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Papp Attila

A Santiago de Compostella-i zarándokút
gazdasági vonatkozásai (11-13. század)*
I. Bevezetés
„A zarándokokat, a szegényeket és u
gazdagokat, akik Santiagóba mennek,
vagy onnan jönnek, egyaránt irgalmasan
kell fogadni. Bárki is fogadja őket, szor
galmasan lássa őket vendégül, mert
nemcsak Szent Jakabot látja vendégül,
hanem az Urat is, az ő szavai szerint, amit
az Evangéliumban mondott: Aki titeket
befogad, engem fogad be."
Liber Sancti Iacobi1

d e C o m p o s t e l l á b a 2 a 9. század óta zarándokoltak a hívők, hogy
eljussanak Szent Jakab apostol sójához, hogy „kövessék az Urat, tiszteljék a
Szenteket, shogy mindezt megtehessék, elhagyják a lakóhelyeiket, feleségüket, házaikat
és mindenüket és idegenföldekenjárnak (...) keresve a Szenteket. Mások, m int a magyar
Krizsafánfia Lőrinc, aki m iután „legalább háromszázötven személyt gyilkolt meg jog
ellenesen" bűnbánatot gyakorolni indul „pusztán lelkiismeretétől vezérelve ” Rómába,
majd onnan gyalog, „noha kitűnő lovakon szokott utazni”, Compostellába.4Többeket,
a n t ia g o

S

* A tanulmány rövidített változata annak az 1999 tavaszi félévben készült szakdolgozatnak,
amelynek témavezetője Nagy Balázs adjunktus volt.
1 U guide du pélerin de Sainl jacques de Compostelle - Liter peregnnationis. Ed.: V ielliard , Jeanne.
Mácon, Imprimerie Protat Fréres, 19694. (Mácon, 19381.} 122. (Kétnyelvű kiadás) - A
Zarándokkalauznak is hívott mű a továbbiakban: Liber...
2 A város hivatalos spanyol neve Santiago de Compostela, a dolgozatban azonban a magyar
nyelvű szakirodalomban inkább meghonosodott latinos Santiago de Compostella formát
használom,
3
por seguir a Diós e honrrar los Santos, e por sabor de fazer esto, estranansen de sus logares, e de
sus mugeres, e de sus ccasus, e de lodo lo qae han, e uan por lierras ajenas, lazerando los cuerpos, o
despemiimdo losaueres, buscando los santos.’’ A lfonso X, el Sabio: I/is Partidas, I. xxiv. Madrid,
1889. (A továbbiakban: Los Partidas.)
4 Krizsafánfia György látomásai. In: Tar Lőrinc pokoljárása. Szerk.: V. K ovács Sándor.
Budapest, Szépirodalmi, 1985. (Magyar ritkaságok) lö. és 45. (A továbbiakban: Tar Lőrinc
pokoljárása.)
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m iként T ar Lőrincet is, a vallási okok mellett a kalandvágy is motivált: „... lelki
buzgalmától indíttatva elhatározta hogy ellátogat Compostella-i Szent Jakab szentélyébe
(•••) és lelkének ama gyönyörűséges szándékától vezettetve, hogy vitézi tettekben gyakorolja
magát, s azokban gyarapodjék, fel kívánja keresni földkerekség különböző vidékeit is...”5
Voltak azonban olyanok is, akik, miként Bölcs Alfonz úja, még a megelőzőnél is
világiasabb okokból indultak útnak: „pénz szerzésének szándékával. ”6

A felhasznált források és szakirodalom

A Santiago de Compostella-i zarándoklatok gazdasági hatását többféle, bőséges
forráscsoportból lehet kutatni. A spanyol területek „történelmi szerencséje”, hogy
nagy számban m aradtak fenn középkori írott források. A Compostellával és a
zarándoklatokkal foglalkozó történeti irodalom is igen gazdag. A zarándoklatok
gazdasági vonatkozásaival azonban kevesen foglalkoztak. Jósé Luis M artin
sajnálkozik azon, hogy a compostellai kereskedelemről nem készült átfogó ta
nulmány.7
A zarándoklathoz kapcsolódó kereskedelemről és a kereskedőkjogi helyzeté
ről sok elsődleges forrás áll rendelkezésre. Az Ibériai-félsziget uralkodói tör
vényekben szabályozták a kereskedők és a zarándokok jogállását. Ilyen a X. Alfonz
törvényhozó ténykedését összegyűjtő Partidas, ami az általam felhasznált egyik
legfontosabb forrásmunka volt. A zarándokok jogi helyzetéről a városi kiváltsá
gok is bő tájékoztatást nyújtanak.8A francia úton található hágók és egyéb adósze
dő helyek jegyzékeit is részben kiadták.9A zarándoklatra vonatkozó legfontosabb
okleveles forrásokat a Los peregrinaciones a Santiago de Compostela című monográfia
harm adik kötetébe gyűjtötték össze.10
A 12. században egy, a zarándokok tájékoztatását szolgáló, gyakorlati tanácsokat
tartalmazó „útikönyv” is készült számukra, a Codex Calixtinus.11A könyvet való5 Tar Lőrinc pokoljárása. 224-225.
6 Las Partidas. I. tit.8., 27.tv.
7 M artín , Jósé Luis: Transformaciones económicas y sociales. In: História de Espana. Madrid,
Editorial História 16, 1990.
8 Fuerode Estelin, §34. Ed.: L acarra, Jósé Maria: A.H.D.Í, tomo IV. 1927.; L ópez F erreiro ,
Antonio; Fneros municipales de Santiago y su tierra. Madrid, 1974.
9 C astro : Unos aranceles de aduanas dél siglo XIII. In: Revista de Filológia Espanola, 8.
(1921) 1-40.; G rabas Grocin - C armen , Maria: Peaje de Pamplona (1354). In: Prinápe de
Viana, 182. (1987) 789-844.; L lansó San J uan , Joaquin; Peaje de Pamplona (1362). In:
Prinápe de Viana, 181. (1987) 331-385.
10 V ázquez de P arga, Luis - Lacarra, Jósé Maria- U ria Riu, Juan: Las peregrinaciones a Santiago
de Compostela III. - Documentos y textos. Madrid, 1948, (1992) (A továbbiakban: Documentos
y textos.)
11 M oralejo , A. - T orres , C. - F e o , J.: Liber Sancti Iacobi - Codex Calixtinus. Santiago de
Compostela, Ed. CSIC-Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1951.; B ravó Lozano , M.

színűleg II. Callixtus pápa kérésére és közreműködésével írták. A Liber Sancti
/űco&nakis nevezett gyűjtemény ötödik kötete maga a tanácsokat adó „útikönyv”,
a lÁber peregnnatwnis, amit Zarándokkalauznak is neveztek. Később, a 18. századig
hasonló gyakorlati céllal hetvennégy könyv íródott.12Ebben az itinerárium ban
rengeteg utalás található a zarándok m indennapi életére, kötelességeire. Az
utazónak adott hasznos tanácsok pedig sok, a zarándoklathoz kapcsolódó gazda
sági tevékenységre világítanak rá.
A Santiago de Compostella-i kereskedelemmel foglalkozó első tanulmány az
agáttárgyak forgalmával behatóan foglalkozó Catálogo de azabaches compostelanos
(Compostellai agáttárgyak jegyzéke) volt.13Ezután je le n t m eg Antonio López
Ferreiro História de la SA.M . iglesia de Santiago de Compostela című tizenegy köte
tes monográfiája, amely több későbbi tanulmány alapjául is szolgált.14A López
Ferreiro összegyűjtötte adatok és forrásai, koncepciójának elavultsága ellenére,
máig is használhatóak. Főleg rá épül González Sologasitua Injluenaa económica de
lasperegrinaciones a Compostela (A compostellai zarándokok gazdasági hatása) című
tanulmánya.15
1948-ban je le n t meg Vázquez de Parga, Jósé Maria Lacarra és Ju an Uría Riu
tollából a háromkötetes Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Zarándoklatok
Santiago de Compostellába}.16Egyes apróbb tévedésektől eltekintve ez a legjobb
monográfia, amit a spanyolországi zarándoklatokról írtak. A monográfia harm a
dik kötete a zarándoklatra vonatkozó, addig kiadatlan okleveles forrásokat gyűjti
össze, Az újabb, Santiago de Compostellával foglalkozó monográfiák jórészt Parga,
Lacarra és Uría megállapításait veszik át. Közülük fontos kiemelni a zarándoklatok
szimbólumait vizsgáló m unkát Las romerías -peregrinacionesy sus símbolos (Búcsúk,
zarándoklatok és szibólumaik)José Ramón Marino Ferro tollából.l7A középkori
zarándoklatokról általában ad áttekintő képet Sigal Isten vándorai című könyve.18

12
13
14
15
16
17
18

(trad., ed.}: Guía dél peregrino medieval Codex Calixlinus. Sahagún, Centro de Estudios
Camino Santiago, 19919. (19891)
Díaz y D íaz, M. C.; El códtce calixtino de la Caledral de Santiago- Santiago de Compostela,
1988. 4. és 77-98.
O sma, D. G. J.: Catálogo de azabaches compostelanos. Madrid, 1916.
L ópez F erreiro , Antonio: História de la S.A.M. iglésia de Santiago de Compostela, I-XI. Santiago
de Compostela, 1898-1909.
G onzai.es S o i -asaguita, Benigno: íníluencía económica de las peregrinaciones a Compostela.
In: Economía Espanola, (1934) n'13. 77-93.; n°14. 39-57.
F arka - I-ACARRa - U ría : Las peregrinaciones a Santiago de Compostela / - / / /. Madrid, 1948.
(1992) (A továbbiakban; Las peregrinaciones...)
M arino F erro , Jósé Ramón: Las ramerías/peregrinacianesy sus símbolos. Vigo, Edicións Xerais
de Galícia, 1987.
S igal, André: Isten vándorai. Budapest, Gondolat, 1989.

39

Lacarráék munkája után, noha nagy számban írtak a Santiago de Compostella-i
zarándoklatokról, gazdasági vonatkozásaikról csak egy-egy cikk született.19A
vendéglátáshoz kapcsolható legfontosabbak a Leónban 1989-ben m egrendezett
El Cammo de Santiago, la hospiialidad rmmásticay las peregnnaaones című konferencián
hangzottak el.20
A városok fejlődését Kasztíliában és Leónban a legjobban, Gautier Dalché tekinti
át a História urbana de León y Castilla en la Edad Media (s. IX -X III) [Kasztília és
León városi fejlődése a középkorban (9-12. század)] című könyvében.21
Magával a compostellai zarándoklattal bőséges szakirodalom foglalkozik. Az
első részletes bibliográfiát P a rg a - Lacarra - Uria kötetében jelen t meg, ami 1949ig gyűjtötte össze a compostellai zarándoklatokkal foglalkozó szakirodalmat. A
Compostellanum és a Cuadernos dél Camino de Santiago (A Szent Jakab-út füzetei)
című folyóiratok csak a zarándoklatokkal kapcsolatos cikkeket közölnek. Az
előbbiben rendszeres bibliográfiai tájékoztatást nyújtanak a legújabb ta 
nulmányokról.22Ugyancsak bő bibliográfiai tájékoztatást nyújt Lopetegui, vala
m int Miranda García, illetve Munoz és García munkája.23
Magyarországon a compostellai zarándoklatoknak eddig jórészt a hungarica
vonatkozásait vizsgálták. Az első magyar hispanisták, Fraknói Vilmos, Aldássy An
tal, Körösi Albin inkább az ibériai-félszigeti és magyar uralkodók dinasztikus
kapcsolataival foglalkoztak, elsősorban II. András lányának, Jolántának I. (Hó
dító) Jakabbal kötött házasságát vizsgálva.24
19 M iranda G arcía , Permin: Bibliográfia dél Camino de Santiago (1942-1992). Pamplona,
Iberdola-Gobiemo de Navarra, 1992.; H erreros L o peteg u i , Susana: Viajeros, peregrinos,
mercaderes en el occidente medieval. In: Viajeros, peregrinos, mercaderes en el occidenle
medieval. Actas de la XVIII. jomada de Estudios Medievales de Estella, 22-26 dejulio de 1991.
Estella, Gobierno de Navarra, 1992. 271-341,; G arcía , Palma - M u n o z , Yribarren:
Bibliográfia sobre el Cammo de Santiago. Madrid, Concejo Jacobeo, 1995.
20 El Camino de Santiago - La kospitalidad monástica y las peregriruiciones. Ed.: S antiago -O tf .ro ,
Horacio. Salamanca, junta de Castilla y León, 1992,
2 1 D alché , Gautier
História urbana de León y Castilla en la Edad Media (s. IX-XIII). Madrid,
19892.
22 Compostellanum 19, (1971) 575-736.; 28. (1983) 433.
23 Lásd a 19, jegyzetet!
24 K ro pf Lajos: Árpádházi Jolán, Aragón királynője. In: Századok, 12, (1879) 221-224.;
T hallóczy Lajos: Árpádházi Jolán, Aragón királynője. In: Századok, 12. (1879) 577-592.;
B kachfeld , Olivér: Violául d ’Hungria.rema de Aragón. Barcelona, 1942. (magyarul: B rachfeld
F. Olivér: Árpádházi Jolánta, Aragónia királynéja. Szeged, 1992.); V ajay Szabolcs: Dominae
reginae milítes- Árpádházi Jolán magyarjai Valencia visszavételében. In: Mályusz Elemér
Emlékkönyv. Szerk,: H. B alázs Éva. Budapest, Gondolat, 1984. 359-414.; K ö r ö si Albin-ifi
Magna Charta, La Bula Aurea y los privilegios de Aragón y el tus resistendi en la Edad Media.
Palma de Mallorca, 1932. - Ugyancsak sokat foglalkoztak a házasság hatásával a katalán
népballadákra. Lásd például; B rachfeld Olivér: Magyar vonatkozások a katalán irodalomban
és népballadában. Budapest, 1930.

Compostelláról, a zarándoklatok történetéről azonban Magyarországon keveset
írtak. Az első cikket ebben a tém ában Holik Floris jelentette meg Párizsban.25Ezt
a m unkát Vásquez de Parga, Jósé Maria Lacarra és Uria Riu is felhasználta mo
nográfiájában.26Cikkében Holik a Szent Jakab mondakörből eredezteti a magyarországi László-legendát, komoly egyezéseket mutatva ki közöttük. Állításával
Horváth Cyrill szállt vitába Középkori László legendáink eredetéről című cikkében,
ahol cáfolni igyekezett Holik állításait.27
Egyes munkákban ezután is említenek Compostellába zarándokoló magyarokat,
de külön ennek a tém ának szentelt cikk nem jelen t meg a század második feléig.
Pásztor Lajos sorolt fel erdélyi, szászföldi Compostella-alapítványokat és említ meg
egyes magyar zarándokokat.28AJakab-kultusz megjelenéséről Magyarországon
1942-ben adtak ki egy inkább régészeti jellegű tanulmányt, amely a Pécs melletti
Jakab-hegyi pálos kolostor történetével foglalkozott.29 Bogyaí Tam ás és Bálint
Sándor tették közzé a legtöbb, témába vágó ad ato t30Később Anderle Ádám foglalta
össze a korábbi eredményeket és idézett több magyar zarándokra vonatkozó spanyol
forrást, főleg Parga - Lacarra - Uria munkáját és annak dokum entum ait használ
va.31 Hasonló témával foglalkozik Rónai Zoltán is, aki néhány újabb magyar
zarándokot talált, és kitért, Bogyai Tamás nyomán, a történelmi Magyarországon
található Szent Jakab-patrocinium okra.32 Ugyanezzel a témával foglalkozott
korábban Mikey Sándor is. M egállapításuk szerint Magyarországon több tem e

25 H olik Flóris: St. Jacques de Compostelle el St. Ladislas d’Hongrie. In: Revue des Etudes
Hongroises el Fina-Hongroises, (1923) 36-55. (magyarul: Szent László mondáink és
Compostella-Í Szent Jakab. In: Katholikus Szemle, 1923.)
26 Los pereg~mwaon.es... I. 73,
27 H orváth Cyrill: Középkori László legendáink eredetéről. In: Irodalomtudományi Közlöny,
(1928) 22-56, 161-181.
28 Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élele a Jagellók korában. Budapest, 1940.
29 G osztqnyi Gyula: A mecseki Jakabhegy halstatti földvára és pálos kolostora. In: Technika,
(1942) 1. sz. 24-25.
30 B álint Sándor: Compostella és hazánk, Jakab apostol tisztelete a régi Magyarországon.
In: Régi és új liturgia világából. Szerk.: S zennyay András. Budapest, 1975., majd B álin t
Sándor: Ünnepi kalendárium. Budapest, 1977. II. 77-88.
3 1 A nderle Ádám: Kalandozók és zarándokok. Magyar témák a középkori spanyol történelemben.
Historiográfiai vázlat. Szeged, 1992. 25-35.; A nderle Ádám: Húngaros en el Camino de
Santiago. In: Acta Universitatis Szegediensű de József Attila Nominate, Acta Hispanica, Tóm.
II. (1997) 3 -7 .-Ugyancsak magyar zarándokokkal foglalkozik, néhány újabb példát említ
ve P app Attila Peregrinos húngaros című cikke, Cuademos dél Camino de Santiago, (1993) 4.
sz. 53.
32 R ónai Zoltán: Compostela és a magyarok. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 7:3-4, 1124. és uő.: Santiago de Compostela und die Ungam. In: Ungam-Jahrbuch (Zeitschrift fiir
die Kunde Ungams und verwandte Gebeite), (1996) 199-216.
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tőkápolna viseli Szent Jakab nevét. Arra is felhívják a figyelmet, részben Bogyai
közlésére hivatkozva, hogy több Szent Jakab-egyház hidak m entén állt.33A m a
gyar zarándoklatok történetét Csukovits Enikő dolgozta fel.34A zarándoklat továb
bi vallásos aspéktusait dolgozza fel Petneki Áron Századokbeli cikkében.35

A zarándoklat gazdasági vonásai

A spanyol királyságok uralkodói ham ar felismerték a zarándoklatok fontosságát.
Többen közülük aktívan részt vettek a peregrináció ötletének eltelj esztésében.
Gondoskodtak a zarándokok jogi és gazdasági védelm éről, kényelm éről és
ellátásáról. Szállásokat, m enedékházakat, hidakat és utakat építettek. Ezzel
megteremtettek egy infrastruktúrát, amelyre bátran támaszkodhattak azok is, akik
nem zarándokként érkeztek Hispániába. Sokan kihasználták a kedvező lehe
tőségeket, a zarándokokat megillető kiváltságokat, és szent útjuk alatt kereske
delm i tevékenységet is folytattak. A zarándokút környékén a kereskedelm et fej
lesztette az is, hogy az érkezőket el is kellett látni élelmiszerrel és egyéb alapvető
cikkekkel, emléktárgyakkal.
A módosabbak nem elégedtek meg a vendégházak, kolostorok nyújtotta puri
tán körülményekkel. Az ú t m entén új tem plom ok és vendégfogadók épültek. A
források szerint a hívők ajándékai, felajánlásai is komoly értéket jelentettek. Hispá
nia azonban gazdaságilag és társadalmilag a reconquista alatt nem volt felkészül
ve e töm eg ellátására, védelmére, a zarándoklathoz kapcsolódó gazdasági tevé
kenységek tehát külföldi telepesek kezébe kerültek. A zarándokút pozitív hatásait
mutatja, hogy az északi területeken a zarándoklathoz kapcsolódó városok hálózata
jelentette a terület egyik legfejlettebb vidékét. A zarándokúihoz kapcsolható gaz
dasági tevékenységeket két részre lehet bontani. Egyrészt a Szent Jakab-úthoz
köthető kereskedelemre, másrészt a zarándokok által lebonyolított üzletekre.
Az első típushoz a zarándokok és velük együtt a kereskedők, s a „francia úton”
élőkjogi biztonságának megterem tése, az utazókat védő törvények tartoznak. A
jogbiztonság és a zarándoklat ideológiájának megjelenése szorosan kötődik a
reconquistához. Egyes esetekben ez az uralkodók tudatos program jaként is fel
fogható, és Szent Jakab kultuszával együtt a m órok kiűzésének eszméjéhez kap
csolódik. A zarándoklatok intézményesítése a zarándokút környékének bete
lepítésével és az út mellett kialakuló városok fejlődésével párhuzam os volt. Ezért
33 M ikey Sándor: Tisztelettörténet és névtudomány, In: Magyar Nyelv, 65- (1969) 444 448.
34 C sukovits E n ik ő : Cum capsa... cum bacillo - Középkori magyar zarándoklatok. In: Aelás,
(1994) Esz. 5-25.
35 P etneki Áron: Advenae et peregrini. In: Századok, 127. (1994) 352-393.
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térek ki az urbanizációra és a zarándokút m entén fekvő városok történetére, vala
mint a külföldi telepeseknek a zarándoklatban betöltött gazdasági szerepére is.
A zarándokutakhoz kapcsolható gazdasági tevékenységeknek egy másik területe
a kereskedelem. A zarándokok kereskedelem m el egészítették ki útiköltségüket,
más esetben viszont élelmes kereskedők a peregrinációt használták fel üzletek
nyélbeütésére. Elvileg az ő jogállásuk eltért az egyszerű zarándokétól, mégis sok
szor annak adták ki magukat.
Ahhoz azonban, hogy tüzetesebben szemügyre vehessük a zarándokokhoz
kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, a „francia útnak” a 11-13. századi ke
reskedelmét, ehhez szükséges pár szóban bem utatni a hispániai Jakab-kultusz és
a zarándoklat történetét.

II. A zarándoklatok
Zarándok:
Föld:
Zarándok:
Föld:
Zarándok:

- Engedj el anyám!
- Jaj, szeretett fiam!
- Eressz el Föld!
Jaj, vigaszom!
- Hagyj, hadd keressem
az eget, annak lettem
teremtve!

Jósé de Valdivieso: A mrándok36
A zarándoklatok története

Zarándoklatnak vallástörténeti szempontból egy olyan szent hely m eglátogatá
sára irányuló csoportos vagy egyéni tevékenységet nevezhetjük, ahol különleges
módon megnyilvánul valamilyen természetfeletti hatalom. így nézve a zarándok
lat mint társadalmi jelenség szinte egyidős az emberi kultúrával.
A zsidó vallásban is mélyen gyökerezett a zarándoklat, a vándorlás eszméje.
Izrael elfoglalása is egy hosszú sivatagi vándorláshoz köthető Egyiptomból a
Kánaánba.37 Később a vándorlás gondolata történelm i-lelki jelen tő ség re tett
36 V aldivieso , juan: Teatro completo. Madrid, Isla, 1975.
37 Az ígéret földjének története a Genezisben jelenik meg (lMóz 12,7). majd folytatódik
Józsiiénál (Jőzs 24,5-10), Sámuel II. könyvében (2Sám 7,23-25), a Zsoltárokban (Zsolt
44; 68,8-13; 78,52-55; 105; 106), a Krónika I. könyvében (IKrón 16,15-19), Juditnál
(Jud 9,12-14), Eszternél (Észt 4,17), Ézsaiásnál (Ézs 63,11-17), Dánielnél (Dán 9,15),
Amosz prófétánál (Ám 2,11-12) és Zakariásnál (Zak 10,9-12).
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szert.38A kereszténységben, ennek a szimbolikának a nyomán a földi életet égi
Jeruzsálembe vezető úttal azonosították.39401A középkorban az otthon ülő em ber is
zarándok volt, csakúgy m int m aga az utazó. A földi világot egy, a túlvilág előtti
átmenetnek, utazásnak tekintették.
Maga a „peregrinus” szó latinul „külföldit” jelen tett és ami valószínűleg a „per
ager”, „peragrare”szókapcsolatból fejlődött ki. '''1A szó Sevillai Izidor értelmezésében
m ár olyan ember, „akinek családi eredetét nem ismerték, mert messziről érkezett” vagy
„aki messze található hazájától. ’m Dante a Vita Nuovábatt peregrmónak csak azt tekinti,
aki Compostellába tart, vagy onnan té r vissza. Palmierinek nevezi mindazokat,
akik a „Mindenható szolgálatában mennek”Jeruzsálem be és nm einek hívja azokat,
akik Rómába zarándokolnak.4243Bölcs Alfonz részben m ár egyenlőségjelet tesz a
romero és a peregrino szó közé: „a romerók ésperegrinók olyan emberek, akik részi vesznek
a romeríán vagy aperegrinatión.” Bizonyos különbségtétel azonban nála is előfordul,
O romerón inkább olyan em bert ért, aki „Rómába megy, hogy a Szent Helyeket
meglátogassa, ahol Szent Péter és Szent Pál tetemei nyugoszmk”, a „peregrino” szó
pedig „ugyanúgy jelent külföldit, mint olyan embert, aki Jeruzsálembe a Szent Sírt, vagy
pedig egyéb Szent Helyeket, ahol MiurunkJézus Krisztus született, élt, megy meglátogatni
( . vagy azt, aki Santiagóba vagy San Salvador de Oviedóba zarándokol ”Wégül azonban
X. Alfonz megjegyzi, hogy a hétköznapi beszédben a két fogalom egyre jobban
összemosódik és „ugyanúgy hívják az egyiket, mint a másikat. ”47 E gondolatm enet a
keresztény világ zarándoklatait részben irányuk (Róma, Jeruzsálem, Compostella),
részben pedig céljuk (Jézus életének és a hozzá kapcsolódó személyeknek) és az
egyéb szentek tisztelete szerint osztja fel. A keresztény világ zarándoklatait ezek
szerint két általános típusba lehet besorolni. Egyrészt felkeresték Jézus életének
színtereit, másrészt pedig elzarándokoltak a szentek sítjaihoz, relikviáihoz.
A vándorok, utazók ellátása, vendégül látása évezredes törvény és hagyomány.
Az Ótestamentumban Jób m ondja:,Jövevény nem hált az utczán, ajtóimat az utas előtt
megnyitám.”44Az ismeretlen, messziről jö tt vendég fogadásának szükségessége mint

38 Ez a kettős, spirituális és történeti szerep is végighúzódik az Ószövetségben: Zsolt 122;
137; Tób 13,16-17; Ézs 27,12-13; 44,26-28; 54,11-17; 60,1-22; 62,1-9; Jer 31,38-40;
Ezék 16; 23; Zak 12,1-5; 14 és Mai 3,1-5.
39 Lk 9,51-53; 19, 28^14; Mk 11,1-11; Mt 16; 21; Jn 12,12-16.
40 C orom inas , í. - Pascual, 1. A.: Dicáanarío crílico elimológico casteltano e kispánico. Madrid,
Gredos, 1980.
41 San I sidoro de Sevilla; Etimologias. Ed. M.C. D íaz y D íaz. Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1982. (Kétnyelvű kiadás) IX. 4, 41. és X. 215.
42 D ante Alíghieri: Obras compietas. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980. Vida
nueva, XL. 563-564, (Kétnyelvű kiadás)
43 ÍJis Partidas... I. xxiv.
44 Jób 31.32. (A bibliai idézeteket KArou Gáspár fordításában közlöm.)
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a Charitas eive felbukkan az Újszövetségben is.45Az ismeretlen lehetett akár égi
küldött is, Jézus vagy maga az Úr. Ábrahám három férfit lát vendégül, akik valójában
az Úr és angyalai.46 Ugyanez a gondolat megjelenik az egyházatyáknál is. Szent
Benedek regulájában m inden vendéget Krisztussal azonosít.4748A vendéglátás
eszméje felbukkan Sevillai Szent Izidornál is az Etimológiákbán. Vendégek azok akik
„nyitott ajtókat találnakAhospitium nak vagy xenodochiumnak nevezett helyeken, a
„különféle utakon érkezett emberek (...) a vendégjog szerint fogadva egy bizonyos időt"
tölthettek el. A xenodachiumok olyan helyek voltak, ahol a vándorok és a szegények
megpihenhettek, és ahol meggyógyították á betegeket.46
A középkori em ber világképében mindenki zarándok is volt egyben: jövevény
egy időleges földi világban, megfelelően Péter szavainak: „És ha Atyának hívjátok
Ot, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti
jövevénységlek idejét. (...) Szeretteim kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket,
tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.”49A
Rómába, Tours-ba, Santiago de Compostellába tartó zarándok, aki sorsával és
elemeknek való kiszolgáltatottságával az egész emberiséget jelképezte, szállásra,
pihenőre és ném i ellátásra lelt a zarándokházakban.50 Ezekre a hagyományokra
épült később a zarándoklatok kialakultával, az ezredfordulót követően, a keresz
ténység nagy kultikus központjaiba vezető peregrinációs útvonalak m entén ki
alakuló menedék-lánc. Ilyen jö tt létre a Santiago de Compostellába vezető „fran
cia ú t” m entén is.

A Santiago d e Com postella-i zarándoklat története

A vizigót királyság szétesését követően a vezető réteg egy része, a püspöki kar és a
közigazgatásban tevékenykedők északra húzódtak az arab hódítás elől, s itt
próbálták meg újjászervezni államukat, Ennek következtében az Ibériai-félsziget
addig legelm aradottabbnak számító területén a kettős, frank és arab nyomás
ellenére meggyorsult a fejlődés a délről érkező civilizáltabb lakosság hatására.51A
45 lPt 4.9; Rom 12.13; lT im 3.2;T it 1.8.
46 1Móz 18-19.
47 V o g ü É, De: „Honeur tuos les hommes”, Le sens de l'hospitalité bénédictine. In: Revue
d'asr.étique et de mystique, 40. (1964) 129-138.
48 S an Isidq ro de Sevilla, X- !96; XV. 3.10 és 13.
49 lPt 1.17. és 2.11.
50 Az utazás veszedelmes voltára utal egy későbbi, 16. századi, Kolumbusz első útját illusztráló
könyv, amelynek borítóján az összes utazó zarándokgünyában látható, némelyikük pedig
a kagylós zarándokjelvényt is viseli. P etn eki , 1994. 365.
51 Lacarra, Jósé Maria; Panorama de la história urbana en la península Ibérica desde el siglo
V. al X. In: Iju cítta’ nett’ allo medioevo. Spoleto, 1959. 352.
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fi században Asztúria létrejöttével m egkezdődött a félszigeti államok kialakulá
sa A 9 században önállóként jelentek m eg a korábbi frank határőrgrófságokból
létrejött államok: a katalán hercegség, Navarra, m ajd a 10. században Aragónia.
Ugyanekkor Asztúriából kivált León, belőle pedig 943-ban Kasztília.
E fejlődést a 9. századtól kezdve elősegítette a zarándoklat is. A Szent Jakab
apostol nyughelyének tartott sírt valószínűleg a 9. században találták m eg csodála
tos körülmények között. Az apostol síijához, egy márványszarkofághoz vezető utat
egy csillag m utatta meg a híveknek. Egyes legendák a sír m egtalálását Nagy Károlynak, mások Teodom ir Iria Flavia-i püspöknek és m egint mások egy Pelagius
nevű rem etének tulajdonítják.5253A népi etim ológia innen származtatja Santiago
de Compostella nevét is (campus stellae). Valószínűbb azonban, hogy Compostella
név inkább a compostwm, temető szóból származik.95
A félsziget északi partjait sújtó viking tám adások m iatt nem sokkal a sír fel
fedezése után vissza kellett helyezni a földi m aradványokat a tám adásoknak ki
tett püspöki székhelyből, Iria Flaviából ajobban védett Compostellába. Az ekkor
épített tem plom ot romboltatta le 997~ben al-Manszúr.545Az arab hadvezér halálát
követően felgyorsult a reconquista folyamata, és a keresztények előretörésével
biztonságosabbá váltak az északi utak is. A közbiztonság növekedésének köszön
hetően a zarándokok száma a l l . században ugrásszerűen m egnőtt.96A Santiago
de Compostella-i zarándokút 11. századi fejlődése három uralkodó nevéhez köt
hető. III. Nagy Sancho (1005-1035) navarrai uralkodó volt az első, aki tudatosan
támogatta és fejlesztette a zarándoklatot. Művét leszármazottai, VI. Alfonz (10651109) és Sancho Ramírez (1063-1094) folytatták Kasztília-Leónban és NavarraAragóniában,
III. Nagy Sanchót általában az Ibériai-félsziget első európai látókörű királyá
nak tartják.56A m uzulm ánok elleni hadviselésben segítséget nyújtott a többi
keresztény államnak, Kasztíliának és Leónnak, ugyanakkor a nevéhez fűződik a
cluny-i reform bevezetése is Hispániában. Külföldi - francia - kapcsolata révén
hercegségét királyságnak ismerteti el. A navarrai király ap rán k én t növelte meg
országát: Sancho Guillermo gascogne-i herceg a vazallusa lett, annektálta Sobrarbét
és Ribagorzát, két pireneusi hercegséget és bekebelezte Kasztíliát.57 Ezekkel a
hódításokkal megterem tette a további déli terjeszkedés feltételeit. A biztonságos
Ebro-völgy révén lehetővé vált a reconquista folytatása Huesca, Barbastro és Za52
53
54
55
56
57

B arreiro R was, 1997. 24.
C o r o m in a s - Pascual, 1980.1.
G onzález L opez , EmUio: Grandeza e demdenáa do remo de Galícia. Vigo, Galaxia, 1978. 108.
M artín , Jósé Luis: Santiago: religión, comercio y poiítica. In; El camino de Santiago. 4.
M

a r t ín
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1990. 287.

G bieto A rteta , Antonio:

1981. 14-21.
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ragoza felé. Ugyanakkor Nagy Sancho bencés kolostorokat alapított Aragóniá
ban (San Juan de la Pena) és Navarrában (Leire). Ezzel a lépéssel kezdődött meg
a vizigót rítus kiszorulása Hispániából. Ezt a politikát folytatta Nagy Sancho fia, I.
Ramiro is. Az ő és a királyt tám ogató clunyi szerzetesek befolyásának köszönhe
tően hirdette meg 1062-ben II. Sándor pápa az első keresztes hadjáratot Barbastro
visszahődítására.58
Sancho délebbre helyezte a korábban a hegyes Alaván áthaladó fő közlekedési
útvonalat mai helyére, a muzulmánoktól megtisztított, sokkal jobbanjárható Ebro
völgyébe. A zarándokút fejlesztését unokái, VI. Alfonz Kasztília-Leőn és Sancho
Ramírez Navarra-Aragónia királya folytatták. Ugyancsak Nagy Sancho hívott
először a Pireneusokon túlról hospesekét, hogy betelepítse az elnéptelenedett
vidékeket és új fővárosát, Jacát. A zarándokút fejlesztését unokái, VI. Alfonz
Kasztília-León és Sancho Ramírez Navarra-Aragónia királya folytatták. Bizton
ságossá tették a hágókat és hidakat, utakat építettek. Ekkor kapta az útvonal a
„Szent Jakab útja” és a „Francia ú t” nevet. Ebben az időszakban vált teljessé a
zarándokút hármas, kulturális, vallási és gazdasági szerepe is.59A zarándokokat
mentesítették a legfontosabb adók alól, és nem kellett vámot fizetniük a hágókon
és a gázlókon. A stratégiai pontokon városokat emeltek (Estella, Puente la Reina),
amelyeket külföldi kiváltságolt telepesekkel (franco) népesítettek be. Ezek a
telepesek a jacaiakkal megegyező privilégiumokat kaptak.
AJakab-kultusz kialakulását két szakaszra lehet bontani. A 8. században Szent
Jakab tisztelete lehetőséget adott az asztúriai klérusnak a muzulmán uralom alatt
álló egyházi székhelyektől való függetlenedésre. Úgy vélték, hogy a kereszténység
túlélésére a m ór területeken nincs sok esély, még a legtekintélyesebb püspöki
székhelyeken, Toledóban, Córdobában vagy Sevillában sem. Ekkor kezdett elter
jedni a nézet, hogy Hispánia védőszentje Szent Jakab apostol.60Szent Jakab, a fél
sziget védőszentjeként egy egységes ideológiát kínált az északi államoknak. Később,
areconquista idején a Szent Jakab-hit felfokozta a keresztények muzulmán-ellenes
harri kedvét.61Az apostol a clavijói csata óta (844), amikor Asztúria királya, I. Ramiro
meglepő győzelmet aratott II. Abd ur-Rahmán felett, rendszeresen „megjelent”,
hathatósan támogatva a keresztény seregeket a muzulmánok elleni harcban. San
tiago Matamoros, „Mórölő Szent Jakab", akit fehér lovával arabokon tiporva, lán-

58 Durán G udiol , Ari tón io: Ramiro 1 de Aragón, CoUcáán Básica Amgonesa 2. Zaragoza, Guara,
1978. 74-75. és U bieto Arteta, 1981. 54-56.
59 G rac.ia Zamacona, Carlos: La ciudad en el Camíno de Santiago. In: Ibero-Armrúana Pragensvi,
29. (1995) 124.
60 Bakreiro R í vas. 1997. 158.
61 C astríllo M azeres , Francisco: La huella guerrera en el Camino. In: El Camino de Santiago.

319-343., 330.
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dzsával ábrázolnak, így Hispánia harcos védőszentje lett és a reconquista összes
jelentősebb csatájában (Piedrahita, Coimbra ostroma, Bicar, Huesca, Navas de
Tolosa, Granada bevétele) „személyesen” is részt vett, sőt m ég az Újvilágban is
többször megsegítette az indiánok szorongatta konkvisztádorokat.62O lett továb
bá a legjelentősebb, eredetileg a Szent Jakab-út védelm ére létrehozott Santiago
lovagrend védőszentje is.63
A Hispániában is eltelj edő cluny-i szerzetesrend megismertette az új rítust és az
új építészeti normákat. Ezek, mivel a rend kolostorai, kivéve részüket a zarándokok
ellátásából, a „Szent Jakab-út” m entén sorakoztak, a zarándokút közelében ter
jedtek el először. A nagyobb bencés kolostorok (például Sahagún, Samos) kulturális
központokká váltak. A bencések ugyanakkor Európa keresztény királyságaiban
népszerűsítették a zarándoklatot.64Compostella jelentősége a 12. században tovább
növekedett, m ert Diego Gelmírez püspök elérte, hogy az évszázadok óta arab ura
lom alatt álló Mérida helyett e város legyen az érseki székhely. A status quo fenn
tartását a leóni uralkodók Mérida visszafoglalása után (1157) is támogatták, mert
nem állt érdekükben, hogy országuk egyházilag Kasztília vagy a frissen létrejött
Portugália alá tartozzék attól függően, éppen melyik birtokolja M éridát.65Ahispániai királyságok uralkodói pedig, m iután felismerték a zarándoklat jelentősé
gét, gondoskodtak a zarándokok és a velük érkező kereskedők jogi, gazdasági
védelméről, kényelméről és ellátásáról. A út m entén új templomok, utak, hidak,
kórházak, szálláshelyek épültek. Ugyanekkor léteztek magán- és egyházi ala
pítványok is, megkönnyítendő a zarándoklatot.
A zarándokút hármas, vallási, kulturális, kereskedelmi, jellege a reconquista
előrehaladtával (13-14. sz.) részben csökkent. A visszahódított városok, Toledo,
Salamanca, sokkal többet kínáltak a tudásszomjas látogatóknak, m int a „francia
út” kulturális központjai, Palencia és Santiago de Compostella. A földközi-tengeri
spanyol uralom megerősödésével (14. sz.) pedig elvesztette kereskedelmi szerepét
is, ám a zarándoklat vallási eszménye fennm aradt.

A zarándokok

Zarándok bárki lehetett, aki felöltötte a megfelelő jelvényeket. Az út megkezdése
előtt a zarándokok igyekeztek pénzt szerezni, hogy fedezzék kiadásaikat. A
62 H idalgo O gáyar, Juana: La imágen de Santiago „Matamoros". In: Cuademos de Arte e
Iconografia. Madrid, Fundación Universitaria Espanola, Seminario de Arte ‘Marqués de
Lozoya’, 1991. Primer Semestre, rV.'n°7. 340-341.
63 C astrillo Mázares, 1992. 329.
64 Los peregrinacimes... I. 465.
65 Martín, 1992. 6.
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szegények koldultak, míg a gazdagabbak kölcsönt vettek fel birtokaikra. Indulás
előtt célszerű volt elrendezni az otthoni ügyeket is: végrendelkeztek, ékszereiket
rábízták megbízható rokonaikra.
A két legfontosabb zarándokjelvény (signa peregrinationis) a bot és a tarisznya
volt, a gyalogos em ber két legkézenfekvőbb felszerelési tárgya. A göcsörtös bot
végénél általában keresztet formázott.60A tarisznyát (capsella, escharpe, escarpeh)
előszeretettel készítették szarvasbőrből. Ebben tartották holmijukat. Acompostellai
katedrális bejáratánál árult szarvasbőr tarisznyákat gyakran hamisították és elő
szeretettel készítették őket kevésbé nemes állatból: sertésből és bárányból.667A ko
rabeli ábrázolásokon és zarándokénekekben a bot és a tarisznya m ellett feltűnik
még a tökkulacs is, amelyben a zarándok a bort szállította. „Hordjuk tökkulacsunkat
és botunkat/, hogy lelkesítsük magunkat a hosszú utazáskor/ és ne fáradjunk el túlzottan a
zarándoklat alatt.”68 Ezek a jelvények azért is tettek szert nagy fontosságra, mert az
egyház is szentesítette őket, csakúgy, mint a compostellai zarándoklatok sajátjelvényét, a kagylót (vieira).69
A zarándokokat leginkább kegyes cél vezérelte útjuk megkezdésében. Gyakran
azonban ez csak közvetettenjelentkezett. Sigal a zarándoklatoknak három szintjét
különbözteti meg. Az első a „népi zarándoklatokat”, amelyeknek mozgatórugója
az ereklyék gyógyító erejébe vetett hit és a csodák iránti érdeklődés. Ez nyilvánul
meg a legendákban, például a feltám adt kakas történetében.70A második szint a
kegyes zarándoklat, amelynek célja a hosszú utazás és a személyes aszkézis révén
elnyerhető üdvösség. A harm adik szintet a földi hatalmasságok zarándoklatai
jelentik, akik égi megerősítését várják politikájuknak.71
A zarándoklatnak más okai is voltak. Sokan betegen, gyógyulást keresve indultak
útnak. Mások bűneik bocsánatát remélték. A középkori világi bírói gyakorlatá
ban is helyt kapott a zarándoklat m int büntetés. Az inkvizíció penitenciaként egy
szent hely m eglátogatására is ítélhette az eretnekeket. Világi bíróság esetén a

66 A zarándokbotra használt, latin baculus, fustis és burdo szavak közül a franciába az utóbbi
került át (bourdon), ezt vette át a spanyol is (bordón). Lásd C orominas - P ascual , 1980. 1.
67 M arino F erro , Jósé Ramón: Los romerías/peregrinacionesy sussímbolos. Vigo, Edicións Xerais
de Galícia, 1987. 154. és Los peregrinaciones... I. 126.
68 „Nous portións nos mlabasses/ et le bourdon/ a fin de nos encourager/ dans ce voyagej el ne pás
trop nous fatiguer/ dans ce. pe’lerinage.” A 14. századi francia zarándoknótát idézi M arino
Ferro, 1987. 154.
69 S igal , 1989. 55. - A compostellai zarándoklat egyik legfontosabb jelvénye a kagyló. A
legenda szerint Szent Jakab, amikor egy lovag szeme láttára kiemelkedett az Atlantióceánból, kagylóktól borítva lépett ki a partra.
70 S cgal, 1989. 43. - A gyilkosság vádjával ártatlanul halálra ítélt zarándok m ellett tanúskodó
feltám adt kakas legendája a zarándokút mentén sok településen létezik.
71 Uo.
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zarándoklat m int penitencia gyakran száműzetést jelentett: a közösség ellen
elkövetett vétségeket szankcionálták ilyen módon. Idővel a személyes érdeklődés,
a lovagi virtus is m egjelent a zarándoklat okai között.

I I I . P o l i t i k a i , j o g i és g a z d a s á g i h á t t é r

„Oh, nagyon méltó és nagyon Szent Apostol,
Hispánia aranyosan csillogó feje,
légy védelmezőnk és természetes patrónusunk,
elhárítván a rosszat, légy a mi égi egészségünk,
tarsd távol tőlünk a betegséget, sebesülést és a
rosszat. ”71
A zarándoklat jogi hátterének m egterem tése
Az Ibériai-félsziget keresztény királyai mindig is szívükön viselték a zarándoklat
sorsát. Szükségessé vált az infrastruktúra (szállások, utak, hidak) kiépítése, a
zarándokok ellátása és ezzel együtt a zarándokok, illetve az őket kiszolgáló léte
sítmények védelme. A zarándokokra vonatkozójogok szabályozták a külföldiek, a
kereskedők helyzetét is.
A zarándok (akárcsak a kereskedő), elhagyva hazáját ismeretlen vidékeken utazott
keresztül. Az utazó így kikerült hazája törvényeinek joghatósága alól, az idegen
vidéken pedig gyakran sem a nyelvet, sem a helyi jo g o t nem ismerte. Ezért volt
szükséges külön törvényekben meghatározni e külföldiekjogállását. ALíber Sancti
Iacobiban is felszólítanak arra, hogy a zarándokokat vendégül kell látni: ,A zarán
dokokat, a szegényeket, és a gazdagokat, akik Santiagóba mennek, vagy onnan jönnek
egyaránt irgalmasan kellfogadni. Bárki isfogadja őket, szorgalmasan lássa őket vendégül,
mert nemcsak SzentJakabot látja vendégül, hanem az Urat is, az ő szavai szerint, amit az
Evangéliumban mondott."7273Az alapelvek kifejtése mellett az egyházi és világi ható
ságok hathatósabb eszközökkel is védték a zarándokokat. A 8. századi fran k jo g
súlyosabban büntette a zarándokokat m egtámadókat, kirablókat vagy meggyilkolókat, mint a közjog ellen vétőket. A gyilkosság esetén fizetendő vérdíj zarándok
megölése esetén magasabb a szokásosnál.74

72 Barreiro Rivas, 1997 . 170. - „0 vere digne. sanctior Apostolé,/ Captü refullgens Hispániáé,/
Tulorque nobis et Patronus vemulus/ vilando pestem esto salus caetius/ Omnio pelle morbum,
ulcus facinus. “
73 Liber... 120.
74 Sigal, 1989. 58.
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1114-ben a IV. leóni zsinat elrendelte, hogy senki se tehesse rá a kezét a
zarándokokra és javaikra. Elrendelték azt is, hogy a zarándokok közlekedhessenek
szabadon a királyság területén. Ugyanebben az évben m indkét rendelkezést
Compostellában is elfogadták.75Egy későbbi adat szerint 1388-ban uralkodója
nevében Lancester hercege kérte I. (Vadász) János aragóniai királyt (1387-1395),
hogy ismét engedélyezze az angol zarándokok szabad beutazását országába.76
A Partidashan X. Alfonz komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a bírák és más
hivatalnokok különös figyelmet szenteljenek a zarándokokat ért atrocitásoknak.
A zarándokot lopás esetén kétszeresen kárpótolták, hogy „útja késedelmet ne szénvedjen.”77Az uralkodó ugyanezt rendelte el egy, a kiyáltságokat tartalm azó tör
vénygyűjteményébe a Fuero Reálba, is bekerült 1254-es oklevelében.78A Partidas
utalt az ország lakosságának azon feladatára is, miszerint am ikor „elhaladnak a za
rándokok lakhelyükön, tiszteljék és őrizzék őket. ”79
Az utazó, a zarándok, a kereskedő egyaránt könnyű prédája volt a haszonlesőknek
és banditáknak. A fogadósok és a kereskedők m indig is igyekeztek kihasználni a
„turisták” tájékozatlanságát. Sokan, látván, hogy a vásárló zarándok, felemelték
az árakat. 1133-ban Diego Gelmírez compostellai püspök egyességre jutott városa
polgáraival: egyeztették a kereskedők által használt súlyokat, mértékeket. A püspök,
az árak túlzott mértékű emelkedése miatt 1133-ban szabályozta egyes élelmisze
rek, lábbelik, viaszfélék árát is.8081„Sem a városon belül] sem azon kívül nem tűrtek meg
viszonteladókat (...) és nem vásárolnak se húst, kagylókat, polipokat, orsóhalakat, gidákat,
se gyümölcsöket és magvakat, hogy újra eladva őket nyerjenek rajtuk; hanem csak hogy
megegyék.. "S1 Száz évvel később 1226-ban a leóni király, IX. Alfonz (1188-1230)
megerősítette ezt az egyezményt, kiemelve, hogy a fogadókban az előre kialkudott
mennyiségű kenyeret és bort kellett felszolgálni a zarándoknak.8283Törvényszegés
esetén az ügyet a király bírói hatáskörbe utalta.85IX. Alfonz ugyanakkor ismételten
jóváhagyta Gelmírez súly- és mértékszabályozási rendeletéit,84 X, Alfonz a Partidas-
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Los peregrinaciones... I. 256.
Las peregrinaciones... I. 258-259.
Las Partidas. V]. ], 32.
„Scianl aulem dictorum locorum vei provinciarum iudices quod nisi de iniuria ipsis peregrinis
irrogata cum reqaisiti fuerini sine dilacicme fecerint iusticie complementum estimadonem miurie
in duplo restituanl et nolam infamie cum dignilatis sue detrimenlo potuerinl formidare." 1254.
november 6. Közli: Documentos y lextos. 111.
„...quando passaren los rámenős por sus logares honrarlos e guardarlos..." Las Partidas. I. 8, 27.
Ijis peregrinaciones... 1. 493.
López Ferkeiro, 1974.88.
Las peregrinaáones... I. 266.
Las Partidas. I. 24, 2 ésV. 8, 27.
Ij is peregrinaciones... I. 266.

bán is kiemeli, hogy ha egy zarándok vásárol egy helyi piacon, senki se cserélje ki
a súlyokat és mértékeket, és ne emelje fel az árakat. H a valaki mégis „ezt tenné,
szenvedjen büntetést az esetet tárgyaló bíró rendelése szerint. ”B! Egy bizonyos önszabályozás
már a l l . századtól létezett: a városi polgárok m inden nagyböjt első napján
összegyűltek és m eghatározták az élelmiszerek árait. IX. Alfonz m ár vizsgált
törvényében kem ényen, pénzbüntetést és megvesszőzést kilátásba helyezve
szankcionálja azt a fuvarost, aki zarándokot a hosszabbik úton vezeti el céljához,
hogy magasabb fuvardíjat követelhessen.8586
Az uralkodók általában következetesen védték a zarándokokat. Amikor 1186ban II. Ferdinánd (1157—1188) leóni király emberei jogtalanul letartóztattak, és
fogvatartottak néhány Szent Jakab-zarándokot (peregrini Sancti lacobi), az uralkodó,
hogy kárpótolja az egyházat az őt ért sérelem ért, a compostellai érseknek ado
mányozta Pontevedra városát és Cotovad várát.87
A zarándokok könnyű célpontjai voltak a tolvajoknak is. A navarraiakról szólva
a Uber Sancti lacobi szerzője megemlíti, hogy rút módon becsapták a zarándokokat:
„Santiagói utazásunk során találkoztunk két, a [folyó] partján ülő navarraival, épp kései
ket élezték, ezekkel szokták megnyúzni azon zarándokok hátasait, akik ittak abból a vízből és
elpusztultak. Ráadásul kérdéseinkre azt a hazugságot válaszolták, hogy a víz iható. Ezért
ott mgitattuk lovainkat, kettő rögvest ki is múlt közülük, amelyeket a navarraiak azonnal
meg is nyúztak.”88A zarándok ellen irányuló lopást m ár a lateráni zsinaton 1123ban kiközösítéssel büntette II. Callixtus pápa. A navarrai Fuero General a királyi
igazságszolgáltatás jogkörébe vonta a zarándokok és kereskedők megkárosítását
abban az esetben, ha bűntényt a francia úton követték el. H a a lopás a zarándokúton kívül történt, akkor az ügy helyi igazságszolgáltatás hatálya alá esett. Amenynyiben a bűnt egy fogadós követte el, IX, Alfonz törvényei értelm ében az okozott
kár háromszorosát kellett megfizetnie.89 Bölcs Alfonz a Partidasban a zarándokok
végrendelkezési lehetőségeit tárgyalta. A törvény m egadta a szabad végrendelke
zési jogot a zarándoknak. Abban az esetben, ha a zarándok vagy a kereskedő vég
rendelet nélkül halt egy fogadóban, akkor vagyonát a helybeli előkelők kíséreté
ben a püspökségen kellett letétbe helyezni és átadni az esetleg jelentkező jogos
örökösöknek, Ha a fogadós megpróbálta eltulajdonítani az elhunytjavait, a vagyon
értékének háromszorosát kellett kifizetnie büntetésként,90
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Las Partidas. I. 24, 2. és V. 8, 27.
Las peregrinaciones... I. 266.
Las peregrinaciones... I. 259.
Liber... 13.
Las peregrinaciones... I. 267. és 271.
Las Partidas. VI. 1,31.
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V ám ok és adók - a kereskedők jogállása

A messziről jöttékét, akár zarándokok voltak, akár kereskedők, egyaránt megillette
a védelem. Gyakran, mint már egyes példákban elő is fordult, a zarándok jogállása
megegyezett a kereskedőével. Különbségtétel inkább csak az adók fizetése terén
mutatkozott. A Partidas is összehasonlítja a zarándokot a kereskedővel. Bölcs Alfonz
véleménye szerint „a zarándokot, aki Isten szolgálatának szándékával, bűneit megbánni
és a Paradicsomot megnyerni indult el”jobban kell fogadni, m int a kereskedőt, „aki
haszonszerzés céljából” indult útnak.91
A zarándokok, a kereskedőkkel szemben, mentesültek a hágókon fizetendő adók
alól. Már Kis Pippin és őt követve Nagy Károly is elrendelte a zarándokok m en
tesítését az utakon és a hidakon fizetendő vámok alól.92 Később a kasztíliai és aragóniai uralkodók is követték ezt a példát. Mégis, a zarándokoktól gyakran szedtek
jogosulatlanul vámot. Ez az egyik fő panasza a Liber Sancti lacobi szerzőjének is:
„Ezen a területen, azaz Port de Cize kornyékén, Ostabat, Saint-Jean és Saint-Michel-Piedde Port helységekben a vámszedők annyira gonoszak, hogy megérdemlik a teljes kárhozatot,
mert két-három dárdávalfelfegyverkezve elállják a zarándokok útját, és erővel igazságtalan
adókat hajtanak be rajtuk. Ha valamelyik vándor megtagadja a kért pénz kifizetését,
dárdáikkal elverik és fenyegetések közepette a gatyájukig megmotozzák, és elveszik tőle a
járandóságot. (...) Mivel törvényesen csak a kereskedőktől szedhetnek adót, az, amit a zarán
dokoktól vagy utazóktól szednek be, az törvénytelen. Amikor a kirótt tarifa négy vagy hat
pénzérme, akkor ők nyolcat vagy tizenkettőt, azaz a kétszeresét szedik be.”93 Ramírez
aragóniai király felmentette a jacai hágón áthaladó zarándokokat a vám fizetése
alól („deromeuo mmprenciántullamcattsam”).94VI. Alfonz kasztíliai király 1072-ben
teljesen eltörölt mindenféle hágó-vámot a valcarceli hágón (azt azonban kikötötte,
hogy ha a kereskedő zarándok lenne, akkor m éljék le holmiját és visszatértében a
súlykülönbözet alapján fizessen adót}.95Később, X. Alfonz király törvénykönyvében
minden, a zarándokokat sújtó adót eltörölt.96Ennek ellenére a visszaélések, miként
a Zarándokkalauzból is látszik, gyakoriak voltak.
A zarándokházak működési feltételeit szintén adómentesség révén biztosították.
León uralkodója, II.Ferdinánd 1186-ban elrendelte, hogy a cerberói menedékház
villafrancai házai mentesüljenek m inden adó alól. VI. Alfonz 1103-ban a foncebadóni zarándokház javait mentesítette m indenféle adó, így az eladásra hajtott

91 Los Partidas, I., 24, 2.
92 Sigal, 1989. 58.

93 Liber.., 22.
94 Sancho Ramírez kiváltságlevelét közli Documentos y textos. 109.
95 Las peregrinaciones... I. 261. és Documentos y texios. 109.
96 Las Partidas, e I., V., I 40.
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állatokat terhelő vámok alól, amit 1232-ben III. Ferdinánd(12l7-1252) ismételten
megerősített.97Ugyancsak VI. Alfonz volt az, aki kötelezte a sahagúni polgárokat,
hogy gabonájukat az általa támogatott kolostor malmában őröltessék.989Másrészről
adományozók, uralkodók és magánemberek különfélejavak adományozásával lehe
tővé tették a vendéglátás finanszírozását. 1090-ben Sancho Ramírez a királyi jöve
delmek tizedét adta a S a n ju a n de la Penában található kolostornak." 1118-ban
Urraca kasztiliai királynő (1109-1126) a zarándokok ellátásával is foglalkozó
Carrión de los Condesben található San Zoil kolostornak adományozta az ugyancsak
a „francia úton” fekvő San M artin de Frómistát.100A leóni San Isidoro zarándokház
a 13. században kerteket és legelőket birtokolt a város környékén, volt egy malma.
12 2 2 -ben javaik örökség révén két faluval, Alcuetasszal és Villalobarral bővültek.101

Az infrastruktúra m e g je le n é se

Bár a középkori mentalitás szerint elvileg a zarándoknak m indenütt jo g u k volt a
vendéglátáshoz, ez korántsem m indig volt így a gyakorlatban. A LÁber Sancti Iacobi
erről mint egy m ár nem létező jelenségről beszél, kiemelve, hogy ez régen volt
így, mégis ezek után a könyv három olyan csodát is említ, am ikor az Ú r haragja
lesújtott a zarándoktól a kért segítséget m egtagadóra.102Ugyanakkor az érkező
zarándokok egyre nagyobb száma szükségessé tette a peregrináció megszervezését,
ellátásuk biztosítását. E munkából az egyház csakúgy kivette részét, m int az állam
- a király vagy m int a tehetősebb magánemberek.
A direkt Compostellába tartó zarándok számára készített szállások építése a 1011. században kezdődött, bár m ár korábban is em eltek hasonló célú épületeket,
például O rensében III. Alfonz (886-910) 886-ban szegények ellátására és za
rándokok fogadására („pro susceptioneperegrinorum el smlmtationibxtspauperum’’). A
10. és a 11. századból öt, a compostellai zarándokoknak épített szállásról vannak
írásos adatok.103Az emlékek tanúsága szerint ezek a házak, csakúgy, m int a később

97 Cavero Domíngijez, Gregoria: Fundaciones hospitalarias dél clero secular en la diócesis
de Astorga (siglos XII-XV). In: El. Camino de Santiago. 145. és Las peregrmaciones... 308.
98 Fernández dél Fozo, Jósé Maria: Razones económicas de un conflicto en el Camino de
Santiago. In: El Camino de Santiago. 211—216., 213.
99 Docmnentas y lextos. 15.
100 Palacio Sánchez-I zquierdo, Maria Luisa: Hospitales de peregrinos en Carrión de los
Condes. In: El Camino de Santiago. 127-133., 133.
101 Martín López, Encarnación: La hospitalidad en San Isidoro de León, el hospital de San
Froilán durante los siglos XII-X1. In: El Camino de Santiago. 67-68.
102 Liber... 122.
103 Las pnegrinaciones... I. 286,
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építettek, egyaránt szolgálták a zarándokok és a szegények ellátását. 1085-ben VI.
Alfonz kasztiliai király (1065-1109) ajándékozta a Los Arcos nevű falut a szegé
nyek és a zarándokok szolgálatára.104Gyakran együtt, szinonim aként említették
meg a „szegényeket és a zarándokokat. ” San Ju an de Ortega emlékezik meg testamentu
mában arról, hogy „SzentJakab útján, a szegények szolgálatában” emelt tem plom ot.1051067
A következő századokban, főképp a 12.-ben, ugrásszerűen növekedett a mene
dékhelyek száma. León tizenegy zarándokszállásából például nyolc ekkori
alapítású.106„Zarándokszállások a Santiagói Zarándokkalauz szerint olyan helyeken
épültek, amelyek (...) megfelelő helyeken vannak elhelyezve, ezek szent helyek, az Úr házai,
a szent zarándokok táborhelyei, a szükséget szenvedők pihenője, a betegek vigasza, a holtak
üdvözülése, élők megsegítője..."‘07Az astorgai püspökség terü letén az ú t ottani
legnehezebb szakaszán a Rábánál és Foncebadőn közötti hágón több, királyi
támogatással létrejött közösség foglalkozott az utazókkal.108A zarándokszállások
másik koncentrációja a városokban volt kimutatható. Az építkezéseknél praktikus
szempontokon kívül - város, nehezen megközelíthető terület, hágó, folyó109- egyéb
szempontok is közrejátszhattak: 971 -ben García Fernández gróf saját házát ajánlot
ta fel a zarándokok javára.110
A szállások alapítói között egyaránt találunk egyházi és világi személyeket,
magánembereket, nemeseket és uralkodókat. X. Alfonz (1252-1284) törvényköny
ve kimondja, az egyháziaknak fokozottan kell felkínálni vendégszeretetüket, mi
vel „úgy állapította meg a Szent Egyház, hogy házat vendégházak (ospitales) legyenek hogy
fogadják bennük és enni adjanak nekik (a szegényeknek)...”111 A z egyháziak már
korábban is nagy számban alapítottak szálláshelyeket. Ezeknek három fő típusát
különböztethetjük meg: a „hivatalos” egyházi személyek, a szerzetesrendek és a
különböző vallásos testületek által létrehoztakat. A püspöki alapításúaknak tipi
kus példája az 1048-ban Pelayo de León leóni püspök alapította zarándokház. Ezt
Pelayo de León „máraz öregkorban, élete alkonyán”, a célból em eltette, hogy „...a
sánták, bénák, vakok, némák és a más tartományok zarándokai (...) visszanyerve testi erejüket,

104 „ut se serviat in usum pauperum et substentatione peregrinorum” Las peregrinaciones...
I. 330.
105 C ampo dél Pozo, Fernando: Los agustinos en el Camino de Santiago desde Roncesvalles
hasta Compostela. In: El Camino de Santiago. 285-302., 291.
106 C ampo del Pozo, 1992. 294. és Martín L őpez, 1992. 63-72., 66.
107 Liber... 10.
108 Cavero Domínguez, 1992. 135-149., 136. és 145.

109 A Santiagói Zarándokkalauz említi például, hogy a „mérgező vizűnek” nevezett Ordónfolyó mellett, Los Arcos közelében áll egy zarándokszállás. Liber... 13,
110 „mearn casam propiam” Perez de IJ rbell, justo: História del Condado de Castüla. Madrid,
1945. III. 1217.
111 Las Partidat. I., V., 1. 40.
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és élvezve az éjszakai nyugalmat dicsérhessék az Urat... ”112Ugyanebben az évben Roda,
pamplonai püspök elrendelte, hogy az általa a Santa M aria tem plom nak ado
mányozott javak egy részét fordítsák a zarándokok ellátására. Kilenc évvel később
pedro leóni püspök újabb szállást alapított a korábbiak m ellett.113 Astorgában
Ordono püspök (1061-1066) em eltetett egy házat hasonló célból.1u
A „francia ú to n ” m űködő szerzetesrendek közül első helyen kell kiemelni a
bencéseket, akik több településen is létesítettek zarándokokat ellátó telepeket.
Ilyen volt többek között Compostella, Samos, San Ju an de la Pena, Leyre, Irache,
Nájera, Santa Coloma, San Pedro de C ardena, Carrión de los Condes, Sahagún,
Ferreiro. Némelyikükben francia szerzetesek szolgáltak. Több kolostor külföldi francia - alapítású volt, sjogilag anyamonostora alá tartozott. Homillos dél Camino a limoges-i püspökséghez tartozó tulle-i apátságtól függött, apátja is francia
volt. Hornillos alá két további, a zarándokúttól távolabb fekvő vendégház tarto
zott, a leóni Mayorga és Villalobos.115Az ágostonosok kanonokrendje a zarándok
út fontos helységeiben, m agában Roncesvallesben és Com postellában is tartott
fenn kisebb-nagyobb közösségeket, vendégházakat és néhány zarándokházat,
melyeknek célja a zarándokok ellátása volt. H asonlóképpen tevékenykedtek a
zarándokút m entén a prem ontreiek, majd a 14. századtól a ferencesek (Puebla de
Burónban) és a jerom osok.li6A reconquista folyamatában harcosan résztvevő
lovagrendek némelyike a zarándokok aktív védelme m ellett kivette részét a
vándorok ellátásából is. A templomosoknak kiterjedt birtokai voltak Navarrában,
és általában a 12. századi m ór-keresztény határterületeken. Központjuk, Villalcazár de Sirga egy nagyobb zarándokházzal is rendelkezett. Javaikat és feladata
ikat a rend ellen lefolytatott p e r után részben az ispotályosok, részben a Santiago
rend vette át. Ez utóbbi volt az egyetlen olyan hispán alapítású lovagrend, amely
III, Sándor pápa 1175-ben kiállította alapítólevelének megfelelően („szenteljnagy
figyelmet ajövevényeknek és a szegényeknek, és szabadon adj megnekik minden szükségeset”)
bekapcsolódott a zarándokok ellátásába, noha legnagyobb vendégházai - a toledói és a cuencai - távol estek a compo^tellai úttól. M agán az úton Las Tiendasban
és San Marcosban voltak nagyobbvendégházaik.117

J12 Documentos y textos. 47.
113 Las peregrinaciones... I. 298-299.
114 Q uintana Prjeto, Augusto: Acogida en Astorga a los peregrinos de Compostela. In: El
Camino de Santiago. 107-127. és 109.
115 Las peregrma^ioms... I. 302.
116 Campo dél Pozo, 1992. 290-295.
117 Las peregrinaciones... 1.306-307. és Matallanes Merchán, J. V. - R odríguez-P icavea Matilla,
E.: Las órdenes militares en las etapas Castellanas dél Camino de Santiago. In: El Camino
de Santiago. 343-363., 352-353.
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Az uralkodók is kötelességüknek tekintették a zarándokok védelmét, szállásuk
biztosítását. Amellett, hogy törvényeikben gondoskodtak róluk, nagy számban
emeltek számukra menedékhelyeket. 1231-ben III, Ferdinánd védelme alá helyezte
a sahagúni kolostort, kimondva, hogy m iként U ria idézi, „senki se merjen erővel oda
belépni vagyjavaiban, legelőiben kárt tenni.”118A zarándoklatot segítő tevékenységük
azonban leginkább a szerzetesrendek, egyháziak emelte kolostorok adom ányok
kal való támogatásában és privilégiumok adományozásában nyilvánult meg.

IV . A v á ro so k szerep e a z a r á n d o k ú to n

,Árért szorítkoztam az említett települések
nek és szakaszoknak a felsorolására, hogy
a zarándokok, akik Santiago felé tartanak,
előre gondoskodjanak ezen adatok ismere
tében az útjukhoz szükséges költségekről."
Liber Sanctí Iacobi119
Az úthálózat
Ahhoz, hogy a zarándokok eljuthassanak céljukhoz, m indenekelőttjárható utak,
hidak és hágók kellettek. Az úthálózat sosem tartozott H ispánia erősségei közé,
mégis, a santiagói utat a lehetőségekhez képest karban tartották.
A Liber Sancti Iacobi több emberről megemlékezik, akik utakat, hidakat emeltek
a ^francia úton”: „az Úr 1120. éve előtt, Alfonz aragómai király idején és a francia
Kövér Lajos uralkodása alattjavították a SzentJakab-útjái Rábánál és Puertomarín kőzett:
Andrés, Rogerias, Alvito, Fortém, Amaldo, Esteban és Pedro, aki helyreállította a Minő
Urraca királynő lerombolta hídját. “I20A santiagói út azonban nemcsak a klasszikus
„francia utat" jelentette. Ide éltették az alternatív útvonalat az északi tengerparton,
és a Lisszabon felől érkező „ezüst utat” is. Ennek az úthálózatnak a fontosságát
mutatja, hogy Juan Villuga 1546-os Az utak repertóriuma (Repertorio de lodos los
caminos) című térképén is feltűnik a régi S zentjakab-út.121

118 Las peregrinaúones... I. 809.
119 Liber... 8. „tdeireo has villás el prefatas diétás perscriplione reslrinxi ut peregrini ad Sanctum
Jocobum proficxscenlesexpensas ilmeri suo necessanas sibí, hec audienles, premedilari studeant."
120 Liber... 12.
121 Dominuuez O ktiz, Antonio: El anügno régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. In:
História de. Espana. Madrid, Alianza-Alfaguara, 1978. 88-103.
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Városok a C om postellába vezető úton
A 10. században Európában a városi élet új szakasza kezdődött. A püspöki városok
(civitates) és a világi várak (burgus) mellett a kedvező földrajzi körülmények hatására
kezdtek megjelenni az első kereskedőtelepek is (forisburgis, portus). A kereskedőket
hamarosan követték a kézművesek, majd m egkezdődött ezeknek a kicsiny tele
püléseknek a kiváltságolása.122Hispániában is megjelentek ezek a tendenciák, ám
némi késéssel. Itt a Pirenne által leírt m odellt leginkább a zarándokút m entén
alapított városok követték.
A Santiagóba vezető zarándokút fontos szerepet töltött be a félsziget városhálózatának fejlődésében, Az ú t kínálta lehetőségeket kihasználva fellendült
mellette a városi élet, A régi városok (Jaca, Pamplona, León) bővültek, terjeszked
tek, ugyanakkor új települések is létrejöttek. Az útvonal által átszelt királyságok
eltérő városi élettel és társadalommal rendelkeztek, ami nyomot hagyott az urba
nizációban, a városok funkcióiban is. N avarrában és Aragóniában, mivel itt
korábban a városi élet meglehetősen szegényes volt, a külföldi elem került túlsúly
ba. Ezeken a területeken nagyobb jelentőségű volt a kereskedelem. Az uralkodók
az újonnan és újjáalapított városokban (Jaca, Pamplona, Puente la Reina, Logrono)
inkább a polgári-kereskedő réteg védelmére törekedtek. Kasztíliában és Leónban
a muzulmán hódítás következtében m enekültekkel benépesített városerődök
alakultak ki (Salamanca, Segovia, Avila, Sepúlveda). Itt és Galíciában is a városok
ban a vezető szerepet a nemesség és a papság töltötte be, s a polgári réteg háttérbe
szorult (Santiago de Compostella, Burgos, León, Sahagún).123124A városi élet, a váro
sok léte, betelepítése Kasztíliában és Leónban a santiagói ú t felemelkedése előtt is
létezett. A terület ahol a zarándokút igazi „újdonságot” jelentett, az elsősorban a
városokban szegény Navarra és Aragónia volt; itt a visszahódított területek váro
sokkal történő benépesítése kezdetben csak a zarándokúihoz kötődött,12'*A régi,
főleg védelmi célokat ellátó vagy egyházi központként m űködő városokban
(Santiago de Compostella, Sahagún), versenyképes helyi kereskedők hiányában,
megjelent a külföldi elem is.
Az újonnan alapított városok legtöbbször valamilyen korábbi mag köré szer
veződtek, ami lehet egy kolostor (Sahagún), királyi erődítés (Nájera), híd (Puente
la Reina), falu (Logrono). Ezeknek a városoknak az esetében a királyi székhelyi és
a katonai szerep másodlagos volt. Szinte az összes új város folyó vagy nagyobb
vízfolyás m entén található (Logrono, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
122 Pirenne, Henri: A középkori gazdaság és társadalom története. Budapest, Gondolat, 1983.
89-92.
Í2S Lacarra, 1959. 356.
124 G racia Zamacona, 1995. 127.
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Belorado, Casstrojeriz, C arrión de los Condes, Sahagún, Mansilla de las Múlás,
Ponferráda, Villafranca dél Bierzo, Sarria, Portom arín, stb.). Az egyetlen kivétel
Villafranca Montes de Oca, ami a nehezen já rh a tó röghegység, Montes de Oca
1150 méter magas Pedraja nevű hágójának a közelében található.125
Ezeknek a városoknak a jelentőségét mutatja, hogy bekerültek a Liber Sancti
lacobi itineráriumába: „...először magának a hágónak a lábánál, Gascogne-ban található
Saint-Michel község; utána, áthaladva ugyanennek a hegynek a tetején, van a Roland
Menhely, majd, a Roncesvalksnek nevezett falu, aztán Viscarret és Larrasona következik,
majd Pamplona, később Puente la Reina, utóbb Estelinjön, amely bővelkedikjó kenyérben,
kiváló borokban, húsban és halban, és dúskál minden jóban. Ezek után következik Los
Arcos, utána Logrono, aztán Viüarroya, Nájera városa, Santo Domingo, Redecilla,
Belorado, Viüafranca, Montes de Oca, Atapuerca, és Burgos városa; majd Tardajos,
Homillos, Castrogeriz, Iterro hídja, Frómista és Carrión következik. Ez utóbbi egy szorgos
és virágzó falu, amely bővelkedik kenyérben, borban, húsban és mindenféle termékekben.
Utána következik a minden jókkal elhalmozott Sahagún, ahol található az a mező, ahol,
miként mondják, az Úr dicsőségéért harcolók leszúrt csillogó lándzsát kivirágoztak. Ezután
Mansilla, majd a király és az udvar minden javakkal telt városa, León következik... ”126
A templomok, szálláshelyek, utak, hidak építése m unkaerőt vonzott az építke
zések színhelyére. A munkások és a zarándokok ellátására m egtelepedett keres
kedők a helyükön m aradtak, alapját képezve a későbbi településnek. A za
rándokokat el kellett szállásolni, el kellett látni. Külföldi pénzeiket át kellett váltani
helyi fizetőeszközre. A zarándokok gyakran eladták feleslegessé vált holmijukat,
ami szintén a forgalm at bővítette. Az így összegyűlő népességet az uralkodók
privilégiumokkal igyekeztek m aradásra bírni, és törvényekben biztosították
jogaikat. Az érkezők, letelepedők zöme külföldi, franc volt.127A külföldi elem nem
korlátozódott magukra az új városokra, a zarándokút m entén fekvő régi városok
ban is felbukkantak kisebb számban frank telepesek. Ők a város eredeti, eltérő
jogállású lakosságától elkülönülve saját negyedükben, utcájukban laktak. Ilyen
volt például a Rúa de los Francos Leónban és Astorgában, Vico Francorum Bierzóban és Arzúában.128
A zarándokút mentén kialakuló települések urbanizációja hasonló volt. Ezek a
városok a Szent Jakab-út hossztengelyében növekedtek, alaprajzuk szabályos, utcáik
tervszerű, ellenőrzött növekedést mutatnak. A zarándok először a város szélén

125 Dalché, 1989. 69126 Liber- . 6.
127 A frank szó jelenthetett szabad, kiváltságok személyt (C orominas - Pascual, 1980. II.)
zarándokút spanyol elnevezése „Camino francés” (a. m. francia út) is innen ered. Gyakran
a szót „Pireneusi,knn túli" jelentésben is használták,
128 Las peregrinaciones... 1, 477.
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álló hospiialhoz vagy a kolostorhoz érkezik. Általában a település másik végén folyik
keresztül á folyó, aminek hídját legtöbbször még a város megalapítása előtt emel
ték. A központi tengelyre merőlegesek a fő épületek, a mellékutcák pedig párhu
zamosak vele. A város általában a zarándoklattal párhuzam osan terjeszkedik, de
két végéről lehatárolja a kórház és a folyó. A zarándokút m entén kialakult város
klasszikus példája Puente la Reina és Santo Domingo de la Calzada. A Pamplonától
huszonnégy kilométerre található navarrai várost, Puente la Reinát (Pons Regine)
Dona Mayorról, Nagy Sancho navarrai-kasztüiai király felesége által az Arga-folyóra építetett hídról kapta. Később I. (Harcos) Alfonz (1105-1134) az estellai
kiváltságokat adományozta a városnak, j ó földrajzi fekvése, frank telepesei és
kiváltságai jóvoltából a város gyorsan fejlődött.129Santo Domingo de la Calzada
(Sanctus Domimcus) Logrono és N ájera között terül el. Nevét az itt megtelepülő
Szent Domokosról kapta, aki 1014-ben kolostort alapított, és helyreállította a régi,
Santiago de Compostellába vezető kőutat. Innen a helység jelzője, a „calzada",
kövezett út jelentésű szó. Az Oja-folyónál Szent Domokos hidat és zarándokszállást
épített.130Az új városok m ár nem dombokra vagy magaslatokra épültek, hanem a
síkságra. Amikor az új város egy régebbi település köré szerveződött, akkor is
megfigyelhető, hogy az új negyed a sík területre, az ú t mellé kerül (Burgos, León).131
Általában ez a frankok által benépesített városnegyed. Ezek az új negyedek vi
szont szerkezetükben követik a többi, a zarándokút mentén alapított városét. Gyak
ran alapítottak városokat a zarándokok szükségleteinek megfelelően. Az uralko
dók célja az volt, hogy járóföldnyi távolságon belül m indig legypn lakott település.
Puente la Reinát azért építtette Nagy Sancho felesége, hogy megkönnyítse a za
rándokok átjutását az Ágra folyón,132Estellát pedig azért alapította Sancho Ramírez,
hogy megossza a Pamplona és a N ájera közti távot.133

A városi jogok
A külföldi telepeseket és a városaikat kollektív jogokkal látták el. Sokszor elsősor
ban a külföldiek kapták meg ezeket a privilégiumokat, de időnként kiterjesztették
őket a spanyol királyságok lakóira is. A városi jogok tekintetében nagy különbség
mutatkozik Aragónia és Navarra, valamint Kasztília-León között. Míg Navarra és
Aragónia uralkodói nagy hangsúlyt fektettek a városok lakóinak, kereskedel-

129 Los peregrinaciones... II, 124-125.
130 M enéndez P idal, Ramón: La Espana dél Cid. Madrid, 19474. 224—225.
131 G rácia Zamaton*, 1995. 127.
132 Uo.

133 Uo. 134.
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műknek a védelm ére, addig Kasztíliában és Leónban a nagyobb települések, a
városok sokkal inkább egyházi és királyi ellenőrzés alatt álltak. A két terület között,
mintegy átm enetként húzódott a hol Kasztíliához, hol Navarrához tartozó Riója,
ahol a két befolyás erősen keveredett.
Kasztília-Leónban, főleg a Mezetán, a városok, Toledo kivételével, inkább m e
zőgazdasági és katonai központok voltak. A santiagói út kasztíliai és leóni szakaszán
található városok esetében a kereskedelem valamivel nagyobb hangúlyt kapott,
mint az ország többi részében, de itt sem volt összehasonlítható az aragóníai, navarrai városokkal. Ebben az országban a városi jogoknak két fő típusa teijed t el, a
sahagúni és a riojai.134Melletük különálló típust képvisel Santiago de Compostella joga, am it egyedül csak a püspöki székhely kapott meg.
Sahagún m indig is a Santiagóba vezető útvonal egyik vallási központja volt. A
kolostor apátja, B em ard Sédirac 1080-ban vezette be a clunyi reform ot. Ekkor
még a város nem létezett, csak a kolostor köré csoportosuló falvakról beszélhetünk.
A város m agját a Cea-folyó partján található kolostor és a köré letelepedő
kereskedő-kézműves negyed (burgus), illetve a zarándokszállás jelentette. Ehhez
épült hozzá 1085-ig az apát palotája, a Szent Magdolna tem plom és a fürdők.135A
város bencés apátjai állandóan igyekeztek szoros ellenőrzés alatt tartani az itt
letelepült külföldieket. Nemesek letelepedését nem engedélyezték Sahagúnban.
Mindez világosan megjelenik a VI. Alfonz adományozta 1085-ös privilégiumok
ban is. Ezekből a /ugrókból kiderül, hogy itt is egy m ár meglévő kereskedő közös
séget láttak el (meglehetősen korlátozott) előjogokkal. A város és az azt körülvevő
földek az apát tulajdonában voltak, ő adományozott házhelyeket a telepeseknek a
városban. Ezeknek a házhelyeknek a tulajdonjoga korlátozott volt. Apopulator csak
az apát engedélyével adhatta el házát, házhelyét. A telepeseknek a városon kívül
azonban még bérlem ényük se lehetett. A város környéki erdők, kertek, mezők
mind az apát tulajdonában voltak. Bort az apáttól kellett vásárolniuk, és a gabonát
is csak az ő m alm aiban őrölhették.136A városban élő kereskedőknek, kézműve
seknek nem volt beleszólásuk a közigazgatásba: az uralkodó a bíráskodás jo g át az
apát kezébe adta. Gyakorlatilag az apát eltűrte a kereskedőket, de nem engedélyezte
számukra a terjeszkedést. A sahagúni jo g egy alternatív zarándokúton teijedt el
nagyobb mértékben: az északi tengerpart m entén, a püspöki székhely Oviedót is
érintő, m érsékelten kiépített útvonalon Santander és Avilés kapták meg e város
kiváltságait.
A történelm e folyamán hol Navarrához, hol Kasztíliához tartozó Riója tarto
mányban található Nájera a 10. század folyamán és a 11. század elején Navarra
134 G racia Zamacona, 1995. 129.

135 Dalché, 1989. 71-72.
136 Ffünández dkl P ozo, 1992.213.
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székhelye volt. Nagy Sancho itt verette a reconquista első pénzét é§.ő vezette ke
resztül a zarándokutat ezen a településen. Nájera azonban ekkoriban inkább királyi
rezindencia volt. 1076-ban Kasztíliához került és VI. Alfonz kiváltságokat ado
mányozott neki, ezek a privilégiumok azonban egy falusias településre utalnak.
Idővel itt is beindult a városiasodás folyamata.137Az itt lakóknak adómentesség
fejében előírták a katonáskodást a király szolgálatában. Nájera lakóinak szükség
esetén el kellett szállásolniuk a király kísérőinek lovait, maximum egy éjszakán át.
Az adományozólevél záradékában m ár megjelent a településen élő külföldi elem
is. Ok szabadon és adómentesen kereskedhettek élelmiszerekkel és borral, valamint
a királyság egész területén mentesültek a vámok alól.138Idővel a helyi bíráskodásban
a király bírója (iitdex regis) mellett megjelent a nájeraiak képviselője is. Pár évvel
később a település zarándokháza megkapta az asüum jogot, az oklevelekben pedig
a villanus szó helyett inkább a burgensis szót használták.139
Hasonló volt a helyzet Logronóban is. Itt VI. Alfonz privilégiumainak hatására
a falusi termelés városiassá kezdett válni. A villa elnevezést itt is felváltotta a burgus,
s a falusiak mellé apránként egy kiváltságolt, szabad, franc réteg települt be. Az
igazságszolgáltatás is kettős volt: az őslakos, falusi réteg továbbra is a földesúri
joghatóság alá tartozott, míg a privilégiumokkal rendelkező külföldiek saját
bíróságukhoz fordulhattak.140Riójában általában Logrono kiváltságait adomá
nyozták. Vitoria, M iranda dél Ebro, Bilbao, Laredo és Castro Urdiales kapták
meg ezeket a privilégiumokat.
Aragónia és Navarra királyai nagyobb teret engedtek a városoknak. Itt az első
uralkodó, aki privilegizált helyzetbejuttatta a külföldieket, Sancho Ramírez volt.
Az aragóniai király szabadságot adott a Jaca városában élő frankoknak. Ebben a
privilégiumban biztosította számukra ingó és ingatlan vagyonuk adásvételét, bi
zonyos személyi szabadságjogokat, megszabta a súlyok és mértékek méretét, szava
tolta a város biztonságát és a királyi bíróságtól illetve a merinótói - a közigazgatási
egység bírája-való függetlenséget.141 Ez az ún. „jacaijog”, amely a 11-13. század
ban fokozatosan elteijedt a zarándokút m enti összes külföldiek lakta településen.
II, (Tiszta) Alfonz (1162-1196) szerint „ Kasztiliából, Navarrábói és más helyekről szok
tak Jacába jönni jó szokások, kiváltságok tanulása végett és azért, hogy a sajátjaikhoz
csatolják őket. ”142

137 Los peregrinaáones... II. 155-156.
138
139
140
141

Dalché, 1989. 197-181.
Dalché, 1989. 182-183.
Dalché, 1989. 184-186.
Los peregrmacúmes... I. 469.

142 Idézi Lacarra, Jósé Maria: La burguesía, fenómeno social en el camino. In: Cuademos
História 16, n°88.
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E településeknek sokszor egymás jo g át adományozták kisebb-nagyobb kiegé
szítésekkel. Pamplona, Estella 1090-ben kapja meg ajacaijogot, Puente la Reina
pedig Estellajogát kapta (1122), am it Pam plona 1129-ben, M onreal 1149-ben,
Belorado 1116-ban szerzett meg. Közvetve ugyancsak a ja c a ijo g o t kapta meg
Villáivá (1184), Tiebas (1263),Torralba (1263), Sangüesa(1114,1122, 1132),Los
Arcos (1175), Santo Domingo de la Calzada (1207) is. Sokszor a „jacaijog” csak
bizonyos megszorításokkal volt érvényes: gyakran kizárták a hazai népességet e
települések lakosságából. Az estellai juerók kimondták, hogy e szabadságjogok
nem külföldiekre nem érvényesek.143H asonlókat m ondott ki Puente la Reina
priviléguma, s Pamplonától is igyekeztek távoltartani a helyi népességet.144
Santiago de Compostella privilégiumait nem kapták m eg más városok. Ezek a
kiváltságok mégis fontosak, m ert Compostella a zarándoklatok célpontja. Santiago
de Compostella nem egy újonan alapított város. Lassan fejlődött a 10. századig,
amikor is 997-ben al-Manszúr részben romba döntötte. A kalífátus szétesését köve
tően a zarándoklat révén gyors fejlődésnek indult.145Az állandó építkezések egyre
több letelepedni szándékozót vonzottak Santiago de Compostellába. 1105-ben
IJrraca királynő adott a városnak kiváltságlevelet, amelyben társadalmi vagy etnikai
eredetre való tekintet nélkül polgárjogot adott az ott élőknek. A város Lakói va
gyonukkal szabadon rendelkezhettek, közigazgatásilag pedig a város püspöke és
bírája alá tartoztak.146
Világosan megfigyelhető, hogy az aragón-navarrai területeken a zarándokút
mentén a kiváltságolt népességnekjóval nagyobb szerepe volt, m int Kasztíliában,
vagy Leónban, ahol a városkezdemények sokkal erősebben függtek az uralkodók
tól. E két rendszer között képezett átm enetet Riója, ahol a kiváltságolt,franc elem
nek volt némi befolyása, de a város maga királyi fennhatóság alá tartozott.

143 „El quod ullus navarrus vei presbiter de foras non possit populare in Stella sine voluntate
regis et omnium stellensium.” Közli: Fuero de Estella. 389.
144 Las peregrinaciones... I. 480.
145 Las peregrinaciones... II. 357-359.
146 Dalché, 1989. 197-198.
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V. A városok gazdasági élete
És kimondjuk, hogy nem lehet nemes ember,
aki személyesen utazgat kereskedést űzve.
Las Partidas147
A városok gazdasági élete

A zarádokút m entén található városok külföldi lakossága kereskedelem m el,
pénzváltással, vendéglátással, közszükségleti cikkekés a zarándoklathoz kapcsolódó
tárgyak gyártásával foglalkozott. Sok városnak megvolt a maga híres terméke, amit
a zarándokok előszeretettel vásároltak. Isten vándorai mellett a városok saját kör
nyéküket is ellátták élelmiszerekkel és külföldről exportált luxuscikekkel. Az így
kialakult piacokon távoli vidékek különleges árui és helyi termékek cseréltek gazdát.
Minden városnak megvolt tehát a maga speciális árucikke. Még francia területen
a Pireneusokon való átkelést megkönnyítő cikkeket árultak, Bayonne zsebkéseiről
volt híres.148Santiago de Compostellában pedig a kagylók mellett agáiból készük
emléktárgyakat adtak el nagy m ennyiségben.149A katedrális közelében „cipőket,
borostömlőket, szarvasbőr tarisznyát, zsákokat, öveket, mindenféle gyógyítófiiveket, fűszereket
és egyéb termékeket’' árultak.150Sahagúnban a l l . században az apátság körül ková
csok, asztalosok, cipészek, nyereg- és fegyverkészítők telepedtek le.151152A városi
polgárság számára azonban sokkal jelentősebb volt a különféle emléktárgyak
eladása. Arra ugyanis, hogy valamilyen „szuvenírt” vásároljon, minden zarándoknak
volt gondja. A 12. századtól terjedt el a compostellai látogatást igazoló fém -ezüst,
vas, ólom - kagylós zarándokjelvény, a vieira, amelynek megvásárlására m inden
zarándok nagy figyelmet fordított: „A kút mögött van, miként mondottuk, a kőlapokkal
borított Paradicsom, ahol a SzentJakab-emblémák között árulják a kagylókat a zarándokok
nak. ”n2 Kezdetben a kagylókat csak a katedrális közelében lehetett eladni, de m ár
a századvégétől kezdve vándorkereskedők is árusították őket. Ez ellen lépett Suárez
de Deza érsek 1200-ben, hogy megvédje a katedrális monopóliumát. Százban maxi
málta a kagylóárusítással foglalkozó üzletek számát, huszonöt közülük a kated
rális tulajdonában volt, míg a fennmaradókat harminc évre bérbeadták. 1230-ban
147 Las Partidas. V. 41.2. „El aun decimos que. non debe seer caballero komé que por su persrna
andodiese faciendo mercadoiras."
148 Las peregrinadones... I. 494.
149 Y arza Luaces, Joaquím: Camino de lacreatividad. In: Cuademos História 16, nö 88. 26.
150 Liber... 96.
151 Dalché, 1989. 71.
152 Ltber... 96.
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II. B em ard érsek új szerződést írt alá a kagylókészítőkkel, amelyben fennm aradt
a százas korlátozás, de lehetővé tette, hogy a bérlők - az adó további fizetése mellett
- megvásárolj ák boltjaikat. Az újabb harm inc éves term inus leteltével a kagylóké
szítők immár személyesen az érsekkel tárgyaltak (ez fontosságuk és gazdasági erejük
növekedésére utal), s nem elfogadták rendelkezéseit, hanem szerződést kötöttek
vele.153E folyamattal párhuzam osan, a század elejétől fogva kezdték el üldözni a
„jelvényhamisítókat”, akik Compostella városán kívül, a zarándokút m entén áru
sították termékeiket. A tiltást a pápák több ízben is megismételték (IX. Gergely
1228-ban, VI. Sándor 1259-ben). 1260-ban X. Alfonz Logronótól Leónig tiltotta
meg a kagylós jelvények árusítását.154Ennek, a compostellai árusok érdekeinek a
védelmén felül az is volt az oka, hogy a kagylósjelvény megkülönböztetett tiszteletet
biztosított viselőjének. Ugyanakkor ajelvény jelezte, hogy tulajdonosa egy kegyes,
Compostellát m egjárt zarándok, aki m int ilyen mentes a vámok alól.
Alegtöbb városnak volt vásártartási joga is. Pamplonában (1087-től) és Jacában
(1197-től) keddenként tartottak vásárt, Sangüesában (1122), M onreálban (1149),
Puente la Reínában (1122), Esteiiában (1164) csütörtökönként, Sahagúnban (1095)
hétfőnként, míg Leónban (1017) szerdánként volt vásár. Burgosban (1339) és
Beloradóban (1116) minden tizenötödik napon tartottak vásárt.155156A külföldi elem,
a vásártarás joga és a jacai jo g gyakorta egyszerre is előfordult (Pamplona, Nájera,
Jaca). A hispán többségű városokban is kialakultak a külföldiek negyedei, utcái
(például a Rúa de los Francos Leónban és Astorgában, Vico Francorum Bierzóban
és Arzúában), amelyek hamarosan kereskedelmi központokká fejlődtek, s a vásár
tartás jo g át is elnyerték.136
A frankok versenytársak hiányában sokáig megőrizték vezető szerepüket, és
identitásukat is megtartották. San Salvador dél Arénái dél-francia telepesei például
1187-ben kapták m eg a jacai jogot, s egyes források tanúsága szerint m ég a 14.
században is provanszál nyelven fogalmazták meg kiváltságaik gyűjteményét.157

A zarándokok ellátása

A zarándokot el kellett látni, s noha ez az ellátás elvileg ingyenes volt, az utazó ezt
gyakran adománnyal honorálta. Az utazók ellátását biztosító alapítványok pedig
élénkítették a zarándokút m entének gazdasági életét. ,A zarándokokat, a szegényeket
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López Ferreiro, 1910. 38-39. és 125-126.
Las peregrinaciones... I. 134.
Las peregrinaciones... I. 492.
Las peregnnaúonef... I. 477.
Las peregrinaciones... I. 472.

és a gazdagokat, akik Santiagóba mennek, vagy onnan jönnek, egyaránt irgalmasan kell
fogadni Bárki is fogadja őket, szorgalmasan lássa őket vendégül, mert nemcsak Szent
Jakabot látja vendégül, hanem az Urat is”- hja a Zarándokkalauz.158
A szállásra érkező zarándokot a gyakran több nyelvet is beszélő portás fogadta.
Az üdvözlés után általában megmosták a fáradt vándor lábát. A bibliai eredetű
szokás célja kettős: egyrészről felidézi a bibliaijelenetet, másrészt e kezelés a hosszú
és fárasztó gyaloglás után segített fellazítani a lábizmokat.159A lábbelik fontosságára
utal még az az adat, miszerint a 13. században m egengedték a cipészeknek, hogy
amennyiben zarándokról van szó, ünnepnap is dolgozzanak.160
A santiagói peregrináció korai századaiból kevés adat szól a zarándokok
élelemmel való ellátásáról. A l l . században több adományozó levél említi a célok
között a zarándok ellátását, de hogy e fogalom pontosan mit takar, az oklevelekből
nem derül ki.161A Zarándokkalauz írja, hogy „minden szegény zarándoknak a Szent
Jakab oltárához való megérkezést követő éjszakán teljes ellátást kell kapnia a menhelyen ”,
és a „szegény zarándokok, ételt kapnak”.162A 13. századból azonban m ár részletesebb
szövegek maradtak fenn. IX. Alfonz leőni király (1188-1230) elrendeli, hogy
mindenkinek, jóknak és rosszaknak egyaránt adjanak enni. Unokája, X. Alfonz
törvénykönyvében pedig, mintegy folytatásul kimondja, hogy az étel megtagadása
a „gonoszoktól”, „hogy éhen haljanak”, ugyanolyan rossz cselekedet lenne, mint
amit ők elkövettek.163164Hasonló mentalitás tükröződik a 13. században keletkezett,
a roncesvallesi zarándokházről szóló költeményben, amely így ír: ,^iz ajtó kitárul
mindenkinek, betegeknek és egészségeseknek/ Nemcsak a katolikusoknak, hanem a még
pogányoknak is (...)/ Röviden a jóknak és az erkölcsteleneknek64 Oviedóban Fernando
püspök (1293-1295) rendeletéi szerint rendszeresen juttatott ételt a zarándokok
nak, bár erről csak közvetett adataink vannak: szó esik egy „ott lakójó hírű nőről’’,
aki az ételt kezelte, Pamplonában 1285-ben Miguel de Uncastillo püspök úgy
158 Liber... 122.
159 Ábrahám csakúgy, mint Lót megmossa a hozzá vándor képében érkezők lábát (2Móz
18,2 és 19.1). Jézus pedig ugyanezt cselekszi a tanítványokkal (Jn 13.5). Az orvosi
vonatkozásokról lásd: Casado L obato , C.: Lavida cotidiana leonesa en el s. XII. In: Santa
Martira de. Lem. León, 1987. 46.
160 Las peregrinaciones— 1. 321,
161 VI. Alfonz 1085-ös, fentebb már ugyancsak idézett adományában Los Arcos községet
„suslentatiane peregrinorwn" céljából adományozza, Lasperegrinaámes... I. 330. - III. Alfonz
(886-910) menhelyét 886-ban szegények ellátására és zarándokok fogadására („pro susceplione peregrinorum el susteftlationibus pauperum") alapította (Las peregrinaciones... 1. 286.}.
162 Liber... 120.
163 Las Partidas. Partida I. tit.V., ley 40.
164 „Porta patet omnibus, infermis et sanis/ Non solum calholicis ventm el paganis,/ (...) El, uI
diaiam breviler, bonis el profanis. ”A roncesvallesi vendégházról szóló zarándokéneket közli
Doaimentos y textos. 66-70.
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rendelkezett, hogy m inden egyes zarándok kapjon bort, egy adag kenyeret, egy
tál zöldséget vagy húst.165 Részletesebb tájékoztatást nyújt az az adomány, amit a
Carrión de los Condes melletti, a Szent Jakab rendhez tartozó zarándokszállás
kapott G arda és Alfonso Martínez nevű személyektől és feleségeiktől, hogy abból
a zarándokokat ellássák. Az ott megszállók sajtot és két kenyeret, a csak áthaladók
egyet kapjanak. Hasonló arányban juto ttak a szegények borhoz. Az pedig, aki
három napot töltött a szálláson, húst is kapott.166A m ár em lített leóni San Isidoro
zarándokházban m inden leendő kanonoknak ném i búzát, bort, tyúkokat és egy
tehenet kellett adnia a zarándokok javára.167168Az ételt, ágyat és a tűzifát a zarándokok
egy erre szakosodott személytől, a dolog természetéből adódóan többnyire nőtől
kapták, míg az adminisztráció külön hivatalnok feladata volt. Ö t később m ég egy
novicius is segítette.m
A vándor az éjszakát ágyban tölthette, a szállás telítettségétől függően egyedül
vagy többedmagával. Általában csak az előkelő vendégek alhattak egyedül. Ezek
az ágyak lábakon álló fa táblák voltak, a fejrésznél táblával a párna számára. Az
első szöveg, amely a szállásoknak adományozott ágyakról szól, 969-ből való, amikor
is Osorio G utierre herceg „tizenkét ágyat, takarót és párnát ad a szegényeknek. ”169A
szálláson eltölthető idő pontosan nem volt megszabva. Valószínűleg az ú t nehezebb
szakaszain a zarándokok több időt tölthettek el bennük, hogy kipihenhessék
magukat. A Zarándokkalauz szerint betegek addig m aradhattak a compostellai
szálláson, am íg meg nem gyógyultak, vagy amíg meg nem haltak.170A beteg
zarándok gyógy kezelésében segítséget nyújthatott a szállás vagy a kolostor orvosa.
Roncesvallesben az érkezőket megborotválták és levágták hajukat. Akik ezt kérték,
fürdőt készítettek, hogy megtisztíthassák testüket - íija a vendégházat dicsérő latin
nyelvű költemény.171
Amennyiben a zarándok útközben, vagy a szálláson meghalt, gondoskodtak
eltemetéséről és javairól, valam int - ha volt - végrendelete teljesítéséről. A peregrináció közben elhunyt zarándokok számára Diego Gelm írez compostellai
püspök külön tem plom ot em eltetett. Hasonló céllal létesített Urraca királynő

165 A pamplonai katedrális menedékházának Sánchez de Uncastillo püspök általi 1258-as
átszervezéséről szóló oklevelet kiadja Docummlos y texlos. 70-71.
166 Los peregrinacione$... I. 331.
167 Suárez González, Ana: La hospitalidad en San Isidoro de León según los manuscritos de
su archivo (síglos. XII—XIII). In: El Cammo de Santiago. 1992. 53-61.
168 Martin Lófez, 1992. 71.
169 Idézi: Las peregrmaciones... I. 323., további ágy- és ágynemű adományozásokról szól a
325. 156. jegyzet.
170 Liter... 86.
171 „Balnea petentibus státim preparantur/ Horum ut corporee sordes abluantur” és „Barbe
cum rasoriis eis aufíerentur,/ Lavatis capitibus, capilli tolluntur." Documentos y texlos. 68.
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tem plom ot Leónban; Oviedóban ezt a funkciót a katedrális egyik kápolnája látta
el.172Term észetesen a szállások többségéhez kápolna is tartozott, hogy a hívők
lelki szükségleteiket is kielégíthessék.
A zarándokok ellátása jövedelmező üzlet lehetett. Ezt mutatja, hogy az utazók
fogadásáért gyakran komoly küzdelem folyt. Némelyik város és egyes kolostorok
királyi monopóliummal is rendelkeztek a vendéglátás terén. A zarándokszállások
tulajdonjogáért és az ellátás privilégiumáért perek folytak.173174M indenki igyekezett
ezt saját maga számára fenntartani, m iként Pérez de Ű rbéli spanyol egyháztör
ténész írja.-.... ha igaz is, hogy a szegényehet csakis a Krisztus iránti szerétéiből fogadták
be, nem hiányoztak gazdag utazók és zarándokok, akik nagylelkűen fizették meg a nekik
juttatott vendégszeretetet. ”17i 1227-ben összeütközésre került sor a sahagúni polgárok
és II. Vilmos apát között, m ert ez utóbi m agának követelte a zarándokszállás
ellenőrzésének a jo g á t.175Lacarra idézi, hogy 1122-ben az asztúriai O bona meg
szerzi a jogot, hogy „senki sem térítheti el a zarándokokat más irányba".176

A polgárság harcai

A városi polgárság gazdasági ereje növekedtével igyekezett függetlenedni az
egyháziaktól. A zarándokút m entén több felkelés tört ki önkorm ányzatot és sze
mélyijogokat - gyakorlatilag ajacai juerókzt - követelve (Burgos, León, Logrono,
Astorga, Sahagún, Compostella). E felkelések beilleszkedtek a nyugat-európai
kommunamozgalmak sorába.177
Megfigyelhető, hogy az összes felkélés a gyengén fejlett városi kultúrájú Kasztíliában vagy Riójában robbant ki. Itt a m egerősödő városi lakosság a városokat
uraló egyház rovására igyekezett kiteijeszteni hatalm át. Ezek az egyháziak nem
részesültek a reconquista hasznából, ugyanakkor - veszteségeiket pótlandó - nem
fokozhatták a parasztságra nehezedő nyomást, m ert erre a válasz a frissen
visszahódított területekre való elvándorlás lett volna.178Az egyre növekvő feszült
ség kirobbanására az alkalmat az Urraca királynő és I. (Harcias) Alfonz között,
kasztíliai trónért kitört háború szolgáltatta.
Az összecsapásokban Sahagún apátja Urracát és Fiát tám ogatta Alfonzzal szem
ben. A városi lakosság azonban az aragón trónkövetelő oldalára állt. Fentebb már
172
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említettem a zarándokszállás tulajdonjoga körüli sahagúni konfliktust. Ugyanek
kor a polgárság, kihasználva az Almoravidák katonai előretörése, valamint Urraca
hercegnő és Alfonz házassága geijesztette polidkai válságot, igyekezett függet
lenedni az apáttól, aki jövedelmeik jelentős részére tette rá a kezét. Ráadásul akadá
lyozta a sahagúni polgárokat a földvásárlásban: az 1085-ben VI. Alfonz által a
városi polgároknak záotifuero nem engedélyezte szántó, szőlős, gyümölcsös vásárlá
sát, malom és szérű birtoklását.179Büntetés terhe mellett ugyancsak m egtiltották
számukra a favágást a kolostor erdeiben és kötelezték őket arra, hogy kenyeret az
apátság kemencéiben süssenek.180Ez motiválta őket 1110-ben a végülis sikertelen
felkelés kirobbantásában. Hasonló okok - a Gelmírez püspök által kivetett adók
és a már ugyancsak em lített ármaximálás, valamint a polgári jogok hiánya - vezet
a szintén sikertelen compostellai (1116-1117 és 1136)éslugói (1155) felkelésekhez.
Ezek célja, miként Valdeón megállapítja, „mindenesetben gazdasági volt”, jobban ki
akarták használni a kereskedelmi forgalom nyújtotta lehetőségeket, vagy Santiago
esetében „közvetlenül kívánták ellenőrizni a piacot”.181
Sahagúnban a városiak 1111 -ben megnyitották a kapukat az aragóniai csapatok
előtt. A városban állomásoztatott aragóniai helyőrség kis létszámú lehetett: az apát
emberei m egpróbálták kiverni őket Sahagúnból, de ezt a városiak megakadályoz
ták. Az apátnak a kolostor ostrom a után m enekülnie kellett. Palotáját a feldühö
dött tömeg lerombolta. Harcias Alfonz eltörölte VI. Alfonz kiváltságait, és az apát
ság földjeit felosztotta a polgárok és helyőrségének tagjai között. A városiak ekkor,
1115-ben két pártra szakadtak, a külföldi származású kereskedők Harcias Alfonzot
támogatták, míg a kasztíliaiak Urracát. Az aragóniaiak harctéri kudarcai m iatt
Urraca bevonult a városba és visszahelyezte az apátot jogaiba. Fordulatos harcok
után Harcias Alfonz 1117-ben vereséget szenvedett, a királynő pedig elrendelte,
hogy a sahagúniak és az apát vitáját párbaj döntse el. A polgárok bajnoka a csata
előtti éjszakán megszökött. A polgárok által újrafogalmazott kiváltságlevelet elé
gették és visszaállították VI. Alfonzét,182
Santiago de Compostella esetében a város 1117-es Felkelésére az ürügyet Urraca
királynő és fia, Alfonso Raimúndez összeütközése szolgáltatta. Az összecsapásban
Compostella püspöke, Diego Gelmírez a trónkövetelőt támogatta. A városiak a
királynőt tám ogatták a püspökkel szemben, így remélvén megszerezni a városi
kereskedelem ellenőrzését. A királynő kezdetben elfogadta a városiak segítségét,
Gelmíreznek m enekülnie kellett.183A városiak a püspök által kinevezett tanács
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helyébe válaszott testületet állítottak, és Gelmírez elvesztette a városban betöltött
gazdasági szerepét. A trónkövetelő vereségével azonban Gelmírez és Urraca ál
láspontja közeledett egymáshoz. A királynő megkísérelte visszahelyezni jogaiba a
püspököt, amire válaszul a feldühödött városiak m egtám adták őket, Gelmíreznek
és Urracának a katedrális tornyába kellett menekülniük. Pár napos ostrom után a
királynőnek szabad elvonulást ígértek. Az egyezséget a polgárok csak részben
tartották be, Urracát egy kődobás megsebezte, Gelmírez pedig csak parasztnak
öltözve ju th ato tt ki. A városi vezetőség ekkor két p ártra szakadt: a mérsékeltek
elfogadták volna Gelmírez jelenlétét Compostellában, m íg a radikálisok a püspök
végleges elűzését követelték. Az érdekellentétek lehetőséget adtak az uralkodó
nak és a püpöknek a rend helyreállítására.1841856A polgároknak fpl kellett oszlatniuk
önkormányzati és önvédelmi szervezeteiket. Gelmírez és Urraca a teljes kártérítés
mellett 100 márka ezüst kárpótlást kapott. A város vezetői közül ötvenet túszként
lefogtak, százat száműztek.183A felkelések során a kasztílial városok az aragóniaiakéhoz hasonló jogokat követelte^. Ezeket, a kedvező körülm ények hatására
el is érték, az eredmények megtartására azonban m ár nem volt elég erejük.

VI. A zarándokok kereskedelmi kapcsolatai
A ven d églátás gazdasági alapjai

!
Ú tjuk közben a zarándokok m egajándékozták a m eglátogatott templomokat, a
zarándoklat befejeztével pedig kézzel fogható m ódon rótták le hálájukat, tisz
teletüket az apostol előtt. Hogy a zarándok pontosan tudja, miből, mekkorát volt
célszerű Szent Jakab oltárához vinni, a Liber Sancti Iacobi m egadta a megfelelő
m éreteket is: ,A kis oltár pedig három irányból - azaz jobbról, balról és hátulról - van
elzárva a nagy által, de szemből úgy nyitott, hogy elvéve az ezüst homloklapot, tisztán lehet
látni a régi oltárt. És ka valaki SzentJakab iránti odaadásból egy takarót vagy egy vásznat
akar küldeni, hogy befedjék vele az apostoli oltárt, kilenc arasz szélest és huszonegy arasz
hosszút kell küldjön. Ha viszont valaki az Isten és az Apostol szerelmére egy palliumot
ajándékoz, hogy elölről fedje be az oltárt, törekedjék arra, hogy szélessége hét, hosszúsága
pedig tizenhárom arasz legyen”.186A vendéglátásból befolyt jövedelm ek egy részét
visszaforgatták a karitatív tevékenységbe. A Zarándokkalauz szerint Santiago de
Com postellában az ajándékok egy tizede a zarándokok menhelyéé volt, a virágvasárnap utáni héten pedig a teljes összeg ezen intézményt, azaz a zarándokokat
184 V aldeón, 1992.22.
185 D alché, 1989. 225-226.
186 Liber... 110.
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illette meg, lehetővé téve ellátásukat.187189A zarándokok útjuk során rengeteg kegyes
segítségben részesültek, az ú t mégsem volt teljesen ingyenes. A Zarándokkalauz
azért sorolja fel az ú t hispániai szakaszára eső falvakat, hogy „a zarándokok, akik
Santiagofelé tartanak, előre gondoskodjanak ezen adatok ismeretében az útjukhoz szükséges
költségekről. ”‘88Később a szerző adatokat is idéz: „Fontos tudni, hogy a hídvám szedői
nem szedhetnek semmiféle adót a zarándokoktól, és hogy a mondott bárkások sem szedhetnek
az átkelés áraként többet, mini egy obulust két személy után, ha gazdagok, egyet a ló után,
és ha szegények, semmit. ”m
A zarándokszállások, kihasználva privilégiumaikat, vállalkoztak is. A m ár emlí
tett, privilégiumok által segített állateladásokon és m alm okon kívül ingatlan
üzleteket is kötöttek.

A zarándokok a k eresk ed elem b en

A zarándokokkal együtt nagy számban érkeztek kereskedők is, akik kihasználták
az út nyújtotta infrastrukturális biztonságot. A középkori Hispánia északi részén
ugyanis ez volt az egyetlen gondozott, karbantartott út, amely átszelve a félsziget
észak i részét összeköttetést biztosított a francia területekkel.190Innen, ahogy a Liber
Sancti lacobi írja, „egy nagyon magas hegyen Port de Cizén (Ibaneta) keresztül, halad az
út (...) rajta keresztül szállítják az árukat egyik országból a másikba."19'
A zarándoklat lehetőséget biztosított a félsziget déli részével, Portugáliával és a
muzulmán területekkel folytatott kereskedelemre is. Santiago de Compostella a
mór és a keresztény Hispánia gazdasági metszéspontjává vált. A Zarándokkalauz,
amikor összegyűjti a Szentjakab-zarándoklattal kapcsolatos hasznos tudnivalókat,
megemlíti, hogy Santiago de Compostclla „bővelkedik értékes szaracén árukban".192
A muzulmán tengerpart és a keresztény vidékek kereskedelme is Compostellán át
bonyolódott. Ezt mutatja San M artin de T oum ai apátjának, H erm annak az esete,
aki 1143-ban Zaragozából szándékozott Valenciába, Szent Vince vértanú síijához
zarándokolni. Azt tanácsolták neki, hogy ne egyenesen m enjen Zaragozából
Valenciába, hanem először-ötszáz kilométeres, nagyjából öt hét veszteségetjelentő
kerülővel - m enjen Compostellába, ahol, m int m ondták neki: „csatlakozhatsz a
187
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kereskedőkhöz, akik megfizetve a szokásos adót, a Király menlevelével, biztonsággal men
nek.”193A hagyományos, a félsziget északi részén végighúzódó útvonalon pedig
Európa többi részéből érkeztek áruk. A sahagúni kereskedők arany- és ezüsttár
gyak, valamint különféle fajtájú szövetek viszonteladásából gazdagodtak meg.194A
11. században Európában hispanico metaüonak nevezett rézből készítettek külön
féle tárgyakat, a champagne-i vásárokon pedig galíciai kereskedők fordultak meg.195
A brugge-i spanyol kereskedők pecsétjén a 14, század végén a Szent Jakab szere
pelt.196Amikor a zarándoklatot valamilyen bűn miatti penitenciaként szabták ki,
olykor kikötötték, hogy a zarándok kereskedelmi tevékenységet nem folytathat.197
A külföldi zarándokok csaknem szabadon vihették ki és hozhatták be málhásállataikat Hispániába. A peregrináció és a kereskedelem összekötésére utal,
hogy 1349-ben az illegális kereskedelem és a kémtevékenység miatt aggódó Anglia
elrendeli, hogy a zarándokok nem használhatják fel az utat pénz, arany- és ezüstrúd,
fegyverek és lovak szerzésére, és nem adhatnak információt országukról.19819Az
uralkodók, hogy elkerüljék a visszaéléseket, a valódi zarándokoknak menleve
leket adtak, amelyekkel igazolták a peregrináció kegyes voltát. A Lacarra által
közölt, Navarrai Lajos herceg által Narbonni Aymerichnek és Veronai Thibautnak
adományozta menlevél például kimondja, hogy „határozottan elrendeljük, (...) hogy
a mondott nemesek (...) egész társaságukkal, állataikkal, arany és ezüstpénzeikkel és minden
javukkaljövet és menet (...) hagyják áthaladni őket (...) szabadon és bármiféle vám kifizetése
nélkül. ”J9S
A zarándokoknak és a vándorkereskedőknek javaik, árujuk értékesítésekor egy
komoly problémával kellett szembenézniük: a kasztiliai és a navarrai jo g előírta,
hogy az eladónak egy kezessel (auctor) kellett igazolnia az áru eredetét. Ez egy
messze földről érkezett, tulajdonától szabadulni igyekvő zarándok, vagy mesterségét
gyakorolni szándékozó kereskedő esetében csaknem lehetetlen volt. Ezért az 1164es estellai fuero kim ondta, ha valaki zarándoktól vagy kereskedőtől vásárolt málhásállatot, elegendő volt tanúkkal igazolnia, hogy olyan személytől vásárolt, aki
zarándokjelvényekkel, zarándoktarisznyával és bottal rendelkezett.200
A zarándok gyakran arra kényszerült, hogy útközben, költségeinek fedezésére
eladja valamiyen értéktárgyát. Elvileg ezt csak két kezes jelelenlétében tehette
193 l a s p ereg rin a cio n es . . . I. 61.
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meg, akik igazolták, hogy az eladott vagyontárgy az övé. Zarándok esetében ele
gendőnek tartották a zarándok szavát és eltekintettek a kezesektől, s az üzletet
ilyenkor egy helyi elöljárójelenlétében kellett kötni.
Angliából tengeri úton érkeztek textilek Oviedóba és La Corunába, cserébe pedig
búzát, fémeket, s lovakat exportáltak.201A kereskedelem volumenére jellemző adat,
hogy 1130-ban galíciai nem esek elrabolták az Angliából érkező kereskedők
húszezer ezüstmárka értékű áruját, amit utóbb a compostellai püspök tisztviselője
szerzett vissza nekik.202
Az ilyen jellegű kereskedelem léte nemcsak a zarándokúttól függött, hanem a
félszigeti keresztény országok politikai helyzetétől is. A reconquista előrehaladtá
val és az egységesítő tendenciák megjelenése m iatt új kereskedelmi útvonalak
nyíltak meg, s a „francia úthoz” kötődő távolsági kereskedelem a 14—15. századra
visszaesett. A kiskereskedelem azonban a 16. századig, Spanyoloszág szellemi
bezárkózásáig, a zarándoklat lanyhulásáig virágzott.

VII. Összegzés
A Santiago de Compostella-i zarándokútvonal gazdasági hatása többféleképpen
jelent meg. A l l . századtól megkezdődő építkezések, a zarándokokat védő tö r
vények, és a Szent Jakab útján megjelenő infrastruktúra kedveztek a külföldiek
letelepedésének, amit Aragóniában és Navarrában kiváltságok adományozásával
is igyekeztek elősegíteni. Ilyen m ódon biztosították az araboktól visszahódított
területek benépesítését. A frankok egy részét maga a peregrinatio vonzotta, s a
kedvező lehetőségek bírták rá őket a letelepülésre. A telepesek főleg kereske
delemmel, pénzváltással foglalkoztak, betöltve az e téren mutatkozó űrt. A frank
elem súlya Keletről Nyugat felé haladva csökkent. Az így megszületett polgárság
azonban igyekezett gazdasági lehetőségeit szélesíteni, illetve politikai hatalom 
má átváltani. Erre Aragóniában és Navarra egy részén maguk az uralkodók kínáltak
lehetőséget, míg Leónban, Kasztíliában és Galíciában a városiak ezt fegyveres úton
kívánták elérni. A kezdeti sikerek után ezek a város-felkelések kudarcba fulladtak.
A félsziget keleti, korábban kevésbé urbanizált területein a zarándokút katalizá
torként működött, lehetőséget adva egy városias kultúra megjelenésére. Ez a gaz
dasági kisugárzás azonban kevés volt ahhoz, hogy a nyugati területeken kialakult
politikai rendszert megváltoztassa.

20) C astrq: Unos aranceles de aduanas dél siglo XIII. ín: Revisla de Filológia Espanola, 8:
{1921) 1-2,
202 G onzáles Solxsacuita, 1934. 90.
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