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ZSOLDOS ENDRE 

A „Pécsi Egyetemi Beszédek” csillagászati tartalmáról  

Vázlat az elmúlt ötven év európai kutatástörténetéről 

A csillagászat magyarországi történetét Mátyás király korában szokásos kezde- 
ni.

1
 Valóban, ebben az időben nevezetes csillagászok fordultak meg Magyarorszá- 

gon, elég például Regiomontanus vagy Marcin Bylica
2
 (Ilkus Márton a régi szak- 

irodalomban) nevét említeni. Természetesen régebben is rendelkeztek koruknak 
megfelelő csillagászati ismeretekkel Magyarországon, még ha sok esetben ezt csak 
más célra készült szövegekből lehet előbányászni. 

Már Szt. Gellért Deliberatiója is számos csillagászati utalást tartalmazott, rend- 
szeresen hasonlította az egyházat az éghez. Mint Bodor András kimutatta, isme- 
retei nagy részét Sevillai Izidortól szerezte, így a csillagászati tudományát is.

3
 

A Deliberatiónak azonban nincs kimutatható hatása Magyarországon, még ha 
nehezen is képzelhető el, hogy a tudós püspök ismereteit titokban tartotta volna.

4
 

A csillagászathoz kapcsolódik a rejtélyes Thaddaeus Ungarus is, aki Gerard of 
Cremona Ptolemaiosz-fordításának utolsó mondatában szerepel.

5
 Fentmaradtak 

„tankönyvek” is, például az esztergomi „Tractatus de Cantica Canticorum”-kó- 
dexben található iskolai jegyzet, melynek egyik része a computust (naptárszámí- 
tás) ismerteti.

6
 

 
 A kutatást a K62845 sz. OTKA pályázat támogatta. Köszönettel tartozom Madas Editnek, Hajba 

Máriának, Farkas Gábornak és Szeidl Bélának a cikk elkészítésében és a fordításoknál nyújtott se- 

gítségükért.  
1 KELÉNYI B. Ottó: A magyar csillagászat története. = A Konkoly alapítványú Budapest-Sváb- 

hegyi M. Kir. Asztrofizikai Obszervatórium Csillagászati Értekezései (1.) 1930. 2. füzet. 
2 HAYTON, Darin: Martin Bylica at the Court of Matthias Corvinus: Astrology and Politics in 

Renaissance Hungary. = Centaurus (49.) 2007. 185–198; BOLLÓK János: Asztrális misztika és aszt- 

rológia Janus Pannonius költészetében. Bp. 2003. 
3 BODOR András: Szent Gellért Deliberatio-jának főforrása. = Századok (77.) 1943. 173–227. 
4 NEMERKÉNYI Előd: Latin Classics in Medieval Hungary. Eleventh Century. Debrecen–Bp. 2004. 

/ΑΓΑΘΑ XIV./ 80: „Relevant scholarship has not hitherto been able definitely to prove the direct 

influence of the Deliberatio on other texts in Hungary or elsewhere in the Middle Ages…” 
5 T. TÓTH Sándor–SZABÓ Árpád: Matematikai műveltségünk keretei. Bp. 1988. 90–94; HASKINS, 

Charles Homer: Studies in the History of Mediaeval Science. Cambridge, MA, 1927. 104. 
6 MÉSZÁROS István: Magyarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből. = Magyar Könyv- 

szemle (77.) 1961. 371–398; MÉSZÁROS István: A XII. századi esztergomi diákjegyzet. Bp. 1973 

/Pedagógiai Múzeum 2./; Ugyanez a vers megtalálható egy 11–12. századi augsburgi kódexben 

(Cod.I.2.2° 10) is „De computo” címen. HÄGELE, Günter: Lateinische mittelalterliche Handschrif- 
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E korai forrásokhoz tartozik a „Pécsi egyetemi beszédek” is.
7
 A beszédgyűj- 

teményt feltehetően egy magyar domonkos szerzetes állította össze a rend budai 
‘studium generalé’-ja számára, a 13. század végén – 14. század elején.

8
 A Beszé- 

dek csillagászati vonatkozásairól két különösen fontos tanulmány készült korábban. 
Petrovich Ede kigyűjtötte az asztronómiai idézeteket és megpróbálta értelmez- 
ni őket, bár tartalmukat néha túl optimistán ítélte meg.

9
 Timkovics Pál az idézett 

szerzők nagy részét azonosította, és – noha nem állt rendelkezésére online vagy 
CD-ROM adatbázis – helyesen állapította meg, hogy a Beszédek összeállítója ál- 
talában Arisztotelész régi fordításait (translatio vetus) használta.

10
 Ebből arra kö- 

vetkeztetett, hogy keletkezésük az 1270-es évek elejére vagy még korábbra tehető, 
mert ezután William of Moerbeke újabb fordításai terjedtek el és voltak haszná- 
latban. Mivel azonban nem tudjuk, hogy a Beszédek írásának színhelyén valóban 
rendelkezésre álltak-e a legújabb fordítások, ezek hiánya felső határt nem adhat. 
 A Beszédekben található csillagászati utalások sok érdekességet tartalmaznak, 
melyeket eddig senki sem vizsgált közelebbről. Az alábbiakban ezt igyekszem 
pótolni, utalva a figyelemre érdemesebb vagy különösebb részekre. 

Csillagászat 

A Beszédek célja nem csillagászati (vagy egyéb tudományos) értekezés létreho- 
zása volt. Ezért nyilvánvalóan nem várhatunk logikusan felépített levezetéseket, 
esetleg megfigyelésekre való utalásokat. A szerző csak arra szorítkozott, hogy – jó 
esetben – hivatkozott (helyesen vagy helytelenül) egy tekintélyre. Az idézetek cél- 
ja csak annyi volt, hogy mondandóját égi példákkal színesítse. 

A szerző kora természetfilozófiáját
11

 ismerte és idézte is. A fő tekintély Arisz- 
totelész volt, de találunk neki ellentmondó helyeket is (vagy szándékosan, vagy 

                                                                                                                                  
ten in Folio der Universitätsbibliothek Augsburg: Die Signaturengruppe Cod. I.2.2o und Cod. II.1.2o 

1–90. Wiesbaden, 1996. 53–54. 
07 Sermones Compilati in studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungariae. Szerk.: PET- 

ROVICH Ede, TIMKOVICS PÁL. Bp. 1993. /Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. 

Series Nova XIV./ 
08 MADAS Edit: Középkori prédikációirodalmunk történetéből. Debrecen, 2002. 136; HARSÁNYI 

András: A domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen, 1938. – Újrakiadva: Bp. 

[1999.] 
09 PETROVICH Ede: A pécsi egyetemi beszédgyűjtemény. In: A pécsi egyetem történetéből. Szerk. 

CSIZMADIA Andor. Pécs, 1967. 163–223. 
10 TIMKOVICS Pál: A „Pécsi Egyetemi Beszédek” szellemi háttere. = Irodalomtörténeti Közle- 

mények (83.) 1979. 1–14. 
11 GRANT, Edward: Cosmology. In: Science in the Middle Ages. Ed. David C. LINDBERG. Chicago, 

1978. 265–302: „For although astronomy established some of the boundary conditions of medieval 

cosmology, the latter was not fashioned and shaped by technical astronomers but was the work of 

natural philosophers, or physicists, in the Aristotelian sense of the term. Aristotelians, not Ptole- 
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nem értette, ezt nehéz lenne most eldönteni). Feltűnő, de a Beszédek céljának nem 
ellentmondó a matematikai csillagászat hiánya. Ptolemaioszra csak egyszer hivat- 
kozik, és akkor sem az Almageszt csillagászati tartalmára, hanem az arab fordítók 
által beillesztett mondások egyikére.

12
 A késő középkor legsikeresebb tankönyve 

pedig még rosszabbul járt, Sacrobosco Sphaerájának egyáltalán nincs nyoma.
13

 
 Kezdjük az egyik legérdekesebb témával, mely kétszer is előfordul a Beszé- 
dekben: 

…Philosophus dicit, quod quelibet stella est lux sui orbis congregata. (121, 10) 
[…a Filozófus mondja, hogy bármelyik csillag gömbhéjának összegyűlt fénye.] 

Celum enim est ex sui natura splendidum et lucidum, ut habetur in libro De sensu 
et sensato, sed inter partes eius est differencia secundum maius et minus, quia in 
stellis est plus splendoris, quoniam stella est lux sui orbis congregata. (312, 12) [Az 
ég pedig saját természete szerint sugárzó és fényes, mint ahogy a De sensu et sensato c. 
könyvben található, de részei között eltérés van nagyságra és kisebbségre nézve, mert 
a csillag több fényből áll. Minthogy a csillag saját gömbhéjának összegyűlt fénye. ] 

Mindkét esetben azt mondja a Beszédek szerzője, hogy a csillag nem más, mint 
az őt tartalmazó gömbhéjban

14
 összegyűlt fény, ezért fényesebb a csillag környe- 

zeténél. Az idézet feltehetően Bartholomaeus Anglicus
15

 De proprietatibus rerum 

                                                                                                                                  
maists, shaped the medieval world view…”; GRANT, Edward: A History of Natural Philosophy. 

Cambridge, 2007. 
12 A Beszédekben (108, 38) „Tolomeus in Almagesti: Qui inter sapientes humilior est, sapien- 

cior existit, sicut locus profundior plus habundat aquis aliis lacunis [Aki a bölcsek között szeré- 

nyebb, az a bölcsebb, miként a mélyebb gödörben több víz van, mint a pocsolyában]” az Almagest- 

ben, Almagestum Cl. Ptolemii. [Velence: ductu Petri Liechtenstein Colonie[n]sis Germani, 1515]. 

1r: „Qui inter sapientes humilior est: sapientior existit, sicut locus profundior magis abundat aquis 

aliis lacunis” található; HASKINS: i. m. 1927. (5. jegyzet) 105. szerint ez a rész az arab fordítás sa- 

játsága: „First comes certain prefatory matter peculiar to the Arabic text: the biography and maxims 

of Ptolemy…” 
13 PEDERSEN, Olaf: In Quest of Sacrobosco. = Journal for the History of Astronomy (16.) 1985. 

175–220. – A könyvnek számtalan nyomtatott kiadása volt, legutóbb Lynn Thorndike adta ki angol 

fordítással és néhány középkori kommentárral, THORNDIKE, Lynn: The Sphere of Sacrobosco and 

Its Commentators. Chicago, 1949. 
14 Az ‘orbis’-t gömbhéjnak fordítottam. A gyakorlatban azonban az ‘orbis’ és a ‘spera’ azonos 

jelentésűnek minősült. GRANT, Edward: Astronomy, Cosmology, and Cosmography. In: Medieval 

Latin. Ed. F. A. C. MANTELLO, A. G. RIGG. Washington, 1999. 363–368. – Csillagok és bolygók között, 

ha egyáltalán tettek különbséget, akkor azt a mozgásuk alapján tették. Isidori Hispalensis Episcopi 

Etymologiarvm sive Originvm Libri XX. Tomvs I. Ed. W. M. LINDSAY. Oxford, 1911. III. LXIII.: 

„Sidera aut feruntur, aut moventur. Feruntur, quae caelo fixa sunt et et cum caelo volvuntur. Mo- 

ventur vero quaedam [sicut] planetae, id est erraticae, quae cursus suos vagos certa tamen defini- 

tione conficiunt.” 
15 THORNDIKE, Lynn: A History of Magic and Experimental Science. Vol. II. New York, 1923. 

401–435; GREETHAM, D. C.: The Concept of Nature in Bartholomaeus Anglicus (fl. 1230). = Jour- 

nal of the History of Ideas (41.) 1980. 663–677. 
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című, az 1240-es évek körül íródott munkájából származik, ahol azt olvashat- 
juk: 

Dicit enim Aristoteles in libro De sensu et sensato. Celum in sui natura splendidum 
est sed in partibus eius est differentia. Nam in stellis est maior aggregatio luminis 
quam in aliis partibus apsius celi.16 [Arisztotelész pedig ezt mondja a De sensu et sen- 
sato c. könyvben. Az ég saját természete szerint sugárzó, de különbség van a részei- 
ben. Ugyanis a csillagokban nagyobb mennyiségű fény gyűlt össze, mint az ég más 
köreiben.] 

Secundum Alfraganum… stella est lux aggregata in suo orbe.17 [Alfraganus sze- 
rint… a csillag a gömbhéjában összegyűlt fény.] 

Az idézetek hasonlósága és a hivatkozás a De sensu et sensatora valószínűvé 
teszi, hogy a Beszédek szerzője Batholomaeustól idézett. Hasonló állításokat talá- 
lunk Robertus Anglicus 1271-ben írott Sacrobosco kommentárjában is, de ott nem- 
csak a fény, hanem maga a gömbhéj anyaga is sűrűbb,

18
 vagy Gerard d’Abbe- 

ville párizsi teológus írásában, aki szerint „a csillag a gömbhéj megvilágított része 
vagy összegyűlt fény a gömbhéj [egy] részében.”

19
 A kérdés azért érdekes, mert 

Arisztotelész néma maradt arra vonatkozóan, miért látjuk a csillagokat, míg az 
őket tartalmazó gömbhéjat nem. Ez azért jelentett gondot, mert mind a csillag, 
mind a gömbhéj az ötödik elemből, a tökéletesnek feltételezett éterből állt. Így de- 
finiálta a csillagot: „A legésszerűbb és a mondottakra következő az lenne, ha min- 
den egyes csillag abból a testből állna, amelyben történetesen mozgással rendel- 
kezik, hiszen mondtuk, hogy van egy olyan test, amely természetétől fogva körben 
mozog.”

20
 Noha itt nem esik szó sűrűségről, a későbbiekben mégis elterjedt egy 

neki tulajdonított definíció, melyet erre a helyre hivatkozva (De caelo, lib. ii., cap. 
vii.) a 17. század elejéig használtak. E pszeudo-arisztotelészi definíció alapján 
a csillag nem más, mint gömbhéjának sűrűbb része. Hasonlóra utalt már Robertus 
Anglicus is, de legtisztább alakjában Johannes de Fonte florilégiumában fordul 

 
16 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS: Liber de proprietatibus rerum. [Argentine: Georg Husner], 1505. 

lib. VIII. cap. II. L8r. 
17 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS: i. m. 1505. (16. jegyzet) lib. VIII. cap. XXXIII. N1v. 
18 THORNDIKE: i. m. 1949. (13. jegyzet) 151: „Et stella que est in orbe non differt ab orbe nisi 

in maiori aggregatione lucis et minori, et maiori densitate et minori, unde stella est aggregatio lucis in 

orbe cum maiori densitate orbis.” 
19 GÉRARD D’ABBEVILLE: L'anthropologie de Gérard d'Abbeville. Ed. Adrien PATTIN. Leuven, 

1993. 89: „stella est pars orbis illuminata vel aggregatio lucis in parte orbis.” 
20 ARISZTOTELÉSZ: Az égbolt. Ford. LAUTNER Péter. Bp. 2009. 73. – Gerard of Cremona fordítása: 

„Dico ergo, quia ex eis quae conveniunt nobis et sunt necessaria per illud quod diximus in eis, 

quae praeterita sunt, est, ut ponamus omnem stellam ex stellis de illo corpore in quo incedit.” – 

William of Moerbeke fordítása: „Rationabilissimum autem et dictis consequens nobis unumquodque 

astrorum facere ex eodem corpore in quo existit lationem habens, quoniam dicebamus aliquid esse 

quod circumferri natum est.” 
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elő: „A csillag a gömbhéjának sűrűbb része.”
21

 Ugyanezt a definíciót megtaláljuk 
például Jean Buridannál, Jan Husnál, John Wycliffe-nél, Sebastian Theodoric Wins- 
hemiusnál és Bartholomaeus Keckermannál is.

22
 Míg azonban Buridan vagy Kecker- 

mann egyértelműen Arisztotelésznek tulajdonítja, addig például Hus, Wycliffe és 
maga a florilégium is Averroesra hivatkozik („Commentator”). Sőt, Hus és Wycliffe 
még azt is megmondja, hogy az Arisztotelész kommentár II. könyvéből idéztek. 
 A nagy kommentárban azonban Averroes gömbhéjuk nem sűrűbb, hanem ne- 
mesebb részének tekinti a csillagokat.

23
 A kapcsolatot a nemesebb és sűrűbb elne- 

vezések között talán Albertus Magnus tehette meg De caelo kommentárjában. Itt 
olvashatjuk, hogy „… mivel a sűrűség nagyobb magában a csillagban, ezért van, 
hogy inkább ebben gyűlik össze a fény nemessége…”.

24
 

Az elképzelés azonban mégis Averroestól származik, de nem a De caelo kom- 
mentárból, hanem egy másik könyvéből. A gömbhéjakról írt művében olvashat- 
juk, hogy: 

At causa illuminationis partium corporis coelestis, scilicet stellarum videtur esse 
densitas illius partis diaphanae in actu ex orbe.25 [Azonban az ég testének részei, 
tudniillik a csillagok fényességének az oka úgy tűnik, hogy a gömbhéjból való átlát-
szó résznek aktuális sűrűsége.] 

 
21 JOHANNES DE FONTE: Auctoritates Aristotelis. [Köln]: calchographia librorum bone memorie 

Henrici Quentel. 1507. B6r: „Stella est densior pars sui orbis.”; Modern kiadása HAMESSE, Jacque- 

line: Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Louvain–Paris, 1974. 165. 
22 PATAR, Benoît: Ioannis Buridani expositio et quaestiones in Aristotelis De caelo. Louvain– 

Paris, 1996. 272: „…unde Aristoteles ponit quod stella est densior pars sui orbis…”; HUS, Jan: 

Quodlibet. Ed. B. RYBA. Praha, 1948. 110: „Si dicitur, quod stella est densior pars sui orbis, ut 

dicit Comentator 2-o Celi…”; WICLIF, Joannis: De ente praedicamentali – Quaestiones XIII logicae 

et philosophicae. Ed. Rudolf BEER. London, 1891. 297: „…omnis stella est densior pars sui orbis, 

ut dicit Commentator 2° Celi…”; THEODORIC WINSHEMIUS, Sebastian: Novae Qvaestiones Sphaerae. 

Vitebergae: [Excvdebat Iohannes Crato], 1559. 66: „Stella est densior pars sui orbis, globosa, 

lucida, purissima ac simplicissima, adfixa suo orbi…”; KECKERMANN, Bartolomaeus: Systema Ast- 

ronomiae. Hanoviae: Apud Haeredes Guilielmi Antonii, 1611. 90: „Stellam definit Aristoteles 2. 

de coelo c.7. quod sit sui orbis pars densior globosa et lucida…” 
23 AVERROES: Aristotelis De Coelo Cum Auerrois Cordubensis Commentarijs. Venetiis: Apud 

Ivnctas. 1562. 124F: „…cum stelle sint partes istius corporis, necesse est ut sint naturae eius: 

quamvis stellae sint ex nobilioribus partium eius.” 
24 ALBERTUS MAGNUS: Opera Omnia. Tomus V. pars I. De caelo et mundo. Ed. Paul HOSS- 

FELD. Münster, 1971. 149: „Et quod densitas maior est in ipsa stella, hoc est ideo, ut magis in ipsa 

commassetur nobilitas luminis…” – A régi kiadásban: Opera Omnia. Volumen quartum. Ed. August 

BORGNET. Paris, 1890. 176, ‘commassetur’ helyett ‘commiscetur’ található. 
25 AVERROES: Sermo de Substantia Orbis. In: Aristotelis Opera cum Averrois Commentariis. 

Nonum Volumen. Venetiis: Apud Ivnctas. 1562. 7K. 
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Ennek nyomát megtaláljuk a 16. századi német teológus, Heinrich Decimator 
egyik művében is: „A csillag gömbhéjának sűrűbb része, amelyben a fény soka- 
sága összegyűlt.”

26
 

Noha a Beszédek szerzője elvileg ismerhette Averroes e művét (Michael Scot for- 
dította latinra a 13. sz. első felében), úgy tűnik, hogy egy korábbi hagyományt kö- 
vetett, amely az összegyűlt fényt még nem tekintette sűrűbb éternek. 

A Beszédek többnyire a hagyományos arisztotelészi világképet követik. Ismeri 
az elemek és bolygók szokásos sorrendjét: 

Collocatur autem super IIIIor elementa, Mercurium et Lunam, immediate iuxta So- 
lem, secundum Damascenum27 libro IIº. (165, 4) [A négy elem, a Merkúr és a Hold 
fölött helyezkedett el, közvetlenül a Nap mellett Damascenus II. könyve szerint.] 

…quia collocatur super IIIIor elementa. Aqua enim est super terram et aer super 
aquam et ignis super aerem et corpora superiora super ista. (317, 23) […minthogy 
[az ég] a négy elem fölé van helyezve. A víz pedig a föld fölött van, és a levegő a víz 
fölött, és a tűz a levegő fölött, és a felsőbbrendű testek e fölött.] 

Mint Petrovich is megjegyezte, a Föld gömb alakjára külön nem tért ki, de pél- 
dául az alábbi Beda-idézet nehezen lenne értelmezhető gömbtől eltérő alakú Föld 
esetében: 

Beda28 in libro De naturis rerum: Celum est rotundum et a centro terre equalibus 
spaciis undique collocatum. (313, 2). [Beda a De natura rerum c. könyvében: Az ég 
gömbalakú és a Föld középpontjától egyenlő távolságra található.] 

Az égitestek többször szerepelnek, a Vénusz például egy teljes sermo tárgya 
(76. De sancto Iohanne Baptista <sermo primus>, l. Függelék). Természetesen tisz- 
tában van a Beszédek szerzője azzal, amit a bolygó magyar neve (’Esthajnalcsil- 
lag’) is mutat, hogy a Vénusz hajnalban és szürkületben is látható tud lenni nap- 
kelte és napnyugta táján. 

Eadem enim stella quandoque apparet in mane et iniciat diem, quandoque in sero 
et iniciat noctem. (164, 15) [Ugyanaz a csillag egyszer reggel jelenik meg és elkezdi 
a napot, máskor későn és elkezdi az éjjelt.] 

Sokkal érdekesebb azonban az, amit a Vénusz mozgásával kapcsolatban állít 
a szerző. 

 
26 DECIMATOR, Heinrich: Libellus de stellis fixis et erraticis. Magdeburgi: [Excvdebat Pavlus 

Donatus impensis Ambrosij Kirchneri], 1587. A1r: „Stella est densior pars sui orbis, in quam 

multum luminis coactum est.”; BRUHNS, Christian: Decimator, Heinrich. In: Algemeine Deutsche 

Biographie. Band 4. Leipzig, 1876. 791. 
27 JOHANNES DAMASCENUS: De fide orthodoxa. II, 7, PG 94. 890A. 
28 BEDA VENERABILIS: De natura rerum. PL 90. 197A: „Coelum subtilis igneaeque naturae, 

rotundumque, et a centro terrae aequis spatiis undique collectum.” 
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Habet autem Lucifer cursum naturalem, qui est ab occidente in orientem secundum 
cursum aliorum planetarum. … Habet eciam cursum violentum, qui est ab oriente in 
occidentem impetu firmamenti. … Habet eciam cursum circularem girans semper 
circa Solem… (165, 14) [Lucifernek ugyanis van természetes pályája, nyugatról ke- 
letre, a többi bolygó mozgása szerint. … Van kényszerített pályája is, keletről nyu- 
gatra, a firmamentum ereje által. … Van körmozgása is, állandóan a Nap körül ke- 
ringve…] 

A bolygók látszólagos mozgása összetett. Egyrészt részt vesznek a csillagokkal 
együtt az ég kelet–nyugati mozgásában. Ugyanakkor, ha egymás utáni napokon 
nézzük a helyzetüket, akkor azt tapasztaljuk, hogy a csillagos háttérhez képest nyu- 
gat–keleti irányba mozognak. De nem mindig: néha rövid ideig megállnak, majd 
visszafordulni látszanak és kelet–nyugati irányba (eddigi mozgásukhoz képest visz- 
szafelé) haladnak, végül ismét megfordulva követik eredeti (azaz nyugat–keleti) 
irányukat. Az első mozgás látszólagos, amely a Föld tengely körüli forgása miatt 
észlelhető. A második, jóval bonyolultabb mozgás a Föld és a bolygó Nap körüli 
keringésének következménye, ahogy azt a mozgó Földről látjuk. A középkorban 
ez a második mozgás sok problémát okozott, mivel Arisztotelész tagadta ellenté- 
tes mozgások lehetőségét ugyanabban a testben.

29
 Itt pedig erről van szó: egy adott 

bolygó mutat két, egymással ellentétes mozgást. Arisztotelész világának közismertté 
válása előtt ez nem okozott gondot, Sevillai Izidor nyugodtan kijelentette, hogy 
a bolygók az ég mozgása ellen törekednek.

30
 A középkor későbbi századaiban és 

még az újkorban is fentmaradt ez az elképzelés, nemcsak értekezésekben,
31

 hanem 
az irodalomban is.

32
 

 
29 GRANT, Edward: Planets, Stars, & Orbs. The Medieval Cosmos 1200–1687. Cambridge, 

1996. 497: „The widely accepted observation that each planet had two simultaneous motions in 

opposite directions, namely the daily east-to-west and the periodic west-to-east motion, posed 

a perplexing dilemma for medieval natural philosophers, especially since Aristotle had denied the 

possibility of two such contrary motions in one and the same body.” 
30 ISIDORUS HISPALENSIS: De harmonia et coelesti musica. In: Opera Omnia. Tomus VII. Ed. 

Faustino ARÉVALO. Roma, 1803. 23–25. – A lábjegyzetként közölt részletben találjuk: „Haec licet 

quotidie violentia firmamenti ab oriente in occidentem feratur, tamen contra mundum nitens…” 

vagy „Hic ab Oriente in Occidentem impetu firmamenti fertur, sed contra mundum nitens.” Az el-

ső idézet a Holdra, a második a Napra vonatkozik. – Megtalálható a Patrologia Latinában is, PL 

83. 985B–D. 
31 Mivel Izidor népszerű szerző volt, sokszor idézték, gyakran hosszú részeket szó szerint; 

HONORIUS AUGUSTODUNENSIS: De imagine mundi. PL 172. 139B. A Napról: „Hic ab oriente in 

occidentem impetu firmamenti fertur, sed contra mundum nitens…”; THOMAS CANTIMPRATENSIS: 

Liber de natura rerum. Berlin–New York, 1973. 386: „Sed sicut dicit Ysidorus… Hec licet cotidie 

violentia firmamenti ab oriente in occidentem feratur, tamen contra mundum nitens…” 
32 L. pl. BUTI, Francesco da: Commento di Francesco Da Buti sopra la Divina Comedia Dante 

Allighieri. Tomo terzio. Ed. Crescentino GIANNINI. Pisa, 1862. 158: „E perchè di questi due mo- 

vimenti l’uno; cioè quello del primo mobile da oriente per occidente ad oriente, si chiama natu- 

rale, uniforme e diritto, e l’altro si chiama accidentale, diviso et obliquo…” A kommentált rész a Pa- 
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A Beszédek szerzőjének (meg nem nevezett) forrása ez esetben nyilvánvalóan 
Sevillai Izidor. Megtalálható a természetes mozgás és a kényszerített mozgás, bár 
fordítva, mint Izidornál. Az elsőként említett természetes mozgás megfelel a boly- 
gók szokásos mozgásának, a második pedig az ég napi forgására vonatkozhat. 

A harmadik mozgás is ellentmond az arisztotelészi kozmosznak, és itt se nevezi 
meg forrását a Beszédek. Azonban minden bizonnyal a Martianus Capella nevé- 
hez kapcsolt modellről van szó, melyben a Merkúr és a Vénusz a Nap körül kerin- 
gett: „Noha a Vénusz és a Merkúr naponta látszik kelni és lenyugodni, pályájuk 
nem a Földet öleli körül, hanem a Nap körül keringenek. Valóban, pályájuk közép- 
pontjának a Napot teszik, úgyhogy néha fölötte vannak, néha alatta, a Földhöz kö- 
zelebb…”

33
 Ez az elmélet jól ismert volt az egész középkorban.

34
 

A 150. sermóban található egy másik eset, ahol Arisztotelész ellenében állít vala- 
mit a Beszédek szerzője. A „szférák zenéjét” említvén, noha Arisztotelész és (pszeu- 
do-) Dionüsziosz ennek ellentmond, ő mégis Ambrosiusszal tartván elfogadja e zene 
realitását („Et licet Aristoteles et Dionisius hoc reprobent, tamen quia Ambrosius 
recitat in Exameron pro opinione, ideo dicimus ad presens…” [312, 30]). Ez ellen- 
tétes Arisztotelész véleményével, aki határozottan cáfolta a szférák zenéjének lé- 
tezését.

35
 

Visszatérvén a 76. sermóhoz és a Vénuszhoz, érdemes még megemlíteni az aszt- 
rológia jelenlétét. Noha Petrovich örömmel állapította meg ennek hiányát,

36
 Albu- 

masar jelenléte azonban mindenképpen sejteti meglétét. 

                                                                                                                                  
radicsom hatodik énekének első két sora: „Poscia che Costantin l’aquila volse / Contr’al corso del 

Ciel…”; DONNE, John: Goodfriday, 1613. Riding Westward. In: The Poems of John Donne. Volume 

1. Ed. Herbert J. C. GRIERSON. Oxford, 1966. 336–337. L. az első tíz sort. 
33 MARTIANUS CAPELLA: De nuptiis Philologiae et Mercurii. Ed. James WILLIS. Leipzig, 1983. 324: 

„Nam Venus Mercuriusque licet ortus occasusque cotidianos ostendant, tamen eorum circuli ter- 

ras omnino non ambiunt, sed circa Solem laxiore ambitu circulantur. Denique circulorum suorum 

centron in Sole constituunt, ita ut supra ipsum aliquando, infra plerumque propinquiores terris 

ferantur…”; EASTWOOD, Bruce S.: Ordering the Heavens: Roman Astronomy and Cosmology in the 

Carolingian Renaissance. Leiden–Boston, 2007. 179–311; EASTWOOD, Bruce S.: Astronomical 

Images and Planetary Theory in Carolingian Studies of Martianus Capella = Journal for the History 

of Astronomy (31.) 2000. 1–28. – STAHL, William H.: To a Better Understanding of Martianus 

Capella. = Speculum (40.) 1965. 102–115. 
34 EASTWOOD, Bruce–GRASSHOFF, Gerd: Planetary Diagrams for Roman Astronomy in Medieval 

Europe, ca. 800–1500. = Transactions of the American Philosophical Society, New Series (94.) 

2004. No. 3. 
35 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 77: „…nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem igaz azt 

állítani, miszerint a csillagok mozgása harmóniát idéz elő, vagyis azok a zajok, melyeket így elő- 

idéznek, összhangot hoznak létre…” 
36 PETROVICH: i. h. 1967. (9. jegyzet) 193: „Örülünk annak, hogy az asztrológia nincs kidicsérve 

és ajánlva. Mert bár e megállapítások mind Ptolemaios rendszerének ismeretét tételezik föl, aki- 

nek híres munkáját a beszédek által idézett Colonus in Almeglisti juttatja eszünkbe…, de a csil- 

lagjóslásról nincs e beszédekben szó.” – „Colonus in Almeglisti” nem más, mint Ptolemaiosz és 

az Almagest. 



 A „Pécsi Egyetemi Beszédek” csillagászati tartalmáról 301 

Ksz2010-3-01.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.26. 10:40:00 [301] 

Unde Albumasar in libro De signis astrorum VII: Stelle singule in rebus subiectis 
iuxta nature sue proprietatem debitos exercent effectos. Dicit autem specialiter de 
Venere, quod possidet mulieres pulcros vestes et omnes decores. (165, 22) [Így Albu- 
masar a De signis astrorum VII. könyvében: Egyes csillagok az alsórendű [Hold alatti] 
dolgokra a saját természetük tulajdonságaihoz hasonló hatást gyakorolnak. A Vé- 
nuszról mondta speciálisan, hogy hatalmában tartja az asszonyokat, a szép ruhákat 
és mindenféle ékszereket.] 

Albumasar még két másik idézettel szerepel, úgyhogy ha a Beszédek szerzője 
nem is propagálta az asztrológiát (miért is tette volna beszédvázlatokban?), de is- 
merte és ha úgy ítélte meg, hogy a helyzet megkívánja, meg is említette. 

Egy másik ókori hagyomány is megőrződött a Beszédekben. A 80. sermo (<De 
Sancto Ladislao Rege> Secundus sermo de eodem) szerint a „nagy László király 
szentségét is fényes csillaggal nyilvánította ki.” (172, 17).

37
 A Beszédek itt Mt 2, 

2-re hivatkozik,
38

 ami a betlehemi csillagra vonatkozik. Utána viszont a Szt. László 
legendát idézi a szerző, ami más értelmezést is lehetővé tesz. Mint írja: 

Nam cum in die primi festi sui fideles ad ipsius tumbam convenissent, viderunt 
clara die tempore misse stellam splendidam supra templum stare tribus horis directe 
contra locum, ubi erat interius sepulchrum sancti viri.39 (172, 18) [Ugyanis, amikor 
első ünnepe napján a sírjához gyűltek a hívek, fényes nappal, a mise idején egy ragyo- 
gó csillagot láttak a templom felett állni három órán keresztül, éppen azzal a hellyel 
szemben, ahol a templomon belül a szent férfiú sírja volt.40] 

Ez kísértetiesen emlékeztet Caesar csillagára, amelynek feltűnése azt jelezte, 
hogy az égiek befogadták őt. A hasonló alkalommal való felbukkanás és az azo- 
nos funkció a közös eredet irányába mutat. 

Periit sexto et quinquagensimo aetatis anno atque in deorum numerum relatus est, 
non ore modo decernentium, sed et persuasione uolgi. Siquidem ludis, quos primo[s] 
consecrato[s] ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit 
exoriens circa undecimam horam, creditumque est animam esse Caesaris in caelum 
recepti; et hac de causa simulacro eius in uertice additur stella.41 [Ötvenhatodik évében 
halt meg, az istenek sorába iktatták, éspedig nemcsak a senatus határozata alapján, 
hanem a nép őszinte meggyőződéséből is. Az első ünnepi játékok idején ugyanis, 
melyeket örököse, Augustus, nyomban Caesar istenné avatása után tiszteletére ren- 
dezett, délután öt óra felé üstökös tűnt fel, és hét napig egyfolytában ragyogott az 

 
37 MADAS Edit: Sermones de Sancto Ladislao Rege Hungariae. Debrecen, 2004. /ΑΓΑΘΑ 

XV./ 71. 
38 „mert láttuk csillagát napkeleten,” 
39 MADAS: i. m. 2004. (37. jegyzet) 70. 
40 MADAS: i. m. 2004. (37. jegyzet) 71. – A csoda említése előfordult Temesvári Pelbártnál és 

Laskai Osvátnál is, MADAS: i. m. 2004. (37. jegyzet) 163. 231. 249. 
41 SUETONIUS: Divus Iulius, 88. In: C. Suetonius Tranquilli opera, I: De vita Caesarum Libri VIII. 

Ed. Maximilianus IHM. Leipzig, 1908. 45. 
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égen; általában azt tartották, hogy az égiek közé befogadott Caesar lelke az, és ezért 
ábrázolják őt azóta is csillaggal a feje fölött.42] 

Nem jelent feltétlenül különbséget az, hogy az egyik helyen csillag, a másikon 
üstökös szerepel. Egészen a 18. századig igen nagyvonalúan kezelték az üstökösö- 
ket és az „új csillagokat,” gyakorlatilag egymás szinonímájaként használták őket.

43
 

Suetoniusra ugyan a Beszédek szerzője nem hivatkozott, de mivel a Szt. László 
legendából idézett, erre nem is volt szükség. 

Végezetül még egy kissé meghökkentő felsorolás a 152. sermóból. A szeretet 
Napja (sol caritatis) után következik a hit Holdja (luna fidei), majd a remény csil- 
laga (stella spei), legvégül pedig a tisztaság Tejútja (lacteus circulus castitatis). 
A Nap, a Hold és a csillagok mind az égben találhatók, szemben a Tejúttal, ami 
Arisztotelész szerint légköri jelenség.

44
 

A hivatkozások 

A Beszédekben előforduló csillagászati ismeretek elsődleges forrása Ariszto- 
telész De caelója volt. A 13. század végére már három teljes és egy részleges 
fordítása volt a műnek: Gerard of Cremona, Michael Scot, Robert Grosseteste (csak 
a II. könyv) és William of Moerbeke voltak a fordítók.

45
 

Tíz esetben találtam explicit hivatkozást a szövegben a De caelóra, ezek egyike 
se volt még azonosítva (l. Táblázat). Az azonosítások azt mutatják, hogy míg a Be- 
szédekben található idézet és William of Moerbeke fordítása sok esetben hasonló, 
Gerard of Cremonáéval viszont majdnem teljes az azonosság (ahogy Timkovics is 
gyanította). Ez jelentheti azt is, hogy a Beszédek William fordításának elkészülte 
előtt készültek, de azt is, hogy a szerzőnek nem állt rendelkezésére a frissebb 
fordítás. Az utolsó három idézetet nem találtam. 

 
42 SUETONIUS: A Caesarok élete. Ford. KIS Ferencné. Bp. 1984. 42; Caesar csillagáról l. még 

HAHN István: A megváltás csillaga. Társadalmi válság és megváltáshit Augustus korában. = Vilá- 

gosság (9.) 1968. 449–457. Újrakiadva: HAHN István: Hitvilág és történelem. Bp. 1982. 175–202; 

HOFFMANN Zsuzsanna: Divus Iulius = Aetas (18.) 2003. No. 3–4. 12–23; FARKAS Gábor Farkas: 

Sidus Iulium és Dudith András. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Szerk. SZÖGI László. 

Bp. 2007. 137–144. 
43 ZSOLDOS, Endre: Starting the Classification. New and Old Stars, and Sometimes Comets, Too 

= Journal for the History of Astronomy (41.) 2010. 105–116. 
44 ARISTOTLE: Meteorologica. I, 8. Transl. H. D. P. Lee. Cambridge, MA–London. 1978. /Loeb 

Classical Library/ 56–69; HEIDARZADEH, Tofigh: A History of Physical Theories of Comets, From 

Aristotle to Whipple. Heidelberg, 2008. 15–16. – Arisztotelész szerint a Tejút nem más, mint egy 

speciális üstökös. 
45 DOD, Bernard G.: Aristoteles Latinus. In: The Cambridge History of Later Medieval Philo- 

sophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism 1100–1600. Ed. 

Norman KRETZMANN, Anthony KENNY & Jan PINBORG. Cambridge, 1982. 45–79. 
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Egyetemi Beszédek Gerard of Cremona 

fordítása 

William of Moerbeke 

fordítása 

Et hoc apparet ex dicto Philo- 

sophi De celo et mundo, quod 

ubi est motus tocius ignis, ibi 

est et scintille unius. (36, 33)  

 

Movetur autem sursum et non 

deorsum, quia ubi est motus to- 

cius ignis, ibi est scintille unius, 

secundum Aristotelem De ce- 

<lo> et mundo. (177, 9) 

…et ubi est motus scintillae, illic 

est motus ignis totius et in illo 

loco.46 

…et totus quidem ignis et scin- 

tilla in eundem locum. 

Dicit enim Aris<toteles> 1° lib- 

ro Celi et mundi, quod res om- 

nes quiescunt a motu suo, quan- 

do perveniunt ad loca sua. (54, 

14) 

…res omnes quiescunt a motu 

suo, quando perveniunt ad loca 

sua.47 

…omnia enim quiescunt que 

moventur quando venerint in 

proprium locum,… 

Unde Aristoteles <in> libro De 

celo et mundo: Non est locus 

extra celum neque imple<cio> 

neque vacuitas nec tempus, ne- 

que mutatur omnino, sed fixum 

est. (152, 34) 

…non est locus extra caelum 

neque plenitudo neque vacuitas 

neque tempus.48 

…neque locus neque vacuum 

neque tempus est extra celum; 

… 

Philosophus II. <De> celo et 

mundo: Orbis primum princi- 

pium et causa omnis vivi. (313, 

37) 

…orbis primus est principium et 

virtus et causa in vita omnis vi- 

vi…49 

…intelligere enim oportet vite 

et principii uniuscuiusque mul- 

tam excellentiam esse prime ad 

alias,… 

In sperico autem non contingit 

invenire finem, quia locus in- 

cepcionis motus eius est locus 

finis eius, ut dicitur in primo 

<libro> <De> celo et mundo. 

(318, 11) 

…quia locus inceptionis motus 

eius est locus finis motus  

eius…50 

…que moventur quando vene- 

rint in proprium locum, eius 

autem quod circum corporis 

idem locus unde incepit et in 

quem consummat. 

   

 
46 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 32: „…és ugyanígy, az egész tűz és egyetlen szikra 

is ugyanazon hely felé mozog.” 
47 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 42: „…minden mozgó megpihen, amikor elérkezik 

saját helyére…” 
48 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 41: „…az égbolton kívül nincs hely, üresség vagy idő.” 
49 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 85: „…az élet és minden egyes alapelv tekintetében 

az első mozgás messze felülmúlja a többit.” 
50 ARISZTOTELÉSZ: i m. 2009. (20. jegyzet) 42: „…ugyanaz a hely szolgál a mozgás kiinduló- 

pontjául és végpontjául.” 
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Egyetemi Beszédek Gerard of Cremona 

fordítása 

William of Moerbeke 

fordítása 

Aristoteles I. <De> celo et mun- 

do: superius celum dicimus, 

quod illic sunt omnia spiritua- 

lia, fixa, quieta. (325, 36) 

…superius caelum et dicimus, 

quod illic sunt omnia 

spiritualia fixa quieta.51 

…enim extremum et quod 

sursum maxime vocare celum, 

in quo et divinum omne 

locatum esse dicimus. 

Causam solliditatis celi as- 

signat Philosophus in libro 

<De> celo et mundo dicens: 

Corpus celeste non desinit 

esse, cum non habeat causam 

corrupcionis, scilicet contra- 

rietatem componencium. 

(312, 4) 

? ? 

Unde secundum Aristotelem 

celum dicitur motu suo affere 

stellas. Movetur autem 

circulariter, velociter, 

uniformiter, inremissibiliter. 

Que omnia ponit Aristoteles 

in libro <De> celo et mundo. 

(317, 7) 

? ? 

Unde dicit Aristoteles De celo 

et mundo: Propter talium 

ordinacionem parcium mundi 

dicitur. (317, 24) 

? ? 

A csillagászathoz hasonlóan a többi Arisztotelész műnek is a régi fordítását hasz- 
nálja a szerző, a Physica esetében Jacobus Veneticusét, a Meteorologia esetében 
pedig Henricus Aristippusét.

52
 

Az idézetek nem voltak mindig pontosak, sőt, néha még magát a művet is el- 
tévesztette a szerző. Egy példa: 

Aristoteles libro De generacione: Principium generacionis fructuum est a Sole. 
(90, 19) [Arisztotelész a De generatióban: A gyümölcsök keletkezésének eredete 
a Nap.] 

 
51 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 40: „…a legszélső szférát és a felső részt szoktuk 

ugyanis égboltnak hívni, amelyben szerintünk az istenség teljessége is lakozik.” 
52 „Aristoteles IIII. Metheororum: Putrefiunt universa reliqua preter ignem.” (93, 25). – Meteora. 

Codex Bodmer 10. 208r [Megtalálható a http://www.e-codices.unifr.ch/en/description/cb/0010 URL-n]: 

„Putrefiunt universa reliqua preter ignem. [A tűzön kívül minden más megrothad.]” – Aristippus- 

ról l. HASKINS: i. m. 1927. (5. jegyzet) 143.– FOBES, F. H.: Mediaeval Versions of Aristotle’s Me- 

teorology. = Classical Philology (10.) 1915. 297–314. 
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Bár a szöveg a De generatione et corruptione-ra hivatkozik, a forrás azonban 
a pszeudo-arisztotelészi De plantis lib. I, cap. VI.:

53
 

…et principium generationis fructuum a sole. 

Albertus Magnus ugyan név szerint nem szerepel a Beszédekben, de egy igen 
hasonló mondatot találunk nála is, felvetve annak a lehetőségét, hogy szerzőnk 
esetleg őt idézhette:

54
 

Et hanc causam tangit Philosophus in primo de Vegetabilibus, quod principium 
cibi plantarum est a terra, et principium generationis fructuum a Sole… [És ez okból 
a Filozófus megemlíti a De vegetabilibus első könyvében, hogy az ehető növények 
eredete a föld, és a gyümölcsök keletkezésének eredete a Nap…] 

A Beszédek szerzője több iszlám tudóst is említ név szerint: Albumasart, Avi- 
cennát, Averroest. A legrejtélyesebbek az Albumasar-idézetek (128, 3; 165, 22; 
233, 32). Ezek állítólag egy „De signis astrorum” című, legalább hét könyvből álló 
műből származnak, de nincs ilyen című Albumasarnak tulajdonított írás.

55
 Egyik 

idézetet sem sikerült egyelőre megtalálni Albumasar hozzáférhető műveiben,
56

 de 
mert tartalmuk nem idegen Albumasartól, elképzelhető, hogy valamilyen másod- 
lagos forrásból származnak. 

Avicenna kevéssé kapcsolódik a csillagászathoz, de egyik, egyelőre azonosítat- 
lan idézete a Nap fényével és melegével foglalkozik.

57
 Algazel (al-Gazali) szintén 

 
53 Aristotelis Opera Omnia. IV. Paris, 1857. 21. – Ugyancsak megtalálható a fentebb említett 

Codex Bodmer 10-ben, 218r. – A valódi szerző Nicolaus Damascenus (kb. i.e. 1. század). A for- 

dító Alfred of Sareshal (Alfredus Anglicus), l. OTTE, James K.: The Life and Writings of Alfredus 

Anglicus. = Viator (3.) 1972. 275–291; OTTE, James K.: The Role of Alfred of Sareshel (Alfredus 

Anglicus) and His Commentary on the „Metheora” in the Reacquisition of Aristotle. = Viator (7.) 

1976. 197–209. 
54 ALBERTUS MAGNUS: Summa de creaturis. In: Opera Omnia. Volumen trigesimum quartum. 

Ed. August BORGNET. Paris, 1895. 729. 
55 PINGREE, David: Abū Macshar Al-Balkhī, Jacfar ibn Muhammad. In: Complete Dictionary of 

Scientific Biography. Vol. 1. Detroit, 2008. 32–39. 
56 Valamelyest hasonló a (165, 22)-höz, de nem ugyanaz: Flores Albumasaris. [Augsurg]: Er- 

hardi Ratdolt, 1488. Br: „Venus est significatrix mulierum sponsalium…”; ALBUMASAR: Intro- 

ductorium ad astronomiam. [Augsburg]: Erhardi Ratdolt, 1489. H5r: „Tum vestimenta omnisque 

cultus ac redimicula cum aureisque et argenteis ornamentis.” 
57 „Avicenna: Sol habet calorem et cum calore claritatem et claritas obtegit calorem propter splen- 

dorem.’ (211, 15) [Avicenna: A Napnak van melegsége, a melegséggel fényessége, és a fényesség 

védi a melegséget a tündöklése által.] – A másik idézet: „Dicit autem Avicenna VI. Naturalium, 

quod ad discendum necesse est, quod materia forme interioris sit multum facilis ad imprimendum ei, 

ad quod non facit, nisi humor.” (263, 17) [Azt mondja pedig Avicenna a De naturalibus VI. köny- 

vében, hogy azt kell mondanunk, hogy a belső forma anyagába könnyen benyomható valami, amit 

egyébként nem tesz, hacsak nem folyadék] – helye AVICENNA: Liber De Anima seu Sextus de Natu- 

ralibus. Partes IV–V. Ed. S. VAN RIET. Leiden, 1968. 42: „…ad discendum etenim necesse est ut materia 

formae interioris sit multum facilis ad imprimendum ei, ad quod non iuvat nisi humor;…”. 
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nem csillagászati munkáiról nevezetes, de a Beszédekben Avicennához hasonlóan 
a Nappal kapcsolatban idéztetik: 

Quod vero Sol sit origo lucis, dicit Algazel in Methaphisica sua: Sol est fons lucis 
omni lucenti eo, quod emittit lucem a se in aliud a se. (90, 15) [Hogy a Nap a fény 
forrása, Algazel Metafizikájában mondja: hogy az összes fénylő fényének forrása 
a Nap, annyiban hogy fényt bocsájt ki a többieknek saját maga által.]58 

Averroes is egy csillagászati és egy nem csillagászati idézettel szerepel. Az előb- 
biben a csillagok tulajdonságaival foglalkozik: 

Propter quod dicit Averrois super librum <De> celo et mundo, quod stelle habent 
qualitates primas, scilicet calidum et siccum, ffrigidum et humidum. (316, 28) [Ahogy 
Averroes mondja a <De> celo et mundo [kommentárjában], a csillagoknak elsődle- 
ges tulajdonságaik vannak, tudniillik a melegség és szárazság, a hidegség és a ned- 
vesség.]59 

A másik idézet felveti a lehetőségét annak, hogy a Beszédek szerzője ismerte 
Szt. Tamás egyes műveit, Tamás ugyanis igen hasonlóan idézi Averroest. 

Egyetemi Beszédek Aquinói Szt. Tamás 

Quoniam virtutes morales proficiunt ad scien- 

cias, et maxime virtus castitatis, ut dicit Com- 

mentator super <librum> Phisicorum. (199, 30)60 

[Mivel az erkölcsi erények hasznosak a tudo- 

mányok számára, és leginkább a szüzesség eré- 

nye, ahogy a Kommentátor mondja a Fizika (kom- 

mentárjában).] 

…et propter hoc virtutes morales multum fa- 

ciunt ad scientiam, et praecipue virtus castitatis, 

ut dicit Commentator in VII Physic., comm. 20; 

castitas enim praecipue inter virtutes morales cor- 

pus animae obediens reddit…61 [..mivel az erköl- 

csi erények sokat tesznek a tudományok számára, 

különösen a szüzesség erénye, ahogy a Kom- 

mentátor mondja a Fizika 7. könyve kommen- 

tárjában: a szüzesség pedig a legfontosabb az 

erények között, ami a testet engedelmessé teszi 

a lélek iránt.] 

Noha a datálás szempontjából jó lenne biztosan tudni, vajon valóban Albertust 
és Tamást idézte a szerző, nagyobb a valószínűsége annak, hogy csak közös for- 
rásuk volt. 

 
58 Algazel’s Metaphysics. Ed. J. T. MUCKLE. Toronto, 1933. 61: „Sol… est igitur fons lucis omni 

lucenti, eo quod emittit lucem a se in aliud a se…” 
59 Ennek nincs meg a forrása. 
60 AVERROES: Aristotelis De Physico Auditu Libri Octo. Cum Averrois Cordubensis Commen- 

tarijs. Venetiis: Apud Ivnctas. 1562. 328C. 
61 AQUINAS, Thomas: Commentum in Lib. II Sententiarum. In: Doctoris Angelici Divi Thomae 

Aquinatis sacri ordinis F. F. Praedicatorum Opera Omnia. Volumen Octavum. Ed. Stanislaus 

Eduard FRETTÉ, Paul MARÉ. Paris, 1889. 101. – Megtalálható a http://www.corpusthomisticum.org/ 

honlapon is. 
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Függelék 

Sermo 76
62

 

(1) „Vajon elővezeted-e a hajnali csillagot63 idejében, és az esteli csillagot föl- 
kelted-e a föld fiai fölé?” Iób 38, (32). A Nap és a Hold után a legfényesebb csillagot 
Lucifernek nevezik, ami ki is tűnik abból, hogy olyan árnyékot vet, mint az újhold. 
Statius: „Mindegyik fényesen ragyog, de mindegyiknél fényesebb sugarakat bocsát 
ki az Esti Csillag”.64 Ezért jelképezi Jánost, akinek Krisztus és a Szűz után a legtöbb 
kiváltsága van. 

Négy dolgot mond el róla a kiválasztott idézet, tudniillik 
születésének egyediségét, 
magának a megszületettnek a méltóságát, 
a születés megfelelő idejét, 
a megszületett hasznosságát. 
(1.1) Vajon elővezeted-e, mintha azt mondaná az Úr: Nem te csinálod, hanem 

én. Mivel János inkább az Úr erejéből született, semmint a természet jóvoltából. 
Dionysius, Az angyalok hierarchiája IV. fejezete: „Az isteni Gábriel Zakariás hierar- 
cha tudomására hozta, hogy fia, akit már nem remélhetett, de akit isteni kegyelemből 
mégis nemzeni fog, próféta lesz”.65 Arisztotelész ugyanis azt mondja, De animalibus 
X. könyve, hogy „ötven éves koruk után a nők nem szülnek”.66 Az ő anyja azonban 
a korban jócskán előrehaladott volt, több mint ötven éves. Az Úr azonban elővezette 
ezt a Lucifert 

(1.1.1) a méh rejtett barlangjából a siralomvölgybe. Luk. I, (57): „Elérkezék Er- 
zsébet”. 

(1.1.2) A földi sivatag barlangjából a bűnbánat hirdetésére. 
(1.1.3) A test sötét barlangjából a lélek nyugalmába. Eszerint mondta az Úr az 

Egyiptomból – ami a testet jelenti – kivonuló népnek: „Nyugalmat adok neked”, 
Kiv. 33,(14). 

(1.1.4) A pokoli fogság barlangjából az (örök) haza fényességébe. Bölcs. X: „Le- 
ment vele a verembe… és örök dicsőséget adott neki”.67 

(1.2) Magának a megszületettnek a méltóságára vonatkozik a következő: Vajon 
elővezeted-e a hajnali csillagot? Ezt a csillagot pedig négy néven nevezik. 

(1.2.1) Mondják Vénusznak, mint itt: „O Vénusz könnyes napja”68 [azaz péntek], 
minthogy a klímája alatt élőket szerelmessé teszi, eszerint: „Szenvedéllyel égeti a gyötrő 
Venus”.69 

 
62 A kritikai kiadás a hivatkozások többségét azonosította. A hiányzók egy részét Madas Edit 

adta meg, MADAS Edit: Említett és idézett klasszikus auktorok a középkori magyarországi prédi- 

kációirodalomban. = Magyar Könyvszemle (115.) 1999. 277–286. A többi (pl. Alcuin, Augustinus) 

itt jelenik meg először. – A fordítást Hajba Máriával készítettük, Madas Edit önzetlen segítségével. 
63 Latinul ‘Lucifer’, magyarul ‘fényhozó’. 
64 STATIUS: Thebais, 6, 580–581. 
65 PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA: De caelesti hierarchia 4, 4. 
66 PLINIUS: Naturalis historia 7, 14. 61. 
67 Sap 10, 13–14: „Ez az eladott igazat nem hagyta el, hanem a bűnösöktől megszabadította őt, 

és lement vele a verembe, és a fogságban el nem hagyta őt, mígnem az ország pálcáját adta neki, 

és a hatalmat azok ellen, kik őt elnyomták; és hazugoknak bizonyította be, kik őt gyalázták, és 

örök dicsőséget adott neki.” 
68 GEOFFREY DE VINSAUF: Poetria nova, 375. 
69 WALTHER, Hans: Initia carmenum, 32268. 
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(1.2.2) Olykor Vesperusnak, mint itt: „az Est, el nem fedte, hiába dacolt, az olym- 
pusi mennyet”.70 

(1.2.3) Olykor „hajnali csillagnak”, mint Sirák L.71 Ugyanaz a csillag egyszer 
reggel jelenik meg és elkezdi a napot, máskor későn és elkezdi az éjjelt. Statius: „és 
ugyanazt látjuk a váltakozó kelésben”.72 

(1.2.4) Olykor Lucifernek mondják a fény bősége miatt, vagyis fényt hozónak, 
mint itt: „miként kölcsönös bánatban nincs mérték, Lucifer elűzi a csillagokat a haj- 
nali égről”.73 

Mely nevekben Szent János két kiváltsága jelenik meg, tudniillik (a) a szájé és 
(b) az értelemé. 

A száj kiváltsága benne kettős volt, tudniillik a prédikálás két módja szerint, úgy- 
mint 

(a.a) az ostorozás szigorúságával és (a.b) az ígéretek édességével. 
(1.2.2.a.a) Az első miatt nevezik Vesperusnak, mint aki elkezdi a kárhozat éjsza- 

káját azok számára, akinek azt mondta: „Viperák fajzati!” Lu. 3, (7).74 
(1.2.3.a.b) A második miatt hajnalcsillag, mint aki elkezdi az örökkévalóság nap- 

ját, Máté XI, (12) szerint: „Keresztelő János napjaitól pedig egész mostanig meny- 
nyeknek országa erőszakot szenved”.75 

Az értelem kiváltsága is kettős volt benne, tudniillik 
(1.2.1.b.a) az erény szeretete az érzelmet illetően, ezért hívják Vénusznak. 
(1.2.4.b.b) És az igazság megértése az intellektust illetően, ezért hívják Lucifer- 

nek. János V,(35): „Ő égő és világító szövétnek vala”,76 tudniillik a szeretet által, és 
fénylő, tudniillik a megértés által. 

Azt mondják tehát, hogy a csillag a következő okokból kapta ezeket a neveket: 
(1.2.I.a) először a felkelés miatt, minthogy a Nap előtt kel fel e szerint: „Lucifer 

zászlót tart a kelő Napnak.”77 Így János Krisztus előtt hat hónappal született. 
(1.2.I.b) És felkelve munkára hív. Ovidius: „munkára ki int, föltűnik az égi magas- 

ban fényes Lucifer is”.78 Így János az embereket jó ügyön dolgozni hívja: „Készítsétek 
el az Úr útját”, Luk. III, (4).79 

(1.2.I.c) Továbbá a Nap felkelvén [Lucifer] elveszti fényét az alábbiak szerint: 
„Amikor a Nap felkel, Lucifer saját [fényét] elveszti”.80 Így János Krisztus megjele- 
nésével elveszti hírét, mivel Krisztusban hisznek. Ján. III, (30): „Őneki kell”.81 Erről: 

 
70 VERGILIUS: Hatodik ecloga, 86: „Míg a tinókat az Est, számlálva, karámba nem űzte, S el nem 

fedte, hiába dacolt, az olympusi mennyet.” (Ford.: Lakatos István) 
71 Sirák 50, 6: „Mint a hajnali csillag a ködben, és mint a tele hold idejében világít.” 
72 STATIUS: Thebais, 6, 241. 
73 STATIUS: Thebais, 5, 289–291. 
74 Lukács 3, 7: „Mondá tehát a seregeknek, kik kimentek, hogy tőle megkereszteltessenek: Vi- 

perák fajzati! ki tanított titeket futni a jövendő harag elől?”  
75 Máté 11, 12: „Keresztelő János napjaitól pedig egész mostanig mennyeknek országa erősza- 

kot szenved, és az erőszakosok ragadják el azt.” 
76 János 5, 35: „Ő égő és világító szövétnek vala; ti pedig csak ideig-óráig akartatok örvendezni 

az ő világánál.” 
77 ALANIS AB INSULIS: Anticlaudianus. PL 210, 501A. 
78 OVIDIUS: Átváltozások, 4, 663–664 (Ford.: Devecseri Gábor). 
79 Lukács 3, 4: „Amint írva vagyon Izaiás próféta beszédeinek könyvében: A pusztában kiáltó- 

nak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenesekké ösvényeit.” 
80 WALTER VON CHÂTILLON, Alexandreis. PL 209, 465A. 
81 János 3, 30: „Őneki növekednie kell, nekem pedig kisebbülnöm.” 
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„Krisztus megszületett és növekedvén, felemelték a keresztre, János lefejezés által 
kisebbedett”.82 

(1.2.I.d) Továbbá a többi csillag után kel fel. Ovidius: „Fut a sok csillag, mind 
közt raj-utolsó Lucifer, ő indul legutolszor el, őrhelye-hagyva”.83 Így János született 
utoljára az összes ótestamentumi szentek közül. Máté XI, (13): „Mert mindnyájan 
a próféták Jánosig”.84 

(1.2.I.e) Továbbá a tévedés sötétségét okozta az eretnekek szívében saját fényé- 
nek bősége által. Ezek közül néhányan azt mondták, hogy elkárhozott, mások szerint 
angyal, amint a Glossza mondja Malakiás III-hoz. 

Másodszor a helyzete miatt. A négy elem, a Merkúr és a Hold fölött helyezkedett 
el, közvetlenül a Nap mellett Damascenus II. könyve szerint.85 

Így János 
(1.2.II.a) a vágyak földje fölött állt. Ján. 3, (29): „A vőlegény barátja áll”,86 mint- 

egy a kívánság által felegyenesedve. 
(1.2.II.b) A szomjúság vize fölött. Máté Iº: „eledele pedig sáska és erdei méz va- 

la”.87 
(1.2.II.c) A hiábavaló dicsőség levegője fölött [állt]. Ján. I, (20): „megvallá, hogy 

nem vagyok én a Krisztus”.88 
(1.2.II.d) A gerjedelem tüze fölött, minthogy nem ismerte a szemérem havának 

beszennyeződését.89 
(1.2.II.e) A változó Hold fölött, minthogy nem volt „széltől hajladozó nád”, Máté 

Xº.90 
(1.2.II.f) A bőbeszédűség Merkúrja fölött, minthogy „könnyű szóval nem szeny- 

nyezte életét”.91 A Merkúrt pedig szóvivőnek92 nevezik, mivel középen fut a beszélő 
szája és a hallgató füle között,93 amiről Ovidius: „Atlas utódja leül mellé, megtölt a sza- 
vával s hátráltat napot”.94 Harmadszor a pálya miatt. 

(1.2.III.a) Lucifernek ugyanis van természetes pályája, nyugatról keletre, a többi 
bolygó mozgása szerint. Így ment János a törvénytől Krisztushoz, a zsinagógától az 
egyházhoz, a homálytól az igazsághoz. 

 
82 ALCUIN: Commentaria in Sancti Joannis Evangelium. PL 100, 787D. 
83 OVIDIUS: Átváltozások, 2, 114–115: „Fut a sok csillag, mind közt raj-utolsó Lucifer, ő indul 

legutolszor el, őrhelye-hagyva.” 
84 Máté 11, 13: „Mert mindnyájan a próféták és a törvény Jánosig jövendöltek?” 
85 JOHANNES DAMASCENUS: De fide orthodoxa II, 7. PG 94, 890A. 
86 János 3, 29: „Akinek jegyese vagyon, az vőlegény; a vőlegény barátja pedig, aki áll és hallja 

őt, örömmel örvend a vőlegény szaván. Ezen örömem most beteljesedett.” 
87 Máté 3, 4: „János öltözete pedig teveszőrből vala, és bőröve ágyékai körül; eledele pedig 

sáska és erdei méz vala.” 
88 János 1, 20: „És megvallá, és nem tagadá, és megvallá: hogy nem vagyok én a Krisztus.” 
89 Hymnus s. Johannis Baptistae, AH 50, 121. 
90 Máté 11, 7: Azok elmenetele után pedig kezde Jézus szólani a seregnek Jánosról: Mit mente- 

tek ki a pusztába látni? széltől hányatott nádat-e? 
91 Hymnus s. Johannis Baptistae, AH 50, 120. 
92 Ap. Csel. 14, 11: „És Barnabást Jupiternek hivák, Pált pedig Merkuriusnak, mert ő vala a szó- 

vivő.” [„Paulum vero Mercurium, quoniam ipse erat dux verbi.”] 
93 AUGUSTINUS: In Iohannis Evangelium. Tract. 102, 4 [„intervallo interposito inter os loquentis 

et auriculas audientis”] 
94 OVIDIUS: Átváltozások, 1, 682–683: „Atlas utódja leül mellé, megtölt a szavával s hátráltat 

napot;” 
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(1.2.III.b) Van kényszerített pályája is, keletről nyugatra, a firmamentum ereje által. 
Így ment János Heródes nyomására a szabadságból a börtönbe, életből a halálba, 
földről a limbusba. (1.2.III.c) Van körmozgása is, állandóan a Nap körül keringve, 
az alábbiak szerint: „Az elmenőhöz társul Lucifer”.95 Így János szívével és lelkével 
mindig Krisztus körül volt. Zsolt. (72, 23): „Én mindenkor veled voltam”. 

(1.2.IV) Negyedszer a hatás miatt, minthogy különféle hasznot hoz. Így Albuma- 
sar a De signis astrorum VII. könyvében: Egyes csillagok az alsórendű [a Hold alatt 
levő] dolgokra a saját természetük tulajdonságaihoz hasonló hatást gyakorolnak.  
A Vénuszról mondta speciálisan, hogy hatalmában tartja az asszonyokat, a szép ru- 
hákat és mindenféle ékszereket.96 Az asszonyok az erények. Iza. IIII, (1): „És meg- 
ragad”.97 A ruhák a jócselekedetek, Máté VI.98 Jeromos: „A ruhák jócselekedetek, 
melyek által a házon kívül világítunk”, 99 az ékszerek a jó szokások. Eze. XVI.: „mert 
tökéletes voltál az én ékszerem által”.100 Ezt a hármat teszi bennünk János. Könyör- 
géssel eszközli ki az erényeket, tanítással bír rá a tettekre, példákkal ékesíti a szoká- 
sokat. Ier. Iº: Íme, az én igéimet a te szádba adtam, hogy széthányd, tudniillik az 
erények által a bűnt, hogy építsd, tudniillik a tetteket, és hogy ültesd, 101 tudniillik 
a jó szokásokat. 

(1.3) A születés megfelelő idejéről mondják: a maga idejében idejében, az Isten 
által rendelt időben. Lucifer felkelésének az ideje pedig a hajnal, amely derengő fény 
sötétséggel keveredve, az éjszaka és a nappal találkozása. Ezért félhomálynak is neve- 
zik, azaz derengésnek és pirkadatnak. Az ilyen fényt írta le a Poéta mondván: „Bekö- 
szöntött már az az óra, mit se homálynak nem mondhatsz, sem nappali fénynek, épp 
hol szomszéd még a sugár meg az éji sötétség”.102 Így János a sötét törvények határán 
és a nap kezdetén, azaz az evangéliumi igazság napjának kezdetén született. 

(1.4) A megszülető hasznosságról mondják: „az esteli csillagot fölkelti a föld fiai 
fölé”, azaz az emberek fölé, akik a földön vannak. Föléjük kelt föl Szent János sok- 
féle tehetséggel, minthogy megmutatta nekik az imádság erejét, a viselkedés példáját, 
a prédikáció szavát, a keresztség fürdőjét. Sokféle megbecsüléssel is föléjük kelt, 
mivel angyal hirdette, az anyaméhben megszentelte, a nép tisztelte, Krisztus ajánlotta. 

 
095 ALANIS AB INSULIS: Anticlaudianus. PL 210, 501A. 
096 ALBUMASAR, Introductorium ad astronomiam, lib. VII., c. IX.: „Tum vestimenta omnisque 

cultus ac redimicula cum aureisque et argenteis ornamentis.” – L. 56. jegyzet. 
097 Iza. 4, 1: „És megragad hét asszony egy férfiút az napon, mondván: A mi kenyerünket fogjuk 

enni, és saját ruháinkkal ruházkodni; csak hadd neveztessünk a te nevedről, vedd el gyalázatunkat.” 
098 Máté 5, 16: „Úgy világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó cseleke- 

deteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, ki mennyekben vagyon.” [„Sic luceat lux vestra coram ho- 

minibus, ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est.”] 
099 BEDA: In Matthei Evangelium Expositio. PL 92, 48B: „Aliter vestimentum insinuat opera 

nostra bona quae foris agimus et coram hominibus lucemus;” 
100 Eze. 16, 14: „És híred ment a pogányok között is a te szépséged miatt; mert tökéletes valál 

az én ékszerem által, melyet rád raktam vala, úgymond az Úr Isten.” 
101 Ier. 1, 9–10: „És az Úr kinyujtotta kezét, és illette számat; és mondá az Úr nekem: Ime én 

igéimet a te szádba adom; ime ma téged a nemzetek fölé rendellek, és az országok fölé, hogy 

gyomlálj és ronts, veszíts és széthányj, építs és ültess.” 
102 OVIDIUS: Átváltozások, 4, 399–401: „Végét érte a nap, beköszöntött már az az óra, mit se ho- 

málynak nem mondhatsz, sem nappali fénynek, épp hol szomszéd még a sugár meg az éji sötétség.” 
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ENDRE ZSOLDOS 

The astronomical content of Sermones Compilati in studio generali 
Quinqueecclesiensi in regno Ungariae 

The state of astronomy in medieval Hungary is poorly known. This lack of knowledge may be 
remedied partly by an investigation of the Sermones Compilati in studio generali Quinqueeccle-
siensi in regno Ungariae, a collection of sermons written probably at the end of the 13th or the 
start of the 14th century, in the Dominican studium generale in Buda. A few of the sermons con-
tain numerous references to astronomical topics, mostly planets. The writer (or writers) of these 
sermons seem to have received the general education of their age, they usually follow Aristotle, 
though not in every case. For example, the order of the elements are given correctly, but the 
writer accepts the existence of the „music of the spheres”, contrary to Aristotle’s opinion. He fol-
lows an earlier medieval tradition by defining stars as the collection of light in their orbs, which 
definition is not from Aristotle. Our writer probably took it from Bartholomaeus Anglicus’ De 
proprietatibus rerum. I could trace the origin of this definition to Averroes’ De substantia orbis. 
Sermo No. 76. has several interesting statements about Venus. The author of the sermon naturally 
knew that the Venus at dawn and the Venus at dusk were the same object. More interesting is his 
description of the planet’s movement. It has three motions according to him, one is natural mo-
tion together with the other planets, the next is violent motion due to the impetus of the firma-
ment, and the third is around the Sun. Interestingly, he considers the firmament’s motion to be 
violent, again contrary to Aristotle. The motion of Venus around the Sun derives from Martianus 
Capella, probably through Isidore’s Etymologies. This theory, which makes Mercury and Venus 
to revolve around the Sun, was well known in the Middle Ages. Astrology is also mentioned a 
few times, Albumasar is the usual authority. I tried to find the sources of most of the astronomical 
references in the work, too. The writer used Gerard of Cremona’s translation of De caelo, and in 
almost every case he used the older translations of the works of Aristotle. There are quotes which 
might come from Albertus Magnus and even from St. Thomas Aquinas, which could be useful in 
dating the sermons. 

 


