
DURZSA SÁNDOR 

AZ APPOSITIO, MINT KÖZÉPKORI STÍLUSKATEGÓRIA 
AZ ARS DICTANDI TANÍTÁSÁBAN 

1. Emlékezetes, hogy a XII. század közepén Clairvauxi Szt. Bernát milyen keserű szavak
kal korholta a levélírókat, akiknek — szerinte — roppant zűrzavar van a fejében. A szavak 
sokasága küzd bennük a mondanivalóval, miközben gyakran elvetik, ami felmerült bennük, 
és azt keresik, ami kiesett emlékezetükből. Igen nagy gonddal ügyelnek arra, hogy mi hangzik 
szebben, mi érthetőbb, mit hasznosabb tudni, s hogy milyen szót minek kell elébe vagy mögé 
helyezni, — Hyen és ehhez hasonló gondokkal küzdenek a tanult emberek.1 Ám hiába hangzik 
őszintén ez a felháborodás, a kárhoztatott stílus ebben az időben már annyira megerősödött, 
hogy sem terjedésének nem vethetett senki gátat, sem szabályait semmibe nem vehette. Maga 
Szt. Bernát, illetve valójában kancelláriája ugyanazt a keresett, mesterkélt írásmódot alkal
mazta, amit az idézett nyilatkozat olyan élesen elítélt. 

Ez a stílus egyenes következménye volt annak a törekvésnek, melyet már Cassiodorus meg
fogalmazott levélgyűjteménye előszavában: a beszéd képessége mindnyájunknak közönségesen 
megadatott, csak az ékesenszólás különbözteti meg a tanult embert a tanulatlanoktól.2 A stílus 
díszítésének eszközeit a középkori ember számára a retorika nyújtotta. A trivium tanulmányai 
során a középkori tanuló elsajátította a fogalmazáshoz szükséges grammatikai és retorikai is
mereteket. A retorikából valójában csak annyit, amit a három alapvető szónoki beszédfajta 
közül a genus demonstratívum, azaz a dicsérő és korholó műfaj keretében alkalmazni lehetett. 
Míg az antikvitás különböző korszakai a retorikáról vallott felfogásukat sajátos életszemléletük 
kereteibe tudták illeszteni, filozófiájuk szerves részévé tették, addig a keresztény középkor a 
retorikában csak különböző fordulatok, fogások, tehát puszta eszközök tárházát látta. Nem is 
tudta az eszmei kérdések rangsorába emelni, s így alkotó továbbfejlesztésére sem volt képes. 

A retorika középkori történetével foglalkozó igen kiterjedt irodalom egyöntetűen azt vallja, 
hogy a középkorban a retorika az ars dictaminis műfajában éledt újjá.3 Ez az általánosan el
fogadott megállapítás az ars dicíandi részletes forrásvizsgálata hiányában némileg megalapo
zatlan általánosítás. Az antik retorika gazdag öröksége a középkorban nem hogy nem fejlődött, 
hanem éppen ellenkezőleg, tartalmilag leszűkült, praktikusan leegyszerűsödött. Érdekes fel* 

1 „Quantus enim tumultus est in mente dictantium, ubi multitudo perstrepit dictionum, 
ubi orationum varietas et diversitas sensuum concurrit; ubi saepe respuitur quod occurrit et 
requiritur quod excidit: ubi quid pulchrius secundum litteram, quid consequentius iuxta 
sententiam, quid planius propter intelligentiam, quid utilius ad conscientiam, quid denique 
cui vei post vei ante ponatur, intentissime attenditur; multaque alia quae a doctis in 
huiusmodi curiosius observantur." Bernardi Claraevallensis Epistola 89. Migne PL 182. tom. 
220. col. 

2 „Loqui nobis communiter dátum est: solus ornatus est, qui discernit indoctos." Cassio
dorus: Epistolae variae, Praefatio. Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. 
12. tom. Berolini 1894. 3. 

3 Lásd ehhez CURTIUS, E. R.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern 
1948. 83. 
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adat lenne behatóbban megvizsgálni az ars dictandi és a retorika valóságos kapcsolatát, ám 
jó néhány fontos szöveg hozzáférhetetlensége miatt ez ma még eleve hiányos vállalkozás. 

Általánosságban erről talán mégis annyit, hogy a levélelmélet a retorikából elsősorban a 
beszédrészek felosztását vette át, és ezek alapján jelölte ki a levél szerkezeti alkotóelemeit. 
Nem minden erőszakoltság nélkül szőtte bele tanításába a genera dicendi elméletét, de a reto
rika egyéb tételeit, a díszítések és alakzatok gazdag tárházát már nem, vagy csak nagyon vá
logatva illesztette be elméleti szövegeibe.4 

Az elmondottakkal ellentétben egy ponton mégis találunk olyan motívumokat, melyek a 
középkori retorikában újnak, az antik örökséggé! szemben teljesen önállónak és eredetinek 
tűnnek. Ez az a tanítás, melyet a XII. század közepén keletkezett ars dictaminisok az apposi
tio kifejezéssel jelölnek meg. A stíluskritika már jó ideje figyelembe veszi az ars dictandi kézi
könyveiben olvasható előírásokat. Különösen azokat az elemeket méltatták a kutatók behatóbb 
figyelemre, melyeknek a stílusra gyakorolt hatása szorosabb korszakhoz köthető. Felfigyeltek 
természetesen az appositio fogalmára is, melynek e traktátusokban olvasható általános meg
fogalmazása módot adott arra, hogy benne akár a rímes, akár a ritmikus próza előírásait fel
fedezzék.5 A kérdéses szövegek behatóbb vizsgálatából azonban arra következtethettünk, hogy 
az appositio a XII. század közepén nem jelentette sem a rímes, sem a ritmikus prózát. Megha
tározott stiláris, fogalmazási szabályok összefoglaló megjelölése volt, s így ebben az értelemben 
sajátosan középkori és egyben eredeti stíluskategóriát képviselt. Az is igaz viszont, hogy a 
terminus a XIII. században módosuló jelentéssel élt tovább, s Buoncompagno vagy Guido 
Fába magister már a cursus szabályait is szem előtt tartó prózát érthette alatta. 

A problémakörben már az első tájékozódás meggyőz arról, hogy a kutatás eddigi megálla
pításait sok vonatkozásban revideálnunk kell. Természetesen ezt csak úgy végezhetjük ej, ha 
vizsgálódásunkat nem korlátozzuk a XII. század közepére, hanem a kérdéses jelenség kiala
kulását és további fejlődését is megkíséreljük nyomon követni. Csakis ennek a történeti átte
kintésnek a keretében adhatunk választ arra a kérdésre, hogy mi valójában az appositio, és mi 
a szerepe, jelentősége a középkori latin stílus kialakulásában. Tájékozódásunk az ars dictaminis 
történetének több mint két évszázadát tekinti át, és kiterjed olyan munkákra is, melyeket még 
nem publikáltak, vagy szövegeik az irodalomban nem könnyen hozzáférhetők. Ez a körülmény 
a szorosan vett elemzésen túlmenően a dokumentálás feladatát is határozottabban elénk állí
totta. 

2, Az önálló, rendszeres ars dictaminis kialakulása előtt néhány töredéknyi szövegemléket 
ismerünk csupán, mely a fogalmazás elméletével foglalkozik, több-kevesebb kapcsolatban a 
levélírással. E szövegekre közösen az jellemző, hogy részletes fejtegetés nélkül csupán utalás
szerű előírásokat adnak a fogalmazónak. Az írásbeli fogalmazás sajátjaként azonban már ha
tározott stílusbeli igény jelentkezik bennük, ami a szókiválasztásra s a mondatszerkesztésre 
egyaránt kiterjed. 

A fogalmazás módját ilyen egészen általános keretek közt tárgyalja egy XI. századi szerző 
Ars lectoria c. művének néhány sorában. A kérdéses részletet Francesco Novati egy firenzei 
kódexben találta, és a munka verses ajánlásában előforduló név alapján bizonyos Seguino 
művének tartotta. A firenzei Biblioteca Laurenzianaban időközben módom volt a szöveg átta-

* A retorikai genera dicendi elméletének az ars dictaminis területén való megjelenését 
behatóan elemzi QUADLBAUER, F.: Die antike Theorie der genera dicendi im lateinischen 
Mittelalter. Wien 1962. 57—159. 

s Az appositiót a ritmikus prózával azonosította RAJNA, P.: Per il „cursus" medievale e 
per Dante. Studi di filológia italiana 3 (1932) 17. A hazai irodalomban ennek a stílusfajtának a 
rímes prózával való kapcsolatára utal ifj. HORVÁTH János: Árpád-kori latinnyelvű irodal
munk stílusproblémái. Bp. 1954. 49. 
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nulmányozására, s megállapíthattam, hogy az a francia Aimericus nagy prozódiai munkájával 
azonos.6 

Az idézett szövegrészlet, melyet Novati meglehetősen bizarrnak ítélt s nem is interpretált, 
első mondatában a szerkesztés általános mechanizmusára utal, s az írásbeli rögzítés technikai 
fogásai közül érdekes módon az ige személyének meghatározását emeli ki. Mint a következők
ben látni fogjuk, a fogalmazástanítók előírásaikban gondosan ügyeltek az igék személyes vagy 
személytelen jellegére és a mondatban való elhelyezésére. Figyelemre méltó az is, amit Aimeri
cus a finom és durva, vagy enyhébben szólva választékos és köznapi kifejezések alkalmazásáról 
s ezek funkciójáról mond. Az érthetőség, világosság hangsúlyozása is olyan motívum nála, mely 
a későbbi munkákban rendre visszatér. 

Tájékozódásunk számára azonban mindezeknél fontosabb az, hogy e szűkszavú utalásokban 
több vonatkozásban is megjelenik a szórend kérdése. Első megállapítása szerint egyazon mon
danivaló vagy mondat részeit egymáshoz közel kívánatos elhelyezni („. . . partes sententie 
viciniores ponere.. ."). E tételének fontossága akkor lesz nyilvánvaló, ha majd tapasztalni 
fogjuk, hogy mennyire általánossá vált a keresett mondatszerkesztés a középkori fogalmazás
ban. Utolsó mondatában Cicero Orator-ának kifejezései bukkannak fel, mégpedig annak éppen 
abból a részéből, ahol a numerus tanítása olvasható. („Verborum ordinem immuta", Orator 
214). Ez azért is nagyon fontos, mert eddigi ismereteink szerint kevés nyoma van annak, hogy 
ebben a korban ismerték az antik ritmikus próza elméleti forrásait. Végezetül rendkívül érde
kes az a megállapítása, hogy a participiumot vagy az igét a hozzá tartozó bővítmények elé kell 
helyezni, de — mint megjegyzi — a fogalmazó ettől el is tekinthet. Tehát már e korai emlékek
ben jelentkezik az a kettősség, ami a későbbi dictatorok tanításában is általános: előírásaik nem 
kizárólagosak, az adott szabály alól valamelyest fel is oldanak. 

Aimericus Ars lectoria}ának ehhez a fogalmazáselméleti részletéhez tartalmilag eléggé kö
zelálló az a szöveg, amit egy XII. század eleji esztergomi iskoláskönyvben olvashatunk. A tan
könyv retorikai anyagához rövid és tömör összefoglalás kapcsolódik azokról az előírásokról, 
melyeket a fogalmazónak szem előtt kell tartania.7 Szövegünk első mondata máris a fogalma-

6 NOVATI közlése alapján (Le origini. Milano 1926. 413.) a kérdéses szövegrészlet így hang
zik: „Quisquis epistolam, hoc est brevem, bene vult fingere et latiné loqui decentissime, fixum 
struat ante mobilem, verbi personam figat calce, subtiliora pro grossioribus meminerit immu-
tare; partes sententiae viciniores ponere; grossas, si decuerit, raro inserere; dictiones grecas 
et latinas ipsas minus usitatas rarius quam crebrius: rusticanum videri quam sentiri dici 
voluerit; proprietate partium dicere; grossiores ad cognoscendum, subtiliores ad delectandum 
scriptís involvere; aperte magis quam obscure omnia, nisi sensus habeatur misticus, prodere; 
verbi personam inter verbi alteram periodis longis vitet, nisi ubi brevitas consederit, includere; 
participium constructioni sue, sicut verbum, noverit preponere et rursus omnia hec, ubi 
decere non viderit, aliquando non curare. Sicut enim stulticiam simulare loco, prudentia; sic 
aliquando immutare ordinem, sapientia." A Novati által használt firenzei kódexet Aimericus 
Ars lectoriá-jának erlangeni kéziratával (Erlangen Universitätsbibliothek, Ms. 395) vetettem 
egybe, s ennek alapján állapítottam meg, hogy azonos munkáról van szó. 

7 Ismertette MÉSZÁROS István: Magvarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből. 
MKsz 77 (1961) 383—385. A bennünket érdeklő részlet a következő: „Dictaturus aliquid 
primum propone tibi matériám tuam quasi scriptam, et considera ordinem, quem sequi opor-
teat. Deinde attende, quibus locis quibusve personis benivolentiam captare debeas, id est 
vei in principio vei medio vei ultimo loco, vei a tuo vei ab illó cui mittis, vei auditorum persone 
seu ubique. Si autem hoc exsequi non potueris, saltem in principio benivolum auditorem 
tuum facies. Caveasque ne perturbes rectum dicendi ordinem, sed sicut prima erant singula, 
sic in primis repones, nee facias longa yperbata vei interposiciones longas vei transportationem 
casuum vei elongationes verborum, quia multum obscurat intelligentiam et tedium 
generat. Oportet autem te puro et simplici eloquio dictare id est usitatis et pene 
vulgaribus verbis, sed et sententiam verbauter [?] extruere. Uterisque propriis verbis vei ali-
unde proprie translatis. Viciosi dicendi genera pompám et curiositatem vites. Cavere ante 
omnia debes, ut secundum matériám verba conponas, id est gravi materié que proprie est, 
ubi de iniuria conquerimur vei in aliquem invehimur, alta et eadem usitata verba requiras 
et eodem modo et infima. Si brevior fuerit matéria, captare oportet benivolentiam in principio 
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zás általános mechanizmusára utal. Először el kell képzelni vagy fel kelí vázolni a mondani
valót, s aztán kell végleg elrendezni. Az ordo szó itt feltehetőleg nem a levél vagy más írásmű 
részeinek sorrendjére, hanem egyszerűen a szórendre, az előzetesen elképzelt vagy leírt szavak 
végleges elrendezésére utal. Ugyancsak a mondat belső struktúrájának, a szavak mondaton 
belüli elrendezésének kérdéséhez tartozik az, amit a hyperbatonról ír. A korai ars dictaminis 
ránkmaradt emlékeiben a hyperbaton alakzata többször előfordul. A XII. század első évtize
deiben keletkezett Praecepía dictaminum szerzője, Adalbertus Samaritanus is megemlíti, de 

. csak annyit mond róla, hogy a hyperbaton ne legyen hibás.8 Esztergomi szövegünk már konk
rétabban megjelöli ezeket a hibalehetőségeket, s megállapításai igen közelállnak Isidorus ide
vágó megjegyzéséhez.9 Mindenesetre érdekes ez a momentum, mert azt illusztrálja, hogy az 
ars dictaminis kialakulásának már a kezdeti korszakában ez a keresett szórendet elsősorban 
érintő alakzat nagyon elterjedt, gyakran éltek, sőt Adalbertus Samaritanus és szövegünk szer
zője szerint vissza is éltek vele. Az esztergomi szöveg utolsó részlete a mondat szórendjére 
vonatkozó utasításokat ad. Itt az in contextu historie kifejezést úgy kell interpretálni, hogy a 
história retorikai műszóként általában az elbeszélést, előadást jelenti. Az anonim szerző tehát 
arra ad utasításokat, hogy az írásmű szövegében milyen szavakat hová kell elhelyezni.10 

3. Miből indul ki Albericus Casinensis Breviáriumában a fogalmazás általános módszeré
nek tárgyalása során? Az ismertetett szövegrészletekhez nagyon hasonlóan ő arról beszél, hogy 
a mondanivalót előbb egyszerűen kell felvázolni, mintegy fekete krétával rajzolva meg a főbb 
vonásokat, s erre az alapra kell rávinni a különböző színeket.11 Alapgondolata tehát az, hogy 
a fogalmazás első eredménye egy incultus, egyszerű szöveg, amit a továbbiak során megfelelően 
alakítani, változtatni kell. Már a Breviárium bevezető soraiban is kétszer olvashatjuk a variare 
igét, amit a részletes tárgyalás során a commutare kifejezés vált fel. Azt gondolhatnánk egyéb
ként, hogy a colores szó használata tudatosan ultal a rethorici colores alkalmazására. A Brevia-

vel ab ante actis vei a futuris meritis. Si autem aliquantulo prolixior, statim incipe narrare, 
ubique benivolum auditorem facies te humiliando, ipsum vero extoUendo. In contextu historie 
primum indicativi módi verbum ponimus, deinde adverbium, postea infinitivum modum, 
deinde nominativum casum, deinde pronomen, postea participium, deinde obliquos casus. Sed 
comparativum antequam fixum, superlativum ante conparativum." Esztergom, Főszékes
egyházi Könyvtár Mss III. 184. fol. 22r. 

8 „Notabile preterea quoddam non est pretermittendum, quod gignit obscuritatem brevi-
tas, tedium parit prolixitas . . . quod vitari potest, si verborum concatenatio sit plena, si 
hyperbaton vitio aliena . . . " Adalbertus Samaritanus: Praecepta dictaminum. Hrg. v. F. J . 
SCHMALE. Weimar 1961. 50. (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesge
schichte des Mittelalters. III. Bd.) 

9 „Fugienda etiam hyperbata longiora, quae fieri sine aliorum sensu um confusione non 
possunt. Ambiguitas quoque et Vitium illud cavendum, cum quidam iactatione eloquentiae 
ducti, quod uno aut duobus verbis significare poterant, interpositis inanibus vocibus longa et 
circumflexa ambage concludunt, quod Vitium perissologia vocatur." Isidori Hispalensis Etym. 
lib. II. cap. XX. 2. Migne PL 82. tom. 134. col. 

10 A „história" szó Albericus Casinensis egyik munkájában mint retorikai terminus jelenik 
meg. Idézzük: „Est enim história quae in principio sui se melius suggerit, est quae medium 
convenientius ponit." Alberici Casinensis Flores rethorici. Ed. D. M. INGUANEZ, H. M. 
WILLARD. Montecassino 1938. 35. Az Albericus műveit is tartalmazó müncheni Cím 14784. 
sz. kódex 36. levelének rektóján a következőket olvassuk: „Post salutationem sequitur hys-
toria, que dividitur in proemium, narrationem, conclusionem . . . " E szerint tehát a história 
a levél elbeszélő részeit is jelenti. 

11 „In primís quod dictandum assumit de industria et de data opera sermone simplici et 
inculto debeat conponere, et post editiones singulas iuxta documentum breviarii variare, 
atque pingentis emulus prium quasi carbone tetro utcumque insignire imaginem, post quasi 
per insignitas lineas congruentem colorum superducere varietatem." ROCKINGER, L. 
Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts. München 1863. 30. 
(Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte IX.) 
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rium azonban távolról sem vonja gondolatkörébe a retorikai díszítés gazdag anyagát, hanem 
csupán egy sor egyszerű, inkább grammatikai, mint retorikai fogást, eljárást ismertet. Mivel a 
Breviárium fogalmazástanítási módszere éppen ebben a variációs eljárásban nyilvánul meg, s 
ezt ezidáig nem elemezték, most kissé közelebbről, némi példaanyaggal illusztrálva fogjuk 
bemutatni. Az igék variációját illetően Albericus először a participiummal való cserét ajánlja. 
Erre akkor van szükség, ha több ige áll egymás mellett ugyanabban az alakban. Például 
ambulo et clamo helyett ambuláns clamo vagy clamans ambulo, ambulamus et clamamus helyett 
ambulantes clamamus vagy clamantes ambulamus írható. Mellékmondatok participiumos rövi
dítését is ajánlja: Cum ad urbem tenderem, occurri necessario helyett ocurrens necessario ad 
urbem tendebam, vagy tendens ad urbem necessario occurri. Egyik példájához fűzött magyará
zatában reconversio-nak nevezi a praticipiumos szerkezetek ilyetén alkalmazását. Ennek az 
eljárásnak a forrását egyébként a grammatikában, Priscianus Institutiones-ébm találjuk meg, 
ahol hasonló variációs példák olvashatók.12 Albericusnál a participiumos szerkezetek haszná
latának nincs meghatározott rendeltetése. Jellemző a középkori latin stílus alakulására, hogy 
az összevont szerkezeteket nem kedvelte, sokkal inkább a mellérendelő, parataktikus megoldá
sokat. Mindenesetre Albericusnak ezek szerint már ajánlania kellett az összevont szerkesztés
módot, mint olyant, amit nyilván hiányolhatott kortársai stílusából. Ugyan ezt kifejezetten 
nem mondja, de a participiumos szerkezetek mindenesetre lehetővé tették az igék congeries-
ének kellő feloldását. 

Az ige variációi körében Albericus kedvelt műfogása a határozott személyű igealaknak 
határozatlannal való felcserélése. Ezt szerinte egy másik, alkalmas jelentésű személytelen 
igével való bővítés teszi lehetővé. Lássuk erre egy példáját. Cum ivem ad ecclesiam, occurri 
amico helyett a következő megoldást ajánlja: Me eunte ad ecclesiam amico coniigit occurrere. 
Kérdés mármost, hogy ez a változat miért előnyösebb? A választ a Breviárium egy másik ré
szében kapjuk meg, ahol részletesen kifejti, hogy a verba communiter prolata mindig előnyben 
részesítendők a verba simpliciter et singulariter prolata-va\ szemben. Mutassuk be egy másik 
példáján, hogyan tanítja egy mondat ilyenirányú variálását:Qui Deo famulatur, vitám meretur. 
Deofamulari est vitám mereri. Dei famulatum est vite meritum. Deo famulari et non mereri vitám 
impossibile est. A Breviárium hosszú sorát ismerteti azoknak az igéknek, melyeknek alkalma
zásával az eredeti határozott igealakot határozatlan szerkezetté változtathatjuk. S hogy ezt 
az eljárást milyen fontosnak tartja, arra idézzük következő megállapítását: Pere omnis decens 
varietas que in diversis nostris opusculis ediscitur, verbis prolatis communiter convenientissime 
aptabitur.13 

Albericus igen részletesen kidolgozza azokat a módszereket, melyek a névszók, főként a 
jelzők variálására alkalmasak. Először az ún. nomen adiedivum ad partes esetét tárgyalja sok 
példával. Közülük idézzünk egyet: Honeste si quis velit dicere, habeo pulchram faciem, dicat 
pulcher sum facie vei pulchra sum facie. Habeo librum hominis habentis pulchram faciem. Habeo 
librum hominis pulchre faciei vei facie vei faciem vei pulchra facie. Ezt a variációs módszert az 
teszi szükségessé, hogy a dicsérő műfajban gyakori a tulajdonságjelzők halmozása. A Breviá
rium változatos módszereket tartalmaz a jelzők congeriesének feloldására. Egyik ilyen mód
szere az, hogy a jelzőhöz más szót kapcsol. Például: Si quis velit dicere sapiens, dicat sapientie 
fulgoribus irradians, sapientie gemmis condecoratus, sapientie splendoribus rutilans. Ugyanígy 
a korholásra használt kifejezés nem egyszerűen nequam, hanem nequitie tabe infectus, nequitie 
sordibus inquinatus, nequitie fetoribus obvolutus, nequitie inquinamentis pollutus, nequitie uni-
verse exalans fetorem. A jelzők ilyen szerkezeti feloldását Albericus egyébként még tovább rész
letezi, a genitivus és ablativus qualitatis alkalmazása, az adverbiumra való átváltás stb. révén. 

12 „Legens disco pro lego et disco, et docente me discis pro doceo et discis." Keil, Qramma-
tici latini, vol. II. 553. 

13 ROCKINGER, Briefsteller und Formelbücher, 32. 
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Mindezeknek a változtatásoknak, szó- és szerkezetcseréknek eredménye az, hogy a fogal
mazó az eredeti mondanivalót bővíti. A bővítés, az augmentum vagy amplificatio az antik reto
rikának is igen fontos eieme, de abban a mondanivaló fokozására, egyes tartalmi elemek kieme
lésére irányult. Ennek a retorikai alakzatnak a szerepe a középkorban teljesen megváltozott. 
Nem irányul már a mondanivaló tartalmi motívumainak fokozására, hanem a szavak öncélú 
cseréje, puszta dísz, külsőleges csillogás csupán.14 Mindennek Albericus igen nagy jelentőséget 
tulajdonított. Az egymás mellett álló jelzők variálgatásában odáig megy, hogy 4 jelző ilyen 
változtatásos bővítését is bemutatja; egy példát illusztrálásul jegyzetben közlünk.15 E kere
settségre való törekvés jegyében válik érthetővé az is, hogy miért ajánlotta olyan határozottan 
a személytelen igéket a személyesek helyett. A személytelenül, általános érvénnyel hangzó 
mondat tekintélyesebben, választékosabban hatott, szentenciózus jellege a figyelem felkeltésére 
alkalmasabb volt. Nem hallgat egyébként Albericus arról sem, hogy ajánlott módszerét kevés 
választja el a hibáktól, melyek ennek az eljárásnak a végleteit jelentik. Ilyen hibás fogalmazás 
szerinte például, ha a helyett, hogy Quomodo te habes, ezt írjuk: In qua fortuna vei ludicri por
tioné versaris. Ez az utóbbi mondat már valóban nevetségesen dagályos. 

Mindannak, amit Albericus Breviarium-ában a fogalmazás során követendő variációs eljá
rásokról ajánlott, a retorikához kevés közvetlen köze van. Flores retliorici című munkájában 
ugyanez az Albericus rendszeresen összefoglalta azokat az ismereteket, melyeket a haladottabb 
tanulóknak a retorikából el kellett sajátítaniuk. Ez utóbbi müve valóban önálló, elméleti re
torika.18 Ám a Breviárium fogalmazási részletei még csak utalást sem tartalmaznak a külön
böző retorikai alakzatokra, szerkesztési eljárásokra. Azt azonban már most hangsúlyoznunk 
kell, hogy Albericus stílustanításának hatása messzire nyúlott az ars dictandi történetében. 
Mint látni fogjuk, Breviarium-ának példáival a XII. század közepén keletkezett traktátu-
sokban ugyanúgy találkozunk, mint a XIII. századból származó hasonló munkákban. 

4. Albericus Casinensis tanítása az ars dictamínis fejlődésében a megfelelő ellenhatást is 
kiváltotta. A rendszeresnek tekinthető levélelmélet, mely a levél részeit, alkotóelemeit rögzí
tette és a levélfajtákat is csoportositotta, a XII. század első évtizedeiben az észak-itáliai váro
sokban alakult ki, s egyik első képviselője, Adalbertus Samaritanus élesen elítélte Albericus 
stílustanítását. Bírálata ránk maradt formájában nem egészen konkrét, s így csak következ
tetni lehet arra, hogy mit is kifogásolt Albericus tanításából. Adalbertus a klasszikus prózaírók 
műveinek utánzásában látta a kívánatos stílus elsajátításának útját-módját. Mivel az Albericus 
Breviáriumában megismert variációs módszerek nála teljesen hiányoznak, ez közvetve amel
lett tanúskodik, hogy Adalbertus éppen ezeket tartotta feleslegesnek, vagy ítélte el holmi 
nenie-nek titulálva.17 

Mint idéztük, Adalbertus Samaritanus kritikai észrevételei Albericusszal szemben nagyon 
általánosak. Van azonban köztük egy konkrétum, mely művének kézirati hagyományozása 
szerint két változatban maradt ránk. Az egyik változatban azt veti Albericus szemére, hogy 

14 A kérdéshez vö. FARAL, E.: Les árts poétiques du XIIe et du XIIIe siécle. Paris 1958. 61. 
15„Quattuor eiusdem contigui sensus variantur taliter: sincerus, mundus, purus, expiatus. 

Sincera pietate mundus, expiatus vei sincera pietatis mundicia expiatus vei púra sinceritatis 
mundicia expiatus vei munda puritatis sinceritate expiatus." Ms Clm 14784, fol. 71r. 

16 E munka bevezetésében Albericus többek közt utal arra, hogy korábbi tanításával szem
ben, mely a szavak sokféle csereberéjére s a jóhangzásra irányult, most magasabb célokat 
tűzött maga elé. Idézzük: „Hactenus quasi lacte doctrine mentes infantium rigavimus . . . 
Quid enim tum multiplici verborum permutationi, tum sonoritati vacavimus, quid aliud quam 
lacte doctrinae proludium dixerimus?" Alberici Casinensis Flores rethorici, 33. 

17 „Sed prius ostendendum est non eas nenias debere inquiri, quas Albericus in libro dicta-
minum f inx i t . . . " Adalbertus Samaritanus: Praecepta dictaminum, i. m. 58. 
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olyan jelentéktelen kérdésekkel foglalkozik, miként kell a levelet különböző igemódokban, 
személyes vagy személytelen igével szerkeszteni (vagy a variáns szerint: befejezni). Ez a 
megállapítás még érthető számunkra, mert Albericus ama tételeire vonatkozhat, melyeket 
a verba singulariter et communiter prolata kapcsán alkalmunk volt megismerni. A másik válto
zat azonban olyasmiről szól, aminek nincs nyoma Albericus ránk maradt szövegeiben. Idézzük 
Adalbertus ezen változatát: „Primum ostendendum est propter quosdam simplices interrogantes 
epistolas ab omnibus partibus orationis convenienter posse incipere . . ,"18 

Amit Albericusnál hiába keresünk, azt megtaláljuk egy anonim munkában, mely a XII. 
század második évtizedében keletkezett.19 Ebben valóban olvashatunk arról, hogy grammati
káikig milyenfajta szavakkal ajánlatos a levélírást kezdeni. A legrészletesebben egyébként a 
kezdésre alkalmas kötőszavakkal foglalkozik. A szóelhelyezési szabályok kialakítása terén 
további lépést jelent előre Henricus Francigena traktátusa, a Gemma, melyet 1120 körül Paviá-
ban szerkesztett. E mű szövege kiadatlan, még kéziratainak azonosítása sem történt meg. 
A wolfenbütteli könyvtárban található kézirat minden kétséget kizáróan Henricus traktátusát 
tartalmazza, s ennek alapján számolhatunk be a következőkről.20 Henricus Francigena Gemma-
ja, melyet Hugo Bononiensis művéhez hasonlóan ajánlásában szintén rationes dictandinak 
nevez, bevezető ajánlása és a levél részeinek tárgyalása után a szórend kérdéseire tér át. Első 
mondata itt szinte szó szerint az esztergomi szöveget idézi emlékezetünkbe: Matéria ut diximus 
incepta discite quid sít ordo verborum in compositione .. ,"n Szól ezután arról, hogy az adverbiu-
mot az ige elé vagy mellé kell helyezni. Az ige elhelyezéséről viszont így nyilatkozik: „Ponaíur 
autem procul dubio verbum in puncto, quando non sunt ibi post genitivos nominativus et post nomi-
nativum vocativus. Si ibi fuerint, in fi ne versus quedam verba debent omnia claudere.'"22 Láthat
juk ebből az idézetből, hogy tételei inkább csak utalások, tömör előírások, melyeket kellően 
nem is részletez, így értelmezésük meglehetősen nehéz. A jelen mondatban nemcsak az ige el
helyezéséről intézkedik, hanem az esetek sorrendjét is érinti. Ezek a motívumok majd tovább 
bővülnek, részleteződnek az elkövetkező évtizedek stílustanítóinak szövegeiben. 

Henricus Francigena egyébként több vonatkozásban kapcsolódik Albericus tanításaihoz. 
Ő is ajánlja a személytelen igék használatát, mégpedig éppen levélkezdési funkcióban, de 
tanítja azt is, hogy az igék congeriesét participiumos szerkezetekkel kell feloldani.23 Érdemes 
még felfigyelni arra, hogy óva int a túlságosan hosszú mondatoktól, mert ezeket nehéz meg
érteni. Későbbi munkák már a mondatok hosszát is igyekeztek szabályozni, az alkalmas terje
delmet a hexameter-sor hosszában jelölve meg.54 

Hugo Bononiensis, aki Adalbertus Samaritanus-szal szemben megvédte Albericus Casinen-
sist, nem foglalkozott ilyenfajta stiláris kérdésekkel. A rímesen összecsengő comraa és colon 
tanításán kívül, amint ezt munkájának Rockinger által szemelvényesen közzétett szövegéből 
némi fenntartással megállapíthatjuk, az eddigiekben tárgyalt stíluskérdésekkel nem foglal
kozott."5 

18 I/o. 
19 A korábban Albericus Casinensisnek tulajdonított részlet valójában egy anonim traktá-

tus, mely a XII. század második évtizedében keletkezett. Vö. DURZSA S.: Az ars dictaminis 
kialakulásának történetéhez. FK 1966. 245—267. 

80 A wolfenbütteli kódex jelzete: Cod. Guelf. 56. 20. Aug. 8. Mikrofilmje az MTA Könyv
tárában. 

21 Ms. Cod. Guelf. 56. 20. Aug. 8. fol. 68r. 
22 Uo. 
23 „Verborum inculcatio cavenda est. . . Venit ad me et dixit, dicite in literis veniens ad 

me dixit, mandans vei mandando rogavit, amonens vei amonendo precepit." Ms. Cod. Guelf. 
56. 20. Aug. 8. fol. 68T. 

21 „Illuc etíam superfluum in litteris quod quidam faciunt ita longos versus quod vix intelli-
gitur eorum constructio." Uo. 

86 Hugo Bononiensisnek a rímes prózára vonatkozó tanítását behatóan elemzi ifj. HORVÁTH 
János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954. 52., 197—200. 
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5. Mint az elmondottakból nyilvánvaló, Albericus stílusdíszítési eljárásai a dicsérés és kor-
holás műfajának keretei közt mozogtak. Ehhez ő a Breviáriumában olvasható sok példán 
kívül feltehetőleg még egy sor dicsérő és díszítő kifejezést állított össze, ami külön fejezet lehe
tett művében.26 Logikailag így jutunk el ahhoz a momentumhoz, mely egy fentebb már enlí-
tett XII. század eleji anonim traktátus előszavában tükröződik. Itt a fogalmazás egyik forrása
ként a nomen és verbum bőséges ismeretéről esik szó.27 A szóbőség, a promptula verbositas az, 
amiről némi lebecsüléssel nyilatkozik annak a Precepta prosaici dictaminis secundum Tullium 
c. műnek anonim szerzője, melynek keletkezése a XII. század negyvenes éveire tehető.28 Erre 
az ars-ra az jellemző, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben adaptálja tanításába a retorika 
tételeit. A fogalmazvány díszítésére egy sor retorikai alakzatot ajánl, melyek levélelméleti 
tanításába szervesen beleépülnek. Azonban a retorikai forrásokhoz való tudatos visszafordulás 
ellenére is tovább fejleszti azt az egyszerű variációs eljárást, melyet Albericusnál már volt alkal
munk megismerni. Albericushoz hasonlóan a Precepta szerzője is variációról beszél. Felsorolja 
a leggyakoribb jelzőket, melyek különösen alkalmasak az ad laudem et viíuperattonem funkcióra, 
s ezekhez a jelzőkhöz kapcsolja a különböző változtatási lehetőségeket. Ugyanazt teszi tehát, 
amit Albericus is ajánlott Breviáriumában a több dicsérő jelző egyidejű alkalmazása esetére. 
Lássunk néhány ilyen jelzős bővítést a Precepta lapjairól. Religiosissimus, sanctissimus helyett 
a következők írhatók: religione sanctissimus et sanctiiate religiosissimus, religionis fulgoribus 
adornatus, religionis stemmate miranüssimus, religionis iubare preclarissimus etc. Idézzük pél
dául, hogy milyen variációi vannak a castus jelzőre: castitatis dono prefulgidissimus, castitatis 
sublimitate prestantissimus, castitatis gemmis perornatus, castitatis laude dignissimus, castitatis 
rutilatione fulgidus, castitatis radiis perlustratus vei circumdatus.-9 Láthatjuk a bemutatott pél
dákból, hogy elítélő megjegyzése ellenére ebben a munkában is mennyire uralkodik a promp
tula verbositas, ami végül is ezt a bővítési eljárást lehetővé teszi. Minderre a dicsérő jelzők hal
mozása miatt van szüksége. Ugyancsak a dicsérés, mégpedig a külső tulajdonságok dicsérete 
vezeti el az adiectiva ad partes tárgyalásához, ugyanazzal a példával, amit már Albericus Casi-
nensisnél megismertünk.30 Ajánlott további variációja, hogy bármely dicsérő jelző genitivu-
szos szerkezetté alakítható át, például homo misericors helyett homo misericordie, homo prudens 
helyett homo prudentie. Újabb jelző hozzáadásával ezt teljes genitivus qualitatis-szá kerekíti 
ki, pl. homo benigne misericordie, rutitantis prudentie, venuste claritatis. A genitivusszal, dativus-
szal kapcsolódó jelzők számbavétele újabb lehetőséget nyújt a grammatikai variációkra.31 

Ezeket a különböző fogásokat, eljárásokat e munka De constructionum permutatione rubrika 
alatt foglalja össze, s emlékszünk még rá, hogy Albericus korábban a rokonhangzású commutare 
igét is használta a variációs eljárás megjelölésére. Nyilvánvaló az elmondottak alapján, hogy 
a Preceptában az ad laudem et vitaperationem programjához kapcsoltan ajánlott variációs 

26 Legalább is erre enged következtetni a Breviárium egy mondata, mely a névszók variáció
ját zárja, és így hangzik: „De his melius in ultimo capitulo huius ebdomadis quod de laude et 
vituperatione intitulatum est, disseritur." Clm 14784, fel. 70r. Ilyen fejezet azonban a müncheni 
kéziratban nincs. 

27 Előszavában a nomen és a verbum anyagának ismeretéről, másutt pedig a multimoda 
verbositas-ról és a promptula verbositas-ról tesz említést. L. ehhez DURZSA S.: Az ars dicta
minis kialakulásának történetéhez i. m. 262—263. 

28 Szövegét kiadta SCHMALE, F. J.: Die Precepta prosaici dictaminis secundum Tullium 
und die Konstanzer Briefsammlung. Diss. Bonn 1950. 

29 SCHMALE, Die Precepta prosaici dictaminis . . . 73. 
30 Idézzük: „Si quis de aliqua corporis partium venustate ad alicuius laudem tractare 

desiderat, hoc modo varia poterit constructione uti, veluti si velit dicere „homo qui habet 
pulchram faciem" vei «venustam» vei «decoram» dicat: «homo pulcher» vel «decorus facie» 
vel «faciem vel faciei.» SCHMALE, Die Precepta prosaici dictaminis . . . i. m. 95. 

31 Az eljárás forrását Priscianusnál találjuk meg: „Quid enim aliud" „utilis tibi sum" 
nisi „utilitatem ferens", calamitosus „calamitatem ferens"? KEIL, Grammatici latini, vol. 
III. 219. 
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lehetőségek mind az augmentumra vezetnek, annak sajátos középkori rendeltetése szerint. 
A Precepta a korai ars dictaminis-ok közül egyedülálló abban, hogy a retorikai alakzatok közül 
a legtöbbet veszi át, alkalmazza és tanítja a levélelmélet keretében. Ennek ellenére az augmen-
tumot mégis úgy tárgyalja, hogy semmit sem szól az ehhez tartozó retorikai alakzatokról, 
csupán a grammatikai szerkezetek átalakításával foglalkozik. 

6. Az eddigiekben jellemzett fogalmazási, díszítési eljárásokat a Preceptával körülbelül 
egykorú névtelen Rationes dictandi c. munka már egy új terminus technicusszal jelöli meg, és 
ez az appositio. A kifejezésnek az antik és a keresztény retorikában csak halvány nyomai van
nak. Quintilianus használja az apponere igét a retorikai díszítés jelölésére, és a görög epitetfiont 
appositum-nak fordítja.32 A Rationes tanításában az appositio szó vagy a belőle képzett apposi-
tus melléknév már a mű legelején, az alapmeghatározások közt megtalálható. A dictament 
például így határozza meg: „ . . . dictamen est congrua et apposita litteralis editio . . . " Ezt a 
dictament szerinte vagy egyszerűen, vagy appositio-val kell szerkeszteni. Idézzük: „Tánc in-
quam recta et simplici, cum minus peritis siveydiotis sermo dictantis porrigitur ... per appositio-
nem verő perfectioribus aliquid significamus et est appositio apposita dictionum ordinatio a con-
structionis serié remota. Quam utique sonoram et distinctam id est quasi currentern fieri oportet"™ 

Nyilvánvaló ezekből a megállapításokból, hogy az egyszerű közlésmóddal szemben az apposi-
tióval szerkesztett írásmű igényesebb, keresettebb. S hogy ezt milyen eszközökkel kívánja 
elérni, azt a részletes tárgyalás során alkalmunk lesz bemutatni. Már itt, ebben az alapmegha
tározásban első és legkonkrétabb motívumként a keresett szóelhelyezés szempontja jelenik 
meg. Erre vonatkozik a constructionis serié remota kifejezése. Ugyanis a XI. és XII. századi 
grammatikák a constructio szóval a mondat szórendjét jelölték, szűkebb értelemben használták 
tehát, mint Priscianus, akinél az egész mondattant jelentette.34 A latin nyelv alkatából követ
kezik, hogy szórendje kötetlen. A grammatikusok mégis igyekeztek logikai alapon a mondat
részek közt bizonyos sorrendet megállapítani, amit recta constructio-r\dik neveztek. Az appositio 
idézett meghatározásában a többi jelző, a sonora, distincta, quasi currens jelentése már nem egé
szen egyértelmű. A distincta feltehetőleg arra utal, hogy az ars dictandi tanításába korán át
került a grammatikából az összetett mondat háromfajta tagjának megkülönböztetése (distinc-
tio suspensiva, constans,finitiva), s ez a jelző egy arányosan tagolt összetett mondatot minősít. 
A sonora és a currens szó mintha a cursus-ra utalna. Ezek az utalások azonban nagyon is általá
nosak, a „currit" például Hugo Bononiensisnél a rímes mellékmondatokat jellemezte, de a 
cursusról nála sincs szó. Mint alábbi elemzésünkből látható lesz, a Rationes névtelen szerzője 
határozottan megfogalmazza a szabályokat ott, ahol ismer ilyen szabályokat. Nem szól sem
mit a kurzus szabályairól, mert ezeket a szabályokat még nem ismerte. Az apposítio-ra vonat
kozó meghatározása általános jellegét maga a szerző is érzi, ezért bocsátja előre, hogy ezt a 
stílust inkább a hallás, a fül ítélete és a fogalmazásban szerzett gyakorlat, semmint valamiféle 
elméleti tanítás közelítheti meg. 

A Rationes dictandi a levélelmélet alapjait tárgyaló első része végén De variatione epistole 
rubrika alatt részletesen fejtegeti az appositio szabályait. Éppen a fejezetcímben használt 
variatio kifejezés utal arra, hogy mindannak, ami itt következik, Albericus Casinensis variációs 
eljárásához van eszmei köze. Fejtegetései szerint az appositio legfontosabb eleme a szavak 
mondaton belüli elhelyezésének megállapítása. Ennek keretében sorra veszi a névszó eseteit 

32 „Ornat enim epitheton, quod recte dicimus appositum". Quintilianus 8, 6, 40. 
33ROCKINGER, Briefsteller und Formelbücher, 9 -10 . 
34 Ehhez a kérdéshez bő dokumentációt nyújt THUROT, Ch.: Notices et extraits de divers 

manuscrits latins pour servir ä l'histoíre des doctrines grammaticales au moyen äge. Notices 
et extraits des manuscrits de la bibliothéque imperiale et autres bibliothéques. XXII, 2. 
Paris 1868. 87. és 341-343. 
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és kijelöli sorrendjüket. Mindenekelőtt a vocativitsban álló névszóról állapítja meg, hogy helye 
a mondat közepe vagy vége. A nominativus minden más eset mögé kerül, a névszó többi esetét 
viszont abban a sorrendben kell elhelyezni, ahogy a deklinációban egymás után következnek. 
Első olvasásra merevnek tűnő előírásain azonban nyomban lazít is: „nee tarnen hos aliter póni 
posse negamus." így például nem érvényesek sorrendi előírásai arra az esetre, ha az azonos 
casusban álló főnév és jelzője közé más esetben álló szó kerül. Ez egyébként a Hyperbaton egyik 
alakja, amit nem nevez ugyan meg, de azt megjegyzi róla, hogy díszítésre gyakran alkalmazzák. 

Érdekesebb, hogy mit tanít a Rationes szerzője az igékről. A személyes igéket szerinte a 
mondatok végére kell helyezni, a személyteleneket akár a mondat elejére, közepére vagy vé
gére. A személyes ige mondatvégi elhelyezését csak az gátolhatja, ha szótagjainak száma kevés. 
A mondatokat záró szavaknak ugyanis a Rationes szerint legalább három-, vagy ennél több-
szótagúaknak kell lenniök. Az egyszótagú vagy kétszótagú igét a mondat végén valamilyen 
íöbbszótagú névszóval vagy adverbiummal ajánlja helyettesíteni. Kétségtelen, hogy a szavak 
mondatvégi elhelyezésének szabályozása a cursusra utal. Az az előírás, hogy a mondatok végén 
kerülni kell az egyszótagú szavakat, az antik retorika tanításából származik, s amint erre 
Nicolau is utalt, bizonyos értelemben a ritmikus próza kialakulásához vezetett.35 Az ars dictan-
dinak ez a tanítása mindenesetre a mondat végére irányítja a figyelmet, alkalmas módszereket 
és lehetőségeket ismertet a kívánt mondatvég kialakításához. Mindez azonban a cursus részle
tes szabályaitól és teljes rendszerétől még nagyon messze van. Mint ezt a továbbiakban illuszt
rálni fogjuk, az appositio tanítása a XII. század közepén a ritmikus próza semmiféle szabályát 
nem tartalmazza. 

A szavak elhelyezését illetően a Rationes az elmondottakon kívül még a határozószókkal, 
a kötőszavakkal és a prepozíciókkal foglalkozik. A kötőszavak közül kiemeli azokat, melyeket 
az ornaíus és bona sonoritas érdekében compleüve szokás alkalmazni, mégpedig jelzős szerke
zetek közé ékelve. így jönnek létre a középkorban kedvelt és elterjedt fordulatok: vestram 
utique probiiatem etc. Ugyanezeket a bővítő kötőszavakat a vonatkozó névmáshoz is ajánlja 
kapcsolni: Quibus utique precibus, ugyanúgy a sane vagy siquidemet. Körülbelül az elmondot
takban foglalhattuk össze a Rationes alapvető szabályait az appositio szerkesztésére vonatko
zóan. Ezeket szinte teljes terjedelemben, azonos szövegezésben ismétli a vele egyidős bolognai 
Bernardus magister munkája is. 

Van azonban a Rationes dictandinak két másik fejezete, melyben az appositus, apponere 
szavak jelenléte bizonyítja, hogy ezek is témánkhoz tartoznak. A De augmento et diminutione 
dictaminum c. fejezet elején ezt olvassuk: Potest namque prosaicum dictamen satis apposite 
augmentari. S e fejezet zárómondata így hangzik: He siquidem sunt traditiones, quas adpositionis 
introductiones rudibus utandas prebuimus.36 

Szövegünk részletesen foglalkozik az augmentum különböző lehetőségeivel. Az azonban a 
korábban már megismert eljárásokhoz hasonlóan itt sem a retorikai alakzatok alkalmazása 
révén, hanem grammatikai fogások segítségével valósul meg. A bővítés — részletezése szerint — 
valamennyi mondatrész tekintetében elvégezhető. így tanítja bármely esetben álló névszó 
genitivusra való átalakítását. Például ez a mondat: Quantus honor sapienti conveniat, auctores 
priscos patenti ratione demonstrare cognovimiis, ily módon alakítható át.Quanti honorispreconium 
sapientis prudentie conveniat, priscorum auctorum scripta patentis rationis indagine demonstrare 
cognovimus. A harmadik személyű névmás nominativusának ugyancsak genitivus-ra való át
alakítását ajánlja: lile fecit hoc helyett Illius probhas vei malicia . . . Első személyű névmás 
harmadik személyű szerkezetté alakítandó át ily módon: Ego iam dudum diligenter expelii ~ 
Quod mea parvitas vet humilitas a tua dilectione diligenter expetiit. Jó példái ezek a dagályossá^-

36 NICOLAU, G. M.: L'origine du „cursus" rithmique et les debuts de l'accent d'intensité 
en latin. Paris 1930. 90—91. 

38 E kiadatlan szövegrészek a müncheni kódex (Clm 14784) fol. 23T—24v-n olvashatók. 
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nak, a nem hangulati-tartalmi, hanem csupán alaki, külsőleges bővítésnek. Ezt az eljárást 
egyébként mutatio-nak nevezi, ami megintcsak Albericus és a Precepta prosaici dictaminis egyik 
szóhasználatával rokon. Az augmentum körében tárgyalja anonim szerzőnk az igék variáció
jának módszereit is. A személyes igét, bármilyen módban, személyben és számban álljon is, 
infinitivusra kívánja változtatni, s egy, az eredeti igealakkal megegyező másik igével kiegé
szíteni. Például: Cum meas tibi litteras misero, eis quidem perledis incunctanter ad me venias 
helyett Cum mearum tibi seriem litierarum mittere procuravero, earum quidem narratione perlecta 
incunctanter ad me venire festines. Ám az is lehetséges szerinte, hogy a kérdéses mondathoz 
további mondatot adjunk hozzá, az eredeti igét infinitivus-ra, gerundiumra, participium 
praesens-re változtatva. A határozószó variálását úgy tanítja, hogy hasonló hangzású és jelen
tésű névszó ablativusát képezzük megfelelő főnévvel kiegészítve, például diligenter helyett 
diligenti provisione vei consideratione vei curiositate stb. A jelenidejű participium infinitivusra 
változtatható újabb participium hozzáadásával, így legens, legere cupiens vei desiderans stb. E 
részben ismertetett fejtegetéseit a Rationes azzal a fentebb idézett mondattal fejezi be, hogy 
bevezetésként nyújtja az appositio tanítását a kezdőknek. Pio Rajna ehhez a passzushoz azt a 
kérdést tette fel, hogy vajon hol van az a fejezet, mely a haladottak számára tovább fejtegeti 
ezt a tanítást.37 

ö persze arra gondolt, hogy a mű kiadatlan részeiben található olyan fejezet, mely foglal
kozik a cursus-szal is, mint az appositio tanításának a haladottabb tanulóknak szánt magasabb 
fokozatával. A Rationes jelenleg ismert egyetlen kézirata azonban semmi ilyesmit nem tartal
maz. Van ugyan még egy fejezete, melyben Qualiter verba venuste adponantur rubrika alatt egy 
sor dicsérésre alkalmas kifejezést olvashatunk, de az appositio elméletéről nem esik több szó 
benne. Idézzünk ebből néhány jellemző példát, mely tulajdonságjelzők bővített, variált for
mája: Tu es vei ille est quidem, quem iustitia morigerat, humilitas modificat. Ugyanez passzív 
szerkezettel: lile siquidem morigeraiur iustitia, humilitate modijicatur, splendificatur castitate et 
largitatis muneribus redditur gloriosus. Vagy ugyanez participiumos formában: Fuerat enim 
iustitia plurimum adornatus, humilitate modificatus etc. Más formát is ajánl, idézzük: Est pre-
terea alia sermonum appositio: qui amat iustitiam, qui diligit prudentiam, humilitatem colit, 
patientiam sequitur et morum honestatem iugiter imitatur. Ugyanezek az igék participium prae
sens-re változtathatók: Iustitiam diligens, prudentiam desiderans, assequens humilitatem et 
continentiam valide custodiens. Ismét ajánlja a genitivuszos forma alkalmazását: Item per 
genitivos pulchre constituimus appositiones: iusíicie cultor, prudentie imitátor, humilitatis amicus, 
continentie socius . . . " Ugyanebben a körben lehetséges a dativusz alkalmazása is megfelelő 
igével kapcsolva: „lnsistebat prudentie, inherebat semper iusticie, renuntiabat vitiis." 

7. A Rationes dictandi előírásait az appositio vonatkozásában szorosan követi a bolognai 
Bernardus magister.38 A szavaknak a mondaton belüli elrendezéséről nagyjában ugyanazt 
tanítja, mint a Rationes névtelen szerzője. Újdonság azonban az a megállapítása, hogy az 
appositio alkalmazása kötelező. Munkája bevezetésében azt állapítja meg, hogy minden fajta 
dictamenben élni kell vele, a különböző műfajokkal foglalkozó szövegrészben viszont némi ki
vételt enged.39 Bernardus több vonatkozásban tovább részletezi, kiegészíti a Rationes tételeit, 

37RAJNA, P.: Per il „cursus" medievale e per Dante. Studi di filológia italiana, vol. III 
(1932) 28-29 . 

38 Munkájának ismertetését és irodalmat 1. DURZSA S.: Egy korai ars dictaminis az Orszá
gos Széchényi Könyvtár kódexében. Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1963—64. 
141-154. 

39 „In Ulis ergo quattuor expositionis generibus idest diffinicione, interpretatione, allegória 
et moralitate . . . magisque sententiam quam sermonum appositionem considerare debemus. 
In omeliis verő et in commentario appositis utique sermonibus progrediendum est, sicut in 
epistolis faciendum esse censuimus." Országos Széchényi Könyvtár, Ms Clmae 10, fol. 35v—36r. 
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s ez a tény azt bizonyítja, hogy a fogalmazáselmélet tanítása meglehetős mozgásban, fejlődés
ben lehetett. így például a Rationes dictandi~\a\ teljes összhangban tanítja, hogy a mondatok 
végére legalább három-, vagy annál többszótagú személyes ige helyezendő. Bővebben foglal
kozik az ezzel kapcsolatban adódó átalakítási lehetőségekkel. Mi a teendő akkor szerinte, ha a 
mondat végén álló személyes ige szótagjainak száma a kívántnál kevesebb? Azt a megoldást 
ajánlja, hogy az igét vagy többszótagúvá kell átalakítani per compositionem, vagy infiniti-
vuszra változtatni alkalmas jelentésű másik igét adva hozzá, vagy mondatvégi helyéről át kell / 

helyezni, s valamilyen kielégítő terjedelmű más szóval, nomennel, adverbiummal vagy parti-
cipiummal pótolni, esetleg megfelelő szótagszámú másik igével helyettesíteni. 

Érdekes az a megjegyzése is, hogy bármely beszédrésszel, bármely esetben álló névszóval 
szépen lehet kezdeni az összetett mondat tagjait, az ún. distinctio-kat. Ez a megállapítása csakis 
úgy érthető, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy már a legrégebbi elméleti munkákban nyomát 
találtuk annak a kérdésnek, milyenfajta szavakkal ajánlatos kezdeni a mondatokat.40 

Bernardus munkájában az tükrözi az appositio fontosságát, hogy a rávonatkozó szabályo
kat műve legelején, a dictamen meghatározását követően tárgyalja, majd a Rationes-hez ha
sonlóan még két fejezetben tér vissza további részletezésére. Az első fejezetből, melynek De 
inventione appositionum doctrina perutilis a címe, idézzük a következő részletet: „Ad invenien-
das autem in singulis dictaminibus appositiones casuum diversorum diligenter est consideranda 
constructio. Si enim in ea, que primo nobis occurrerit, idonea et sonora appositio nonfuerit, conser-
vando sententiam ac verborum proprias constructiones, casus ipsarum dktionum congrue mutare 
studeamus et Ha quod laudabilis appositio non occurrat, vix aut nunquam poterit preterire. Ut enim 
facili ac vulgato exemplo doctrinam istam studeamus prebére, sic dicimustbonus homo de bono the-
sauro cordis sui profért bona. Quoniam hec non apposite sonare perpenditur, nos nominativos 
in alios casus mutemus hoc modo. Quia igitur boni hominis est de bono sui cordis thesauro bona 
proferre..." A szövegrészlet egyrészt azért érdekes, mert szemléltetően mutatja be ezt a 
variációs eljárásokra épülő fogalmazási metódust. Másrészt pedig ugyanazzal a példamondat
tal találkozunk, mely Albericus Breviáriuméban már szerepelt.42 Albericusnál e példamondat 
variálásának az volt a célja, hogy a személyes fogalmazást személytelenné alakítsa. Bernar-
dusnál erről az eredeti célkitűzésről már nem esik szó, a cél maga a variáció. Az azonos pél
damondat mégis arról árulkodik, hogy Albericus eredeti törekvése a fejlődés során az appo
sitio elméletével kapcsolódott össze. 

Az appositio gyakorlatához a bolognai Bernardus magister a legtöbb példát, részletes gya
korlati útmutatásokat levélelméleti kézikönyve végén, a De augmento et venustate dictaminum 
c. fejezetben nyújtja.43 Ebben az apposite, apponere szavak előfordulása kizár minden kétséget 
az irányban, hogy a tárgyalt stílusfogások az appositio körébe tartoznak. A díszítés feladata 
Bernardus tanításában szoros összefüggésben áll az augmentummal. A szép augmentum lehe
tőségei a szófajok változtatásában rejlenek. A névszó tekintetében mindenekelőtt a genitivus 
az az eset, amit a többivel szemben előnyben kell részesíteni. Bármily más esetben álló névszót 
genitivuszra lehet változtatni, kiegészítve egy, az eredeti casusban álló névszóval. Pl. Vestra 
probitas agnoscat vestre probitatis agnoscat discretio, iussionem vestram iussionis vestre decretum, 

40 Az említetteken kívül hadd idézzük itt még Henricus Francigenát is: „Tractandum est 
quod in epistola summa verborum dulcedo conspici debet ac verborum diligencia et locucio-
num ornatus, qui ad onestum sonum totam epistolam conformet. Quamfsic] maximé ab his et 
huiusmodi partibus incipit[sic]debent: liquet, claret, decet, paret, lucet, constet, sciat, noscat, 
provideat." Ms. Cod. Guelf. 56. 20! Aug. 8. fol. 68*. 

41 Országos Széchényi Könyvtár Ms Clmae 10. 26r. 
42Albericus Breviarium-ában így hangzik: „Bonus homo de bono thesauro cordis sui pro

ferre bona. Bonus homo in bonorum de bono thesauro cordis prolata commutatur." Ms. Clm 
14784 fol. 73r. 

43 Országos Széchényi Könyvtár Clmae 10. 3^— 33r. 
I 
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a meo corde a mei cordis archano. Harmadik személyű névmásnál ugyanilyen átalakítás aján
latos: ille me honoravit ~ illius probitas vei prudentia . . . Első személyű névmás harmadik sze-
mélyűvé való átalakítása ily módon lehetséges: ego autem plurima vobis devotione subitior ~ mea 
parvitas vei humilitas vobis plurima devotione subicitur. Az igék bővítésének módja az infiniti-
vuszra való átalakítás másik ige hozzáadásával, pl. Tibi autem presentibus litteris mandamus, 
mandare decrevimus. Adverbiumok esetén a megfelelő névszó ablativusza az ajánlott variáció, 
pl. diligenter, diligenti provisione vet consideratione, hodie, hodierno tempore, multum, multa sol-
licitudine, parum, parva degustatione vei taäu etc. Hasonló részletességgel fejtegeti Bernardus, 
hogy a dicsérés és korholás programjához milyen variációs és bővítési módok alkalmazhatók. 

8. A névtelen Rationes dictandi és Bernardus magister itt bemutatott elméleti megállapí
tásaiból és gyakorlati példáiból egyértelműen megállapítható, hogy mit értettek appositio-n a 
XII. század közepén működő dictatorok. Előírásaik és eljárásaik a retorikai augmentum vagy 
amplificatio körében mozognak, ennek középkori értelmezésében. Céljuk az írásmű stílusát 
díszesebbé, keresettebbé tevő variációs módszerek terjesztése. Igaz ugyan, hogy mind eme tö
rekvés a retorika egyik főágának, a genus demonstrativumnék a programján belül mozog, de a 
retorika — legalábbis részleteiben — kimarad belőle. 

Nem esik szó a retorika számtalan alakzatáról, a colores gazdag skálájáról, a különböző szer
kesztési kérdésekről. Az ars dictandi tanítása szerint a fogalmazónak olyan fogalmazási techni
kát kell elsajátítania, mely inkább grammatikai fogásokra, eljárásokra épül. Rendkívül fontos 
az is, hogy az ismertetett tételekben nincs előírás, mely akár a rímes, akár a ritmikus prózára 
egyértelműen vonatkoztatható lenne. Ha szemügyre vesszük azokat a példákat, melyeket e 
művek tartalmaznak, ugyanúgy találunk köztük ritmikus mondatvégeket, mint olyanokat, 
melyek rímesen kapcsolódnak össze. Míg a szórendre, a szóválasztásra, a bővítésre vonatkozó 
szabályokat nagy kedvteléssel és részletezéssel szerkesztik, sem a rímes sem a ritmikus prózára 
vonatkozóan semmiféle szabályt sem közölnek. S nem azért van ez így, mert ezeket a szabályo
kat valamilyen meggondolásból elhallgatták, hanem azért, mert ebben az időben ilyen szabá
lyokat még nem ismertek. 

Az appositio elméletében azonban mégis van néhány olyan motívum, amit a ritmikus próza 
kialakulásához számba kell vennünk, A variációs lehetőségek kidolgozásával olyan nyelvi 
módszereket ad a fogalmazónak, melyeknek birtokában könnyű lesz a mondatvégek változ
tatása, alakítása a cursus szabályaihoz igazodva. Feleleveníti az antik retorika ama előírását, 
hogy ügyelni kell a mondatvégeken a szavak terjedelmére. Az appositio még egy jelentős vo
natkozásban visz közelebb a ritmikus próza kialakításához, s ez az összetett mondat tagjainak, 
az ún. distinctióknak elméleti tárgyalása. Jelentőségét akkor érthetjük meg igazán, ha a 
középkori latin nyelv parataktikus mondatszerkesztésére gondolunk. A mellérendelt szerke
zetekkel bővülő, szélesedő mondatokat úgy igyekeztek érthetővé, áttekinthetővé tenni, hogy 
olvasásukat nem hagyták rá az egyéni, szabad hangsúlyozásra, hanem kötött hangsúlyokat 
állapítottak meg benne. A háromféle distinctiót különbözőképpen kell hangsúlyozni, s az 
írásjelek is ehhez a programhoz igazodtak.44 A cursus és a mondathangsúly közt egy biztos 
érintkezési pontot is megjelölhetünk. A Rationes és Bernardus traktátusa szerint a distinctio 
suspensiva, tehát a közbülső, nem a teljes mondatot befejező mellékmondat végét éles hang
súllyal kell ejteni. Ugyanezeknek a mellékmondatoknak a végét az ún. gall kurzusszabályok 
szerint szintén éles hangsúllyal, azaz az antipenultimán hangsúlyozott szóval kell zárni.45 

44 L. ehhez NEWALD, R.: Nachleben des antiken Geistes im Abandland bis zum Beginn 
des Humanismus. Tübingen 1960. 316—317. 

45 Bernardus arsában a következőket olvassuk: „Suspensiva dicitur illa [se. distinctio], 
qua audita auditoris animus suspenditur et adhuc aliud audire prestolatur, et est semper 
pronuncianda accentu acuto." Ms. Clmae 10. fol. 13T. Egy Delisle által ismertetett Summá-ban 
pedig ez áll: „Ubi verő distinctio sive constructio suspensiva contigerit, ponatur dactylus." 
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Arra az állításunkra, hogy az appositio a fejlődésnek ezen a szakaszán még semmi esetre sem 
azonosítható a cursussal, konkrét bizonyítékunk is van. Az igaz, hogy a névtelen Rationes dic-
tandi-nak csupán egyetlen szövege maradt ránk, s azt mondhatná valaki, hogy még előkerül
hetnek más kéziratai is, melyekben szó van a cursusról. Az ugyanezen időben, azonos környe
zetben működő Bernardus magister munkájának azonban tucatnyi kéziratát ismerjük, s ezek 
egyike sem foglalkozik a ritmikus próza szabályaival. Kivéve mégis egyet, a jelenleg Bécsben 
őrzött kéziratot.46 Ez a variáns az eredeti műtől szövegét, szerkezetét tekintve erősen eltér, s 
a benne előforduló nevekből arra következtethetünk, hogy a század utolsó évtizedében Fran
ciaországban keletkezett átdolgozás. Bevezetésében még idézi ugyan az appositio meghatáro
zását, de ennek az eredeti műben olvasható részletezését elhagyja. Önállóan tárgyalja viszont 
a cursust, és szabályait a gall gyakorlat szellemében foglalja össze. Mi következik az elmondot
takból? Sem a Rationes diaandi, sem az erre erősen támaszkodó Bernardus magister a ritmikus 
próza szabályait nem ismerte és nem is tanította. Bernardus művében pedig csak hosszú kéz-
irati hagyományozása végén jelenik meg a kurzus elmélete, de ennek a variánsnak igen kevés 
köze van az eredeti munkához. 

9. Míg az appositio elnevezéssel összefoglalt stílustörekvések kialakulását és fejlődését 
Albericus Breviáriumától, azaz a XI. század második felétől a XII. század közepéig jól nyo
mon tudtuk követni, az ezt követő korszak ars-aiban nem mutatkozik meg ilyen határozottan 
a fejlődés iránya. A XII—XIII. század fordulóján a cursus elméletének megszilárdulása két
ségtelenül módosította az appositio értelmezését. Nyomait a cursus-szal kapcsolatban hosszú 
ideig felfedezhetjük még, de az alapgondolatokat a dictatorok már nem fejlesztették, nem 
bővítették tovább. Mint látni fogjuk, a fejlődés egyenlőtlensége olyasmit is produkált, hogy 
egyik-másik szerző korábbi tanítóhoz, például Albericus Casinensishez nyúlt vissza és belőle 
merített, nem véve tudomást kortársai sokkal árnyaltabban, részletesebben kidolgozott taní
tásáról. 

Az áttekintés fonalát vegyük fel ott, ahol elhagytuk, a XII. század közepén. A bolognai is
kola ars dictandi-jai, a névtelen Rationes dictandi és Bernardus munkája elsősorban azok a 
források, melyekből a korabeli tanítók a legtöbbet merítettek. Német területen egy Baldwinus 
nevű szerző Liber dictaminum-ában fedezhetjük fel Bernardus tanításának közvetlen nyomait. 
E traktátus, mely szintén a XII. század közepén keletkezett, szó szerinti megegyezésben veszi 
át Bernardustól a dictamen meghatározását, az appositio szabályainak összefoglalását.47 

Francia területen eddigi ismereteink szerint Petrus Blesensis volt az első, aki ars dictaminist 
szerkesztett, működése a XII. század második felére esik. Ő is igen erősen támaszkodott a 
bolognai Bernardus-ra. Az appositióval nála a próza fogalmának meghatározása kapcsán, 
tehát munkája legelején találkozunk, kifejezett összefüggésben a cursus-szal48 Petrus Blesensis 

Delisle, L.: Notice sur une „Summa dictaminis" jadis conservée a Beauvais. Notices et extraits 
des manuscrits de la bibliothéque imperiale et autres bibliothéques. XXXVI, Paris 1899. 183. 

46 Wien, Österreichische Nationalbibliothek Ms. 246. fol. 51r—57v. 
47 E műnek eddig 2 kézirata ismeretes. A grazi kéziratot ismertette LOSERTH, J.: Formel

bücher der Grazer Universitätsbibliothek. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde 22 (1897), 299—300. Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár gyűjte
ményében van a másik, a Clmae 10. jelzetű kódexben. Bartoniek tévesen az egész kódexet 
Baldwinus munkájának tartotta, pedig a mű a fol. llr-en véget ér. (BARTONIEK, E.: Codices 
latini medii aevi. Bp. 1940. 14.) 

48 „Interest igitur discreti dictatoris in omni genere dictaminis huiusmodi clausulas colorata 
verborum appositione conserere, et sonora dictionum cadentia terminare. Huius autem venus-
tam sermonum ordinaccionem et quadam districcione [distinctionej succincte currentem 
auris utiliter attendentis plenius iudicat, quam alicuius doctrina valeat explicare . . . " LANG-
LOIS, Ch. V.: Formulaire de lettres du XII, du XIII et du XIV siécle. Notices et extraits des 
manuscrits de la bibliothéque imperiale et autres bibliothéques. XXXIV. 2. part. 25. 
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nem foglalkozik részletesebben az appositio értelmezésével. Bevezető elméleti fejtegetéseit a 
háromféle distindio tárgyalásával kezdi, amihez a cursus meglehetősen sommás tárgyalását 
kapcsolja. Munkájából Langlois sajnos csak részleteket és egyes fejezetcímeket közölt. Néhány 
ilyen fejezetcím arra enged következtetni, hogy Petrus BIesensis is tárgyalta a mondat szó
rendjét, a névszó eseteinek elhelyezését, tehát olyan kérdéseket, melyek a Rationesban és 
Bernardusnál az appositio szerves részét képezték. (E fejezetcimek: De nominativi et aliorum 
casuum positione et ordinatione in Clausulis, De ordinatione et positione omnium partium ora-
tiortis in clausulis.) 

Rendkívül érdekes számunkra egy német területen, Halberstadtban keletkezett traktátus.49 

Ez az 1193—94 körül datálható mű jó példája az említett egyenlőtlen középkori fejlődésnek. 
A fogalmazástanításban egy korábbi állapotot képvisel, forrása elsősorban Albericus Casinen-
sis Breviarium-a. Szerzője nem beszél sem az appositióról, sem a kurzusról, a stílus díszítésére 
viszont egy sor olyan eljárást ajánl, amit már Albericus munkásságából ismerünk. Mintha csak 
a Breviárium bevezető sorait olvasnánk abban a részletében, mely a fogalmazás módszereire 
ad általános utasításokat.60 Ugyancsak Albericus tanításának nyomait fedezhetjük fel abban, 
hogy több egymás mellett álló igét participiumos szerkezettel tanácsol feloldani. Részletesen 
kidolgozza az egymás mellett álló több jelző variálását. Rendre átveszi Albericus jól ismert pél
damondatait: Ego habeo pulchram faciem, bonus homo de bono thesauro cordis sui profért bona, 
qui deofamulantur, vitám merentur etc. Ugyancsak a korai ars dictandi-ra utal vissza az a tétele, 
melyben a személytelen igékkel való mondatkezdést ajánlja. S egészen a jól ismert augmentum 
körében mozog a halberstadti ars szerzője következő tanácsával: Si vis aliquem appellare 
prudentem et discretum, alterum casum mutabis in genitivum, üt: Discretionis vestre prudentie. 
Sifuerint trés casus, non dices eum reverendum et sanctum et dementem, sed clementie vestre reve-
rendam sanctitatem.51 

10. Az appositio tanítása a bolognai dictatorok működésében maradt fenn a legtovább, 
részben azonos, részben változó tartalommal. Vizsgáljuk meg ebből a szempontból a firenzei 
Buoncompagno munkásságát, aki 1190-től kezdett retorikát tanítani Bolognában, s az e tárgy
körben írt munkái 1194—1215 között keletkeztek.82 

Buoncompagno három önálló fogalmazástanító munkát szerkesztett, s az appositióval 
mindháromban találkozunk. Időrendben első művében, a Rhetorica antiqua-ban a következő 
meghatározást olvassuk: Appositio, que dicitur esse artificiosa dictionam structura, ideo a quibus-
dam cursus vocatur, quia cum artificialiter dictiones locantur, currere sonitu delectabili per aures 
videantur cum beneplacito auditorum.53 Valójában tehát Buoncompagno sem tesz egyenlőségi 
jelet az appositio és a cursus közé, hanem csak arra utal, hogy egyesek az appositiót cursusnak 
mondják. Ám azt sem könnyű eldönteni, hogy ő mit értett cursus-on. Pio Rajna szerint Buon-
compagnonál ez a szó az egész mondatmenetet, mondatlejtést jelentette. Szembetűnő, hogy 
ahol Buoncompagno a ritmikus mondatzárás vagy mondatkezdés szabályairól beszél, a cursus 

«ZÖLLNER, W.: Die Halberstädter Ars dictandi aus dem Jahren 1193/94 nach der Hand
schrift der österreichischen Nationalbibliothek. Wissenschaftliche Zeitschrift der Mart in-
Luther—Universität Halle—Wittenberg. Gesellschafts- u. Sprachwissenschaftliche Reihe 13 
(1964) 8. H. 539-556. 

50 „Dictator aliquis Simplex scripturus in corde suo primo disponat ordinem materié sue. 
Deinde rudibus verbis dictet usque ad finem velut pictor carbone presignat, quod postmodum 
variis coloribus superducitur." ZÖLLNER: Die Halberstädter Ars d ic tandi . . . 547. 

51 Uo. 
52 Munkásságáról még ma is a legjobb áttekintés SUTTER, C : Aus Leben und Schriften 

des Magisters Buoncompagno. Freiburg—Leipzig 1894. 128. 
53 Közli THUROT, Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir ä l'histoire 

des doctrines grammaticales . . . 480. 
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kifejezést sohasem használja. Sőt, míg az appositiót, mint olyat ajánlja, a cursus alkalmazásá
tól szinte óva int: De dactilis et spondeis principiis et finibus clausularum non esset doctrina 
salutifera, sed perpetua confusio dictatorum.5* A Rhetorica antiqua teljes szövegét nem ismerjük, 
Rockinger szerint külön fejezet foglalkozik benne a szavak elrendezésével (De regulari ordina-
cione dictionum), ami feltehetően az appositióra vonatkozható anyagot tartalmazhat. 

Az appositio alapvető, a prózai dictament meghatározó felfogása olyannyira élő Buoncom
pagno munkásságában, hogy másik két levélelméleti művében, a Palma és a Rhetorica novissima 
definícióiban is megtaláljuk. A Pálmában a jól ismert meghatározást olvassuk: Appositio est 
congrua et artificiosa dictionum structura, que varium set non penitus diversum retinet modum cum 
constructione.55 Érdekes, hogy Buoncompagno némileg enyhíti a Rationes és Bernardus ismert 
tételét, mely szerint az appositio a szokásos szerkesztési rendtől teljesen eltérő. Tükrözi ez 
annak az írásmódnak a reakcióját, mely az appositio tanítása szerint komplikált, keresett szer
kezeteivel áttekinthetetlenséghez, érthetetlenséghez vezetett. Ugyancsak ő Cicerónak például 
azt veti szemére, hogy retorikai munkáiban fonák a konstrukció, bonyolult a szavak elhelye
zése, s ebben Cicero saját magának mond ellent, hiszen előírása szerint a narratio-nak rövidnek, 
világosnak és érthetőnek kell lennie.56 A bonyolult mondatszerkesztés nem tetszik hát neki, s 
következetes is álláspontjához, mert az appositio korábbi tanításából éppen az ilyen termé
szetű előírásokat mellőzi. A Rhetorica antiqua-ban a communis dictio jogosultságát bizonygatja, 
hivatkozva az antikokra, akik inkább a mondanivaló tartalmára, mint díszítésére fektettek 
súlyt.57 

Buoncompagno felfogására jellemző, hogy a különböző cursusformákat De artificiosa ordi-
nacione dictionum rubrika alatt tárgyalja. Ebből az tűnik ki, hogy a cursus szabályainak reali
zálásához a mondatrészek mesterkélt elrendezésén át vezetett az út, tehát az appositio, mely e 
szerkesztésmód különböző formáit felölelte, valójában a középkori ritmikus próza kialakulását 
szolgálta, A két fogalom közé azonban Buoncompagno sem tesz egyenlőségi jelet, megállapí
tásai csupán természetes kapcsolatukra utalnak. 

A következő bolognai szerző, akit az appositio fejlődése során számba kell vennünk, Bene 
magister. Egészében még nem publikált műve, a Candelabrum 1220—23 között keletkezett.58 

Az appositio alapvető fontosságú nála, ezen keresztül valósul meg szerinte a szónoki beszéd 
célkitűzése. (Appositio est industria que amplectitur quinque officio orationis.) Az elnevezéssel 
azonban nincs megelégedve, inkább a compositio kifejezést használja helyette. Több definíciója 
közül idézzük a legrészletesebbet: Compositio . . . pertinet ad leporem, qui exigitur in artificio 
dictionum, Si ergo volumus in oratione assequi hunc leporem, oportet naturalem nos ordinem 
immutare, ita quod in sermone sit quidam cursus lepidus et suavis.™ Mivel a Candelabrum tanítja 
a ritmikus próza szabályait, az appositio ebben a munkában is szoros kapcsolatba kerül cursus-
szal. A korábban tanított sok fogás, részlet azonban Bene magisternél is néhány utalássá zsu
gorodik össze, csupán két mondatában érinti a szórend kérdéseit.60 

64 idézi RAJNA, Per il cursus medievale e per Dante, 47. 
S5SUTTER, Aus Leben und Schriften des Magisters Buoncompagno, 106. 
56 A Rethorica novissima-ban a következőket állapítja meg: „In rethoricis quas edidit 

[sc. Cicero]inepta est constructio et intricata positio dictionum, unde sibimet apertissime 
contradixit, maximé cum iubeat, quod narratio debet esse brevis, lucida et aperta." Kiadta 
GAUDENZI, A.: Bibliotheca juridica medii aevi. Scripta anecdota antiquissimorum giossa-
torum. Vol. II. Bononiae 1892. 252. 

57 Idézi RAJNA, Per il cursus medievale e per Dante, 47.: „Ordinabant singulas dictiones 
prout eis casualiter occurrebant." 

58 Vö. RAJNA, i. m. 55. 
59 Közli RAJNA, i. m. 56. 
60 „Ut nominativus casus post obliquos ad se pertinentes loco ultimo statuatur, exceptis 

interrogativis, infinitis et relativis, que circa ipsum orationis introitum sibi vindicant princi-
patum." „Quedam partes, que recusant princípium, quedam finem; set medium nulla dictio 
aspernatur." RAJNA, i. m. 57. 
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Az ugyancsak Bolognában működő Guido Fába magister munkájában is sok nyomát ismer
hetjük fel az appositionak. Summa dictaminisäban, melyet 1229 körül írt, terminusunk csupán 
egyszer fordul elő, akkor is határozós formában, (Item, quia nullus orrtate appositeque dictare 
posset etc.), de a jól ismert tételeket annál bővebben részletezi.61 Az aríificiosa verbomm ordina-
cioról ugyanazokat ismétli, amiket a névtelen Rationes-ből vagy Bernardus munkájából jól 
ismerünk.62 A szavak szép elhelyezése körében először a prepozícióról beszél, amit genitivus 
közbeiktatásával ajánl névszójától elválasztani, pl. de Guidonis bonitate confido. Ám a sorrend 
felcserélésének is vannak határai, óva int a deformis transpositio-tól, mint amilyen például a 
következő mondat: Omnis caput habet homo. Felhívja a figyelmet arra, hogy a jelzős szerkeze
tek túlságos szétválasztása milyen zavarra vezethet. Az appositio tanításának korábbi hagyo
mányai Fába magister tanításában ismét visszhangra találnak. Részletesen tárgyalja az ige 
mondaton belüli elhelyezését, fejtegeti, hogy milyen szavakkal lehet kezdeni és befejezni a 
mondatot. Részletes előadása mindazokat a variációs módszereket megismétli, melyeket az 
appositio köréből már jól ismerünk. Talán mégis kevésbé törekszik szabályok megfogalmazá
sára, mint azt a XII. század közepén működő dictatorok tették, inkább a különböző variációk 
hosszú sorának bemutatása a célja. A művészi mondatszerkesztés témakörében a cursus is meg
jelenik nála, mégpedig a mondat lejtése, hangsúlya értelmében, de konkrétabb értelmezésben 
is, amennyiben a mondatzáró ritmikus végződéseket is előadja. 

11. A bolognai ars dictandi iskola köréből még két traktátusról kell említést tennünk, 
melyek a XIII. század közepén keletkeztek, s az appositióval többé-kevésbé foglalkoznak. 
Az első egy kiadatlan munka, egyetlen ismert szövege az Országos Széchényi Könyvtárban 
található.63 Ennek a Rethorice venustatis c. ars-nak bevezető részében arról olvasunk, hogy a 
prózai dictamen stílusának egyik formája a simplex compositio, ilyen módon kell írni a tanulat
lan embereknek. A simplex compositiónak jellemzője szerinte, ha a vocativus után helyezzük 
el a nominativust, s az ige után az accusativust. Ez volna a constructio szokásos rendje. A má
sik forma ezzel szemben: . . . / / / per appositionem. Est autem appositio apposita sive elegáns 
dictionum iunctura a constructionis serié remota.** Meghatározása tehát pontosan ismétli azt, 
ami egy évszázaddal korábban ugyancsak Bolognában keletkezett. Előírásai az esetek sorrend
jéről kevésbé részletesek, mint elődeié, nem változott a vocativus elhelyezésének rendje, de vál
tozott a nominativusé. Szerinte a nominativust a többi eset elé kell helyezni. Az igéket a distinc-
tiók végére kell a fogalmazónak tennie, az adverbiumokat pedig az igék mellé, melyeknek jelen
tését módosítják. Feltűnő, hogy ez az ars nagy bolognai elődeivel, Buoncompagnóval, Bene 
magisterrel és Guido Faba-val ellentétben az appositiót egyáltalán nem kapcsolja össze a cursus 
tanításával. Pedig a mondatok ritmikus zárásának szabályait jól ismeri, erről külön fejezetben 
értekezik. 

A másik, a most tárgyalt munkával egykorú ars, Tommasino d'Armannino traktátusa, nem 
használja ugyan az appositio kifejezést, de a jól ismert gondolatokat mégis felfedezhetjük ben-

61 Kiadta OAUDENZI, A.: Summa dictaminis Guidonis Fabe. II Propugnatore N. S III. 
1-2. Bologna 1890. 287—338, 345—393. 

62 „Unde nóta, quod in constructione duplex est ordo, scilicet naturalis et artificialis. Natu
ralis est ille, qüi pertinet ad expositionem, quando nominativus cum determinatione sua 
precedit, et verbum sequitur cum sua, ut ego amo te. Artificialis ordo est illa compositio, que 
pertinet ad dictationem, quando partes pulcrius disponuntur." GAUDENZI, Summa dicta
minis Guidonis Fabe, 338. 

63 A kódex jelzete Clmae 39, írását tekintve s a benne előforduló nevek alapján keletkezése a 
XIII. század közepére tehető. Leírását 1. BARTONIEK E.: Codices latini medii aevi. Bp. 
1940. 39. 

64 Ms Clmae 39. fol. 20r. 
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ne.68 Közvetlenül a dictamen meghatározását követő De inventione vocabulorum et renovatione 
tgsorwn rubrika alatt egy sor, általunk már jól ismert grammatikai jellegű variációs módszert 
dolgoz ki. így többek közt ajánlja, hogy névszóból más névszót, igéből névszót vagy névszó
ból igét képezzen a dictator. Ezt az igen árnyaltan kidolgozott variációs módszerét Tomma-
sino circumlocutio-nak nevezi. Ugyancsak régebbről ismert fogást elevenít fel a névszók esetei
nek variálásával foglalkozó fejezete. Lássuk egy példáján, hogy lehet egy egyszerű mondatot 
így variálni: Ex hac re doíeo, ebből főnevesítéssel: ex hoc fonté dolor mihi manaL Hinc mihi 
surgit radix vei semen vei fons vei origó doloris. Res hec matériám prestat causamque dolori» 
seminat aut gignit, aut ingerii ipsa dolorem etc.™ Látható e példából, hogy a variáció folytonos 
bővítéshez is vezet. Ugyanebbe a témakörbe végezetül a hyperbaton tárgyalását is beilleszti, 
transgressio elnevezéssel jelölve, amit ismét perversio és traiectio formákra oszt. Terminoló
giája teljesen megfelel a Herennius-retorikáénak. Nem véletlen persze, hogy a retorikai alak
zatok közül csak azt emeli ki, melynek a keresett mondatszerkesztéshez, a mondatok művészi 
belső felépítéséhez a legtöbb köze van. Alapvető célkitűzése ugyanis az ordinis mutatio, a 
mondat belső szerkezetének választékos kialakítása. Az ismertetett tételek után különálló 
fejezetben tárgyalja a cursust, de csak mint ritmikus mondatvégeket. Appositio és cursus itt 
is találkozik tehát, de egyszerű azonosságról nem beszélhetünk, 

12. A retorika középkori fejlődésében az ars dictandi mellett a XIII. századi ars poeticák 
megjelenése hozta a legnagyobb változást. Ezek a munkák, melyeket a kutatás Farai szöveg
kiadásából igen alaposan megismerhetett, a retorika antik forrásainak gazdag anyagából az 
ars dictandinál jóval többet vettek át és közvetítettek az irodalom gyakorlatába. Nagyobb 
fokú igényességüknek megfelelően az appositio elnevezéssel összefoglalt eljárásokat sem isme
rik, ezeket nem tanítják. Csak nagyon alapos vizsgálat során lehet bennük az appositio elméle
tének néhány nyomát felfedezni. 

Az elmondottakra mindjárt kitűnő illusztrációt találunk Gervais de Melkley munkásságában, 
mely a XIII. század első évtizedeire esik. ő egy szerényebb terjedelmű ars dictaminist és egy 
nagy ars poeticát szerkesztett, mindkettőnek teljes szövegét éppen a közelmúltban publikál
ták.87 Az appositio ars dictaminis-ában még megtalálható, de ars poeticá-jában már nincs 
nyoma. A prózai dictamen meghatározását a bolognai Bernardus magistertől veszi át, ugyan
csak belőle meríti az appositio részletes definícióját is, de minden példa, magyarázat nélkül. 
Ehhez a háromféle distinctio tárgyalását kapcsolja, amit a cursus eléggé részletes ismertetése 
követ. Az appositio és a cursus így nála is némi kapcsolatban áll, de közvetlen azonosságukról 
itt sincs szó. 

Mindezt jeleztük, az ars poeticá-kban találunk néhány olyan mozzanatot, mely a dolgoza
tunkban elemzett prózai fogalmazás előírásaival valamelyes érintkezést mutat. Mindenekelőtt 
azt említenénk meg, hogy az ars poeticákban is rendkívüli jelentősége van az augmentumnak 
vagy amplificatiónak. Persze részletesen ismertetik mindama retorikai alakzatokat, melyek 
az amplificatio szabályos műfogásai. Mégis akadnak bennük olyan bővítési eljárások, melyek
nek megfelelője nincs meg az antik retorikában. Ezeknek forrása az ars dictandi tanítása. 
Matthieu de Vendome Ars versificatoriá-}ában például a permutatióról olvashatunk, amit ugyan
csak ő periphrasisnak, latinul circumloquiumnak is nevez. (Feltehető, hogy Tommasino d'Ar-
mannino circumlocucio kifejezése innen származik.) Egyébként grammatikai szerkesztési fogá
sokat Matthieu is ajánl, például aktív és passzív szerkezetek kölcsönös cseréjét.68 

«BERTONI, G.: II „Microcosmo" di Tommasino d'Armannino. Archívum Romanicum 
V (1921), 19-28. 

66 BERTONI, II „Microcosmo" di Tommasino d'Armannino, 23. 
w Oervasius von Melkley: Ars poetica. Ausg. v. H. J. ORÄBENER. Münster Westfalen 

1965. 
68 „Amplius, aliter fit permutatio verborum et sententiarum . . . quando activae construc-

tiones in passivas vei e converso solvuntur . . . " FARAL, Les árts poétiques, 185. 
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Találunk még egy eljárást, mely a leginkább emlékeztet az appositio módszereire. Ez a 
conversio, mely meghatározott grammatikai szerkezetek átalakítását jelenti. Geoffroi de Vinsauf 
két munkája, a Poetria nova és a Documentum de dictamine foglalkozik a conversióval a legbe-
hatóbban. Egy helyütt mintha az appositióval való kapcsolatát éppen az alkalmazott kifejezés 
is elárulná. Arról szól itt, hogy a conversio során az igéből névszót lehet képezni.68 Ugyanitt 
elmondja, hogy a noment bármely más esetre lehet változtatni, s idézzük azt a néhány szójá-
tékos, érdekes sorát, amely ezt az egész fogalmazási eljárást igen plasztikusan jellemzi: Menüs 
in incude stúdiósé cude, recude, Denique quod deceat excude. Sed ordo sit iste. Ante módos omnes 
in pectore coliige. Post hec Elige quid melius, sub quo sententia casu Auribus instillet focundius.70 

Ismét csak nem véletlen a casus szó szerepeltetése, feltehetőleg a névszó variálására vonatkozik. 
Mutassuk be, hogy a Poetria a conversio körében milyen példákon illusztrálja mondaniva

lóját. A doleo-ból például a következő variációkat hozza: Ex hoc fonté mihi manat dolor. Hinc 
mihi surgit radix vei semen vei fons vei origó doloris. Ugyanezzel a példamondattal illusztrálja 
egyébként Tommasino d'Armannino a circumlocutióra vonatkozó tanítását, bizonyítva ily mó
don az appositio és a conversio kapcsolatát. Az igéből névszót képezhetünk, ezt különböző 
esetekbe tehetjük, vagy más, hasonló jelentésű igével helyettesíthetjük. Melléknevet főnévvé 
lehet átalakítani, határozószót névszóvá stb. Geoffroi Documentum c. munkája még részlete
sebben foglalkozik a conversio különböző fogásaival, melyek sorra ismétlik az általunk jól ismert 
variációs eljárásokat. Rendkívül érdekes az a módszere, amit a variációs lehetőségek egymásba 
kapcsolódó sorozatáról ír. Azt tanítja, hogy nem szabad a fogalmazónak az első conversiónál 
megállni, hanem újabb és újabb lehetőségeket keresve kell a legalkalmasabbat kiválasztani.71 

13. Nem célunk, hogy az appositio történetét a további fejlődés során nyomon kövessük. 
Jól tudjuk, hogy a humanizmusban bekövetkező ízlésváltozás egyik alapvető jellemzője éppen 
a középkori stílustörekvések teljes elvetése volt. A humanisták többek között elvetették a 
hangsúlyon alapuló cursus tanítását is, s ennek helyére retorikai munkáikban a numerus, az 
antik metrikus próza szabályait elevenítették fel. Következett ez abból, hogy érdeklődésük az 
antik retorika teljes anyagára kiterjedt. A humanista retorika terminusai közt elvétve fel-fel 
csillan még valami a középkori hagyományokból. Giorgio Trebisonda például De compositione 
c. munkájában foglalkozik a szavak elhelyezésének kérdésével, s a szórendi változtatásra, 
szavak cserélgetésére használt commutatio kifejezése a középkorban Albericus Casinensis óta 
használatos volt. Vagy említhetnénk Leonardo Bruni-t is, aki a természetes és mesterséges 
stílusról nyilatkozva ez utóbbit az amplificatiohoz kapcsolja éppúgy, mint a középkori reto
rikatanítók. Az amplificatio azonban Bruni felfogásában az antik értelmezéssel azonosul, tehát 
már nem a formai, hanem a tartalmi fokozás célját hivatott szolgálni. 

Az appositio körében oly általánossá vált keresett szóelrendezés gondolata a retorikai kézi
könyvek közvetítésével századokon át élt még tovább, nyomait a XVII. és a XVIII. században 
is felismerhetjük. Az angol Hugh Blair kézikönyve szerint például, melyet Kis János fordítása 
közvetített a magyar irodalom számára, a „szók elforgatása" s az „erőltetett szóelhelyezés" 
még Milton prózájában is érvényesült.72 Miben foglalhatjuk össze végezetül az appositio kiala
kulására, tartalmára irányuló tájékozódásunk eredményeit? 

69 „Sed quia nomen idem facit et non sufficit ad rem, Appositis verbis aliis et acumine men-
tis, Ex hac scintilla totus superabitur ignis." FARAL, Les árts poétiques, 246. 70 Uo. 71 Egy példája erre: Ego ludo, ludus delectat animum, sua dulcedine solatur animum delec-
tatio ludorum, animi tui respiratio quaedam et solatium est jocunditas ludorum. FARAL, Les 
árts poétiques, 308. 72 BLAIR, Hugh, Rhetorikai és aesthetikai leczkéi. (Lectures on rhetoric and belles lettres.) 
Ford. KIS János. Buda 1838. 220. 
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Az ars dictaminis történetében a stílus tanítása terén a kezdetektől, Albericus Casinensis 
munkásságától a XII. és XIII. századi itáliai iskolákig egy összefüggő, közvetlen hagyomány 
körvonalait fedezhettük fel. Ezzel e témakörben a figyelmet az ars dictaminis stíluskérdésekkel 
foglalkozó tételeire irányítottuk, melyeket a kutatás eddig eléggé elhanyagolt. E tanítás foly
tonosságát azért kell hangsúlyoznunk, mert az újabb irodalomban Albericus Casinensis mun
kásságának az ars dictaminis fejlődésére gyakorolt hatását kereken tagadták.73 Dolgozatunk 
többek közt azt is bizonyítani kívánta, hogy éppen ezen a területen, tehát a prózastílus vonat
kozásában a montecassinói Albericusnak közvetlen és hosszú korszakokon át kimutatható 
hatása volt. 

Az apposite scribendi genus előírásaiban olyasvalamit ismerhettünk meg, ami az antik 
hagyományokhoz képest eredeti, önálló középkori doktrína volt. A fogalmazás keretében 
tanított variációs módszereivel már Albericus elszakadt a retorikától, a szoros értelemben vett 
retorikai forrásoktól. Ajánlott megoldásainak, fogásainak grammatikai jellegére többször is 
rámutattunk. Az a fogalmazási módszer, amit az appositio körében fejtettek ki a középkori 
stílustanítók, az antik retorika augmentumnak nevezett eljárásából indult ki, annak eredeti 
célkitűzéseit, gazdag fegyvertárát azonban figyelmen kívül hagyta. Az ad laudem et vituperatio-
nem szolgálatában kialakított díszítésmód nem az irodalmi stílusművészet szintjén, hanem apró 
kis fogásokban, iskolás módszerekben bontakozott ki. 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy mai szemmel milyen érthetetlen és különösnek tűnő 
törekvés a fogalmazás fentebb bemutatott aprólékos, részletes szabályozása. Csak úgy érthet
jük meg ezt, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy a középkorban a nyelvet és a grammatikát 
emberi alkotásnak tekintették.74 Nos, ha az emberi elme a nyelv rendszerébe, szabályainak for
málásába ilyen mértékben beleszólhatott, miért ne tarthatott volna igényt arra is, hogy a 
fogalmazás módját, a szórendet, a szóféleségek alkalmazását részletesen meghatározza? A sok
szor abszurdnak tűnő szabályozás csakis ebben a gondolatkörben válik érthetővé, racionális 
tartalmat hordozó emberi törekvéssé. 

Az ars dictaminis keretében tanított stílus a nyelvi szerkezet olyan változásához kapcsoló
dik, mely alapvetően jellemző a középkori latinra. A klasszikus latin alárendelő szerkezeteit, 
összevonásait a mellérendelt mondatok széles sora váltotta fel. Ezt az antikhoz képest lazább, 
oldottabb mondatszerkezetet hivatott összefogni a mondatparallelizmus és cursus. Mindezek 
a változások jól kapcsolhatók bizonyos korszakokhoz, időpontokhoz. így a dolgozatunkban 
vizsgált appositio-nak nevezett eljárás a XII. század közepén még nem jelentette közvetlenül 
a cursus érvényre jutását. A nagy kedvteléssel szabályozó, mindent meghatározó középkori 
elmélet csak addig hallgatott a cursusról, ameddig nem ismerte azt. Mihelyt szabályait meg
fogalmazták, ezek az elméleti munkákban is megjelentek. Dolgozatunkban igyekeztünk ki
mutatni, hogy az appositio és a cursus közé nem lehet egyszerűen egyenlőségi jelet tenni, ha a 
cursus fogalma bele is fér az appositióról olvasható általános meghatározás körébe. Ezt többek 
közt az is bizonyítja, hogy a cursus kialakulása és megszilárdulása után többé-kevésbé még 
élnek azok a szabályok, melyekkel az appositio körében megismerkedtünk. Igaz, hogy valójá
ban sorvadó tendenciát mutatnak, vagy legalábbis nem fejlődnek tovább. Fejtegetéseinkből 
az is nyilvánvaló, hogy az appositio tanítása nagy szerepet játszott a cursus kialakulásában, 
annak előkészítésében. A műprózában nagyfokú igényességet, keresettséget tett általánossá, 
a variációs módszerek révén igen sok hasznos nyelvi eszközt dolgozott ki, ami a cursus szabá
lyainak realizálásához kitűnő alapot nyújtott. Rendkívül tanulságos még egy mozzanat, mely 
elemzéseink során több alkalommal is előkerült: az ismertetett szabályok nem voltak abszolút 
érvényűek, a tanítók a szabályok ismertetésével egyidejűleg feloldást is adtak alkalmazásuk 

73 Albericus szerepének értékeléséről 1. Adalbertus Samaritanus: Praecepta dictaminum, 
1-4. 

74 Vö. THUROT, Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir ä l'histoire des 
doctrines grammaticales, 122. 
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alól. E tény súlyát akkor becsülhetjük meg igazán, ha Pio Rajnával együtt feltesszük a kérdést, 
vajon az egykorúak a cursus előírásait mennyire tartották kötelezőnek?73 Ugyanis a cursus 
vagy más stílusjegy alkalmazásának lazasága vagy szorossága szabja meg azt, hogy a kérdéses 
jelenséget mennyire lehet korszak- vagy időmeghatározónak tekinteni. Ez a téma nyomban 
átvezet egy másik módszertani problémához. Vajon az ars dictandi tanítása az irodalmi művek 
stílusában milyen mértékben érvényesült, s ezeknek az elméleti munkáknak közvetlen irodalmi 
hatását milyen mértékben lehet kimutatni? 

Erre a kérdésre azonban csak akkor kereshetjük a választ, ha az ars dictandi rendkívül gaz
dag anyagából mindazt feldolgozzuk, ami a szorosan vett stílustanításra vonatkozik. Az ars 
dictandi vizsgálata, emlékeinek feltárása korábban elsősorban a történeti kutatás céljait szol
gálta, s ezért a stíluskritikai irányú kutatásnak szerteágazó, nehezen hozzáférhető forrásokban 
kell tájékozódnia, esetenként gyűjtve össze azt, ami számára módszertanilag használható. 
Dolgozatunk egy sajátosan középkori stíluskategória s a hozzá kapcsolódó törekvések bemuta
tásával kívánta szolgálni ezt a tájékozódást. Az ars dictandi történetének első századaiból 
kíséreltük meg ismertetni azokat a fogalmazási tanításokat, melyeket a középkori dictatorok 
az appositio címszava alatt ha nem is eszmei, de legalább terminológiai egységben foglaltak 
össze. 

Sándor Durzsa 

L\APPOSITION EN TANT QUE CATÉGORIE DE STYLE MÉDIÉVALE DANS L'EN-
SEIGNEMENT DE L'ARS DICTANDI 

Au cours de l'analyse des monuments littéraires médiévaux, la critique de style s'appuye 
surtout sur les chapitres de l'enseignement de l'ars dictandi s'occupant du style. Le cercle bien 
délimitable de cette doctrine est formé par les prescriptions que les ars dictandi nées en Italie 
au milieu du XIIe siécle rangeaient sous la notion de I'apposition. Dans les régles de l'apposi-
tion, on peut reconnaítre une théorie indépendante par rapport aux traditions antiques, une 
théorie médiévale. Déjá au XIe siécle, avant l'apparition de l'ars dictandi systématique, ce 
sönt quelques fragments rhétoriques, puis l'activité d'Albericus Casinensis qui jettent les 
fondements de cette tendance de style. La méthode de rédaction développée dans le domaine 
de I'apposition prenait son point de départ du procédé de la rhétorique antique nőmmé aug-
mentum, mais, en vérité, eile cherchait ä fixer des régles minutieuses, scolaires, des prescrip
tions de caractére grammatical. Donc, en vérité, la théorie de l'ars dictandi a puisé trés peu 
dans la rhétorique antique, et ce qu'elle a pourtant puisé, eile l'a simplifié pratiquement, l'a 
employé selon ses besoins véritables. L'analyse des détails de texte, édités et inédits, prouve 
abondamment qu'on ne peut pas mettre le signe d'égalité entre I'apposition et le cursus. Les 
régles de I'apposition ne contiennent pas les prescriptions du cursus, mais il est incontestable 
que, dans un certain sens, elles ont préparé l'évolution du cursus. Dans la prose, I'apposition 
generálisait l'exigence, la recherche, et ses méthodes de Variation ont produit des moyens 
linguistiques utiles pour la réalisation du cursus aussi. 

Dans l'évolution de l'ars dictandi, dés les origines, c'est-á-dire du XIe siécle, jusqu'au XIIIe 

siécle, on peut suivre bien la trace de l'évolution de I'apposition et le changement de son con-
tenu. L'analyse de cet enseignement est d'autant plus importante qu'elle retrace la voie de la 
tradition du contenu aussi dans l'histoire jusqu'ici inconnue de l'ars dictandi. 

75 RAJNA, Per il „cursus" medievale e per Dante, 85— 86. 
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