
NEMERKÉNYI ELŐD 
Latin klasszikusok középkori könyvtárakban: 

Magyarország a 11. században1 

A középkori latin nyelv és a klasszikus hagyomány középkori továbbélésének 
kutatói gyakran alkalmazzák a középkori könyvtárakkal foglalkozó szakirodalom 
eredményeit. Legtöbbször azonban külön meg kell magyarázni, mi indokolja azt, 
hogy a latin klasszikusokat önálló csoportként kezeljük középkori környezetük
ben. Azokat az auctorokat, akiket ma klasszikusoknak nevezünk, egyáltalán nem 
tartották klasszikusoknak a humanizmus előtt - középkori kéziratok gyakran 
tartalmaznak patrisztikus vagy középkori szövegeket latin klasszikusokkal együtt. 
Ezek mégis önálló csoportot alkottak a középkorban éppúgy, mint a modern 

1 klasszika-filológia és középkortudomány területén, beleértve Magyarországot is.2 

Egy középkorkutató meghatározása szerint latin klasszikusoknak számítanak azok 
a szövegek, amelyek latinul íródtak, irodalmi értékkel bírnak, az antikvitásból szár-

i 
1 A téma néhány vonatkozását következő tanulmányaimban tárgyaltam: The Parts and the Whole: 

The Classica! Parallels of the „institutio" of King Saint Stephen of Hungary. = Acta Classica Uni-
versitatis Scientiarum Debreceniensis (34-35.) 1998-1999. 81-90., Latin klasszikusok Pannon
halmán a 11. században. Ókortudományi Értesítő (4.) 1999. 25-31., Latin Classics in Médiéval 
Hungary: Problems and Perspectives. In: Tradita et Inventa: Beiträge zur Rezeption der Antike. 
Ed. Manuel BAUMBACH. Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 2000. 37-58., The Médiéval 
Rome Idea in the „Institutio" of King Stephen of Hungary. - Acta Classica Universitatis Scien
tiarum Debreceniensis (36.) 2000. 187-201., Fictive Audience: The Second Person Singular in 
the „Deliberatio" of Bishop Gerard of Csanád. In: Oral History of the Middle Ages: The Spoken 
Word in Context. Ed. Gerhard JARITZ - Michael RICHTER. Krems, Medium Aevum Quotidianum 
- Budapest (továbbiakban:Bp.), Central European University, 2001. 39-48, The Seven Liberal Arts 
in the „Deliberatio" of Bishop Gerard of Csanád. = Studi Veneziani (42.) 2001. 215-223., The 
Representation of the Bishops in the „Institutio" of King Stephen of Hungary. = Acta Classica 
Universitatis Scientiarum Debreceniensis (37.) 2001. 79-86. 

2 Lásd MUNK OLSEN, Birger: La popularité des textes classiques entre le IXe et le XIIe siècle. = 
Revue d'Histoire des Textes (14-15.) 1984-1985. 169-181., SCAGLIONE, Aldo: The Classics in 
Médiéval Education. In: The Classics in the Middle Ages. Ed. Aldo S. BERNARD - Saul LEVIN. 
Binghamton, NY, Center for Médiéval & Early Renaissance Studies, 1990. 343-362., MUNK OLSEN, 
Birger: / classici nel canone scolastico altomedievale. Spoleto, Centra Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo, 1991. Lásd még MADAS Edit: Említett és idézett klasszikus auktorok a középkori 
magyarországi prédikációirodalomban. = Magyar Könyvszemle (115.) 1999. 3. 277-286. 
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máznak és a pogány, vagyis görög-római vallást képviselik.3 Ezt szem előtt tartva 
a középkori latin írásbeliség egy fontos vonatkozásának, a klasszikus hagyomány 
hatásának tanulmányozása sok mindent elárul a középkori könyvtárak anyagáról 
és gyakorlatáról. A l i . századi Magyarország ide kapcsolódó töredékes forrás
anyaga különböző kérdésekkel szembesít, amelyek akkor merülnek fel, ha megkí
séreljük rekonstruálni a középkori könyvtárak klasszikus anyagát közvetlen és 
közvetett források segítségével - annál is inkább, mivel a l l . századi Magyaror
szágon meglévő kódexek többsége mára elveszett.4 A következő elemzés nem 
foglalkozik a 11. századi Magyarország okleveleivel, törvénykönyveivel, gesta-iro-
dalmával és hagiográfiai műveivel, mert ezek egy-egy olyan hosszabb hagyomány 
kiindulópontjai, amelyeket a magyar középkor egészén végig kell követni. Ehe
lyett négy forrás értelmezését kínálja: ezek Fulbert chartres-i püspök Bonipert 
pécsi püspöknek írt levele, Szent István király Intelmei, Szent Gellért csanádi püs
pök Deliberatiója és a pannonhalmi apátság összeírása. Ezek egymástól elszigetelt 
források, mégis összekapcsolja őket egy mesterséges egység: az tudniillik, hogy 
mindegyikük jelentős mértékben utal arra, milyen szerepet játszottak a könyvtárak 
a l l . századi Magyarországon a klasszikus tanulmányok bizonyos szintjének meg
indításában és megőrzésében. Ez egyúttal abban is segít, hogy a latin klasszikusok 
középkori könyvtárakban való jelenléte forrásainak értelmezési problémáit vá
zoljuk. 

Fulbert chartres-i püspök Bonipert pécsi püspöknek írt, 1023-ra datált levele 
említi Priscianus latin nyelvtanát, amit Chartres-ból Pécsre küld: 

„Azt jelentette nekünk fiunk, a te híved, Hilduin, irántunk való szereteted jeleinek 
hűséges közvetítője, hogy szeretnél egyet Priscianusainkból: ezt szívesen küldjük el 
általa. Bármit kívánj is a miénkből, a legboldogabban fogjuk, ha lehetséges, elkülde
ni..."5 

Noha ez a Priscianus-kézirat elveszett, ebből a középkori könyvtárközi kölcsön
zésre vonatkozó forrásból kiindulva megvizsgálható, milyen szerepet játszott egy 

3 MOSTERT, Marco: The Tradition of Classical Texts in the Manuscripts of Fleury. In: Médié
val Manuscripts of the Latin Classics: Production and Use. Ed. Claudine A. CHAVANNES-MAZEL 
- Margaret M. SMITH. LOS Altos Hills, CA, Anderson - Lovelace - London, Red Gull Press, 1996. 
23-24. Lásd még MOSTERT, Marco: Colette Jeaudy - Yves-François Riou: Manuscrits classiques 
latins des bibliothèques publiques de France. Vol. I. Agen - Evreux. = Quaerendo (21.) 1991. 2. 
139-140. 

4 Lásd CSAPODI Csaba - CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyom
tatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Vol. 3. Adatok elveszett kötetekről. Bp., Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtára, 1994. 

5 BEHRENDS, Frederick (ed.): The Letters and Poems of Fulbert of Chartres. Oxford, Clarendon 
Press, 1976. 148-149. Kőrizs Imre fordítása, lásd KRISTÓ Gyula (ed.): Az államalapítás korának írott 
forrásai. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 1999. 102-104. Lásd még THOMPSON, James 
Westfall: The Médiéval Library. New York - London, Hafner Publishing Company, 1967. 236. 
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Priscianus-kézirat egy székesegyházi iskolában a l l . században.6 Fulbert püspök 
szavaival: „unum de nostris Priscianis" - az ,unum' utalhat arra, hogy ,codi-
cem', ,librum\ ,volumen' vagy egyszerűen ,Priscianum'. Könnyen lehet, hogy 
az Institutionesról vagy egy másik szövegről van szó, amit a hírvivő Hilduin jelölt 
meg, de lehetett ez egy olyan kódex is, amely Priscianus több művét tartalmazta 
a De figuris numerorum, a De metris fabularum Terentii, a De praeexercita-
mentis rhetoricis, az lnstitutio de nomine et pronomine et verbo és a Partitiones 
duodecim versuum Aeneidos principalium közül.7 Noha Fulbert püspök egy másik 
levelében elismerte, hogy nem mindig volt gondos könyvtáros („a római egyház 
tiszteletreméltó kiváltságai közül van néhány, amit nem lehet egykönnyen meg
találni könyvszekrényeinkben"), levelezésében és költészetében számos nyoma 
van klasszikus műveltségének: utal Arisztotelészre, Porphyriusra, Ciceróra, Li-
viusra és Donatusra.8 Pusztán a levelei alapján nem világos azonban, hogy ezek 
az auctorok vajon részei voltak-e egy könyvtári gyűjteménynek Chartres-ban -
és ha igen, vajon Fulbert magánkönyvtárához tartoztak-e avagy a székesegyházi 
könyvtárhoz. Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a chartres-i Szent Péter
kolostor szintén rendelkezett Priscianus egy példányával a l l . században.10 Az 
a példány, amit Bonipert pécsi püspök kért, nem az egyetlen keletre tartó Priscia
nus-kézirat volt, amely elhagyta Chartres-ot Fulbert püspök idején: a szerzetes 
Hartvik, aki diákéveit Fulbert irányítása alatt töltötte Chartres-ban, tucatnyi kéz
iratot vitt vissza anyakolostorába, a regensburgi Szent Emmerámba. Ezek egyike 
a hét szabad művészettel foglalkozó szöveget, valamint Cicerót és Priscianus 
De constructione nyelvtanának egy részét tartalmazta (München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm. 14272) - első folióján a következő felirat olvasható: „Do
minus Fulbertus episcopus".11 A Szent Emmerám-kolostor és Magyarország kö
zötti szoros 11. századi szálak ismeretében Fulbert levele Bonipertnek további 

6 CSAPODI Csaba-CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomta
tott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Vol. 3. Adatok elveszett kötetekről. Bp., Magyar Tudomá
nyos Akadémia Könyvtára, 1994. 15. 

7 Lásd MEZEY László: Deákság és Európa: Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1979. 107. 

8 BEHRENDS, Frederick (ed.): The Letters and Poems of Fulbert of Chartres. Oxford, Clarendon 
Press, 1976. 160-161. Lásd még 158-159, 224-225, 266-267. 

9 Lásd MACKINNEY, Loren C: Bishop Fulbert and Education at the School of Chartres. 
Notre Dame, IN: University of Notre Dame Médiéval Institute, 1957. 59-60. 

10 BECKER, Gustav (ed.): Catalogi bibliothecarum antiqui. Bonn, Cohen, 1885. 144. 
1 ' Lásd BISCHOFF, Bernhard: Literarisches und künstlerisches Leben in St. Emmeram (Regensburg) 

während des frühen und hohen Mittelalters. In: Mittelalterliche Studien: Ausgewählte Aufsätze 
zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. Vol. 2. Stuttgart, Anton Hiersemann, 1967. 80-81., 
PASSALACQUA, Marina: I codici di Prisciano. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1978. 176-178. 
Lásd még LATTIN, Harriet Pratt: The Eleventh Century MS Munich 14436: Its Contribution to the 
History of Coordinates, of Logic, of Germán Studies in France .= Isis (38.) 1948. 3-4. 205-225. 
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adalékkal szolgál egy jól bejáratott kapcsolathoz.1" Priscianus Institutiones gram-
maticaeja., amelynek tizennyolc könyve a Priscianus maior (De octo partibus) 
és a Priscianus minor (De constructione) szövegéből áll, rendkívül gazdag közép
kori kézirati hagyománnyal rendelkezik. Kiadója szerint olyan gyakran másolták 
a középkorban, sokszor külön kódexekben, hogy egyetlen ,bibliothecula' sem nél
külözte és sűrűn kommentálták - ,magistellis scholasticis'.13 Alcuin szintén meg
emlékezett Priscianus nyelvtanáról York székesegyházi könyvtára klasszikus 
állományának dicséretében.14 A latin klasszikusokra építve, nyelvtani részletek 
példaanyagául és magyarázatául szolgáló idézetek bőségével Priscianus nyelv
tana a római auctorok közvetett ismeretét terjesztette a középkorban és ezáltal 
a klasszikus antikvitás egyik jelentős közvetítőjévé vált. Ahogyan a hét szabad 
művészet középkori kultúrára gyakorolt hatásának egyik szakértője csaknem 
egy évszázaddal ezelőtt megfogalmazta: 

„Ez a számos idézet Priscianus nyelvtanát értékes antológiává is tette. Vajon a tudós 
idézeteket, amelyekben bővelkednek a középkori szerzők, mennyivel inkább másol
ták Priscianusból, mint az eredetiből?"15 

Valóban, Priscianus viszonylag pontos klasszikus idézeteinek száma tíz-ezer 
körül van.16 A Priscianus nyelvtanára mutatkozó igény azonban arra utal, hogy 
más latin klasszikusok és kezdő latin nyelvtanok is voltak a pécsi székesegyházi 
könyvtárban. Ahogyan Priscianus két példányának megléte mutatja olyan latin 
klasszikusok között mint Horatius, Vergilius, Servius és Plinius, amint azt a bam-
bergi székesegyház könyvtári katalógusa rögzítette 1100 körül, a nyelvtanokat és 
a klasszikus auctorokat hasonlóképpen kezelték a középkori könyvtárakban. 
Ugyanez vonatkozik a krakkói székesegyház könyvtári katalógusára 1110-ből: 
szerepel benne egy latin nyelvtan Régule gramatice néven, továbbá Ovidius, Per-

12 Lásd VESZPRÉMY László: Anastasius esztergomi érsek műveltségéről. = Magyar Könyv
szemle (101.) 1985. 2. 137-141. 

13 HERTZ, Martin (ed.): Grammatici Latini. Vol. 2. Leipzig, Teubner, 1855. XIII. Lásd még BUT-
TENWIESER, Hilda: Populär Authors ofthe Middle Ages: The Testimony ofthe Manuscripts. - Spé
culum (17.) 1942. 1. 53., HUYGENS, R.B.C.: Accessus ad auctores, 2. = Latomus (12.) 1953. 4. 
479., GlBSON, Margaret: Prsician, «Institutiones grammaticae»: A Handlist of Manuscripts. = 
Scriptorium (26.) 1972. 1. 105. 

14 ALCUIN: Poéma de pontificibus et sanctis ecclesiae Eboracensis. In: Patrologiae cursus 
completus: Séries Latina. Ed. Jacques-Paul MlGNE. Vol. 101. Paris, Migne, 1851. 844. 

15 ABELSON, Paul: The Seven Liberal Arts: A Study in Mediáéval Culture. New York, Colum
bia University, 1906. 39. 

16 BÜCK, August: Gab es einen Humanismus im Mittelalter? = Romanische Forschungen (75.) 
1963. 3-4. 219., PERL, Gerhard: Die Zuverlässigkeit der Buchangaben in den Zitaten Priscians. 
= Philologus (111.) 1967. 3-4. 283-288. 

17 RUF, Paul (ed.): Mittelalterliche Bibliothekskataloge. Vol. 3.3. Bistum Bamberg. München, 
C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1939. 340. Lásd még IRVINE, Martin: The Making ofTextual 
Culture: 'Grammatica' and Literary Theory 350-1100. Cambridge, Cambridge University Press, 
1994. 334-344. 
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sius, Sallustius, Statius és Terentius példányai is.18 Következésképpen Priscianus 
nyelvtanának a középkori könyvtárakban játszott szerepe jobban megérthető az an
tik római irodalom hátterének figyelembevételével. Magas színvonala azt jelen
tette, hogy sokkal több volt, mint egyszerű latin nyelvkönyv vagy ,Schulgrammatik' 
- „a latin alakok olyan részletes leírását nyújtotta, hogy a legmagabiztosabbak 
kivételével mindenki belefulladt".19 A középkori nyelvtanok szakirodalmában 
régóta közhely, hogy a Donatus és Priscianus nyelvtanaihoz készített kommentárok 
legalább olyan fontosak voltak, mint maguk a nagy müvek.20 Másrészt a l l . szá
zad elején Magyarországon az is a püspök felelőssége volt, hogy gondoskodjék 
a székesegyházi és más egyházi könyvtárakról. Amint István király törvény
könyve elrendelte: „Ruhákról pedig és térítőkről a király gondoskodjék, papról 
és könyvekről a püspökök." Feltételezhető, hogy a királyi rendelet nem kizárólag 
liturgikus kódexekre vonatkozott.21 Noha van olyan vélemény, miszerint Bonipert 
azért kérte a chartres-i kéziratot, hogy annak alapján ellenőrizhesse azokat a Pris-
cianus-példányokat, amelyek már korábban is hozzáférhetők voltak a pécsi szé
kesegyházi könyvtárban, a vonatkozó kodikológiai forrásanyag természete csupán 
egy szerényebb feltételezést enged meg: ez a kézirat a számos ,exemplaria' egyike 
volt, amelyeket székesegyházi és kolostori iskolák importáltak külföldről köl
csön vagy ajándék formájában.22 Egy sor további kérdés azonban még mindig 
válaszra vár. Vajon Bonipert püspök lombard vagy francia származású volt? Is
merte-e személyesen a chartres-i könyvtárat? Könyvkérése a székesegyházi iskola 
szükségleteit elégítette ki a trivium művészeti ágainak oktatásában vagy egyszerűen 
személyes kérés volt? Végül pedig Priscianus középkori magyarországi jelen
létének egy másik korai nyomát is érdemes figyelembe venni: Hartvik püspök 
1112-1116 körül készített Szent István-legendáját, amelyben a szerző említést 
tesz Priscianusról - „Priscianus auctor artis grammatice, medullitus mihi notus 

BIELOWSKI, August (ed.): Monumenîa Poloniae historica. Vol. 1. Warszawa, Paristwowe Wy-
dawnictwo Naukowe, 1960. 377, VETULANI, Adam: La Bibliothèque de l'Église Cathédrale de 
Cracovie d'après le catalogue de 1110. In: Mélanges Joseph de Ghellinck, S.J. Vol. 2. Moyen 
Age - Époques moderne et contemporaine. Gembloux, Éditions J. Duculot, 1951. 489-507. 

19 LAW, Vivien: The Study of G rammar under the Carolingians. In: Grammar and Gramma-
rians in the Early Middle Ages. London-New York, Longman, 1997. 130-131. 

20 TRAUBE, Ludwig: Die lateinische Grammatik des Mittelalters. In: Vorlesungen und Abhandlun
gen. Vol. 2. Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters. München, C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung - Oskar Beck, 1911. 98. 

21 Bartoniek Emma fordítása, lásd GYÖRFFY György - BARTONIEK Emma (ed.): Szent István 
törvényeinek XII. századi kézirata az Admonti kódexben (Hasonmás kiadás). Bp., Helikon Kiadó, 
1988. 66, 84. 

22 MÉSZÁROS István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. Bp., Akadémiai Kiadó, 
1981. 32. CSAPODI Csaba: A középkori könyvkultúra kibontakozása Magyarországon (1000-1400). 
In: Magyar könyvtártörténet. Ed. VÉRTESY Miklós. Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1987. 11-12. 
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olim..." Ezt viszont fenntartással kell kezelni, mert Hartvik tanulóéveit nagy 
valószínűséggel nem befolyásolta magyarországi iskolázás.23 

A Szent Istvánnak tulajdonított királytükör, az Intelmek névtelen nyugati szer
zőjének klasszikus hivatkozásai azt mutatják, hogy a nyugati könyvtárak klasszikus 
auctorai és florilegiumai milyen hatást fejtettek ki egy újonnan keresztény hitre 
térített országban. A szöveg két késő középkori kódexben maradt fenn: a Thuró-
czi-kódexben (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 407, fol. 73r-
79v) és az Ilosvay-kódexben (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Fol. Lat. 
4023, fol. 9r-llv).Z4A szerző számára hozzáférhető könyvtárak klasszikus állo
mányának közvetett forrásaként a mű nyelve, szókincse és idézetei alkalmasint 
a latin klasszikusok hatását is mutatja. Ezek azonosítása után a kérdés az, hogy 
az adott klasszikus auctorok megvoltak-e ezekben a könyvtárakban, avagy az 
idézetek csupán florilegiumokból, illetve latin nyelvtanok példaanyagából szár
maznak-e. Bizonyára közelebb vinne a szerzőség rejtélyének megoldásához, ha 
az Intelmek nyelve és idézetei segítenének annak megállapításában, hogy a szöveg 
egy Magyarországon kívüli könyvtár anyagát tükrözi-e, vagy egy magyarországi 
könyvtárét, ahol egy külföldi szerző dolgozhatott. Az a tény, hogy a mű a karoling 
reneszánsz latinsága szerint íródott, e tekintetben nem sokat segít.25 A lehetséges 
szerzők között Gellért csanádi püspök és a hildesheimi Thangmar merült fel 
jelöltként a magyar szakirodalomban.26 Akárhogyis, e külföldi szerzők könyvtá
rainak néhány darabja felbukkanhatott Magyarországon és befolyásolhatta az 
Intelmek keletkezését. Eddig nem került azonban bemutatásra olyan perdöntő 
bizonyíték, amely kétség nélkül alátámasztaná Gellért vagy Thangmar szerző
ségét. Mégis, ha a szerzőség kérdése még mindig nem is eldöntött, a szöveg 
egyes részei azt mutatják, hogy a névtelen szerző hozzáfért latin klasszikusokhoz 
is. A harmadik fejezet a főpapoknak kijáró tiszteletről következetesen a klasszikus 
,pontifex' kifejezést használja a püspökök megjelölésére - az ,episcopus' és 
a ,praesul' kifejezések helyett.27 A hatodik fejezet a vendégek marasztalásáról 
és ellátásáról a következőket mondja: 

' HARTVIK: Legenda sancti Sîephani regis. In: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum 
regumque stirpis Arpadianae gestarum. Ed. BARTONIEK Emma. Vol. 2. Bp., Királyi Magyar Egye
temi Nyomda, 1938.401. 

24 Libellus de instiíutione morum. In: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque 
stirpis Arpadianae gestarum. Ed. BALOGH József. Vol. 2. Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
1938. 611-627 (a továbbiakban: SRH 2.). Lásd Szűcs Jenő: König Stephan in der Sicht der mo
dernen ungarischen Geschichtsforschung. = Südost-Forschungen (31.) 1972. 17-40. 

25 MÉSZÁROS Ede: De cultu litterarum et de lingua Latina Hungáriáé medii aevi. Roma, Istituto 
di Studi Romani, 1940.6-7. 

26 BÉKEFi Rémig: Szent István király intelmei. = Századok (35.) 1901. 10. 922-990., CSÓKA J. 
Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században. Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1967. 9-96. 

27 SRH 2. 622-623. 
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„A vendégek és a külhonból érkezők oly nagy hasznot hajthatnak, hogy méltán 
tarthatjuk számon őket a királyi méltóság hatodik helyén. Kezdetben azáltal növekedett 
a Római Birodalom, attól váltak naggyá és dicsővé a római királyok, hogy különböző 
égtájakról sok nemes és bölcs férfiú sereglett össze náluk. Róma bizony még ma is 
szolga volna, ha Aeneasék fel nem szabadítják. Mert a vendégek, minthogy külön
féle tájakról és országokból jönnek, ennek megfelelően különféle nyelveket, különféle 
ismereteket és fegyveres erőt hoznak magukkal, s mindezek díszére válnak a király
ságnak, emelik az udvar tekintélyét, és elriasztják a külföldiek pökhendiségét. Mert az 
egy nyelvű és egy szokás szerint élő királyság gyenge és törékeny. Éppen ezért felszó
lítalak, fiam, jóakaratúan vedd gondjaidba és tartsd tiszteletben őket, hogy szívesebben 
maradjanak nálad, mint hogy máshol lakjanak. Ha ugyanis arra fogsz törekedni, hogy 
lerombold, amit felépítettem, vagy szétszórd, amit egybegyüjtöttem, egészen biztosan 
óriási kárt szenved majd királyságod. Hogy ez ne következzék be, napról napra gya-
rapítsd királyságodat, hogy koronádat fenségesnek tartsák az emberek."28 

A kritikai szöveg kiadója szerint ez a fejezet Sallustius De coniuratione 
Catilinae]éX utánozza - más történészek azonban úgy érveltek, hogy ez a klasz-
szikus párhuzam túlzott és a fejezet legjobb esetben is csupán távoli visszhangja 
Sallustiusnak.29 A nyolcadik fejezet a gyermekek engedelmességéről a következőt 
tartalmazza: 

„Hiszen melyik görög kormányozhatná a latinokat görög szokások szerint, vagy 
melyik latin kormányozhatná a görögöket latin szokások szerint? Semelyik."30 

Ebben a fejezetben a kutatók lehetséges utalásokat fedeztek fel III. Ottó csá
szár római kapcsolataira, illetve további nyomokat Sallustius hatására nézve.31 

Bizonyos kifejezések, amelyek rendelkeznek klasszikus párhuzamokkal, de nin
csenek biblikus latin előképeik, olyan klasszikus auctorokra emlékeztetnek mint 
Caesar, Cicero, Livius, Quintilianus, Terentius, továbbá Justinianus Digestája.32 

28 SRH 2. 624-625. Bollók János fordítása, lásd KRISTÓ Gyula (ed.): Az államalapítás korának 
írott forrásai. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 1999. 135-136. 

29 SALLUSTIUS: De coniuratione Catilinae 6. 1-2. Lásd BALOGH József: Szent István és a «Róma
eszme». - Budapesti Szemle (599.) 1927. 92. Lásd még GUOTH Kálmán: Egy forrás két történe
lemszemlélet tükrében. = Századok (76.) 1942. 1-3. 56., DEÉR József: A szentistváni Intelmek 
kérdéséhez. = Századok (76.) 1942. 9-10. 449-450. 

30 SRH 2. 626. Bollók János fordítása, lásd KRISTÓ Gyula (ed.): Az államalapítás korának írott 
forrásai. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 1999. 138. 

BALOGH József: The Political Testament of St. Stephen, King of Hungary. = Hungárián Quar-
terly (4.) 1938. 3. 396., ÉRSZEGI Géza: Exsecutio maiorum - exsecutio filiorum. In: Kelet és nyugat 
között: Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Ed. KOSZTA László. Szeged, Szegedi Kö
zépkorász Műhely, 1995. 161-168. 

32 SRH 2. 620: meam totam contrivi etatem - TERENTIUS: Adelphoe 869: contrivi in querundo 
vitám atque aetatem meam, SRH 2. 621: minuere sive augere - CICERO: De inventione 2.115.7: 
facultates augere, non minuere oportere - LIVIUS: Ab űrbe condita 10.26.1.3: nec augere nec minuere 
- QUINTILIANUS: Institutio oratoria 3.4.15.5: augere minuere - JUSTINIANUS: Digesta 15.1.4.3: 
vei augere vei minuere, SRH 2. 623: ordinem servabis - CAESAR: De bello Gallico 4.26.1-2: 
ordines servare - CICERO: De inventione 1.59.8: ordinem servant - LIVIUS: Ab űrbe condita 3.60.9.2: 
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Ezek a klasszikus párhuzamok két kérdést vetnek fel. Először is miként dönthető 
el, hogy egy párhuzam közvetett vagy közvetlen kölcsönzés eredménye, avagy 
pusztán véletlen egybeesés? Másodszor pedig, ismerve a vegyes tartalmú kéz
iratok és a florilegiumok természetét, mennyiben utalnak a bizonyítottan klasszikus 
párhuzamok egy-egy adott könyvtár anyagára? Az alapvető nehézség Justinianus 
lehetséges hatásával kapcsolatban például az, hogy a Digesta felfedezése csak 
a l l . század közepe utáni időszakra tehető.33 Livius közvetlen ismerete szintén ritka 
volt a középkorban. Másrészt viszont Livius, valamint Caesar és Sallustius jelen
léte a karoling könyvtárakban inkább nyelvük és stílusuk tanulmányozására szol
gált, mint a történeti érdeklődés kielégítésére.34 Sallustius továbbá a középkorban 
moralistaként és rhetorként fontosabb volt, mint történetíróként.35 A közelmúltban 
a magyar klasszika-filológia latin klasszikusok további hatását fedezte fel az Intel
mekben, nevezetesen Florus nyomait és néhány Horatius-flosculust.36 A klasszikus 
párhuzamok jól értelmezhetők a karoling királytükrök és még inkább a „renovatio 
imperii Romanorum" Ottó-kori eszméje, illetve annak közép-európai változatai 
történeti hátterének ismeretében is.37 A latin klasszikusok jelenléte a helyi könyv
tárakban és a névtelen szerző által hozzáférhető könyvtárakban nehezen igazolható 
pusztán az antik római szövegek másodkézből vett ismerete alapján, de semmikép
pen nem is zárható ki. Ez a kettősség igen jól megmutatkozik Orléans-i Jónás 
karoling királytükrében, aki Vergilius Aeneisének egyik híres sorát idézte („parcere 

servabant ordinem, SRH 2. 624: Romanum crevit impérium - Livius: Ab űrbe condita 4.3.13.2: 
crevit impérium Romanum, SRH 2. 625: inbecille et fragile - CICERO: Tusculanae disputationes 
5.3.4: imbecillitatem fragilitatemque, SRH 2. 625: auge regnum - Livius: Ab űrbe condita 38.48.4.5: 
regna augetis, SRH 2. 626: Grecis moribus - CICERO: In Verrem 2.1.66.4: Graeco more - LIVIUS: 
Ab űrbe condita 10.47.4.1: e Graeco more. 

33 Lásd MÜLLER, Wolfgang P.: The Recovery ofJustinian's Digest in the Middle Ages. = Bul
letin of Médiéval Canon Law (20.) 1990. 1-29. 

34 Lásd MORTENSEN, Lars Boje: Working with Ancient Roman History: A Comparison of Caro-
lingian and Twelfth-Century Scholatiy Endeavours. In: Gli umanesimi medievali. Ed. Claudio LEO-
NARDI. Firenze, Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, 1998. 415. 

~5 Lásd SMALLEY, Beryl: Sallust in the Middle Ages. In Classical Influences on European Culture 
a.d. 500-1500. Ed. Robert Ralph BOLGÁR. Cambridge, Cambridge University Press, 1971. 175. 

36 Lásd HAVAS László: À propos des sources de la première théorie d'état en Hongrie (L'Admo
nition de Saint Etienne à son fils, Émeric). = Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 
(33.) 1997. 175-187., BORZSÁK István: Horatius Magyarországon. In: Dragma: Válogatott 
tanulmányok. Vol. 3. Bp., Telosz Kiadó, 1997. 130., HAVAS László: A klasszikus római történet
írás hatása a magyarországi latin nyelvű irodalom kezdeteire. (Adalékok a Kr.u.-i első ezredfor
duló európai és magyar szellemi örökségéhez.) = Irodalomtörténeti Közlemények (104.) 2000. 5-6. 
560. 

37 Lásd BAK János: Somé Récent Thoughts of Historians about Central Europe in 1000 A.D. = 
Hortus Artium Medievalium (6.) 2000. 65-71. 
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subiectis et debellare superbos") - ez valószínűleg egy közvetett idézet Szent 
Ágoston De civitate Deijén keresztül.3 

A hét szabad művészet szerepeltetése és a latin klasszikusokra való közvetett 
hivatkozások a Deliberatióban, Szent Gellért csanádi püspök exegetikai érteke
zésében, tükrözi a szerző által elérhető könyvtárak használatát: a velencei kolos
tori könyvtárét, a csanádi székesegyházi könyvtárét és a szerző magánkönyvtáráét. 
A mű egyetlen 11. századi kéziratban maradt fenn (München, Bayerische Staats
bibliothek, Clm. 6211) és három kiadásban jelent meg.39 A szerző a velencei San 
Giorgio Maggiore kolostor szerzetese volt, aki Magyarországra utazott, csanádi 
püspök lett és az 1046-os pogány lázadás mártírjaként halt meg.40 Az 1790-es 
editio princeps előszava síkraszáll a ,paucitas librorum' gondolata ellen és úgy 
érvel, hogy a l l . században virágzó könyvtári kultúra létezett.41 Ezt azonban 
nem sok forrás támasztja alá Gellért közvetlen környezetében. Tribuno Memmo 
dózse 982-es adománylevele a velencei San Giorgio Maggiore kolostor számára 
csupán liturgikus könyveket említ: „cum totó edificio, libris, thesauro".42 Semmi
lyen közvetlen forrás nem áll rendelkezésre a csanádi székesegyházi könyvtár 
anyagára sem, jóllehet görög kéziratok valószínűsíthető jelenléte a marosvári görög 
kolostorban a csanádi egyházmegye területén, illetve a Deliberatio utalásai a Cor
pus Areopagiticumra. még Gellért püspök görög nyelvtudásának kérdését is fel
vetették. 3 Vannak feltételezések a magánkönyvtárát illetően is, amely olyan 

38 ORLÉANS-I JÓNÁS: De institutione regia. In: Sources Chrétiennes. Ed. Alain DUBREUCQ. Vol. 
407. Paris, Les Éditions du Cerf, 1995. 208. - VERGILIUS: Aeneis 6.853. - ÁGOSTON, Szent: De 
civitate Dei 1.6. 

39 BATTHYÁNY Ignác (ed.): Sancti Gerardi episcopi Chanadiensis scripta et acta hactenus mé
dita cum série episcoporum Chanadiensium. Karlsburg, Typis Episcopalibus, 1790. 1-297., Gerardi 
Moresenae aecclesiae seu Csanadiensis episcopi Deliberatio supra hymnum trium puerorum. In: 
Corpus Christianorum: Continuatio mediaevalis. Ed. Gabriel SILAGI. Vol. 49. Turnhout, Brepols, 
1978. (továbbiakban: CCCM 49.), ismerteti WARD, John O. = Spéculum (55.) 1980. 2. 361-362., 
KARÁCSONYI Béla - SZEGFŰ László (ed.): Deliberatio Gerardi Moresanae aecclesiae episcopi 
supra hymnum trium puerorum. Szeged, Scriptum Kiadó, 1999., ismerteti NEMERKÉNYI Előd = 
Budapesti Könyvszemle (12.) 2000. 4. 402-405. 

40 Lásd KOSZTOLNYIK Zoltán: The Importance of Gerard of Csanád as the First Author in Hun
gary. = Traditio (25.) 1969. 376-386., LECLERCQ, Jean: Saint Gérard de Csanád et le monachisme. 
= Studia Monastica (13.) 1971. 1. 13-30., SZEGFŰ László: La missione politica ed ideologica di 
San Gerardo in Ungheria. In: Venezia e Ungheria nel Rinascimento. Ed. Vittore BRANCA. Firenze, 
Leo S. Olschki Editoré, 1973. 23-36. 

41 BATTHYÁNY Ignác (ed.): Sancti Gerardi episcopi Chanadiensis scripta et acta hactenus 
inedita cum série episcoporum Chanadiensium. Karlsburg, Typis Episcopalibus, 1790. XIX-XXV. 

42 DAMERINI, Gino: L'Isola e il Cenobio di San Giorgio Maggiore. Venezia, Fondazione Giorgio 
Cini, 1969. 239. Lásd még RAVEGNANI, Giorgio: Le biblioteche del monastero di San Giorgio 
Maggiore. Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1976. 11. 

' Lásd IVÁNKA Endre: Das 'Corpus Areopagiticum' bei Gerhard von Csanád (fl046). = Tra
ditio (15.) 1959. 205-222., MORAVCSIK Gyula: 77?É? Rôle ofthe Byzantine Church in Médiéval Hungary. 
In: Studia Byzantina. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967. 330-333. 
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kézikönyvek személyes gyűjteménye lehetett, amiket Itáliából hozott magával 
Magyarországra. Mindent egybevéve a Deliberatióhoz kell fordulni annak meg
vizsgálására, hogy Gellért milyen klasszikus latin szövegekhez juthatott hozzá. 
Már kimutatták, hogy fő forrása Sevillai Izidor Etymologiaeja volt, amikor a po
gány örökséghez tartozó témákat tárgyalt, mint a filozófia felosztását, az asztro
lógiát és a retorikát. Noha főleg liturgikus, biblikus és patrisztikus szövegeket 
használt, Gellért jellegzetes nyelve és stílusa messze áll forrásai nyelvi fegyelme
zettségétől - nem is beszélve a klasszikus latinságról.45 Annál inkább meglepő ki
mutatni klasszikus idézeteit, amelyek megintcsak Izidor Etymologiaeján alapulnak: 
idézi Lucretiust46 és Terentiust. Az utóbbitól származó idézet („veritas ódium parit") 
a középkori himnuszköltészetben és proverbiumokban is megjelenik.47 Terentius 
középkori könyvtárakban való népszerűségét bizonyítja egy Terentius-kommentárt 
tartalmazó kézirat is, amely része volt San Faustino kolostori könyvtárának az 
észak-itáliai Bresciában és később a regensburgi Szent Emmerám kolostori könyv
tárába került (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 14420).48 Szerepel to
vábbá a Deliberatióban egy Horatius-reminiszcencia is, megintcsak az Etymo-

Lásd SZEGFŰ László: Néhány XI. századi «liber portabilis» nyomában. (Gellért püspök kézi
könyvei.) = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae: Acta Bibliothecaria (8.) 
1979. 1. 3-60. 

45 Lásd BODOR András: Szent Gellért Deliberatio-jának főforrása. = Századok (77.) 1943. 4-6. 
173-227., SILAGI, Gabriel: Untersuchungen zur 'Deliberatio supra hymnum trium puerorum' des 
Gerhard von Csanád. München, Arbeo-Gesellschaft, 1967., 51-78., DÉRI Balázs: Szent Gellért
szövegproblémák. In: Egyházak a változó világban. Ed. BÁRDOS István - BEKÉ Margit. Eszter
gom, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, 1991. 387-389., TÖRÖK József: Gerardus de 
Venetis auctor et monachus? (Une clerc médiéval et la Bible). In: Spiritualità e lettere nella 
cultura italiana e ungherese del basso medioevo. Ed. Santé GRACIOTTI - Cesare VASOLI. Firenze, 
Leo S. Olschki, 1995. 203-209. 

46 CCCM 49. 23: celum quod dicitur aer - LUCRETIUS: De rerum natura 4. 133: caelo qui dicitur 
aer - LINDSAY, W.M. (ed.): Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. 
Oxford, Clarendon Press, 1911. 13.4.3 (a továbbiakban: Etymologiae), idézi még CICERO: De na
tura deorum 2.91, SERVIUS: In Vergilii Aeneidos libros 1.51, 1.58, 5.18, 9.20, 10.899. 

47 CCCM 49. 158: Veritas, ait, ódium parit - TERENTIUS: Andria 68: obsequium amicos, veritas 
ódium parit - Etymologiae 1.36.3, 2.9.12, 12.11.1, 2.21.14, idézi még CICERO: Laelius de amicitia 
89.3, QUINTILIANUS: Institutio oratoria 8.5.4. Lásd még DREVES, Guido Maria (ed.): Analecta 
hymnica medii aevi. Vol. 21.2. Cantiones et muteti: Cantiones festivae, morales, variae. Leipzig, O.R. 
Reisland, 1895. 125., WALTHER, Hans - SCHMIDT, Paul Gerhard (ed.): Proverbia sententiaeque 
Latinitatis medii ac recentioris aevi. Vol. 9. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986. 784. 

48 Lásd BISCHOFF, Bernhard: Das Güterverzeichnis des Klosters SS. Faustino e Giovita in Brescia 
aus dem Jahre 964. = Itália Medioevale e Umanistica (15.) 1972. 53-54., VILLA, Claudia: «Denique 
Terenti dultia legimus acta...»: Una «lectura Terenti» a S. Faustino di Brescia nel secolo IX. -
Itália Medioevale e Umanistica (22.) 1979. 1-44. Lásd még MARÓTI Egon: Terenz in Ungarn. = 
Altertum (8.) 1962.4 .243. 
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logiaeból, amit eddig még nem azonosítottak. Gellért emellett utal Ciceróra és 
Macrobiusra is. A hét szabad művészet ábrázolása és az antik görög és római 
filozófusokra vonatkozó bíráló megjegyzései látszólag az antidialektikusok és 
a világi műveltség ellenzőinek színében tüntetik fel, nagyon hasonlóan Petrus 
Damianihoz. Ez azonban csak egy irodalmi konvenció - alapvetően patrisztikus 
képzettsége mellett nagyon is tudatában kellett lennie a klasszikus auctorok 
jelentőségének, ami csak a klasszikus műveltség legalább egy bizonyos szintjé
nek birtokában volt lehetséges. A kérdés az, hogy mit jelent mindez a könyvtárak 
szempontjából, amelyeket használt. Petrus Damiani, akit gyakran neveznek anti
dialektikusnak, szintén rendelkezett klasszikus auctorokkal avellanai könyvtárában 
és nagyon jól ismerte is őket.51 A könyvtáraira vonatkozó közvetlen források 
hiánya ellenére, ez alapjaiban Gellért püspökre is igaz. A hét szabad művészet 
és a klasszikus műveltség közötti szoros középkori kapcsolat arra utal, hogy hoz
zájuthatott legalább néhány klasszikus auctorhoz a velencei kolostorban, a csanádi 
székesegyházban vagy éppen magánkönyvtárában.52 

A pannonhalmi bencés kolostor 11. század végi könyvjegyzéke egy Szent László 
által kibocsátott oklevélben maradt fenn (Pannonhalma, Bencés Főapátsági Le
véltár, Capsa 2A).53 A könyvjegyzék összesen nyolcvan kötetet rögzít, amelyek 
mintegy kétszáz, javarészt liturgikus és patrisztikus szöveget tartalmazhattak. 
Szerepelnek azonban klasszikus tételek is a felsorolásban: „Invective Ciceronis, 
Lucanus, II Donáti... Dl Catones." E pannonhalmi kéziratok közül egy sem maradt 
fenn, de ezen klasszikus szövegek említése mutatja, hogy szerepük volt a latin 
nyelv oktatásában és tanulásában a kolostori iskolában. Középkori könyvtárak 
rekonstruálásakor szem előtt kell tartani, hogy egy könyvtár megalapítása régi 
könyvek összegyűjtésével és újak beszerzésével járt.54 Mivel a pannonhalmi okle
vél a kolostor javainak teljes összeírása, valószínűleg az összes könyvet tartalmazza, 
amelyek elérhetőek voltak az összeállítása során. Noha fontos hangsúlyozni, hogy 
ez a könyvjegyzék nem igazi könyvtári katalógus, nem követi az osztályozás ka-

49 CCCM 49. 49: non Epicurii, illius coessentes, qui porcus a stultis sapientibus nuncupatus est 
- HORATIUS: Epistulae 1.4.16: cum ridere voles, Epicuri de grege porcum - Etymologiae 8.6.15: 
Epicuro... quem etiam ipsi philosophi porcum nominaverunt. 

50 CCCM 49. 5, 38, 83. 
51 Lásd DRESSLER, Fridolin: Petrus Damiani: Leben und Werk. Roma, Pontificium Institutum 

S. Anselmi, 1954. 186-188, HOLOPAINEN, Toivo J.: Dialectic and Theology in the Eleventh Century. 
Leiden - New York - Köln, EJ. Brill, 1996. 6-43. 

52 Lásd WAGNER, David L.: The Seven Liberal Arts and Classical Scholarship. In: The Seven 
Liberal Arts in the Middle Ages. Ed. David L. WAGNER. Bloomington, Indiana University Press, 
1983. 1-31. 

53 GYÖRFFY György (ed.): Diplomata Hungáriáé antiquissima. Vol. 1. Ab anno 1000 usque ad 
annum 1131. Bp., Akadémiai Kiadó, 1992. 295-301. Lásd még MŰNK OLSEN, Birger: L'étude des 
auteurs classiques latins aux XÍ et XIIe siècles. Vol. 3.1. Les classiques dans les bibliothèques 
médiévales. Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1987. 179-180. 

4 Lásd BABCOCK, Robert G.: Reconstructing a Médiéval Library: Fragments from Lambach. 
New Haven, CT, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, 1993. 35-49. 
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roling mintáját és a könyvekre mint értékes tárgyakra utal ahelyett, hogy „bib
liográfiai" leírást adna, mégis mutatja a könyvek fizikai elhelyezését a liturgikus, 
személyes és iskolai olvasmányok szerint - akár egy ,Standortsregister\ Ebben 
az értelemben ez a leltár tükrözi a kolostor javait összeíró oklevél rendeltetését. 
A klasszikus szövegeket tartalmazó kötetek oktatási célokat szolgáltak és ott 
voltak elhelyezve, ahol ténylegesen használták őket, vagyis az iskolában. A l i . 
század végére a pannonhalmi könyvek közül néhány már a helyi scriptorium 
másoló tevékenységének terméke lehetett.55 Bár a könyvjegyzék műfajok szerint 
nem tesz különbséget, könnyen lehet, hogy összeállítására egy korábbi könyv
tári katalógus vagy egy másik könyvjegyzék alapján került sor. Mire a korábbi 
katalógust vagy jegyzéket belefoglalták a királyi oklevél általános leltárába, 
a gyűjteményben történhettek változások új szerzemények és áthelyezések tekin
tetében. Egy ideális középkori kolostorban könyvszekrények voltak a templom
ban, a sekrestyében, a refektóriumban, a kórházban és az iskolában - a liturgia, 
a magánáhítat és az oktatás könyvhasználati céljainak megfelelően. A különböző 
könyvek ugyanabban a scriptoriumban készültek, különböző helyeken használták 
őket, de végül kicserélésük után ugyanabba a könyvtárba kerültek. Következés
képpen a régi könyveket többé-kevésbé hasonló módon kezelték a könyvtári 
katalógusokban.57 Ez igaz lehet egy nagyobb monasztikus kultúrközpontra, de 
valószínűleg nem igaz Pannonhalmára, ahol a könyveknek a kolostorok és szé
kesegyházak között zajló területi forgalma és cirkulációja kiegészíthette a helyi 

Lásd CSAPODI Csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje. (Pannonhalma a XI. szá
zadban.) = Magyar Könyvszemle (73.) 1957. 1. 14-24., Die Aufstellung der Klosterbibliothek 
Pannonhalma (St. Martinsberg, Ungarn) im 11. Jahrhundert. = Gutenberg Jahrbuch (44.) 1969. 
308-312., Le catalogue de Pannonhalma, reflet de la vie intellectuelle des Bénédictines du XIe 

siècle en Hongrie. In: Miscellanea codicologica F. Masai dicata. Ed. Pierre COCKSHAW - Mo
nique-Cécile GARAND - Pierre JODOGNE. Vol. 1. Gand, Éditions Scientifiques E. Story - Scientia 
S.P.R.L., 1979. 165-173. Lásd még MCKITTERICK, Rosamond: The Carolingians and the Written 
Word. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 178-196., SHARPÉ, Richard: Reconstructing 
Médiéval Libraries. In: Bilan et perspectives des études médiévales en Europe. Ed. Jacqueline 
HAMESSE. Louvain-la-Neuve, Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, 1995. 
399-408., MTLDE, Wolfgang: Über Anordnung und Verzeichnung von Büchern in mittelalterli
chen Bibliothekskatalogen. = Scriptorium (50.) 1996. 2. 269-278. 

56 Lásd VESZPRÉMY László: A pannonhalmi bencés apátság könyvei all. század végi össze
írás alapján. In: Mons Sacer 996-1996: Pannonhalma 1000 éve. Ed. TAKÁCS Imre. Pannonhal
ma, Pannonhalmi Főapátság, 1996. 327-332., La biblioteca nell'inventario délia fine del secolo 
undicesimo (1093-1095). In: Mille anni di storia dell'Arciabbazia di Pannonhalma. Ed. PÁL 
József - SOMORJAI Ádám. Roma, Accademia d'Ungheria in Roma, 1997. 83-99. Lásd még 
BÁNHEGY B. Miksa: Magyar bencés könyvtárak a középkorban. In: Paradisum plantavit: Bencés 
monostorok a középkori Magyarországon. Ed. TAKÁCS Imre. Pannonhalma, Pannonhalmi Bencés 
Főapátság, 2001. 76. 

57 Lásd LEHMANN, Edgar: Die Bibliotheksräume der deutschen Klöster im Mittelalter. Berlin, 
Akademie-Verlag, 1957. 2-7., MOSTERT, Marco: The Library of Fleury: A Provisional List of 
Manuscripts. Hilversum, Verloren Publishers, 1989. 34. 
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scriptorium tevékenységét a korai időszakban. A klasszikus auctoroknak a tan
rendben betöltött szerepe befolyásolta a latin klasszikusok megjelenésének kodi-
kológiai vetületét. Egy könyvjegyzékben említett tétel nem feltétlenül az egyetlen 
darabja egy vegyes tartalmú kódexnek. Kremsmünster kolostorának 11. századi 
könyvtári katalógusa például Terentius, Avianus, Cato és Arator nevét mint egyet
len kötet tartalmát rögzíti.59 A vegyes tartalmú kódexeket nem véletlenszerűen 
állították össze - még ha egy kódex klasszikus és patrisztikus szövegeket tartal
mazott, amint az gyakran elő is fordult, a kézirat mégis rendelkezett egy belső 
egységgel, ami rendszerint attól függött, milyen célra készítették a könyvet. Ez 
az egység hatással volt a különböző műfajok közötti középkori különbségtételre 
és ezáltal befolyásolta a könyvtári osztályozást is.60 Ez van a klasszikus szövegek 
pannonhalmi könyvjegyzékben való megjelenésének hátterében. A l i . századi 
könyvtári katalógusok tanúsága szerint az Jnvective Ciceronis'-nak nevezett tétel 
a Catilina elleni beszédekre utal a hatalmas mennyiségű Ciceró-kézirat között.61 

A ,Lucanus' tétel Lucanus Pharsaliájára. utal, arra a népszerű eposzra, amit igen 
gyakran másoltak, idéztek és kommentáltak a középkorban.62 A ,11 Donáti' a Do-
natus-féle Ars minor és Ars maior, A kéziratok általában az Ars minort tartalmazták 
első helyen és utána az Ars maiori. Noha „a karolingok számára" például, JDonatus 
a nyelvtant jelentette és nem az embert", ezek nem kezdő nyelvtanok voltak. Kö
zépkori tudósok azért írtak hozzájuk kommentárokat, mert az olvasók önmagukban 
nem teljesen értették meg őket. Amiből a tanulók a kezdő latin nyelvtant tényle-

Lásd CENCETTI, Giorgio: Scritture e circolazione libraria nei monasteri benedettini. In: Libri 
e letlori nel medioevo: Guida storica e eritica. Ed. Guglielmo CAVALLO. Roma - Bari, Editori 
Laterza, 1977. 73-97. 

59 PAULHART, Herbert (ed.): Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs. Vol. 5. Oberöster
reich. Wien - Köln - Graz, Hermann Böhlaus Nacht'., 1971. 34. Lásd még REYNOLDS, Suzanne: Mé
diéval Reading: Grammar, Rhetoric and the Classical Text. Cambridge, Cambridge University Press, 
1996.7-16. 

60 Lásd SHAILOR, Barbara A.: A Cataloger's View. In: The Whole Book: Cultural Perspectives 
on the Médiéval Miscellany. Ed. Stephen G. NICHOLS - Siegfried WENZEL. Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 1996. 153-167. 

61 ROUSE, R. H. - REEVE, M. D.: Cicero: Speeches. In: Texts and Transmission: A Survey of the 
Latin Classics. Ed. L. D. REYNOLDS. Oxford, Clarendon Press, 1983. 64-65. Lásd még MŰNK 
OLSEN, Birger: L'étude des auteurs classiques latins au XIe et XIIe siècle: Apicius - Juvénal. 
Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1982. 99-350. 

62 Lásd MANITIUS, Max: Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter. = Philologus 
(51.) 1892. 4. 704-719., MARTI, Berthe Marie: Literary Criticism in the Mediáéval Commentaries 
on Lucan. = Transactions and Proceedings of the American Philological Association (72.) 1941. 
245-254., JENNINGS, Margaret: Lucan's Médiéval Popularity: The Exemplum Tradition. = Rivista di 
Cultura Classica e Medioevale (16.) 1974. 2-3. 215-233., WERNER, Shirley: The Transmission 
and Scholia to Lucan's Bellum civile. Hamburg, Lit Verlag, 1998. 
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gesen tanulták, talán nem is volt felsorolva a pannonhalmi leltárban. ~ A ,111 Catones' 
a Disticha Catonis példányai, ami a gyakorlati pogány etika gyűjteményeként 
a középkor számára egy karoling átdolgozásban volt elérhető. A kommentárok 
révén Cato keresztény moralistává vált és a latin nyelvtanulás bevett olvasóköny
veként szolgált. Ezáltal sokan idézték ezt a szöveget is a középkorban és beol
vasztották olyan kézikönyvekbe, amelyek patrisztikus szövegeket tartalmaztak és 
olyan klasszikusokat, mint Cicero, Horatius, Lucanus, Macrobius, Ovidius, Teren-
tius, Vergilius és Priscianus.64 A Pannonhalmán jegyzékbe vett klasszikus szövegek 
által képviselt műveltségi szint értékeléséhez össze kell hasonlítani ezt a forrás
anyagot egyéb 11. századi könyvtári katalógusokkal. A jeles példák egyike a latin 
kereszténység túlsó széléről Ripoll kolostora, ahol Cicero, Lucanus, Donatus és 
a Disticha Catonis másolatai éppúgy megtalálhatók voltak, mint Juvenalis, Mac
robius, Terentius, Vergilius és Priscianus.65 Tegernsee és Gorze kolostora szintén 
sokkal jobban el volt látva klasszikusokkal a l l . században, mint Pannonhalma.66 

Kisebb házak, mint Blaubeuren, Michelsberg, Weihenstephan és Füssen szintén 
viszonylag gazdag klasszikus állományt mondhattak magukénak. Az utóbbi pél
dául a l l . század végén Donatus négy és a Cato két másolatával rendelkezett, 
továbbá Sallustius, Vergilius és Priscianus példányaival.67 Saját kategóriájában 

63 Lásd KEIL, Heinrich (ed.): Grammatici Latini. Vol. 4. Leipzig, Teubner, 1864. XXXV. Lásd 
még HOLTZ, Louis: Donát et la tradition de l'enseignement grammatical: Étude sur l'Ars Donati 
et sa diffusion (IVIXe siècle) et édition critique. Paris, Centre National de la Recherche Scienti
fique, 1981. 217-326., ismerteti Ó CRÓINÍN, Dáibhí = Peritia (2.) 1983. 307-311. 

64 Lásd MANITIUS, Max: Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter. = Philologus 
(51.) 1892. 1. 164-171., CHASE, Wayland Johnson: The Distichs ofCato: A Famous Médiéval Text
book. Madison, WI, University of Wisconsin, 1922., SANFORD, Eva Matthews: The Use of Classical 
Latin Authors in the Libri Manuales. = Transactions and Proceedings of the American Philolo-
gical Association (55.) 1924. 190-248., HAZELTON, Richard: 77i<? Christianization of «Cato»: The 
Disticha Catonis in the Light of Laté Mediáéval Commentaries. = Mediáéval Studies (19.) 1957. 
157-173., DUFF, J. Wight - DUFF, Arnold M. (ed.): Minor Latin Poets. Vol. 2. Cambridge, MA, 
Harvard University Press - London, William Heinemann Ltd., 1982. 585-586. 

65 BEER, Rudolf: Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll, 1. = Sitzungsberichte 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien: Philosophisch-Historische Klasse (155.) 
1907.3. 106-109. 

66 EDER, Christine Elisabeth: Die Schule des Klosters Tegernsee im frühen Mittelalter im Spiegel 
der Tegernseer Handschriften. = Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens 
und seiner Zweige (83.) 1972. 1-2. 52-135., WAGNER, Anne: Gorze au XIe siècle: Contribution à 
l'histoire du monachisme bénédictin dans l'Empire. Turnhout, Brepols, 1996. 101-190. 

67 LEHMANN, Paul (ed.): Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Vol. 1. 
Die Bistümer Konstanz und Chur. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung - Oskar Beck, 
1918. 19-20., RUF, Paul (ed.): Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. 
Vol. 3.1. Bistum Augsburg. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1932. 112-118., 
GLAUCHE, Günter (ed.): Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Vol. 
4.2. Bistum Freising. München C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1979., 645-649., DENGLER-
SCHREIBER, Karin: Scriptorium und Bibliothek des Klosters Michelsberg in Bamberg. Graz, Aka
demische Druck- und Verlagsanstalt, 1979. 150-205. Lásd még CSAPODI Csaba: A középkori 
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azonban Pannonhalma meglehetősen színvonalas átlagot képvisel. Bury Saint 
Edmunds vagy Spalato könyvtárai például egyáltalán semmilyen klasszikus auc-
torral nem rendelkeztek a l l . században.68 Általában véve tehát a pannonhalmi 
kolostornak is volt egy szerény része abban, amit a középlatin filológia úgy nevez, 
mint a bencés rend szerepét az antik Róma irodalmának középkori átörökítésében.69 

Összefoglalásul megállapítható, hogy Fulbert chartres-i püspök Bonipert pécsi 
püspöknek írt levele, Szent István Intelmei, Szent Gellért Deliberatiója. és a pan
nonhalmi könyvjegyzék által nyújtott töredékes forrásanyag alapján a kolostori 
és székesegyházi könyvtárak állományának típusait nem lehet elkülöníteni. Ennek 
ellenére az iskolai auctorok latin klasszikusok voltak a l l . századi Magyarorszá
gon is.70 Áttételes forrásként a szövegek nyelve, azaz az Intelmek úgynevezett 
„kristálytiszta latinsága" és a Deliberatio kevésbé tagolt, rendhagyó latinja szintén 
segít annak megállapításában, hogy megfogalmazásukat mennyiben befolyásol
ták a klasszikus auctorok.71 A nehézség abban áll, hogy különbséget kell tenni 
egyrészt a szerzők által külföldön, külföldi könyvtárak használata során szerzett 
klasszikus műveltség, másrészt a számukra már Magyarországon is hozzáférhető 
olvasmányok között. Ez annál is inkább összetett feladat, mivel a klasszikus kánon 
a középkorban a patrisztikus tekintélyek közvetítése révén élt tovább. A l i . szá
zadi Magyarország összefüggésében rendelkezésre álló ismeretanyag alapján 
kialakított kép igen szerény a karoling könyvtárak klasszikus állományához és 
az olyan gazdag székesegyházi és kolostori gyűjteményekhez viszonyítva, mint 

könyvtári katalógusok eszmetörténeti tükröződése. In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar kö
zépkorról. Ed. SZÉKELY György. Bp., Akadémiai Kiadó, 1984. 55-69. 

68 Lásd THOMSON, R.M.: The Library of Bury St Edmunds Abbey in the Eleventh and Twelfth 
Centuries. = Spéculum (47.) 1972. 4. 617-645., RACKI, Franjo (ed.): Monumenta spectantia históriám 
Slavorum meridionalium. Vol. 7. Documenta históriáé Chroaticae periodum antiquam illustrantia. 
Zagreb, Academia Scientiarum et Artium, 1877. 182. Lásd még SAKCINSKI, Ivan Kukuljevic (ed.): 
Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. 1. Ab anno 503 usque ad annum 
1102. Zagreb, Dragutin Albrecht, 1874. 111-112, 152-153, 170-176, 189. 

69 Lásd LEHMANN, Paul: The Bénédictine Order and the Transmission ofthe Literature ofAncient 
Rome in the Middle Ages. In: Erforschung des Mittelalters: Ausgewählte Aufsätze. Vol. 3. Stuttgart, 
Anton Hiersemann, 1960. 173-183., LECLERCQ, Jean: The Love ofLearning and the Désire for God: 
A Study of Monastic Culture. New York, Fordham University Press, 1961. 116-151., KOTTJE, Ray
mund: Klosterbibliotheken und monastische Kultur in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. = 
Zeitschrift für Kirchengeschichte (80.) 1969. 2. 145-162., BISCHOFF, Bernhard: Das benediktinische 
Mönchtum und die Überlieferung der klassischen Literatur. = Studien und Mitteilungen zur Ge
schichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige (92.) 1981. 3-4. 165-190., MAGISTRALE, 
Francesco: La scuola monastica: DalTistruzione elementare alla lettura dei classici. In: Virgilio 
e il Chiostro: Manoscritti di autori classici e civiltà monastica. Ed. Mariano DELL'OMO. Roma, 
Fratelli Palombi Editori, 1996. 17-24. 

70 Lásd GLAUCHE, Günter: Die Rolle der Schulautoren im Unterricht von 800 bis 1100. = Set-
timane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (19.) 1972. 2. 617-636. 

71 Lásd HORVÁTH János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1954.31. 



16 Nemerkényi Előd 

Chartres, Cluny, Monte Cassino vagy Sankt Gallen.72 Ez azonban olyan kezdet, 
amit érdemes tanulmányozni annak érdekében, hogy történetileg érthetővé váljék 
a latin írásbeliség fejlődése a középkori Magyarországon és hogy némi szerény 
adalékkal hozzájárulhassunk a klasszikus hagyomány középkori továbbélését 
vizsgáló kutatás jelenlegi állásához.73 A néhány latin klasszikus megléte a l l . 
századi Magyarország könyvtáraiban azért jelentős, mert fényt vet az importált 
nyugati kultúra meghonosítására egy újonnan keresztény hitre térített országban. 
A vizsgált források módszeres elemzése azt bizonyítja, hogy a középkori könyv
tárak történetének részletei hozzájárulnak a klasszikus hagyomány középkori 
továbbélésének tanulmányozásához és hogy a l l . századi Magyarország elveszett 
latin klasszikusait legjobban saját összefüggésükben lehet értelmezni: a közép
kori könyvtárakban. 

72 Lásd BEDDIE, James Stuart: The Ancient Classics in the Mediáéval Libraries. - Spéculum 
(5.) 1930. 1. 3-20., REYNOLDS, L. D. - WILSON, N. G.: Scribes and Scholars: A Guide to the Trans
mission ofGreek and Latin Literature. Oxford, Clarendon Press, 1974. 86-90., NEWTON, Francis: 
The Scriptorium and Library at Monte Cassino, 1058-1105. Cambridge, Cambridge University Press, 
1999. 96-118., OCHSENBEIN, Peter: Die St. Galler Klosterschule. In: Das Kloster St. Gallen im 
Mittelalter: Die kulturelle Blüte vom 8. bis zum 12. Jahrhundert. Ed. Peter OCHSENBEIN. Stuttgart, 
Theiss, 1999. 95-107. 

73 Lásd MUNK OLSEN, Birger: Etat présent des études sur la réception de la littérature classique 
au Moyen Age et à la Renaissance (Conclusion). In: The Classical Tradition in the Middle Ages 
and the Renaissance. Ed. Claudio LEONARDI - Birger MUNK OLSEN. Spoleto, Centra Italiano di Stu-
di sull'Alto Medioevo, 1995. 185-196. 
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ELŐD NEMERKÉNYI 

Latin classics in médiéval libraries: Hungary in the eleventh Century 

The study of Médiéval Latin and the classical tradition in the Middle Ages often adapts the re-
sults of the historiography of médiéval libraries. The relevant fragmentary évidence on eleventh-
century Hungary présents various problems that émerge while reconstructing the classical hold
ings of médiéval libraries - all the more so because the majority of the Codices extant in eleventh-
century Hungary are now lost. 

The présent discussion offers an interprétation of four sources: a letter of Bishop Fulbert of 
Chartres to Bishop Bonipert of Pécs concerning a copy of Priscian's Latin grammar to be sent 
from France to Hungary; the Admonitions of King Saint Stephen of Hungary with numerous 
classical références and allusions to the médiéval idea of Rome; the Deliberatio of Bishop Saint 
Gérard of Csanád, an exegetical treatise also influenced by the classical tradition in gênerai and 
the seven liberal arts in particular; and the late eleventh-century book list from the Bénédictine 
abbey of Pannonhalma which enlists such classical Latin works as the grammar of Donatus, the 
Disticha Catonis, as well as Cicero and Lucan. 

These sources are connected by their value of referring to the rôle of libraries in enhancing and 
preserving some level of classical learning in eleventh-century Hungary. This also helps to outline 
the major problems of interpreting the évidence on the présence of the Latin classics in médiéval 
libraries. The beginning of the classical tradition is a subject worth studying in order to histori-
cally understand the development of Latin literacy in médiéval Hungary and thus provide a mod-
est contribution to the présent state of research into the classical tradition in the Middle Ages. 

A systematic analysis of the sources discussed proves that the issues of the history of médiéval 
libraries contribute to the study of the classical tradition in the Middle Ages and that the lost 
classics of eleventh-century Hungary can be best interpreted in their proper context: the médiéval 
libraries. 




