etate lonsuram clerici accipientes, nondumque ab episcopo manus impositione percepte super 
ambonem irregulariter in collecta legentes.
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Segusio Summa aurea című művének De magisíris rubrikája23 egy igen összetett 
történeti háttér kicsiny tükrei.

A következőkben Henricus de Segusioval (Susa) — akit általában (Cardinalis) 
Hostiensisnek neveznek — és fent említett művével foglalkoznék részletesebben. 
Szerzőnk 1230 és 1240 között Párizsban tanított kánonjogot. 1250-től Enbrun 
érseke, 1261-ben bíborosként az ostiai egyház élére kerül (innen a Hostiensis 
elnevezés). 1271-ben hunyt el. Legismertebb műve a Summa super titulis decre- 
talium, melynek első recenziója elveszett, a második 1250 és 1253 között készült 
mindkét jog  számára. Ezt nagy értékére való tekintettel eltetjedten Summa aurea- 
nak is nevezik.

H ostiensis a pápák ügylevél-gyűjteményeit (decretales) magyarázó dekretalisták 
közé tartozik. Kiemelném közölük Hostiensis egyik nagy elődjét, Bemardus 
Papiensis-t (meghalt 1216-ban), aki elébb mint paviai prépost, majd faenzai 
püspök működött; híres műve: Breviárium Extravaganlium.24

Hostiensis Summa aurea című művének De magisíris, el ne aliquid exigatur 
pro licentia docendi rubrikája egy, a XIII. századnál korábban is ismert problémát 
vet fel: taníthat-e a szerzetes? Ez a kérdés a bevezetőben m ár említett koldulóren
dek megjelenése folytán került ismét felszínre, így természetesen nem véletlen, 
hogy a mű a XIII. század derekán látott napvilágot. A munka a következő tételek 
köré csoportosítja fő mondanivalóját: 1. Quis dicatur magister (ebben röviden 
értekezik a magister szó eredetéről, és annak közéleti értelmezési változatairól); 
2. Qualis debeat esse (itt tárgyalja röviden, hogy milyen tulajdonságokkal, képessé
gekkel kell rendelkeznie annak, aki magisteri babérokra pályázik); 3. Utrum autem 
sufficiens sit magister kezdetű rész tárgyalja a számunkra oly izgalmas kérdést; 
taníthat-e a szerzetes, avagy tartózkodjon a tudományok ilyetén továbbadásától. 
Ezt a fejezetet fogom majd részletesebben ismertetni. 4-5. Qua scientiam docere 
debeat ( Hostiensis a grammatícát, a dialecticát, a rhetoricát (trivium), valamint a 
musicát, geometriát, arithmethicát, astronomiát (quadrivium) tartja tanításra 
érdemes tárgyaknak; külön szól itt az eretneknek ítélt “matesis”-ről, mely a 
babonás jóslás, varázslás tudománya, és amely elítélendő a tanítható és hasznos 
“mathesis”-szel szemben, mely a matematika kiváló tudományát jelenti. Egy 
aprócska “h ” betű csodákat volt képes művelni, ha az ember az inkvizíciós

23 Forrás: Henricus de Segusio, Cardinalis Hostiensis: Summa aurea. Lugduni, M.D.LXXVI, Sumptibus 
Philippi Florentini 287b-289a fólió; az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdona, jelzete: B. 
Vet. 306. ( Közvetlen forrás: ELTE BTK Tört. Segédtud, Tanszék, Forrásszemelvények a “Kánonjog 
forrásai és története VI.” c. szemináriumhoz. Szerk. Püspöki Nagy Péter, VI. Sorozat, 4. füzet 1994.

24 Ó alakalmazza először a Pandectajog alapján a Judex, judicium, derűs, connubia, crimen ötös 
felosztását. Ez a felosztás szinte a kódexig megmarad a kánonjogban. Bernardus Papiensisig 
Gratianus dekrétumát, utána pedig a dekretálisokat magyarázták az iskolákban. A dekretalisták 
közül kitűnt még Tancredus (meghalt 1235-ben) a házasságról írt Summa de matrimonio című 
művével, a peijogról szóló Ordo judicariits című munkájával. Rajta kívül fontos megemlíteni a 
magyar származású Damasus bolognai professzort (vö. S. Kuttner. Repertórium dér Kanonistik. 
Citta dél Vaticano, 1937. 393, 419, 428. o.) és Summa decretorum című művét (vö. Móra Mihály. 
Középkori kánonjogi gyűjtemények. In: Századok, 1939. 9-10. szám. Klny. 1940.)etc. Ld. még Bánk 
].: i.m. I. kötet, 80. o., 75. jegyzet.
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vizsgálóbizottsággal állt éppen szemben); 6. Et qualiter debeat docere (ez a fejezet 
tartalmazza tehát a tanítás — Hostiensis által helyesnek tartott — gyakorlati 
módszerének leírását); 7. Utrumascholaribus collectam (ez a szakasz beszél a tanárok 
javadalmazásáról, ellátásáról etc.);25 8. Qui iuris, si aliquid exigalur (gyakorlati 
kérdések tárgyalása); 9. An clericus stúdió insistens debeat (állhatatos legyen-e a 
tanulmányokban?).

Hostiensis munkájának tehát egésze az egyetem és a szerzetesek, a világi és a 
szerzetesi életmód adta kötelezettségekről, jogokról és azok megkülönböztetésé
ről szól. Summájában nem egy önálló vélemény olvasható, hanem az éppen 
hatályos egyházi jog adta keretek értelmezése. Nagyobbrészt Gratianus Decretumá- 
ra, kisebb részt pedig a Liber X-re, valamint a Digestdm támaszkodik, azokat 
kompilálja és egészíti ki. Látványosan egyik nézőpont mellett sem akart személye
sen állást Foglalni, egyéni véleménye is inkább csak a nézőpontok közlésének 
sorrendjéből sejthető.

II. Séd nunquid religiosis, & maximé monachus potest & debel in magistrum 
assumi? - kezdi Hostiensis a vélemények felsorakoztatását. Non videtur: quia lo. non 
docentis: sédplangentis habét officium; nec debetpascere, sédpasci: ul xvi. q. i. monachus, 
éjf multiis. c. ibi seq. Ez a nézet egyértelműen a szerzetesek tanító tevékenységével 
szemben foglal állást, s a megjelölt hely a Liber causarumban is ezt támasztja csak 
alá, tudniillik, hogy Monachus non docentis, séd plangentis habét officium, qui vei se, vei 
mundum lugeat, et Domini pavidus praestoletur adventum; ezek szerint a szerzetes 
dolga vagy önmaga, vagy a világ “sajnálata” (könyörgő imádkozás), és az Úr 
eljövetelére készen való várakozás, nem pedig a tanítás. A szerzetes maga ne 
“legeltessen, hanem legeljen”. Ilem quia secundum Greg. — folytatja Hostiensis a 
vélemények felsorolását—nemo potest ecclesiasticis officiis simul&monachiali regulae 
deseruire. xvi. q. i. nemo multo minus monachiali & magislrali. Ssfsicut dicitur in conc.üio 
Hispal. in vno &  eodem officio non debet esse dispar professio, & cohaerere &  caniungi 
non possunt, quibus vota éfstudia sunt diuersa. Az ellenvélemény tehát ügy szól, hogy 
a két hivatal — tudniillik a magisteri és a szerzetesi — nem egyeztethető össze, 
ezeket összekötni nem szabad, és nem lehet, “mivel imáik és törekvéseik különbö
zőek”, s egyenlőképp a kettő nem szolgálható. A zsinati hivatkozáson túl (sicut 
dicitur in concilio Hispal. ...) a Liber causae-ra való utalások, melyek a fentebb 
mondottakat hivatottak megerősíteni így szólnak: xvi. q. i. nemo : Nemo potest et 
ecclesiasticis obsequiis deseroere, et in monastica regula ordinate persistere: ut ipse 
monasterii districlionem leneat, qui quotidie in ministeno ecdesiaslico cogiturpermanere. 
és xvi. q. vii. in no: Laici non sunt conslituendi oeconomi, séd ex proprio cle.ro eligendi. 
Hostiensis így folytatja: igilur non videtur, quod clerici seculares & regulares, quo ad 
officium docendi, simul coniungi possunt: quia, secundum Húg. bonus monachus vix 
bonum clericum faciet.: xvi. q. i. légi.26 Hostiensis itt tulajdonképpen Augustinus

25 Az egyetemi tanárok javadalmazásának tekintetében Id. 60. és 62. jegyzet.
26 ...cum aliquando eliam turnus Monachus vix bonum Clericum forint, si adsit ei svfficiens continenlia, 

tamen desit instruclio nccessaria, aul personae reguláris integritás,
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401-ben Aureliushoz írt levelében (epHt. 76.) foglaltakat ismétli melyben 
, , - j- ^ etiambonmM(machusvixbonurnClencurnfaciat,stadsit
• ufítciens continentia, et tamen desit mstructw necessana, aut personae reguláris 

integritás. Tehát az a szerzetes, aki eleget tesz a rendjének regulájában foglaltaknak 
(ez alatt bizonyára m ár az erre való tiszta szándék is értendő, emberi tökéletlen
ségünkből kiindulva), és inkább törekszik legelni, m int öntelten legeltetni, az 
aligha lehet jó  világi clericus, (hisz annak életvitele teljesen eltérő), és ha nem lehet 
jó  clericus, akkor miként lehetne jó  magister? Séd si non focit bonittn clericum: ergo 
nec bonunt magistmm. tales igitur repelli debent ab officio magistrali: quia in talibus male 
concordaret citkara cum psalterio. Ezek szerint az eredeténél fogva helytállni nem 
tudó szerzetes-tanárt, “mivel az ilyenekben nem talál összhangra a  lant és a 
zsoltár”, el lehet űzni. Hasonló gondolatok lelhetők fel Augustinus fentebb idézett 
levelében: ...cum ex eis, qui in monasterio permanenl, non tamen nisi probatiores, atque 
meliores in Clerum assumere soleamus: nisi forte (sicut vulgares dicunt) malus Choraula, 
bonus Symphoniacus est; ita üdém ipsi vulgares de nobis jocabuntur, dicentes; Malus 
Monachus, bonus Clericus est.

III. Hostiensis mester a szerzetesi tanárok működése ellen állást foglaló 
nézetek közvetítése után azok cáfolatának bemutatásához fog: Séd contra, quia 
secundum Io. ad Rusticum monachum: multo tepere debet discere monachus, quae 
postea doceat. Séd caueat, ne tyro usurpet: &  ne prius sit magister, quam discipulus xvi. 
q. i. sic viue. &  c. si clericatus. Ezek sem Hostiensis saját bölcsességei, hiszen 
valami egészen hasonlót olvashatunk a megjelölt si clericatus kezdetű caputban, 
mely egyébként Hieronymus ad Rusticum Monachum című leveléből vett idézet: 
Si Clericatus te titillat desiderium, discas, quod possis docere, et rationabilem 
Christo kostiam offeras: ne miles ante, quam tyro, ne prius magister sis, quam discipulus. 
A xvi. q. i. sic viue kezdetű rész szerint: Digne in monasterio mvens, perpopuli electionem 
ad clericatum poterit promoueri... Quod si populus vei episcopus te in clericum elegerit, 
age ea, quae clerici sunt. Tehát ha valamely szerzetes a hívők, vagy a püspök 
hívására clericusi teendőket láthat el, akkor m iért lenne a szintén clericusi 
magisterség tilos a szerzetesek számára? Sőt, az ugyanezen causa XXIX. 
caputjában, egy 385-ben, Sirycius pápa által írt levélben az áll, hogy 
Monachos quoque, quos tamen morum gravitas, et vitae ac fidei institutio sanda 
commendat, Clericorum officiis aggregari et oplamus et volumus. Főképpen 
akkor, írja Hostiensis, si monachus idoneus est prae caeteris: qua eminenlis scientiae 
est, &  vitae sanctissimae; nunquid est melius talem ponere in cathedram, quam 
inhonestum, vei non lám honestum clericum secularem? Vajon m ié rt ne 
kaphatna a mind képességeire, mind pedig erkölcseire nézve alkalmasabb 
szerzetes katedrát a kevésbé jó  világival szemben? És ezután jön  az oly sokat 
támadott “előnyük” említése: ...maximé cum gratis doceant: &  sic in hoc ecclesiae 
cathedrales valeant releuari. Ingyen oktatnak! Hogy ki mindenkinek is ártanak 
ezzel, arról diszkréten hallgat nem tagadhatóan tájékozott dekretalistánk. 
M indenesetre a III. Sándor pápasága alatt zajlott III. Lateráni zsinat az
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alábbi rendeletet hozta:27 28 29 Statuit consilium Lateranense quod per unarn quamque 
caíhedralem ecclesiam, uni magistro competens benejiáum assignetur: qui clericos el 
schúlares eiusdem gratis doceat.t& Továbbá: Statuitur in Lateranensi concilio, quod, in 
unaquaque cathedrali ecclesia instuitur magister, qui pauperes clericos gratis doceat. 
Igaz ugyan, hogy itt nem az egyetemi magisterekről rendelkeztek, és semmifajta 
jogi vonatkozása ennek a döntésnek nem volt az egyetemek vonatkozásában, 
de az ingyenes tanítás “törvényadta erkölcsi alapja” már adott volt általa. 
(Ennek a jelentőségét alább, a történeti háttér bővebb leírásakor fejtem ki.) 
A tanítás jogát szintén tilos volt bizonyos pénzösszeg ellenében megadni, 
ami szintén a regulares erkölcsi alapját szélesítette, ugyanis a törvény azt 
mondja: Quia quidqam pro licentia docendi pecuniam exigabant, praecipit Papa 
Vintoniensi episcopo, ut prohibeat ne pro licentia docendi in parochia sua aliquid exigatur, 
aut etiampromittantur, etsiposteasolutum aliquidfuerit, üludfaciat restitui: etsi aliquid 
promissum fuerint, faciat remitti promissum: quia scriptum est: gratis accipistis, gratis 
date.%9 Továbbá: Consuetudo erat in ecclesia Gallicana, quod magistri scholarum síné 
certo pretio alicui docendi licentiam non concedebant. Papa volens illám pravam 
consuetudinem extirpare, quae de radice cupiditatis procedit, prohibet sub anathematis 
interminatione, ut quicunque idonei fuerint regere scholas, sine molestia vei extractione 
aliqua permittantur.

Ugyanakkor, amennyiben egy szerzetes clericusi feladatokat látott el, a 
törvény megengedte a clericusi állással járó  javak teljeskörű élvezetét. Moderamine 
Apostolicae auctoritatis decemimus, utMonachi, si Presbyterii konore dedicati sunt, cum 
ligandi, solvendique potestate, decimarum, primitiamm, oblationum, donationum, quae 
fiu n t pro vivs et pro defunctis, portionem iuxta canonem ad suam, proximorumque 
utilitatem merítő perfectioris justitiae non minus, quam ceteri Sacerdotes laudabiliter sibi 
vendicent.30

Hostiensis mindazonáltal megjegyzi, hogy azt a szerzetest, akit nem egyet
értésből, vagy valamely fennsőbbség által helyeztek katedrára, és szemte
lenül befurakodik, azt űzzék el. Az küldje tanulni, akinek hatalma van felette, 
úgy elbocsátva, hogy vannak tilos tudományok (melyek néhányaktól el vannak 
zárva), de egyebekben a világi és a szerzetes se előnyére, se hátrányára nincs 
megkülönböztetve. És különösen igaz ez a teológia tudományára, amelynek 
tanulmányozására a világi clericusok és a szerzetesek egyformán küldetnek. 
Haec etiam requirit salus animarum, &  publica utilitas. A szerzetes ugyanak
kor engedelmeskedjen az apátnak, nem csak saját monostora, hanem az egyete

27 Többek közt a III. Lateráni zsinat határozataiban való gyors tájékozódáshoz megfelelő kézikönyv: 
Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, authore joanne Cabassutio, Tymaviae, M. DCC. LXIV. tóm. 
2. 209-214. o.

28 Ld. Liber X 5. 5. 1., glossae, De magistriis et ne aliquid exigatur pro licentia docendi.
29 Liber X 5. 5. 2.
30 xvi. q i. Moderamine.
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mes egyház hasznát szem előtt tartva.31 Mindkét szempont igaz tehat egyszer
re itja Hostiensis; quia uem/m est, quod sub unó et eodem tecto non debent esse diuersae 
professionis homines. ... Séd certum est, quod sub una üfeadem universitate diuersorum 
corporum hominum genera sunt diuersa. Séd nec quo ad officium magislerii pertinet. 
clericorum secularium &  regulamim sludia diuersa sunt: qua utrique student eandem 
doctrinam. ... &  tamen unum corpus faciunt, &  in simul cohaerent, &  in simul 
coniunguntur.

Két ellentétes kánonjogi véleményt olvashattunk tehát, melyek sorrendjéből 
Hostiensis egyéni véleménye is sejthető. Ugyanis a kánoni jogban mindig az az 
autentikus, amelyet utoljára tesznek közzé, és ha ezt a szempontot Figyelembe 
vesszük, akkor feltételezhető, hogy Hostiensis inkább az utóbbi nézet oldalán áll. 
Ez azonban egy kevésbé lényeges kérdés; sokkal fontosabb az, hogy milyen 
történeti háttér tette szükségessé azt, hogy a maga korában igen megbecsült 
kanonista ilyen problémával foglalkozzon. Most térnék tehát rá a konkrét törté
neti háttér ismertetésére.

Szerzetesség és tudomány

I. A XU-XIU. században a monasztikus rendeknél, ha nem is “kulturális 
forradalomról”, de a tudományokhoz való viszony átalakulásáról beszélhetünk. 
Egyre nagyobb lelkesedéssel tekintettek a kánonjogi, orvosi és római jogi stúdiu
mok félé,32 mígnem a határtalan buzgalmat a szigorú pápai rendeletek szorították 
korlátok közé (pl. 1212 Paris,33 korábban Clermont 1130, Reims 1131, Lateran 
1139, Tours 1163, Montpellier 1162; 1310-ben V. Kelemen.34 ).

A tanulmányi idő a monostorokban jelentősen megnőtt — 10,12,15 évre. Az 
“artes”-t új szempontok alapján oktatták, továbbdolgozták, de a quadrivium 
tárgyai “curiositas”-ként gyakran csorbát szenvedtek.35 Mindazonáltal a novíciu- 
sok nevelése inkább a rendi statútumok, szokások, egyházi énekművészet, ima és 
meditáció továbbadását célozta meg, s kevésbé a mély teológiai oktatást. Ahol 
kiművelt tanárok működtek, ott persze jobb volt a helyzet: teológiát, egyházjogot 
tanítottak. De ez nem kapott jól szervezett keretet, nem terjedt el széles körben. 
Az ismételt zsinati felszólítások, pápai intések azonban, úgy tűnik, nem voltak

31 Séd haec ipsa oboedientia tnmacceptabilis érit Deo el dulcis hominibus, si quod iubeturnon trepide, non tarde,
non tepide, aut cum murmurio, vei rum responso nolentis efficiatur. Quia oboedientia quae maioribus 
praebetur Deo exkibetur; ipse enim dixit: Qui vos audit me audit. Regula Sancti Benedicti, caput V., 
De oboedientia,

32 Vő. R. Lmmer. Bildungszustánde und Bildungsideen. Berlin, 1957. 105. o,
33 Ld. Mansi: Sacr. conc. nova et ampl. collectio, Veneiiis, 1728. tóm. XXII, 831, 20,
34 Ld. H. Denijle : Die Universitaten des Mittelalters bis zuni XIV. Jahrhundert. Berlin 1885., Denijle- 

Chatelein: Chartularium univ. Paris. Paris, 1889.1,92:, Humb. deRomanis, De erűd. praed. c. 28 (in: 
Maxima Bibi. Patrum XXV, 469); Aquinói Szt. Tamás, Summa Theologiae 2,2,q. 188., R. Limmer 
jegyzetéből, ld. idézett mű.

35 Vö.Jacque de Vitry (in.'Pitra, Analecta nov. II, 368, 370), Roger Bacon.: Op. tért. 20,56; Philippus von 
Hartveng in: j.-P. Migne, Patrologiae cursus completus, Tumhout tóm. 203, 703-tól.
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igazán hatásosak, amit jó l bizonyít az 1312-es vienne-i zsinat megállapítása: 
tiitsus, ut in ipsis monachis proficiendi in scientia via oppurtuna non desit, in singulis 
ipsorum monasteriis...idoneus teneatur magister, qui eos in prim itivis scientiis 
instruat diligenter,36

II. A monasztikus szerzetesek számára az idegen iskolák látogatása tilos volt, 
amit viszont a koldulórendi—sem a ferences, sem a dom onkos—szabályzatok nem 
akadályoztak. Ami az első ferences regulát illeti (1210), az nem  tett mást, mint 
teljes lemondásra szólított fel. Mindent eladni, árát a szegényeknek adni, nem élni 
a világ kényelmével, gazdagságával.37 Minden nyugati szerzetesség szellemi-lelki 
alapja, Szent Benedek Regulája csak egyszer használja a paupértas szót,38 a fó 
hangsúlyt az engedelmességre helyezi, és a bencés szerzetes szegénysége nem  más, 
mint a saját akaratáról való lemondás. A koldulórendiek mozgalma másból 
merített: a városok nyomorából, a szegénység és a hatalmas kereskedővagyonok 
éles kontrasztjából.39 A tudományról, melyről Szent Ferenc gondolatait a követ
kezőkben közlöm, kezdetben szó sem volt. Azt mondja az apostol: — úja Ferenc ma 
Admonitiones címen ismert művében — A betű öl, a lélek pedig éltet. Betű által halnak 
meg azok, akik csak a szavakat óhajtják tudni, hogy így bölcsebbnek tűnjenek fel másoknál; 
s így akarnak nagy vagyont szerezni, hogy azt rokonaik és barátaik közt szétoszthassák. És 
betű által halnak meg azok a szerzetesek is, akik nem akarják követni a Szent betű szellemét, 
hanem beérik a szavak merő tudásával és értelmezésével. És viszont azokat élteti a Szent betű 
szelleme, akik egész tudományukat, melyet szereztek és megszerezni kívánnak, nem a testnek 
tulajdonítják, hanem szóval és példaadással a fölséges Úristennek adják vissza, akitől 
minden jó  származik.40

A XIII. század elején mégis egy olyan folyamat indult el, mely a XIV. század 
közepéig kétszer is — a XIII. század első és befejező harmadában — reneszánszát 
élte.

Johannes Barastre telepítette le az első domonkosokat Párizsban, és Giovanni 
Staccia volt az, aki Szent Ferenc akarata ellenére tanulmányi házat alapított 
Bolognában a tudásra szomjazó ferences növendékek számára. Harminc évvel 
később, mikor kisebb koldulórendek is megjelentek a színen, a két nagyobbik — 
a domonkosok s a ferencesek — megtették a második lépést, és újabb tanulmányi 
házakat alapítottak. A nagy tetjeszkedési hullám után mindkettőnél körülbelül 
három évtizedes nyugalom következett, miközben a kisebb koldulórendek is 
behozhatták lemaradásukat, minek következtében a század nyolcvanas-kilencve
nes éveiben újabb alapítóhullám indult meg. Akkoriban nem kevesebb, mint 
legalább kétszáz stúdium generale működött szerte Európában. Ez a magas szám 
azonban csak a koldulórendi (elsősorban a domonkosok által kidolgozott) okta
tási rendszer csúcsintézményeinek adatait tartalmazza; mikor Roger Bacon Com-

86 Vő. f t  Limmer. i.m. I 06 . o.
37 Vö.J.RH- Moorman: Sources tor ihe Life of St. Francis of Assisi. Oxford, 1940. 52.o. és köv.
38 Ld. Regula Saneti Benedicti, c. 48.
39 Ld. R.W.Soulhmv. A nyugati társadalom és egyház a középkorban. Budapest, 1987. 347. o.
40 Ld. Admonitiones Saneti Francisci in: Assisi Szent Ferenc művei. Szeged, 1993. 13. o.
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pendium studii philosophiae című művében azt írja, hogy a ferenceseknek és a 
domonkosoknak in omni civitate, in omni castro et in omni burgo doktoraik vannak 
akkor nem csak a stúdium generalékra, hanem a helyi, a “provinciális” iskolákra 
is gondolt. Ezek az iskolák közvetítették a legalapvetőbb ismereteket, és tették 
lehetővé a stúdium generalék látogatását. A koldulórendek elég ham ar nem csak 
a vita apostolivá által legitimált prédikálást, és a szociális tevékenységet tűzték ki 
célul, hanem a pápák szándékának megfelelően a minden hívő számára megisme
rendő igazság terjesztésére is életüket tették. A városok mellett az egyetemeket 
is egyértelműen célba vették, és meg voltak arról győződve, quod noslrae 
rdigionü famosa reputatio in Ecclesia Dei ex personis excellenter litteratis specialiter 
dependet, ahogy ezt a karmeliták 1312-es nagykáptalanja megfogalmazta. A 
tanulás és a tanítás egész életen át tartó szolgálattá vált. Domonkos utóda, 
Humbert de Román írta: Stúdium est ordinatum ad praedicationem, praedicatio ad 
animarum salutem, qui est ultimus finis. Ez fővonulattá vált minden kolduló
rend szellemiségében. A tanuló és tanító testvérek számára előírták, ut die, et 
nocte, in domo, in itinere legant aliquid vei meditentur. 1274-ben a kisebb 
koldulórendeket is választás elé állították: vagy kiveszik a részüket az oktatásból az 
egyház és a hívők közösségének érdekében, vagy a II. Lyoni zsinat 15. canonja 
értelmében feloszlatják őket. Természetesen a rendeken belül is megoszlottak a 
vélemények az űj élet- és hivatásszemlélet, és a “régi értékeket” képviselők között. 
Igen sokan egy más, inkább lelki-aszketikus vonalon kívántak volna haladni, 
különbséget téve sapientia és scienlia között. Tudjuk, hogy ezek a később 
elmérgesedő nézetkülönbségek milyen szakadáshoz vezettek a ferences vagy a 
karmelita renden belül. Ez utóbbi rendben jelentkezett talán legerősebben a 
stúdiumok legitimitásának kérdése. Illés próféta fiai, eremilae simplices, non 
litterati, pauperes, membraneas forte non kabentes, nec scriptores, orare polius 
consueti quam scribere, ahogy Johannes von Hildesheim jellemzi őket, nagyon 
hamar megtelepedtek Párizsban, Oxfordban és Cambridge-ben, minek következ
ményei hamar meglátszottak a rend lelki életében, felfogásában. Ugyanis a rend 
angol testvérei és generálprioija Simon Stock, valamint a francia testvérek között, 
akik Nicolaus Gallus vezetésével vissza akartak térni a Karmel-hegyre, a szemlélő
dés színhelyére, viszály tőrt ki, és ebből az előbbi párt került ki “győztesen”. 
Nicolaus Gallus műve, az Ignea Sagitta a várost és a stúdiumokat úgy emlegette, 
mint az ördög eszközeit.41

III. A két nagyobb rend útja röviden a következő. A ferencesek eleinte 
gyorsabban fejlődtek, mint “versenytársuk”, a domonkos rend. 1220-ban, a 
noviciátus megalapításának évében tagj ai már Bolognában és Párizsban folytatnak 
rendi tanulmányokat. 1224-ben jelennek meg Oxfordban, de már 1223-ban egyik 
jelentős tagjuk, Páduai Antonius bolognai teológiai lector. Németföldön a három

41 A fenti bekezdés adatainak és gondolatainak nagy része Kaspar Elm 1994. novemberében 
Krakkóban elhangzott Stúdium und Studiennmm derBeilelorden—eine andere, eine bessere Uniuersitát? 
című előadásának anyagából származik, melyet Klaniczay Gábor tanár úr bocsátott rendelkezésem
re.
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provincia elhelyezkedésének megfelelően három nagyobb tanulmányi központot 
alakítottak ki, néhol provinciánként több intézménnyel: Magdeburg (1228), Köln, 
Strassburg, Hildesheim (1245), Erfurt (1259). Az első ferences teológiai p ro
fesszor 1231-ben Párizsban kezdett működni. Az egyetemekről a közösségekbe 
visszatérők lectorként lectiokat, disputatiokat tartottak az egész konventnek. 
Számukra a teológia volt az elsőszámú tudomány a prédikáló tevékenységnek42 
megfelelően.4® Ide tartozott a Szentírás, az egyházatyák, és a Szentenciák 
tanulmányozása. A filozófia — segédtudományként — csak a század közepén kerül 
elő, s bár nagy a renden belüli ellenállás (elsősorban Szt. Ferencre hivatkozva, aki 
a fentebb idézett szövegnek megfelelően viszonyult a tudományhoz, aminek 
szerinte más céljai vannak, m int azt művelői hiszik, és ha azzal helytelenül bánnak, 
akkor csak akadály a teljes szegénység, a lemondás és a szegény emberekkel vállalt 
sorsközösség útján), elismerik. Az “artes” ágai is csak 1244/47-től kapnak helyet 
Bonaventura “bábáskodásának” köszönhetően.44 Ezek már nem a korábbi idők 
filológiai stúdiumai voltak, hanem a m odern skolasztikus dialektika. Csak Oxford- 
ban űzték buzgón a klasszikus tudományokat.45 A tanulmányi elvárások a 
novíciusokkal szemben egyre növekedtek. A Regula m ár 1260-ban (34 évvel Szt. 
Ferenc halála után!) előképzettséget várt el a belépni szándékozó clericustól a 
lecturában (zsoltárok), ismereteket a grammaticában és a logikában. A XIII. 
század fordulóján a novíciusi éveket 2-3 év filozófiai stúdium követte, aztán négy 
év generáistúdium (teológia). A tanulmányi idő alatt a testvéreket felmentették a 
rendi kötelezettségek alól, hogy azok ne akadályozzák őket a tanulmányokban. Az 
egyetemen végzett tevékenységükről be kellett számolniuk.

Salimbene úgy ír a a minorita novíciusokról, mint pueri litterati; nobiles 
moribus et honesti,46 ugyanakkor néhány tudósítás elmondja, hogy nem mindig 
feleltek meg a teoretikus elvárásoknak.47 Viszont néhányak egyetemi karrietje 
bizonyítja, hogy egy erős tudományos vonal tört előre a rendben. Ugyanis a 
tudósok nagy része állandó harcban állt az egyházi javadalmakért, hogy fenntart
hassa magát. Szinte minden egyetemi hallgató családi, vagy valamely patrónusi 
támogatásra szorult, különben egyszerűen nem tudott volna megélni. Ami a 
karriert illeti: a magister artium címet körülbelül 25 évesen érhették el, miután az 
illető egyénnek egy egyházi vagy világi hivatalban kellett működnie és megfelelnie, 
hogy visszatérhessen az egyetemre teológiai, vagy jogi fokozat megszerzése céljá
ból. H a például teológiai pályára lépett, akkor körülbelül 40 évesen lett doktor, s 
csak ekkor gondolhatott magasabb pozíció elnyerésére mind egyházi, mind pedig 
világi vonalon. A koldulóbarátok azonban megmutatták a kiutat ebből a nyomasz

42 Vö. De predicatores in Regula bullata c.9. in: Assisi Szent F. műveí.52. o.
43 Ld. Bonaventura, Opp. VIII, 339.
44 Vő. Bonaventura, Opp. Vili, 335.
45 Ld. //. Rashdall: The líniversities o f Europe in the Middle Ages. cd. F.M.Powkke; A.B.Emden. Oxford,

1987. vol. III. 153-156. o.
46 Ld. Chron. 119, in Salimbene, Chronicon, Parma, 1857.
47 Ld. R  Bacon, c. st. ph. c. 5. 425. o.-tól, ahol így ír: Plura millia intrant, qui nesciunt legerePsalterium 

nec Donatum, séd statim post professionm ponuntur ad stúdium tkeologiae...
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tó helyzetből, aki ugyanis rendjükbe lépett, nem könyörgött többé benefíciuxnért, 
s teljes lendülettel csak a tudománynak élhetett. így futott tehát be hatalmas 
karriert Róbert Bacon,48 Richard Rufus49 és Alexander of Hales.50

A párhuzamosan alakuló domonkosok hasonló célokat követtek, csak a megva
lósításban választottak más utat. (Ez a rend kezdetben sokkal nehezebben 
tudott gyökeret ereszteni.) A két koldulórend természetesen szervesen hatott 
egymásra: a domonkosok átvették a ferencesek állásfoglalását a szegénységgel 
kapcsolatban, hiszen Felismerték annak sikerét,51 a ferencesek pedig követték a 
domonkosokat az egyetemekre. A ferencesek szinte ösztönösen éreztek rá a 
társadalmi igényekre, s e megérzést aztán a domonkosok egy erős intellektuális 
magra támaszkodva vették át és használták fel. Ez utóbbiak a prédikáláshoz, és 
a tanításhoz igényelték a tudományos előfeltételek megszerzését, az előb
biek viszont az írás által, annak lényege, a m ondat helyes felfogása által, verbo 
paiiter et exemplo próbáltak hatni. A század vége az ő szellemi törekvéseik 
és eredményeik virágkora. A koldulórendek vezetésével, különösen a domon
kosokéval, a bevezetésben már említett következményeket hozó nagy harc alakult 
ki az egyetemeken. Iskoláik nyitva álltak a laikusok, a clericusok, és a szerzetesek 
előtt egyaránt. A vándorprédikálás és vándortanítás az ő mozgalmukhoz fű
ződik elsősorban; egy strassburgi rendtag szerint docemus populos, docemus praela- 
tos, docemus sapientes et insipientes, religiosos et seculares, clericos et laycos, nobiles et 
ignobiles, parvos et magnós.52 1259-ben a filozófiát a teológia előstúdiumának 
ismerték el. A domonkos kiképzés 9-10 évig tartott: Logicalia (2 év) és Naturalia 
(2év), 2 év Petrus Lombardus Sententia-kommentáíjainak53 volt szentelve, végül 
3-4 év teológia. Csak ezek után taníthatlak és prédikálhattak. Az orvosi, jogi és 
természettudományos stúdiumok tilosak voltak, a jogi tanulmányok Rayinundus 
de Pennaforte Summa de casibus című művére54 korlátozódtak. Párizsban 1217-ben

48 Pályafutásához ld. A.B. Emden: BiographicaJ Register of the University of Oxford to A.D. 1500. 
Oxford, 1957-59.1. 87. o. ld. még 40. jegyzet.

49 Ld. uo. III. 1604-1805. o. ld. még 40. jegyzet.
50 1 A.J.R.H.Moomuin: History of the Franciscan Order. Oxford, 1968.100, 131-132, 240-242. o.
51 Amikor a két rend vezetői 1218-ban Rómában találkoztak, Ferenc szervezete már egész Európában 

otthonra talált, Domonkos pedig még mindig egy kis csoport élén állt.
52 Ld. L. Pflegen Zűr Geschichte des Predigtwesens in Strassburg. Strassburg, 1907. 7. o.-tól.
53 Petrus Lombardus Libri IV. Sententiarum, A szentenciák négy könyve, más néven Négyeskönyv című műve

a korai skolasztika talán legjelentősebb alkotása. írója a párizsi székesegyházi iskola tanára, majd 
Párizs püspöke volt (meghalt 1160-ban). Alkalmazkodva az egyház támlásaihoz Abélard Sic et Non 
című művének módszerére támaszkodva foglalta össze a teológia lényegi anyagát. Jelentőségét mi 
sem mutatjajobban, mint hogy a középkor folyamán végig tankönyvként használták, és számtalan 
kommentárt szenteltek neki. Vő. Bánk J.: Kánoni jog. Budapest, 1960. 79. o., és Marcia L. Colith, 
Peter Lombard I-II. Leiden, New York, Köln, 1994. 33-77. o.

54 1230-ban IX. Gergely pápa (1227-1247) káplánjára és penílenciárusára, Raymundus de Pennafor
téra bízta egy egyetemes és teljes kánongyfijtemény szerkesztését. A szerző 1180 körül született 
Barcelonában, Bolognában tanult és tanított. 1222-ben a domonkos rend tagja lett. A pápai 
megbízatást négy év alatt teljesíti, ami hatalmas teljesítménynek tekinthető. 1238 és 1240 közölt a 
domonkosok generálisa, majd visszatér Spanyolországba, ahol 1275-ben meghalt. 1601-ben Vili. 
Kelemen szentté avatta. Ixl. bővebben Bánk: i.m. 187-190. o.
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telepedtek meg (1220-ban III. Honorius pápa külön megelégedését nyilvánította 
apárizsi egyetemnek a domonkosok befogadása alkalmából), Bolognában 1219- 

t,en alapítottak iskolát. 1224-ben a párizsi tanulmányi házukban több, mint 120 
testvér volt. Első professzorukat 1229-ben szerezték, a másodikat 1231-ben. AXIII. 
század közepéig mintegy 20 tanáruk működött Párizsban.55 1229 és 1236 között 
minden provinciából három diákot Párizsba küldtek, 1246-ban továbbmentek: az 
előbbi hárm on túl még négy m ehetett más főiskolákra (a diákok tanulmányi 
költségeit természetesen a rend állta). A négy provincia megszervezése után 
Kölnben, Bolognában, Montpellierben és Oxfordban generálstúdiuinokon vettek 
részt.56

A szerzetesek és az egyetemek közti viszony

I. A középkori egyetemek két legnagyobbikában, Párizsban és Oxfordban — ubi 
maximé viget stúdium  — a szerzeteseket — szentségük és aszketizmusuk okozta első 
elragadtatásban — jó l befogadták. A világi magisterek róluk alkotott véleményét 
Parmai Johannes tolmácsolja: servi, filii et discipuli.

Párizsban az újkeletű jövevények kedvező fogadtatása azonban gyorsan megvál
tozott. A leghevesebb összecsapások 1252 és 1290 között zajlottak, éspedig három 
periódusban: 1252-1259, 1265-1271, 1282-1290. A leghevesebb összeütközés a 
maga hirtelen kirobbanó, újszerű erejével az 1252-1259 között lezajló volt. Részt
vevői: a koldulórendi magisterek, a laikus magisterek döntő többsége, a pápaság, 
a francia király és a diákság.

A XIII. században az egyetemek legfontosabb alternatívái a koldulórendi 
stúdiumok voltak. Mint említettem, igen hamar iskolákat alapítottak Párizsban, 
Oxfordban és Cambridge-ben (azon három egyetem árnyékában, melyek egyedül 
voltak feljogosítva teológiai licentia ubique docendi kiadására!), az egyetemtől 
tanárokat, növendékeket vonva el a rend számára. Feltétlenül meg kell említeni 
viszont azt is, hogy a teológiai fakultásokon igen szívesen látták a jól képzett 
szerzetes-tanárokat, és ez a tendencia igazán a XIV. században erősödött meg, 
mikor egyre több egyetem kapta meg a teológiai fakultás indításának jogát, viszont 
a megfelelő tanárokkal nem rendelkeztek.

Az első két tanár, aki a párizsi domonkos stúdiumban, Saint Jacques-ban 
tanított, tulajdonképpen világi volt: Jean de St. Albans 1220 körül kezdi meg 
működését, éspedig III. Honorius pápának, a koldulórendiek jól ismert támoga
tójának a kérésére, és ő t Jean de St. Gilles követte 1225 körül. Saint Jacques 
tanárai nyilvánvalóan érezték, hogy státuszuk különbözik az egyetemi magistere- 
kétől, s midőn az utóbbiak 1229 márciusában elhagyták Párizst a sztrájkjogával 
élve, Jean de St. Gilles megtagadta a csatlakozást. A domonkos Roland de

55 lA H .  Denijle: Archív II. 171. o.-tól.
56 A domonkos neveléshez ld. még IV. A. Hinnebusdv. The History of ihe Domimcan Order. New York,

1973. voI.II.
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_ , t, . -„„„iá szétszóródás után kezdett múködm, m int mester.
. f í ^ l e t t ^ S ’elso domonkos magister. 1230-ban a teológiai fakultáson tizenkét 
katedrából kettőt domonkosok foglaltak el, viszont ezáltal egyértelműen az 
egyetemi tanárok testületébe tartoztak, és ennek megfelelően kellett volna 
eljárniuk minden esetben. A zökkenőmentes együttélés csak így lett volna 
lehetséges. Amiként domonkosok is részt vehettek az egyetemi oktatásban, 
ugyanúgy jelen lehettek nem-domonkos diákok a Saínt jacques-ban tartott lecüo- 
kon. A domonkos és ferences iskolák jelentős hasznot húzhattak a világi magiste- 
rek szétszóródásából, nagy befolyásra tehettek szert az egyetemeken.

A ferencesek iskolája57 Alexander o f Hales (+1245)58 csatlakozásával válhatott 
híressé, akit a ferences doktori székben tanítványai, valamennyien kiváló tudósok, 
követtek: Jean de La Rochelle, Odo Rigaud (+1275), William of Meliton (+kb. 
1260) és Szent Bonaventura (Giovanni di Fidanza, +1274).

II. A szembenállás lényege és a világi magisterek sérelmeinek alapjai a kö- 
vetkezőek. Nem lehet igazi értelmiségi az, aki nem kapta meg a nélkülözhetetlen 
alapfokú képzést a Szabad Művészetek Karán, aki számára nem létezik a létfenn
tartás mindennapos anyagi gondja, és akinek a szemében az egyetemi sztrájkjog 
nem jelen t kötelezettséget. A világi magisterek tehát az egyetemi statútum 
megsértésével, be nem tartásával vádolják szerzetesi — egyébként el nem ismert — 
kollégáikat. Ugyanis teológiai fokozatot szereztek, és oktattak anélkül, hogy 
megszerezték volna a “maitrise-es-arts" végzettségét. 1250-ben azt a jogot is 
megkapták a pápától, hogy a licentiát a teológiai kartól függetlenül, a Notre-Dame 
kancellárjától nyerhessék el. A statútumok által előírt egy katedra helyett kettőt 
követeltek maguknak és foglaltak el. És ami talán a legnagyobb botrányt kavarta, 
az az volt, hogy a szerzetesek kivonták magukat az egyetemi szolidaritás köteléké
ből, és mikor az egyetem sztrájkot tartott, ők akkor is megtartották előadásaikat, 
noha a sztrájk egyike azon jogoknak, amelyért az egyetem hosszú időkön át 
küzdött, és ami természetesen bennfoglaltatik a pápa által elismert statútumok
ban. Súlyos vád volt ezenfelül, hogy a szerzetesek tisztességtelen konkurenciával 
ártanak a világi magistereknek: a diákokat magukhoz édesgetik, sokakat szerzetesi 
pályára csábítanak,59 és minthogy koldulásból élnek, nem  fogadnak el pénzt a 
hallgatóiktól, amit egy állandó anyagi gondokkal küszködő világi nem engedhet

57 A párizsi ferences iskolát illetőleg ld. J.R.H. Moorman: A History... 131-133. o.
58 Ld. Southern: i.m. 364. o.
59 A kolduló barátok ellenségei sok történetben taglalták az e téren elkövetett bűneiket, s némelykor 

e történetek bizony nem voltak alaptalanok. IV. Ince például 1244. márciusában levelet intézett 
Torino főespereséhez, melyben elmondja, hogy As ti iskolamestere megjelent előtte, és a következő 
esetről számolt be: Amikor az iskolamester Vercelliben folytatta tanulmányait, szolgáit meguesztegeiték, 
hogy kábítószert tegyenek italába. Ez után bizonyos barátok rávették öt, csatlakozzék rendjükhöz, mondjon 
ki egy egyszerű “igen további beszédre ugyanis nem volt képes. Ez után magukhoz vették holmijait, letépték 
róla ruháját, és szerzetesi csuhába öltöztették. Már éppen azon a ponton voltak, hogy lonzúrdi nyírjanak 
fején, ám ő magához tért, megragadta az ollót, és támadóit kiűzte a házból A barátok, botránytól félve, 
visszaadták ingóságait; de az iskolamester a pápához fellebbezett, hogy kierőszakolt fogadalma alól oldja fe l  
ld. Southern: i.m. 361-362. o.
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meg magának,60 és egyúttal a szerzetesek támogatására sem számíthatnak a 
magasabb anyagi javadalmazásért folytatott harcokban.

A tanári fizetések, vagy inkább javadalmak igen eltérő és sokszínű képet 
mutatnak. Nem kívánok e témáról hosszabban írni, pusztán néhány észrevételre 
szorítkozom. A XII. századi iskolákban, mind Párizsban, mind pedig Bolognában 
a tanárok diákjaik által fizetett jövedelemből éltek, melyet vagy egyénre, vagy a 
csoportra szabva állapítottak meg, még alectio megkezdése előtt. Az egyház nem 
támogatta ezt a rendszert, quta scientia donum Dei ejt,61 melynek áruba bocsátása 
Simoniénak számít. A hagyományos katedrális iskolák ezért ajánlottak, legalábbis 
elméletben, ingyenes oktatást, s a mestereket praebenda adományozásával 
tartották fenn. A probléma növekedni látszott az egyetemek esetében. A tanárok 
dériem ként gyakran egyházi benefícium birtokosai is voltak, mivel a pápák így 
tartották megoldhatónak a problémát. Ugyanakkor egyes benefíciumok nem 
voltak kielégítőek, különösen sok, frissen végzett artista magister pedig nem is 
ju to tt hozzá. Ez volt a helyzet az orvosi és a jogi tanárokkal is a délebben fekvő 
egyetemeken. A régensek ezért lelkiismeretesen gyűjtötték össze a diákok által 
fizetett díjat, a collectál. Ezt azonban nem mindig fizették szívesen a diákok, és 
sosem tett ki hatalmas összeget. A XIII. század végétől azonban a diákoknak egyre 
magasabb összeget kellet fizetniük vizsgáik letételekor. A tanárok keservesen 
küzdöttek ajobb benefíciumokért, a magasabb vizsgadíjakért, és a colleeta pontos 
összeszedéséért. A tanárok elvi vitákat folytattak Arisztotelészre, a Bibliára és a 
római jogra támaszkodva arról, hogyjóllehet a tudomány isteni adomány, és ezért 
nem lehet pénz szerint értékelni, mégis a tanárok dolgoznak, és munkájuk 
érdemel valamilyen ellenszolgáltatást.

Az újonnan alakult egyetemek a biztos illetmény csalogató ígéretével próbálták 
a jo b b  tanárokat iskolájuk számára megszerezni. Ez történt például Nápolyban 
(1224), Vercelliben (1228), és Toulouse-ban (1229) is. Sok helyen maga a helyi 
egyház is bekapcsolódott ezekbe az alkudozásokba, főként mikor az egyes tanári 
illetmények tizedeken és más egyházi jövedelmeken alapultak. Másutt a város is 
jelentős kötelezettségeket vállalt.62 Ugyanakkor Franciaországban nem találunk 
a középkor vége előtt (először Avignonban 1479-ben) ilyen illetményekkel ellátott 
tanárokat, kivétel néhány új alapítás, melyeket a városok próbáltak ellátni.

Minden kedvezmény és segítség ellenére mind a tanárok, mind a diákok élete 
igen bizonytalan volt, a  legtöbben nem tudták létfenntartásukat fedezni. Ezt 
bizonyítja az a számtalan, már-már közhelyszámba menő levél, mely a scholares

60 Az egyetemi professzorok helyzetét illetően Id. Le Goff: 171-174. o., továbbá Hostiensis: i.m. cap. 7., 
RidderSymoens: i. m. 133-135,154-57,165-68.o., továbbá G-PasfiMasters’Salaires and StudentFees 
in the Médiáéval Universities’. in: Speculum, 7 (1932),}.Paquet: Salaires et prébendes des profess- 
seurs de l'université de Louvain au XVe siécle. Léopoldville, 1958.

61 Ld. Hostiensis: Summa Au reá, De Magistris rubrika bevezetője.
62 Vö. D.Zanetti: A  l’université de Pavie au XVe siécle: les salaires des professeurs. in: Annales ESC, 17

(1962).
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sanyarú helyzetét taglalja.63 Az intellektuális tevékenység, az értelmiségi 
státusz ezekben az időkben egyet jelentett a létbizonytalansággal, legalábbis 
ami azt a többséget illeti, amely nem tudott a tanítványaitól kapott díjazás
ból, ajándékokból megélni. Ebben a helyzetben jelentek meg egy merőben 
más és szinte “megváltó” életformát kínálva a koldulóbarátok. Róbert Bacon 
és Richard Rufus példája is bizonyítja, hogy milyen hatással volt ez a világi 
magisterekre.64

Kétségtelen, hogy a legtöbb vitát a koldulórendek reguláinak központi alappil
lére, a szegénység váltotta ki.65 A szegénység a ferences és domonkos barátoknál 
szükségszerűen hozta magával a koldulást; s ezen a ponton a legnagyobb az 
értelmiségi világi kollégák ellenállása. Szerintük ugyanis az ember csak saját 
munkájából élhet. Könnyűszerrel bebizonyítom — írja a  vitához csak később kapcso- 
lódójean de Meung—, sehol sem olvasható a Szentírásban, hogyJézus és az o tanítványai, 
messziJoldeket bejárván, alamizsnakenyéren éltek volna: épp ellenkezőleg, ahogy egykor a 
párizsi teológusok tanították, nem akartak koldulni ...Az egészséges férfinak — akár 
szerzetes, akár egyszerű istenfélő ha magának kell gondoskodnia a megélhetéséről, 
tulajdon két kezével kell megkeresnie a kenyérre valót ...A Szent Pál azt parancsolta az 
apostoloknak, hogy munkával szerezzék meg amire szükségük van; s amikor megtiltotta a 
koldulást, így szólt hozzájuk: keményen dolgozzatok meg minden betevőfalatért, és sohase 
vegyétek el a másét.6®

A  leghevesebb viták közepette egy világi magister, Guillaume de Saint-Amour67 68 
a fenti — bizton állíthatjuk, hogy súlyos — sérelmek hatása alatt Új idők veszélyei69 
című írásában kemény kirohanást intézett a koldulórendiek ellen, amiért is egy 
pápai ítélet nyomán, még ha a világi magisterek többsége mellé is állt, el kellett

63 Egy bizonyos Dávid mester, aki az 1170-es években Bolognában tanult, így ír: Képtelen vagyok elhagyni
Bolognát egy halom adósság miatt, ami rám nehezedik, és tönkretesz. (...) Járadékomból többel reméltem, 
és e várakozásom miatt többel költöttem, és tovább maradtam Bolognában, mint amit megengedhettem 
magamnak. A dolgok már általában így szoktak történni. In: F. Liverani: Spicilegium Liberianum, 1863, 
I, 627. o. ld. in: Southern: i.m. 343. o.

64 Az előbbi Párizsban szerezte meg a magister artimn címet, majd az oxfordshire-i Lower Heyford papi 
javadalma felének birtokosaként (ezt Eynsham apátságának köszönhette, valószínűleg azért 
kapta, mert családja bérlője volt az apátságnak) kezd tanítani Angliában. Anyagi kilátásai nem voltak 
túl fényesek, de kb. 1227-ben belépett a dominikánus rendbe, és ezzel minden gondja megoldódott, 
minden anyagi javadalamról hátrány nélkül lemondhatott, és biztos akadémiai pozícióra tett szert. 
Richard Rufus szintén a magister artium fokozat megszerzése után kezdett tanítani, és 1230 körül 
lett ferences, ami által pályafutása biztosítva volt, és jelentős karriert futott be, egész életét a 
teológia tanulmányozásának szentelve. Ld. még 24.,25. jegyzet.

65 Ld. Regula Bullata, c.4., 6.: Szigorúan megparancsolom az összes testvéreknek, hogy semmiképpen 
se fogadjanak el dénárokat, vagy pénzt, se közvetlenül, se közvetítő személy útján. (...) És mint zarándokok 
és jövevények, akik szegénységben és alázatosságban szolgálnak e világon az Úrnak, menjenek 
bizalommal alamizsnát gyűjteni, és nem kell szégyenkezniük, mert az Úr is szegénnyé lett értünk ezen 
a fildön.

66 Ld. Le Goff: i.m. 146-147. o.
67 Az ő és a többi párizsi (bölcsész) magister személyét, de főként a párizsi bölcsészfakultáson végzett 

munkásságát tekintve ld. P. Glorieux: La faculte des árts et ses maitres au XIII siécle. Paris, 1971.
68 Ld. P. Glorieux: Le conflit de 1252-1257 r la lumiére du Memoire de Guillaume de Saint-Amour. In:

Rech. de théol. anc. et médiév., 24 (1657). 363-372, o.
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hogy hagyja az egyetemet.69 IV. Ince pápa (1243-54) végül kénytelen volt elismerni 
a koldulórendiek statútumokat sértő túlkapásait, és 1254. november 20-án 
Etsi animarum kezdetű bullájában a két rend kiváltságait megnyirbálta. Ez volt az 
utolsó kísérlet arra, hogy a koldulórendeket az egyetemi testület keretein belül 
tartsák. De a korabeli koldulórendi kapcsolatok és befolyások mellett egy ilyen 
korlátozójellegű bulla nem lehetett hosszú életű: IV. Ince utóda, IV. Sándor (1254- 
61) — egyébként a ferencesek volt bíboros protektora — m ár 1254. december 22- 
én Nec insolitum kezdetű bullájával érvényteleníti elődje rendelkezését; 1255. 
áprilisában pedig kiadta Quasi lignum vitae bulláját, mellyel a koldulórendek 
teljesen a világi magisterek fölé kerekedtek.

A küzdelem hamarosan újra fellángolt, sokkal mérgesebb formákat öltve 
olyanok részvételével, m int az elbocsátott Guillaume de Saint-Amour, a költő 
Rutebeuf és a már idézett Jean de Meung (a Rózsarregényben). Olyan vádak érték 
a koldulóbarátokat, hogy jogtalanul bitorolják a papi funkciókat, tudniillik a 
gyóntatást és a temetést; hogy álszent cselekedeteikkel megtévesztenek minden
kit, és csak gazdagságot, hatalmat hajszolnak;70 legsúlyosabb vádjuk pedig az 
eretnekség volt.71

Azok a túlzások, és mértéktelen vádaskodások, szidalmak, melyek a koldulóren
dek hitelét akarták teljesen megrontani, méltó ellensúlyozást nyertek a skolasztika 
olyan nagyjaitól, mint a domonkos Aquinói Szt. Tamás (fl274), Gérard de 
Abeville (Guillaume de Saint-Amour utóda, jT272),72 vagy a ferences Szt. Bona- 
ventura etc.

A viszály tehát egyre csak mérgesedett, de a pápákkal szemben a világi magiste
rek tehetetlenek voltak,73 s Róma egyértelműen a kolduló barátok mellé állt,

69 IÁ, M.M.Dufeil: Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire Parisienne 1250-1259. 
Paris, 1972-

70 Vö. a Rózsa-regény híres Képmutatója, aki Ferences barát.
71 A vádlók szerint az “evangéliumi szegénység” eszménye ellenkezik a krisztusi tanítással, s jelentősen

károsítja az egyházat. Könnyért felhasználható volt még ellenük az, hogy főként a ferences renden 
belül nagy népszerűsége volt Joachim da Fiorc {cisztercita szerzetes) apokaliptikus próféciáinak, 
melyek az “új kor” eljövetelét éppen a vizsgált korra tették (kb. 1260-ra), amely korban egy új világ 
születik, éspedig a Lélek, a szegénység egyháza által. A ferences Gherardo da Borgo San Donnino 
Liber introduetorius in Evangélium Aetemum című művével (1254) lett ajoachimita tanok követőjévé, 
újabb alapot adva a világi oldalról jövő vádaknak. Ld. Le Go ff. 143-144. o. Továbbá: Christine 
Thouzellier. Hércsie et pauvrelé f la fin du XII et au débuí du XIII siécle. In: Études sur l’histoire 
de la pauvreté. Paris, 1974. 371-388. o. vö. C. XXIV, q 3,c 26.

72 Idem est pmprium et commune: proprium quoad domínium veipotestatem dispensandi, commune qiUa alii: 
communicandum lempore necessilalis. Vö. Philippe Grand: Gérard d’Abeville et la pauvreté volon- 
taire. in: Études sur i’histoire... 389-411. o., továbbá: P. Glorieux: Pour une édition de Gérard 
d’Abeville. in: Recherches de théologie ancienne et médiévale, IX. 1937.

73 Az 1290. évi párizsi zsinaton Benedetto Gaetani pápai legátus ( a későbbi VIII. Bonifác) többek közt 
ezen szavakat vágta a jelenlevő párizsi magisterek szemébe: „Ezek a magisterek azt képzelik magukról, 
hogy hatalmas tudósi hírnévnek örvendenek előttünk. Épp ellenkezőleg: az a véleményünk, hogy az ostobák 
között is ők a legmlobábbak, ők, akik méreggel fertőzték meg tanításukat, saját személyüket, sőt az egész 
világot...Semmiképp sem tűrhetjük el, hogy a mesterek holmi körmönfont okoskodásra támaszkodva bármily, 
Szentszék által kiadott privilégium megsemmisítésére törekedjenek. ” Ld. Le Goff: i.m. 147-148. o.
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elégtételt szolgáltatva ezzel hűséges munkatársainak, és magához láncolva a 
folyton változásokat eszközlő világi magistereket. A király, IX. (Szt.) Lajos — kinek 
gyóntatója ferences volt—egyetértett ezzel a rendezéssel;74 a diákok a koldulóren
di személyek és tanítások bűvöletében vonakodtak egyértelműen állást foglalni.

III. Oxfordban a regulares és saeculares közti harmónia hosszabb ideig maradt 
meg.75 A domonkosok körül sem tört ki viszály, és a ferencesek is laikus teológiai 
tanárokat alakalmaztak konvent-iskoláikban a lecturákhoz.76 Az illusztris Grosso 
teste ( f i  253} volt az első, és talán a legfontosabb világi magister, aki a ferences 
iskolában előadásokat tartott (1230-1235).77

A domonkosok első magisterüket 1229-30 körül szerezték Róbert Bacon 
( f i 248) belépésével, és a domonkos iskola az ő személyén keresztül kezdett 
beépülni az egyetemi szervezetbe. Világosan látszik, hogy mind a párizsi, mind 
pedig az oxfordi egyetemen ugyanaz a folyamat játszódott le: az egyetem gondos
kodott magisterekről a koldulórendi iskolák számára, így azok igen hamar ki 
tudtak nevelni egy önálló tanárgárdát maguknak, melynek tagjai a m ár említett 
kettős státuszban működtek.

Oxfordot a XIJI. században — mint említettem — csak átmenetileg csapta meg 
annak a viharnak a szele, amely Párizst oly sok éven át két táborra szakítva 
tartotta.78 I251-52-ben, néhány hétttel a párizsi egyetem első szerzetesek ellen 
szóló statútumának bevezetése után, találunk egy, apárizsihoz hasonló statútumot 
Oxfordban is, hasonlóan általános intenciókkal a szerzetesi doctorok sokszorozó
dó számának korlátozására, valamint a szerzetesi tanárok feletti egyetemi kontroll 
érvényesítése végett. Mint a párizsi statútum, ez is megkövetelte a teológiai 
tanulmányokat kezdő diáktól, hogy rendelkezzék az “Artes” kar végzettségével. A 
párizsi statútum további részeit más módon érvényesítették. A szerzetesi doctorok 
számának korlátozása helyett tehát megtiltotta azon férfiak képzését a teológiai 
karon, akik elébb nem szereztek magisteri (!) fokozatot az “Artes”-en. Ez az irat 
egyszersmind előírta azt is, hogy a hallgatók tegyenek esküt az egyetemi statútu
moknak való engedelmességre, ami az egyik legkeményebb pontja volt a két fél 
közti szócsatáknak. Egy tekintetben azonban a két statútum pontjai eltérőek 
voltak. A párizsi a teológiai fakultásról rendelkezett, és a saeculares teológusokat 
kívánta megvédeni törekvő koldulórendi társaik versenyétől. Oxfordban ezzel 
szemben kevés nyoma van a koldulórendiek iránti ellenszenvnek.79 Az oxfordi

74 Rutebeuf a király szemére is hányja, hogy játékszer a koldülóbarátok kezében, nem védte meg az 
egyetem jogait királysága számára.

75 Ld. bővebben: WJ.Courtenay: Schools and Schoiars in Fourteenth-Century England. Prínceton, 
1987.56-77. o.

76 Vö. Ment. Francisc., 37-39, 550. o.
77 Vő. A.G.Liltle: The Franciscan School at Oxford in the Thirteenth Century. in: Archívum 

Franciscanum Historicum. 19 (1926). 803-874. o ., továbbá.- R. W.Southem: Róbert Grosseteste: The 
Growth of an English Mind in Medieval Europe. Oxford/New York, 1986.

78 Ld. Rashdall: i.m. vol.lll. 70-74. o.; M.W.Sheekan: The Religious Orders 1220-1370. in: History of 
Oxford .204-208. o.

79 Vő. Mon. Francisc., 338., 346. o. és köv.
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statútum magáról az egyetemről rendelkezett, és az “Artes” fakultás féltékenysége 
inspirálta saját autoritása megvédése végett, és azon stúdiumok végett, melyeknek 
Ő volt a gyámja. A statútum tehát nem érint például olyan embereket, akik a 
bölcsészfakultás elvégzése után léptek be valamely szerzetesrendbe. De a szerze
tesek, jóllehet kijelentették, hogy novíciusaiknak filozófiai képzést nyújtanak saját 
iskoláikban, alapelveikkel inkonzisztensnek ítélték, hogy fokozatot szerezzenek 
“világi vonalon” is. A laikus egyetemi oktatók véleménye szerint a filozófia 
tanulmányozása elengedheteüen és lényegi bevezetés volt az isteni tudományhoz, 
a teológiához. így ha valaki a teológia tanulmányozására adta a fejét, az hajlamos 
lehetett több fontosságot tulajdonítani Petrus Lombardus szentenciakommentár
jának, mint a Bibliának,80 továbbá nagyobb figyelmet fordítani a filozófiai 
distinctiókra, a Szentháromság doktrínájára, vagy az angyali lét pszichológiájára, 
amelyekben oly nagy kedvét lelte, mint egy artista.81 Az “Artes” világi mesterei 
nem voltak hajlandók megengedni, hogy bárki teológiát tanuljon megfelelő 
filozófiai képzettség nélkül, s nem fogadtak semmi ilyen jellegű végzettséget, 
hacsak nem az ő fakultásuk tekintélyes mestereinél szerezték. Nem csoda, hogy ez 
az egész ügy akkor pattant ki, amikor a világi magisterek megszűntek működni a 
koldulórendi iskolákban, mivel, mint már említettem, kinevelték a maguk tanári 
gárdáját, ami nemcsak a szerzetesi iskolákban, hanem az egyetemeken is kemény 
rivalizáláshoz vezetett.

A szerzetesek kedvező befogadásának megfelelően az ilyen kezdeti döntéseket 
az oxfordi barátok ellenszegülés nélkül elfogadták, és az egyetem valamint a 
szerzetesek közti jó  viszonyt csak a későbbi statútumok zavarták meg.82 Nagyobb 
zavart Thoinas of York (fl260) teológiai fokozatának megszerzése okozott, 
melyet, a világi magisterek nem akartak legitimnek tekinteni a fenti okok miatt.83 
A ferencesek sem tétlenkedtek: az 1279-es, majd az 1292-es rendi nagykáptalanon 
kimondták, hogy világi diákoknak nem szabad filozófiai lectiókon részt venniük 
iskoláikban.84 Az elkerülhetetlen konfliktus a következő század elején tört ki. 
1303-tól az egyetem statútumok sorát adta ki teljes egyértelműséggel a kellemet
lenkedő koldulórendiek ellen, különösen az örök-harcos domonkosok ellen. Az 
1303-as évben az egyetem keresztülvitte, hogy a domonkosok és a minorita 
barátok kénytelenek voltak a csendes, nyugodt folyópartról, ahol prédikációikat

80 E témához Id.J.S.fíretver. Q utl livre scrvail ele base á fenscignement des Mait.res á 1’Unrversité c. cikke. 
In: RevueThomistc, 1894. 149-61. o.

81 Éppen a koldulórendi R. Bacon mondta, hogy a bibliai lector mendkal horam tegendi secundum quod 
piacét lectori Sententiamm. Ial. in: Opp. Inedita,(cd. j.S.Brewer) 329. o.

82 Lri. Collectanea (O.H.S.), 256. o.
83 Gérard de Abeville ennek kapcsán így írt: Ctmlra hunc errorem.rogatus ea que a fímgislris meis audiui 

el a sanctis ecclesie doctoribus secundum ingmii meiparuilalem colligm ponti in quatemis redegi, non mea 
imprudenler ingerem, séd sapientium examinalioni tradevs, non inverecurtde publimns, séd iudicio 
eorumdem, sicut michi testes existunt, reseuans. Id, in: l,iber Apologelkm avagy Apologetycon itt: Études 
sur 1’ histoire de la pauvreté. Paris, 1974. 417. o.

84 Vö. M.Bieh!:. Dorumenta-Statuta generalia ordinis edita in capitulis generalibus celebratis Narbo- 
nae... in: Archívum Franciscanum Históriáim. 34 (1941), 76. o.
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tartották, átköltözni a központibb fekvésű, zajosabb és kényelmetlenebb St. Mary. 
be. 1310-ben a teológiai disputattokat, mely minden magister iskolájában megren
dezésre került, m ár az egyetemi templomban kellett tartani. Ez az intézkedés 
valóban a szerzetesek ellen irányult, mivel a minoriták vagy a “prédikálok”, szokás 
szerint, egy-egy nagy, és jól megépített iskolát kértek kölcsön, vagy béreltek ki erre 
acélra. Egy kicsivel később (1310-11) a szerzetesektől megkívánták az egyetemen, 
hogy szerezzenek baccalaureusi fokozatot, ami nélkül Biblia-lecturákat nem 
tarthattak, még elöljáróik engedélyével sem. A teológiai baccalaureatus megszer
zése a szentenciakommentár olvasása által, ami egyúttal a filozófiai képzettséget 
is megkövetelte, súlyosan nehezedett a teológiai képzésben résztvevő koldulóren
diek válára, akik prédikáló és lelkipásztori feladataik teljesítéséhez inkább törőd
tek a bibliai szövegmagyarázatokkal, mint a praktikus preparációkkal. Az egyetemi 
statútum, ami ellen nem ok nélkül harcoltak, irracionális volt, főleg m ert sok 
egyszerű rendtag alkalmas volt a Biblia olvasására, és alapvető átadására, de már 
kevésbé volt alkalmas a skolasztikus teológia kuszaságaival megbirkózni; jóllehet 
azegyetemjoggal látta úgy, hogy az ilyen tanítás a tévedések tetjedéséhez vezethet.

Ezen formális, testületi támadásokon kívül a szerzeteseket — a statútumok 
szigorúbb végrehajtására és nem egyszer ostoba vádaskodásokra támaszkodva — 
az egyetemeken kivívott pozícióikban is ostromolni kezdték a világi magisterek, 
főként egyéni kiváltságaik miatt. Kezdték megtagadni a “kegyes felmentést” a 
bölcsészkari fokozat megszerzésének kötelezettsége alól, s egyetlen egyéni magis
ter is megakadályozhatta a felmentés megadását azon interpretációnak megfele
lően, melyet az egyetem a statútum fölé helyezett. A statútumok kezdték megkö
vetelni, hogy ajelölt a teológiai fokozatok megszerzéséhez a fakultás valamennyi 
magisterénél dispután vegyen részt, és ezeken a világi magisterek egyre-másra 
tagadták meg a hozzájárulást a szerzetesek előmeneteléhez. Végezetül az egyetem 
nemcsak, hogy megkívánta az esküt a statútumok iránti engedelmességre, ami 
nélkül egy fokozat sem volt elnyerhető, hanem már tanító magisterektől is 
megkívánta, hogy esküt tegyenek le az új statútumokra. És mikor egy domonkos 
barát, Hugh of Sutton ezt megtagadta, kiűzték az egyetemről.85 Végül, hogy a 
dolgot végképp elintézettnek tekinthessék, az egyetem kiközösíttette a rebellis 
szerzeteseket a canterbury-i érsek által, ami kicsinyes zaklatások sorának tette ki 
a barátokat. A saeculares magisterek ellenük prédikáltak a szószékeken; a regula- 
res szó- és gyóntatószékeit, iskoláit kezdték elkerülni a diákok és a városi nép is. 
Az emberek, féltek velük beszélni, pénzt vagy élelmet adni nekik, a jogászok 
képviselőikként fellépni. A szerzetesek állítása szerint még saját diákjaikat is 
elragadta a becsmérlésnek ez a hirtelen támadt vihara, és menekülésszerűen 
rohantak el konvenrjeiktől; azok is, akiket szükséges létükre emlékeztettek, a jó  
hírnévre és a színlelt barátságra, mind elmentek tőlük.86 A koldulórendeket azon

85 Hugh of Sutton (de Suctona) Hugh of Dutton-ként vagy Dytton (de Ductona)-ként ismert; Id. 
Collectanea (O.H.S.), 219. o.

86 Ld. Collectanea, 217-287, 256-261. o.
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a két ponton érte támadás, ami működésüknek fő alapjait, támaszait adta: a 
tanításban, és a városban a polgárok — igaz, nem végleges — elfordulása által.

IV. Más egyetemeken, így Montpellier-ben és Bolognában a szerzetesek vezette 
studia generalia hosszú ideig mintegy teológiai fakultásként működtek, amíg 
ténylegesen el nem ismerték őket annak. Erfurtban és Kölnben a koldulórendi 
studia generalia fontosabbak voltak, mint a száz évvel korábban alapított egyete
mek- (Ezeken a helyeken, továbbá Becsben és Prágában a domonkos, ferences, 
ágostonos és karmelita stúdiumok beépültek az egyetem teológiai fakultásába, és 
a rendi magisterek, mint például Nikolaus Laun, Albert von Döberln ésjohannes 
Retz álltak elsőként élükön.87) Itáliában a szerzetesek gyakorlatilag monopolizál
ták a teológiai oktatást, így Nápolyban, Firenzében, Pisában, Perugiáhan, Bolog
nában etc. A barátok nagy mozgékonyságának köszönhetően itt is eleven kapcso
lat alakult ki a stúdiumok és az egyetemek között.

Befejezés

Megoldás a vitában nem született és nem is születhetett. Mint az a fentiekből 
kitűnik, a viszálykodók nézetei, érdekei annyira szembenálltak egymással, hogy 
mindkét felet kielégítő kompromisszum nem alakulhatott ki. A pápaság továbbra 
is támogatta a koldulórendeket, és mindvégig maga mellett tartotta a jogaikért 
küzdő saeculares magistereket is. Mindenesetre a XIII. században számtalan nézet 
született pro és contra. Hostiensis álláspontja tökéletesen megfelel a dolgozat 
második felében vázolt állapotoknak, s remek alapot szolgáltat a koldulórendi 
törekvések megindoklásához. Mindkét nézet hordozza a maga igazságát, s hogy 
melyik tudott győzedelmeskedni, az jelentősen fügött attól, hogy a pápa melyik 
irányzatot értékelte politikája számára gyümölcsözőbbnek. Bizonyos, hogy a 
tudományok első céljának a salus animarum felé tartó ú t egyengetését tartották. Es 
ha ez szerzetesi tanárok segítségével könyebben ment, akkor helyet kellett nekik 
szorítani. Apublica utiiitas utóbb az egész viszályt más mederbe terelte: a XIV. és 
XV. században, mikor az egyetemek úgynevezett nemzeti egyetemekké váltak, és 
az elszaporodó teológiai fakultások minden tanárt válogatás nélkül felszippantot
tak, az ilyen jellegű vita már értelmetlenné vált. A koldulórendek megítélése is 
megváltozott. A korábban oly rikító sajátosságaik tompultak, és a társadalom új 
igényekkel ostromolta az egyházat. Az ostromlott egyház védői, milites Christi, a 
jezsuiták lettek. Velük az oktatás is merőben más színezetet kapott, az űj renddel 
és környezetükkel dolgozatom kereteit meghaladó új viták és küzdelmek születtek.

87 Vő. RidderSymoens: i.m. 35-37. o.
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