
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Észrevételek a „P. dictus magister" értelmezéséhez 
(Anonymus hovatartozása) 

Félszázada annak, hogy Jakubovich Emil megjelentette „P. mester"-ről készített nagy 
jelentőségű tanulmányát, melyben ismertette, hogy az előző másfél század alatt milyen értel
mezései voltak a „P.dictus magister"-nek. Ennek során említette, hogy a bécsi udvari könyv
tár magyar származású őre, Kollár Ádám már 1766-ban kijelentette, hogy Anonymus „studio 
modestiae magistrum se magis dici, quam esse scripsit" — azaz szerénységből írta, hogy őt 
inkább csak mondják mesternek, minthogy valójában az volna. 140 évvel később Erdélyi 
László jelentette, hogy két magyar bencés apátot talált, aki a 13. század elején magát „dictus 
abbas"-nak nevezte. Jakubovich ebben az irányban folytatta kutatásait és bebizonyította, 
hogy Anonymus kora stílusának szerénykedő kifejezését használta, mikor nevét P. siglával 
jelölve mint „dictus magister", mint mesternek mondott P. mutatkozott be.1 

Három évtizeddel később a vonatkozó irodalom alapján Horváth János ismertette azt az 
ókortól a középkoron át figyelemmel kísérhető tipikus jelenséget, hogy az írók alkotásaik élén 
történő bemutatkozásukkor milyen szerényen nyilatkoztak személyükről, szellemi és stiláris 
képességeikről. Rámutatott arra, hogy ez a kötelező írói szerénység a l l . század közepe után 
új tápot kapott, amikor a montecassinói bencés Alberik 1075 körül megírta a magánlevelek, 
az oklevelek és egyéb irodalmi alkotások szerkesztéséről és stílusáról szóló „Breviárium de 
dictamine" című művét, melyet aztán 1120 táján tanítványa, a bolognai kanonok, Hugó 
„Rationes dictandi prosaice" címen kiadott munkája követett. S akkortájt, a XII. század elején 
ugyancsak Bolognában vagy tán Faenzában keletkezett az azonos tárgyú „Rationes dictandi" 
című könyv is. Ezek a művek aztán csakhamar ismertté váltak Nyugaton s hatásukra a XII. 
század közepe felé marToursban is megjelent egy „Ars dictaminis", az 1180-as években pedig 
Orléansban egy „Ars dictandi" című tankönyv. Természetes, hogy ezeknek a műveknek a 
szerzői nemcsak szabályokat közöltek, hanem azok megvilágítását szolgáló példákat, mintákat 
is. Hangsúlyozta Horváth, hogy bár ezen módszertani munkák ismerete igen fontos mind az 
oklevelek, mind a magánlevelek a más irodalmi alkotások helyes értelmezése szempontjából 
— annak ellenére még ma sem ismerjük őket eléggé.2 

A következőkben néhány ide tartozó kifejezésben és tartalmi mozzanatra szeretnénk fel
hívni a figyelmet abban a reményben, hogy ezek által s Jakubovich néhány téves állításának 
helyesbítésével közelebb juthatunk a „P. dictus magister" rejtélyes személyének, kulturális és 
társadalmi hovatartozásának megállapításához. 

A „dictus" jelző forrása, tartalma és alkalmazása 

Igen jónak, egészen helyesnek találjuk Kollár Ádám idézett megállapítását Anonymusról: 
„auctor . . . magistrum se magis dici, quam esse scripsit". Tudtunkkal azonban eddig még senki 
sem mutatott rá ennek a mentalitásnak, illetőleg kifejezésnek a forrására, mely meggyőződé
sünk szerint nem más, mint Szt. Benedek rendszabálya, a bencés regula.3 Bár H. Quirin nyomán 
már máskor is szóvá tettük, most is hangsúlyozzuk, hogy a középkori latin nyelvű irodalom 
sikeres tanulmányozásának egyik legfontosabb előfeltétele a Regula ismerete.4 

1 Klebelsberg-Emlékkönyv. Bp. 1925. 169-213 . 
2 Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954. 34—47. 
3 Szent Benedek regulája. (Ed. Söveges Dávid) Pannonhalma, 1948. A szövegeket a fejezet sorai szerint 

idézzük. 
4 CSÓKA J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI—XIV. században. 

Budapest, 1967. H. QUIRIN írta: „Wer die Unterlagen des Mittellateins kennenlernen will, sollte deshalb 
mit der Lektüre der Vulgata oder der Regula S. Benedicti beginnen." Pinführung in das Studium der mittel
alterlichen Geschichte. Braunschweig, 1964. 153. 
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Ott, az apátról szóló II. fejezetben olvassuk: „Abbas, qui praeesse dignusest monasterio, 
semper meminere debet, quod dicitur et nomen maioris factis implere" (1—3), azaz az apát, 
hogy méltón álljon a monostor élén, mindig gondoljon arra, hogy minek nevezik s az előljáró 
nevét tettekkel váltsa valóra. Ezt az erkölcsi feladatot aztán így részletezte: „Cum aliquis 
suscipit nomen abbatis, duplici debet doctrina suis praeesse discipulis, id est omnia bona et 
sancta factis amplius, quam verbis ostendat" (29—32), vagyis aki az apát nevét viseli, az két 
úton irányítsa tanítványait, szerzeteseit a jóra: szavaival s még inkább tetteivel. Később újra 
visszatért ezekhez a gondolatokhoz és intelmekhez: „Meminere debet semper abbas, quod est, 
meminere, quod dicitur" (83—84.) — gondoljon arra, hogy mi ő és minek (apátnak, atyának) 
mondják. Nevelői, tanítói működése során a körülményekhez alkalmazkodva mutassa a mester 
szigorú, illetőleg az atya szelíd érzületét szerzeteseivel szemben: „Abbas . . . dirum magistri, 
pium patris ostendat affectum" (62, 66—67.), a szerzetesek viszont jó lélekkel fogadják atyjuk 
figyelmeztetését: „Ausculta, o fili, praecepta magistri... et admonitionem pii patris libenter 
excipe" (Prológus, 1—3). 

A Regulának ezek az apátra, annak nem annyira szellemi, kulturális, mint inkább erkölcsi 
kvalitásaira vonatkozó kívánságai főleg akkor kerültek a figyelem előterébe, illetőleg jutottak 
irodalmi megfogalmazásra, mikor a XI—XII. században a clunyi, majd a ciszterci reform
mozgalom hatására a Regula lelkisége új virágzásra jutott és találkozott a XII. század iro
dalmi reneszánszának törekvéseivel, melyek irányítói nagyrészt a régi retorikai képzés helyébe 
lépő „Ars dictaminis", annak föntebb említett művei voltak.5 Ennek a folyamatnak a kibon
takozását és megnyilatkozási formáit a következőkben vázolhatjuk. 

Tudjuk, hogy az Egyház vezetői, a pápák és a püspökök már korábban is, szinte a középkor 
kezdete óta használtak nevük és méltóságuk jelzése mellett szerénykedő kifejezéseket, mint 
pl. a servus servorum Dei, a provisor vagy minister ecclesiae s jelzőket, mint peccator, humilis, 
licet indignus.6 

Ezt a hagyományt karolták fel és fejlesztették tovább a 12. századi apátok. Hogy csak a leg-
kiválóbbakat említsük közülük: az élete végén több, mint 1000 monostor fölött rendelkező 
Szt. Hugó clunyi apát (1049—1109) gyakran írta neve után a peccator szót, ami Abaelardnál 
(+1142) „habitu monachus, vita peccator", Szt. Bernát clairvauxi apátnál pedig (+1153) 
„fráter quidem professione monachus, conversatione peecator" formában található.7 A XII. 
század első felének két másik igen tekintélyes s bencés személyisége volt Suger St. Denis 
(+1151) és Wibald Stablo-Malmedy s Korvey apátja (+1157), kik közül az előbbi a l l . keresz
tes hadjáraton résztvevő király helyett Francia-, az utóbbi a császár nevében Németország 
ügyeit irányította, s mindegyik nevezte magát kolostora minister-ének és servus-ánák; Suger 
csak amolyan apátnak, „qualiscunque abbas"-nak, St. Denis apátjai legutolsójának s „mona
chus indignus"-nak, Wibald pedig „abbas indignus"-nak is aposztrofálta magát.8 Korának 
ugyancsak kiemelkedő egyénisége volt Cluny utolsó nagy apátja, Petrus Venerabilis (1122—56), 
aki rendszeresen használta a humilis vagy humilis et indignus abbas aláírást.9 

A következő nemzedék egyik legkimagaslóbb személyisége a bingeni bencés zárda apátnője, 
Szt. Hildegard volt, kinek az 1147—73. évekből ránk maradt, kb. 300 darabból álló levelezése 
már teljes virágzásában és változatosságában mutatja ezeknek a szerénykedő kifejezéseknek 
az alkalmazását.10 Főleg a bencés apátok és apátnők váltak ki e tekintetben. Leggyakoribb 
jelzőik és kifejezéseik voltak a licet (quamvis) indignus, a nomine, a non opere,sed nomine tenus, 
de előfordult az immeritus s az utinam merito is annak hangsúlyozására, hogy állásuk viselésére 
nem tartják magukat érdemeseknek; csak névleg apátok, apátnők anélkül, hogy tényleg meg 
tudnának felelni kötelezettségeiknek. S az is föltűnő jelenség ebben a levelezésben, hogy míg 
az apátok és az apátnők írásaiban valamilyen formában szinte mindig megtalálhatók ezek a 
szerénykedő jelzők és kifejezések, addig az érsekeknek és a püspököknek már a fele sem hasz
nálta azokat. 

A szerénykedő jelzők között számunkra természetesen a dictus föltűnése és alkalmazása a 
legérdekesebb. Jakubovich nagy örömmel talált rá a P. L. 190. kötetében Foliot Gilbert clunyi 
szerzetesből lett gloucesteri bencés apát (1139—48) levelezésére, melyben az író legalább 80 

5 Vö. St IRSAY: Histoire des universités francaises et étrangeres. Paris, 1933. I. 53, 166. 
6 A. GIRY: Manuel de Diplomatique. Paris, 1894. 334—37; L. ROCKINGER: Briefsteller und Formelbü

cher des 11. bis 14. Jahrhunderts . (Új kiadás: New York, 1961) 11; vö. HORVÄTH: i. m. 42, 44, 46. 
7 Szt. Hugó levelei MIGNE: Patrologia Latina (a következőkben P. L.) sorozat, 159. kötet; Abaelard P. L. 

178., 341.; Szt. Bernát levelezése: J . LECLERQ —RODAIS: S. Bernardi Opera. Romae, 1974. VII . Az i. szö
veg 62. 

8 Suger és Wibald országkormányzói működéséről 1. M. Manitius: Geschichte der lateinischen Li tera tur 
des Mittelalters. III . (München, 1931). 603, 289. Az előbbi levelei P. L. 186: 1366, 1380, 1440, 1438, 1374; az 
utóbbié P. L. 189: 1121, 1126, 1129, 1130, 1149, 1474. 

9 P. L. 189; Petrusnak szinte maga választotta cognomen-je volt a humilis jelző: 408. 
10 P . L. !197: 145—382; J. B. PITRA: Analecta Sacra. Tom. VIII . Nova S. Hildegardi opera. Monte Cassino, 

1882. M. SCHADER—A. FÜHRKÖTTER: Die Echtheit des Schrifttums der hl. Hildegard von Bingen. 
Beiheft zum Archiv für Kulturgeschichte. H. 6. Köln —Graz, 1956. 



alkalommal használta magával kapcsolatban a „dictus abbas" intitulációt.11 Ebből a tényből 
aztán helyesen következtette, hogy a szerénykedő dictus jelző a XII. század első felében nagy 
kedveltségnek örvendett — de helytelenül gondolta, hogy annak forrása francia földön, min
den bizonnyal a párizsi főiskolák tájékán volt. 

Ezt, az Anonymus franciaországi, párizsi tanulmányaival kapcsolatba hozott fölfogását 
Jakubovich a következőkben igyekezett megalapozni. 

A dictus jelző első alkalmazását ő annál a Foliot gloucesteri apátnál találta, aki korábban 
clunyi bencés volt, aki tehát „Franciaországban kezdte egyházi pályafutását — s Budinszky 
fölfogását magáévá téve szerinte —, Párizsban nyerte tudományos kiképeztetését." Ebben, a 
francia kultúrterületről való származás hitében csak megerősítette az az észrevétele, hogy a 
különböző formulás könyvek között a XII. század vége felé szerkesztett orléansi „Ars dictandi" 
volt az első, mely a náluknál előkelőbb személyekkel való levelezésben az apátok számára elő
írta a „dictus abbas" használatát.12 

Jakubovich ezen érvelésével szemben mi egyáltalán nem látjuk igazoltnak a dictus jelző 
franciaországi származását. Ami ugyanis Foliot esetét illeti, nem tudjuk, hogy gyermek vagy 
ifjú korában került-e a clunyi bencések közé. Ám ha gyermekként jutott oda, akkor biztos, 
hogy ott és nem valamelyik káptalani iskolában végezte tanulmányait. De az sem nagyon 
valószínű, hogy már mint képzett, iskoláit végzett ifjú lépett volna be Clunybe, hisz 30 éves 
korában már apát lett, korábban pedig már mint clunyi, majd mint abbévillei perjel tevékeny
kedett s így alig juthatott idő számára behatóbb humanista tanulmányokra.13 

S még inkább ellene mond a franciaországi, a párizsi eredeztetésnek az a körülmény, hogy 
az ottani leghíresebb mesterek, mint Petrus Abaelardus (+1142), Petrus Lombardus, a későbbi 
párizsi püspök (+1164) s a hosszú éveken át ott tanult, végül Chartres püspökévé lett Johannes 
Salisburyensis (+1180), levelezésükben sohase használták a dictus jelzőt. S az orléansi „Ars 
dictandi" előírása sem bizonyít a dictus szerénykedő jelző franciaországi eredete mellett, mert 
az — miként a következőkben is látni fogjuk — a már évtizedek óta kialakult gyakorlatot 
szentesítette, azt kodifikálta. 

Jakubovich fölfogásával, a francia vagy a párizsi származtatással szemben utalunk arra, 
hogy mi a német teológiai irodalom tán legkiválóbb XII. századi képviselőjénél, a bencés 
Rupert deutzi apátnál találkoztunk először a „dictus abbas" kifejezéssel.14 ö viszont önérzete
sen vallotta, hogy sohasem járt francia iskolába, hanem kolostorában szerezte irodalmi és hit
tudományi kultúráját.15 A XV. század végén még ismerték az „Epistolarum liber"-jét, leveles 
könyvét, mely azonban a mi korunkra már elveszett.16 Bizonyításunk szerint az esztergomi 
főszékesegyházi könyvtár Ms III. 184. jelzetű kódexében mégis fönnmaradt egy levele, mely 
az „Ars dictaminis" tanításánál mintaként szerepelt s az 1120/21. évekből származott. S ebben 
a levélben Rupert már „dictus abbas"-nak titulálta magát.17 Ez a tény annál inkább jelentős 
számunkra, mert Rupert módszer és fölfogás tekintetében is sokszor szembe került kora leg
híresebb francia tudósaival, a székesegyházi iskolák neves mestereivel, a laoni Anzelmmai 
(+1117) és a champeaux-i Vilmossal, a későbbi chaloni püspökkel (+1121).18 

De ebben a vonatkozásban is utalhatunk aztán a már említett német apátnő, Szt. Hilde
gard zömmel német levelező társaira, akik Foliot Gilberttel szinte egy időben, de az orléansi 
„Ars dictandi" szerzőjénél évtizedekkel korábban alkalmazták a dictus jelzőt. 

S ezeknek a Hildegard-féle leveleknek az olvasása közben még egy fontos mozzanat tűnt 
a szemünkbe: a bencés apátok és apátnők gyakran, az érsekek és püspökök viszont alig hasz
nálták a szerénykedő dictus szót. Véleményünk szerint a főpapok közül inkább csak azok írták 
magukat „dictus"-oknak, akik bencés apátságokkal, azok kultúrájával és mentalitásával 
szorosabb kapcsolatban állottak. Ilyennek tartjuk a már említett Suger apáttal levelező bor
deaux-i püspököt, Gaufredust és Ulgeriust, kik közül az előbbi mindig „dictus episcopus"-
nak, az utóbbi pedig „licet indigne dictus episcopus"-nak titulálta magát, s azt a Henrik reimsi 
érseket, aki szinte állandóan a „dictus archiepiscopus" megjelölését alkalmazta magára.19 

Fölfogásunkat, mely szerint a dictus szerénykedő jelző igazában az apátok és nem a püspökök 
és érsekek nevének és címének volt protokolláris járuléka, maga Foliot Gilbert is bizonyítja. 

1 1 1 . m. 187. 
1 8 1 . m. 187. 192 és HORVÁTH: i. m. 43., 46. 
13 Foliot életére 1. D. KNOWLES: The Monastic Order in England. Cambridge, 1950 .284-86 , 293sköv . 
14 L. CSÓKA: Ein unbekannter Brief des Abtes Rupert von Deutz. Studien und Mitteilungen zur Geschichte 

des Benediktiner Ordens. Ottobeuren. 1973. 383 — 93. 
15 P. L. 168: 1603, 170: 480. 
» Johannes TRITHEMIUS: De viris illustribus; idézve P . L. 167: 6 2 - 6 3 . 
17 I. m. 383. 
18 Rupert kissé gunyorosan emlegette őket: „Magistri magni et praeceptores nominatissimi, praeclara 

totius Franciáé l u m i n a . . . O magistri temporibus nostris inclyti, Wilhelmus, Cathalaunensis pontifex et An-
selme, Laudunensis lucifer. . . " P. L. 170: 483., 437. 

» P. L. 186: 1359., 1369., 1392., 1412., 1348., 196:, 1568., 1569., 1571., 1573. 
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ő mint gloucesteri apát (1139—48) majdnem mindig „dicius abbas"-ként írta alá nevét; 
heresfordi püspök korában (1148—61) már csak néhányszor, londoni püspöksége idején (1161— 
80) pedig egyszer sem nevezte magát „dicius episcopus"-nak. De éppen így hiába kerestük a 
dictus jelzőt Salisburyi János egykori főnökének és Foliot főpaptársának, Becket Tamás 
canterburyi érseknek (+1170) a levelezésében is, noha Henrik stratfordi és Vilmos readingi 
apát is Beckethez írt levelében használta azt.20 így érthető a többször említett orléansi tan
könyvíró eljárása, aki nem az érsekek és a püspökök, hanem az apátok számára írta elő a náluk
nál előkelőbb egyénekkel való levelezésükben a dicius jelző kötelező használatát.21 

A mondottakból látható tehát, hogy a Szt. Benedek regulájára visszavezetett dictus jelző 
a XII. század eleje óta a bencés, majd később, főleg a XIII. században az ugyanazt a regulát 
használó ciszterci apátok és apátnők levelezésében honosodott meg22 — amit aztán csekélyebb 
mértékben a püspökök és az érsekek s szórványosan egyes kanonokrendi (ágostonos és premont
rei) apátok is alkalmaztak magukra. De azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ezt a szerénykedő 
formulát mindig csak tényleges állásukkal kapcsolatban használták az illető tisztségviselők. 

A „magister" szó különböző értelme és alkalmazása 

A magister szó a XII. század első felében általában tanítót, iskolamestert jelentett, aki több
kevesebb tanítványát a tudomány alacsonyabb-magasabb fokú ismeretére oktatta. így 
szerepelt 1146-ban két pannonhalmi oklevélben is László herceg tanítója, „Petrus magister 
ducis Laislai".223 Hajnal István szerint a magisterek a XII. század utolsó negyedéig igen rit
kák voltak; inkább csak tudós, képzett férfiakat hívtak magistereknek.23 Ilyenekre gondolha
tott a bolognai Hugó, amikor a „Rationes dictandi prosaice" című művében az ő számukra is 
írt elő kötelező szerénykedő formulát: „Licet indignus, solo nomine magister suis scolaribus."24 

Ugyanígy értelmezzük Foliot Gilbert „Hienardo sacristae ecclesiae Sancti David et magistro 
Joanni" címzésű levelét is, ahol Hienard a templom, János pedig az iskola működését irányí
totta.25 A deutzi Rupert a már említett laoni Anzelmet és tanítványát, majd társát, cham-
peaux-i Vilmost, kora leghíresebb francia tudós tanítóit nevezte magistereknek. Egyik későbbi 
utódjuk volt az az Odó párizsi mester, aki Szt. Hildegardnak 1147—48 körül így mutatkozott 
be: „Parisiensis humilis et indignus magister nomine et loco, quo fungitur"; az utrechti mester 
ezt írta neki: „Qualis, quantus, quomodo, unde sim, scilicet H. magister deTraiecto indignus." 
Ugyancsak levelezett vele a kölni érsekség iskolamestere is: „T . . . ecclesiae, quae est in Colonia, 
dictus decanus, primus magister scholarum . . . dominae Hildegardi."26 

Tanulmányunk elején rámutattunk már arra, hogy a bencés regula a monostor vezetőjét 
nemcsak apátnak, hanem többször magister-nek is nevezte, mert legfőbb föladatát abban jelölte 
meg, hogy szerzeteseit nevelje, szavával és példájával a jóra tanítsa. Korunk irodalmában nem 
találtuk ugyan annak nyomát, hogy az apátok magukat magistereknek nevezték volna, de 
annál gyakrabban láttuk azt az apátnők leveleiben. Egészen föltűnő, hogy Szt. Hildegardot 
levelező társai tán sohasem címezték apátnőnek. Megszólítása szinte kivétel nélkül magistra, 
domina, mater volt. A legjellemzőbb eset ebben a tekintetben az, melyben Jakubovich a „P. 
dictus magister tökéletes mását" vélte megtalálni: „Hildegardi magistrae sponsarum Christi 
— T. dicta magistra sororum Anturnacensium". Az egyezés azonban mégsem tökéletes, mert 
a magister ott inkább iskolamestert, a magistra pedig nyilvánvalóan Tengswich andernachi 
apátnőt jelentette, aki nem a gyermekeket vagy a tanuló ifjúságot oktatta, hanem az apácákat 
nevelte és vezette.27 Ugyanebben az értelemben használta a szót Petrus Venerabilis clunyi apát 
is a híres Heloise-hoz írt levelében: „Heloisae ancillarum Dei ductrici ac magistrae fráter 
Petrus."28 

A magister szónak ismét egy másik, sajátos jelentése kezdett kialakulni a XII. század vége 
felé, amikor fejlődésnek indult az egyetemek, elsősorban a párizsi egyetem szervezete s meg
szilárdult a működése. A század utolsó negyedében már mind többen lettek olyan — szinte 

20 P . L. 190: 686., 688. 
21 JAKUBOVICH: i. m. 192; ROCKINGER: i. m. 106: Si abbas scribat, sic debet formare salutationem:. . . 

dictus abbas salutem et orationem. 
2 2 GIRY: i. m. 343; ROCKINGER: i. m. 718. 
22a ERDÉLYI L. —SÖRÖS P. : A pannonhalmi Szt. Benedek-rend története (a következőkben PRT) . I . 

598., 599. 
23 írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Budapest, 1921. 78. 
21 JAKUBOVICH: i. m. 196; ROCKINGER: i. m. 63. 
25 P. L. 190: 794. 
26 p_ L_ 197; 351 • 346 347- 258. 
" JAKUBOVICH: i. m. 1 9 3 - 9 5 ; P. L. 197: 336; A. FÜHRKÖTTER: Hildegard von Bingen: Briefwechsel. 

Salzburg, 1965. 2 0 0 - 2 0 4 . 
28 P . L. 189: 428. 
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kivétel nélkül — világi papok, kanonokok, klerikusok, akik az előírt éveken át folytatták 
egyetemi tanulmányaikat s azokat sikeres vizsgákkal fejezték be. Ezek aztán az egyetemtől 
megkapták a magisteri címet és jelleget, vagyis azt a jogot, hogy azon a karon, melyen magis-
terré avatták őket, előadásokat tarthattak. 

Az így promoveált, hatalmas többségében artista magistereknek azonban csak kis része ma
radt meg az egyetem keretében mint annak tanára; túlnyomó hányada hamarosan elhagyta 
Párizst s visszatért hazájába. Ott aztán magisteri címét megtartva és önérzettel használva 
a király vagy más, tisztségviselő főúr (nádor, országbíró stb.) udvarában, illetőleg egyházfő 
(érsek, püspök) aulájában vagy káptalanjában helyezkedett el s ott adminisztratív, értelmiségi, 
írásbeli föladatokat látott el, míg végül is — legalább részben — főpapi méltóságra jutott.29 

Ilyen volt a helyzet magyar vonatkozásban is. Tudjuk, hogy 1183-ban az esztergomi káp
talannak 3,1198-ban, 1204-ben, 1210-ben újabb tagja, 1222-ben II. András királynak 2, a 
kalocsai érseknek 1 klerikusa, 1228-ban a zágrábi püspöknek a kancellárja viselte a magisteri 
címet.30 

Mivel pedig ezt a magisteri címet jól megszolgált, kiérdemelt tudományos distinkciónak 
tekintették, mellyel nem járt felelősségteljes állás, nem is viselték mellette a szerénykedő „dictus" 
jelzőt. így látjuk ezt a magyar királyi kancellária világi pap vezetőinél is, kik Katapántól 
kezdve, 1192 óta következetesen jelezték az általuk aláírt okleveleken egyetemi végzettségü
ket. Jellemző, hogy Katapán még egri püspök korában, 1198-ban is használta magisteri cí
mét. S ugyanígy jártak el az őt követő Tamás (1209—16), Ugrin (1217—19), István (1224—25) 
s az utánuk következő magister-kancellárok is.31 

Hajnal Istvánnal tehát mi is valljuk, hogy a XII. század utolsó negyede óta az egyetemek 
által adományozott magisteri cím elterjedése európai jelenséggé lett, mely keleten ugyanazon 
időtájt jelentkezett, mint nyugaton. Ezt bizonyítja az 1183-ban szereplő 3 esztergomi magister-
kanonok s az ugyanakkor Párizsban tanuló 3 magyar klerikus esete is.32 

De ugyanezt mondhatjuk a szerénykedő kifejezések elterjedéséről is. A Szt. Hildegardhoz 
forduló Dániel prágai püspök, Martirius és Bánfi Lukács esztergomi érsekek a XII. század 
közepén éppen olyan formulát használtak, mint a német és francia főpapok: „H. gratia Dei 
Pragensis minister inutilis et episcopus, licet indignus" — „Ego Martirius . . . stigranensis 
(sic) ecclesiae qualiscumque minister" (1156) — „L. B. Strigoniensis ecclesiae vocatus electus 
qualiscumque . . . " (1158).33 A mainzi prépost intitulációjának, a „H. praepositus et peccator 
sordidus"-nak megfelelőjét az akkortájt (1152) Pannonhalmán készített Margit-féle oklevél
ben találhatjuk meg: „Ego Margaretha viciorum macula mulier sordida" formában.34 

Annak, hogy a dictus-\elzős kifejezéssel Magyarországon először csak a XIII. század elejé
nek bencés apátjai oklevelében találkozunk: „Ego R. dictus abbas de Tota" (1221) és „Ego 
Uros dictus abban Sacti Martini . . . licet indignus" (1226) alakban,35 azzal adjuk magyarázatát, 
hogy a XII. századból nem maradt fönn olyan magánlevelünk vagy egyes számú első személy
ben fogalmazott oklevelünk, melyben valamelyik bencés apát a szerénykedő „dictus abbas" 
megjelölést használta vagy használhatta volna. De általánosabb ismeretére és alkalmazására 
következtethetünk abból, hogy az első alkalommal is egy közéleti és kulturális szempontból 
egyaránt jelentéktelen — a tatai — bencés apátság oklevelében találkozunk vele. 

Ezek után visszatérünk Jakubovich Anonymus-problémájára s néhány vele kapcsolatos 
nyilatkozatára. 

Örömmel állapította meg Jakubovich, hogy a bolognai Hugó idézett művében „betűrő 
betűre több ízben is ismételve" találta meg Anonymus prológusának egyes kifejezéseit.3 

Ámde ezek között éppen a legkritikusabb szó, a dictus hiányzik. 
De megtalálta azt a Foliot-féle levelekben és az orléansi szerző „Ars dictandi"-jában s ezek 

alapján állította, hogy „kétségtelen, hogy Béla király Névtelen Jegyzője a saját korabeli, 
hogy úgy mondjuk, a divatos franciaországi kifejezést alkalmazta, midőn Gesta-ját a 'P.dictus 
magister' szavakkal kezdte". Ezt, az oly fontosnak tartott megállapítását később még ki
fejezettebben hangoztatta: „A dictus-os szerkezet XII. századi francia eredetének kimutatásá-

23 A magister szónak ilyen és , , tanító" jelentéséről, az ar t is ta magisterek nagy számáról, az állami és egy 
házi közigazgatásban játszott szerepéről 1. I. HAJNAL: L' enseignement de 1' écriture aux universités mediéva 
les. Bp. 1959. 191—93. 91. 

30 KOLLÁNYI F.: 'Esztergomi kanonokok 1100—1900. Esztergom, 1900. 1—2. F. KNAUZ: Monumenta 
ecclesiae Strigoniensis. Strigonii. I. 1874. 128—29., 155., 171., 196; MÁLYUSZ E.: Egyházi társadalom a 
középkori Magyarországon. Bp. 1971. 54—58. 

31 Vö. SZENTPÉTERY I.: Az Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp. I. (1923) 172., 173. sz. 
és a jelzett évek okleveleinek ott látható adatait . 

32 HAJNAL L: írástörténet 79., 80; KOLLÁNYI: i. h. 
33 P. L. 197; FÜHRKÖTTER: i. m. 60; KNAUZ: i. m. 107., 115. 
34 P. L. 197: 311; PRT I. 601. 
3 5 P R T XII . /B. 201; I. 680. 
36 I. m. 195. 
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val egy új, erős bizonyítékkal járultunk annak igazolásához is, hogy (Anonymus) tanulmányait 
Párizsban végezte."37 Mi azonban a „dictus abbas" első használatát a német deutzi apátnál, 
Rupertnál találtuk meg s Foliot is angol, gloucesteri apát korában használta azt. így tehát 
nem lehet a ,,dictus"-jelző alkalmazását Franciaországból származtatni s nem lehet azt Ano
nymus franciaországi vagy párizsi iskolázottsága bizonyítására hasznosítani. 

Továbbá abban is hibáztatjuk Jakubovich eljárását, hogy bár a dictus-jelző lelőhelyeit 
Foliot Gilbert bencés apát és Szent Hildegard bencés apátnő levelezésében födözte föl, annak 
bencés eredetét és kapcsolatát nem tudatosította, nem hangsúlyozta. Ezzel szemben csak azt 
írta, hogy a dictus-os szerkezetet, ezt „a XII. század második felében Franciaországban igen 
gyakori — mint láttuk —, csaknem kizárólagosan egyháziak címei mellett alkalmazott, alá-
zatoskodó kifejezést a következő században kisajátították a ciszterciták és a rendjükből szár
mazó trappisták apátjai.38 

Végül abban sem osztjuk Jakubovich véleményét, hogy a „dictus magister" kifejezést azért 
nem találjuk a kor levelezésében, mert a középkori leveles könyvek összegyűjtői a „szerény 
magisterek igénytelen írásait kiselejtezték".39 Vele szemben mi természetesnek tartjuk, hogy a 
„külvilág"-gal a kolostori társadalom vezetői, az apátok és az apátnők tartották a kapcsolatot. 
Amikor azonban akár munkakörük, akár irodalmi alkotásaik révén mások, így az iskola
mesterek is valamiképpen önállósultak, akkor ők is megjelentek a levelezők között, miként 
már föntebb is láthattuk. De a többször említett Wibald apát is mintha csak a mi Anonymu-
sunknak, „magistro, regiae curiae notario" címezte volna egyik, a XII. század közepe táján 
írt levelét.40 Egy-két évtizeddel később a római egyház egyik ügyvivője, advocatusa, az egyéb
ként ismeretlen „magister Vivianus", majd „Vivianus utcuncque magister" levelezett Becket 
Tamás canterburyi érsekkel.41 S ezek a magisterek meg azelőtt szerepeltek, mielőtt a párizsi 
egyetem osztogatni kezdte végzett hallgatóinak a magisteri címet és jelleget. 

A „P dictus magister" értelmezésével kapcsolatos észrevételeinket abban foglaljuk össze, 
hogy a szerénykedő dictus jelző eredete a bencés regulára vezetendő vissza, mely jelzőnek az 
alkalmazása a XII. század elején tűnt föl s a század közepére bontakozott ki — főleg a bencés 
apátok és apátnők levelezésében. Továbbá azt is valljuk, hogy a mi Anonymusunk mint dictus 
magister nem lehetett olyan személy, aki valamelyik francia, pl. a párizsi egyetemen szerezte 
magisteri címét és minősítését, mert az nem használta volna a szerénykedő dictus jelzőt, ő* 
minden bizonnyal olyan tényleges iskolamester volt, aki kora bencés színezetű, szerénykedő 
stílusát követve mondotta magát magisteri állására méltatlannak. 

A „P dictus magister ac quondam boné memorie gloriosissimi Bele regis Hungáriáé nótárius" 
bemutatkozást a mondottak alapján mi tehát úgy értelmezzük, hogy Anonymus egykor a jó 
emlékezetű Bélának, Magyarország dicsőséges királyának volt a jegyzője, müve készítésekor 
pedig valamelyik neves, minden bizonnyal a pannonhalmi iskola mestereként működött. 

Ehhez az állításunkhoz szabadjon még néhány magyarázó megjegyzést fűznünk, illetőleg 
olyan, másoktól származó tanulmányok eredményére hivatkoznunk, melyek mostani és már 
korábban is kifejezett fölfogásunkat más oldalról világítják meg és támasztják alá. 

Anonymus és Pannonhalma kapcsolata 

Mályusz Elemér az „Egyházi társadalom a középkori Magyarországon címmel 1971-ben 
megjelent művében a bencések, főleg a pannonhalmiak kultúrájáról és tevékenységéről többek 
között ezeket írta: „Közismert, hogy a bencés rendnek kiváló érdemei voltak az egyházi mű
veltség meghonosításában és kifejlesztésében. A tatárjárás előtt az irányítás nálunk az ő 
kezében v o l t . . . A pannonhalmi monostor könyvtára a XI. században a magyar viszonyokhoz 
képest csodálatos gazdagságú . . . A bencések azonban nemcsak elhozták kódexeiket, hanem 
új, önálló műveket is írtak . . . A nagyobb bencés konventek hiteles helyek lettek, ily módon 
bekapcsolódva messzibb vidékek jogi és közigazgatási életébe . . . az oklevelek tömegét állí
tották k i . . . Az ő elfoglaltságuk arra is ösztönözhet, h o g y . . . az iskolára különös gondot 
fordítsanak.42 

Ami a pannonhalmi iskolát illeti, kétségtelen, hogy a XI—XII. században annak tagjai 
írták Zoerard András, aztán a magyar szentek: István, Gellért, Imre legendáit, melyek stílu-

37 I. h. 192., 195. 
38 I. h. 192. A ciszterci rendből kiszakadt trappista kongregáció itteni említése GIRYtől (i. m. 344) származó 

elírás. A trappista ciszterci konvent ugyan a 12., a belőle kibontakozó trappista reformkongregáció azonban csak 
a 17. században alakult meg. 

38 I. h. 193. 
10 P L. 189: 1393. 
11 P. L. 190: 690., 691. 
4 2 1 . m. 243. 
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sáról Horváth János a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott az „Árpád-kori latinnyelvű iro
dalmunk stílusproblémái" című könyvében.43 Már az első magyar írónk, az első ismert pannon
halmi „puer scholasticus", illetőleg műve „jeleskedik stilisztikai ékességekben,... ami bi
zonyság arra, hogy már I. István idejében rendelkeznünk kellett olyan iskolákkal, ahol az 
oktatásban az írni—olvasni tudás elemein kívül a művészi stílus eszközeinek és követelményei
nek ismerete is helyet kaphatott."44 

Történetírásunk megindulásával és kibontakozásával kapcsolatban alaptétele volt Mátyusz 
Elemérnek, hogy azt ott művelték, ahol a legtöbb és a legjobb okleveleket írták. A XII. szá
zadi Magyarországon ebben a tekintetben mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban 
II. Géza kora vezetett. Stiláris szempontból okleveleinket is Horváth János vizsgálta meg 
föntebb említett könyvében. Ott olvashatjuk, hogy II. Géza „mintegy 30 oklevele közül mind
össze 4 olyant találunk, melyben a rímes fogalmazásra való törekvés megállapítható" — s 
közülük 3 pannonhalmi eredetű! III. István alatt már visszaesés látható stiláris tekintetben, 
III. Béla uralkodása első felének oklevelei pedig nemegyszer kezdetlegesebbek, mint a l l . 
Géza és III. István koriak. III. Béla uralkodása második felében Horváth már határozott 
törekvést vett észre a ritmikus próza alkalmazására.45 Anonymus stílusát vizsgálva viszont 
arra a megállapításra jutott, hogy a verssel kevert próza, a prosimetrum volt a XII. század 
divatos műformája s nem egy XII. századi író a század elején dolgozó stílustanító, a bolognai 
Hugó útmutatása szerint szólaltatta meg ezt a műformát. E szerzők között van P. mester is, 
aki a rímes próza követelményeinek szempontjából fényesen tett eleget Hugó előírásainak — a 
ritmikus prózát azonban még súlyosabb mondanivalói számára sem törekedett megszólal
tatni.46 

Anonymus és a XII. századi okleveleink stílusának ezen vizsgálata alapján tehát úgy lát
szik, hogy Anonymus / / . Géza korának stílusvilágában élt és dolgozott, amikor Pannonhalmán 
írták a legszebb és viszonylag a legtöbb oklevelet. II. Géza uralkodása idejéből ránk maradt kb. 
30 királyi oklevél közül 9 Pannonhalmán készült s ezek között a 3 legjobb is onnét származott. 

Hasonló eredményre vezetett a korán elhunyt német filológus. Heilig Konrád nyomozása 
is, melynek során a legapróbb részletekig, különböző szempontok szerint szételemezte Anony
mus szövegét s azt összehasonlította az 1118 és 1210 között kiadott kancelláriai vagy királyi 
okleveleink szóhasználatával, kifejezéseivel és mondatszerkezeteivel. A „Wer war der Anonyme 
Notar?" címen 1932-ben a bécsi magyar történetkutató intézet évkönyvében megjelent tanul
mányában leszögezte meggyőződését, mely szerint Anonymus írói működése az 1153/56-os 
évek tájára teendő.47 Noha a gesta-írót Barnabás királyi nótárius, majd kancellár személyében 
jelölte meg, mely fölfogása több okból is általános elutasításra talált — azt is vallotta, hogy a 
szerző kapcsolatban állott Pannonhalmával: „Hier sei mit allem Vorbehalt die Vermutung 
ausgesprochen, dass er mit Pannonhalma etwas zu tuen hat."48 

Heiling az egyik legfontosabb megegyezést Anonymus és a pannonhalmi oklevelek szövegei 
között a „hie et in evum" kifejezésben látta, mellyel Anonymus műve legszubjektívebb, leg
egyénibb részét, a Prológust zárta, amely kifejezés csupán a 1146. évi Színes-féle oklevélben 
található.49 Váczy Péter viszont ugyanezen Prológus kezdő szavainak, a talányos ,,P dictus 
magister"-nek megfelelését emelte ki az 1126. évi pannonhalmi oklevél „ego Uros dictus 
abbas" intitulatiojával. 

Váczy Péter „Középkori kútfőink kritikus kérdései" című 1974-ben megjelent gyűjteményes 
kötetben foglalkozott „Anonymus és kora" problémájával, főleg Anonymus és egyes pannon
halmi oklevelek kapcsolatával.50 Kiinduló pontja Anonymus 50. fejezetének Pannonhalmára 
vonatkozó részlete volt: „Árpád vezér és vitézei Szent Márton hegye mellett tábort ütöttek s 
mind maguk, mind állataik ittak Szabária forrásából. Majd mikor a hegyre fölhágtak, Pannónia 
földjének szépségét látva fölötte örvendenek." 

Szent Márton születési helyének és élete egyes mozzanatainak Pannonhalmával való kap
csolatba hozása révén hangsúlyozta Váczy Anonymus pannonhalmi érdekeltségét, melyet a 
Gesta Hungarorum szövegében ismételten megállapíthatónak tartott. Ennek következtében 
írta, hogy „Anonymus nemcsak ismerte, hanem szívvel-lélekkel magáévá tette (a pannonhalmi 
bencések) Szent Márton-hagyományát", amikor Pannonhalmát „Szent Márton hegyének 
nevezte, amivel egy szóba sűrítette a monda lényegét", mely szerint Szent Márton születési 
helye a Pannonhalma közelében fekvő Sabaria Sicca volt s onnét járt föl a hegyre imádkozni, 
melyet azért később „Szent hegy"-nek neveztek. Aztán így folytatta: „A gesta-író elkötelezett-

18 I. m. 148., 181., 157. 
" I. m. 132. 
45 I. m. 88., 9 0 - 9 2 . 
40 I. m. 198., 203., 238. 
" I. m. 3 2 - 3 3 . 
48 I. m. 60., 58. 
" I. m. 34. P R T I. 598. 
50 I. m. 13—37. 
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sége Pannonhalma igaza mellett abban is kifejezésre jutott, hogy a másik Sabariát, az ókor1 

várost (a mai Szombathelyt) meg sem említette s ugyaníly haragot tartott a győri püspökkel, 
aki nem jó szemmel nézte az archiabbas (a főapát) püspöknek beillő jogkörét, ha t a lmá t . . . 
Hasonlóképpen feszült volt a viszony Uros apát és János esztergomi érsek között." így válik 
érthetővé, hogy Anonymus miért nem szerepeltette művében Esztergomot, mint ahogyan nem 
említette meg Győrt sem.51 

A mondottakból látható, hogy Heilig stiláris, frazeológiai, Váczy pedig tárgyi vonatkozások 
miatt gondolt arra, hogy Anonymusnak élénk, eleven kapcsolata volt Pannonhalmával — 
— de azért Pannonhalmához való tartozását egyikük sem állította. Abban viszont lényegesen 
különbözött fölfogásuk, hogy Heilig IL, Váczy pedig III. Béla nótáriusának tartotta Anony-
must. 

Ezt a meggyőződését indokolta Váczy akkor is, amikor idézett tanulmányában megálla
pította, hogy Pannonhalmának Anonymusnál szereplő neve, a „iuxta montem Sancti Martini" 
csupán 3 egymással szoros összefüggésben álló, talán egy személy által 1223 körül fogalmazott 
pannonhalmi és 1226-ban kiadott 2 nádori oklevélen található „de monte Sancti Martini in 
Pannónia", illetőleg „de monte Sancti Martini" formában. Ebből aztán arra következtetett, 
hogy Anonymus ezen időtájt írta művét, a Gesta Hungarorumot.52 

Mi azonban ezt a gondolatmenetet nem látjuk ennyire egyszerűnek s a következtetést sem 
olyan meggyőzőnek. Azt a fölfogást ugyan mi is helyesnek tartjuk, hogy Anonymus Pannon
halma, az apátság kedvéért írta, hogy a honfoglalók fölmentek Szent Márton hegyére s onnét 
széttekintve gyönyörködtek a vidék szépségén — azt azonban, hogy Anonymus ezt az 1220-as 
években írta volna, nem látjuk eléggé indokolva. Anonymus ugyanis ismerte a XI. századi 
Szent István-legendákat, melyek teljes határozottsággal és meggyőződéssel beszéltek arról, 
hogy Szent Márton az ősi római telepen, Sabariában, illetőleg Pannóniában született, ott volt a 
fundusa s a fölötte emelkedő hegyre járt föl imádkozni, ahol aztán századok múltán is élénken 
élt kultusza.53 Ott minden: a hegy, a Szent István által létesített bencés monostor, apátság, 
templom, káptalan, kollégium Szent Mártoné volt, az ő tiszteletét szolgálta. Szent István és 
mások neki tettek fogadalmat és juttattak adományokat.54 Ám Anonymus a honfoglalás le
írásában — helyes történeti érzékkel — még csak Szent Márton hegyéről szólt, mely alatt tábort 
ütöttek, aztán föl is mentek a hegyre, „montem ascendentes" Árpád vezér és vitézei. A 3 
pannonhalmi és a 2 nádori oklevél viszont már a monostorról beszélt, amikor Orost — talán 
éppen Anonymus hatására — Szent Márton-hegyi apátnak mondotta. Ebből az egy formális 
egyezésből, amikor még hozzá a kifejezés más vonatkozásban más tartalmat is jelöl, aligha 
lehet oly fontos, döntő érvet kovácsolni Anonymus működési idejére . . . 

A mondottakat összefoglalva úgy véljük, hogy Anonymusnak, a „P dictus magister"-nek 
kétségtelenül kapcsolata volt Pannonhalmával, sőt mint annak iskolamestere, konventjéhez is 
tartozott. Azt a kérdést azonban, hogy a „Bele regis nótárius" kinek: / / . vagy III. Bélának 
volt-e jegyzője, már nem lehet ilyen egyértelműen eldönteni. A Gesta Hungarorum nyelvezete és 
stílusa ugyanis sokkal inkább II. Béla jegyzőjére utal, egyes tárgyi vonatkozásai viszont III. 
Béla korára, illetőleg az azt követő időre engednek következtetni.55 

Csóka J. Lajoc 

A magyar Simplicissimus és a XVII. századi német útirajz-irodalom 
1683-ban, valószínűleg Nürnbergben, megjelent egy Ungarischer oder Dccianischer Simpli

cissimus című útleírás jellegű kalandregény. A szerző nevét a címlap nem tünteti fel. A könyv 
a német olvasót útleírás ürügyén érdekfeszítő kalandokkal szórakoztatja. Ezek a kalandok, 
a cím és maga a téma is minden részletükben utalnak és emlékeztetnek Grimmelshausen 1668-
ban írt Simplicissimus című regényére, amely a német barokk és egyben a világirodalom egyik 
kiemelkedő és ma is rendkívül népszerű alkotása. A magyar Simplicissimus breslaui születésű, 
ifjúkorában nyakába veszi a világot és eljut Magyarországra. Bejárja a Felvidéket és Erdélyt, 
valamint a törökök megszállta Eger városát. Innen Konstantinápolyba, vagyis a török fő
városba utazik; törökországi kalandjairól azonban már e könyvnek folytatása, a Türkischer 
Vagant szól. Az irodalomtörténészek számára az első és legfontosabb kérdés természetesen az 
volt: ki lehet ez a Simplicissimus, ki a szerző, és vajon valóban járt-e Magyarországon vagy 
kalandjai csak a szerzői képzelet játékai. A szerzőségi kérdést, úgy tűnik, néhány látszólagos 
ellentmondás ellenére sikerült megoldani. Az irodalomkutatók itthon és külföldön is ma már 
Hans Joachim Moser feltételezését fogadják el: szerinte a szerző Daniel Speer német barokk 
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