
RÓNAY GYÖRGY:

A NÉVTELEN JEGYZŐ
Anonymus, a rejtelmes királyi jegyző személyéről és koráról, meg
műve hiteléről immár két évszázadja, - azóta, hogy Schwandíner
1746-ban Bécsben először kiadta, - heves viták folytak. Komoly
föltevések és kalandos kisérletek után a tudománynak legújabban
alighanem sikerült tisztáznia, ki volt és mikor élt; sőt, nagy voná
sokban életrajzát is fölvázolta. Minden valószinűség szerint III.
Béla királynak volt a jegyzője s azonos azzal a Petrus magister esz
tergomi kanonokkal, aki előbb mint nótárius a kancelláriában szol
gált, később pedig esztergomi prépost lett s 1218 táj án halt meg.
Hogy Párizsban tanult, magistert cime mellett művének prológusá
ból is sejthető; III. Ince pápának egy leveléből pedig az derül ki,
hogy Rómában is járt: két társával együtt részt vett ott egy pápai
okirat megcsonkításában.

Páris és Franciaország ekkor már nemcsak a nagyhírű tudo
mányok-forrása, nem csupán teológusok értelmezik itt a szent ira
tokat s kutatják az igazságot: a Roland-ének férfias és fenséges
hősiessége után lágyabb és világiasabb szellem kezd hódítani.
Hogy Péter mester ismerte volna a francia lovagregényeket, a
század második felében író Chrétien de Troyes világát, művében

semmi nyoma sincs; hogy azonban később, a tizenharmadik és
tizennegyedik században ismerték őket Magyarországon az előke

lőbb körökben, sejtetik az okleveles anyagban fönnmaradt férfi
és női nevek: Roland, Oliver, Olivant, - a Roland-ének hőseinek s
Roland kürtjének neve mellett - Lancelot, Ivain, 'I'rístan, Izolde,
Enide. .. Ha e lovageposzok világával talán nem is, a világia
sabb szellemmel s eszményekkel Péter bizonyára találkozott Pá
risban; s amit ez az élmény jelenthetett neki és francia földön
járt társainak, megegyezik azzal a fölvilágosultabb szellemmel,
amely felé Kálmán kora óta a magyar fejlődés is haladt.

E fejlődés egyik tünete és eredménye az ír6i öntudat meg
növekedése. Már e középkori fölvilágosodás kezdetén, Kálmán
király korában vannak irók, - Albericus és Hartvik - kik föl
adják "szerény középkori névtelenségüket" ; a XII. század végén
pedig e "névtelen" jegyző épen fokozott írói öntudattal rejti el
nevét a kor divatja szerint a név első betűje - a sigla - mögé!
Pápai és egyéb oklevelekben, levelekben egyaránt szokás ez ek
kor, az irástudók divatja, ép úgy, mint a színte humanista módon
szerénykedő "dictus magister", "dictus abbas" szerkezet. "P. dic
tus magister": "a mesternek mondott Péter" e sokat vitatott for
mulával vall legjobban magas írói önérzetéről. Ö, aki "utódainak
legvégső nemzedékéig" hagyományosza át a honfoglalás "igaz" tör
ténetét s rnűvét így mintegy századok távlatába állítja; ő, aki
könyvével boldogító ajándékot ád nemzetének: "Felix igitur Hun
garia, - cui sunt dona data varia, - omnibus enim horis -.,- gau
deat de munere sui Iitteratorís". Vagyis: "Magyarország tehát
boldog, - jutott neki adomány sok, - hisz örülhet minden órán
- deákjának ajándékán".

E megnőtt öntudattal fokozott krutka, élesebb racionalizm1Ls
jár együtt: a "költői mesék" s az ellenőrizhetetlen hagyományok
megvetése. Péter fölfogásában a "nemesség" egyenesen e racío-
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nális állásfoglalással azonos, amint előbeszédeiben írja: "Ha az oly
igen nemes magyar nemzet az ő származásának kezdetét és az ő

egyes hősi cselekedeteit a parasztok hamis meséiből vagy a regő

sök csacsogó énekéből mintegy álomban hallaná, nagyon is nem
szép és elég illetlen dolog volna. Ezért most inkább az iratok biz
tos előadásából meg a történeti művek világos értelmezéséből

nemeshez méltó módon - "nobiliter" - fogja föl a dolgok igaz
s ágát." A Szent László-kori ösgesta mondák, hagyományok iránti
fogékonyságával szemben a kritikus racionalizmus már szinte gőgös

vallomása ez: az álmodozó, - "quasi somniando" - hiszékenység
gel szemben a nemeshez egyedül méltó tudós kétely igazolása.

Az élet és ember új, világiasabb fölfogása, meg a vele kapcso
latos racionalizmus mély nyomokat hagyott Péter Mester történet
szemlélelen. is, A románkori istenkegyelmiség szigorán már Kál
mán korában megfigyelbető bizonyos enyhülés, a keresztény vi
lágkép azonban ott még sértetlen, míg Béla király jegyzőjénél
már csak közhelyszerű kifejezésekben nyilatkozik meg s rakódik
rá a világi, sőt olykor szinte egyenesen "pogány" anyagra. Az ő

műve, sajnos, befejezetlen, - egy helyütt utal arra, hogy "len
tebb" majd beszámol a Szent István halála utáni időkről - Tak
sony korával vége szakad, s igy még csak nem is gyaníthatjuk,
hogyan írt volna Szent Lászlóról, hogyan módosította volna forrása,
az egyik ősgesta-folytatás előadását. Ami anyagát, a honfoglalás és
a kalandozások történetét illeti: az istenkegyelmiség úgyszólván
egyébben sem nyilatkozik meg, mint az olyan megmerevedett, eset
leg már tartalmatlanná, puszta stiláris elemrné, fordulattá vált kité
telekben, hogy egy-egy vezérnek "segítsége a Szentlélek volt" s a
magyarok előtt harcaikban "Isten kegyelme járt". Annál több szó
esik Attiláról, - lényegesen több, mint amennyi az ősgestában

lehetett - s valójában Atilla az, aki a magyarok előtt jár és vállal
kozásukat jó végre segíti. Mintegy "szállongó híre" nyomát köve
tik; susdaliak, halicsiak, szlovének egyaránt Atilla földjeként di
csérik Pannóniát, Árpád az ő öröksége jogán - s nem Isten ren
deléséből - követeli magának az országot, melyet Zalán ősapja "R
mi ősapánk, Atilla király halála után foglalt el"; s ami talán a
legjellemzőbb: Ménmarót földjének lakói reszketni kezdenek a
magyarok hírére, mert hallották, hogy Árpád Atilla ivadéka, s
"ezért aztán senki sem hihette, hogy máskép élhessen, mint csak
Álmos vezér fiának, Árpádnak és nemeseinek a kegyelméből",
Atilla e sokszoros hangsúlyozással szinte mítíkus hőssé, a honfogla
lás és vele a gesta hősévé emelkedik.

A szellem e világí-i.pcgány" hajlamára vall az a kép is,
amelyet péter mester kiegészítve az ősgesta előadását, a szkiták
ról fest. Eszerint - ahogyan a gesta első fejezetében írja, nem is
egyszer, mintha nem tudna betelni vele - a szkiták, népünk ősei,

soha semmi népnek igája alá nyakukat nem hajtották, megkerget
ték Dariust és Cirust, sőt Nagy Sándort is; hármukat leszámítva
"a világon egyetlenegy nemzet sem merte lábát tenni az ő földjük
re; lovon gyorsak, harcban kemények voltak; íjjal, nyillal senki
olyan jól nem bánt, mint ők; ha sérelem esett rajtuk, "semmijük
sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára"; nem a zsák
mányt keresték, hanem, "mint utódaik közül a mostaniak", csupán
a dicsőséget. A harcos-pogány eszmény mellé áll a kalandozó ma
gyarság dicséretével is. Azzal kapcsolatban, hogy a vezérek enge
délyt kérnek Árpádtól Görögország és Macedónia meghódítására
"a Dunától a Fekete-tengerig", leplezetlen elégültséggel jegyzi
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meg: "Hiszen a magyarok lelke abban az időben semmi mást nem
áhított, csak földeket foglalni, népeket hódítani és hadimunkát
végezni. Tudniillik a magyarok akkor úgy örültek az embervér ki
ontásának, mint a nadály, s bizony-bizony, ha nem így tettek volna,.
nem hagytak volna annyi j6 főldet ut6daikra". Vezéreik - mondja
másutt, Lélről, Bulcsuról és Botondról - "harcias és bátorlelkű

férfiak voltak, kik semmi másra nem viseltek gondot, csak arra,
hogy uruk számára népeket hódítsanak és más országokat pusztít
sanak." E pogány-harcos romantika egyenesen a győzhetetlenség

hírével előzi a kalandozókat. Sun-menti vereségük, mikor Lél és
Bulcsu akasztófán végzi életét, az alemannok "gyalázatos csalárd
ságának", - "nefandis fraudibus" következménye; s e vereség
is valósággal győzelemmé nemesül a lelkes és önérzetes író tolla
nyomán: Botond s a többi megmaradt magyar sebzett oroszlánként
ront az ellenségre s nagy öldökléssel teríti le; "és noha le voltak
győzve, mégis legyőzőiket erősebben, diadalmasabban győzték le".

A tizenkettedik századvégi Európában, amikor a figyelem is
mét az antik pogányság felé fordul, - egy helyütt Péter mester
tollából is kicsúszik a jellemző "halhatatlan istenek", "dii ímmor
tales" kifejezés: nékik mutat be áldozatot az Ung várába bevonult
Almos - amikor fokozottabban értékelik a római művészet Iölszín
re bukkanó emlékeit, s amikor - nálunk is - antik töredékek
és minták vonulnak be s érvényesülnek építészetben, szobrászat
ban: Béla király jegyzője a magyar pogányság hőseit és szellemét
eszményíti művében, s akár az ősgesta, de jóval nyomatékosabban,
a rómaiakat is megverő Atilla alakjára mutat rá.

E világiasság a korábbi idők magasabb eszményeiből is enged.
A honfoglalás a fegyvertényeken kívül nagy lakomák és áldomá
sok sorozata. Amikor Arpadnak és főjobbágyainak értésére jut a
nyíri népek meghódítása, szerfölötti örömükben pogány módra
- "more paganismo" - áldomást csapnak "Árpád vezér és fő

emberei a vígságnak ilyen okáért egy egész héten át ünnepet ülve,
úgy lakmároztak s majdnem minden nap megittasodtak amiatt,
hogy ez a nagy öröm beteljesedett". Az Atilla király városába va
ló bevonulást is nagy lakmározások követik, "mind ott széltak szé
pen összezengve a kobzok meg a sípok a regősök valamennyi éne
kével együtt", a vezérnek s nemeseinek arany, a közrendűeknek s
parasztoknak ezüst edényben hordják föl az ételt meg az italt s
"bőségesen és pompásan" élnek.

Arpád szerepe nagyjából ki is merül a vezérek győzelmi jelen
téseinek meghallgatásában és áldomások tartásában, "jó urakhoz"
méltó [utalomosztogatásban. Középkori írótól nem várhatunk mo
dern értelemben vett "jellemzést"; Árpád tétlensége azonban még
így is föltünő. Minden nagy tettet vezérei hajtanak végre; róluk
bizonyára a hagyomány is többet őrzött meg, s az is gyanítható;
hogy e hagyományban az igazi fejedelmi alak Álmos volt, Emes
turulnemzette fia, a "kegyes, jóakaratú, bőkezű, bölcs, derék kato
na", Szkitia összes vezérei közt a legbölcsebb, leghatalmasabb, kit
álombeli jelenés mutat meg anyjának, kinek neve "latinul annyi,
mint szent", mert ágyékából szent királyok származandanak. kit a
"hét fejedelmi személy" választott vezérül s parancsolóul "szabad
akarattal és egyetértéssel", s ki a körülötte csoportosult magyar
ságot szerencsésen elvezette Oroszország hatalmas térein át a távoli,
legendás szkita őshazából az Atilla-örökség igéretföldjére. Az ő

alakját vonta be a csodává ködösült totemisztikus hiedelmek s em
lékek romantik áj a ; ő a valódi vezér s utána Árpád, ahogyan a ges-
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tában előttünk áll, csak halovány utód. Inkább nyájas, mint ke
mény, inkább áldomást ivó, mint harcos; jellemző, hogyan állítja
szembe vele a gesta fiát, Szoltát: erkölcsére hozzá hasonló, de ter
mészetére nézve elütő: harcias, bátor, alattvalóihoz kegyes, nyájas
beszédű, de hatalomra törő, "akit Magyarország valamennyi főem
bere meg vitéze csodamód szeretett",
. Péter mester különben még csak kisérletet sem tesz rá, hogy
Arpádnak - mint gyaníthatjuk, - már a hagyományban íly pasz
szívvá fakult, - vagy csak íly passzívan megőrződött - alakját
akár költői "fabulák" által is valamennyire előtérbe hozza. Sőt,

azáltal, hogy kora politikai törekvéseit visszavetíti a rnultba, még
jobban elnyomja; szinte összes ténykedéseiben ugyanis mellé állít
ja "nemeseit": az ő tanácsaik szerint jár el, az ő kérelmükre és
tanácsukra esketi hűségre a nyitraiakat, Sal án nak Árpád és neme
sei üzennek, együttesen rendezik el Pusztaszeren az ország vala
mennyi szokástörvényét, Árpád "vitézei jóvoltából" - "per milites
suos" - jut dicsőségre és bátorságos állapotra: míndez a Kálmán
kora óta jelentkező rendi öntudat igazolása a multban, mint maga
a vérszerzódés fiktív megállapodása is, hogy tudniillik a fejedelmi
személyek "sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne
essenek a vezér tanácsából és az ország tísztségeíböl". Az Árpádra
vonatkozó hagyomány soványságán kívül abban, hogya gesta fi
gyelme elsősorban a hadi vállalkozások végrehajtóira, a korabeli
nemzetségek őseire, a vezérekre fordul, erős része van az országos
tisztségekre jogot formáló birtokos arisztokrácia e törekvésének:
hogy mostani igényeit a család régiségével s a honfoglalás korá
ban állítólag betöltött, szerzödésben is biztosított szeropével támasz
sza alá.

"Vere et simpliciter": igazán és egyszerűen akarja megírni Péter
mester a magyarok viselt dolgait. Kérdés, mennyiben láthatunk e
közhelyszerű kitételben a "vere" joculatorok fecsegését megvető tu
dós önérzetéri kívül valaminő vallomást a stílus és még inkább a
ezerkesetée egysége mellett is? A középkori író, amikor fog'llmaz,
kész, betanult s emlékezetében elraktározódott formulákban, szinte
"szentesített" s megmerevedett kapcsolatokban és szarkezetkben
gondolkodik. Forrásuk elsősorban a szentírás, azután a középkorban
használatos többféle formulártum, amelyeket a diákok az ars dic
tandi keretében könyv nélkül is megtanultak, általában és elsősor

ban pedig az egész középlatinság közkeletű stíluskészlete. Kompi
látoroknál nem kell mindig valamely forrás közvetlen használatá
ra következtetnünk a kifejezések, szerkezetek, mondatkötések
egyezésénél ; a szerző esetleg nem kiírja forrásából e részeket,
hanem egyszerűen csak emlékezik rájuk s az illető rész úgy tapadt
meg emlékezetében, mint a megfelelő gondolat helyes, végleges és
hovatovább kötelező kifejezése, melynek alkalmazása az írástudás,
a jártasság bizonysága és mértéke. Igy mutathatók ki Péter mes
ter gestájában is egyezések, főként természetesen a Szeritírás szö
végével, - mint a középkori művekben általában - így kerülnek
bele előadásába szabályos oklevélformulák is. Egyébként, főként

bevezető fejezetében, sok az ismétlés, részben "merő tudákosság
ból", részben pedig azért, mert e formulákban való gondolkodás
szinte elkerülhetetlenül vezet a megkedvelt, szépnek talált és di
vatos kifejezések, fordulatok, stiláris alakzatok, szójátékok és alli
terációk gyakori ismételgetésére.

Esztergomba hazatérve, "más teendőktől akadályozva" Péter
mester már-már megfeledkezett az ígéretről, melyet Párisban "is-
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kolai tanulmányai" idején tett egyik barátjának. A barát azonban
"levélben figyelmeztette tartozására": nekivágott hát a munkának,
noha a vesződséges világ ügyei-bajai akadályozták. Azoknak a le
veleknek a íölkutatásával, amelyeket a Szent Genovéva kolostor
apátja, István intézett különféle személyekhez, többek között egy
dán ifj úhoz, alighanem egykori növendékéhez, a tudományos ku
tatás erősen hihetővé tette, hogy a sürgető levél emlegetése Péter
mester részéről nem üres fogás. 1196 és 1203 közölt valóban volt
iskolatársa biztatására írta meg munkáját, hogy örök emlékezetül
hagyja az ősök tetteit s a maga hírét, a megajándékozott "boldog"
Magyarország örömére.

Rónay G.1Jörgy.

Jegyzet. Az Anonymus-kérdés gazdag irodalmából itt csak
Szilágyi Lóránd döntő fontosságú tanulmányát említjük: Az
Anonymus-kérdés revizíója, Századok 1937, mely a probléma leg
új abb, nagyszabású s hihetőleg végleges megoldása, s mely jegyze
teiben hozza az eddigi fontosabb irodalmat is. Péter mester sze
mélyére, külföldi kapcsolataira vonatkozó részleteink mind e ki
váló munkából valók. A gesta magyar idézeteit Pais Dezsli: Ma
gyar Anonymus című fordításából hozzuk. A francia epikáról Ma
gyarországon Moór Elemér: Die Anflinge der höfischen Kultur in
Ungarn, Ungariseho Jahrbücher 1937. Párizsról Lovass Gyula: A
középkori Párizs-eszme, 1939. Anonymus és a Szentírás: Eduardus
Mészáros: Qua ratione Anonymus sacra scriptura usus sit, Pécs
1936. A korábbi idők irodalmáról és a Kálmán-kori fölvilágosodás
ról tőlem: Monostori szellem a román korban, Katolikus Szernle
1941 és Egyházi irodalom és műveltség Szent Istvántól Kálmán ki
rály haláláig, Theológia 1942,

TOLDALAGHY PÁL:

FELHÖlDET .
Felhőidet mirajtunk nyugtatod, Már,
ha kell, legyen eső, vagy szélvihar.
Verj, paskolj minket. Közbe meg zokogjál
testünk és lelkünk gyászolóival.

Légy pártos, vagy pártatlan: szörnyű Isten,
de arcodat mutasd meg, ó, Uram!
Úsz van, sötét van kint s szívünkben is benn.
A döntött tölgy s hitünk is csak zuhan,

Példázatunk: a bánat és szegénység,
mint frigyet tartó, hű szerelmesek,
betűikkel a testünket kivésték,
idő előtt nehogy felejtsenek.

Én feketéket álmodok, kegyetlent.
Értelmem duzzad, terhétől lecsüng.
Az ifjúság, ha jött is, újra elment.
Légy hát barátunk, vagy ellenfelünk.
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