
F. Romhányi Beatrix

MEDIEVAL MONASTIC REGIONS IN CENTRAL EUROPE –
THE SPIRITUAL AND PHYSICAL LANDSCAPE SETTING OF MONASTIC

ORDERS AND RELIGIOUS HOUSES

Workshop Meeting in Göttingen,
2010. április 9–10.

A DAAD és a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával 2009-ben kezdődött a göttingeni Georg
Friedrich August Egyetem (Germania Sacra kutatócsoport) és a CEu Középkortudományi Tanszékének
együttműködése, melynek témája a középkori kolostor táj(ak) kutatása. Az együttműködés keretében
eddig három konferenciát szerveztek. Az első Budapesten volt 2009 márciusában, a második 2009 októ-
berében Bad Gandersheimben, a harmadik pedig most áprilisban Göttingenben. A sorozat zárása Buda-
pesten lesz ez év októberében. A két intézmény munkatársai mellett mindegyik alkalommal voltak
máshonnan meghívott kutatók is, mind Magyarországról, mind Németországból. A program egyik leg-
fontosabb eleme a doktorandusz hallgatók cseréje, akik a konferenciákon való részvétel lehetősége mel-
lett rövid, néhány hetes kutatási ösztöndíjakat is kaptak.

A budapesti nyitó konferencia témája a kolostortáj volt, Bad Gandersheimben pedig a monasztikus
rendek, elsősorban a bencések megtelepedésének problematikáját járták körül.

A mostani műhelykonferencia a korábbiaknál szűkebb körű volt, csupán három külső előadóval, akik
közül az egyik jelen sorok írója volt. A téma ezúttal a kolostortopográfia volt a szó legszélesebb értelmé-
ben. A Germania Sacra program bemutatkozása után a két programvezető, Hedwig Röckelein (GS) és
Laszlovszky József (CEu) tartott bevezető előadást a korábbi konferenciák tapasztalatairól és módszertani
kérdésekről. Az előadások egy része kifejezetten térképezési kérdésekkel foglalkozott: Bärbel Kröger (GS)
magának a térképkészítésnek a kérdéskörét tárgyalta, míg Nathalie Kruppa, Szende Katalin, Szőcs Péter
Levente és Darko Karačić a monostorok térbeli elhelyezkedését elemezte. Nathalie Kruppa (GS) a hil-
desheimi püspökség korai monostorait vetítette térképre, amiből az egyházmegye korai szervezetére és
birtokviszonyaira, valamint a demográfiai képére vonatkozóan is érdekes következtetéseket lehetett le-
vonni. Magyar szempontból a női kolostorok alacsony száma jelentett párhuzamot, amit ezen a német te-
rületen is az öröklési joggal próbálnak összefüggésbe hozni. Szende Katalin (CEu) három ország hat
városának kolostorait, azok topográfiáját elemezte. Különösen tanulságos volt azon megállapítása, hogy
az apácakolostorok rendszerint a városok korai erődítésein kívül helyezkednek el. Bár a középkori szer-
zők mindig a női kolostorok védelmének fontosságát hangsúlyozták, úgy tűnik, az apácákat – legalábbis
kezdetben – inkább a városiaktól féltették, mint a külső támadásoktól. Másik érdekes megállapítása volt
az írországi topográfiai elhelyezkedés változásai kapcsán, hogy a monostorok elhelyezése jól tükrözi az
alapítók egyéb, gazdasági vagy katonai céljait is. Szőcs Péter Levente (CEu) előadásában Szabolcs, Szat-
már és Bihar vármegyék Árpád-kori templomhálózatát vizsgálta, rámutatva a korai plébániaszervezet és
a birtokrendszer összefüggéseire. Darko Karačić (CEu) előadása nemcsak azért érdemelt kiemelt figyel-
met, mert a latin kereszténység egyik legfontosabb európai missziós területével, Boszniával és az obszer-
váns ferencesek ottani jelenlétével foglalkozott, hanem azért is, mivel ennek kapcsán – részben
a forrásadottságokból következően – behatóan foglalkozott a dalmát városok boszniai kapcsolataival és a
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ferences obszervancia sajátos dalmáciai jelenlétével is. Ide sorolható részben a pozsonyi Martin Homza elő-
adása is, aki a XIII. századi szepességi plébánia- és kolostorhálózatot mutatta be.

A topográfia egy más aspektusa jelent meg Anne Müller (Eichstätt) előadásában, aki a ferences kolos-
torok térszervezését, annak spirituális hátterét mutatta be. Értelmezése szerint a kerengő megjelenése ezek-
ben a kolostorokban valójában nem a szerzetesek, hanem az őket befogadó közösség igénye volt. Ezért a
ferences kolostorok kerengői valójában félnyilvános terek. Ez azonban óhatatlanul megteremtette a szer-
zetesek magánterének igényét, amit egy második kerengő, esetleg egy emelet építésével alakítottak ki.

A kolostori birtokok vizsgálata volt jelen sorok szerzőjének a témája. Nemcsak azok térbeli elhelyez-
kedése, hanem sokkal inkább az ezzel összefüggő gazdálkodási, birtokhasznosítási modellek tekintetében
remélhetőek jelentős új eredmények.

A topográfiát átvitt értelemben használta két művészettörténeti témájú előadás. Gerhard Jaritz (CEu)
a monasztikus tér ábrázolásáról, Anna Bücheler (Toronto) pedig a keleti selymek nyugat-európai jelenlé-
téről és monostori használatáról, valamint ábrázolásairól tartott igen érdekes előadást.

Végül két előadás a „virtuális térrel” foglalkozott. Bärbel Kröger és Nathalie Kruppa a Germania Sacra
programjának keretében készülő Klerikerdatenbankot mutatta be, Ferenczi László (CEu) pedig a kö-
zépkori magyarországi ciszterci apátságok hálózatát modellezte a köztük kimutatható kapcsolatok segít-
ségével.

A korábbi konferenciákhoz hasonlóan ezúttal is élénk szakmai vita, beszélgetés bontakozott ki, ami
gyakran vetett fel új szempontokat is. A konferenciasorozat előadásaiból a közel jövőben több kötet meg-
jelentetését is tervezik az együttműködésben résztvevő intézmények, így a program eredményei a szakmai
közönség számára is hozzáférhetővé válik.
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