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Opponensi vélemény 
F. ROMHÁNYI BEATRIX 

Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késı középkori 
Magyarországon. 

címen benyújtott akadémiai doktori értekezésérıl 
 

 
Max Weber óta közhelynek számít az az állítás, hogy a vallási magatartásformák és a 
gazdasági teljesítmény szorosan összefüggenek egymással, s ennek a fordítottja is aligha 
vitatható: a gazdasági erıforrások merıben meghatározzák a külsıdleges vallási 
teljesítıképességet. Hogy a tapasztalat mennyire régre megy vissza, arra érzékletesen vall az 
ún. I. Esztergomi Zsinat 37. kánonja Kálmán király korából, mely elıírta, hogy az apát a 
püspökkel együtt számba véve a monostor vagyonát (facultas) minden két ekényi földre egy 
szabályosan ruházott és kitanított szerzetest köteles tartani. Bármennyire is régiek és 
általánosan elfogadottak legyenek is az említett közhelyek, manapság sem lehet a kettı – 
lelkiek ti. és az anyagiak – összefüggéseirıl annak veszélye nélkül beszélni, hogy magunkra 
ne vonnánk sokak értetlenkedı rosszallását – ezt egyébként a szerzı is érzékelteti, mikor több 
ízben is visszatér annak hangsúlyozására, hogy a koldulórendek esetében az originális 
spiritualitást a korkövetelmények sem tudták felülírni („kereskedés szegénység úrnıvel”, 83. 
o.; másutt kissé különös módon arról ír, hogy az obszervánsok „szinte merev 
következetességgel ragaszkodtak elveikhez”, 319. o.) Az utóbbi jelenség azért is különös, 
mert a téma tudományosan igényes feldolgozására – gondolok itt többek között Erdélyi 
László és Kalász Elek mesteri módon megírt értekezéseire – éppen szerzetestörténészek adtak 
minden tekintetben – gondolatmenet, tartalom, szókimondás – követendı példát. Az egyház 
világi szegmensének gazdálkodásáról pedig egy fıpapi nagybirtok kapcsán Holub József írt 
mintaszerő feldolgozást, s a pálosok gazdálkodásáról éppen a bírált értekezés szerzıje állított 
össze monográfiát, de tanulmányaiban is rendre visszatért a szerzetesrendek gazdasági 
viszonyaira. Elıtanulmányai jelen dolgozatában is fontos szerephez jutnak, az azok során 
levont következtetések biztosítják jelen értekezésben a folyamatos kontrollt és az 
összehasonlítás lehetıségét. Csakhogy míg a pálosok gazdaságának és gazdálkodásának 
fölöttébb kedvezıek a levéltári forrásadottságai, ugyanez aligha mondható el a jelen 
disszertáció témájáról, s ezzel máris a felmerülı kérdések és problémák dzsungelébe, de 
legalábbis legfontosabbikának körébe csöppentünk. 
 
Mielıtt azonban ebben igyekeznénk rendet vágni, vegyük sorra az értekezés tartalmi-formai 
jellemzıit, célkitőzését, a vizsgálat nehézségeit és eredményét. Az értekezés formailag és 
tartalmilag egyaránt disszertációszerő, tudományosan értelmezhetı, a pályázó saját 
tudományos – módszertanilag kifogástalan – kutatómunkáján és eredményein alapul. 
Rendelkezik mindazokkal a formai kellékekkel (érvelıapparátus, bibliográfia, illusztratív 
mellékletek stb.), melyek minden egyes ponton ellenırizhetıvé teszik az érvelést és az   
eredményeket, a dolgozat tagolt szerkezetével maga is tükrözi a gondolatmenetet. A munka 
három nagyobb egységre tagolódik, közülük elsı az önmagában is több alegységre bomló, 
közel harmadfélszáz oldalra terjedı értekezés, ezt követi mintegy húsz oldalon keresztül a 
táblázatos és térképi mellékletek sora, majd a felhasznált források tematikusan, azon belül 
idırendben elrendezett jegyzéke, a tartalom rövid feltüntetésével és a hozzáférhetıség 
megadásával kb. 60 oldalon, végül az egészet 30 oldalra nyúló bibliográfia zárja. Az értekezı 
rész elsı nagyobb fejezete alapozó jellegő, s csak lazábban kapcsolódig a fı témához, 
valójában a kérdésfölvetést vezeti fel. Ismerteti ugyanis a koldulórendek elterjedését és 
egyházi statisztikai viszonyait (területi és idıbeli megoszlás, szerzetesi létszám, városias stb. 
jelleg) a középkori Magyarországon és összeveti azt a közép-európai térség más nagyobb 
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politikai formációinak viszonyaival (11-65. o.). Ezen fejezet összeállításához igen jó alapul 
szolgált a szerzı – ma már több formában is hozzáférhetı – egyházi topográfiai lexikona.  
Tulajdonképpen a dolgozat lényegi része a 10 fejezetre s azokon belül is számos alfejezetre 
tagolódó gazdálkodástörténet (67-314. o.). Ezeken a fejezeteken belül a kutatástörténet és a 
forrásadottságok még mindig általánosabb jellegő ismertetését követıen sorjáznak a nagyobb, 
valóban szempontgazdagon összeállított jövedelemforrásoknak (ingatlanbirtokok, 
pénzjövödelmek és járadékok, alamizsna, kétkezi munka), aztán a gazdálkodás egyéb 
körülményeinek (a templomgondnok, a számadáskönyvek, a gazdálkodás elvei és gyakorlata, 
a gazdálkodás jellegzetességei) témakörei, végezetül az összefoglalás. 
 
A kissé talán túlzott mértékben is népszerősítıen megfogalmazott címbıl jól érzékelhetıen 
önmagában is ellentmondásos téma feldolgozására vállalkozott a szerzı, hisz hogyan is 
gazdálkodhattak azok, akik maguk is koldulásból (helyesebben talán: mendikálásból) tartották 
fenn magukat. Az ellentmondás – mint oly sok alkalommal – persze merıben felületi és 
látszólagos. Míg ugyanis a ferencesek esetében a konventi tulajdon csaknem teljes elvi 
elutasítása csak az obszervancia térnyerésével terjedt el a rend középkori történetének utolsó 
évszázadában, addig a domonkosok 1475-re formálisan is szakítottak azzal, felszámolták 
koldulórendi jellegüket. Az értekezés négy szerzetesrendet vizsgál – a ferencesek két ágát, a 
domonkosokat, az ágostonosokat és a karmelitákat, kizárja azonban a vizsgálatból a 
koldulórendi apácákat, – s ezek alapján törekszik a koldulórendeket általánosan jellemzı 
viszonyok és tendenciák, valamint a rendek között megfigyelhetı különbségek 
meghatározására. A dolgozat elsı alapozó fejezetének fı állítása, hogy a közép-európai régió 
többi országához viszonyítva a Magyar Királyságban a koldulórendek a ház- és becslésen 
alapuló létszámadatok fényében már történetük korai szakaszában sokkal szilárdabb és 
mindenek elıtt sokkal sőrőbb intézményi szervezetet tudtak kialakítani (hasonló állítást 
olvashattunk nemrégiben egy a magyar egyházszervezet létrejöttét vizsgáló értekezésben is). 
A jelenségre adott hagymányos válasz a társadalmi elfogadottság volt, amit némiképp 
viszonylagossá tesz a koldulórendek városias kötıdésérıl kialakult történeti közhelynek s a 
Magyarországról mint „városmentes tájról”, valamint a magyarországi városi polgárság 
társadalmi arányáról megfogalmazott tézisnek az ellentmondása. A dolgozat fı célkitőzése 
ennek folytán az, hogy választ adjon arra a kérdésre: vajon mi is indokolta az ország ilyen 
erıs eltartóképességét (40. o.)? A kérdésfelvetés és a kitőzött cél kétségtelenül korszerő. Az 
utóbbi években a nemzetközi kutatás figyelmének is a középpontjába került a probléma, 
magyar vonatkozásban Marie-Madeleine de Cevins tett közzé több írást is a tárgykörben, s 
éppen jelen értekezés szerzıje annak a nemzetközi kutatási projektnek (MARGEC) a magyar 
referense, mely a koldulórendi gazdálkodás írott forrásainak közzétételét és feldolgozását 
célozza. Az értekezés írója rögvest az elején meghatározza azt a módszertant, aminek 
alkalmazásával eredményt remél elérni a kérdés kutatásában. Ennek lényegi elemei a 
regionális (~ nemzetközi) összehasonlítás, a koldulórendek együttes komparatív vizsgálata, a 
valóságnak a normatív szövegekkel történı szembesítése és végezetül a társadalmi-politikai 
beágyazottság feltárása. Az utóbbi évtizedek korszerő vizsgálatai hiteltérdemlıen 
bizonyították, hogy módszertanilag helyes a magyar középkorkutatás hagyományos 
korszakhatárának átlépése és – a vizsgált téma esetében legalábbis – a 16. század közepéig – 
második feléig való kiterjesztése (80. o.). A szerzı a forrásadottságokat külön fejezetben 
értékeli, mérlegelésükre az egyes témák keretében rendre visszatér, s a függelékben közölt, 
nagy szorgalommal és körültekintéssel összegyőjtött közel félezer oklevélkivonat is számot 
vet a kutatás lehetıségeivel. A célkitőzés korszerőségével, a módszertani megalapozottsággal, 
a befektetett munkamennyiséggel, a nemzetközi tájkozottsággal – ez utóbbit a pályázó 
közismerten széles körő nyelvtudása magában is vitathatatlanná teszi – kapcsolatban aligha is 
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lehet az ’ördög ügyvédjének’ ruháját kényszerően magára öltı opponensnek kifogása. Akkor 
mire is az erılködés, kérdezhetné valaki. 
 
A fentebbiekben már utaltam rá, hogy problémák persze vannak, nem is kevesen. E 
tekintetben elsıként is és legfıképpen a forrásadottságok kérdése merül fel, mert ez a 
végeredményt is merıben befolyásolja. A dolgozat talán leggyakrabban használt kifejezése a 
rendelkezésre álló kútfık számára és tartalmára vonatkoztatott ’sajnos’ határozószó: sajnos 
nem tudjuk, sajnos nincs rá adat, sajnos forrásaink szőkösek stb. Ha ehhez hozzávesszük még, 
hogy a forráslistában az elemzett források száma nem éri el az ötszázat – ez némi 
leegyszerősítéssel nem egészen 500 forrásadatot jelent –, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy 
ilyen arányok alapján mennyire lehet szintetikus a végeredmény? Ilyen számú adatnak 
mégoly alapos és körültekintıen szempontgazdag elemzésére támaszkodva lehet-e egyáltalán 
meggyızı állítást megfogalmazni a feltett kérdéssel kapcsolatban? A szerzı maga is több 
esetben megfogalmazza saját kételyét, miszerint az adottságok nem teszik lehetıvé egységes 
kép kialakítását, legfeljebb tendenciák megragadását. Éppen emiatt – legalábbis – nem 
szerencsés az a kutatói döntés, mellyel a szerzı lemondott a közismerten gazdag 
forrásanyaggal rendelkezı nyúlszigeti és pozsonyi apácák viszonyainak a vizsgálatba való 
bevonásáról. Nem kerülte el az opponens figyelmét az indoklás: a nıi ágak gazdálkodása zárt 
életmódjukból kifolyólag sokkal közelebb állt a monasztikus rendek viszonyaihoz (83. o.) – 
ezt azonban tételesen sehol nem igyekezett a dolgozatíró bizonyítani. Ha általában a 
koldulórendek viszonyait tőzzük vizsgálatunk tárgyává, nyilván el kell ismernünk, hogy a 
monasztikusokéra hasonlító koldulórendi gazdálkodás sajátos színt képvisel a vizsgált témán 
belül, ezért egy általános megállapítás megfogalmazásával lemondani róla nagy veszteség. A 
két, sértetlenül fennmaradt levéltár darabjainak a száma ráadásul egyenként is messze 
meghaladja a disszertáció alapjául szolgáló forrásbázis számszerő adottságait. Nem volt 
ésszerő ez a döntés azért sem, mert az apácák birtokait nem ritkán koldulórendi férfi 
szerzetesek kezelték, azaz ık gazdálkodtak velük, s ezirányú tevékenységük legalábbis a 
tulajdonhoz és vagyonhoz, a gazdálkodás kérdéseihez való hozzáállásukat és ezzel 
kapcsolatos tudásukat jól tükrözi. A szerzı több alkalommal is említi az obszerváns 
ferencesek két, középkor végérıl – újkor elejérıl korunkra maradt formuláskönyvét, 
melyekrıl megtudjuk, hogy egyrészt Molnár Antal foglalkozik a közzétételükkel, másrészt 
tartalmuk merıben nem gazdasági jellegő s ezért nagyban különböznek a pálosok 
formuláriumától. A két kézirat tulajdonképpen rendkormányzati kézikönyvnek tekinthetı – 
erre már annak idején Szőcs Jenı is hangsúlyosan rámutatott, – ennél fogva valószínő, hogy a 
mindennapi élettel kapcsolatos összes lehetıségek tematizálódnak bennük. Az opponens 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy lektorként kényelmesen megismerhette a kiadásra 
elıkészített szöveget – nem kellett tehát (egy két hely kivételével) kéziratban tanulmányoznia. 
A forrásból – ezt már a rájuk vonatkozó korábbi szakirodalomból (Kollányi és Szőcs 
munkáiból) is lehetett tudni – igen színes képe bontakozik ki a rendi életnek. Bennük a 
mendikáló körutakra, a rendtagok utazásaira, a ruházkodáshoz szükséges szövetek, 
szürkeposztó stb. (ld. az értekezés 304-305. o.) beszerzésére, a támogatáskérésre, a 
támogatókkal való kapcsolattartásra, azok megajándékozására stb. számos adatot olvashatunk, 
melyek mind-mind érintik az értekezés központi kérdését. Olyannyira, hogy az értekezés fı 
kérdésére határozott és egyértelmő válasz olvasható egyikben, amikor a levélíró 
nehezményezi rendtársainak a pénzbeni javak szerzésére irányuló törekvését. Ez azért sem jó, 
mondja, mert „maxime in amica patria, in populo catholico et devoto, ubi necessaria vite 
satis commode absque pecunia haberi poterunt, non sicut in multis aliis provinciis et terris” – 
elképzelhetı-e egyáltalán személyesebb jellegő önvallomás a szerzetes részérıl az ıt eltartó 
társadalommal kapcsolatban? (Ld. 326-327. o.: „rendelkezésre állt a szükséges anyagi erı”.) 
Nos, ebbıl kifolyólag óhatatlanul felmerül a kérdés: megírható-e a formuláriumokban rejlı 
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számos forrásadat figyelmen kívül hagyásával az értekezés céljául tőzött téma? Kollányi 
Ferenc nevét nem találtam a bibliográfiában, pedig ı Szőcsétıl eltérı szempontrendszer 
alapján dolgozta fel a kéziratokat, de nem találtam Karácsonyi Jánosét vagy Szentiványi 
Róbertét sem, akik egymást követıen közzétették a ferencesek elsı, még az obszervancia 
térnyerése elıtt készült, 1320 körülre keltezett formuláskönyvét (nem csak két formulárium 
van [77. o.], hanem legalább négy). Ez a kézirat nyomtatásban alig néhány oldalt tesz ki, 
mégis találunk a levélmintái között végrendeleti formulát, némelyik darab a „beneficia 
corporalia”-ról tanúskodik, az egyik pedig elmondja azt az esetet, mikor a „benefactor 
ordinis”-nek minısített címzett ígéretérıl esik szó a templom építésére („opus ecclesie”) 
vonatkozólag. A szerény kútfı mellızése korai mivolta és a forrásadottságok általános 
szegényessége okán megengedhetetlen. Entz Géza neve ugyan két munkával is szerepel az 
irodalomjegyzékben, – munkáiból több mindent is idéz a szerzı a kolozsvári domonkos 
kolostor gazdálkodására nézve, – nem találom azonban itt egy 1953-as tanulmányát, aminek a 
jelentıségét éppen az adja, hogy forrásközlés, függelékben közzéteszi ugyanis a kolozsvári 
városi hatóságnak a domonkosokkal 1511-ben kötött adásvételi szerzıdését (= Df 277 780). 
Az oklevélbıl többek között – ilyenek a plébániatemplom építésének fázisai, a városi 
köztisztasági kérdések stb. –  kiderül, hogy 1/ a domonkosok a várostól 100 forintért 
megvásárolták a várárok egy szakaszát; 2/ mert az a templomukra nézve káros volt az ott 
összeggyőlt szenny és esıvíz miatt (= ık voltak a templom fenntartói); 3/ a város megtiltotta a 
lakosoknak a várárok fölé történı építkezést; 4/ Szapolyai János erdélyi vajda (kegyúri? 
tartományúri „fejedelmi”?) kérésére a város az összeg felét elengedte a szerzeteseknek. 
Miután jómagam nem vagyok sem a koldulórendi, sem pedig a gazdaságtörténeti téma 
közelebbi szakértıje, nem csoda, hogy kimaradtam az irodalom- és forrásjegyzékbıl. Pedig 
egy alkalommal – érintılegesen és véletlenül – magam is kapcsolatba kerültem a ferencesek 
gazdálkodástörténetével – egy, Vincent Sedlák által tartalmilag hibásan közzétett és 
kronológiailag tévesen besorolt dokumentummal kapcsolatban. A nyúlfarknyi levelet 
írásomban közzé is tettem függelékként. Mint a beható vizsgálat során kiderült, a kérdéses 
misszilis nem a gyıri ırkanonok kezébıl kelt, hanem a gyıri ferences ırtartomány vezetıje, 
custosa állította ki, aki nagy valószínőséggel 1380-ban kelt levelében arra kérte az akkor 
éppen több környezı megye, így Gyır ispáni tisztét is viselı Himfi Benedek bánt, hogy 
gondoskodjék a ferencesek Gyırben tartandó káptalangyőlésének szükségleteirıl – a levélben 
borról, gabonáról, a bor letisztulásáról, a kolostor kúriájában sövénnyel kerítendı konyháról, 
meg a szükségletekrıl a dévényi várnagynak küldött regisztrumról van szó. A felsorolt 
adatoknak a maguk helyén talán helye is lett volna az értekezésben, de nem ez a lényeges, 
hanem az, hogy az apróság egy nagyobb hiányra hívja fel a figyelmet. A szerzetesi 
gazdálkodás a rendi élet mőködését szolgálta, s az értekezés írója hiányolja is, hogy keveset 
tudunk a rendi élet mindennapjairól. Mint fentebb a formulárium kapcsán már tettem róla 
említést, a káptalani győlésekre való utazás maga is anyagi feltételekhez volt kötve, láthatólag 
a győlés lebonyolítása is szükségessé tette az anyagiak elızetes biztosítását. Ez rendszerint – s 
ezt tekinthetnénk akár az uralkodói gondoskodás egyik formájának – a helyileg illetékes 
kormányzati tisztviselı szponzorálásra való megnyerése útján történt. Himfi Benedek bánról 
történetesen jól ismert a koldulórendek iránti jóindulata, de ebben az esetben ı sem 
magánemberként cselekedett, hanem gyıri ispánként. A káptalani győlések finanszírozására 
számos adatot tartalmaz Karácsonyi nagy munkája, de ezek – úgy látszik – elkerülték a 
dolgozatíró figyelmét, vagy nem ítélte ıket a téma szempontjából lényegesnek (egyetlen 
helyen találtam erre felületes utalást a 285. o.-n). 
 
Egy helyen az értekezı felteszi a kérdést, mi is állhatott a koldulórendi kolostorszervezet 
magyarországi megizmosodásának hátterében (325-326. o.), egy másik helyen pedig a 
társadalmi háttér és az obszerváns stratégia kapcsán a mezıvárosi végrendeletek hiányát 
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nehezményezi (58. és 182. o.). 1999-ben Solymosi László nyomtatásban közzétette két, az 
értekezés szempontjából fontos Szabolcs megyei végrendelet szövegét, az ajaki esperes-
plébánosét 1494-bıl és egy kállósemjéni jobbágypolgárét 1521-bıl, s írásában a 
forrásszövegek kimerítı értékelését is elvégezte. Többek között kiemelte azt a Nagy Szent 
Gergely pápa óta ismert és általánossá vált szokást, hogy a halálra készülık anyagi javakat 
hagytak egyházi intézményeknek, hogy haláluk után 30 egymást követı napon  keresztül 30 
misét mondjanak  lelki üdvösségükért. A tanulmányban Solymosi László arra is rámutatott, 
hogy erre a „szolgáltatásra” a világi egyházi szervezet egyéb kötelezettségei miatt alkalmatlan 
volt, s a végrendelkezıknek szükségszerően pálos és koldulórendi kolostorok szolgálatát 
kellett e tekintetben igénybe venniük. Az ajaki plébános egyenként 8-10 forintnyi jelentıs 
összeget hagyott is ennek jegyében hat pálos és két ferences kolostorra, összesen 240 mise 
harminc napon belüli elmondására. Mivel a konkrét gazdaságtörténeti adaton túl elvi 
jelentısége is van a forrásnak, sajnálatos, hogy Solymosi írása kimaradt a forrásjegyzékbıl 
(csakúgy, mint egy másik írása a temetésen vezetett lóval kapcsolatos szokás megokolásával, 
189. o.; de méltatlanul hiányzik az akadémikusnak az ágostonos-pálos alternatíva 
megoldására vonatkozó cikke is), s tanulság lehet az is, hogy a sajátos értelmő tricesima 
adataira is tekintettel kell lenni. 
 
Az értekezés a búcsúengedélyek értékelése kapcsán utal arra, hogy a szerémségi újlaki 
ferences kolostor ugyan nagy vonzerıt gyakorló zarándokhely volt, de búcsúengedélyét nem 
ismerjük (331. o.). Bizonnyal a szerzınek sem kerülte el a figyelmét, hogy Újlakra alapjában 
véve nem búcsú elnyerése érdekében zarándokoltak az emberek, hanem fogadalomból 
gyógyulás reményében, vagy a bekövetkezett gyógyulás (fogságból való szabadulás stb.) 
miatt érzett hála lerovására. Régi közhely az szakirodalomban, hogy Újlaki Miklós azért 
vitette Kapisztrán János maradványait a földesurasága alatt álló mezıvárosba, hogy ezzel a 
település és az ottani kolostor forgalmát erısítse, azaz gazdasági szempontok (is) motiválták. 
Éppen ezért különös, hogy – ha maguk a szenttéavatást célzó tanúvallomások ki is maradtak a 
felhasznált források közül (pedig ezek sem hitványabbak a körmendieknél) – Fügedi Erik 
méltán nevezetes elemzésének megállapításai miért nem nyertek nagyobb teret ebben, holott a 
társadalmi háttér problémájára ezek alapvetıek. Fügedi cikke maga sem szerepel a 
terjedelmes irodalomjegyzékben. 
 
A karmeliták viszonyainak elemzése nem jelenti az értekezés fı sodrát, s ez érthetı is: nem 
volt önálló magyar rendtartomány (a győjtött javak egy német rendtartomány adminisztratív 
költségeinek kielégítését szolgálták) és csekély a velük kapcsolatos forrásanyag is. Velük 
kapcsolatban az is fölmerül, hogy a kolostorok személyzetét alapvetıen külföldrıl jött 
németek adták (312. o.). A kijelentés teljességgel talán nem vonható kétségbe, nem mehetünk 
el azonban szó nélkül Fügedi Eriknek a somogyvári francia monostor „toborzókörzetét” illetı 
nevezetes tézise mellett. Történetesen tudjuk ugyanis, hogy a pécsi kármelita Huendler Vid – 
bármennyire is német identitással rendelkezett – nyugatmagyarországi származású és erdélyi 
szász kapcsolatrendszerő volt, s ez legalábbis óvatosságra int. Neki terjedelmes leveleskönyve 
is maradt az utókorra, mely aligha mentes teljességgel a kármelita kolostorral kapcsolatos 
adatoktól (pl. 25. sz.: kármelita kérvény a bíboroshoz gabonáért, Koller 272. o.). Az 
egyházkormányzati iratanyag jelentıs részét Koller József adta ki pécsi egyháztörténetében, 
de ez nem szerepel az értekezés forrásai között. A pécsi kármeliták pedig más fontos 
tanulsággal is szolgálhatnak. Az értekezés írója képzettségének több alkalommal is elıtérbe 
kerül egy sajátos oldala: régész mivolta. Talán ez, talán Kubinyi Andráshoz főzıdı tanítványi 
viszonya indokolja, hogy nagyon szerencsés módon teret szentelt a kolostori 
kézmővességnek, s össze is győjtötte az ezzel kapcsolatos forrásadatokat, jegyzéke szerint 
domonkos és ferences kolostorokban találkozhatni ilyenekkel (244-245. o.). A pécsi 
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kármeliták között volt egy fogadalmas laikustestvér (conversus professus), aki 1458 tavaszán 
azzal a kéréssel folyamodott III. Callixtus pápához, hogy engedélyezze neki a bencésekhez 
való átlépését, idıközben ugyanis az ı rendi ruhájukat öltötte magára. Hogy a pápa 
jóváhagyását megszerezze, Szentgáli Lırinc fia Péter hosszasan elmesélte a történetét: még 
világi és fiatal volt s a pécsi kolostorban ácsmesterségébıl kifolyólag végzett munkát 
(peritiam artis fabrilis lignorum habens), amikor a vele szemben akkor jóindulatú s az ı 
nyelvét is értı (eius loquelam intelligebat) perjel rábeszélte, meg ı is hivatást érzett erre, 
felvette a rend habitusát és formálisan fogadalmat tett. Idıközben azonban a baráti perjelbıl 
püspök lett (nem kizárt: itt is Huendlerrıl lehet szó), a helyét egy másunnét (aliunde) jött 
házfınök vette át, aki a folyamodónak – aki tiszta magyarnak vallotta magát (qui merus 
Ungarus est) – egyáltalán nem ismerte a nyelvét (lingue exponentis ... prorsus ignarus) és a 
munkáját is lebecsülte (tam operarium, quam opera parvi pendens), s megtagadta tıle az 
emberiesség összes vígaszát, folyamatosan megvonta tıle az ételt és a ruházatot, állandóan 
gyalázta és minden módon zaklatta. Végül a barát – mivel kolostori társai között jóformán 
nem volt magyar (inter quos pene nullus Ungarus erat) – mindezt megelégelvén elhagyta a 
kolostort, de végül más szerzetesek rábeszélték, hogy legalább a bencés laikustestvérek 
habitusát öltse magára és rendezze egyházi helyzetét. III. Callixtushoz intézett supplicatio azt 
is érvként hozza fel, hogy az egész Magyarországon úgysem lenne olyan kármelita kolostor, 
ahol szót tudna érteni a rendtársaival (ob defectum loquele, ex quo in tota Ungaria, in qua tres 
tantummodo conventus ordinis Carmelitarum, et in illis alieni dumtaxat lingue Ungarie ignari 
conversantur, existunt, cum quibus exponens ipse nullatenus habitare valet). Az eset részint 
azért tanulságos, mert a mesterembereknek a kolostorba kerülését tárja elénk, részint meg 
azért, mert a kétkezi munka egyes rendekben való megbecsülésének (úgy lehet: nem 
általánosítható) példája. Az azonban bizonyos ebbıl, hogy még a vatikáni levéltárakban is 
rejtızhetnek források a koldulórendiek gazdálkodását illetıen. 
 
Végezetül a források kérdéskörében az elbeszélı jellegő forrásokban rejlı lehetıségekre 
hívom fel a figyelmet. Pécsváradi Gábor munkája ugyan utikönyv (= útleírás), alig hihetı, 
hogy semmiféle adat nem olvasható benne a szentföldi út megszervezésére. A híres ferences 
neve alatt fennmaradt egy levél az Egyetemi Könyvtár egyik győjteményében, mely az út 
finanszírozására is fényt vet. Különös az is, hogy a disszerens annak ellenére sem aknázza ki 
az obszerváns prédikátorok munkáit témája szempontjából, hogy nem egy, ezeket feltáró és 
közzétevı tudományos projekt irányítója volt a közelmúltban. Egy 1503. évi levél többek 
között közmondásszerően utal ugyanis az alamizsnagyőjtés egyik szokványos módjára, a nyílt 
színi prédikációra: „fratres religiosi more solito consueverunt claudere et finire sermones 
eorum elemosinis.” A szokást alátámasztandó Temesvári Pelbártnál olvashatunk exemplumot 
a bátai „hordószónokról”, aki „questus causa predicaret stans super dolium” (ld. 230. o., ahol 
az alamizsnagyőjtés formái között ez a legáltalánosabb és „legközépkoriasabb” forma nem 
szerepel a felsorolásban). Tényszerően persze igaz az értekezés írójának azon állítása is, hogy 
a kolostorok belsı mőködésérıl keveset tudunk. Ebben a tekintetben azonban a ferencrendi 
formuláriumokon túl olyan forrástípusok is segítségünkre lehetnek, mint az 1311-i domonkos 
Agenda a nemzeti könyvtár kézirattárában. Ebben ugyanis a liturgikus mindennapok 
cselekvéssorai mellett azok anyagi szükségletei (gyertyák stb.) is elıkerülnek. Az 
elmondottaknak egyik fontos tanulsága mindensetre, hogy az alapvetı oklevélkutatás mellett 
lehetıség szerint más forrástípusokat is érdemes bevonni a vizsgálatba – fıképpen a 
forrásszegénység miatt. Nos, az ideális eset, azaz a gazdag forrásadottságok persze minden  
kutató vágyálmai körébe tartoznak (291. o.: a szerzı taxative fel is sorolja, milyen források 
megléte lenne kívánatos számára), de a győjtı munka során elhanyagolt források 
felhasználása némileg orvosolhatja a hiányt. Örömmel tenném, de az elmondottakkal együtt 
sem állíthatom, hogy a forrásbázis a jövıben várhatóan tetemesen bıvülni fog. Ez azonban 
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egy másik fontos kérdést vet fel: a kérdésfeltevés és a tudományos eredmény egymáshoz való 
viszonyát. 
 
A téma korszerősége és módszertani megalapozottsága mellett is a problémát lényegében 
abban látom, hogy elméleti tekintetben – a forráshelyzetnek a szerzıre jellemzı igen alapos 
elızetes ismeretében – értelmes volt-e ilyen formában a kérdésfeltevés? Várható volt-e olyan 
eredmény, mely tetemesen bıvíti a már meglévı szisztematikus történeti ismereteket? Régi 
tapasztalat ugyanis, hogy ha nem remélhetünk (általánosítható?) választ a feltett kérdésünkre 
a forrásoktól, akkor a kérdést nem érdemes feltenni. Az, hogy ebben az esetben a töredékes 
forrásanyagra (elpusztult rendi és kolostori levéltárak stb.) nem alapozható egyértelmő és 
általános érvényő következtetés és csak az egyes jelenségek leírására van mód, a tézisfüzet 
terjedelmén is meglátszik, ami miatt a tézisek valójában nem váltak tézisszerővé. Ennek lehet 
a következménye az is, hogy a felhasznált egyes adatok három különbözı helyen és formában 
is megjelennek az értekezésben. Elıször a tematikus fejezetekben a jelenségek leírásánál 
sorjáznak egymásra regesztaszerően, aztán feltőnnek fejezetvégeken és a függelékben 
táblázatszerően, végül tematikus bontásban ott vannak a forrásbázis kivonatos 
győjteményében. A dolgozatíró induktív módszert követett: sorra vette és bı kivonatban 
egymásra következıen ismertette az egyes forrásoknak a  téma szempontjából releváns 
kijelentéseit, majd az egyes alfejezetek végén megkísérelte összegezni a belılük kibontakozó 
képet, az egész értekezés végén pedig a részösszegzéseket egy még általánosabb képbe 
illeszteni. Mivel azonban ez a kép is erısen töredékesre sikeredett, a szerzı arra kényszerült, 
hogy folyamatosan mentegesse az eljárást a forráshelyzetet téve meg bőnbaknak. Ezt az 
apologetikára alapuló induktív logikát a nyelvhasználat is leleplezi, amikor a „következı 
adat” típusú kötıelemekkel kapcsolódik, s gyakorta a „feltőnı, tanulságos” értékelésben 
merül ki, s feltőnıen gyakoriak a „sejtelmünk sincs” (290. o.),  „képtelenség megállapítani” 
(281. o.), „nem lehet egyértelmően állást foglalni” (311. o.), „nem válaszolható meg 
egyértelmően” (309. o.) típusú értékelések. Horvát analógia (213-215. o.) hosszadalmas 
ismertetésén túl témaidegen adatok bevonására is sor kerül azok „érdekes” mivolta alapján 
(221. o.). A következtetések ennél fogva idınként súlytalanok: történetileg lényeges-e pl., 
hogy a kapott marhákat a szerzetesek megették vagy eladták, ha amúgy ezt úgysem tudjuk 
eldönteni (193. o.), hogy a ló az paripa volt vagy gebe (192. o.), hogy a friss szılıt – ha 
egyáltalán errıl van szó, mert az oldalakon keresztül értelmezett homályos ’botra vini’ ezt 
aligha jelenti – hogyan is tartósították (222-225. o.)? Összegezve: nevezhetjük-e 
gazdálkodásnak – a kifejezés rendszerességet és -szerőséget feltételez – azt, amit a vizsgált 
koldulórendeknek a gazdasági javakkal kapcsolatos ténykedésérıl megtudtunk. Félı, hogy 
nem teljes joggal. 
 
Rutinos és felkészült kutatóról lévén szó tartalmi-tematikai és módszertani tekintetben 
nehezebb fogást találni a szövegen, kérdések azért persze megfogalmazhatóak. Kíváncsian 
olvastam volna egy fejezetet, de legalább néhány adatelemzést a koldulórendeknek és 
plébánosoknak a szentségkiszolgáltatás ügyében (nyilván az ezekkel kapcsolatos 
jövedelemforrások okán) lefolyt küzdelmérıl, de ez nem került be a dolgozatba. A szerzı 
ígérte ugyan a dolgozat bevezetésében, hogy általános normatív szövegekkel (= rendi 
normákkal) szembesíti a tárgyalás során a gyakorlatot, de csak a lokális normák bevonására 
találtam példát (pl. 306.o.), pedig a tıkehiány és a kevés végrendeleti hagyaték a domonkosok 
esetében, nem kizárt, valami ilyenre vezethetı vissza (289. o.). Ebben a vonatkozásban a 
kelleténél tömörebbre sikerült az ún. ferences szegénységi-vita összegzése is (302. o.), ilyen 
formában ugyanis azt sejteti a szöveg, hogy XXII. János pápa a rendeletével jót tett a 
ferencesekkel, holott valójában zsarolta ıket. Igen merész megállapításnak tőnik, hogy 
Szydlowieczki kancellár ne ismerte volna a kánonjogi különbséget kolostor és monostor 
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között (219. o.). Laza utalást ugyan találunk rá (304. o.: „a rendi obszervancia térnyerése nem 
csak az elvek szintjén dılt el”), de önállóan nem tematizálódik a dolgozatban, hogy a 
konventuális-obszerváns váltást a földesurak részérıl a birtokjogi érdekeltség, a rendek 
részérıl a tulajdonhoz és birtokhoz való eltérı hozzáállás is indokolhatta. Erre tudniillik a 
szécsényi kolostor esetében igen beszédes forrás maradt az utókorra, ahol Országh Mihály 
nyers és erıszakos eljárása leleplezı. Ugyanakkor általánosságban nem érdemes 
megfogalmazni olyan téziseket, mint hogy a halastavak nem váltak hatalmaskodások 
áldozataivá, a középkori latin szótárban ugyanis több adat is bizonyítja ennek az ellenkezıjét 
(s.v. depiscari,  MKLSz III 80. o.) Nem szerencsés a középkor naturális gazdálkodásának 
sajátosságait rendszertelenségként értékelni (277. o.). Alig hihetı, hogy búcsúk 
visszavonására ne lenne több példa (236.o.), hisz a pápai cancellária gyakorlata az volt, hogy 
azonos intézménynek engedélyezett újabb búcsú esetén a korábbit korlátozták vagy 
érvénytelenítették. A kolostoroknak az uradalomszervezés esetén játszott szerepét az 
értekezés fıképp földesúri reprezentációs igényekre vezeti vissza, holott az Árpád-kortól 
fogva számos adat bizonyítja, hogy a földesúraknak kötelességük volt a jobbágyaik lelki 
igényeirıl való atyáskodó gondoskodás (55-56. o., 325-326. o.).  A rendtagok gazdasági 
hozzáértését is néhány adat alapján elemzés tárgyává lehetett volna tenni. A disszertáció ezzel 
kapcsolatban azt emeli ki,  hogy a templomgondnok alkalmazását a hozzá nem értés indokolta 
(283. o.). Iványi eperjesi regesztagyőjteményében számos oklevél tanúsítja, hogy egy 
obszerváns ferences volt az egri püspök jószágigazgatója – igaz, korábban a bíboros püspök, 
Rangoni Gábor maga is ferences volt, s a jószágkormányzójával együtt mindketten Itáliából 
érkeztek, Bernát fráter pedig hamarosan segédpüspökké lépett elı (Df 214783, 228927 stb.). 
A koldulórendi apácák joszágainak kezelésében betöltött szerepük mégiscsak felruházza 
azonban ilyen irányú képességekkel a férfi szerzeteseket is. A IX. Bonifác pápa által adott 
számos búcsú nem annyira az adatszóródás számlájára írható, mint inkább a Zsigmonddal 
való szoros viszony következménye lehetett (233. o.). 
 
Vannak az értekezésben önellentmondások (egyik helyen a népsőrőség hatása mellett érvel, 
másutt meg ellene [60.o. ]), némileg homályos értelmő következtetések (nem a birtok, hanem 
a belıle származó jövödelem volt elsıdleges [127.o.]), sokat sejtetı tudálékosságra valló 
megfogalmazások (érdekes utalás olvasható az oklevélben az obszervanciára [148. o.], de 
mi?), s sajnos ez a munka sem mentes a „disszertáció kereteit meghaladja” bosszantó 
közhelyétıl (221.o.). A szerzı közismeretként kezel ill. idınként félreért forrásokból kiemelt 
kifejezéseket, amelyek magyarázatra szorulnak, ilyenek: expropriari: 304. o. (ld. MKLSz!), 
nativus (240. o.), corrigiator (= sarukészítı, nem inkább szíjgyártó? MKLSz; 241. o.), 
cardinales de indulgentis (?), fabrica (= nem építkezés, hanem templompénztár [278.o.]), 
condigna aestimatio (97.o.), tributum agrorum (97. o. – ennek az értelmezésére magam is 
kíváncsi lettem volna), quarta canonicalis (Rácz Gy. cikkét nem látom idézve; 199. o.), stup 
(214. o.), spodium (itt a szerzı egy horvát kutatótól eredı szóbeli közlésre hivatkozik, de a 
szó benne van a horvátok latin szótárában, persze a pontos mennyiségi átszámítás nélkül; 214. 
o.), ort (222. o.), Portiuncula-búcsú (233. o.), negyvennapos búcsú (a quadragena ti. 
valójában nem azonos negyven nappal, hanem a régi ír egyházfegyelem negyven napos 
vezeklése útján levezekelhetı mennyiség, azaz ekkor már mértékegység), carnisprivium (nem 
nagypéntek! 295. o.), fıesperesi quarta (135. o.), allodium (az adott helyen nem majorság, 
102. o.), spirituális térkép (180. o.), Fryzaak (189. o.) – ezek mindegyike megérdemelte volna 
a pontos fordítást ill. az olvasó iránti udvariasságból az értelmezést. Ugyanakkor a „strata” = 
„burkolt országút” minden kétséget kizáró minısítéseket veszélyesnek látom (143. o.).  Mivel 
a pályázó helyesen és az értekezı próza esztétikai normáihoz igazodva használja az 
anyanyelvét, a szöveg kiegyensúlyozott, megformálása gondos, alig találunk benne 
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helytelenséget, legfeljebb elírást (vallásos társulat [238. o.] valójában vallási társulat; helyiség 
’helység’ értelemben [207.o.]). 
 
Több problémát látok a forráskezelésben, s ezzel újra csak a módszertan területére 
kanyarodok vissza. A kérdés megvizsgálására egy figyelemkeltı kijelentés ösztönzött, 
miszerint a felek olyan kiközösítési ítélettel szankcionálták volna a megállapodásukat, mely 
alól még a pápa sem oldozhatott fel. Ez a megállapítás a pápai plenitudo potestatis fényében 
értelmezhetetlennek tőnt számomra, s belepillantván a pápaság kormányzattörténeti és 
kánonjogtörténeti kézikönyveibe valóban az derült ki, hogy olyan egyházi censura, mely alól 
a római püspök ne adhatott volna feloldozást, egyszerően nem létezett. Pedig az országos 
levéltárban lévı oklevél internet-nyilvános magyar nyelvő regesztája egyértelmően ezt állítja 
(„még a pápa sem oldozhatja fel alóla”, Dl 2310). A források nyilvánosságának ez az új, 
sokunk számára talán még szokatlan formája a kényelem mellett persze veszélyt is jelent a 
kutatónak: néhány kézmozdulattal ellenırizhetı az állítása. Ha ugyanis magát a 
dokumentumot vizsgáljuk, azt találjuk, hogy „a qua (ti. excommunicationis sententia) non 
nisi per sumpmum pontificem absolucionis beneficium possit obtineri”. Ez a szöveg pedig 
pontosan az ellenkezıjét jelenti, hogy ti. a kiközösítés alól senki mástól, kizárólag a pápától 
nyerhetı feloldozás. Amint egyébként az Anjou-kori oklevéltár (IX, 314) kivonata is helyesen 
értelmezi. Alkalmasint tehát néhány megjegyzés kívánkozik a forrásokkal való eljárásmódra: 
az értekezés Iványi-regesztát idéz, miközben a forrás teljes szövegében ki van adva (780. jz.); 
a forrás állítólag „nem hozzáférhetı”, de valójában igen (Df 228926; 262. o.); a bácsi 
formuláskönyvet a dolgozat kéziratból idézi, pedig nagyobb és érdemi részét Iványi kiadta 
(TT 1904; 135-136. o.);  az 530. jz.-ben kéziratból idézett  forrás szinúgy ki van adva (HO 
VIII 121); néhol hivatkozás történik a kézirat régi jelzetére, bár a forrás közzé van téve (201. 
o., 586. jz.); az 589. jz.-ben olvasható pannonhalmi régi levéltári jelzet arra látszik utalni, 
hogy még az 1980-as években készítette a kutató a jegyzetet, mert ma már általában az 
interneten jól hozzáférhetı Df 208 253 sz. alatt szokás használni, de az ún. Monasterium-
projekt honlapján is elérhetı; a körülményes Arcanum adatbázis-hivatkozás helyett is 
egyszerőbb lett volna a Df 275 555  megjelölése (199. o., 579. jz.); a bencések nevezetes 
vizitációjának mind a két tartalmi egységes nyomtatásban megjelent (206. o.); [a 637. jz.-ben 
idézett forrást idıközben Kertész Balázs közzétette], de benne van Iványi Béla Bártfa-
okmánytárának sokak által használt kéziratban maradt II. kötetében is a kivonata; 471. jz. 
esetében felmerül, hogy a szerzı látta-e az eredetit, mert a feltüntetett szövegjavítás Jakab 
Elek okmánytárát dícséri, a kolozsvári oklevéltárban pedig nem a 3., hanem a 63. fasciculus 
szerepel jelzetként; forrásidézetben miért szerepel a kézirat fóliószáma ? (200. o.). Olvasati 
hiba – a disszerens végzett latin szakot, dolgozott a középlatin szótár szerkesztıségében is – 
alig csúfítja az apparátust (pl. considerantes [helyesen: consideratis] ... servitiis, 253. o.). A 
bibliográfiai leírások már kissé problematikusabbak. A szakirodalmi bázisból nem mindig 
eredményes az érv megválasztása: Éder Katalin „vagy igen vagy nem”-je tudományosan 
hovatovább értelmezhetetlen (57. o.). Elıfordul, hogy az idézett cikk a jegyzék szerint a 71. 
oldalon kezdıdik, de a 853. jegyzetben a 65. oldalára történik utalás. Jakab Elek Kolozsvár-
oklevéltárának egy zugkiadó által legyártott ún. hasonmását második kiadásként feltüntetni 
rendkívül félrevezetı és érveléstechnikailag helytelen (fıképp a jegyzetekben, ahol Jakab 
2012-ként történik rá hivatkozás). Szentpétery regesztáit CD Szentpétery-nek rövidíteni vagy 
azt feltételezi, hogy a rövidítés az önmagában értelmetlen c[ritico]-d[iplomatica]  címelembıl 
jött létre, vagy azt, hogy codex diplomaticus fantom címet kapott, ami ráadásul a tartalmának 
sem felel meg. Az angolszász hivatkozástechnika már a Jakab 2012-nél is okoz némi zavart, a 
kiadó feltüntetése számos további hibalehetıséget rejt: a Zsigmond-kori oklevéltár kiadója 
soha nem volt az MTA, hanem kezdetben az Akadémiai Kiadó, majd a VI. kötettıl a Magyar 
Országos Levéltár. Sok esetben nem is kerül sor a kiadó feltüntetésére (véleményem szerint 
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helyesen; pl. Bakács: Hont vármegye stb.), pedig pl. Csánki történeti-földrajzi munkájának a 
kiadója tényleg az MTA volt. Csánkival az is a baj, hogy csak a II-III. és V. kötetet idézi a 
szerzı, de ezeket egységesen 1894 alatt, holott a III. kötet 1897-ben, az V. 1913-ban látott 
napvilágot. A sok apró pontatlanság nem bizalomnövelı. Amikor pedig pdf-fakszimilét 
használunk,  szükségtelennek ítélem – bár az ellenırzésre kész olvasóval szemben 
kétségtelenül udvarias megoldás – az internetes elérhetés megadását (579. jz.). Az in ibid. 
(640. jz.) típusú rövidítés számomra teljesen értelm(ezhet)etlen.  
 
Magam is szem elıtt tartom – a tisztelt bíráló bizottságnak is figyelmébe ajánlom – azt az 
elvet, miszerint a más munkájában hibára akadni mindig is könnyebb, mint a sajátunkban 
elkerülni azt. Az opponensi megítélésemre bízott értekezésben óriási – szorgalmas és 
körültekintı – munka és nagy kutatói tapasztalat rejlik. A szerzı igen szerencsésen 
optimalizálta a módszertan tekintetében sajátos és kiemelkedı készségeinek kombinációját: a 
latin filológiai alapozást, a történelem, a medievisztika és segédtudományok területén lévı 
módszertani felkészültséget, a régész gyakorlatiasságát – amellyel többek között a halott 
szavak mögött képes meglátni az egykor volt valóság tárgyait –, és mindehhez a szakirodalmi 
tájékozódás elengedhetetlen eszközét, a magabiztos és széles körő nyelvtudást. Már a 
témaválasztásban is megnyilvánul a készségek kombinált használatára való józan hajlam, míg 
az értekezı szöveg  alapvetıen a filológiai megértésen alapul, több alkalommal is kikacsint 
mögüle a régész, s a korszerő módszerekre fogékony történész. A hagyományos eljárások 
mellett határozott szándék irányul az újszerő, fıképp kvantitatív metódusok alkalmazására, 
melyek nem a puszta illusztrációt, hanem a történés szerkezetének alaposabb megértését 
szolgálják. A fentebbiekben talán túl szigorúan formálisnak minısített okfejtések logikusak és 
tárgyszerőek, a valóságtól nem rugaszkodnak el, s ez az eredmények megbízhatóságára is 
kihatással van – egyben tanúsítják az értekezés írójának kiegyensúlyozott önértékelését. Az 
igazán jelentıs eredményei a dolgozatnak nem a monografikus összképben keresendık – 
maga a szerzı is töredezettnek, tendenciaszerőnek ítéli ez utóbbit, – hanem a 
mikrovizsgálatokban és a részmegfigyelésekben. Ezekben tőnnek ki leginkább a disszertáció 
írójának fentebb taglalt kiemelkedı készségei is. Az értekezés a városiasodás mértékét 
kizárólag a koldulórendeken mérı, elterjedt és népszerő szemlélet károsságára több 
alkalommal is hangsúlyosan visszatér (pl. 33.o.), törekszik annak a bizonyítására, hogy 
adományok esetében gyakran nem a kolostor a valódi kedvezményezett, hanem a tartomány 
vagy maga a rend (167. o.), meggyızı érvek alapján rámutat a koldulórendi apácakolostorok 
lehetséges közvetítı szerepére (216. o.), megállapítja, hogy míg kezdetben a ferences-
domonkos csoport a koldulásra helyezi a hangsúlyt, az ágostonos meg a birtokra, a középkor 
végén a két irány nivellálódik (310. o.); felveti azt is, hogy a birtokos kolostorok 
gondoskodtak a nem birtokos társaikról is. Ezek az eredmények nem csak a szők 
gazdálkodástörténet terén relevánsak, hanem az egyes rendek történetére nézve is súlyos 
követkeményekkel és következtetésekkel járnak, s mint ilyenek befolyásolják az egyház- és 
társadalomtörténet egész világát, valamint további kutatási irányokat is kijelölnek. Ilyesfajta 
eredményeket azonban a disszerens által elvégzett, komplex (regionális-kronológiai, 
szerzetesrendközi stb.) összehasonlító szemléleten és következetesen alkalmazott 
módszertanon alapuló vizsgálat nélkül nem lehetett volna produkálni. Az értekezést és a 
benne megfogalmazott eredményeket alkalmasnak tartom a nyilvános vitára és javaslom a 
tisztelt bíráló bizottságnak az MTA doktora cím F. Romhányi Beatrix számára történı 
megítélését. 
 
Budapest 2015. február 18. 
 

Szovák Kornél 


