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Rejtélyes mű jelent meg hányatott 
sorsú kötetben legutóbb a BSMRAe új 
sorozatában: a „pécsi egyetemi beszé
dek" gyűjteménye, mellyel a kutatás 
idestova egy évszázada nemigen tud 
mit kezdeni. Toldy Ferenc nyomán Bé-
kefi Rémig hívta fel rá a figyelmet 
századunk elején, aki közölte belőle a 
magyar szentekről szóló beszédeket. 
Azóta egypárszor szóba hozták, de az 
érdeklődés igazában csak az 1960-as 
évek közepén fordult felé, amikor a 
hajdani pécsi egyetem 600 éves jubile
umi ünnepségei zajlottak. Ekkor, 
ezelőtt s ezután többen is ismertették, 
méltatták azzal a magától értetődő re-
verenciával, amely a középkori Ma
gyarország egyik legtekintélyesebb, de 
nyomaiban is alig sejthető tudományos 
intézményét a legmagasabb szinten 
reprezentáló dokumentumnak kijár. 
Mélyebbre ható elemzésére nem kerül
hetett sor, mert a szokottnál is nehezeb
ben olvasható, agyonrövidített, tartal
milag sem könnyen emészthető szöveg 
- pontosabban annak egyetlen, a 14-15. 
század fordulóján keletkezett másola
ta - egy müncheni kódexben lapult, és 
arról idehaza még mikrofilm sem állt 
rendelkezésre. A kiadás munkálatai
hoz Petrovich Ede pécsi kanonok fo
gott hozzá 1972-ben, azonban csak az 
első, hevenyészett olvasatig jutott el, 
mert a szeme világát elvesztette. A fel
adatot 1977-ben Timkovics Pál örököl
te, aki természetesen elölről kezdte 
böngészni a kéziratot, Münchenbe is 

kiutazott, és eljutott odáig, hogy a 
műről, forrásairól, eszmevilágáról, ke
letkezési körülményeiről kialakult be
nyomásait összefoglalhatta (ItK 1979., 
ennek rövid foglalata olvasható a jelen 
kötet előszavaként). A szövegkiadás 
azonban nem készült el, Timkovics is 
csak a saját első-második olvasatáig 
jutott, mire 1982-ben itthagyott ben
nünket. A munka ismét félbemaradt, 
az anyag egy része eltűnt. Petrovich 
1983-ban még érdeklődött az ügy állása 
felől, nemsokára azonban ő is elhunyt. 
A hiányzó rész pár év múlva került elő 
(egy festés alkalmával) az Egyetemi 
Könyvtár egyik segítőkész, ámde 
időközben külföldre költözött munka
társának az íróasztala alól. Ekkor me
gint akadt néhány vállalkozó, aki azon
ban a maga dolga mellett a másét csak 
fél kézzel mozgathatta. Állt is az 1989-
ig, amikor Pajorin Klára és Szovák Kor
nél vette a gondjába, és az ő jóvoltukból 
valamivel több mint 20 évi hányattatás 
után a mű most megjelent. Hogy a 
kiadványt ők öntötték végső formába, 
az csak a sorozatszerkesztő bizottság 
elnökének a bevezető soraiból derül ki. 
A címlap hátoldalán Szovák mint a fél 
index összeállítója szerepel. Az én ne
vem is felbukkan, mint aki „librum sub 
prelum mittendum curavit"; ez meg is 
felel az igazságnak, amennyiben a kéz
iratot én találtam meg, ami nélkül va
lóban nem jutott volna sajtó alá. A szö
veg kacskaringós útja ezennel a végére 
ért, kezdődhet az érdembeli munka. 

126 



Timkovics kutatásainak eredménye
képpen a gyűjtemény becse nőtt is, csök
kent is. Nőtt annyiban, amennyiben ke
letkezésének korát a feltételezettnél ke
rek száz esztendővel korábbi időszak
ban, az 1255 és 1275 közé eső két évtized
ben határozta meg. (Bizonyító apparátu
sa támadhatatlannak látszik.) Nőtt any-
nyiban is, amennyiben kétségtelenné tet
te a beszédek teljes önállóságát (egyetlen 
kivétellel), és születési helyükként egy 
igen magas nívójú hazai dominikánus 
kulturális környezetet határozott meg, 
amelynek világ-, természet- és ember
szemléletére a chartres-i iskola nyomta 
rá a bélyegét, olyan időben tehát, amely
ben az még távolról sem volt túlhaladott
nak minősíthető. Ilyenképpen azonban 
ez a környezet nem lehetett a száz évvel 
fiatalabb pécsi egyetem, a gyűjtemény 
tehát e tekintetben elveszítette az érde
kességét. 

A mindmáig megválaszolatlan kér
dések száma ezzel persze csak gyara
podott: Ha nem a pécsi egyetemen, hát 
akkor miféle intézményben jött létre ez 
az összeállítás? Timkovics rendkívül 
magas szellemi színvonalat tápasztal, 
és erre tekintve határozottan rendi 
egyetemre gondol, nem ugyan Pécsre, 
hanem Budára, ahol a domonkosok 
stúdium generálét működtettek. Ez 
azonban így nem állhat meg, ugyanis 
az adott időszakban domonkos stú
dium generale tudtommal sehol sem 
működött az ország területén, a budai 
is csak az 1304-es toulouse-i nagy káp
talan után alakult meg. A stúdium ge
nerale egyébként sem volt soha és se
hol nemzeti jellegű intézmény, hallga
tóságát elvszerűen különböző provin
ciákból kellett verbuválnia. Márpedig 
az kétségtelen, hogy ezek a beszédek 
kifejezetten magyar közönséget céloz
nak meg („Quaíis fűit apud nos rex 
noster Sanctus Stephanus, apostolus 
credulitatis nostre", 218,3. és számtalan 
hasonló). Kérdéssé vált továbbá, hogy 
vajon hogyan és miért került rá a 

kódexre később, idegen kézzel, csúf 
nyelvtani hibával („sermones conpila-
te") a Pécsre való utalás. Hogy vajon 
mi lehetett a célja annak a német anya
nyelvű scriptornak - mert hogy a mün
cheni másolat német kéztől való, az 
több mint valószínű -, aki egy magyar 
hallgatóságnak szánt kötetet vagy 150 
évvel később lemásolt, akkor, amikor 
az már szemléletileg, tartalmilag elég
gé avíttas lehetett. Mi több, a marginá-
liák német nyelvű használóra is utal
nak, valakire, aki a benn foglalt minták 
nyomán németül prédikált, ezek 
ugyanis itt-ott német értelmezést, for
dítást fűznek a latin textushoz. (Kár, 
hogy a kiadás a lapszélekre nincs figye
lemmel.) Eddig annyival volt egy
szerűbb a helyzet, hogy ezek a kérdé
sek föl sem merültek. 

Ami a keletkezés idejét illeti, ha a 
kikövetkeztetett szűk sávot lehetne 
még tovább szűkíteni, én az első sza
kaszra szavaznék. Igazait nyomós ér
vem nincsen, csak apróbb jeleket látok. 
Először is azt, hogy a népek közötti 
ellentétek iskolapéldájaként az arab
zsidó meg a magyar-cseh szemben
állást hozza fel (327,18). Timkovicsnak 
igaza van abban, hogy a csehekkel való 
huzakodás szinte az egész középkori 
történelmünkön végigvonul, és ezért 
pontos időmeghatározást nem tesz le
hetővé. Az antipátia ebben az időszak
ban is háborúvá éleződött 1253-54-ben, 
1259-61-ben, aztán 1270-től egészen a 
dürnkruti csatáig (1278). Mégis, éppen 
ekkor volt egy kerek évtized, amelyet a 
nyugalom jellemzett. Ez pedig tartott 
1261-től 1270-ig. A királyi családok kö
zött még rokoni kapcsolat is szövődött: 
Ottokár megkérte a szent életű Margit 
kezét, és ehelyett elnyerte IV. Béla uno
káját, Kunigundát. Úgy gondolom, 
hogy ezekben az években nemcsak 
hogy nem kellett, de politikai okokból 
nem is illett beszélni a hagyományos 
ellentétekről. Másodszor, hogy a beszé
dek feltűnően nagy teret szánnak ma-
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gára a beszédre; a prédikációk nagy 
része magáról a prédikálásról, annak 
módjáról, céljáról, a prédikátorról, an
nak személyiségéről szól. Timkovics az 
apostolok ünnepein mondott beszéde
ket emeli ki e tekintetben, de mondha
tom, hogy alig van lap a kötetben, 
amelyen e téma valamilyen formában 
terítékre ne kerülne. Márpedig 1254-
ben volt, éppen Budán, az a nagykáp
talan, amelynek egyik központi témája 
a prédikáció volt, méghozzá az anya
nyelvű. Ez előtt néhány hónappal került 
tető alá a budavári Szent Miklós rend
ház, a Nyulak szigetén pedig az apáca
zárda. Úgy érzem, mintha a sermonari-
um mindezzel összefüggésben keletke
zett volna. Ezzel szemben az időszak 
másik végétől visszafelé mutat az a „Sa
piens", aki a föl nem derített források 
között bukkan fel elég sűrűn, és aki tarka 
bölcsességeket közöl többnyire a termé
szet világáról (méh, szú, sas, orvoslás 
stb.), többek között az aranycsinálásról is 
(215,35). Bárha az idézett művet nem is 
tudom megjelölni, ő kétségkívül az a 
bölcs Salamon, aki az alkimisták könyv
tárában előkelő helyet foglalt el. Holott 
az 1273-ban megint éppen Magyarorszá
gon, ezúttal Pesten tartott nagykáptalan 
tiltotta meg az alkímiával való foglalko
zást. Ezen a - bevallom, eléggé roskatag 
- alapon szavaznék inkább az 1250-es 
évek második felére. 

A megvalósítás módjáról a fentebb 
vázolt körülmények ismeretében bíráló 
szót nemigen lehet ejteni, hiszen a sike
res megoldások a számos közreműkö
dő akármelyikétől származhatnak, míg 
viszont a bentfelejtődött hibák, a meg
válaszolatlan problémák, a gazdátlan 
citátumok természetesen annak a szám
láját terhelik, aki a munkát kiadta a 
kezéből. Összefoglalóan annyi mégis 
leszögezhető, hogy a sok bába között 
ezúttal jóformán semmi sem veszett el, 
a nehéz szöveg olvasata és értelmezése 
általánosságban igen jónak mondható. 
Hogy a mutatóban egy-két szám elcsú

szott, vagy a parthusok (215,22) kima
radtak belőle, azt méltánytalanság len
ne szóvá tenni. Ha gyanakszom is itt-
ott félreolvasásra, félreértésre, a jó oldal 
akkora túlsúlyban van, hogy a kuka
coskodástól visszariadok. Elismerésre 
méltó munkáról és tárgyismeretről ta
núskodik az idézetek identifikálása. 
A mű ugyanis hemzseg az idézetektől, 
van vagy ötezer benne, jó részben egy-
két-háromszavas töredék, grammati
káikig sokszor értelmetlen. Van forrás
hivatkozás is bőviben, néha pontatlan, 
néha alig felismerhető. Az ötezernek 
talán ha a tizedrésze maradt megoldat
lan, a félreutalások helyre kerültek. Né
hány hely nyilván mindörökre megol
datlan marad, hiszen meglehet, hogy a 
szerző által felhasznált írás ma már 
nem is létezik. A rejtvényfejtés folyta
tásának az adhat nagy jelentőséget, 
hogy a műről való ismereteink - más 
támpont híján - jelenleg jóformán ki
zárólag a forrásokból levonható kö
vetkeztetésekre épülnek. Jó találat len
ne annak a glosszátornak a leleplezése, 
akitől több mint 300 idézet szerepel. 
Van egy „Philosophus in moralibus", 
van az említett „Sapiens". Van „Histó
ria ecclesiastica", van egy „História 
Alexandri Magni", van egy „Istoria 
Tebana" (327,31), amelyhez tudok se
gítséget: Lactantiusnak a Statius The-
baisahoz írt kommentárjait (5,29) je
löli. Nyilvánvaló továbbá, hogy a több
ször említett „Gesta Romanorum" nem 
az általában és manapság e címen is
mert művet rejti, hiszen annak a 
sermonarium keletkezésekor még híre 
sem volt. Van olyan hely is, amely 
mögött szerintem nincs is szerző: 
„Plures enim inveniuntur, secundum 
qui innocenciam servaverunt, quam 
qui condignam penitenciam egerunt" 
(237,27), itt inkább a „servaverunt" ol
vasásában lehet hiba (tudniillik saját 
magukat őrzik meg az ártatlanság se
gítségével). Vagy például: Caritas, „que 
omnia facit levia et prope nulla secun-
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dum auctorem" (52,8), ahol is az auctor 
minden bizonnyal maga a Teremtő, 
aki szinte semmivé teszi a nehézsége
ket. Most már, hogy a mű végre-vala
hára hozzáférhetővé vált, a hiátusok 
egynémelyike minden bizonnyá] ki-

Klaniczay Tibor egyik utolsó nagy 
munkája volt ez, amely a reneszánsz 
kori akadémiai mozgalom európai és 
magyarországi eseményeit, csoporto
sulásait kívánta feldolgozni. A készülő 
könyv vázlatát megismerhettük 1983. 
április 18-án elmondott akadémiai 
székfoglaló beszédéből, melyet két esz
tendő múlva Pallas magyar ivadékai 
című tanulmánykötetében is megjelen
tetett. Amikor csak tehette, dolgozott a 
témán - sajnos csak ritkán tehette, így 
aztán alkotóereje teljében bekövetke
zett halála megakadályozta a befeje
zést. A hagyatékban talált kéziratot 
Jankóvics József rendezte végül sajtó 
alá Nyerges Judit és Pajorin Klára segít
ségével. 

A mű első nagy fejezete az európai 
akadémiai mozgalom áttekintését adja 
a 15. századi kezdetektől a 17. száza
dig. Legelőször Itáliában kezdték a be
szélgető, vitatkozó baráti társaságok 
akadémiáknak nevezni magukat, a ko
rai próbálkozások általában rövid 
életűek és szervezetlenek voltak. A 16. 
században az akadémiák alapítása 
mozgalommá vált, a szintén rövid 
életű, de egymással már bizonyos kon-
timuitást mutató szerveződések pró
báltak szabályos formákat ölteni, statú
tumokat alkotni. A kezdődő abszolu
tizmus és az egyre erősödő konfesszio-
nalizmus világában a szabadon gon
dolkodó és toleráns társaságok egyre 
gyanúsabbá váltak, ezért végül meg
születtek az állami akadémiák. A moz-

tölthető lesz, és megvan a lehetősége 
annak, hogy előbb-utóbb a fő kérdések 
megválaszolásához is közelebb kerül
jünk, vagy még fogósabbakat tegyünk 
fel. 

Kulcsár Péter 

galom célja kezdetben az ókori klasszi
kusok tanulmányozása és kiadása volt, 
de nagyon gyorsan kiegészült a tema
tika, s magában foglalta a tudományok 
és a művészetek egészét. A 16. század
ra előtérbe került az anyanyelv és az 
anyanyelvi irodalom, míg a barokk ko
ri akadémiák szakosodtak: többségük 
nyelvműveléssel és a természettudo
mányokkal foglalkozott. Számításba 
veendő a kutatásban az is, hogy az 
akadémia szó Európa nagy részén je
lentésváltozáson ment keresztül, s a 16. 
században már nem tudós társaságot, 
hanem egyetemet, iskolát értettek rajta. 

A következő fejezetek a három leg
korábbi magyarországi akadémiai pró
bálkozás körülményeit veszik vizsgálat 
alá. Elsőként Vitéz János contuberniu-
máról van szó, amely az 1440-es évek 
első felében alakult Grzegorz z Sanoka, 
Pier Paolo Vergerio, Filippo Podocataro 
és mások részvételével, s folyamato
san működött - többek között Janus 
Pannonius, Galeotto Marzio és Regio-
montanus közreműködésével - egé
szen 1470-ig, amikor vezetőjének siker
telen összeesküvése pontot tett a törté
netére. A második próbálkozás egy 
megalakulóban lévő budai platonista 
akadémia volt Mátyás uralkodásának 
utolsó tíz évében, a legfőbb szervezői: 
Francesco Bandini és Báthory Miklós. 
A harmadik és egyben leghosszabb fe
jezet Konrád Celtisről és az általa ala
pított ,/sodalitas"-okról szól, köztük a 
„Sodalitas litteraria Danubiana"-ról, s 
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