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nMKOVICS PÁL 

A .PÉCSI EGYETEMI BESZÉDEK" SZELLEMI HÁTTERE* 

„Chartres-i Bernát azt mondta, hogy mi mint 
törpék az óriások vállára telepszünk, hogy többet 
és messzebbre lássunk náluk, éppen hogy nem 
látásunk élessége vagy testi adottságaink kiválósága 
folytán, hanem mivel az óriások nagysága emel 
magasra minket." (Johannes Saresberiensis: Meta-
logicusIII, 4)1 . 

1977 márciusában azt a megbízást kaptam Klaniczay Tibortól, hogy vegyek részt a Pécsi Egyetemi 
Beszédek címen ismert prédikációgyűjtemény kritikai kiadásában. Mint ismeretes, ez a 199 darabból 
álló latin nyelvű gyűjtemény egy kb. a XIV. és XV. század fordulóján másolt papírkódexben maradt 
ránk, amely ma a müncheni Staatsbibliothek kézirattárában van. (Clm 22363b)2 

Elsó'dleges feladatom a gyűjteményben szereplő' mintegy 1500 auktor-idézet azonosítása volt. A 
munkához rendelkezésemre állt a Petrovich Ede készítette átírás kb. 600 oldalas kézirata, valamint a 
szöveg teljes, az eredetivel majdnem azonos méretű fotómásolata, amely szintén Petrovich Ede 
személyes tulajdona. A szerző annak idején, amikor a kiadatás gondolata felmerült, megkérte Pirnát 
Antalt, hogy a szöveget valaki nézze át paleográfiai szempontból is és a bizonytalan olvasatokat 
egyértelműsítse és helyesbítse. Ezt a munkát befejeztem. A szöveget egységesítettem és hozzá
igazítottam a „Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum" új sorozata kiadási normáihoz. 

A szöveg gondozása közben kikerestem a bibliai locusokat, (a fent említett 1500 auktor-citátumon 
túl kb. 3500 szentírási idézet van a gyűjteményben!). Egyúttal kigyűjtöttem az idézeteket, majd 
hozzáláttam azonosításukhoz. Eddig az idézeteknek több mint felét sikerült megtalálnom, kb. nyolc
százat. 

Petrovich Ede A pécsi egyetemi beszédgyűjtemény c. tanulmányában készített egy kimutatást az 
idézett szerzőkről, ő 108 auktort vonultatott fel.3 Rövid értékelésében rámutatott arra, hogy a 
beszédek keletkezésének idejéhez támpontul szolgálhatnak azok az idézetek, amelyeknek szerzői az 
ezredforduló után éltek. A legkésőbbiek - mint mondja - Ince pápa és Bonaventura. Nos, ez utóbbi 
sajnálatosan hibás olvasat eredménye, amit Petrovich valószínűleg Békefi Remigtől vett át, aki A pécsi 
egyetem c. székfoglalójában már a század elején közzétette a magyar szentekre vonatkozó beszédek 
szövegét.4 A Szent István király-napi második sermo kulcsszava a „lex", (Szent István a „legislator"). 
A kritikus szövegrészlet (68b)s egy mellékmondatban a törvényt és az evangéliumot állítja szembe 
egymással: „quia lex inducit timorem, ewangelium amorem" (a törvény félelmet, az evangélium 
szeretetet szül). A szöveg értelemszerűen így világos. A feloldás paleográfiailag is egyértelmű. Békefi az 
„ewangelium" szó rövidítését rosszul oldotta fel, így lett az ő szövegátírása szerint: ,,quia lex inducit 
timorem, Bonaventura: gratiam, amorem".6 

*A Magyar Tudományos Akadémia Középkori Munkabizottsága 1978. szeptember 7-i ülésén el
hangzott előadás átdolgozott és bővített változata. 

1 MIGNE: Patrologia Latina 199, 900C. 
2A kódex részletes leírását ld. PETROVICH Ede: A pécsi egyetemi beszédgyűjtemény c. 

tanulmányában. In: A pécsi egyetem történetéből (Jubileumi tanulmányok I.) Szerk. CSIZMADIA 
Andor. Pécs, 1967.163-167. , 

'PETROVICH: i.m. 172-174. 
4Bp. 1909. 
s I t t is, mint a szövegből vett idézeteknél általában a kódex levél- és hasábszámaira hivatkozom. 
'BÉKEFI: i. m. 94. 

1 Irodalomtörténeti Közlemények 1 



Ezt az olvasati hibát azért mutattam be, mert Petrovich Ede „terminus post quem" gyanánt 
hivatkozik erre az „egyetlen" Bonaventura-idézetre.7 Korrekciónk után marad tehát legkésőbbi 
szerzőnek az 1254-ben elhunyt IV. Ince pápa, ö avatta szentté 1253-ban azt a veronai Pétert, aki a 
domonkosok mártírja volt. Az ő ünnepére öt beszédet hoz a mi gyűjteményünk. 

A Petrovich-féle auktor-jegyzék még néhány ponton módosult. Az egyetlen idézettel szereplők 
közt ő említ egy bizonyos „Colonus"-t, (a kéziratos jegyzék szerint Colonus in Almeglisti). Ez nem 
más, mint Ptolemaiosz (Ptolomaeus) Almagesti c. műve. A középkorban Tolomeusnak vagy Tholo-
meusnak írják, ami valóban könnyen olvasható „Colonus"-nak. 

A jegyzék szerinti Lucretius-idézetet Lucanusnál találtam meg, tehát itt is téves rövidítés-feloldással 
van dolgunk, ami persze csak az idézet azonosítása után derült ki. 

Ehhez hasonlóan „Maxianus" és „Maxius" valószínűleg „Maximus"-nak olvasandók. 
Valerius Flaccus sem szerző; itt a prédikátor Cicerónak Valerius Flaccus érdekében mondott 

beszédéből idéz. 
„Serricus abbás" is hibás olvasatnak köszönheti létét; Guerricus Ignacensistől, Bernardus 

Claraevallensis kortársától való a citátum. 
Néhány idézettel ill. hivatkozással én sem tudtam eddig "mit kezdeni. Ki lehet vajon Malchus 

monachus? Mi az a „História Tebana"? A „Históriáé über" és a „História ecclesiastica" vajon melyik 
szerző melyik művére utal? 

így hát pontos számot nem tudok adni, mindenesetre a névvel vagy címmel idézetteké nem haladja 
meg a százat. (Ami persze így is elég tekintélyes szám!) 

* 

Dolgozatom célja: minél pontosabban meghatározni azt a kort, amelyben a „pécsi egyetemi 
beszédgyűjtemény" prédikációi keletkeztek, másrészt minél jobban körülhatárolni azt a kulturális 
miliőt, amelyben ezek a beszédek születtek. A fő kérdést úgy is megfogalmazhatjuk: a beszédek 
filozófiai háttere, természetszemlélete, teológiai felfogása, emberképe a középkor sok-sok szellemi 
irányzata közül melyikhez áll legközelebb, s kik a képviselői ennek az iránynak? A módszeres 
auktor-kutatás révén talán az eddigieknél jobb, egyértelműbb választ kaphatunk azokra a kérdésekre, 
amelyek eddig is leginkább foglalkoztatták a kutatókat, nevezetesen: kik, hol, mikor és kinek írták ill. 
mondták el ezeket a prédikációkat. 

E döntő kérdésekre adott válaszokat és hipotéziseket Klaniczay Tibor foglalta össze és értékelte 
1972-ben megjelent tanulmányában.8 Eszerint „Kardos Tibor a humanizmus korai termékének 
nyilvánította a pécsi prédikációgyűjteményt". Szó szerint idézem Kardosnak az időpontra vonatkozó 
véleményét: „Az elszórt adatokból világosan kitűnik, hogy a beszédgyűjtemény keletkezésének - talán 
folyamatos keletkezésének - post quem-je az 1360-nal kezdődő kb. három évtizedre esik - tehát a 
pécsi egyetem keletkezésének, fennállásának és elsorvadásának időszakára'*.9 

„Petrovich Ede viszont - folytatva a Klaniczay tanulmányából vett idézetet - , aki tüzetesen 
elemezte a kéziratot, a keletkezés, a források, a tartalom és a stílus szempontjából egyaránt, arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a beszédek az egyetem alapításánál korábbiak, s nem keletkezhettek 
1323-nál később. A korábbra való datálás mellett a fő argumentum a mű bizonyosra vett domonkos 
szerzőségéből következik: az 1323-ban kanonizált Aquinói Szent Tamás ünnepére nem találunk 
beszédeket, nem szerepel a gyűjteményben idézett 108 auktor között sem, sőt még nevének 
említésével sem találkozunk."1 ° 

7 PETROVICH:i. m. 174. 
8KLANICZAY Tibor: Megoldott és megoldatlan kérdések az első magyar egyetem körül. In: 

Hagyományok ébresztése. Bp. 1976. 146. 
'KARDOS Tibor: A pécsi Egyetemi Beszédek és a humanizmus. In: A pécsi egyetem történetéből. 

(Jubileumi tanulmányok I.) Szerk. CSIZMADIA Andor. Pécs, 1967. 157. 
10KLANICZAY:i.m.l46. 



A két vélemény szembesítése után Klaniczay Tibor azt a következtetést vonja le, hogy „a 
beszédeket törölnünk kell a pécsi egyetem emlékeinek sorából." Petrovich Edéhez hasonlóan1 ' ő is a 
kompiláció kérdésére teszi a hangsúlyt és megkérdőjelezi azt a „szinte egyöntetű véleményt, hogy a 
beszédek szerzője csak magyar és domonkos lehetett". Szerinte több jel is arra mutat, hogy a 
gyűjtemény nem tekinthető „egy szerző egységes alkotásának". Felfogása azt sugallja, hogy az eddigi 
kutatásokkal szemben termékenyebbnek bizonyulhat egy olyan módszer, amely az egybeszerkesztett 
gyűjtemény különböző rétegeit igyekszik elkülöníteni egymástól. Javaslatával megoldható a leg
nagyobb rejtély, a téma gordiuszi csomója: Aquinói Tamás teljes hiánya. Hipotézise szerint ugyanis: 
„az összeállítás fő forrása bizonyára egy olyan domonkos beszédgyűjtemény, amely még az Aquinói 
Tamás általános kultuszát megelőző évtizedekben, feltehetően a XIII. sz. végén keletkezett."12 

Szerinte a beszédek ezen kívül még több forrásból meríthettek. Mindenesetre világosan elkülönít
hetőnek látszanak azok a prédikációk, amelyek biztosan magyar szerzőtől származnak, s amelyek 
valószínűleg a végleges összeállítás idejében, mégpedig a XV. sz. első felében keletkeztek. Klaniczay 
Tibor arra gondolt, hogy a végső redakció esetleg összefüggésbe hozható V. Márton pápa pécsi 
egyháznak címzett 1428 márciusában kelt rendelkezésével, melyben a hit elmélyítésére és az eretnek 
tanok terjedésével szembeni védelmére buzdít, s ennek érdekében azt parancsolja, hogy a püspök és a 
káptalan magisztereket vagy bakkalaureusokat jelöljön ki prédikációk tartására.13 

Persze függőben marad a cím hitelességének í 11- értelmezésének a kérdése, amely valóban „stúdium 
generale Quinqueecclesiense"-ről beszél., Klaniczay tanulmánya felhívja a figyelmet a forráskutatás 
fontosságára, ugyanakkor sürgeti a szövegkiadást. Megbízható szöveg nélkül ugyanis meddővé válnak a 
sokszor bizony prekoncepcióktól nem mentes elméletek. 

A továbbiakban az auktor-kutatás eddigi eredményeit igyekszem összefoglalni. A szöveg többszöri 
elolvasása, az idézetek azonosítása, az auktorok olvasása közben egyre erősödött bennem a gyanú, 
hogy az idézetek sokkal többet árulnak el a beszédek keletkezési idejéről, mint eddig gondolták. Nem is 
annyira az idézetek számarányai, hogy tehát kinek a nevével hányszor találkozunk, hanem az idézett 
szerzők együttes szereplése. Meggyőződésem, hogy ez a vizsgálódási módszer, éppen mivel globális, 
megbízhatóbb eredményekre vezet, mint például annak találgatása, hogy vajon a „hostile bellum inter 
Bohemos et Hungaros" megjegyzés (114c) melyik cseh-magyar háborúra vonatkozik.14 

Úgy vélem, hogy egy mélyebb tartalmi, azaz teológiatörténeti kutatás is az auktor-vizsgálat 
eredményeit igazolná. S annak ellenére, hogy egyelőre a gyűjtemény egybeszerkesztésének problémái 
háttérbe szorultak, az alábbi felismerések az egyes rétegek elkülönítését is megkönnyíthetik. (Feltéve, 
hogy a „sermones compilati" kifejezés a gyűjtemény egybeszerkesztésére, s nem a beszédszerkesztés 
módszerére vonatkozik!) 

A beszédek keletkezési ideje szempontjából érdemes közelebbről megvizsgálni azokat az 
auktorokat ill. idézeteket, amelyek egyfajta humanista műveltségről tanúskodnak vagy annak hatását 
tükrözik. Ezért először prédikációgyűjteményünk és a XII. századi humanizmus kapcsolatáról fogok 
beszélni. 

Utána pedig a XIII. századi Arisztotelész-recepció bonyolult problémáit vesszük szemügyre, hogy 
megállapíthassuk, a prédikációk szerzője vagy szerzői Arisztotelész műveinek mely fordításait 
használták. 

Bár a liturgikus és jogi idézetek vizsgálata is fontos adalékokat szolgáltathat a beszédek kelet
kezésének kora, valamint a szellemi környezet (szerzőség) pontosabb meghatározásához,15 ezek 
kutatása még további elmélyült munkát igényel. 

11 PETROVICH: i. m. 210. 
1 2 KLANICZAY: i. m. 147-148. 
1 3 KLANICZAY: i. m. 149-150. 
14VÖ. PETROVICH:i. m. 217.; KARDOS: i. m. 144-145.; KLANICZAY: i. m. 150. 
1 5A pécsi beszédek jogi vonatkozásait érintette BÓNIS György: A jogtudó értelmiség a Mohács 

előtti Magyarországon Bp. 1971. 45., és SZÉKELY György: A pécsi és óbudai egyetem alapítása a 
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Nézzük tehát először a beszédgyűjtemény humanista vonásait. Gyűjteményünkben a klasszikus 
auktorok idézeteinek száma meglehetősen magas: több mint 200 idézet. Az ókor szinte minden 
jelentősebb szerzője képviselteti magát, persze nem egyenlő arányban. Cicero vezet harminc utalással, 
Horatius, Vergilius, Seneca is egyenként több mint húsz idézettel szerepelnek. Ovidiustól 11 beszédben 
12 idézet található, de mint az azonosítások során kiderült, a „sicut dicit poéta" fordulat is többnyire 
őt jelenti. Sőt, néha „sicut sapiens" (!) bevezetéssel, vagy mindenféle hivatkozás nélkül, a szövegbe 
beolvasztva találunk tőle egy-egy mondatot. Mintha a prédikációk keletkezése idejében ő lenne „a" 
poéta. 

Cicero és Seneca nyilván erkölcsbölcseleti munkáik miatt közkedveltek, de a többiek is elsősorban 
az életbölcsesség megtestesítőiként jönnek számba. A gyakorlati életvezetésre vonatkozó aforizma-szerű 
jótanácsaik valódi csemegék a néha bizony eléggé száraz beszédekben.Ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy az idézetek puszta ékítményei lennének a beszédeknek. Igaza van Kardos Tibornak, aki azt írta: 
„A klasszikusok idézése nem a szöveg díszítésére, hanem lényegileg széppé tételére szolgál."16 Úgy 
gondolom, Kardos szándékának megfelelően is úgy értelmezzük helyesen ezt a „lényegileg széppé 
tétel" kifejezést, ha elsősorban az etikus magatartás szépségtartalmára gondolunk. 

Kardos Tibor egész dolgozatát a klasszikus szerzők idézetei elemzésének szentelte, s azt vizsgálta, 
hogyan épült be a humanista ember- és műveltségeszmény az egyházias, teológiai gondolatmenetekbe. 
Vizsgálatainak eredményeképp megállapítja, hogy a beszédgyűjteményben: „Az új humanista ember
eszmény első magyarországi változata" tükröződik. „Kétségtelenül középkorvégi változat ez - mondja 
tanulmánya végén - akárcsak a bolognai vagy prágai egyetemi korahumanizmus, még alig bontakozott 
ki a középkori »sacra eruditio<s valamint a középkorvégi jogtudomány eszményeiből."' ' 

Nos, semmi kétség, a prédikációkból kiolvasható embereszmény humanista is, új is. Csak az a 
kérdés, hogy mihez képest. Szerintem ugyanis nem a középkorvégi, a „sacra eruditio"-ból épphogy 
kibontakozó fcorahumanizmus emberképe rajzolódik ki a beszédekből, hanem a XII. századi 
humanizmusé. Tény, hogy a kettő fontos vonásokban megegyezik, mondhatni a megszólalásig 
hasonlítanak egymásra. - De ez nem csoda. Ne felejtsük el, hogy a Petrarcával kezdődő szellemi irány 
minden eredetisége és újdonsága ellenére sem előzmények nélkül való. Petrarca és követői abból az 
ágostoni-platonista hagyományból merítettek, amely mindvégig jelen volt a középkorban is, de 
amelynek igazi virágkora az Arisztotelész elterjedését megelőző, tehát a XII. század volt. 

Ez a korszak jelentős mértékben meghatározta a nyugat-európai kultúra további irányát. Az ókori 
szerzők műveinek olvasása, magyarázata fontos szerepet kapott a XII. századi iskolák tanulmányi 
rendjében. A leghíresebb iskolában pedig, Chartres-ban egyenesen az oktatás középpontjában állt az 
antikok tanulmányozása. Az iskola egyik legkiválóbb tanítványa, Johannes Saresberiensis (1115 -1180) 
fogalmazta meg legvilágosabban a chartres-iak műveltségeszményét: „Poetas, historicos, oratores, 
mathematicos quis ambigit esse legendos? " azaz: Ki kételkedne abban, hogy a költőket, történet
írókat, szonokakat és matematikusokat olvasni kell? Annál is inkább — folytatja - mert nélkülük a 
férfiak nem lehetnek vagy nem szoktak műveltek lenni; akik ugyanis ezeket nem ismerik, művelet
leneknek mondatnak, jóllehet a betűvetést ismerik. A szójáték kedvéért latinul is hadd idézzem: 
« . . . sine his viri esse nequeunt vei non soleant literati: qui enim istorum ignari sunt, iliterati 
dicuntur, etsi literas noverint" (Polycraticus VII, 9.)' 8 

Egészen természetes, hogy a tanulók nemcsak a grammatika és retorika szabályait sajátították el, 
hanem fokozatosan magukba szívták a tanulmányozott művek szellemi tartalmát is. Nemcsak írás
műveik megszerkesztésében, stílusában utánozták az ókori irodalom nagyjait - gondoljunk csak a sok 

közép-európai egyetemlétesítések összefüggéseiben. A Janus Pannonius múzeum Évkönyve 1947, 
161-162. - A liturgikus idézetekből PETROVICH Ede adott szemelvényeket, i. m. 184-186, 206. 

, 6KARDOS:i . m. 155. 
, 7KARDOS:i . m. 157. 
' 8MIGNE: Patrologia Latina 199.655C. % 
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korabeli „ars versificandi"-ra, „summa dictaminis"-re, epistolariumokra - hanem gondolkodásuk, 
életelveik alakításában is példának tekintették őket. Guilelmus de Conches, aki Priscianushoz, 
Platónhoz, Boethiushoz és Macrobiushoz írt kommentárokat, a régiek iránti rajongásától fűtve 
egyenesen ezt mondja: „Antiqui multo meliores fuerunt modernis": „a régiek sokkal jobbak voltak 
mint a modernek, - ezek ugyanis csupáncsak amazok műveinek magyarázatával fáradoznak" (Glosae 
super Macrobium).1 ' 

Azért idéztem a chartres-i mestereket, mert ez a szellem megmagyarázza, miért és hogyan válhatott 
a XII. század humanizmusa a Karoling-kor kulturális megújulásához hasonlóan szilárd pillérévé annak a 
hídnak, amely az antiquitást a reneszánsszal összeköti.20 

A beszédgyűjteményünkben szereplő' idézetek jelentós hányada ennek a művelődési központnak a 
hatásáról tanúskodik. Vonatkozik ez elsősorban a klasszikus írók és költők idézeteire, de mint majd 
látni fogjuk, a természettudományos és filozófiai citátumokra is. Egyelőre az antik ókor latin 
szerzőinél maradva azt kell még kiemelnem, hogy a chartres-iak hatásáról különösen a ritkábban 
felbukkanó nevek árulkodnak. így pl. Macrobiusé (négy alkalommal) és Martianus Capelláé. 
Macrobiust, mint láttuk, Guilelmus de Conches is magyarázta. Martianus Capellat ugyan csak egyszer 
idézi név szerint egy beszéd, ugyanakkor azonban nyolcszor idézi a IX. századi Remigiust, ebből 
négyszer a „super Martianum" kommentárt. így hát közvetve az V. századi afrikai is jelentős hatást 
gyakorolt a beszédek szerzőire. 

A többször emlegetett Guilelmus de Conches (1080-1153) a chartres-i iskola legjelentősebb 
mesterei közé tartozik, ö állította össze antik auktorok erkölcsfilozófiai műveiből vett idézetek 
felhasználásával azt a könyvet, melyet, kezdőszavaival „Moralium dogma philosophorum" címen 
szoktak idézni.3 ' Bár a mű szerzősége körül heves viták folytak, Ph. Delhaye óriási apparátussal 
meggyőzően igazolta, hogy a könyv összeállítója nem lehet más, csak Guilelmus.2 2 

A pécsi egyetemi beszédekben 15 idézetet találtam e műből, néha teljes címmel: „Philosophus in 
libro Moralium dogma", néha csak „Philosophus in Moralibus" megjelöléssel. További 4 idézetet, 
melynek pedig ugyancsak „Philosophus in Moralibus" a bevezetése, hiába kerestem a „Moralium 
dogma" kezdetű összeállításban. Meglepő az is, hogy az eddig azonosított 15 citátumból 9 a Szent 
Lászlóról szóló első beszédben található, egyebek közt a iustitia, severitas, liberalitas, temperantia 
erényeinek meghatározása (52d). 

Fentebb említettem már az „ars versificandi"-k korabeli divatját. Gyűjteményünk 17 beszédben 
tizenhétszer idézi Gaufridus de Vinesauf „Poetria"-ját, amely az egyik legelterjedtebb ilyen jellegű mű 
volt a XIII. században. Hétszer „Gaufridus in Poetria", háromszor csak „Gaufridus" megjegyzéssel, 
hétszer pedig névtelenül, legfeljebb „dictum sapientis" (!) utalással. A III. Ince pápának ajánlott mű 
Edmond Farai szerint 1208 és 1213 között keletkezett.23 Gervais de Melkley, a kortárs így emlékezik 
meg a legjelesebb poétika-írókról: „Scripserunt alii hanc artem: Mattheus Windonicensis plene, 
Gaufridus Vinesauf plenius, plenissime verő Bernardus Silvestris, in prosaico psittacus, in metrico 
phüomena" — (prózában papagáj, versben csalogány).54 Bernardusról a természettudományok 
kapcsán még lesz szó. Itt csak annyit róla, hogy „De mundi universitate" c. allegorikus világ-

1 'Idézi JEAUNEAU, E.: „La lecture des auteurs classiques á I'école de Chartres durant la premiere 
moitié du XIIe siécle" c. tanulmányában. In: Classical Influences on European Culture A- D. 
500-1500 Ed. R. R. BOLGÁR. Cambridge, 1971. 95 -96 . 

2 0 Vö. JEAUNEAU: i. m. 101. 
2 'Kiadta HOLMBERG, J.: Das Moralium dogma philosophorum des Guillaume de Conches. 

Uppsa^ 1929. 
22DELHAYE, Ph,: Gauthier de Chátillon est-il l'auteur du Moralium dogma? Analecta Medievalia 

Namurcensia 3. Namur - Lille (1953) 
2 3FARAL, Edmond: Les árts poétiques du Xlie et du XHie siécle. Paris, 1924. p. 33. - A „Poetria 

nova" szövegének kiadása FARAL: i. m. 197-262. 
24Idézi FARAL: i. m. p. XIII. 
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magyarázatát,2 s úgy tűnik, nemcsak a filozófusok, hanem az irodalmárok is sokra becsülték. Durzsa 
Sándor hivatkozik is egy olaszországi kódexre, amelyben Bernardus Silvestris e műve a „Poetria" cí
met viseli.2 6 

Az ő munkássága, Guilelmuséhoz hasonlóan szépen példázza a klasszikus tudományokra épülő 
humanizmus és a természettudományos érdekló'dés összefonódását. 

A chartres-i iskolában a trivium tárgyai (grammatica, rhetorica, logica) és a klasszikusok tanul
mányozása mellett egyre többet és egyre többen foglalkoznak a quadrivium ars-aival (arithmetica, 
geometria, astronomia, musica). Le Goff találó megjegyzése szerint „a szavak, a voces helyett Chartres 
egyre inkább a res, a dolgok felé fordította az érdekló'dést".2 7 Tehát az a természethez fordulás és 
természetszeretet, amelyben Kardos Tibor az evilágiság jegyeit fedezte fel beszédeinkben,28 jól 
megmagyarázható a chartres-iak természettudományos orientációjából. (Egyébként azon az alapon. 
ahogy Kardos teszi, a „Moralium dogma" szerzőjét is „evilágisággal" gyanúsíthatnánk, hiszen mint 
Delhaye utalt rá,2 9 egyetlen egyszer sem idézi a Szentírást, az atyákat és más egyházi szerzőket is 
mindössze tizenháromszor.) 

Hogy a pécsi sermonarium természetszemléletéről pontosabb ítéletet alkothassunk, röviden 
ismertetem a chartres-iak természettudományosságának főbb jellemzőit. Clemens Baeumker nagyon 
alapos tanulmányban figyelmeztet rá, hogy a XII. sz. humanizmusa és természettudományok iránti 
érdeklődése egyaránt Platónra épült.30 E természettudományosság legpregnánsabb képviselője 
Bernardus Silvestris.31 Ö fent említett De mundi universitate c. könyvét a platóni Timaioszra és 
Macrobiusra alapozva írta meg (1145-1153). Művét chartres-i Thierrynek (Bernát öccsének) ajánlotta, 
aki szerint a leghelyesebb „secundum physicam et ad litteram" magyarázni a Biblia szövegeit.3 2 

Ezeket a mestereket az az öröm lelkesíti, hogy a hit igazságai összeegyeztethetők a filozófia 
tanításaival. A világ Isten műve, ezért rend és törvények uralkodnak benne, következésképp meg
ismerhető. A természet tanulmányozása nem elválaszt, hanem harmóniájának szemlélete révén épp 
közelebb visz Istenhez. Nem is természettudomány, a szó későbbi vagy mai szekuláris értelmében, amit 
ezek az atyák művelnek. Bár Le Goff a chartres-iak munkásságában a szimbolista természetmagyarázat 
kritikáját, „a természet racionális jellegének" felismerésében az Arisztotelész útját egyengető deszakra-
lizációt üdvözli,3 3 az igazság az, hogy fizicizmusuk még messze van a racionális világmagyarázattól. 
Az, hogy a világ élőlény, amelynek lelke van (anima mundi), mindegyikük számára természetes. 
„Thierry szemében a platóni világiélek a Szentlélekkel, a dolgok lényegi formája pedig az istenséggel 
azonos." „Bernardus Silvestris a világot az isteni ősegység emanációjának tartja."34 

De mi is ez a platonista természetszemlélet? Hallgassuk meg a Timaiosz befejező mondatát: 
„Halandó és halhatatlan élőlényeket befogadva és velük megtelve, megszületett ez a kozmosz, mint 

2 5Kiadta: BARACH, C. S.-WROBEL, J.: Bernardi Silvestris De mundi universitate. Libri duo sive 
Megacosmus et Microcosmus. Innsbruck, 1876. - Barach még tévesen azonosította e mű szerzőjét 
chartres-i Bernáttal. Id. Einleitung. - Vö. Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 2. Freiburg, 19582 . 
248. 

2 6 DURZSA Sándor: Egy Boethius-kommentár az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében 
In: Antik Tanulmányok 1975. XXII/1. 88. 

2 7 LE GOFF, J.: Az értelmiség a középkorban (Bp. 1976.) Szociológiai füzetek 11. 57. - A 
fentebb idézett Johannes Saresberiensis így ír erről a folyamatról ,.Metalogicus" c. művében: „Ecce 
nova fiebant omnia innovabatur grammatica, immutabatur dialectica, contemnebatur rhetorica: et 
novas totius quadrivii vias, evacuatis priorum regulis, de ipsisphilosophiae adytis proferebant" MIGNE: 
Patrologia Latina 199, 829D. 

2 8Vö. KARDOS:i. m. 154-155. 
2 "DELHAYE: i. m. 54. 
30BAEUMKER, Cl.: Der Piatonismus im Mittelalter. München, 1916. 7 - 8 . 12 -13 . 
31 Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 2. Freiburg, 19582. 248. 
3 2 LEGOFF: i . m. 59-60 . 
3 3 LEGOFF: i . m. 60. 
34KECSKÉS Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban Bp. (19432.) 224-225. 
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látható élőlény, mely a látható lényeket magába foglalja: képmása a gondolatbeli élőlénynek, érzékel
hető isten, a legnagyobb és legjobb, legszebb és legtökéletesebb, egyetlen egyszülött világunk".3 s íme, 
a XII. század „naturalista optimizmusának" alapja, amiről Le Goff beszél.3 6 

Isten és a világ viszonyának tisztázása mellett a chartres-i tanítók igyekeznek megmagyarázni az 
ember és a külvilág kapcsolatát is. Ezért foglalkoznak oly sokat - ismét csak a Timaiosz szellemében -
az érzékelés problémájával, az érzékszervek működésével, test és lélek kapcsolatával. Körükben 
elevenedik föl az a gondolat, hogy az ember a kozmosz rendjéhez és felépítéséhez hasonlóan maga is 
mikro-kozmosz. 

Beszédgyűjteményünk hat beszédben hétszer hivatkozik Platón természettudományos dialógusára, 
a Timaioszra és három beszédben ötször Bernardus Silvestrisre. A prédikátor többnyire akkor hívja 
segítségül az ő tekintélyüket, amikor valamelyik testrész allegorikus magyarázatára van szüksége. 
„Caput est preter ceterum corpus hornacius et optima quedam eminencia dignum" (4b) - hangzik a 
Platón-idézet.37 

S íme a platóni optika Bernardus fogalmazásában: 

„Intima lux animeque dies concurrit ad ignis 
solis radios, etereumque iubar, 

De quo concursu vis et natura videndi 
essendi causam materiamque trahit" (54b)3 8 , 

Természettudományos érdeklődésre vall a sok Georgicon-idézet Vergiliustól, a Plinius-idézetek, a 
Solinustól vett példák, amelyek különböző népek szokásairól vagy egyes állatfajok különleges 
viselkedéséről adnak hírt. Seneca sem filozófiai tekintély csupán, legalább annyira a természet 
jelenségeinek magyarázóját tisztelik benne. Nyilvánvalóan nem véletlen az sem, hogy az egyházatyák 
közül többeket a világ keletkezésének magyarázatául írt műveik miatt idéznek oly gyakran a sermók 
szerzői. Ambrosius, Basilius épp ,,Hexaemeron"-juk miatt szerepelnek annyiszor, nem is beszélve 
Isidorusról. Az ő Ethymologiájára nagyon sok hivatkozást találunk egy-egy természeti jelenség leírása 
közben. 

Az idézésnek arról a módjáról van itt szó, amit a mottóban jeleztem. A XII. század és a XIII. század 
első felének írói azért telepszenek az óriások (az auktorok) vállára, hogy új látószöget nyerve mintegy 
újra felfedezzék a világot. 

A XII. század mestereinek látókörét az arab filozófusok megismerése tágította igazán nagyra. Annál 
is inkább, mivel az ókori görögök tudományos eredményeit is nagyrészt az ő közvetítésükkel ismerte 
meg a keresztény Nyugat. 

Constantinus Africanus, a XI. században élt bencés volt az, aki elsőként ismerkedett meg az ókori 
görög és arab természettudományok eredményeivel. A karthágói származású tudós Hippokratészt is 
fordított. Munkái kedvelt olvasmányai voltak a medicina iránt is fogékony chartres-iaknak.39 

Viaticum c. művével két beszédben négyszer találkozunk. 
Egyetlen F,uklidész-idézetünk nyomozása egy másik bencés szerzeteshez, Adelard de Bath-hoz 

vezetett ( t i 160 körül). Ő fordította le először, méghozzá arabról latinra Euklidész „Elementa" c. 
művét. Adelard de Bath a tours-i, majd a laoni iskolában tanult. Dél-itáliai és keleti útjai alkalmával 

35Platón összes művei. Bp. 1943. II., 612. 
3 6 LE GOFF: i. m. 59. 
37Timaiosz, 44. fej. Chalcidius fordításában: „Est autem caput praeter ceterum corpus honoratius 

et optimati quadam eminentia." Platón is Ti maeus interprete Chalcidio cum eiusdem commentario Ed. 
WROBEL, Joh. Lipsiac, MDCCCLXXVI. 5 0 - 5 1 . 

3"Bernardus Silvestris: De mundi universitate X!V. 15-18. Ed. BARACH -WROBEL 66. 
3 'Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 6. Freiburg, 1961 \ 478. 
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tanulmányozta az arab filozófusokat és természettudósokat. Rajtuk keresztül megismerkedett 
Arisztotelész addig ismeretlen műveivel is.4 ° 

Az arab szerzők jelenléte beszédeinkben kulcsfontosságú probléma. Az idézett arabok ugyanis 
ahhoz a filozófiai irányzathoz tartoznak, amely újplatonista szellemben magyarázta Arisztotelész 
műveit. Törekvésük fő motívuma az volt, hogy Arisztotelész tanait hozzászelídítsék a Koránhoz. Ezért 
jöttek kapóra azoknak, akik Chartres szellemében összhangot igyekeztek teremteni a filozófia és a 
Biblia tanításai között. 

Gyűjteményünk öt arab filozófust idéz. Avicennát (980-1037) kétszer, Algazeit (1059-1111) 
kétszer, Averroest (1126-1198) egyszer név szerint, egyszer pedig „Commentator" megjelöléssel. Az 
arabokhoz számíthatjuk a XI. sz. közepén élt Salamon Ibn Gabriol zsidó filozófust, hiszen a skolaszti
kusok arabnak tartották és Avicebron v. Avencebrol néven idézték. Egyszer szerepel névvel (27a), 
egyszer pedig híres művére így hivatkozik a prédikátor: „sicut dixit Philosophus in Fonté vitae". 
(108d). A felsoroltak közül Algazel kifejezetten a racionalizmus térhódítását igyekezett meggátolni 
„Destructio Philosophorum" c. művének megírásával. De a többiek is újplatonista szemüveggel 
olvasták és magyarázták' Arisztotelészt. Még Averroes, aki Arisztotelész eredeti tanait igyekezett 
megállapítani, sem tudta kivonni magát a neoplatonizmus hatása alól. Az ötödik arab, akitől három 
citátumunk van, Albumazar. A IX. századi csillagász jelenléte miatt ismét csak Chartres vagy Tours 
hatására gyanakodhatunk. Lemay kitűnő könyben elemzi Albumazar és a kezdődő arisztotelizmus 
kapcsolatát. Ugyanakkor részletesen ismerteti és dokumentálja, milyen nagy hatással voltak művei 
Bernardus Silvestrisre és Guilelmus de Conchesre, valamint Adelard de Bathra.4 l 

Az arab hatás egyértelműbb megítélése akkor lenne lehetséges, ha sikerülne megállapítani, milyen 
fordítást követnek a prédikációk. Példának Albumazart említem. Fő műve az „Introductorium in 
Astronomiam", két fordításban volt ismert a XII. században. Richard Lemay kimutatta, hogy 
Guilelmus de Conches Johannes de Sevilla, Bernardus Silvestris pedig Hermannus de Carinthia 
fordítását használta.4 * 

A fordítások kérdése nemcsak itt, hanem a görög egyházatyák idézeteinél is felmerül. Fordítás-
variánsok hiányában nem tudtam megállapítani, hogy kódexünk szövege melyik fordításban idézi pl. 
Basilius vagy Johannes Damascenus műveit. Pedig fontos lenne annak tisztázása, hogy milyen fordítás
ban áll előttünk a szöveg, mert bizonyos esetekben - Arisztotelész idézeteinél látni fogjuk - kor- és 
helymeghatározó lehet. 

A beszédeink természetszemléletéről árulkodó idézetek elemzése helyett összefoglalóan utalok 
Petrovich Ede dolgozatára, aki összegyűjtötte a „természettudományos" locusokat.4 3 Kardos Tibor is 
sokat idéz a latin szerzőktől. De eddig senki nem vizsgálta meg alaposabban, hogy milyen következte
tésekre ad lehetőséget az a tény, hogy Platón, a XII. századi szerzők, a latin, görög és arab auktorok 
együtt, egymást kiegészítve és erősítve szerepelnek gyűjteményünk beszédeiben.4 3 a 

Hogy a filozófiai háttér világosabb legyen, Boethiust kell még bemutatnom. „Nagyarányú kommen
tálása - írja Durzsa Sándor - a platonizmus divatjával függ össze, ennek az iránynak kedvelt auktora 
volt."44 „Olvasottságának, közkedveltségének aranykora a XII. század, s Chartres az a hely, ahol az 
oktatás anyaga és exegézis tárgya volt." Majd Chenure, a XII. század legjobb ismerőjére hivatkozva így 

4 °Encic!opedia Cattolica I. Cittá del Vaticano, (1948). 296-297. 
4 1 LEMAY, Richard: Abu Ma'shar and latin Aristotelianism in the twelfth Century Beirut, 1962. 
42LEMAY:i. m. 141. iU. 197. 
43PETROVICH:i. m. 187-195. 
4 3 a Eme együtteste nézve kitűnő összképet ad Eugenio GARIN „Studi sul platonismo medievale" 

c. könyvében, Firenze, 1958. p. 86.: "Questi platonici . . . citano con compiacenza Costantino 
Africano e Johannitius; con Bernardo Silvestre uniscono Cicerone e Virgilio álla scienza arába . . . II 
mondó classico greco e latino si sposa col sapere scientifico, Parte con le scienze, il trivio col quadrivio. 
Un fortissimo interessé fisico si afferma." 

4 4DURZSA:i. m. 87. 
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folytatja: „A XII. század filozófiai és teológiai gondolkodásában oly gyakran jelenik meg Boethíus, 
hogy e korszakot, melyet irodaimi-stiláris szempontból aetas Ovidiana-nak szokás nevezni, a legújabb 
irodalomban aetas Boethiana-ként jelölik meg".4 s 

A pécsi sermonarium huszonegy beszédében huszonkétszer találkozunk Boethius nevével. 17-szer 
idézik a Consolatio-t, háromszor a De duabus naturis-X és kétszer a Cicero Topica-jához írott 
kommentárját. Van egy idézetünk a Consolatio III. könyve híres 9. énekéből is, amelyben a teremtés 
szépségét magasztalja Boethius. Ezt az éneket többen, vsz. Guilelmus de Conches is, a Timaiosz alapján 
értelmezik.4 * 

Az „utolsó római" méltán eszményképe a chartres-iaknak (s talán épp az ő hatásukra prédikációink 
szerzőinek), hiszen ő is a keresztény hit és a pogány filozófia összeegyeztetésén fáradozott. Példa 
lehetett azért is, mert Platón és Arisztotelész hatását egyaránt magába szívta. 

Az eddig elmondottak értékeléséhez, s egyben annak igazolásául, hogy a tudományos érdeklődés 
mennyire belül van a középkori „sacra eruditio" körén, hadd idézzek néhány mondatot a Gyümölcs
oltó napi 2. beszédből. ,,Az első fény a világi tudomány. Ennek meg kell lenni bennünk, hogy a 
hamisságot saját (eszközeivel) tudjuk elűzni, amiként a madarat is saját tollaival nyilazzák le. Ezért azt 
mondom, hogy lehet ugyan olvasni a pogányok mondásait, de nem gyönyörködés céljából, hanem az 
erudíció kedvéért: hogy a tévedéseket leplezzük, a hasznos dolgokat pedig a »sacra eruditio* javára 
fordítsuk, ahogy a Dekrétumokban, a »De instructione« 37. részében olvassuk." (38b)4 7 

A beszédek jelentős részében kimutatható tehát az a világszemlélet, amely a XII. századi 
humanizmus képviselőire jellemző. Ezért joggal kereshetjük a beszédek szerzőjét vagy szerzőit olyan 
korban és olyan körben, amelyben elevenen élt még a XII. század humanista és természetfilozófiai 
öröksége. Ez a hagyomány ötvöződött azután egy másik irányzattal, amelynek vezérszelleme 
Arisztotelész volt. * 

A továbbiakban röviden ismertetem az Arisztotelész-idézetek vizsgálatából adódó tanulságokat. Ez 
kutatásaimnak legfáradságosabb, de legizgalmasabb része volt. 

A legtöbb gondot az okozta, hogy Arisztotelész műveinek középkori fordításai csak részben 
hozzáférhetők. Az „Aristoteles Latinus" sorozatot szerkesztő tudós gárda vállalkozott arra, hogy 
kiadja a középkorban ismert fordítás-változatokat4 8 Eddig megjelent köteteik azonban csak néhány, a 
mi szempontunkból nem is a legfontosabb mű fordításait tartalmazzák. így egyelőre beszéd-
gyűjteményünk idézetcinek csak egy részét tudtam azonosítani, ill. "meghatározni, hogy mely fordítást 
követik. Ez azért is sajnálatos, mert Ágoston és Bernát után a legtöbbször idézett szerző Arisztotelész. 
A prédikációk szerzői kb. 90 beszédben kb. 150-szer hivatkoznak az ő tekintélyére. A pontos szám 
azért nem adható meg, mert bár a „sicut dixit philosophus" fordulatok mögött is őt kell sejtenünk, 
jó néhányról sikerült megállapítanom, hogy nem tőle valók. 

Mielőtt idézeteinkre rátérnék, Martin Grabmannra, az egyik legnagyobb szaktekintélyre kell hivat
koznom. 1916-ban megjelent Forschungen über die lateinischen Aristoteles-Übersetzungen des XIII. 
Jahrhunderts c. dolgozatában a következőket mondja: „Az Arisztotelész-recepció bonyolult 
problémáinak tisztázása irodalomtörténeti kérdések megoldása szempontjából is fontos. Anonim 
skolasztikus művek szerkesztésének időpontját, sőt néha a szerzőt is megvilágíthatja az alaposabb 
kutatás, amely szemügyre veszi a használt Arisztotelész-szövegeket ill. fordításokat. Nem szabad 
elfelejteni azt sem - teszi hozzá - , hogy egyes rövid Arisztotelész-idézeteket nem egyenesen valamely 

4 sDURZSA:i. m. 78. 
4 6DURZSA:i. m. 83. és 85. 
4 'Latinul idézi PETROVICH: i. m. 200. Bevezető mondata azonban a miénkkel ellentétes 

értelmezést sugall. KARDOS is hivatkozik e részletre, i. m. 152., de ő - meglehetősen önkényesen -
„újfajta papi műveltség" megnyilvánulásaként értékeli. 

4 8 Aristoteles Latinus, Codices deseripsit tGeorgius Lacombe in societatem operis adsumptis A. 
Birkenmajer, M. Dulong, A. Franceschini (Corpus philosophorum medii aevi). Pars prior. Roma, 1939; 
pars posterior, Cambridge, 1955. Pars prior a továbbiakban: Aristoteles Latinus, Codices I. 
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Arisztotelész-fordításból vettek, hanem valamely másodlagos forrásból merítették, következésképp 
nem nyújthatnak fogódzót az irodalomtörténeti megállapításokhoz sem és a keltezéshez sem."4 9 

Arisztotelész művei csak lassan és nem minden nehézség nélkül hódították meg Nyugat-Európát. 
„Hódításainak" előfeltétele műveinek latinra fordítása volt. Logikai műveinek egy részét már Boethius 
lefordította. A XII. századig nem is ismerték más műveit, csak a Categoriaet, vagy más címen 
Praedicamentat, a Peri hermeneiasX De interpretatione címmel, az Analytica priorat és a Topicat.*0 

A XII. században némileg bővült a fordítások köre, a század közepe táján ui. Jacobus Venetus 
lefordította az Analytica posteriorat, a PhysicaX, a De animat, a De memóriát és a Metaphysica egy 
részét {Metaphysica Vetustissima). A XIII. század közepéig még számos Arisztotelész-mű görög-latin 
fordítása megszületett. Mindezeket összefoglalóan „régebbi görög-latin verziók"-nak nevezhetjük. 

A középkori Arisztotelész-szöveghagyományok másik vonulata műveinek arab-latin fordítása. 
AXII-XIII. században jó néhány művét arabról is lefordították latinra (Gerardus Cremonensis t 1187, 
Michael Scotus 1230 körül). A Meterologica első három könyvének, a De celo et mundérnak nem 
is volt „régebbi görög-latin" fordítása, így e művek a De animalibushoz hasonlóan arab-latin fordí
tásban terjedtek el először.5 ' 

Végül a XIII. század második felében (kb. 1260-tól) megszülettek az „új görög-latin változatok". E 
fordításokat Guillelmus de Moerbeka (kb. 1215-1286), domonkos rendi szerzetesnek köszönhetjük. 
Aquinói Tamás ugyanis, mikor rájött, hogy az arab-latin fordítások nem a valódi Arisztotelészt, hanem 
elplatonizált változatát adják, megkérte rendtársát, hogy javítsa ki ezeket, áll. készítsen új fordításokat 
az eredeti görög szövegből. Guillelmus de Moerbeka a kérésnek eleget is tett, sőt a „régebbi görög-latin 
verziókat" is revideálta.52 

Grabmann idézett tanulmányában azt vizsgálta, hogy a XIII. században milyen Arisztotelész
fordítások álltak a skolasztikusok rendelkezésére. Sorra vette az arisztotelészi és pszeudo-arisztotelészi 
művek fordításait és megkísérelte az egyes „fordítás-rétegeket" elválasztani egymástól. A leg-
tanulságosatjbnak egy nürnbergi kódex vizsgálata bizonyult. (Cod.Cent.V 59). Ez Grabmann szerint az 
Arisztotelész-művek áthagyományozásának kulcsfontosságú kódex-típusa. Ehhez hasonlít a Codex 
latinus Urbinas 206. számú kódex.5 3 E típust az „Aristoteles Latinus" kiadói „Corpus vetustius"-nak 
nevezték el,5 4 E kódexek tanúsága szerint a XIII. század közepén is voltak még olyan Arisztotelész
munkák, amelyeknek csak arab-latin változata állt rendelkezésre. A De celo et mundo és a Meteoro-
logica ugyanis mindkét kódexben arab-latin fordításban szerepelnek, ugyanakkor a többi művet 
„régebbi görög-latin változatban" közlik. 

A De celo et mundonak a középkorban két arab-latin és két görög-latin változata is volt. Aquinói 
Tamás azt a görög-latin fordítást használta, amely 1260 előtt nem volt ismeretes.5 s AMeteorologica v. 
Metheora c. műnek összesen két változata volt a középkorban. Az egyik, amely mindkét említett 
kódexben fennmaradt, az első három könyvet Gerardus Cremonensis, a negyedik könyvet Henricus 
Aristippus ( f i 162) fordításában adja. Az előbbi arabból, az utóbbi görögből fordított. 1260 körül 

49Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. Hrsg. 
Clemens BAEUMKER. Band XVII. Heft 5 -6 . Münster i.W„ 1916. pp. 2 - 3 . 

5"Valójában a két utóbbit nem idézik a XII. század előtt. - A „De Sophisticis Elenchis" 
Boethius-féle fordítása pedig egyáltalán nem volt ismert a kora középkorban. Vö. Aristoteles Latinus 
VI, 1-3. Praefatio p. XI. 

5 ' Aristoteles Latinus, Codices I. 53. és 56. 
S 2 A középkori Arisztotelész-fordítások problémaköre sokkal bonyolultabb annál, hogysem itt 

részletezni lehetne. A kérdés vizsgálatában az idézett Grabmann-tanulmányon kívül az „Aristoteles 
Latinus. Codices I ." (Id. 48. jegyzet), valamint a már megjelent kötetek bevezetői voltak számomra 
útmutatók. 

S3GRABMANN:i. m. 192. tU, 183. 
S 4A Cod. lat. Urbin. 206. = „Corpus Vetustius" szerkezetét Id. Aristoteles Latinus, Codices I. p. 

50. 
5 'GRABMANN: i. m. 175—176., iU. Aristoteles Latinus, Codices I. 53 -54 . 
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Guillelmus de Moerbeka lefordította az első három könyvet görögből és kijavította a IV. könyv 
Henricus Aristippus-féle fordítását. Ezt szokták „nova translatio"-nak nevezni.56 Sajnos, e művek 
egyike sincs még kiadva az ,.Aristoteles Latinus"-ban, így az ezekből vett idézeteinkről itthon nem 
lehet eldönteni, hogy melyik fordítást követik. 

A De animalibusbál vett idézetekről viszont a fordítások szövege nélkül is megállapítható, hogy a 
prédikációk szerzője v. szerzői nem a Moerbeka-féle fordítást, hanem az arab-latin változatot 
használták. A skolasztika idejéből két fordítása maradt ránk. Az 1230 előtt készült Michael Scotus-féle 
arab-latin változat De animalibus címen 19 könyvben egybefoglalja Arisztotelész zoológiai írásait. 
Guillelmus de Moerbeka 1260-ban Thebaban befejezett görög-latin fordítása 21 könyvből áll, és nem 
vonja össze a műveket. Históriáé animalium 10 könyv, De progressu animalum 1 könyv, De motu 
animalium 1 könyv, De partibus animalium 4 könyv, De generatione animalium 5 könyv. - Ez esetben 
tehát — Grabmann szerint - biztos kritériumunk van annak eldöntésére, hogy egy skolasztikus melyik 
fordítást használta. Ha olyan idézési móddal találkozunk, amely „De animalibus" címen 19 könyvre 
hivatkozik, akkor arab-latin fordítással van dolgunk. „Maga Aquinói Tamás is az 1260 előtt készült 
Sententia-kommentárban az arab-latin változatra támaszkodott, későbbi írásaiban, így pl. a »Summád
ban a görög-latin verziót idézte".5 7 

Minthogy beszédgyűjteményünk minden esetben De animalibus címmel idéz, és hivatkozik a 13., 
14. és 17. könyvre is (28a, 4a, 19d), azt kell mondanunk, hogy a beszédek szerzője v. szerzői az 
arab-latin fordítást ismerték és használták. 

A Metaphysica fordítás-problémái talán a legbonyolultabbak az összes között. A Metaphysica 
vetustissima és a Metaphysica vetus csak az első három könyvet és a negyedikből egy részletet (a görög 
szöveg könyvbeosztása szerinti A, a,B és T könyveket 1007a31-ig) tartalmaznak, s keletkezési idejük 
1150-re ül. 1237 előttre tehető. A Metaphysica medie translationis (a XIII. sz. elején) görög-latin 
fordításban közli aMetaphysicat, s 13 könyvre osztja oly módon, hogy az eredeti görög szöveg XI.= Jf 
könyvét kihagyja. (Tehát az I—X. könyvbeosztása azonos a görög szöveg beosztásával, viszont 
XI. = görög A (XII) stb.). Ezeket összefoglalva „régebbi görög-latin fordításoknak "tekinthetjük. - A 
Metaphysica nova néven emlegetett fordítás nem más, mint a Michael Scotus-féle 1237 előtt kelet
kezett arab-latin verzió. Ez a változat is csonka, szerkezete eltér a görög szöveg könyvbeosztásától: 
II.(a) + 1,04) 5(987a9-től) - 10 + I I I -X . (5 - / ) + XII.(4) l -10(1075bll- ig) , és nem tartalmazza a 
XIII. és XIV. (görög szöveg M és N) könyveket. Anyagát 11 könyvre osztja, s minthogy ez a változat is 
kihagyja a Xl.{K) könyvet, az eredetileg XllXA) könyv következik 11., egyben utolsóként. - Ariszto
telész Metaphysicaiáxiak első teljes, görög-latin változata = Metaphysica nőve translationis I-XIV. 
Guillelmus de Moerbeka műve (1265-1272 között), ö lefordította a görög szöveg szerinti K(Xl.) 
könyvet is, amely őelőtte latin fordításban nem volt ismert.5 8 

A pécsi gyűjtemény 37., azaz Pál-forduló napi első beszédében találunk egy idézetet „Aristoteles 
Metaphysicae 1 1 " megjelöléssel: ..loquentes in divinis generant mundum ex nocte, hoc est debent 
generare ex privacione" (25d). Ez a mondat valójában a XII. könyv 6. fejezetében található. Olyan 
fordítást használt tehát e beszéd szerzője, amelyben az eredetileg X1I.(A) könyv Xl.-ként szerepel. Ez 
a fentiek alapján csak az arab-latin verzió vagy a „media translatio" lehet. Mivel azonban a 
Metaphysica medie translationis szóhasználata ieltér a mi idézetünkétől: ,„Etiam sicut dicunt theologi, 
qui ex nocte mundum generant"59 az arab-latin fordítás szövegének ismerete nélkül is állíthatjuk, 
hogy a beszéd írója ezt használta. 

56 GRABMANN: i. m. 179-183. , ill. Aristoteles Latinus, Codices I. 56-57 . 
57GRABMANN:i. m. 189-190. 
58 Aristoteles Latinus, Codices I. 61-66 . és Aristoteles Latinus XXV, 2 Praefatio pp. X-XIII. 
5 9 Aristoteles Latinus XXV, 2 p. 211. (Bekker 1071b27). 
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Egy másik Methaphysica-idézetünk esetében minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy az 
arab-latin fordítással van dolgunk. Itt is árulkodik már a könyv megjelölése is: „Aristoteles 1. 
Metaphysicae" hiszen - mint fentebb jeleztem - az arab fordításban az eredeti görög szöveg II. (i) 
könyve került az első helyre, s az 1.(4) 5-10 . fejezete lett a II. könyv.60 Idézetünk a l l . könyv 1. 
fejezetébó'l való; 197. beszéd (Sermo in consecratione alicuius episcopi): „Nullum hominum potuit 
pervenire in cognicionem nec secundum quot oportet, sed unusquisque hominum, qui locutus fűit de 
natura, aut nichil conprehendit de veritate, aut modicum. Disposicio enim intellectus in anima aput 
illud, quot est in natura valde manifestum, similis est disposicíoni oculorum vespertilionis aput lucem 
solis."(150b) 

Grabmann kimutatta, hogy az „oculi vespertilionis" kifejezés az arab-latin fordítás sajátja.6' 
Valóban! A többi fordítások szerint e kifejezés így hangzik: 

Translatio Jacobi sive „Vetustissima": „noctuarum lumina" 
Translatio composita sive „Vetus": „noctuarum visus" 
Translatio anonyma sive „Media": „nocticoracum oculi"6 2 

S Grabmann szerint a ,,Media"-t átdolgozó Guillelmus is ez utóbbi kifjezést használja. 
Ezek után talán nem alaptalan az a feltevésem, hogy többi A/efűp/^s/fű-idézetünknek is az 

arab-latin fordítás, ül. a „régebbi görög-latin fordítások" egyike volt a forrása, s beszédeink szerzője 
vagy szerzői nem ismerték a Guillelmus-féle verziót. 

Arisztotelész logikai műveibői vett idézeteinkről - minthogy e művek fordításvariánsainak szövege 
az „Aristoteles Latinus"-ban már megjelent - sikerült megállapítani, hogy melyik fordítást használták 
beszédeink szerzői. A szövegösszehasonlítások eredménye azt mutatja, hogy a logikai műveket sem a 
Guillelmus-féle fordítások szerint idézték. Csak egy példa álljon itt a 185. beszédből (De Christo et 
cius laudibus, sermo 2.): .Aristoteles in Predicamentis: >>Erubescens rubeus factus esU" (139b). A 
középkorban ismert és használt fordítások: 

Translatio Boethii: „erubescens enim aliquis rubicundus factus est" 
Translatio composita: „erubescens enim aliquis rubeus factus est" 
Translatio Guillelmi de Moerbeka: „verecundatus enim aliquis rubicundus factus est"6 3 

E beszéd „Predicamenta'Mdézetének szóhasználata tehát a Guillelmuscnál korábbi „Translatio 
composita" szóhasználatával egyezik. 

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy beszédeink egyetlen egyszer sem hivatkoznak Arisztotelész 
„Politica" és „Poetica" c. műveire, még egyértelműbb lehet végső következtetésünk. Egyiknek sem 
volt ti. sem „régebbi görög-latin", sem arab-latin változata. Arisztotelész e munkáit csak Guillelmus de 
Moerbeka fordította latinra. Sőt, a Poetica - néhány excerptumtól eltekintve - csak a XV. század 
végén Georgius Válla fordításában vált ismertté és elterjedtté.6 4 

Természetesen gondolnunk kell arra, hogy beszédeink szerzője v. szerzői esetleg „Flori-
legiumok"-ból vagy hasonló műfajú Arisztotelész-excerptumokból válogatták idézeteiket. Ha így volna 

6 0Ld. Aristoteles Latinus XXV, 2 Pracfatio p. XII. 
*' GRABMANN, M.: Methoden und Hilfsmittel des Aristoteles-Studiums im Mittelalter. (Satzungs

berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung. Jahrgang 
1939. Heft 5.) München, 1939. p . 161. 

6 ' Aristoteles Latinus X X V . l - U p. 36. és p. 119., ill. Aristoteles Latinus XXV,2 p. 36. (Bekker 
993M0) 

63Aristoteles Latinus I, 1-5 p. 24., p. 65 .ésp . 103. (Bekker 9bl3) . 
6 4Ld. a bevezetőket a „Politica" és a „Poetica" szövegkiadásaihoz (Guillelmus de Moerbeka ford.) 

Aristoteles Latinus XXIX, 1 és Aristoteles Latinus XXXIII. 
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is, a fenti adatok alapján állíthatjuk, hogy a használt florilegiumnak is Moerbeka fellépése előtti időből 
kellett származnia. A középkorban nagyon elterjedt Auctoritates Aristotelis c. gazdag idézet-
gyűjtemény nem jöhet számításba, hisz Moerbeka után keletkezett, s bőségesen idéz a Politicahol és a 
Poeticából is.Ä s 

A „pécsi egyetemi beszédek" Arisztotelész-idézetei vizsgálatának eredményeit összegezve azt 
mondhatjuk, alapos okunk van arra, hogy feltételezzük: e beszédek abból a korszakból valók, amikor 
még nem terjedtek el Arisztotelész műveinek Moerbeka-féle fordításai, ill. amikor még nem szorították 
ki a „régebbi görög-latin" és arab-latin fordításokat. 

E feltételezés kiegészíti és megerősíti azt a nézetemet, miszerint Aquinói Tamás egyszerűen azért 
nem szerepel auktorként sem a beszédekben, mert keletkezésük idején még nem volt ismert az ő 
munkássága. 

Az arab szerzőkre hivatkozásnak, valamint az arab-latin fordítású Arisztotelész használatának pedig 
csak az lehet a magyarázata, hogy a beszédek szerzője v. szerzői annak az irányzatnak a képviselői, 
amely a platonista-új platonista szemléletű arabok segítségével igyekezett Összhangba hozni Arisztote
lészt az ágostoni-bernáti gondolkodás hagyományaival. A beszédek szellemi háttere tehát az a filo
zófiai szinkretizmus, amely az un. korábbi, tehát az Aquinói Tamás és Duns Scotus írásainak elterje
dését megelőző domonkos és ferences iskolára jellemző.66 

Ezt a szinkretizmust és egyensúlyra törekvést tükrözi az a mérsékelt, minden túlzástól mentes 
hangvétel, amely az egész gyűjtemény sajátja. A beszédek kiegyensúlyozott szemléletének egyik 
legmegragadóbb példája a Tamás apostol ünnepére írt második sermo. Befejezésül ebből idézek 
néhány mondatot. 

A hitetlenkedő Tamásról ezt olvassuk: „A tapasztalás kíváncsisága volt benne, az érzékelés útján 
kereste a hitet. Látás és tapintás révén akart bizonyosságot szerezni, ugyanis ezt mondta »Hacsak nem 
látom és nem dugom oldalába kezemet, nem hiszek«. De miként Ágoston mondja a 83 kérdésről írott 
könyvében: »az igazság megállapítása nem az érzékekre van bízva«, ahogy ugyancsak ő mondja a 
Genezisről írt könyvében: »a föld felé hajózók szemében mozogni látszanak a földön, azok, akik 
állnak, az égre tekintők állni látják a csillagokat, amelyek mozognak . . .«", íme, a platóni ihletésű 
ágostoni ismeretelmélet: az igazság hazája nem az érzéki világ, mert érzékeink becsapnak bennünket. 
Az igazság megítélése az istentől megvilágított értelem feladata. - A beszéd szerzője szépen egészíti ki 
az ágostoni gondolatokat a következő mondattal: „De Isten, aki a rosszat jóra tudja fordítani, 
hitetlenségét javára fordítja, mert amint a Glossza mondja: »Kételkedve mélyebb ismeretre tett szert és 
szilárdabban állt«". - „Dubitando profundius novit et firmius stetit". 

65HAMESSE, } . : Les Auctoritates Aristotelis. Un florilége médiéval. Étude historique et édition 
eritique. Philosophes Médiévaux Tome XVII. Louvain-Paris. 1974. - Egyéb florilcgiumokról ld. 
GRABMANN: Methoden und Hilfsmittel. . . Vö. 61. jegyzet. 

66Vö.KECSKÉS Pál i. m. 243-244. - BAEUMKER szerint ., . . . der ganze Entwicklungsgang der 
theologischen Scholastik und der theologisch orientierten Philosophie seit dem beginnenden 13. 
Jahrhundert zu begreifen ist als Ausgleichungsprozess zwischen der platonisierenden augustinischen 
Tradition und dem neuen Aristotelismus . . . " i. m. 26. 
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Pál Timkovics 

L'ARRIERE-PLAN SPIRITUEL DES «SERMONS D'UNIVERSITÉ DE PÉCS» 

L'étude essaie de déterminer, aussi exactement que possible, l'áge et le milieu culturel dans lesquels 
les sermons des «Discours d'Université de Pécs» ont pris naissance. (Sermones compilate in studio 
generali Quinque ecclesiensi in Regno Ungarie.) 

La présence commune des sources des plus de 1500 citations (quelque 100 auteurs) se trouvant 
dans les sermons, trahit plus sur la place et le temps de naissance des sermons qu'on n'a supposé 
jusqu'ici. 

La conception du monde et de 1'homme de ces sermons est apparentée ä celle de f humanisme du 
XIIe siécle. Dans notre recueil, nous trouvons des citations en grand nombre des oeuvres de Guillelmus 
de Conches, de Bernardus Silvestris, de Constantinus Africanus et de Boethius. De la présence 
fréquente de ces auteurs on peut conclure á l'influence de l'école de Chartres. 

De l'examen des citations d'Aristote, au nombre de plus de 150, on peut voir que les auteurs de ces 
sermons ont suivi les traductions antérieures gréco-latines et arabo-latines et /7s n'ont pas connu les 
traductions de Guillelmus Moerbeka. 

Ces faits et l'emploi des résultats des sciences naturelles arabes permettent ä conclure que l'arriére-
plan spirituel de ces sermons est un syncrétisme philosophique qui, par rintermédiaire des Arabes, cher-
chait á incorporer Aristote dans la pensée théologique de la tradition de Piaton, Saint-Augustin et 
Saint-Bernard, héritée du XIIe siécle. 

Etánt donné que dans un grand nombre des sermons du recueil on peut démontrer l'origine 
dominicaine, on peut considérer ces sermons comme produits de l'école dominicaine antérieure. 

(Pour l'index d'incipit du recueil de sermons, von J .B . Schneyer: Repertórium der lateinischen 
Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350. Bd. 6. 574-586.) 


