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Györkös Attila kötete egy olyan középkori kéziratos kódex szövegének ki-
adását és komplex vizsgálatát tartalmazza, amely a franciaországi Cler-
mont-Ferrand könyvtárában, a Bibliothéque Municipale et Interuniversi-
taire állományában található Ms. 44. számú jelzet alatt. A kódex 15. századi 
latin és kisebb mértékben francia nyelvű szövegeket, prédikációkat és hoz-
zájuk tartozó segédanyagokat, példázatokat tartalmaz, s ilyen módon bősé-
ges ismeretanyagot kínál a korszak egyháztörténete számára. 

A szerző találó idézetcímet választott értekezése elejére. „Nem fabulá-
kat kell prédikálni” – hangzott az intelem a dél-francia származású feren-
ces prédikátor, Ludovicus Peresi példázatgyűjteményének élén. Az egyház-
történet kutatói előtt jól ismert tény, hogy ilyesféle tanácsokat a kései 
középkorban az európai Universitas Christiana számos prédikátora és 
egyházi elöljárója is hangoztatott. A hallgatóságot nevetésre ingerlő, szóra-
koztató történeteket előadó, a szóművészet minden eszközével meggyőző 
hatásra törekvő, s olykor teátrális mozzanatoktól sem idegenkedő hitszó-
nokok kedvelt eljárása volt a fabulák bőséges alkalmazása, Franciaország-
ban éppúgy, mint a kontinens más régióiban, többek között a Kárpát-
medencében is. Fabulának a kitalált történeteket, meséket – irodalmi 
szakkifejezéssel: fikciókat – nevezték a régiségben, ezeknek használatát a 
hivatalos egyházi vezetés elítélte. Ezzel szemben az exemplumok a teológu-
sok által összeállított, az egyház által jóváhagyott gyűjteményekben, 
tesaurusokban és florilégiumokban jelentek meg, s noha ezek ugyancsak a 
lelkek megnyerését kívánták elősegíteni, mértéket igyekeztek tartani a 
szórakoztatás terén, s morális tanításukat szándékozták velük szemlélete-
sebbé tenni. 

A prédikátorok által felhasznált, szövegről szövegre görgetett, számta-
lanszor módosított és alakított, tudatosan is újrahasznosításra kínált pél-
dázatkincs vizsgálata nem véletlenül szerepel számos újkori tudományág 
kutatási programjában, mivel a rendkívül színes történeti anyag – kellő 
szakszerűséggel és kritikával kezelve – sok információval szolgál a közép-
kori életvitel, mentalitás, hiedelemvilág szerkezetéről. Éppen ezért üdvö-
zölhető Györkös Attila témaválasztása, a Clermont-Ferrandban található 
kéziratos kódex példázatainak elemzése, amelynek eredményeképpen más-
sal nem pótolható ismeretek szerezhetők. 

Az elemzés alapját a szövegkiadás adja, a szerzőnek először át kellett 
rágnia magát a terjedelmes latin textuson, hogy annak tisztázott (s nem egy 
helyen korrigálásra szoruló) formáját előállítsa. Ez a textológiai aprómun-
ka azért is dicséretes, mert nem sok fiatal kutató vállalkozik ilyesmire, az 
elméleti spekulációk vonzása erős, s egyben gyorsabb sikert is ígér, mint a 
régi kéziratok tisztázása és textológiai feldolgozása. Györkös Attila tehát 
előbb az értekezése bázisául szolgáló forrást tárta fel, olvashatóvá téve a 
gyakran következetlen helyesírású latin szöveget. Ez ugyan nem kritikai 
kiadás, de jelen esetben nem is ez volt a cél, mivel a történeti szempontú 
vizsgálathoz a szöveg értelmezhetősége volt szükséges. Györkös a szöveget 
magyar értelmezésekkel és a Tubach-katalógusra, valamint párhuzamokra 
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történő utalásokkal látta el, többféle mutatót készített hozzá, így tette al-
kalmassá az elemzés számára. Munkájának már ez az első lépcsőfoka is 
igen hasznos hozzájárulás a késő középkori exemplumokból tükröződő 
világról, egyházi életről, társadalomról és mentalitásról szóló ismereteink 
bővítéséhez. 

A könyv hét nagyobb fejezetben veszi sorra a vizsgálat eredményeit. Az 
első fejezet a téma historiográfiáját, szövegegyüttesét s a vizsgálat módsze-
reit mutatja be. A prédikációkat Györkös egyfajta dokumentumtípusnak 
fogja fel, eltérően az irodalomtörténészektől, akik irodalmi műfajként, 
retorikusan szervezett szövegként interpretálják a sermo, a homilia vagy az 
oratio változatait. Azt természetesen Györkös is pontosan tudja, hogy 
ezeknek a szövegeknek csak áttételesen van referenciális értékük. Világo-
san ki is jelöli az exemplum dokumentumértékének korlátait, s jelzi, hogy 
„nem feltétlenül a történet hitelességét keresi”, hanem keletkezésének 
körülményeit, használatának összefüggéseit s a használók (irodalmi kifeje-
zéssel: az értelmező közösségek) mentalitását, szociológiai helyzetét, mű-
veltségi szintjét igyekszik feltárni. Ilyen módon már valóban nem csupán 
az egyházi irodalom kutatója, hanem a társadalomtörténész vagy az etnog-
ráfus is joggal tekintheti forrásnak az exemplumok gyűjteményeit, amelyek 
így adekvát módon interdiszciplináris vizsgálódást igényelnek. 

A II. fejezet az Auvergne-ben elterjedt prédikációs gyakorlatot mutatja 
be, ezen belül képet kapunk a koldulórendek megtelepedéséről és egyre 
terebélyesedő tevékenységükről, napi életvitelükről, műveltségükről, java-
dalmazásukról, a társadalomban elfoglalt helyükről. Méltán kap itt hang-
súlyt az új típusú s minél színvonalasabb prédikáció iránti igény, ezt a késő 
középkori szerzetesi kultúráról szóló közismert monográfiájában már Má-
lyusz Elemér is határozottan kiemelte. A számtalan Liber Exemplorum, 
Thesaurus Miraculorum, Florilegium és Speculum éppen a prédikációs 
gyakorlat megújítását kívánta volna szolgálni, az állandóan ismételt narra-
tív betétek variálódását igyekeztek lehetővé tenni, más kérdés, hogy az 
igehirdetés terén valódi változás és reform majd csak a protestantizmus 
fellépésével és az azt követő katolikus újjászerveződéssel valósult meg. 

A III. fejezet a vizsgált kódex könyvészeti leírását tartalmazza. A szöve-
get leíró két kéz közül név szerint csak Ludovicus Peresi ismert, róla alig 
lehet további életrajzi adatot tudni, de Györkös meggyőzően érvel amellett, 
hogy francia, s nem olasz származású, miként a korábbi szakirodalom fel-
tételezte. A kódex tartalmát a szerző áttekintő táblázatokba rendezte, ezek 
pontosan mutatják a kötet szerkezetét. Különösen is elismerésre méltó az a 
vízjelvizsgálat (76–77. p.), amelynek segítségével – hála persze Delaunay 
modern vízjelkatalógusának – egészen megbízható módon tud érvelni a 
pontos keletkezési dátum, azaz 1478 mellett. 

A példázatok forrásait szemügyre vevő IV. fejezet feladata talán a leg-
nehezebb: a 315 történet közül csupán 37 esetben tüntette fel a kódex írója 
a forrást, a többi esetben csak a legitur, narrat, dicit és más hasonló kifeje-
zések utalnak arra, hogy bárhonnan származhatott a példázat. Jól érzékeli 
Györkös, hogy már maga a forrás fogalma is képlékeny ilyenkor, hiszen sok 
a hasonló történet, változat, félig azonos szöveg, így ezek egyértelműen 
forráshoz nem is köthetők, arról nem is beszélve, hogy élőszóban is terjed-
tek a történetek. Mint egy német kutató megjegyzi: az exemplumgyűjtemé-
nyeket sokrétű szöveges újrahasznosítás céljából („für den vielfältigen kon-
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textuellen Wiedergebrauch”) állították össze, ezért igen nehéz, olykor lehe-
tetlen tetten érni az első előfordulást. 

A magyar kutatók találó kifejezéseivel élve, az exemlpum „szellemi fű-
szer”, ismét más szóval: „fürge műfaj”, s ez mind különleges mozgékonysá-
gára utal, a legkülönfélébb rendeltetésű szövegekben, kontextusokban, 
nyelveken fordulhatnak elő ugyanazon tanulságos példák variánsai. Györ-
kös mindezen nehézségek ellenére megkísérelte a példák forrásának felku-
tatását, s a párhuzamosan közölt szövegek jól illusztrálják az összefüggése-
ket. Nem bizonyos persze, hogy minden esetben közvetlen átvételről van 
szó, a szövegek közti rokonság megállapításánál azonban többet mondani 
aligha lenne szerencsés. Különösen a Vitae patrum volt közkedvelt kútfeje 
a prédikációszerzőknek, évszázadokig használták e gyűjteménynek a szen-
tek élettörténetéből vett példázatait. 

Az V. fejezet az exemplumoknak a prédikáció textusába történő beil-
lesztését, beágyazottságát tekinti át. A szerző megállapítása szerint: „A 
prédikációkban található példázatok programja tehát nyilvánvaló és vilá-
gos: feladatuk a szentbeszéd tartalmának illusztrálása, képes beszédben 
való összefoglalása a memorizálás megkönnyítésére és a meggyőzés előse-
gítésére.” (140. p.) Meggyőző Györkösnek az a konklúziója is, amely szerint 
a kései ferences prédikációgyűjtemények több eredetiséget hordoznak, 
mint a hasonló domonkos munkák. Ehhez legfeljebb azt tehetjük hozzá, 
hogy a ferencesek többnyire a populáris regiszter szónokai voltak, alacso-
nyabb műveltségű rétegek számára prédikáltak, tehát argumentációjuk 
színesebbé, vizuálisan érzékelhetővé tételére jóval nagyobb súlyt kellett he-
lyezniök, mint azt a magasabb műveltségű értelmiségi befogadó közössé-
geknek szólva a domonkosok tették. 

A VI. fejezet a legtöbb tanulsággal szolgál, mivel a miniatűr történe-
tekből kirajzolódó társadalomkép felvázolását vállalja. Megjelenik a példá-
zatokban a fejedelem és lovag, a klerikus, a polgár, a paraszt, az értelmiségi 
és a társadalom peremére szorult, kirekesztett személyek meglehetősen 
hosszú sora is. Feltűnik a történetek szereplői között az elmés módon igaz-
ságot osztó bíró (118. sz.), a vétkes pap és a rossz döntést hozó püspök (159. 
sz.), a kolostori rendbontó szerzetes (207. sz.), a remete (229. sz.), a rossz 
útra tért apáca (43. sz.), a megcsalt feleség (47. sz.), a misét zavaró táncoló 
lányok csoportja (209. sz.) és még számos egyéb különleges figura. Jelleg-
zetesen középkori szociális rétegződés bontakozik ki ebből, ez a társada-
lomkép pedig – Györkös szavaival – „nem túlzottan eredeti. Nincs benne 
új, nem korszerű.” (198. p.) Ehhez azonban hozzátehetjük, hogy a kortárs 
Temesvári Pelbárt sem hozott alapvetően újat, műveit mégis Európa-szerte 
számtalan kiadásban terjesztették egészen a 16. század közepéig. Az újdon-
ság iránti igény ugyan növekedett, de a prédikáció terén valóban újat majd 
csak az az évszázad hozott, amely a humanizmus értékeit, újszerű tudás-
anyagát és szemléletmódját is igyekezett beépíteni a vallásos gondolkodás-
ba. A Tubach-féle exempla in decline elméletnek ebből a szempontból van 
igazsága, minőségileg a 15. században még valóban kevés a változás, meny-
nyiségileg viszont tetemesen megnőtt a szövegek száma, s ez a variációk 
lehetőségét is jelentékeny mértékben gyarapította, egyre sokrétűbb képet 
festett a kor emberi viszonyairól. Úgy véljük, nem indokolatlan ezt a for-
rásbázist a mikrotörténelem anyagának tekinteni, belőle a társadalomkép 
egy sajátos vetületét bonthatja ki a történész. 
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A példázatok tér- és időképzetének vizsgálatával Györkös Attila megle-
hetősen új szempontokat kapcsolt be a vizsgálódásba. Különösen az utóbbi 
mutatkozott termékenynek. A szövegben előforduló helynevek térképre vi-
tele (190. p.) mutatja, hogy a kézirat szerzői/másolói nem csupán valamifé-
le „lokális mikrovilágban” gondolkodtak, hanem szélesebb perspektívában, 
elsősorban a burgundiai ferences rendtartomány területét tekintették a 
példák aktualizálásakor, noha természetesen az egész keresztény világ, a 
Szentföldtől Rómáig, szerepel a történeteikben. 

Az értekezés végén a magyar exemplumkutatás eredményeiről korrekt 
áttekintés olvasható. A szerző megjegyzi, hogy szükséges lenne egy magyar 
példázatkatalógus összeállítása. Ennek indokoltságát mi sem igazolja job-
ban, mint hogy Bárczi Ildikó (és az általa vezetett kutatócsoport) éppen 
ezen dolgozott az utóbbi évtizedben.1 Csak remélni szeretnénk, hogy a cso-
port vezetőjének tragikusan korai elhunyta után is folytatódni fog a téma 
kutatása. 

Ha Györkös Attila sok tekintetben kiváló értekezésében valamit mégis 
hiányolunk, az éppen annak magas színvonalával függ össze. Egyrészt ért-
hető, hogy a franciaországi kódex vizsgálata során a francia szakos szerző 
ennek a nyelvnek a szakirodalmát használta, másrészt szembetűnik, hogy 
az exemplum-kutatásban igen eredményes német szakmunkák említése 
elmaradt. A példázatkutatás európai kontextusa még szélesebb perspektí-
vában állhat előttünk a német kutatás bekapcsolása révén, például a Histo-
risches Wörterbuch der Rhetorik terjedelmes szócikkeinek, definícióinak 
(Exempel, Exempelsammlungen), valamint Christoph Daxelmüller 60 
lapra terjedő exemplum-bibliográfiájának2 figyelembe vételével. Egy másik 
német kutató a „rhetorisches Exemplum” történetét az ókortól egészen az 
újkorig vezette le monográfiájában.3 

Györkös Attila munkája valóban új ismeretekkel és szempontokkal 
gyarapítja egyrészt a középkori prédikációkra és prédikátori rétegre vonat-
kozó tudásunkat, másrészt a korszak társadalmának, mentalitástörténeté-
nek is új aspektusait mutatja meg egy szövegtípus szakszerű feltárása és 
értelmezése révén. 

(ism.: Bitskey István) 
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