
Ki volt Anonymus? Horváth Gábor 
egyháztörténész most megjelent 
kötete egy évszázados kérdés meg-
válaszolásához viszi közelebb az 
olvasót. Ahogy írja: „A gyökereiről 
megfeledkező modern világban 
különösen nagy szükségünk van 
minden olyan alkotásra a múlt-
ból, amely a hiteles keresztény 
és a helyes nemzeti identitást 
képes előmozdítani és erősíteni 
bennünk. A Gesta egy ilyen mű. 
Ahhoz, hogy jól értsük, józan-
ságra van szükség!”

Horváth Gábor

Anonymusfeledésbe merül
P-nek mondott mester Gestája, kora és

Pusztaszer
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Horváth Gábor 1973-ban született 

Kecelen. Kecskeméten a Piarista 
Gimnáziumban érettségizett 1991-ben. 

Szegeden, a József Attila 
Tudományegyetemen történelmet tanult, 

majd a római Pápai Gergely Egyetemen, a 

Gregorianán egyháztörténelemből 

licenciátust és 2010-ben doktori fokozatot 

szerzett. 2007-től 2009-ig az Ópusztaszeri 

Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető 

igazgatója volt. Ekkor újult meg az 

Emlékpark arculata és jött létre a „Szer 

Üzenete” díj. 2007 óta a Gál Ferenc 

Főiskola tanára. Ópusztaszeren él 

családjával. Feleségével három gyermeket 

nevelnek.

Érdekfeszítő detektívtörténet, de nem regény, hanem maga a valóság. Milyen egyszerű 

a megfejtés, és mégis ennyi időt kellett várni rá! Pannonhalmi tanáraim 60-65 éve 

még azon vitatkoztak, melyik Béla király jegyzője volt. Én meg készítek egy �lmet 

III. Béláról, és a hősödből gyilkost csinálok mendemondák nyomán. Gábor, Gábor, ha 

2 évvel korábban értesülök nagyszerű megfejtésedről.
Jankovics Marcell

Dr. Horváth Gábor �atal történész, a szegedi Gál Ferenc főiskola tanszékvezető 

tanára, […] óriási felfedezéssel gazdagította nemzetünket! […] Hiszem, hogy ez a 

tanulmány új korszakot nyit a hazai történettudományban. […] S már várom a 

képzőművészeink alkotásait, akik e tanulmány alapján méltóképpen jelenítik meg 

III. Béla király kancellárját, […] az ősi magyar nemzetség Párizsban tanult, kivételes 

műveltségű nagy �át, […]. Gestájából fogadjuk el nemzetünk nagyrahivatottságát.

Prokopp Mária

Horváth Gábor […] a régóta gyanúba vett, de csak mint „Anonymus” szellemi körébe 

feltétlenül beletartozó, de esetleg talán szellemi vezetőjének tekinthető […] püspököt 

kezdte közelebbről megvizsgálni, és […] talált is három olyan minősítést, amelyet 

álszerénységi vagy valódi szerénységi formulákban „P.”-vel lehet rövidíteni, és amelyet 

a szerző nyugodtan alkalmazhatott magára. És ha így hirtelen egybecsúszik a szellemi 

kör, amelyről már sokat tudtunk […], és a keresett rejtelmes személy kiléte, akkor 

egyszerre csak még az is remélhető, hogy a […] pusztaszeri monostor megtalált, de 

bizonyossággal még nem teljesen kikutatott sírhelye is ennek a titokzatos szerzőnek 

szolgálhatott végső nyughelyül. […] Olvassuk el tehát a könyvet, és nézzünk mélyen a 

csuklya alá: szerintem az író vissza fog mosolyogni.
Szörényi László

A középkor írói számára műveik 
megírásához a kiindulópont a Szentírás 

volt, amit különböző szinteken 
értelmeztek. A Gesta Hungarorum esetében 

is fontos és célszerű tehát egyfajta biblikus, 

történelem�lozó�ai megközelítés.
A történelem, ahogyan azt a 12. században 

gondolták, a teremtéssel kezdődött, 

sarkpontja a Megtestesülés, Krisztus 

születése, vége pedig a Parúzia, Krisztus 

második eljövetele. A középkor 
felfogásában a res gestae, még gesta Dei 

maradnak, vagyis a történelem 
megértésének kulcsa a teológusoknál van. 

Az olvasás kulcsa a kolosszei levél mondata: 

Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az 

Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, 

hanem a Léleké: mert a betű öl, a Lélek pedig 

éltet. (2Kol 3,6) P dictus magister, aki 

titulusa és nyilvánvaló bibliai ismeretei 

alapján teológus, azt írja műve 
prologusában: A különböző történetírók 

példája nyomán Isten segítő kegyelmébe 

vetvén bizalmamat, úgy gondoltam, legjobb 

ha mindez nem merül feledésbe az utódok 

utolsó nemzedékéig. Az utolsó nemzedékig, 

vagyis Krisztus második eljöveteléig, a 

Parúziáig. Az üzenet megértéséhez a 

tipológiát kell alapul vennünk, ami a 

középkori vallásos irodalomban és 

művészetben ismert és elterjedt volt.

Hipotézisem az, hogy P dictus magister az 

irodalom tudományában járatos fér� volt. 

Ahhoz, hogy fény derülhessen a szerző 

személyére, nem a Gesta első oldalán 

olvasható „P” betűt, hanem magát a 

szöveget vettem alapul.
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Horváth 
Gábor a régóta 

gyanúba vett, de csak mint 
„Anonymus” szellemi körébe feltétlenül 

beletartozó, de esetleg talán szellemi 
vezetőjének tekinthető püspököt 
kezdte közelebbről megvizsgálni, 

és talált is három olyan minősítést, 
amelyet álszerénységi vagy valódi 

szerénységi formulákban „P.”-
vel lehet rövidíteni, és amelyet a 

szerző nyugodtan alkalmazhatott 
magára. Olvassuk el tehát a könyvet, 

és nézzünk mélyen a csuklya 
alá: szerintem az író vissza fog 

mosolyogni. 

(Szörényi László szavai a 
kötet ajánlásából)

Anonymus

Megjelent!
Horváth Gábor: Anonymus feledésbe merül?


