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Előszó 

Kapitánffy István „Hungarobyzantina. Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban” c. előttünk fekvő munkája régóta érzett 
hiányt pótol tudományos irodalmunkban. Régi megfigyelés, hogy a bizánci történeti irodalom sokkal többet, jóval nagyobb terjedelemben 
foglalkozik a korabeli Magyarországgal, mint a középkori magyar történeti források Bizánccal. Ennek oka, mint Kapitánffy könyvében alább 
(81) kifejti, bizonyára az volt, hogy az írásbeliség és a történetírás Bizáncban sokkal fejlettebb volt, míg Magyarországon a hagyományok 
őrzésében a főszerepet akkor még a szóbeliség játszotta. Éppen ezért Bizáncnak és a bizánci-magyar kapcsolatoknak a magyarországi latin 
nyelvű forrásokból kirajzolódó képe alapos elemzést és történeti megvilágítást kíván. Ezt a tudományos igényt igyekszik kielégíteni 
Kapitánffy könyve. 
Kiindulópontja (1. fejezet: Christiani orientales) a Libellus de institutione morum-ban előforduló Greci ‘görögök’ népnév 
jelentéstartalmának tisztázása. E mű 8. fejezetének körültekintő elemzésével meggyőzően tisztázza e sokat vitatott szöveg értelmét s így 
bizonyítja, hogy az abban előforduló Greci – Latini ellentétpárban a keleti és a nyugati kereszténységre történik utalás. Értékes az a 
megfigyelése is, hogy e műben a mores – consuetudo különbözőségének kezelésében megnyilvánuló felfogás összefügg a Vita Sancti 
Adalberti-ben megfigyelhető szemlélettel. Ennek alapján joggal látja bizonyítottnak azt a következtetést, hogy a Libellus Szent Adalbert 
tanítványainak körében keletkezett. 
Könyve első fejezetének eredményei már érzékeltetik az olvasóval, hogy a magyarság viszonyát a bizánci görögséghez döntően a kulturális 
különbségek határozták meg. A fejlett bizánci görög irodalmi kultúra a magyarság számára nyelvi okokból nem volt hozzáférhető, így nem 
is gyakorolhatott hatást Magyarországon. Kapitánffy könyvének 2. fejezetéből (Magistra gentium) világosan kiderül, hogy azzal az újabb 
történeti elgondolással szemben, amely a középkori Magyarországot a „Bizánci Nemzetközösség” keretébe sorolja, a magyarság sohasem 
tartozott a bizánci kultúrkörhöz. Bizánc politikai szándéka bizonyára az volt, hogy a keresztény hitre való térítés révén a magyarságot a 
bizánci politika és kultúra hatókörébe vonja. Hierotheos püspök Magyarországra küldése Gyula megkeresztelésével együtt nyilvánvalóan ezt 
a célt szolgálta. Ha a bizánci misszió Magyarországon megerősödött volna, akkor Hierotheos ugyanazt a szerepet játszhatta volna a 
magyarság történetében, mint Kyrillos a szlávokéban. Létrejött volna a görög rítusú, magyar nyelvű liturgia, a görög betűs magyar 
írásbeliség és a görögből fordított magyar nyelvű vallásos irodalom. Ez azonban nem következett be. Kapitánffy joggal mutat rá arra, hogy a 
bizánci kor görög diglossziája (az irodalmi nyelv és a vulgáris nyelv nagyfokú elkülönülése) súlyos akadályt jelentett a nyelvi közegben 
mozgó bizánci irodalmi hatások számára. Amikor a bizánci görög egyház vezetői észlelték, hogy a bizánci misszió abbamaradt 
Magyarországon és keresték ennek az okait, akkor a politikai tényezők mellett arra mutattak rá, hogy a magyaroknak „saját nyelvükön írt 
könyveik nem voltak”. Még világosabban fogalmazza meg ezt egy görög egyházi mű ószláv fordítása: „A latinok pedig látván a görögöknek 
számukra kedvező tétlenségét, Rómából felkerekedtek és… könyveikkel és írásaikkal istentelen hitökre térítették őket”.1 
A bizánci misszió magyarországi eredménytelenségének több oka volt. Kétségtelen, hogy Hierotheos sokkal nehezebb feltételek között 
kezdhette meg tevékenységét, mint a Balkán-félszigeten tevékenykedő bizánci hittérítők. A különböző szláv törzsek a Balkán-félszigetet már 
az avar-korban elárasztották egészen a Peloponnésosig. Így ott már hosszú időn át érte őket a görög művelődés hatása, mielőtt Kyrillos 
működése megkezdődött volna. Magyarországon azonban ilyen előzmények nem voltak, amelyekre a bizánci misszió építhetett volna. Ehhez 
járultak a kedvezőtlen politikai körülmények. A bizánci misszió tevékenysége Gyula és Ajtony területére esett, akiknek önállósági 
törekvéseit I. István fegyverrel verte le. Ennek kapcsán a bizánci kapcsolatukat biztosító görög egyházszervezettel szemben is fellépett és 
igyekezett működését megnehezíteni vagy lehetetlenné tenni. Ajtony leverése után a Marosvárott a Keresztelő Szent János-monostorban 
működő görög szerzeteseket áttelepítették az oroszlánosi monostorba, helyükre, Marosvárra pedig latin papok és szerzetesek kerültek. Ajtony 
hatalmi területén a békés állapotok helyreállítása után I. István Marosvárra Gellértet rendelte püspökség alapítása céljából. Gellért nagyobb 
legendájának tanúsága szerint Csanádi püspöksége mellett Gellért iskolát létesített Walter iskolamester vezetése alatt a tartományban jelentkező 
papnövendékek számára.2 Ezeknek az intézkedéseknek a következtében a bizánci misszió tevékenységének lehetőségei beszűkültek és hamarosan 
meg is szűntek. 
Bizonyára igaza van tehát Kapitánffynak, amikor a széleskörűen elterjedt nézettel szemben tagadja, hogy a középkori Magyarország a 
„Bizánci Nemzetközösséghez” tartozott volna. Az Árpád-kori királyok politikai viszonyát a Bizánci Birodalomhoz nem a görög egyház 
befolyása, nem is a bizánci kulturális hatás, hanem a mindenkori politikai ésszerűség határozta meg, mint ezt könyvének 3. fejezetében 
(Πιστός χράλης Τουρχίας) I. Géza bizánci korona-kérésével és I. László horvátországi és dalmáciai hódításaival kapcsolatban kifejti. Csak 
sajnálhatjuk, hogy korai távozása miatt már nem ismerhetjük meg véleményét arról az újabb feltevésről, amely szerint a szent korona alsó 
része (az ún. bizánci korona, corona Graeca) nem I. Géza koronája volt, hanem feleségéé, aki görög származású volt. 
Sokat vitatott, izgalmas kérdést tisztáz a könyv 4. fejezete (Imperium Constantinopolitanum). Nagyfontosságú Kapitánffynak az a 
felismerése, hogy Árpád-kori történeti irodalmunkban P. Mester (Anonymus) kivételt jelent abban a tekintetben, hogy nála Bizánc történeti 
szereplése határozott elképzelést tükröz a birodalom politikai jelentőségéről, egyetemes hatalmi igényéről, a kontinuitás bizánci 
ideológiájáról és belső viszonyairól. Ez a felismerés fontos eszközt ad kezébe annak tisztázásara, hogyan jött létre Anonymusnál Kelet-
Magyarország honfoglaláskori politikai képe. A korábbi kutatás úgy vélte, hogy ez P. Mester görög nyelvi ismereteivel lenne magyarázható, 
ő azonban meggyőzően bizonyítja, hogy még a görög nyelv ismeretét sem tehetjük fel nála. A honfoglalás története szempontjából is fontos 
az a megállapítása, hogy Anonymus Kelet-Magyarország politikai helyzetéről adott képe több fontos ponton történetileg hitelesnek 
tekinthető s így többek közt nem valószínű, hogy a honfoglalók által ezen a területen talált bolgár fejedelemségek létezése kitalálás lenne. 
Az utolsó fejezet (Propugnacula Christianitatis) sok tekintetben csúcspontja a könyvnek. Ebben Kapitánffy a Bizánci Birodalom bukása 
idején fennálló bizánci-magyar kapcsolatok kérdéseit tisztázza mesteri forráskritikai és történeti elemzéssel. Mint ismeretes, Bizánc az 1453-
ban bekövetkezett elfoglalása előtti években Magyarországtól, Hunyadi Jánostól kért és várt segítséget. Az erre vonatkozó források 
tudósításai azonban ellentmondásosak s így nehezen értelmezhetőek. Kapitánffy módszertani szempontból ragyogó elemzésekkel mutatja ki 
a források tévedéseit s állapítja meg ugyanakkor tudósításaik megbízható tanúbizonyságait, amelyekből Bizánc bukásának valóságos képe 
kibontakozik előttünk. Egyet kell értenünk a bizánci-magyar kapcsolatoknak azzal az értékelésével, amelyet munkája végén ad: „A 

                                                                    
1 Györffy György: István király és műve. Budapest 1977. 67–68, a korábbi tudományos irodalommal, 541. 
2 Györffy György: i. m. 366. 

 



magyarság az Európába való beilleszkedés után elfogadta Bizáncot mint a keleti kereszténység központját és mint vele szomszédos 
nagyhatalmat. Az a körülmény, hogy a nyugati egyház része lett, s a középkori latin nyelvű műveltséget vette át, akkor is megakadályozta a 
beilleszkedést a bizánci világba, amikor erre a politikai kapcsolatok alkalmat adtak volna. Bizánc nagyhatalmi szerepének elvesztése után, a 
14. század második felétől kezdve, Magyarország mint a délkelet-európai térség vezető állama Bizánc helyébe lépett. Ennek a feladatnak a 
felismerése és tudatos vállalása jellemezte Hunyadi János politikáját.” 
Őrizze a középkori Magyarország történetének ez a nagyvonalú, világos történeti képe méltó módon a korán eltávozott, kiváló tudós 
Kapitánffy István emlékét. 
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Bevezetés 
A középkori Európa világában Bizánc nem csupán az egyik volt a kor számos államalakulata közül, hanem olyan hatalmi és művelődési 
központ, amelynek befolyása messze túlterjedt a birodalom határain, sőt fegyveres erőinek hatósugarán is.  
A császárság fényes udvara, fejlett államszervezete, istentiszteleti formái és nem utolsósorban gazdasági fölénye és magas színvonalú anyagi 
kultúrája mély és tartós hatást gyakorolt, különösen a középkor első felében, Európa ekkor formálódó népeire és államaira. 
Nem kivétel e tekintetben a magyarság sem. Attól fogva, hogy a magyar törzsek vándorlása írott források (éppen bizánci feljegyzések) 
segítségével figyelemmel kísérhető, a bizánci birodalom szomszédságában éltek. Az említett források azt is tanúsítják, hogy a császárság 
tudatában volt annak, milyen veszélyek fenyegethetik e szomszédok részéről, s milyen lehetőség kínálkozik Bizánc érdekeinek megfelelő 
felhasználásukra. Így az első kapcsolatok már a honfoglalás előtt létrejöttek, talán már Levédiában, de egészen bizonyosan Etelközben. E 
kapcsolatok főképp diplomáciai jellegűek voltak: bizánci követek keresték fel a magyarokat, s feltehetőleg fordított irányú követjárásokra is 
sor került. E mellett a magyarok valamilyen mértékben bizonyára bekapcsolódtak a birodalom és a sztyeppevidék közti kereskedelmi 
forgalomba is, amelynek központjai a Fekete-tenger partján fekvő bizánci gyarmatvárosok voltak. 
A Kárpát-medencében való megtelepedés több volt, mint új szálláshely elfoglalása; a magyarság kivált azon népek köréből, amelyekhez 
eddigi életformája kapcsolta, s amelyek politikai kapcsolatrendszerének része volt, s olyan területre érkezett, amelyet a római terjeszkedés 
már a Kr. u. 1. században bekapcsolt a fejlett mediterrán kultúrába, s a későbbi századok során is megmaradt a római birodalom örökébe 
lépő európai civilizáció peremvidékének. 
A 9. század végén, amikor a magyar törzsek elfoglalták az új hazát, olyan területeknek és népeknek is szomszédai lettek, amelyek ekkorra 
már beilleszkedtek a középkori Európába. Szinte szükségszerű volt, hogy a magyarság is ebben az irányban keresse jövőjét. Már a 10. 
század közepén megfigyelhetők a beilleszkedésre irányuló első kísérletek a törzsszövetség vezetői részéről: mint másutt, ez a kereszténység 
felvételét jelentette, méghozzá „felülről”, a politikai vezetés döntése nyomán. (Ezt bizonyára megelőzte és előkészítette a nép között 
folytatott spontán térítés, erről azonban – források híján – mit sem tudunk.) 
A születő európai középkor a késői antikvitás örököse volt, amely a Mediterráneumot – vagyis a kor egész civilizált világát – politikai és 
kulturális egységbe fogta össze. Az egység mint eszmény és cél érvényben maradt, mint valóság azonban felbomlott a korai középkorban, 
oly módon, hogy előbb politikailag, majd egyházilag is különvált a nyugat-európai és a délkelet-európai régió. A magyarság új hazája a kettő 
találkozási pontján feküdt. A kereszténység felvétele, a beilleszkedés Európába egyben választás is volt a kettő között. 
Géza és István a római egyház és a nyugati birodalom felé való orientálódás mellett döntött, s ennek következménye a Nyugat-Európában 
kialakult középkori latin műveltség átvétele volt. Ez szükségszerűen elkülönülést jelentett a bizánci világtól. Elkülönülést, de nem feltétlenül 
szembefordulást vele, vagy éppenséggel ellenséges magatartást iránta. 
A középkorban sokrétű kapcsolatrendszer alakult ki a két állam között. Legjobban ennek politikai szálait ismerjük, jóval több a 
bizonytalanság a művelődéstörténet területén.  
Munkám a magyar–bizánci kapcsolatok néhány mozzanatát vizsgálja, olyan kérdéseket, amelyek még nem kaptak kellő megvilágítást, vagy 
az eddigi szakirodalomban – megítélésem szerint – helytelenül értelmezték őket. Igyekeztem minél több szempont bevonásával, a források 
lehető legpontosabb értelmezésével megalapozott eredményekre eljutni, hogy eredménnyel-e, videant lectores. 

 



1. fejezet 
 

Christiani Orientales 

A Greci népnév a Szent István-i Intelmekben 

A magyar törzsek legkorábbi kapcsolatai a bizánciakkal talán már akkor kezdődtek, amikor elődeink a kazár birodalom keretében éltek. 
Valószínűsíti ezt az a körülmény, hogy szállásterületük a kazár birodalom nyugati peremére esett, olyan vidékre, amelyik Bizánc 
szempontjából is fontos volt, s ahol 830 körül bizánci segítséggel épült Sarkel erődje.3 A törzsszövetségnek önállósulása után, Etelközben, 
már közvetlen diplomáciai kapcsolatai voltak a bizánci udvarral, s ezek az új haza elfoglalása után sem szakadtak meg. 
Hogy milyen körülmények között ismert meg egy nép egy másikat, arra gyakran az illető nép megnevezése ad felvilágosítást. A magyar 
nyelvben a „görög” népnév honosodott meg; ezt nem a bizánciaktól vettük át, akik köztudomásúlag nem használtak magukra ennek 
megfelelő elnevezést. Ha igaz az a nagyon valószínű feltételezés, hogy az átadó nyelv a szláv volt,4 ez a népnév átvételének helyére és 
időpontjára nézve az etelközi tartózkodást valószínűsíti, így e szavunk az ekkor magasabb szintre lépő kapcsolat emléke lehet. 
Más tanulságokat kínál a középkori latin nyelvű írásos dokumentumainkban gyakran előforduló Graecus népnév. Így nevezték a rómaiak a 
görögöket már az ókorban, ezt vette át a középkori latinság, s a latin írásbeliséggel és irodalmi műveltséggel együtt jutott el hozzánk. Bár a 
szó jelentése ily módon adottnak tűnhet, érdemes szemügyre venni korai előfordulásait. Ezekből megismerhetjük, milyen képzetek társultak 
a szóhoz, vajon a korabeli szerzőnek (és nyilvánvalóan közönségének is) a híres ókori népet idézte-e tudatába, vagy a kortárs bizánciakat, 
hogy csak két kézenfekvő lehetőséget említsek. 
Hazai emlékeinkben először a Libellus de institutione morum5  című iratban találkozunk a Graecus szóval. Ez a rövid fejedelmi tükör 
egyébként az első magyarországi irodalmi mű, a hagyomány Szent Istvánt tekintette szerzőjének. E tekintetben lehetnek fenntartásaink: az 
irat választékos stílusa, bibliai idézetei és utalásai, a benne foglalt tanítás a keresztény fejedelem erényeiről és kötelességeiről, mind arról 
tanúskodik, hogy a szerző a kor egyházi műveltségének birtokában levő klerikus volt. Mivel mondanivalóját úgy fogalmazta meg, mintha az 
apa szólna fiához, a trón örököséhez, már Szent István nagyobb legendájának írója a királyt nevezte meg az irat szerzőjének.6 A legenda 
1083 előtt készült, ekkor tehát az Intelmek igazolhatóan ismert volt. Létrejöttét persze jóval korábbra kell tennünk; terminus ante quemnek 
Imre halálát (1031) fogadhatjuk el. 
Az Intelmek rövid prológus után tíz fejezetben sorra veszi a keresztény uralkodó egy-egy erényét, illetve kötelességét (mivel az erény 
megvalósítása a jövendő uralkodó feladata, a kettő egybeesik). A nyolcadik fejezet a következő mondattal kezdődik: Executio maiorum in 
regali dignitate octavum possidet locum. Az „elődök követését” előbb mint erkölcsi kötelességet méltatja, majd utal ellentétének, az 
inobedientiának súlyos következményeire. Ezek után így folytatódik a szöveg: Propterea fili karissime, edicta patris tui, scilicet mei semper 
tibi sint promptuosa, ut prosperitas tua ubique regalibus dirigatur habenis. Mores quidem meos, quos regali vides convenire dignitati, sine 
vinculo totius ambiguitatis sequere. Grave enim tibi est huius climatis tenere regnum, nisi imitator consuetudinis ante regnantium extiteris 
regum. Quis Grecus regeret Latinos Grecis moribus, aut quis Latinus regeret Grecos Latinis moribus? Nullus. Idcirco consuetudines 
sequere meas, ut inter tuos habearis precipuus et inter alienos laudabilis.7 
Ez tehát az a szöveg, amelyben először fordul elő középkori irodalmunkban a Grecus szó. Vajon mire gondolt az ismeretlen szerző, amikor 
leírta? Vajon az ókori görögökre akarta-e emlékeztetni olvasóit, vagy talán a kortárs bizánci birodalom lakosaira gondolt? Ez a kérdés 
önmagában is érdekes, hiszen a rá adott válasz némi fényt vet a 11. századi szerzőnek és közönségének gondolatvilágára, ismereteire, 
műveltségük jellegére. Vannak azonban tágabb összefüggései is: a kérdés tisztázása lehetővé teszi a 8. fejezetnek az eddigieknél pontosabb 
megértését, sőt talán hozzájárul néhány megfigyeléssel az egész mű értékeléséhez (bár az eddigi eredményeket alapvetően nem fogja 
módosítani). 

                                                                    
3 Moravcsik (1953) 40. 
4 Czebe Gy., A magyar görög szóősei. Magyar Nyelvőr 49 (1920) 59–65; 106–108. A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára. Szerk.: Benkő L.–Kiss L.–Papp L., Budapest 1967–76. s. v. 
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A 19. század elején J. Chr. Engel kétségbe vonta az Intelmek hitelességét.8 Egyik érve éppen a 8. fejezet fentebb idézett szövegének egy 
kifejezése volt: István, az első magyar király nem buzdíthatta fiát arra, hogy a korábbi királyok (ante regnantium regum) utánzója legyen. 
Engel nyomán azután Mátyás Flórián a 13. századra datálta az Intelmeket. Ennek megfelelően értelmezte a görögöket említő mondatot is: 
szerinte az csak a konstantinápolyi latin császárságra való célzásnak fogható fel.9  
Az Intelmek hagyományos datálása mellett tört lándzsát Békefi Remig. Mátyás Flórián értelmezését önkényesnek nevezte, szerinte itt az irat 
szerzője a két híres ókori népre gondolt.10 
Az Intelmekre vonatkozó kutatásokban alighanem Balogh József szerezte a legnagyobb érdemeket. Az Intelmek forrásait, gondolatvilágát, 
irodalomtörténeti helyét számos dolgozatban igyekezett tisztázni. Ezekben ismételten kitért a görögöket említő mondat kérdésére is. Egyik 
korai tanulmányában úgy vélekedett, az Intelmek szerzője előtt „ott lebegett a két korabeli nagy birodalom (ti. a 11. század eleji Bizánc és a 
nyugati császárság) kormányzati szellemének különbözősége”.11 
Egy későbbi dolgozatban Balogh az Intelmekben kifejtett gondolatok ókori, illetve középkori forrásait igyekezett föltárni. Mint 
megállapította, a szentírási idézetektől eltekintve a szó szerinti egybecsengés ugyan ritka, az Intelmek gondolatai azonban mind feltalálhatók 
korábbi művekben. Egyetlen kivételt talált: éppen a 8. fejezetet, amelyben a Grecus-mondat is előfordul. E fejezet gondolati újszerűségét így 
méltatja: „A középkor … univerzalisztikus világában – amely a római birodalomnak ugyancsak éles univerzalizmusából sarjadt ki – ez a 
tétel: kormányozzál minden népet a maga nemzeti sajátosságai szerint – szinte hallatlan kezdemény.” Ilyen körülmények között – 
hangsúlyozza Balogh – természetesen nem találhatott előképet a quis Grecus mondathoz, sőt „az ókornak és a középkornak jeles külföldi 
ismerői”, akikhez ezzel a mondattal fordult (egyet név szerint is említ, E. Nordent), „maguk is igazolták, hogy a gondolatot ókori eredetűnek 
nem tarthatják és ismeretes középkori forrásból származtatni nem tudják.” A gondolat első irodalmi megfogalmazását Balogh Danténál 
találta meg, tehát két évszázaddal későbbi időből.12 
Balogh felfogását éles bírálatban részesítette Guoth Kálmán. Kifogásolta, hogy Balogh puszta kompilációnak tekinti az Intelmeket, nem 
ismeri fel annak önállóságát és sajátos magyar jellegét. Ugyanakkor Guoth a rövid műnek azt az egyetlen részletét, amelyet Balogh 
eredetinek tekintett, sőt magának az első királynak tulajdonított – vagyis éppen a bennünket foglalkoztató 8. fejezetet, benne a görögöket 
említő mondattal – ki akarta rekeszteni az Intelmekből. Ellentmondást fedezett fel ugyanis a 6. fejezet nemzetek fölöttisége és a 8. fejezetben 
kifejtett „nemzeti elv” között. „Tartalmi szempontból sem illeszthető bele az egész fejezet (ti. a 8.) Szent István korába” – írja, mert az 
elődök, vagyis pogány uralkodók követését ajánlja. Guoth szerint a quis Grecus regeret … mondat is annak bizonyítéka, hogy az egész 
fejezet utólagos betoldás, illetve szövegcsere eredménye, mivel ez a rész olyan elvet tartalmaz, amely csak századokkal később vonult be a 
politikába.13 
A vitához hozzászólva Deér József úgy találta, hogy a 8. fejezet nincs ellentmondásban a hatodikkal, s hitelessége nem vonható kétségbe. A 
görögöket említő mondat szerinte középkori népi jogszokást fogalmaz meg. A korábban uralkodó királyokra való hivatkozásban pedig elvi 
állásfoglalást látott, nem pedig Szent István pogány elődeinek említését.14 
Balogh is visszautasította Guoth elképzelését. Tanulmányában fontos szemponttal bővítette korábbi kutatásait, amennyiben részletesen kitért 
az Intelmek gondolatmenetében és érvelésében megfigyelhető jogi mozzanatokra. Véleménye szerint a szerző „szerves és rendszeres” római 
jogi műveltséggel rendelkezett. Ebből magyarázható a 8. fejezet tanítása is. A középkori jogelmélet ugyanis választ keresett arra a kérdésre, 
miért térnek el egymástól az egyes népek törvényei; a mű kérdéses fejezete az erre vonatkozó tanítás summázata. A quis Grecus … mondat 
értelmezésének a problémája Baloghnak ebben a dolgozatában is fölbukkan. Gondolati előzményét ezúttal megtalálni véli Sevillai 
Izidornál.15 Hogy milyen korra, illetve viszonyokra való utalás rejtezkedik a mondatban, arra Balogh e tanulmányában nem tért ki.16 
A magyar középkor kutatásának megtorpanása, amely 1945 után bekövetkezett, jól megfigyelhető az itt vizsgált kérdés esetében is. Az 
élénk, s nem is színvonaltalan vita megszakad, a prótagonisták eltűntek a tudományos életből (vagy egyáltalán az életből), s a következő 
érdemi hozzászólásra több mint egy évtizedet kell várnunk. Ez Horváth János részéről hangzott el, aki a magyarországi latin nyelvű irodalom 
stílusproblémáit vizsgáló monográfiájában természetesen foglalkozott az Intelmekkel is. Megállapította, hogy a mű stilisztikailag egységes, s 
rímes prózája a 11. század első felében korszerű. Nem kivétel ez alól a 8. fejezet sem, vagyis semmi jel nincs annak interpoláltságára, sőt 
egy későbbi betoldó aligha lett volna képes az időközben divatból kiment rímes prózában írni. Horváth érdekes magyarázatot adott az 
interpolációs elmélet kiindulópontjául szolgáló kifejezésre, a többes számban említett „király-elődökre”. A szövegben regum rímel az előző 
kólon végén álló regnumra: a szerző „a hatásos rímek kedvéért feláldozta a gondolat szabatos kifejezését”.17 
A legutóbbi érdemi hozzászólás a vitához Szűcs Jenő részéről hangzott el. Az Intelmek gondolati előzményét a késő Karoling-kor 
államelméletté fejlődő állammisztikájában találta meg; rámutatott azonban arra is, hogy „a világi szféra valamennyi lehetséges pontján 
módszeresen és tudatosan eltávolodott a mintáktól: az ezredforduló pannóniai valóságára reflektált”. Tanulmányában éppen a 8. fejezet 
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hitelességének kérdéséből indul ki. Elvetette az interpoláció feltételezését, de Horváth megoldását sem találta kielégítőnek. A királyok többes 
száma szerinte nagyon is helyénvaló a szövegben: nem István vér szerinti elődeit jelenti, hanem az eszmeieket: az ószövetségi zsidó 
királyokat és az első keresztény császárokat.18 
Ahhoz, hogy a quis Grecus mondatot értelmezzük, s a benne rejlő célzást megfejtsük, előbb tágabb szövegkörnyezetét kell szemügyre 
vennünk, vagyis éppen a sokat vitatott 8. fejezetet. 
A fejezet első fele az executio maiorum követelményének mintegy morálteológiai megokolása, amennyiben az Isten iránti engedelmességgel 
állítja párhuzamba a szerző. A fejezet (fentebb teljes szövegében idézett) második fele a király fiához intézett kettős felszólítással kezdődik: 
„atyád edictumai legyenek mindig a kezed ügyében … mores-eimet pedig vonakodás nélkül kövessed”. Balogh József 1943-as 
tanulmányában lényegében helyesen mutatott rá az Intelmek szerzőjének jogi műveltségére és a mű gondolatmenetében megfigyelhető jogi 
mozzanatokra; minthogy azonban – talán éppen a quis Grecus mondattól befolyásolva – úgy vélte, hogy a szerzőt a különböző népek 
törvényei közti eltérések magyarázata foglalkoztatta, az itt szereplő morest ‘törvények’-nek értelmezte.19 Ez esetben persze az egymást 
követő két felszólítás (edicta … sint promptuosa és mores … sequere) csupán tautologikus önismétlés lenne. Nos, az edicta valóban 
törvényeket jelent, mégpedig a római jogban egy magistratus, esetünkben király (patris tui) által kibocsájtott tételes jogszabályokat.20 Hogy 
a mores mit jelent, az a fejezet hátralévő részében világosan kiderül, itt ugyanis már csak erről van szó; maga a szó is előfordul még kétszer, 
s további kétszer nyilvánvaló szinonimájaként a consuetudo. 
Mind a mores, mind a consuetudo többnyire szokásokat jelent; s ez itt sincs másként, csupán annyiban, hogy az adott összefüggésben sajátos 
jelentésárnyalatban áll: a fejezet jogi gondolatmenetében, az edictával szembeállítva, jelentése ‘jogszokások’, vagy gyűjtőnévként 
‘szokásjog’. Eszerint nem azonos az írott joggal (ius scriptum, amelynek egyik válfaja az edicta), hanem ahhoz komplementer fogalom: ius 
non scriptum. A kettő együtt alkotja a jogrendet, tanítja a justinianusi Institutiones. Tovább élt ez a tan a középkori jogtudományban is.21 
Ekkor persze a két jogintézmény szerepe felcserélődött: míg az ókorban (főképp a római császárkorban) az életnek szinte minden területét 
szabályozó törvényhozás mellett a szokásjognak csak kiegészítő szerep jutott, addig a koraközépkorban épp fordított volt a helyzet. Az írásos 
szabályozás csak lassan nyert újra teret, elsősorban az egyházi életben. A változás jele az a vita, amely éppen a 10. és 11. században 
bontakozott ki a kánonjogászok között az írott törvények és a szokásjog viszonyáról.22 
Visszatérve az Intelmekhez, a 8. fejezet vizsgált részét úgy értelmezhetjük, hogy a király az uralkodása alatt érvényes jogrend fenntartását 
köti fia szívére, de nem a „jogrend” főfogalmat használja, hanem azt a két alfogalmat (edicta és mores), amelyek együtt kimerítik annak 
tartalmát.23 A következő mondat (Grave enim … ), mint kötőszava is mutatja, indokolja a felszólítást, közvetlenül azonban csak a kettős 
parancs második tagjához kapcsolódik, ti. az atyai mores követéséhez, hiszen itt az írott törvényekről már nincs szó, hanem csak a 
szokásjogról (ebben a mondatban a consuetudo szerepel ebben a jelentésben, a mores stilisztikai variánsaként). Ezután jön a quis Grecus 
kezdetű kérdés az azonnal ráfelelő nemleges válasszal. Ha a benne rejlő célzás megfejtésével még várnunk kell is, a gondolatmenetben 
elfoglalt helye könnyen átlátható: ezzel akar a szerző még nagyobb súlyt adni az előző mondatban elhangzott figyelmeztetésnek. Végül a 
fejezet zárómondata újólag az atyai consuetudines követésére buzdít. 
A mores/consuetudines fent javasolt értelmezésének látszólag ellene mond, hogy meus birtokos névmás kapcsolódik hozzá. Ebből arra 
lehetne következtetni, hogy a királyi atya csupán saját szokásainak követését ajánlja utódának. Mint fentebb rámutattam, az edictával való 
párhuzamba állítás miatt ez nem lehetséges. Ezért mores meos jelentése nem ‘az én (személyes) szokásaimat’, hanem ‘az én 
jogszokásaimat’, vagy szabadabban: ‘az általam követett szokásjogot’. Hogy csak így érthetjük e szavakat, az a rákövetkező 
figyelmeztetésből egyértelműen kiderül: „mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha nem leszel utánzója a korábban uralkodó 
királyok consuetudójának”. Vagyis az előbb említett mores mei és az itt szereplő consuetudo ante regnantium regum nem tér el egymástól; 
az utód úgy biztosíthatja uralmát, hogy követi atyja „szokásait”, s ezzel egyszersmind „a korábban uralkodó királyok” consuetudójának 
utánzója lesz. Mindez teljes összhangban van a kor jogelméletével: egy egyénnek, legyen akár király az illető, személyes szokásai nem 
számítanak jogi normának; csak a hosszabb időn át követett joggyakorlat, terminus technicusszal: longa consuetudo kötelező erejű. 
Érdemes felfigyelni arra, hogy a két egymás mellé rendelt, egymást kiegészítő fogalom, ti. az írott törvények és a szokásjog, milyen eltérő 
hangsúllyal van jelen a gondolatmenetben. Az előbbieket rövid említéssel elintézi, ezután már csak a második fontosságáról beszél, s a 
zárómondat is csak arról szól. Ez a szembeszökő aszimmetria könnyen magyarázható az Intelmek idején fennálló konkrét helyzettel. István 
előtt nem volt törvényhozás (az Intelmek pontosan fogalmaz, amikor István nevében edicta meáról beszél, más törvényeket nem említ), s az 
ő törvényhozása is, az ún. első és második törvénykönyv, mintegy félszáz rövid cikkelyből állt csupán; az élet legtöbb vonatkozását a 
szokásjog szabályozta.  
A 8. fejezetnek ez a szerkezete tehát pontosan tükrözi a jogviszonyokat szabályozó két intézmény súlyát István korában. De még többet is 
kiolvashatunk belőle. A mores/consuetudines követésének nyomatékos ajánlása egyben határozott állásfoglalás is újabb törvények kiadása 
ellen (melyek a dolog természetéből következően a hagyományos szokásjog további korlátozását jelentették volna). István törvényhozása 
uralkodásának korai időszakára esett.24 Az udvarban, az új állam vezető köreiben lehettek olyan személyek vagy csoportok, akiknek érdeke 
vagy ideológiája a változtatások felgyorsítását kívánta, s a törvényhozás folytatását sürgették. Az Intelmek szerzője óvta ettől István utódát. 

                                                                    
18 Szűcs J., Szent István Intelmei: az első magyarországi államelméleti mű. In: Szent István és kora. Budapest 1988. 32–

53; a 8. fejezetről: 32–36. 
19 Balogh J., Ratio és mos. A római jog megújulásának nyomai a szentistváni Intelmekben. EPhK 67 (1943) 301–302. 
20 Quod rex vel imperator edicit, constitutio vel edictum vocatur. Isidorus, Etym. 2, 10, 1. 
21 I, 2, 3; 9; cf. Dig. I, 3, 32: De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et 

consuetudine inductum est. – Isidorus pedig így fogalmaz: Omne autem ius legibus et moribus constat. Lex est 

constitutio scripta. Mos est vetustate probata consuetudo, sive lex non scripta. Etym. 5, 3, 2. 
22 Vö. Dictionnaire de droit canonique. t. IV. Paris 1949. s. v. coutume, 731–755. 
23 Ez a figura egyébként gyakran előfordul szerzőnknél, a 8. fejezet utolsó mondatában például „minden ember” 

helyett: „a tieid is … és az idegenek is”. 
24 MT 803–804. 

  



Figyelmeztetése hamarosan helyesnek bizonyult: István halála után az új király, Péter bukását éppen az okozta, hogy új, német mintákat 
követő törvényhozásával maga ellen fordította az István-kori vezetőréteg jelentős részét.25 
A 8. fejezet magyarázóinak sok gondot okozott a „korábban uralkodó királyok” kifejezés. István, az első magyar király nevében író szerző 
hogyan használhatta ezt a fordulatot? S miképpen ajánlhatta az első keresztény király pogány elődei szokásainak követését? Noha a szöveg 
csakugyan azt sugallja, hogy e szavak – István utóda szemszögéből – magát Istvánt és annak elődeit jelentik, ez akkora képtelenségnek tűnt, 
hogy egyetlen magyarázó sem tudta elfogadni; volt, aki későbbi korra és személyekre akarta vonatkoztatni, s ezért interpolációt feltételezett, 
mások eredetinek tekintették ugyan a szöveget, de kézenfekvő jelentésétől eltérő mondanivalót akartak kiolvasni belőle. 
A kérdéses kifejezés értelme más megvilágításba kerül, ha figyelembe vesszük a fejezet jogi gondolatmenetét és terminológiáját. Itt nem 
akármiféle, személyes vagy vallási szokásokról van szó, hanem kizárólag arról a szokásjogról, amely érvényben volt István elődei alatt, s 
amelyet ő maga is fenntartott. Természetesen nem teljes egészében, hanem abban a részében, amely összefért a keresztény uralkodó 
ideáljával: ezért következik mores meos után: quos regali vides convenire dignitati. 
Hogy itt a helyi szokásjogról van szó, arra közvetetten utal a huius climatis fordulat is: arra figyelmeztet, hogy az utód itt fog uralkodni, ezért 
a „korábban uralkodó királyok”, vagyis itteni elődei „szokásait” kell utánoznia. A következő mondat példálózásában a görög és latin 
„szokások” kizárják ugyan egymást (hiszen nem lehet egyik népet sem a másik szokásai szerint kormányozni), de a párhuzamos fogalmazás 
azt hangsúlyozza, hogy a maga közösségében mind a kettő helyénvaló. 
Már csak ezért sem lehetnek a „korábban uralkodó királyok” az ószövetségi zsidó királyok és első keresztény császárok: az ő példájuk 
egyetemes érvényű, minden keresztény uralkodóra kötelező. 
Az elődök rex címe csak akkor jelent nehézséget, ha a későbbi magyarországi szóhasználatból indulunk ki. A hazai szövegek (egy említésre 
méltó hely kivételével26) valóban határozott különbséget tesznek a keresztény magyar királyok rex és a korábbi pogány fejedelmek dux címe 
között. Ezek az iratok azonban mind későbbiek az Intelmeknél, szóhasználatukban az a szemlélet tükröződik, amelyik a magyar történelem 
nagy fordulópontját Szent István koronázásához kötötte, s nem például a kereszténység felvételéhez Géza alatt vagy István uralomra 
léptéhez. Hogy ez a nézet már István életében is megvolt, abban joggal kételkedhetünk. Külföldi forrásokban viszont sokszor nevezik Gézát, 
vagy más, István előtti fejedelmet rexnek.27 
Nézzük most már a 8. fejezet görögjeit! Kik ezek a Greci, s hogy kerülnek ide? Arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen korra, 
milyen viszonyokra utal itt a szerző. A mondat, amelyben a görögök szerepelnek, rétorikai kérdés formájába öltöztetett adynaton, amelynek 
lehetetlenségét a rögtön rákövetkező egyszavas elutasító válasz is hangsúlyozza. A mondatnak a szövegösszefüggésben betöltött szerepe is 
egyértelmű: a fejezetben kifejtett tanítás helyességét hivatott bizonyítani. Más fejezetekben ilyen szerepben bibliai idézetekkel vagy 
hivatkozásokkal találkozunk; egy helyen pedig, a 6. fejezetben, világos történelmi példával, a római eredetmonda egy mozzanatával érvel 
szerzőnk.28 Akár ókori példával van itt is dolgunk, akár középkori példát keresett az író, akár kortárs viszonyokra célzott, nyilván arra 
számított, hogy közönsége minden további magyarázat nélkül megérti a példát és belátja annak igazságát, hiszen csak így tölthette be 
mondata azt a szerepet, amelyet neki szánt. E várakozása modern olvasóinál nem teljesült: nekik csak bizonytalan találgatásokra futotta. 
Sajnos a nyelvi megformálás sem könnyíti meg dolgunkat. A regeret állítmányt ugyanis fölfoghatjuk coniunctivus deliberativusnak; ez 
esetben a múltra vonatkozik, s ezért történeti példára következtethetünk. Kurcz Ágnes fordításában emellett döntött. Lehet azonban jelenre 
vonatkozó coniunctivus irrealis is, ahogyan Balogh fordította.29 
Mindenesetre, ha a két híres ókori népről szólna a példa, Latini helyett inkább Romanit várnánk.* Nem felel meg az ókori viszonyoknak a két 
mérlegelt lehetőség közül épp az első (ti. hogy görög uralkodnék latinokon, illetve rómaiakon). Azután meg, lehetett-e a szerzőnek (s még 
inkább olvasóinak) elképzelése arról, hogy volt-e, s ha igen, miben volt különbség e két nép szokásai között?30 
1943-ban írt cikkében Balogh középkori viszonyokra való célzás lehetőségét is fontolóra vette: „gondolhatnánk például a ravennai 
exarchátus valaminő ábrázolására … De gondolhatnánk akár Szt. István, akár a Névtelen személyes tapasztalataira is e mondatok 

                                                                    
25 Gerics Józsefnek ezzel foglalkozó cikkét, amely az Acta Antiquában fog megjelenni, a szerző szívességéből 

kéziratban olvashattam. [Zu den Quellen der gesellschaftlichen Ideologie in Ungarn nach dem Tod des Heiligen 

Stephan. AA 32 (1989) 431–463.] 
26 István kisebb legendája Gézát rexnek nevezi: SRH II. 394. 
27 Gombos 16, 117, 355, 476, 976, 996, 1963; kronológiai okból kiemelendő I. Ottó 973-ban kelt levele: uo. 1176. 
28 Római történeti utalás még az augustus névhez fűzött magyarázat a 2. caputban. 
29 Vö. 17. jegyzet. [„Van-e görög ember, aki latinokat görög törvények szerint kormányozhatna, vagy van-e latin 

ember, aki görögöket latin törvények szerint kormányozhatna?] 
* [Harmatta J. opponensi véleményében K. I. érvelését azzal támasztja alá, hogy a Libellus szerzője a XX. fejezetben, 

ahol kétségtelenül az ókori Rómáról van szó, a Romanique reges kifejezést használja.] 
30 Ezért nem meggyőző párhuzam Dante De monarchiájának az a mondata, amelyben Balogh már 1931-ben (lásd 10. 

jegyzet) az Intelmek e gondolatának „első irodalmi formulázását” látta. Danténál csakugyan két ókori írókból ismert 

nép van szembeállítva egymással: aliter quippe regulari oportet Scythas, qui … intolerabili quasi algore frigoris 

premuntur, et aliter Garamantes, qui … ob aestus aeris nimietatem vestimentis operiri non possunt. E példában a 

különbség a két nép között világos, a földrajzi körülményekből következik. 

 



vizsgálatánál: III. Ottó udvarában éppúgy elegyedhettek görög és latin jogi doktrínák, mint ahogy … a magyar udvarban is elképzelhetünk a 
keleti és nyugati »Rómá«-ból jövevény papokat, akik a maguk tudományának szívesen szereztek volna kizárólagosságot”.31 
A feltételes módból látható, hogy Baloghot magát sem győzték meg saját javaslatai. A kérdés megoldásához abból kell kiindulnunk, hogy a 
példában Greci és Latini szerepel; e kettő együttes előfordulása középkori írásokban egyáltalán nem ritkaság. Egy 769-ben tartott római helyi 
zsinat jegyzőkönyvében például a résztvevők felsorolásakor: cunctis religiosis Dei famulis tam Latinorum monasteriorum vel Grecorum 
cynoviorum.32 Különböző római kolostorok szerzeteseiről van szó; érdemes megjegyezni, hogy a Latinus, illetve Grecus melléknév itt nem 
valamelyik néphez való tartozást jelöl. Az egyik római kolostorról van szó egy 9. század végi szentéletrajzban is: sicut constat Gregorianum 
monasterium a Latinitate in Grecitatem necessitate potius quam voluntate conversum, ita fideliter prestolatur in Latinitatis cultum favente 
Domino reversurum.33 A kolostori élet említett korábbi és kilátásba helyezett újabb átalakítása során természetesen nem cserélték ki az ott 
lakó szerzeteseket – vagyis itt sem két népről van szó. 
A 9. század második felében, I. Miklós pápa és Phótios idején bekövetkezett egyházszakadás felszínre hozta a pápaság és a konstantinápolyi 
patriarkátus közti ellentéteket, és tudatosította a hittani, egyházfegyelmi és egyéb téren meglévő, immár jelentős különbségeket a két egyház 
között. Bár a nyílt szkhizma csak rövid ideig (870-ig) tartott, a vita a különbségekről ezzel nem ért véget, hanem tovább folyt a következő 
századokban; mind Keleten, mind Nyugaton vitairatok sokasága bizonygatta az ellenfél álláspontjának tarthatatlanságát. A latin nyelvű 
polemikus írásokban a két fél megnevezése Latini, illetve Greci volt. Példaként álljon itt egy rövid részlet IX. Leó pápa leveléből, amelyet 
1054-ben, a nagy egyházszakadás előtt írt Michaél Kérullarios patriarkának: Ut enim fertur, omnes Latinorum basilicas penes vos clausistis, 
monachis monasteria et abbatibus tulistis, donec vestris viverent institutis. Ecce in hac parte Romana ecclesia quanto discretior, moderatior 
et clementior vobis est! Siquidem cum intra et extra Romam plurima Graecorum reperiuntur monasteria sive ecclesiae, nullum eorum adhuc 
perturbatur vel prohibetur a paterna traditione sive sua consuetudine.34 
A pápa a „görögök” sajátos szokásait említve a vestra instituta, majd a paterna traditio s végül a sua consuetudo kifejezéseket használja. 
Mint az előbb idézett szövegekben, itt sem két népről van szó, hanem nyugati, illetve keleti egyházi hagyományok követőiről. A pápai levél 
szóhasználata azonban tágabb amazokénál, amennyiben nem csupán különböző szerzetesek megjelölésére használja a két népnevet, hanem 
azokon túl másokat is beleért, világi papokat, sőt talán egyszerű híveket is, amint erre a basilicae és ecclesiae említése utal. Leó pápa 
levelének részletében tehát együtt találtuk a minket érdeklő két népnevet, sajátos jelentéssel, s életrendjük, hagyományaik, szokásaik 
eltérésének problémáját – éppen úgy, mint az Intelmekben. Mind a két szöveg helyesli a sajátos hagyományok követését, különbség csak 
abban van, hogy a pápa polemikusan szembeállítja a római egyház eljárását a konstantinápolyiéval, míg az Intelmekből mindenféle polémia 
hiányzik. 
Még egy tanulságos párhuzamot említhetünk az Intelmek szóhasználatához querfurti Brunónak 1004-ben írt Szent Adalbert életrajzából. 989 
és 992 között Adalbert a római Szent Alexius és Bonifatius kolostorban élt. Jámborságát egyebek között így jellemzi a vita szerzője: Usus 
sibi maximus erat eloquia quaerere spiritalium bonorum, qui crebro illuc pro caritate abbatis plures confluxerunt: Graeci, inquam, optimi 
veniunt, Latini similes militarunt. Superioribus quatuor pius Basilius, inferioribus magnus Benedictus dux sive rex erat.35 Ebben a 
kolostorban tehát négy „görög” szerzetes is lakott a „latinok” mellett, az előbbiek Szent Vazul szabályzata szerint éltek, az utóbbiak Szent 
Benedek reguláját követték: mintegy gyakorlati megvalósítása az Intelmek példájának.  
A quis Grecus … mondat bizonyításként vagy példaként áll a következő figyelmeztetés után: „Mert nehéz lesz megtartanod e tájon 
királyságodat, ha nem leszel a korábban uralkodó királyok szokásának utánzója.” A példában rejlő célzás felismerését alighanem az 
nehezítette meg, hogy az előzmények nyomán a világi-politikai szférára való utalást kerestek benne, holott az író a példát az egyházi életből 
vette. Tehette ezt annál inkább, mert a regere igét használták egyházi elöljárók tevékenységére is (lásd az Adalbert-vitából vett idézetben a 
rex szó sajátos használatát). Amire példájában utalt, a kétféle egyházi hagyomány problémája, azt a kor egyházi írói széltében tárgyalták, de 
még a világiak is ismerhették, kivált olyan vidékeken, ahol a két hagyomány találkozott. A példa megválasztásakor az Intelmek szerzője, 
úgylehet, tekintettel volt magyarországi közönségére, hiszen itt a latin térítést megelőzve, majd vele párhuzamosan Bizáncból érkezett papok 
is hirdették az igét, s „görög” kolostorok egészen a 13. századig működtek az ország több vidékén.36 Ezek szerint Balogh némiképp ráérzett 
az igazságra, amikor a quis Grecus mondat lehetséges magyarázatait mérlegelve ezzel zárta le fentebb részben idézett fejtegetését: 
„Akármint van is: a Quis Graecus …-ban a magyarországi görög berendezkedésekre is lappanghat célzás.”37 
A quis Grecus mondatban megfogalmazott elvre ismerhetünk rá két 12. századi történetíró tudósításában, akik az antiochiai egyház élén 
1100 nyarán bekövetkezett változásról számolnak be. Antiochiát 1098-ban foglalták el a keresztesek. A városra Bohemond és normannjai 
tették rá a kezüket, noha át kellett volna adniuk a bizánciaknak, s a többi keresztes sem helyeselte eljárásukat. A hódítók a városban találták a 
görög származású V. János antiochiai patriarkát, akit 1089-ben Konstantinápolyban szenteltek fel, s már a muszlim uralom idején, 
valószínűleg 1092-ben elfoglalta székét. Ordericus Vitalis ezt írja róla: Quidam Grecus tempore Turcorum patriarchatum Antiochie 
possidebat, qui victoribus Normannis intractabilis erat. Nam ipsi, postquam principatum adepti sunt, secundum ritus Latinos clerum et 
populum disponere decreverunt, quod Pelasgi, priscos mores secuti, satis incongruum esse temere censuerunt. Capto autem Buamundo 
murmur ortum est in populo, quod ipse presul pararet urbem Antiochenam prodere Augusto (ti. Alexios Komnénosnak). Cumque idem 
comperisset de se tale murmur esse … relicto episcopatu in eremum secessit, nec ultra redire ad eos quorum mores abhorrebat diffinivit.38 
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32 MGH Conc. II. 1. 81. 
33 Vita S. Gregorii auctore Iohanne diacono. PL 75 c. 229 B. 
34 PL 143 cc. 763–764. 
35 MGH SS IV. 603. 
36 Moravcsik Gy., The role of the Byzantine Church in Medieval Hungary. The American Slavic and East European 

Review 6 (1947) 134–151, uő, SB 326–340. 
37 Lásd a 28. jegyzetet és az ahhoz tartozó bekezdést. 
38 Historia ecclesiastica, pars III. 10, 21. PL 188 c. 775. 

  



Mint látjuk, az alapvető kérdés a „szokások” (mores, de ezt jelenti itt a ritus is, amely csak a 16. századtól lesz liturgiai terminus technicus) 
eltérése a nyugati egyház hívei és a görögök (archaizáló elnevezéssel: Pelasgi) között. A főpap távozásának oka ugyan más, ti. a nép körében 
támadt murmur, de az író még hozzáteszi, hogy nem is akart többé visszatérni azokhoz, kiknek mores abhorrebat. („Népen” persze a 
normannokat kell értenünk, az ortodox lakosság bizonyára nem tekintette volna árulásnak, ha a patriarka átadja a várost a bizánci 
császárnak.) 
Kissé másképp adja elő a történteket a másik író, tyrusi Vilmos. A normannok, mondja, nem akartak latin pátriárkát (nostrae Latinitatis 
patriarcham) választani, amíg élt az oda felszentelt főpap, mert ezt tiltják a kánonok. Sed tamen postmodum vix evoluto biennio videns ipse 
(ti. a görög patriarka), quod non satis utiliter praeesset Graecus Latinis, urbe cedens Constantinopolim abiit.39 
A mores/consuetudo különbségéből persze egészen más következtetést von le az Intelmek szerzője, mint a két későbbi író. A közös alapelv: 
minden közösséget a maga „szokásai” szerint kell kormányozni. Az Intelmek szerint egy Grecus is kormányozhat latinokat, ha ezt 
tiszteletben tartja; amazok szemében ez lehetetlenség, s ezért helyeslik a görög patriarka távozását (valójában nem önként ment el 
Antiochiából, ahogyan szépítve állítják, hanem elűzték onnan). Ha nem is ilyen éles formában, de ez az ellentét áll előtérben az idézett 9. 
század végi legendában és Leó pápa levelében is. Az Intelmekben viszont ellenségességnek vagy akár csak ellentétnek nincs nyoma. E 
tekintetben a Vita Sancti Adalbertiből idézett részlet felfogásához áll igen közel. Miután ez az irénikus* hang nem éppen gyakori a korban, 
talán nem alaptalan szorosabb összefüggést feltételezni a két irat között, abban az értelemben, hogy az Intelmek szerzője ugyanahhoz a 
körhöz tartozott, mint az életrajzé. Indokolja ezt az is, hogy mind az életrajz hőse, prágai Adalbert, mind szerzője, querfurti Brunó, 
kapcsolatban álltak a magyar udvarral, s Adalbert más követőinek vezető szerepe volt 990 után a térítésben.40 Egyikük, Asztrik-Anasztáz,41 
más összefüggésben már korábban is szóba került az Intelmek szerzőjeként.42 Az Intelmek 8. fejezetének vizsgálata is az Adalbert-
tanítványok valamelyikének szerzőségét valószínűsíti. 
A fejezet elején abból a kérdésből indultunk ki, hogy milyen görögökről beszél az Intelmek szerzője a 8. fejezetben. Úgy látszik, az írónak és 
közönségének Grecus nem a híres ókori népet juttatta eszébe, de nem is egyszerűen a kortárs bizánciakat, hanem a keleti kereszténység, az 
Oriens Christianus képviselőit. 
Vizsgálódásunknak a 8. fejezet gondolatmenetének pontosabb megértésén s a quis Grecus mondatban rejlő célzás megfejtésén túl két 
további, a közvetlen célkitűzésen túlmutató tanulságát érdemes rögzíteni. 
Az egyik a Szent István-i Intelmek jellegét illeti. Való igaz, ez a mű „olyan kormányzati-erkölcsi normák gyűjteménye, amelyeket konkrét 
utalások alig kapcsolnak időhöz, térhez vagy egy megnevezett személyhez, és személyes hangvétele ellenére is személytelenség övezi”.43 
Ennek ellenére, igaz Szűcsnek az a megfigyelése is, hogy az írás bizonyos vonatkozásban „az ezredforduló pannóniai valóságára reflektált, 
annak ideálkövetelményeit fejezte ki”.44 A consuetudines ante regnantium regum nyomatékos ajánlásával szerzőnk túlment az 
ideálkövetelményeken: az új állam berendezkedését, jogrendjét illetően állást foglalt egy olyan aktuális kérdésben, amely föltehetően vita 
tárgyát képezte az udvarban már akkor is, s amelynek az általa ajánlottal ellentétes eldöntése néhány év múlva súlyos válságba sodorta a 
Szent István-i államberendezkedést. Az író, úgylehet, művében nagyon is figyelemmel volt arra a környezetre, amelyben élt, noha ennek 
felismerése nem könnyű.  
A másik tanulság a Grecus szóhoz kapcsolódik. Az a sajátos jelentés, ahogyan első magyarországi előfordulásában találkoztunk vele, a 
nyugati egyházi nyelvre jellemző. E jelentésében, mint láttuk, nem utal sem népi hovatartozásra, sem nyelvre. Ezt érdemes számon tartani a 
magyarországi források értelmezésénél is, kiváltképp ha egyházi kontextusról van szó. Az Árpád-kori oklevelekben emlegetett görög 
kolostorok esetében ezért csupán abban lehetünk biztosak, hogy a bizánci egyház szertartásait, szokásait, teológiáját követték; az ott 
élőszerzetesek között legfeljebb véletlenül lehetett egy-egy idevetődött „igazi” görög, többségükben azonban a helyi lakosságból kerültek ki, 
magyarok és szlávok voltak. E kolostorokban a liturgia nyelve is bizonyára szláv volt. Ennek bizonyítékai a magyar nyelvnek a vallási élet, 
az egyházi ünnepek, a liturgia fogalomkörébe tartozó szláv jövevényszavai.45 Feltűnő, hogy azon (egyébként igen kevés) szavaink között, 
amelyekről valószínűsíthető, hogy közvetlenül a görögből származó középkori átvételek,46 az egyházi-vallási szókincs egyáltalán nincs 
képviselve. 
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igen jelentősnek tartja Bogyay T., Stephanus rex. Budapest 1988. 27–34. 
41 Róla legutóbb Györffy Gy., Archivum Historiae Pontificiae 7 (1969) 79–113. 
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43 Györffy Gy., István király és műve. Budapest 1977. 370. 
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emlékei; ugyanilyen irányú átvétel lehetősége azonban e szókincs sokkal nagyobb körére fennáll. 
46 Moravcsik Gy., A magyar szókincs görög elemei. In: Emlékkönyv Melich János hetvenedik születésnapjára. 
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2. fejezet 
 

Magistra Gentium 

Bizánci hatások a középkori Magyarországon 

D. Obolensky szerencsésen megválasztott könyvcíme, A bizánci nemzetközösség47 jól kifejezi azt a sajátos kulturális egybetartozást, s az 
ennek révén kialakult politikai kapcsolatrendszert, amely összefűzte a bizánci műveltség hatósugarában élő népeket. Könyvében külön részt 
szentel a középkori Magyarországnak,48 felsorakoztatva – főképp Moravcsik eredményei nyomán – történelmünk bizánci vonatkozásait 
(bizánci koronák, dinasztikus házasságok, szövetségek stb.). 
A felsorolt mozzanatok ellenére vitathatónak tűnik, hogy része volt-e valóban az ország e „nemzetközösségnek”, akárcsak rövidebb 
időszakra is.49 A nyugati kereszténységhez való csatlakozás, valamint az írásos műveltség nyelveként a latinnak az elfogadása alapvetően 
meghatározta középkori művelődésünket. A politika területén alkalmanként valóban megfigyelhető törekvés a bizánci kapcsolatok 
erősítésére; úgylehet a 11. század utolsó harmadában Magyarország nemzetközi helyzetére csakugyan jellemző a bizánci orientáció (lásd a 
következő fejezetet), de ez egyáltalán nem korlátozza a fenti megállapítás érvényét. 
Minthogy azonban az ország a középkori európai kultúra két nagy tartományának határán feküdt, eleve feltételezhető, hogy a műveltségét 
meghatározó nyugat-európai befolyás mellett bizánci hatások is érvényesültek. Ezek földerítése középkori művelődéstörténetünk fontos 
feladata. Egyes részletek tisztázására történtek ugyan kísérletek, ezek összegzése azonban még korai volna. Nemcsak számos további kérdés 
vár megoldásra, hanem sok esetben az eddigi eredmények megbízhatóságát is ellenőrizni kell. Minden kevéssé vizsgált területen nagy 
kísértésnek van kitéve a kutató, hogy valamilyen (önmagában akár nagyon termékeny) ötlettől vezéreltetve elsietett vagy éppen hibás 
módszerrel jusson eredményre. Lehetséges még az is, hogy ennek ellenére a kutatás nem vezetett téves megállapításokhoz; mindaddig 
azonban, amíg ezeket kifogástalan módszerrel nem bizonyítják, csupán hipotézisek, további következtetéseket építeni rájuk nem ajánlatos. 
Megkísérelték például az ortodoxia elterjedését a templomok patrociniumai (védőszentjei) nyomán megállapítani.50 
Csakhogy a szentek kultusza a két egyházi szék közös öröksége volt, s a templomok névadó szentjeinek esetében sem lehet a legtöbb esetben 
kizárólagos egyértelműséggel eldönteni, hogy egy-egy patrocinium csakis latin vagy bizánci eredetű. A dolgozatban szóba került szentek 
közül Demeter kultuszának fő központja Thesszalonikéban volt, s a száva-szentdemeteri kolostor esetében valóban ortodox egyházi 
intézménnyel van dolgunk. A hazai Szent Demeter templomok és falunevek esetében ezért valóban nagy a valószínűsége annak, hogy 
alapításukkor a bizánci egyházhoz tartoztak – bár Szent Demetert tisztelték a nyugati egyházban is. Más a helyzet azonban azon két szent 
esetében, akik a dolgozatban felsorolt 260 patrocinium közül a legtöbb templom névadói voltak: ezek Szent Miklós és Szent György (111, 
illetve 95 templommal szerepelnek a listán). Már a 9. században pápa is viselte a Miklós nevet (858–867; egyébként nem volt éppen barátja a 
bizánciaknak), s a szent kultusza különösen a 11. századtól kezdve szinte divatként terjedt el a nyugati kereszténység országaiban. S ha 
elfogadjuk is, hogy Szent György legendája Bizáncban alakult ki (éppúgy, mint a Szent Miklósé), tisztelete a bennünket érdeklő időszakban 
már egyformán elterjedt volt a latin és a görög kereszténység körében. Ebben az összefüggésben rá kell még mutatnunk arra a nehézségre, 
hogy adatainknak csak igen kis töredéke származik az Árpád-kor első századaiból; túlnyomó többségük 14. századi (vagy még későbbi). 
Más összefüggésben, falunevekből levont történeti következtetések kapcsán, már figyelmeztettek a kronológiai szempont elhanyagolásának 
módszertani veszélyeire.51 
Az említett ellenvetések természetesen nem kívánják kétségbevonni a bizánci műveltség elemeinek megjelenését Magyarországon, csupán 
arra figyelmeztetnek, hogy kimutatásuk és a bizánci eredet bizonyítása nagy körültekintést igényel, s a források szűkössége miatt egyértelmű 
és határozott állításokra gyakran nincs lehetőségünk. 
Ugyanez a helyzet az anyagi kultúra, nevezetesen az építészet emlékeivel is. Az államalapítással és kivált a kereszténység felvételével 
meginduló építkezések nyilvánvalóan idegen mesterek behívását tették szükségessé, hiszen monumentális kőépületek (uralkodói lakóhelyek, 
                                                                    
47 D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500–1453. London 1971. 
48 D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500–1453. London 1971. 157–163. 
49 Obolensky szerint: „Béla III’s death in 1196 may be said to mark the end of two hundred and fifty years during 

which Hungary, despite her formal affiliation to Latin Christendom, belonged in several respects to the Byzantine 

Commonwealth of nations.” D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500–1453. London 1971. 

163. [„III. Béla 1196-os halála jelzi annak a kétszázötven éves időszaknak a végét, amelyben Magyarország – annak 

ellenére, hogy formálisan a nyugati kereszténységhez tartozott –, számos tekintetben a nemzetek bizánci közösségének 

a tagja volt.” Bódogh-Szabó Pál ford. p. 204.] 
50 Mesterházy K., Adatok a bizánci kereszténység elterjedéséhez Magyarországon. In: A Debreceni Déri Múzeum 1967. 

évi évkönyve. Debrecen 1970. 145–184. Tőle függetlenül hasonló módszerrel Mezey L., Deákság és Európa. Irodalmi 

műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest 1979. 89–90. 
51 Solymosi L., Árpád-kori helyneveink felhasználásáról. MNy 68 (1972) 179–190. 

  



templomok, monostorok) emeléséhez sem a honfoglalók, sem az itt talált lakosság nem értett. Több korai templom alaprajzi elrendezése 
mutat rokonságot bizánci épületekkel. De itt is számolni kell azzal, hogy a bizánci hatás közvetve, a velence–aquileiai térségből érkezett.52 
Külön vizsgálandó kérdés a bizánci hatás az írásbeliség, az irodalmi műveltség területén. Mint ismeretes, legkorábbi királyi oklevelünk, a 
veszprémvölgyi apácakolostor alapítólevele, görögül íródott – egyetlenként sok ezer latin uralkodói diploma közül. István udvarában tehát 
volt olyan személy, aki meg tudott fogalmazni és ki tudott állítani görög nyelvű oklevelet. Kálmán alatt is, 1109-ben, volt görögül tudó 
személy az udvarban: ekkor készült a veszprémvölgyi oklevél ránk maradt másolata, a mellé csatolt latin fordítással. 
Már a 11. századra esik egy másik fontos tudósítás: egy bizonyos Cerbanus a Dávid pannonhalmi apáthoz írt latin nyelvű levelében 
beszámol arról, hogy a pásztói kolostorban megtalálta, majd lefordította Maximus Confessor egyik munkáját, melyet a levélben az apátnak 
ajánl. Fennmaradt maga a fordítás is, amely olyan hasonlóságot mutat egy másik, görögből készített és vele egy kéziratban hagyományozott 
fordítással, Damaszkuszi Szent János egyik írásának latin tolmácsolásával, hogy indokoltan tekinthető ugyanazon fordító munkájának, s ily 
módon készültének körülményei is hasonlók lehettek. 
A két fordítás arról tanúskodik, hogy a magyarországi kolostorok könyvei között néhány görög teológiai munka is meglehetett. Érdemes 
megemlíteni, hogy a nyugati egyházi intézmények igen kevés görög könyvvel rendelkeztek, s ezek is nagyrészt Szentírás-kéziratok voltak. 
(E tekintetben kivétel persze Róma és Dél-Itália.) A leggazdagabb magyarországi kolostor, Pannonhalma könyvtára, amelynek egyébként 
fennmaradt a jegyzéke a 11. század végéről,53 az abban említett Psalterium grecummal a nyugati gyűjtemények típusába tartozott; így joggal 
feltételezhetjük, hogy azok a görög teológiai kéziratok, amelyek az egyébként jelentéktelen pásztói kolostorban voltak, közvetlenül bizánci 
területről, s nem nyugati közvetítéssel kerültek oda. A kéziratok megléte azonban csak egyik feltétele volt a bizánci műveltség hatásának; azt 
is vizsgálnunk kell, hogy volt-e, aki ezeket el tudta olvasni. 
E megfontolások nyomán fenntartásokkal kell fogadnunk azokat az elképzeléseket, amelyek a bizánci irodalmi műveltségnek a 
magyarországi irodalomra gyakorolt közvetlen hatására vonatkoznak. Fölvetették ennek lehetőségét Szent Gellért Deliberatiójával 
kapcsolatban.54 Gellért persze aligha tekinthető hiteles tanúnak a 11. század első fele hazai művelődési viszonyaira vonatkozóan, hiszen 
műveltségét nem itt szerezte, már felnőttkorában jött Magyarországra – egyébként újabban nyomós érvekkel kétségbe vonták, hogy tudott 
görögül.55 De a Szent István-i Intelmekkel kapcsolatban is fölmerült a bizánci királytükrök hatása.56 Középkori legendáink motívumai között 
is találtak olyanokat, amelyek párhuzamai föllelhetők a bizánci hagiográfiában.57 Ezeknél természetesen nem szükséges irodalmi hatást 
feltételezni, az átvétel, ha volt, szóbeliség útján, folklórkölcsönzéssel is történhetett. Nem maradt ki a historiográfia sem; a P. mester 
személyére irányuló kutatások során görög nyelvtudására következtettek, majd ennek nyomán görög forrás használatát is lehetségesnek 
vélték nála.58 
E lehetőségek latolgatásánál nem szabad megfeledkezni arról, hogy a görög nyelv ismerete, a köznapi kommunikációban való használata 
korántsem volt elegendő a bizánci írásbeliség megismeréséhez. A bizánci szerzők – alkotásuk műfaja, saját írói becsvágyuk és persze 
iskolázottságuk szerint – különféle nyelvi szinteken írtak. A legnagyobb presztízse az ún. atticista műveknek volt, amelyek a klasszikus ókori 
szerzők írásaiból hosszas iskolázás és gyakorlás útján elsajátított nyelvi formát használtak. E művek szerzői – és persze olvasóközönsége is – 
a társadalom igen szűk művelt rétegéhez tartozott; aki nem volt részese ennek a műveltségnek – vagyis a népesség nagy része –, az nem 
értette őket, még akkor sem, ha anyanyelve görög volt. Az ún. egyházi irodalom alkotásai abban különböztek az atticista művektől, hogy 
nyelvezetük a görög Biblia befolyása alatt állt, bár a mérsékelt atticizálás sem volt idegen tőlük, úgy, ahogy erre a patrisztikus kor nagy írói, 
a kappadókiai atyák és Aranyszájú Szent János példát adtak. Mindenesetre az ezredforduló tájára az élőnyelvi fejlődés már ettől a 
nyelvezettől is eltávolodott. 

                                                                    
52 Gerevich T., Magyarország román kori emlékei. Budapest 1938. 17. Megfogalmazása szerint „Bizánci elemek 
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1984. 55–69) szép elemzését. 
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A bizánci írásbeliség e sajátos vonása, az irodalmi nyelvnek a beszélt nyelvtől való ilyen szélsőséges elkülönülése – egyéb okok mellett – 
bizonyára közrejátszott abban, hogy a középkori Nyugat-Európában olyan alacsony szintű volt a görög művek ismerete.59 
Nos, a kérdés ezek után az, hogy a középkori Magyarország mennyiben volt különleges helyzetben a görög nyelv és főképp a görög 
írásbeliség ismeretét illetően. A föntebb említett tényekből különböző következtetéseket vonhatunk le. 
A veszprémvölgyi alapítólevél helyesírása erősen vulgáris (vagyis a korabeli kiejtést tükrözi, nem követi az attól már nagymértékben eltérő 
helyesírási normát), s fogalmazása is szinte a kezdetlegességig egyszerű.60 Aki ezt az iratot készítette, az a köznapi érintkezés nyelvének 
biztos birtokában volt, talán anyanyelve volt a görög; de abban mégsem lehetünk biztosak, hogy egy irodalmi igénnyel megírt alkotást el 
tudott volna-e olvasni. 
Nem egészen egyértelmű Cerbanus két fordításának tanúvallomása sem annak a kérdésnek a megítélésénél, mennyire ismertek bizánci 
irodalmi műveket a 11–12. századi Magyarországon. A nehézséget az okozza, hogy nincsen biztos tudásunk afelől, ki is volt ez a Cerbanus. 
Ha igaz az a feltételezés, hogy azonos egy Konstantinápolyban is megfordult velencei pappal,61 akkor a hazai görög ismeretek bizonyítására 
nem alkalmas. Ez esetben helyzete és jelentősége Szent Gellértre emlékeztet, aki ugyancsak Itália északi vidékéről érkezett hazánkba, s 
görög tudását – ha volt – onnan hozta magával. Cerbanus persze bizonyosan tudott görögül, s fontos mozzanat az is, hogy a lefordított iratok 
görög eredetije magyarországi kolostorban volt. 
Ismét más kérdéseket vet fel az a feltételezés, hogy középkori (latin nyelvű) irodalmunk egyes alkotásai legalábbis egyes részleteikben 
bizánci–görög minták vagy források nyomán keletkeztek. Pozitív megfelelést ugyan nem sikerült idáig még kimutatni, de olyan mozzanatok 
magyarázatául, amelyekhez nyugati párhuzamokat nem találunk, szívesen folyamodnak a kutatók a bizánci hatás feltételezéséhez. Ilyen 
például az Intelmekben az, hogy a királyi atya egyes szám első személyben szól a fiához. A nyugati királytükrök fogalmazása eltér ettől, ám 
a bizánci irodalomban találunk ehhez párhuzamokat.62 
Meg kell azonban állapítani, hogy egyértelmű szövegmegfelelést a hazai irodalom valamelyik alkotása és egy bizánci irodalmi munka között 
az eddigi kutatásoknak nem sikerült felfedezniük. Ez közvetlenül nem cáfolja ugyan az említett feltételezéseket, arra figyelmeztet azonban, 
hogy puszta hipotézisekről van szó. 
Mindaddig, amíg minden kétséget kizáróan sikerül kimutatni, hogy Magyarországon az adott időszakban 1. valóban voltak bizánci irodalmi 
kéziratok, és 2. ezeket olvasták és használták is, az említett feltételezések bizonytalan találgatások maradnak. Éppen e kérdés szempontjából 
van nagy jelentősége annak a kódextöredéknek, amely a hazánkban is megindult fragmentumkutatás eddig legfontosabb leleteként az 
Egyetemi Könyvtár egyik korai nyomtatványának borítójából került elő.63 
Egy pergamenlapról van szó, amely hajdan egy kódex része volt, s utóbb könyvkötésre használták (jelzete Fr. lat. membr. 9). A lap Pseudo-
Dionysios Areopagita műveinek latin fordítását tartalmazó kéziratból származik, a rajta látható szöveg a De coelesti hierarchia című 
traktátus részlete.64 
A töredék fölfedezője könyvtörténeti megfontolások nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a lapot Magyarországon használták fel 
könyvkötésre, nyilván egy tönkrement magyarországi kódexből vágták ki. A rajta levő írás a 11. századra datálható, s észak-itáliai jellegű, 
ebből adódik az a megállapítás, hogy „a XI. századi Pannóniában … ismertté vált maga a Pseudo-Areopagita is”.65 
Ez már önmagában is meglepő. A Corpus Dionysiacum terjedelme ugyan nem nagy, értelmezése azonban – akár gondolatvilágának 
rendkívüli mélysége, akár fogalmazásának képtelen bonyodalmassága miatt – igen nehéz feladat. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, s 
persze amiatt is, hogy szerzőjének Pál apostol személyes tanítványát tartották, rendkívüli tekintély övezte, s hatása a középkori 
gondolkodásra – a görög Keleten éppúgy, mint a latin Nyugaton – óriási volt. Az ál-Dionysios 500 körül írta művét; a görög gyűjtemény már 
korán megvolt Rómában, a pápai udvarban, nyugati utóélete azonban csak később kezdődött, azután, hogy egy példánya a bizánci császár 
ajándékaképp a 9. században eljutott a frank udvarba, s ott hamarosan le is fordították latinra. Párizsban 862 táján már második fordítása 
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okmány volt publikálva. Indokolt lenne a kérdésnek az azóta megjelent hatalmas összehasonlító anyag bevonásával 

való újabb megvizsgálása. 
61 Moravcsik Gy., Bizánc és a magyarság. Budapest 1953. 101; I. Boronkai, Übersetzungsfehler in Cerbanus’ 

lateinischer Version von Johannes Damascenus und Maximus Confessor. Philologus 115 (1971) 34–45. 
62 Balogh J., Szent István politikai testamentuma. Minerva 10 (1931) 114; Moravcsik (1953) 101. 
63 Mezey L., Egy új forrásterület feltárása. MTA I. Oszt. Közl. 30 (1978) 65–90. 
64 A fenti cikken kívül még Mezey L., Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest 

1979. 119–121; Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Rec. L. Mezey. Budapest 

1983. 
65 Mezey L., Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest 1979. 120. 

  



készült, Johannes Scotus Eriugena munkája.66 Ezt mindjárt el is küldték a pápának, szövege így került a pápai udvar könyvtárosának és 
„görög szakértőjének”, Anastasius Bibliothecariusnak a kezébe. A könyvtáros 875-ben kelt és Kopasz Károlyhoz intézett levelében udvarias 
csodálkozásba rejti bírálatát a „barbár fordító” teljesítményéről. Ebben beszámol arról is, hogy a nehéz szöveg értelmezésének a 
megkönnyítése végett lefordította latinra és elküldi az uralkodónak azokat a magyarázatokat (scholionokat), amelyeket Maximus Confessor 
és Ióannés skythopolisi püspök írt az Areopagita munkáihoz.67 Eriugena fordítása egyébként Anastasius Bibliothecarius fenntartásai ellenére 
elterjedt Európa-szerte, a latin világ ezt használta egészen a középkor végéig, a későbbi fordítások (nem kevesebb, mint három) sem tudták 
kiszorítani. Ennek az Eriugena-fordításnak részletét őrzi az Egyetemi Könyvtár töredéke. 
Nos, ha ezt a művet már a 11. században tanulmányozták Magyarországon, ez igen kedvező fényt vet e korai időszak hazai művelődési 
viszonyaira. De ez még nem minden. A pergamenlapon a fordítás szövege mellett glosszák is találhatók.  
A töredék felfedezője úgy vélte, a glosszák azt bizonyítják, hogy iskolai oktatás tárgya volt a misztikus, s a glosszák az előadó magisztertől 
származnak. A recto oldalon található egyik marginális glossza még további következtetések levonására is alkalmat adott. Ennek szövege a 
következő: 
Quod hic grecus habet apiropyn* et polyprosopon, et interpres multificum et multiforme transtulit, scholion multipedem et multorum vultuum 
significantius indicavit et notandum quid multipedes et multivultus et operire quedam significet.68 
A glossza megfogalmazója tehát szóvá teszi, hogy a görög eredetiben található άπειρόπουν és πολυρόσωπον szavakat a fordító, vagyis 
Eriugena, multificum et multiforme fordulattal adta vissza, „a scholion” viszont (vagyis Anastasius Bibliothecarius scholion-fordítása) 
helyesebben multipedem et multorum vultuum kifejezéssel. 
Mindez a töredék fölfedezője szerint azt bizonyítja, hogy Magyarországon a 11. században nemcsak volt egy olyan kézirat, amelyik Pseudo-
Dionysios műveinek latin fordítását tartalmazta, hanem azt is, hogy ezt a munkát iskolai auktorként tanulmányozták, méghozzá valószínűleg 
az esztergomi székesegyházi iskolában.69 Annak az esztergomi magiszternek, aki az idézett glosszát megfogalmazta, keze ügyében kellett 
hogy legyenek az Anastasius Bibliothecarius fordította scholionok. Abból, hogy a fordítást kritizálja, az is valószínű, hogy tudott görögül. 
Úgy tűnik tehát, hogy a fentiekben kifejtett dilemma a bizánci műveltség, jelesen az irodalmi műveltség magyarországi elterjedtségét és 
hatását illetően az új felfedezés fényében megoldódik, méghozzá pozitív értelemben: már az államalapítás évszázadában (latin fordításban 
ugyan) bizánci teológiai munkát tanulmányoztak az egyik székesegyházi iskolában, s a magiszter tudott görögül, talán még a munka görög 
eredetijét is használta. 
A nemrég előkerült töredékhez kapcsolódó elméletnek azonban van néhány gyenge pontja. 
Kezdjük paleográfiai megfigyeléssel: mint a töredék leírásából70 is kiderül, a pergamentet a másolás előtt megvonalazták, méghozzá 
nemcsak a szövegnek, hanem a marginális glosszáknak is; a szövegben piros nagybetű utal a lapszéli jegyzetre, amely előtt ugyancsak a 
megfelelő pirostintás nagybetű áll. Az is feltűnő, hogy a másoló feltűnően széles margót hagyott a szöveg mellett a lap szélén. Mindez arra 
látszik utalni, hogy a másoláskor már előre tekintetbe vették a marginálisokat is, vagyis a szöveg és a glosszák másolása egy 
munkafolyamatban történt. Ezt a megállapítást erősíti az a tény is, hogy éppen az idézett lapszéli jegyzet írása azonos a főszövegével (már 
amennyire ez a töredék fényképéről megállapítható). 
A másik nehézség iskolatörténeti: a székesegyházi iskolák elemi ismereteket oktattak. Aligha képzelhető el, hogy a görög misztikus írása 
bárhol egy ilyen iskola tanítási anyaga lett volna, kiváltképp a 11. században Magyarországon. 
De nézzük a glosszákat! A lapon E–L betűvel jelölt hét glossza található, de az első és az utolsó kiolvasása bizonytalan. A maradék öt közül 
négyről könnyen megállapítható, hogy az Ióannés skythopolisi püspök és Maximos Homologétés magyarázataiból összeállított görög 
scholiongyűjtemény megfelelő részeinek fordítása:71 
 
έρµηνεία σεραφίµ F  interpretatio seraphim 
τί δηλοϊ τά πτερά G  quid significant ale  
  et quare sex sint he 
σηµείωσαι πως άνάγει τάς έξ H  nota qualiter exponat alte sex 
πτέρυγας των άγίων σεραφίµ  alas sanctorum seraphim 
τουτέστι των ύπό του K  idem que propheta 
προφήτου θεωρουµένων  interpretabatur 
 

                                                                    
66 Kiadva: PL 122 c. 1029 skk. 
67 Kiadva: PL 122 c. 1025 skk. 
* [A p és n közötti jel vagy egy i-ből javított y-ként, vagy pedig egy görög ου ligatúra torzulásaként értelmezhető.] 
68 A glossza szövegét közli Mezey, Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest 1979. 

121. és a 17. képen, valamint Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Rec. L. Mezey. 

Budapest 1983.  36–37. és a IX. táblán is. A három átírás eltér egymástól, egyik sem hibátlan. A hibákat a fenti 

művekben közölt fényképek alapján javítottam. 
69 Így a 17. és 18. jegyzetben idézett helyeken. 
70 Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Rec. L. Mezey. Budapest 1983. 

i. h. 
71 A gyűjtemény szövege: PG 4 cc. 15–432; 527–576. Az idézett szövegrészek: c. 100 BC. 

 



Minden valószínűség szerint Anastasius Bibliothecarius glosszafordításai ezek.72 Az öt közül egy, az I glossza nem tartozik ezek közé: nem 
a dionysiosi szövegre vonatkozik, hanem annak latin fordítására. De a pápai udvar könyvtárosának ehhez a glosszához is köze lehet. A 
glosszafordítást kísérő ajánlólevelében ugyanis a következőket olvassuk: Sane ubi a verbis interpretis scholia ipsa dissentire vidi, ut lector 
quid de apposita dictione interpres senserit, quid scholion insinuet, indifficulter agnoscat, et verba interpretis scholio inserui, et qualiter ea 
scholii compositor praetulerit, innui.73 Anastasius ebben a mondatban arra figyelmeztet, hogy ahol a fordító (Eriugena) és a scholion 
értelmezése eltért egymástól, ott nem elégedett meg a scholion lefordításával, hanem utalt az eltérésre (tegyük hozzá: jó okkal, hiszen 
szándéka az volt, hogy a nehéz szöveg megértését elősegítse azok számára, akik nem tudnak görögül, s Eriugena fordításában ismerkednek 
meg a munkával; az ilyen olvasót csak megzavarhatta, ha a kommentár olyasmit magyaráz, amit nem is talál a szövegben). Az I glosszában 
pontosan ezt látjuk, kézenfekvő a feltételezés, hogy ez is, mint a többi négy, Anastasiustól származik. 
Ez a sejtés bizonysággá fokozható. A latin Corpus Areopagiticum szövegtörténetét H. F. Dondaine dolgozta fel.74 Kimutatta, hogy a 10. 
században Eriugena fordítását interlineáris és marginális glosszákkal egészítették ki, és ebben a formában másolták. Kilenc ilyen kéziratot 
sikerült számbavenni, valamennyi a 10–12. században készült.75 Ezek egyikéből (Paris, Bibl. Nat. lat. 1618) Dondaine közöl néhány 
érdekesebb glosszát; véletlenül köztük van a budapesti töredék marginálisának a szövege is!76 Az a kódex, amelyből egy kitépett lapot az 
Egyetemi Könyvtár egyik ősnyomtatványának a kötése megőrzött, az említett kilenc kézirat közeli rokona lehetett. 
Eszerint az esztergomi székesegyházi iskolában nem tanulmányozták Pseudo-Dionysios Areopagita munkáját, nem volt olyan esztergomi 
iskolamester, aki glosszákat írt a misztikus művéhez, s ehhez felhasználta volna Anastasius scholion-fordítását és talán még a görög eredetit 
is. A töredékből legföljebb arra lehet következtetni, hogy valamikor a középkorban (nem feltétlenül a 11. században!) eljutott 
Magyarországra a latin Corpus Dionysiacum egy kézirata – ha az Egyetemi Könyvtárnak azt a bizonyos ősnyomtatványát csakugyan 
Magyarországon kötötték pergamenbe.77 
Összefoglalva e fejezet mondanivalóját, ha érvelésem helytálló, azok az eddigi kísérletek, amelyek a bizánci irodalmi műveltség 
magyarországi hatásának a kimutatására irányultak, nem állják ki a szigorú kritikát. Elsősorban a 11. és a 12. századot vizsgáltuk. Ennek 
egyszerű oka van: ez az az idő, amelyből már vannak forrásaink, s a 10. század közepén itt megindult bizánci térítés, valamint a 
birodalommal való közvetlen szomszédság miatt ebben az időszakban a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy formálódó középkori 
műveltségünk a kortárs Európának mind az anyagi, mind a szellemi kultúra területén egyik legfejlettebb központjában talált magának mintát. 
Megfontolásaink azonban arra mutatnak, hogy a bizánci hatás bizonyítása nem sikerült. Különbséget kell azonban tennünk az anyagi kultúra, 
a vallásos szokások és a folklórkölcsönzések, valamint az irodalmi átvételek között. Az első esetben az átvétel lehetősége, sőt valószínűsége 
fennáll, meggyőző bizonyításukhoz azonban szigorúbb módszerességre van szükség; a bizánci irodalom közvetlen hatása viszont alighanem 
kizárható. 
E különbség oka egyfelől a bizánci irodalmi műveltség erősen elitista jellege, melyről föntebb már volt szó. Ennek következtében az antik 
minták nyomán született klasszicista művek, s tegyük hozzá: az antik görög irodalom alkotásai is (amelyek pedig hozzátartoztak a bizánci 
elit szellemi poggyászához) nem jutottak el hozzánk. Tanulságos párhuzamot kínál ehhez a megállapításhoz a középkori bolgár, szerb és 
orosz irodalom. E népek szellemi élete, írásbelisége s irodalma túlnyomóan bizánci befolyás alatt alakult ki, de sem a korai szakaszban, sem 
később, a 14–15. században, amikor a bizánci hatás a legerősebb volt, sem az antik görög alkotások, sem a bizánci klasszicizmus művei nem 
jutottak el hozzájuk, annak ellenére, hogy magában Bizáncban a 14–15. században, a „Palaiologos-kori reneszánsz” idején, a klasszikus 
hagyomány rendkívül nagy megbecsülést élvezett.78 

                                                                    
72 Anastasius e munkájának csupán a Kopasz Károlyhoz intézett ajánlólevele jelent meg nyomtatásban (Migne PL 122 

c. 1025 skk.), maga a fordítás még kiadatlan. 
73 PL 122 c. 1027. 
74 H. F. Dondaine, Le corpus Dionysien de l’Université de Paris au XIIIe siècle. Róma 1953. 
75 Dondaine, Le corpus Dionysien de l’Université de Paris au XIIIe siècle. Róma 1953. 35. 
76 Dondaine, Le corpus Dionysien de l’Université de Paris au XIIIe siècle. Róma 1953. 54. A közölt szöveg csak 

annyiban tér el a budapesti töredékétől, hogy ott multipedem áll az itteni multipedes helyett. 
77 Ez sem állítható ugyanis olyan magabiztossággal, amint a Fragmenta (lásd 18. jegyzet) idézett helyén olvasható. Ez a 

kérdés azonban nincsen közvetlen összefüggésben a magyar–görög kapcsolatok történetével, ezért csupán utalok erre 

vonatkozó fejtegetésemre: MKszle 101 (1985) 133–137. 
78 Nagyon világosan mutatott rá erre a sajátos jelenségre J. Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia. Cambridge 

1981. 

  



3. fejezet 
 

Πιστοσ Κραλησ Τουρκιασ 

Politikai kapcsolatok a 11–12. század fordulóján 

A magyar királyság fennállásának első évszázadaiban két középkori birodalom között feküdt: nyugatról a német-római császársággal, délről 
a bizánci birodalommal volt határos. Mind a kettő univerzális hatalomnak tekintette magát, a római birodalom utódának, s a maga 
gondviseléstől rendelt hivatását mind a kettő abban látta, hogy a civilizált világ népeit a maga vezetése alatt egyesítse. Ez nem jelentett 
feltétlenül hódítást (bár alkalmanként ilyen törekvések is voltak), de mindenképpen egyfajta felsőbbség érvényesítését. 
Azok a hazai írott források, amelyek a 11. századról tudósítanak, nem tükrözik ezt a sajátos helyzetet. Bizánc jelent őségéről mintha nem 
vennének tudomást, még létezéséről is alig. A krónikában Botond konstantinápolyi vitézkedése után egészen 1071-ig meg sem említik a 
bizánciakat. A század első felére nézve a bizánci történetírók is cserben hagynak minket. Valamivel több információt találunk a század 
utolsó évtizedeire vonatkozóan. Úgy vélem, ezek alapján megkísérelhető, hogy az adatokat összefüggésükben, egymásra vonatkoztatva 
értelmezzük. 
Moravcsik Gyula egy áttekintésben úgy fogalmazott, hogy a 11. század folyamán és a 12. század elején a két szomszédos állam viszonya 
baráti, sőt szövetségesi volt.79 A történeti szakirodalomból nem ez a kép bontakozik ki. I. Géza uralomra jutásától Kálmán uralkodásának 
utolsó szakaszáig a baráti, sőt szövetségesi kapcsolatnak és a konfliktusoknak olyan váltakozását vélik kiolvasni a forrásokból, amelyben 
nehéz összefüggést találni. 
Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy igazoljam Moravcsik állítását, ha nem is a 11. század egészére, hanem csak utolsó harmadára 
vonatkozóan. 
Magyarország és a bizánci birodalom kapcsolatának egyedülállóan fontos tárgyi emléke a Szent Korona, illetve annak alsó része, amelyet a 
rajta ábrázolt császár, VII. Dukas Mihály után Dukas-koronának is nevezünk. A kutatók többségének véleménye szerint Gézát ezzel 
koronázták meg,80 utódai királlyá avatása is ezzel történt. Ezt egészítették ki egy későbbi időpontban a felső résszel (az ún. corona 
Latinával). Köztudott, hogy a koronázás a középkorban az uralkodó legitimitásának elengedhetetlen feltétele volt, s ehhez nem használhattak 
tetszés szerinti ötvösmunkát: csupán egy corona regni volt, bár a királyoknak az udvari reprezentációhoz emellett még több fejékük, 
koronájuk is lehetett. 
A koronázáshoz használt diadém tehát szakrális tárgy. Ezt a kor felfogása szerint az a fejedelem, amelyik országát a keresztény népek 
családjába be kívánja vezetni, a keresztény oikumené egyik vezetőjétől, a császártól vagy a pápától kérhette, s ha megkapta, akkor ez egyben 
az országnak mint törvényes regnumnak az elismerését is jelentette. A koronaküldés jogát természetesen mind a két császári udvar 
gyakorolta. 
A mogyoródi csata után a tényleges hatalom az országban Géza kezébe került. Ahhoz, hogy uralmának törvényességét mind az országon 
belül, mind azon kívül elismertesse, meg kellett koronáztatnia magát. Salamon koronája, úgy látszik, nem került a kezére. Királyi 
hatalmának elismertetését először VII. Gergely pápától várta, amint az a pápának hozzá intézett válaszleveleiből kiderül. Az 1075. március 
23-án kelt pápai levél szerint Géza „már régen” küldött a pápához egy követséget, s Gergely azokkal elküldte válaszát, ezt azonban a király 
nem kapta meg. Erről a pápa csak úgy szerezhetett tudomást, hogy időközben újabb követség érkezett hozzá a magyar udvarból; Gézának 
szemmel láthatólag sürgős volt a pápai elismerés kieszközlése. Várakozását a márciusi levél aligha elégítette ki: a pápa csupán duxnak 
címezteőt (s nem rex electusnak). A magyar királyság csak a szent és egyetemes római anyaszentegyháznak kell alávetve legyen, írta ebben a 
levelében VII. Gergely. Mivel Salamon jogellenesen a királyságot a német királytól, s nem a római pápától kapta, istenítélet akadályozta 

                                                                    
79 Gy. Moravcsik, Les relations entre la Hongrie et Byzance à l’époque des croisades. Revue des Études Hongroises 8–

11 (1933) 301–308, 302 (= Moravcsik SB 315). 
80 Kétségbe vonta ezt J. Deér, Die heilige Krone Ungarns. Graz–Wien–Köln, 1966. 66–71. Szerinte csupán a 

zománcképek bizánci eredetűek, s ezek eredetileg egy közelebbről nem meghatározható tárgyat díszítettek. E lemezeket 

később Magyarországon leszerelték és egy korona készítéséhez használták fel. Érvelését a zománcképeknek és az 

abroncsnak egybeillesztésére vonatkozó, technikai jellegű megfigyelésekre alapozta. Vele szemben Vajay Sz., Az 

Árpád-kor uralmi szimbolikája. Középkori kútfőink kritikus kérdései. Budapest 1974. 339–373. cikkében a 346. sk. 

lapon meggyőzően mutatott rá arra, hogy a zománclapok képprogramja, vagyis az égi és földi hierarchia párhuzamos 

ábrázolása, csakis egy koronán képzelhető el. 

 



meg uralkodását.81 A levél végén a pápa legátusok küldését helyezi kilátásba. Mind a címzést, mind a mondanivaló lényegét tekintve azonos 
ezzel a három héttel később kelt pápai levél is.82 
Azért foglalkoztam kissé részletesebben a pápai levelekkel, mert megvilágítják a Dukas-korona küldésének hátterét. Az a nézet ugyanis, 
hogy a korona korábban, több évvel Géza uralomra jutása előtt került Magyarországra,83 tarthatatlan: a korona Gézát ábrázoló lemezén a 
felirat az uralkodót Magyarország királyának (χράλης Τουρχίας) nevezi. Aligha hihető, hogy a császári kancellária ilyen tévedésbe esett 
volna, amíg Géza még csak herceg volt. A felirat azt dokumentálja, hogy a bizánci udvar hivatalosan elismerte Gézának a mogyoródi 
győzelem után igényelt királyi címét, s ezt kifejezésre is juttatta azon a koronán, amelyet épp azért küldött, hogy királlyá koronázzák vele. 
Gergely levelei azt mutatják, hogy Géza először a pápához fordult, akivel már a mogyoródi csata előtt fölvette a kapcsolatot.84 Ez annál 
természetesebb volt, mert a hagyomány tudott arról, hogy a magyar királyság létrejöttekor is Rómától kért és kapott koronát Szent István. A 
válasz nem volt eleve elutasító; hogy Géza miért vesztette el türelmét, s fordult Bizánchoz, nem tudjuk, s azt sem, hogy mikor került erre sor. 
Lehet, hogy csak a Rómával történt levélváltás után; ha nem, a pápa akkor sem tudott róla, mert bizonnyal kifogásolta volna. 
Egyébként Bizáncban sem kopogtatott idegenként a magyar uralkodó. Felesége, akivel 1067 körül kötött házasságot, bizánci arisztokrata 
család lánya volt, annak a Niképhoros Botaneiatésnak az unokahúga, aki a házasságkötés idején a Magyarországgal határos bizánci 
tartományt kormányozta, később, már Géza halála után, rövid ideig császár volt. 
A magyar király számára a bizánci elismerés rendkívül értékes volt, még akkor is, ha nem jelentett egyben fegyveres segítséget. Erre ugyan a 
Salamont támogató német császár ellen Gézának szüksége lett volna, Bizánc adott helyzetében85 azonban aligha számíthatott rá. 
A korona képlemezeinek rendje, ikonográfiai mondanivalója pontosan kifejezi a birodalom és a magyar királyság (pontosabban 
perszonalizált formában: a császár és a magyar király) viszonyát, persze bizánci szemszögből, a hagyományos császári ideológia alapján. A 
homlokrészen középen fenn az égi uralkodó, a pantokratór képét látjuk, két oldalt mellette, de alacsonyabban két arkangyal. Az ellentétes 
oldalon a földi hierarchia: középen fönn az uralkodó császár képmása, két oldalán alacsonyabban elhelyezett két kisebb kép, a társcsászár, 
illetve Géza ábrázolásával. Moravcsik megfogalmazása, hogy „a korona a magyar királyság szuverénitásának Bizánc részéről való hivatalos, 
okiratszerű elismerése és biztosítása”86 véleményem szerint nem szerencsés. E mondatban „szuverénitás” helyett a legitimitás szó használata 
lenne indokolt. Ugyanis a többi uralkodónak a bizánci császárral szemben fennálló viszonyában a bizánciak nem ismerték a szuverénitás 
illetve alávetettség egymást kizáró modern fogalompárját. A középkori felfogás szerint a gondviselés a népek vezetőjének a császárt 
rendelte,87 s ennek értelmében egyetlen fejedelem sem egyenrangú vele; a gyakorlatban az alárendeltség és alávetettség számos árnyalata 
létezett, ez pedig nem valamilyen elvont jogrend, hanem az adott hatalmi viszonyok függvénye volt. 
Azzal, hogy Géza Bizánchoz fordult, s az onnan kapott koronával koronáztatta meg magát, legalábbis hallgatólagosan elfogadta a bizánci 
szemléletet, s elvileg alárendelte magát és országát a Konstantinápolyban székelő „római” császárnak. Más irányban ugyan, de ugyanilyen 
alárendelés lett volna, ha, mondjuk, kiegyezik IV. Henrikkel, vagy ha VII. Gergelyt sikerül megnyernie.88 Ha pragmatikusan nézte a kérdést, 
azt is figyelembe vehette, hogy adott nehéz helyzetében éppen Bizánc volt az a három hatalom közül, amelyik a legkevésbé érvényesíthette 
elvi szupremaciáját a gyakorlatban. 
Kényszerhelyzetben tett, pillanatnyi megoldást hozó lépés volt-e a koronakérés Bizánctól, vagy tartósabb külpolitikai orientáció kezdete? 
Erre a kérdésre a rákövetkező időszak története ad választ. 
Azt már bevezetőben megállapíthatjuk, hogy hosszú időn át, egészen Kálmán uralkodásának végéig, közvetlen fegyveres összeütközésre 
nem került sor a két állam között. Ez korántsem magától értetődő. Már Salamon kétszer indított hadat Bizánc ellen. Vélhetőleg szándékában 
állt Belgrád és vidékének tartós birtokbavétele. Ha ugyanis csupán a besenyő betörések eltűrése vagy támogatása miatt indított 
büntetőexpedícióról lett volna szó,89 a támadók nem vállalkoztak volna Belgrád három hónapnál is tovább tartó ostromára. A várost a 
magyarok el is foglalták, s néhány évig magyar kézen maradt. A második hadjárat célja már Niš elfoglalása volt.90 A megszerzett területek 
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valószínűleg már a hetvenes évek közepén visszakerültek bizánci uralom alá; újrahódításukra vagy további területek megszerzésére kedvező 
alkalmat kínáltak a polgárháborúvá fajuló bizánci trónküzdelmek 1078 és 1081 között, majd még inkább a birodalom szorongatott helyzete 
1081 és 1085 között, Robert Guiscard támadása idején. Géza utóda, Szent László, nem használta ki a lehetőséget.91  
Időrendben a következő adat, amelyik némi fényt vethet a bennünket érdeklő kérdésre, Salamon exkirály csatlakozása egy bizánci területre 
betörő besenyő sereghez.92 Ez az esemény is erősíthette az érdekközösség tudatát a két udvarban.  
László uralkodásának utolsó szakaszára esik Horvátország megszerzése. A szakirodalomban általánosan elterjedt vélemény szerint ez a lépés 
bizánci érdekeket sértett, maga után vonta a konstantinápolyi udvar ellenintézkedését s a két ország viszonyát tartósan megrontotta.93 
Ez a nézet közvetlen forráshellyel nem támasztható alá. Fölhozható mellette azonban a hagyományos bizánci külpolitika, továbbá olyan 
közelkorú események, amelyeket a források nem hoznak ugyan összefüggésbe a magyar királyság horvátországi terjeszkedésével, de 
tekinthetők esetleg bizánci ellenlépéseknek. 
Való igaz, hogy a horvát terület a bizánci érdekszférába tartozott, az első évezredben – ha nem is megszakítások nélkül – a birodalom része 
volt.94 Ilyen területek esetében a császárság sohasem mondott le igényéről, s idegen uralom alá kerülésüket mindig ideiglenes, törvénytelen 
állapotnak tekintette. Hogy ez az alapelv jellemezte a bizánci külpolitikát, nem vonható kétségbe. A rá való hivatkozás azonban nem 
pótolhatja az Adria-vidék konkrét hatalmi-politikai helyzetének, valamint a birodalom katonai lehetőségeinek a mérlegelését, mert csak 
ebből érthetjük meg a császári politika rugóit. 
A 11. században a Balkán-félsziget északnyugati szakaszán a nemzetközi politika fontos erővonalai keresztezték egymást. Idáig nyúlt a 
bizánci birodalom egyik tartománya, Dalmácia. Istria és Friaul viszont már a nyugati császársághoz tartozott. A két császárság viszonya 
ezekben az években nem volt ellenséges, Robert Guiscard ellen 1084-ben még egyfajta együttműködés is szóba került köztük. Fennállt 
viszont az a veszély, hogy a nyugati birodalom határ menti tartományurai a maguk erejéből próbálnak terjeszkedni a Balkánon.95 
A térség legjelentősebb hatalmi tényezője Velence volt. De iure a bizánci birodalom egyik városa, valóságban azonban már teljesen önálló, 
csupán az a körülmény emlékeztetett az egykori függésre, hogy a dózse bizánci udvari címet kapott. A gazdag kereskedőváros célja az adriai 
hegemónia biztosítása volt; a 11. század során ismételten kísérletet tett arra, hogy a dalmát szigetekre és városokra kiterjessze uralmát. A 
Robert Guiscard elleni háborúban Velence mégis Alexios Komnénos szövetségese lett, segítsége nélkül a nagyratörő normann alighanem 
elérte volna célját, Konstantinápoly elfoglalását. A segítségért a császárnak bőségesen meg kellett fizetnie az egész birodalomra kiterjedő 
kereskedelmi kiváltságokkal.96 De ettől függetlenül is, a város nem nézhette tétlenül, hogy a gyenge császárságot kiszorítva az erős és 
agresszív normann hatalom megvesse a lábát az Adria keleti partján is, hogy azután esetleg lezárva az otrantói szorost megnehezítse vagy 
akár elvágja a velencei hajók útját. 
A dél-itáliai normannság is olyan tényező volt, amellyel a császári udvarnak a balkáni politikában számolnia kellett. Tevékenységük nem 
korlátozódott az Adria déli részére, hanem fölbukkantak Észak-Dalmáciában is. A veszélyt csak fokozta, hogy a dalmát városok, amelyek 
védelméről a császárság nem tudott kellőképpen gondoskodni, s ki voltak téve a tenger felől a velencei, a szárazföld felől a horvát vagy a 
zétai szorongatásnak, nem ellenséget, hanem szövetségest láthattak a normannokban.97 
A tengerparton hosszan elnyúló Dalmácia nemcsak presztízsből volt fontos Bizánc számára. Robert Guiscard merész vállalkozása világosan 
megmutatta, milyen halálos fenyegetés a birodalom számára, ha egy agresszív idegen hatalomnak sikerül befészkelnie magát a Balkán 
nyugati felében. Másrészt Dalmácia biztosította a közvetlen kapcsolatot Itália, s általában Nyugat-Európa felé. 
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Konstantinápolynak azonban nem voltak meg az eszközei ahhoz, hogy közvetlen hatalmát egész Dalmáciában fenntartsa. A 11. század 
folyamán a déli rész, Dubrovnik központtal, marad bizánci kormányzás alatt. A középső partszakasz városai gyakorlatilag önállósodtak.98 
Formailag megmaradtak bizánci szuverénitás alatt, a tényleges hatalmat (Bizánc hallgatólagos beleegyezésével) hol a horvát király, hol 
Velence gyakorolta fölöttük. Északon néhány sziget Velence birtokába került, Biográd, s átmenetileg néhány más város is, horvát uralom 
alá.99 
A horvát királyság a dalmát tartomány középső és északi részének a szárazföldi hátországa volt. Bizánc hatalmi helyzetének a gyengeségét 
mutatja, hogy a horvátok kivonták magukat az (egyébként is csupán formális) bizánci fennhatóság alól: a hetvenes évek közepén Zvonimir 
Rómából, VII. Gergelytől kért és kapott koronát, országát pápai hűbérként vette át Gebizo pápai legátus kezéből, s fölvette a rex Chroatiae 
atque Dalmatiae címet. Dalmáciának, a birodalom egyik tartományának a belefoglalása a horvát királyi titulatúrába különösen sérthette 
Bizánc érdekeit. A valóságban Zvonimir országa Biográdnál kiért ugyan a tengerre, közvetlen uralma alá jelentősebb dalmát város nem 
került. 
A horvát kérdést Zvonimir halála (1087-ben vagy 1088-ban) újra nyílttá tette, annál is inkább, mert a horvátok nem tudtak megegyezni az 
utód személyében. Egy – igaz, 13. századi – forrás egyenesen polgárháborús állapotról beszél.100 Ha ekkor Bizáncnak elegendő erő állott 
volna rendelkezésére, bizonyára beavatkozik, s egy hozzá hű uralkodót segít a trónra. Erre azonban nem volt lehetőség. Alig hogy elhárult a 
normann veszély, Alexios császárnak a besenyők ismételt támadásaival kellett szembenéznie. (Ezek sorába tartozott az is, amelyikhez 
Salamon elűzött magyar király csatlakozott.) 1089-ben a főváros ellen vonuló besenyőket a császárnak katonai erő híján tárgyalásokkal 
kellett leszerelnie,101 bizonyára jelentős összegek lefizetésével, bár erről a forrás tapintatosan nem beszél. A helyzet 1090–91 telén fordult 
válságosra, amikor a besenyők és a smyrnai emír, Tzachas szövetséget kötöttek, s közösen ostromolták a fővárost. 
Ha közvetlen beavatkozásra nem is volt lehetősége, a bizánci diplomácia még mindig megkísérelhette az eseményeket olyan irányban 
befolyásolni, hogy a számára fontos dalmáciai területek biztonságát a lehető legkisebb veszély fenyegesse, akkor is, ha Horvátország egy 
külső hatalom befolyása alá kerül. Bizánc számára a legrosszabb az lett volna, ha a normannok vetik meg ott a lábukat. A velencei uralom 
kiterjesztése Horvátországra sem ígért sok jót.  
Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a helyzetet, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Bizánc általános érdekei, s kivált Dalmácia 
biztonsága szempontjából a legjobb, de legalábbis a legkisebb rossz, a magyar megoldás volt, vagyis az, hogy a dalmáciai tengerpart 
hátországában olyan hatalom rendezze a helyzetet, amelyiknek már földrajzi fekvésénél fogva sincsenek aspirációi az Adrián, ráadásul 
hosszabb ideje a birodalom iránt barátságos, de legalábbis lojális politikát folytat. 
Mindez természetesen az adott térség politikai-hatalmi helyzetéből levont következtetés. Hogy a konstantinápolyi udvar is erre a 
következtetésre jutott-e, azt forrásszerűen nem tudom bizonyítani. Forrásszerű bizonyítékot azonban nem lehet felhozni az ezzel ellentétes 
nézet, ti. hogy a magyar terjeszkedést Bizánc érdekei flagráns megsértésének tekintette, alátámasztására sem. Akik ezt vallják, a bizánci 
politika hagyományaira szoktak hivatkozni. Csakhogy nagyon alábecsüli a császári diplomácia rugalmasságát az, aki föltételezi, hogy 
hagyománytiszteletből vagy elvi okokból nem volt képes a birodalom valós érdekeinek a felismerésére, vagy felismerte ugyan, de mégsem 
aszerint cselekedett. 
Szent László 1091 tavaszán sereget vezetett Horvátországba, hadjáratát azonban félbe kellett szakítania, mert országát kun támadás érte. Ezt 
az eseményt sokan úgy értelmezik, hogy a kunok bizánci felbujtásra támadtak Magyarországra, s így bizonyítható, hogy Bizánc sérelmezte 
Horvátország meghódítását, s azonnal ellenintézkedéseket hozott. 
A bizánci intrika azonban a forrásokból nem bizonyítható. Igaz, hogy egy kun sereg 1091-ben I. Alexios szövetségese a besenyők elleni 
küzdelemben, s döntő részük volt abban, hogy a császárnak a lebunioni csatában (1091. április 29.) sikerült tönkrevernie a támadókat. A 
csatát követő éjjel a bizánciak kardélre hányták besenyő foglyaikat. Ez akkora rettenetet okozott a kunok körében, hogy nagy részük még az 
éjjel felkerekedett, s elindult hazafelé. A császárnak úgy kellett utánuk küldenie előre kialkudott zsoldjukat. Azokat a kunokat, akik nem 
fogták menekülőre a dolgot, a császár gazdagon megajándékozta, s úgy küldte egy kísérővel haza.102 Ezek szerint a csata után a kun sereg 
felbomlott. Így az az állítás, hogy a császár „átengedte az egész besenyő zsákmányt a kunoknak, azzal, hogy vonuljanak el és támadják meg 
Magyarországot”,103 ellentétben áll Anna Komnéné beszámolójával, aki egyébként nem is tud a kunok 1091. évi magyarországi betöréséről. 
A horvátországi hadjárat félbeszakadását okozó támadást a többi forrás sem hozza kapcsolatba Bizánccal, sem Thomas archidiaconus,104 
sem a magyar krónika. Az utóbbi a 137. caputban mozgalmas leírást ad a kunok támadásáról, sok személy- és földrajzi névvel. A kunok 
vezére Copulch, filius Krul volt. A Lászlóval vívott csatában egy kivételével minden kun odaveszett vagy fogságba esett. Amikor a többi kun 
értesült Copulch vereségéről, bosszút esküdtek, s követelték Lászlótól a foglyok elbocsátását, s megvetésük jeléül előre megmondták, melyik 
napon fognak betörni Magyarországra. László király elébük ment, s az első roham közben megölte vezérüket, Akust. A következő, 138. 
caput így kezdődik: Post hec autem rex gloriosus invasit Rusciam, eo quod Kuni per consilium eorum Hungariam intraverunt. Cumque 
vidissent se Ruteni male coartari, rogaverunt regis clementiam.105 Vagyis a krónika szerint a felbujtó nem Bizánc, hanem a Ruteni volt.106 
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Ezek szerint nem bizonyítható, nem is valószínű, hogy a kunok 1091 nyarán a bizánci császár biztatására törtek be az országba;107 így az 
sem, hogy Bizánc sérelmesnek találta és meg akarta akadályozni László horvátországi akcióját. 
Egy másik esemény, amelyet a magyar terjeszkedés bizánci ellenlépéseként tartanak számon, ti. Gottfried melfi gróf és császári 
prótosebastos dalmáciai tartózkodása 1091 és 1093 között, valójában nem bizonyító erejű. Ha biztosak vagyunk abban, hogy a bizánciak 
sérelmezték László hadjáratát, s ellenintézkedéseket hoztak, akkor értelmezhető persze ebben az összefüggésben. Ha viszont nem, akkor más 
összefüggésbe is beilleszthető: Gottfried dalmáciai tartózkodása föltehetőleg csakugyan Bizánc ottani érdekeinek biztosítását szolgálta, 
kérdés csak az, hogy Velence vagy a magyarok ellen. 
Az eddigiekben azt igyekeztem megmutatni, hogy a forrásokból nem igazolható az a felfogás, hogy László horvát hódítását a császárság 
sérelmesnek találta, s azonnal ellenintézkedést hozott, ti. Magyarország megtámadására küldte a kunokat. 
A forrásokból még arra is következtethetünk, hogy a magyar király tiszteletben tartotta Bizánc dalmáciai igényeit, s nem kívánt 
összeütközésbe kerülni a bizánciakkal. A király céljait illetően döntő forrás Lászlónak a montecassinói apáthoz intézett levele. Egyik 
mondatából: „vicinis enim iam agere poteris (sc. nobis), quia Sclavoniam iam fere totam acquisivi” Deér József egész Horvátország és 
Dalmácia meghódításának programját olvasta ki.108 Úgy gondolom, ennek a feltételezésnek semmi alapja nincsen. László levelében arról 
értesíti az apátot, hogy ezentúl „mint szomszéddal” érintkezhet vele, vagyis az üzenetek vivőinek nem kell idegen országon áthaladniuk 
(csupán a tengeren átkelniük). Ez azonban csak annyit jelent, hogy László eljutott a tengerig (vagy azt remélte, hogy hamarosan eljut). Ehhez 
pedig nem kellett behatolnia Dalmáciába, a tartomány ugyanis nem alkotott összefüggő területet a tengerparton; Biográd például már a 
század eleje óta a horvát királyság része volt. Azt is érdemes megemlíteni, hogy László sem ebben a levélben, sem másutt nem használja 
Zvonimir királyi címét (rex Chroatiae atque Dalmatiae), s unokaöccsét, Álmost is csak horvát királynak koronáztatta meg.109 
László levele tehát nem bizonyítja, hogy a magyaroknak hódító terveik voltak Dalmáciában. Egy másik levél, amely IV. Henrik neve alatt 
maradt ránk, ezzel ellentétes következtetésre adott lehetőséget. E levél címzettje dux Almus, László unokaöccse, akit Henrik korábbi 
eseményekre visszautalva így dicsér: Nam cum velles contra Graecos ire et cum dux Poloniae tuus et amicus et consanguineus auxilium 
tuum contra hostes suos peteret, propter nos sicut amicus fidelissimus remansisti.110 Lászlónak a kun támadás miatt félbe kellett szakítania a 
horvátországi hadjáratot, s seregével együtt vissza kellett sietnie. Az új szerzemény biztosítása Álmosra maradt, aki a horvát királyi címet is 
fölvette (lásd a 31. jegyzetben idézett zárai okmány szövegét). Mivel László halála után Álmos horvátországi szerepe megszűnt (cserébe övé 
lett a dukátus), a levélben említett (de azután Henrik kedvéért elejtett) terv az 1091 és 1095 közti időszakra helyezhető; s úgy magyarázható, 
hogy Álmos, Horvátország birtokában a dalmát városok megszerzésére készült. Ez tudomásom szerint az egyetlen forráshely, amelyik azt 
bizonyítaná, hogy a magyar terjeszkedés Horvátországon túl, Dalmácia megszerzését is célozta, s ezzel valóban közvetlenül fenyegetett 
bizánci érdekeket, amennyiben e városok ezidőben – legalábbis formálisan – bizánci alattvalóknak tekintették magukat. Csakhogy a levél 
nem hiteles; a Codex Udalriciben hagyományozott levélgyűjtemény több darabjával együtt a bambergi iskolában készült stílusgyakorlat.111 
Egyébként is aligha valószínű, hogy Álmosnak ebben az időben ilyen tervei voltak. Thomas archidiaconus szerint László előnyomulása 
során el sem ért a tengerig,112 s úgy tűnik, visszavonulása után csupán az ország északkeleti része maradt magyar kézen. Azok a keresztesek, 
akik 1096-ban az Adria partján vonultak dél felé, „Sclavoniában” a magyar uralom semmi nyomával nem találkoztak.113 Amikor Kálmán 
uralomralépte után seregéve levonult Horvátországba, már a Gvozd hegységnél beleütközött egy horvát király csapataiba.114 Álmos tehát 
kiszorult Horvátország nagy részéből, s Szent Lászlótól sem remélhetett segítséget, akit 1091 után lekötött a kunok elleni küzdelem, majd 
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orosz hadjárata, utána pedig a szomszéd cseh és lengyel királyság belviszályai. Ilyen körülmények között a fiktív levélnek nem sok köze van 
a történelmi valósághoz.115 
Van egy további bizonyíték is arra, hogy Magyarország és Bizánc kapcsolata a 11. század kilencvenes éveiben kifejezetten baráti volt. 1096-
ban Magyarországon át is vonultak keresztes hadak. Annak a seregtestnek az útjáról, amelyet Petrus Amiensis vezetett, Albericus Aquinensis 
leírása ad érdekes beszámolót. E szerint a keresztesek, amikor a Duna mentén dél felé vonultak, értesültek arról, hogy egy Guz nevű magyar 
előkelő és dux Nichita Bulgarorum et preses civitatis Belegrave fondorlatosan szövetkeztek a keresztesek ellen. Erre a keresztesek 
megrohanták és feldúlták Guz várát, Malevillát. Értesülvén erről dux Nichita visszavonult Nišbe, quousque accersito auxilio imperatoris 
Constantinopolitani sociis Petri resisteret et vindictam Hungarorum sumeret propter amicitiam et foedus, quod cum Guz comite et principe 
Maleville percussisset.116 A szövegben található topográfiai utalások segítségével Malevillát Zimonnyal azonosíthatjuk. Ez a Duna jobb 
partján, a Száva torkolatától néhány kilométerre északra fekvő vár az utolsó erőd volt magyar területen. Az itt haladó hadiút a Száván való 
átkelés után bizánci területre ért, amelynek határát Belgrád (Albericusnál: Belegrava) őrizte. Az itteni bizánci méltóságviselőt nevezi a 
beszámoló dux Bulgarorum-nak. A két állam egymással szomszédos helyi vezetőinek viszonyát a foedus et amicitia szavakkal jellemzi a 
forrás. Valóban, a veszély közeledtekor tanácskoznak egymással és közös intézkedéseket terveznek. A keresztesek gyors akciója 
következtében az együttműködésre már nem kerül sor, de Nichita bosszúra készül a szövetségesét ért sérelemért. 
Az idézett beszámolóból nem derül ki, hogy csupán a helyi hatóságok együttműködéséről van-e szó, vagy e mögött a két udvar megegyezése 
rejlik-e;117 erről persze a keresztesek, akiktől Albericus értesüléseit szerezte, nem is tudhattak. Annyi mindenképpen bizonyos, hogy a helyi 
méltóságviselők ilyen szoros együttműködése aligha jött volna létre, ha az előző években (László horvát hadjáratát követően) a két állam 
viszonya nem lett volna békés és baráti. 
Ezzel a felfogással szemben áll az az álláspont, hogy a keresztes hadak átvonulásakor kialakult ugyan helyi együttműködés, de ez nem 
vezetett a két állam közeledéséhez. Ellenkezőleg: egy nyugati és egy bizánci forráshely azt tanúsítja, hogy Alexios császár 1096–97 
fordulóján magyar támadástól tartott.118 
A bizonyítékul fölhozott két forráshely közül az egyik, Raimundus de Agiles előadja, hogy amikor a dél-itáliai keresztesek vezére, a 
normann Bohemond Konstantinápolyba érve először találkozott I. Alexiosszal, a császár felszólította őt, hogy tegyen neki hűségesküt 
(hominium et iuramenta). A normann ezt elutasította, de kijelentette, hogy ha a császár a sereggel Jeruzsálembe megy, akkor „átadja neki 
magát, övéit és mindenét”. Sed imperator excusat iter dicens se praemetuere Alemannos et Hungaros et Cumanos aliasque feras gentes, qui 
imperium suum depopularentur, si ipse transitum cum peregrinis faceret.119 Tanulságos összevetni ezt Vilmos tyrusi érsek munkájának egy 
részletével. Ő is azt állítja, hogy Bohemond felszólította a császárt a hadjáraton való részvételre, majd így folytatja: Imperator excusabat se 
dicens quod hostes circa se haberet ferocissimas, Bulgaros, Commanos et Pincenates, qui fines imperii sine intermissione circuibant 
quaerentes opportunitatem, ut subito possent irruere et eius turbare tranquillitatem.120 Itt a magyarok nem is szerepelnek, s feltűnő, hogy 
egyedül a kunok azonosak a két felsorolásban. 
Melyik forrás megbízhatóbb? Kétségkívül Raimundus, a kortárs, aki maga is részt vett a hadjáraton, igaz, nem Bohemond seregében, hanem 
Raymond toulousi gróf mellett mint káplánja. Tyrusi Vilmos a 12. század utolsó negyedében írta művét. A vizsgált mondat nyilvánvalóan 
Raimundus de Agiles megfelelő szövegének a parafrázisa, ám a népnevek felsorolásánál Vilmos valamilyen okból eltért forrásától. 
Raimundus de Agiles tudósításának hitelét azzal igyekeznek növelni, hogy bizánci forráshelyet, Anna Komnéné 14. könyvéből egy látszólag 
hasonló tartalmú kijelentést kapcsolnak össze vele. A történetíró későbbi (1111-es) esemény kapcsán megemlíti a császár egyre súlyosbodó 
lábfájását, s kitér (korábbi időkre is visszatekintve) a betegség okaira. Ezek között második helyen a keresztesek jelenléte által okozott fizikai 
és lelki megpróbáltatások szerepelnek. A császár súlyos gondjairól szólva Anna a keresztesek „homokot és csillagokat” meghaladó 
sokaságát említi, s hogy az összes „római” sereg még egy kis töredékükkel sem egyenlő, még ha egy helyre vonnák is össze őket, s még 
kevésbé, amikor a legtöbb szét van szórva: egyesek a szerbiai és dalmáciai völgyeket tartják szemmel, mások a dunai tájakat védik a kunok 
és „dákok” (vagyis magyarok) támadásaitól, sok katonára pedig Dyrrhachion erődje van rábízva, hogy a kelták újra el ne foglalják.121 – A 
szövegösszefüggésből világos, hogy a szerző itt arról beszél, hogy a bizánci sereg jelentős része határvédelmi feladatokat látott el, 
függetlenül attól, hogy az adott időpontban várható volt-e támadás, vagy sem. Vagyis Anna Komnéné idézett szavai nem szólnak arról, hogy 
I. Alexios éppen 1096–97 fordulóján magyar támadástól tartott; összekapcsolásuk Raimundus de Agiles tudósításával indokolatlan. 
Annál is inkább az, mert Anna Komnéné is leírja a császár és Bohemond első találkozását, majd később, más összefüggésben, kitér arra a 
kérdésre is, hogy miért maradt távol Alexios a hadjárattól. Az ő beszámolója szerint Bohemond egyáltalán nem vonakodott a hűségeskütől, s 
semmiféle feltételt nem szabott.122 A császárnak a keresztes hadjáratról való távolmaradásának az okaival Anna az 1097 tavaszi események 
során szól. Ekkor folyik Nikaia ostroma; a császár maga is átkel Kis-Ázsiába és a közeli Pelekanos városkába megy. „Így tehát ő is együtt 
akart a latinokkal az istentelen törökök ellen vonulni; mérlegelvén azonban az ügyet, s tekintetbe véve a frank seregnek a római (= bizánci) 
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haderőhöz képest elérhetetlenül végtelen sokaságát, s régtől fogva ismerve a latinok elhatározásának a változékonyságát, elállt a 
vállalkozástól.”123 
Anna még hozzáteszi, hogy a császár előre látta, hogy nincs a latinokban állhatatos hűség, olyan gyakran fordulnak ellentétes irányba, mint 
az Euripos vize, kapzsiságukban készek egyetlen obolosért eladni feleségüket vagy gyermekeiket. Ezek szerint tehát Alexios 1097 tavaszáig 
részt akart venni a hadjáratban, s csak Pelekanosban, hónapokkal a Bohemonddal való első találkozás után, jutott más elhatározásra. 
Mint láthatjuk, Raimundus tudósításának hitele bizonytalan. Gyanússá teszi, hogy Vilmos tyrusi érsek átveszi ugyan tőle a tudósítást, de 
megváltoztatja a népneveket. Anna Komnéné előadása pedig ellentmond neki. 
Ha a tudósítások belső valószínűségét mérlegeljük, inkább a bizánci történetíró változata tűnik elfogadhatónak. Ugyanis a keresztesek már a 
balkáni fölvonulásuk alatt újra és újra fegyveres összecsapásig fajuló összeütközésbe kerültek a lakossággal és a hatóságokkal. Ilyenekre sor 
került a főváros mellett is. A császár elemi érdeke volt, hogy a zabolátlan hadak minél előbb átkeljenek Kis-Ázsiába, annál is inkább, mert 
egy híradás szerint Konstantinápoly alatt Bohemond rá akarta venni Bouillon Gottfriedot, hogy rajtaütéssel foglalják el a császárvárost.124 
Alexios tehát arra sürgette a vezetőket, hogy keljenek át a tengerszoroson s induljanak Nikaia ellen; hamarosan ő is utánuk megy és 
csatlakozik hozzájuk. Ilyen körülmények között aligha hihető, hogy már Konstantinápolyban közölte volna velük, hogy nem vesz részt a 
hadjáratban (ha kétségbe vonjuk Anna Komnéné állítását, hogy eredetileg valóban velük akart menni, s csak Pelekanosban változtatta meg 
elhatározását). 
Kálmán uralkodásának első szakaszában más Bizánc-ellenes mozzanatokat is fölfedezni véltek a kutatók. Mint ismeretes, uralomralépte után 
alig egy évvel a király megnősült: a feleség a szicíliai normann udvarból jött, I. Roger gróf leánya volt. Ennek a normann uralkodónak 
azonban – ellentétben Robert Guiscarddal és Bohemonddal – nem voltak Bizánc-ellenes hatalmi törekvései.125 Éppen ezért a házasság 
értékelhető mint a pápai udvarral való kibékülésre való törekvés egyik mozzanata (tekintve a szicíliaiak szoros kapcsolatát II. Orbán 
pápával), de nem kell mögötte Bizánc-ellenes szándékot feltételezni.126 
Ugyancsak Kálmán uralkodásának elejére esik a magyar uralom helyreállítása Horvátországban. Ennek első lépése lehetett az a hadjárat 
1096-ban, amelynek során serege a Gvozd hegységben megütközött egy Péter nevű horvát királlyal.127 1097 májusában biztosan magyar 
kézen volt a tengerparton fekvő Biográd, mert oda érkezett meg hajón I. Roger lánya, s onnan szárazföldön folytatta útját, magyar kísérettel. 
Ugyanúgy, mint László 1091-es hadjárata esetében, itt is fölmerült a kutatásban az a nézet, hogy Bizáncot aggasztotta a magyar király 
fellépése, s mivel most sem volt lehetősége a beavatkozásra, ezúttal a keresztes hadjárat miatt, ismét külső erőt vett igénybe, Velencét, s a 
dózséra bízta a dalmát városok és szigetek igazgatását és védelmét.128 
Az eseményeknek ez a magyarázata bizonyára nem lehetetlen, de tágabb időbeli és politikai összefüggésekben vizsgálva kérdésesnek tűnik. 
Ha Bizánc sem 1075-ben, amikor Zvonimir pápai hűbéres lett, sem 1091-ben, amikor László uralma alá vonta Horvátországot, nem 
folyamodott ellenlépésekhez, miért került volna sor ilyesmire 1097-ben, amikor Horvátország államjogi helyzetében semmi olyan változás 
nem történt, ami a bizánci érdekek újabb sérelmét jelentette volna? Bizáncnak természetesen nagy szüksége volt Velence támogatására 1097-
ben, de nem a dalmáciai városok védelme, hanem a birodalom erejét meghaladó keresztes hadak jelenléte miatt, akiknek a lojalitása – ez 
eddigre már nyilvánvalóvá vált – igen kérdéses. A dalmát városok feletti (inkább csak névleges) bizánci főhatóság átengedése lehetett a 
velencei támogatás megszerzésének az eszköze, ha a kezdeményezés Bizánctól eredt. Ez azonban korántsem bizonyos; lehet, hogy az adriai 
város önkényesen vonta hatalma alá ezt a területet, tudván, hogy Bizánc az adott helyzetben nem tehet ellene semmit.129 
Mindenesetre Kálmánnak már távolabbi tervei is voltak az Adria partvidékén. Mutatja ezt, hogy a Velencével kötött 1097-es barátsági 
szerződés szövegébe belefoglalja fenntartását, vajon a dózse jogosan viseli-e a Horvátország és Dalmácia hercege címet. Még világosabban 
kifejezésre jut ez 1102-ben: Kálmán királlyá koronáztatja magát Biográdban, s felveszi a rex Chroatiae atque Dalmatiae címet.  
Dalmácia belefoglalása a királyi titulatúrába határozottan túlment László politikáján. Figyelemre méltó azonban, hogy a magyar király 1102-
ben megelégedett ezzel az igénybejelentéssel. Csak három évvel később, 1105-ben kerül sor három jelentős dalmáciai város, Spalato, Trau 
és Zára, és néhány sziget hódoltatására. 
Hogy miért várt eddig a király, erről a források nem szólnak. Aligha lehet azonban véletlen, hogy a három dalmát város tényleges 
birtokbavétele időben egybeesik egy olyan dinasztikus házassággal, amelyik a két udvar szoros kapcsolatát jelzi: Alexios császár fia és 
kijelölt utóda, az 1092-ben társcsászárra emelt Komnénos János házassága Szent László leányával, Piroska-Eirénével. A házasságkötés 
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pontos időpontját nem ismerjük, csupán az első gyermekek (ikrek) születéséét (1106 vége – 1107 eleje, de január 25. előtt130). Ezért a 
házasságkötést előkészítő tárgyalásokat 1105-re datálhatjuk; ez persze csupán a lehetséges legkésőbbi időpont, az sem zárható azonban ki, 
hogy az esküvő már 1104-ben megvolt.131 
Az, hogy Piroska-Eiréné házasságának pontos időpontját nem ismerjük, megakadályozza, hogy az időrendi és okozati összefüggés 
természetét a dalmát városok birtokbavételével egyértelműen meg tudjuk állapítani. Ha a házasságkötés (illetve az azt előkészítő tárgyalás) 
1105 tavasza előtt megtörtént, úgy a két udvar bizonyára előre megegyezett a dalmát városok sorsáról, s Bizánc beleegyezett, vagy legalább 
tudomásul vette a magyar király tervezett lépését.132 Ha viszont a sorrend fordított, akkor Kálmán agressziójának leszerelését szolgálta a 
házasság.133 
Egy további, Bizánc biztonsága szempontjából jelentős esemény is esik erre az időre. Robert Guiscard fia és politikájának folytatója, 
Bohemond, aki az első keresztes hadjárat egyik vezéreként birtokába vette Antiochiát (megszegve ezzel a keresztesek esküjét, amellyel 
kötelezték magukat, hogy visszaszolgáltatják Bizáncnak azokat a területeket, amelyek korábban a birodalomhoz tartoztak), 1104–1105 
fordulóján visszatért Itáliába, azzal a nem is titkolt szándékkal, hogy új keresztes hadjáratot szervez, ezúttal azonban Konstantinápoly 
elfoglalása lesz a cél. Az események időrendjének bizonytalansága miatt az sem dönthető el, volt-e szerepe Bohemond visszatérésének a 
házasságkötés létrejöttében, illetve a dalmáciai városok magyar hódoltatásában. 
Mindenesetre, bármilyen időrendi és okozati összefüggés van is a három esemény között, a dalmáciai városok miatt nem romlott meg a 
magyar-bizánci kapcsolat, sőt Bohemond támadása (1107) után Apuliában magyar csapatok is harcoltak bizánci oldalon.134 
Különös módon Velence sem tett ellenlépéseket a dalmáciai magyar terjeszkedés ellen. Aligha tévedünk, ha ebben Alexios császár 
diplomáciájának eredményét látjuk, akinek sikerült a Bohemond ellenes háborúhoz biztosítania azon két állam hathatós katonai segítségét, 
amelyeknek érdekei Dalmáciában ellentétesek voltak. 
Az adriai térség bonyolult hatalmi viszonyaira jellemző, hogy Kálmán dalmáciai hódítását a nyugati császárság saját területei elleni 
támadásnak tekintette. Ekkehardus Uraugensis krónikájában az 1108-as évhez följegyezte, hogy V. Henrik megtámadta Magyarországot, 
részben hogy támogassa a trónkövetelő Álmost, részben mert idem Colomannus fines regni nostri, scilicet in locis maritimis, invaserit.135 
Hosszabb távon azonban Velence nem nyugodott bele abba, hogy a dalmáciai városok magyar uralom alá kerültek. Egy velencei forrás 
szerint 1112-ben a dózse a bizánci császárnak javasolta a közös fellépést Dalmácia visszahódítására; a császár állítólag egyetértett a 
javaslattal, de az akció elhalasztását javasolta.136 A velencei-magyar ellenségeskedések 1115-ben törtek ki. A következő évben az újabb 
velencei támadáshoz a dózse megnyerte mind a nyugati, mind a bizánci császár támogatását.137 
Bár nem tudjuk, hogy ez a támogatás miben állt, kétségtelen, hogy az 1116-ban trónralépő II. István alatt Magyarország és Bizánc kapcsolata 
megromlott, s végül 1127-ben nyílt háború tört ki a két állam között. 
Ezzel véget ért az az időszak, amely I. Gézának a bizánci koronával történt koronázásával kezdődött, és mintegy fél évszázadon át tartott. Ez 
alatt az idő alatt a magyar állam mindvégig békében élt déli szomszédjával (miközben az összes többi irányban gyakori fegyveres 
konfliktusai voltak). Amint igyekeztem kimutatni, azok a feltételezések, amelyek szerint a magyar politika a tárgyalt időszakban ismételten 
keresztezte a bizánci érdekeket, s ezekre a császárság (igaz, csak közvetett) ellenlépésekkel válaszolt, nem állják meg a helyüket. Inkább az a 
megállapítás látszik helyesnek, hogy a magyar királyság tiszteletben tartotta a birodalom érdekeit, akkor is, amikor annak nem volt 
lehetősége azok fegyveres biztosítására.  
Ennek több oka lehetett. Bizonyára szerepet játszott az a körülmény, hogy a két állam érdekei ebben az időszakban általában nem voltak 
ellentétesek, illetve könnyen összeegyeztethetők voltak. Szerepet játszott bizonyára a császári udvar körültekintő diplomáciája is. S végül 
talán az is, hogy a magyar udvar valamilyen formában elfogadta és magáévá tudta tenni a birodalmi ideológiát, s a maga helyét és szerepét a 
világban ennek alapján határozta meg. 
Magyarország természetesen ez alatt az idő alatt sem szakadt ki természetes környezetéből, nem szűntek meg dinasztikus kapcsolatai a 
környező országokkal, s külpolitikáját saját érdekei határozták meg. 
Az új orientáció nem érintette a magyar egyház helyzetét, amely megmaradt a nyugati kereszténység körében. A magyar egyháztörténetben 
mégsem múlt el teljesen nyomtalanul ez az időszak. Korai egyházi törvényeink vizsgálata arra a meglepő eredményre vezetett, hogy míg a 
legkorábbi réteg, a Szent István-i rendelkezések egyértelműen nyugati intézkedések átvétele, addig a Szent László és még a Kálmán koriak is 
néhány vonatkozásban a keleti egyházjog hatását mutatják.138 
Nyomós ellenérvnek tűnhet a fenti megállapításokkal szemben, hogy a bizonyítékok egy része közvetett: a nemzetközi helyzetből levont 
következtetés. Ha a magyar királyság mintegy fél évszázadon keresztül – legalábbis külpolitikájában – beilleszkedett a bizánci világba, s 
lojális baráti kapcsolatokat ápolt a birodalommal, akkor miért nem olvasható ez ki egyértelműen a forrásokból? 
A középkori historiográfiát elsősorban a háborús összeütközések érdekelték. E tekintetben nem volt miről beszámolni. A bizánci forrásokat 
illetően arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a birodalom külpolitikájában Magyarország másodrendű tényező volt. Feltűnőbb a hazai 
elbeszélő források hallgatása: meg sem említik a Dukas-koronát, nem szólnak sem László, sem Kálmán bizánci kapcsolatairól. Megemlítik 
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ugyan, hogy Kálmán idején magyar sereg harcolt Apuliában,139 de sem a krónika, sem Kézai nem említik, hogy bizánci szövetségesként 
jártak ott. Piroskát, az imperatrix Constantinopolitana-t megemlíti ugyan a krónika, de jellemző módon csak a II. István idején kitört 
magyar–bizánci háború kapcsán. A magyarázat föltehetőleg a krónika sokat vitatott keletkezéstörténetével függ össze. 
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4. fejezet 
 

Imperium Constantinopolitanum 

Anonymus és Bizánc 

Moravcsik Gyula postumus munkája, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai, több mint 300 oldalon gyűjti egybe azokat a bizánci 
szövegeket, amelyek a magyar történelem első évszázadairól tudósítanak.* E gyűjtemény párja, a bizánci történet magyar forrásai még nem 
készült el. De ha valaki vállalkozna összeállítására, az eredmény aligha lenne összevethető Moravcsik könyvével, egyszerűen azért, mert 
terjedelme meg sem közelítené azt, s azok a tudósítások, amelyeket hazai szerzőinknél találunk, forrásértéküket tekintve sem állíthatók 
párhuzamba a bizánciaknál találtakkal. Hogy egy szembeszökő adattal bizonyítsam állításomat: az Árpád-kori magyarországi forrásokban 
alig találunk bizánci személyneveket, vessük össze ezt a bizánci források gazdag magyar személynévanyagával! 
Ebből persze nem szabad arra következtetni, hogy a bizánci császárság számára a magyar királyság rendkívül fontos politikai partner volt, 
míg fordítva, Magyarország nem igen volt érdekelt a balkáni hatalommal fennálló kapcsolatok alakulásában. A különbség nem ezzel 
magyarázható; oka az, hogy az írásbeliségnek egészen más szerepe volt ott és itt, egy fejlett írásos kultúrával és gazdag irodalmi 
hagyományokkal rendelkező társadalomban, és egy olyan világban, ahol a hagyományok őrzésében a főszerepet a szóbeliség játszotta.  
Korai történeti irodalmunknak egyik feltűnő sajátsága, hogy nem tükrözi a magyar királyságnak sajátos helyzetét, ti. azt, hogy fennállásának 
első két századában két univerzális igényű birodalom, a német császárság és Bizánc között helyezkedett el. 
E megállapítás alól bizonyos fokig kivétel P. magister Gesta Hungaroruma. Művét olvasva felfigyelhetünk rá, hogy nem csupán esetlegesen 
említi a görögöket, hanem határozott szerepük van abban az eseménysorban, amelyet leír. Az elmúlt negyedszázad kutatói közül Sólyom 
Károly, Horváth János és Moravcsik Gyula foglalkozott, természetesen különböző összefüggésekben, a Gesta bizánci vonatkozásaival. Az 
első két kutató dolgozata140 egyszerre jelent meg; érdekességük, hogy különböző módszerrel ugyanarra az eredményre jutottak: a Gesta 
szerzőjeként azt a Pétert jelölték meg, aki 1202-től 1204-ig Imre király kancellárja volt, majd győri püspök lett. Abban is találkozott a két 
kutató véleménye, hogy a szerző abból a nemzetségből származott, amelyik a Gestában szereplő Veleket tekintetteősének s amelyhez a 12. 
század közepén született Welek dux is tartozott, aki így P. mester idősebb rokona, Sólyom szerint valószínűleg apja volt. Ennek a Welek 
duxnak a felesége föltehetően görög nő volt, bizonyára III. Béla első feleségének, Antiochiai Annának az udvarhölgye. 
Horváth János azután a Gesta szövegének vizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, hogy P. mester „nemcsak ismerte a bizánci 
középgörög nyelvet, hanem Bizánc XII. századi intézményeivel, politikai célkitűzéseivel és a birodalom szervezetével is tisztában volt”.141 
P. mester görög nyelvi ismereteinek a bizonyítékai Horváth szerint a következők: 
l. A Sobamogera szót a Gesta szerzője a görög nyelvből magyarázza: dictus est soba secundum Grecos, id est stultus populus (c. 45). 
2. Anonymus latin szövegében találkozunk az arpalice és az embola szavakkal; az első a szerző egyéni szóalkotása, méghozzá görög 
szótőből, a második is lehet az, de ha mégsem az ő leleménye, akkor a hozzá kapcsolt szójáték mutatja, hogy görögtudása alapján átlátta 
jelentését. 
3. Végül találunk nála néhány olyan kifejezést, illetve szókapcsolatot, amelyek görög kifejezés tükörfordításának tekinthetők. 
Kezdjük az utolsó csoporttal. A 45. fejezetben a Balkánra betörő magyar sereg elfoglal egy castrum Philippi regis nevű várost, amely 
nyilvánvalóan Philippopolisszal, a mai Plovdivval azonos; „nem valószínű, hogy a görög πόλις szónak »város« jelentése a XII–XIII. század 
folyamán nyugaton vagy nálunk általánosan ismeretes lett volna”, véli Horváth. Ez azonban vitatható. Ezen kor balkáni topográfiájának fő 
forrásai azok a beszámolók, amelyek keresztes seregek vonulásáról tudósítanak. Az egyikben, éppen Philippopolisról, a következő 
megjegyzést olvassuk: Philippopolim perveniunt; que civitas, cum ante Pulpudeba diceretur, de nomine Romani imperatoris Philippi nomen 
assumpsit, qui primus omnium imperatorum christianus effectus imperialem gloriam christiane professionis titulo insignivit142, egy 
másikban pedig Adrianopolis nevét így magyarázza az ismeretlen szerző: Urbs autem Adrianopolis a fundatore nomen accepit.143 Egy 
másik munkában, amely ugyancsak a 3. keresztes hadjáratról szól, ezt olvassuk: dux Svevie … invasit Archadinopolim, ab Archadio 
imperatore constructam que vulgariter Argionopolis dicitur.144 E szövegek megfogalmazása tanúsítja, hogy leíróik tisztában voltak azzal, 
hogy a polis végződésű városnevek első tagja személynév, s a város alapítóját jelöli, maga a végződés pedig annyit jelent, hogy „város”. Ez a 
kor írástudói körében afféle művelődési közkincs lehetett, s nem bizonyítja görög nyelvi ismereteiket. 
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A Gesta 18. fejezetében arról olvasunk, hogy Borsu filius Bungert erős sereggel kiküldik az ország északi határainak biztosítására; megépíti 
Bors várát, s a helybeli lakosoktól kezeseket szed, majd a határok kijelölése után visszatér Árpádhoz. Dux vero (sc. Arpad) pro beneficio suo 
Borsum in eodem castro comitem constituit et totam curam illius partis sibi condonavit. Ezzel kapcsolatban Horváth János megjegyzi: „a 
curam condonare kifejezés sem a klasszikus-kori, sem a középkori latinban a fenti helyen kívül nem fordul elő; a ‘gondját viselni valaminek’ 
vagy ‘valamiről gondoskodni’, a ‘gondoskodást valamiről rábízni valakire’ sohasem fejezték ki curam condonare szókapcsolattal. Eszerint 
ez a kifejezés egy calque … pontosan megfelel egy bizánci középgörög nyelvi formának, ahol az ennek szó szerint megfelelő kifejezés 
πρόνοιαυ άυαθέτω államkormányzati és közjogi fogalom”.145 P. mester azért folyamadott ehhez a megoldáshoz, folytatja Horváth, mert 
különbséget akart tenni a saját tulajdonul adott birtok és a szolgálattal terhelt birtok között, s az utóbbi megjelölésére nem akarta a nyugati, 
latin terminust használni, mivel Magyarországon a hűbériség nem alakult ki klasszikus, nyugati formájában. 
Valóban calque-e a curam condonare szókapcsolat? E jelenségre jellemző egy forrásnyelvi egység (szó vagy szókapcsolat) szolgai 
visszaadása a célnyelv lexikai eszközeivel. Nos, az άυαθέτω, άυατίθηµι igének semmiképpen sem felel meg a condonare, ehelyett az 
imponere vagy superponere igét (vagy ennek valamilyen szinonimáját) várnánk; s bár a szókapcsolat másik tagja nem esik ilyen messze a 
két nyelvben, meg kell jegyeznünk, hogy a görög pronoia latin megfelelőjének a providentia számított. 
Az ugyan igaz lehet, hogy a vizsgált szókapcsolat az adott jelentésben nem fordul elő más latin szövegben (vagy legalábbis eddig nem 
regisztrálták), de azért lehet találni latin szövegekben olyan szókapcsolatokat a cura szóval, amelyek nem esnek távol az anonymusi 
fordulattól. A Bibliában cura olykor szinte annyit jelent, mint kormányzás, például: Rectorem te posuerunt? Noli extolli: esto in illis quasi 
unus ex ipsis. Curam illorum habe (Eccl 32, 1–2); másutt: Core vero filius Jemna levites et ianitor orientalis portae, praepositus erat iis, 
quae sponte offeruntur Domino primitiisque et consecratis in sancto sanctorum. Et sub cura eius Eden et Benjamin (2Par 31, 14–15). Még 
közelebbi párhuzamot találunk egy közelkorú forrásban. Barbarossa Frigyes, mielőtt elindul a keresztes hadjáratra, a birodalom 
kormányzását átruházza fiára: filio seniori, quem regem Longobardorum constituerat, imperii cura commissa cum filio Suevorum duce per 
Pannonias Thraciasque iter facturus, tempore congruo peregrinationem arripuit.146 Az idézett helyek, kivált az utolsó, azt mutatják, hogy a 
szókapcsolat létrejöhetett a középkori latinon belül is: curam imperii committere alicui és curam partis alicuius condonare alicui nem állnak 
messze egymástól. 
Van azonban nyomósabb okunk is annak kétségbevonására, hogy P. mester gestájában a bizánci birodalom sajátos jogi intézményének, a 
pronoia-birtok adományozásának a görög kifejezéséből alkotott latin tükörfordítást használt. Mint közismert, pronoia adományozásakor az 
uralkodó egy birtoktestet (elvileg nem is magát a birtokot, hanem annak jövedelmét) átenged valakinek valamely szolgálat fejében; a 
legfontosabb sajátossága ennek az adományozási formának azonban az volt, hogy meghatározott időre szólt, általában a megadományozott 
haláláig volt érvényben, utána a birtok visszaszállt a kincstárra. Anonymus kutatói közül többen is rámutattak már arra, hogy a Gesta 
szerzőjének egyik fontos célja volt annak bemutatása, hogy korának birtokos nemzetségei egy-egy honfoglaláskori ős utódaiként birtokolják 
földjüket, ezt olykor expressis verbis hangsúlyozza is: quam posteritas eius usque nunc habuerunt (c. 28; vö. cc. 15, 17, 24, 27, 50). Ilyen 
szándék mellett nehezen képzelhető el, hogy P. mester Árpád birtokadományával kapcsolatban éppen olyan bizánci terminus tükörfordítását 
használja, amelyik időleges birtokadományozást jelentett. 
A 11. fejezetben Anonymus arról tudósít, hogy Attila halála után Romani principes foglalták el Pannoniát egészen a Dunáig. Horváth szerint 
ezen a helyen nem fogadható el Szilágyi Loránd magyarázata, aki szerint Anonymus a princeps szó alkalmazásakor a maga korának a király 
közvetlen környezetének megnevezésére szolgáló terminusát használta Árpád vezér közvetlen környezetének jelölésére, minthogy itt nem 
magyarországi viszonyokról van szó.147 Mivel a szó gyakran fordul elő a Gestában principes et ductores kapcsolatban, Horváth úgy véli, 
hogy mind e kapcsolat, mind pedig a 11. caputban a szó önálló formája ‘hadvezér, csapatvezér, seregvezér’ jelentésben áll. Mivel pedig 
nyugaton ez a szó ‘hadvezér’ jelentésben ebben a korban ismeretlen, P. mester latin nyelvébe a bizánci görögből került, ott ugyanis katonai 
műszóként előfordul. A szó bizánci eredeztetése azonban ebben az esetben is bizonytalannak tűnik. Azon a helyen, amelyet Horváth 
Theophanés krónikájából bizonyítékként idéz, a szó semmiképpen nem jelent ‘hadvezért’. A 9. század elején elkészült krónika AM 6006 (= 
Kr. u. 514) alatt beszámol arról, hogy a lázadó Vitalianus seregével Konstantinápoly alá vonult; Anastasius császár senatorokat küldött ki 
hozzá tárgyalni. Ennek során egyezmény jött létre, s erre mindkét félnek meg kellett esküdnie. Az esküvel kapcsolatban Vitalianus még 
kikötötte: Βιταλιαυός προσέθηχευ, ϊυα χαί οϊ πρίγχιπες έχάστης σχολής τούτο όµόσωσιυ.148 A kifejezést Theophanés forrásából (Malalas?) 
másolhatta, s az a későantik titulatúrát használta; ebben a korszakban több polgári és katonai funkcionárius viselte a princeps címet.149 
Többek között a scholae agentium in rebus parancsnoka is; az idézett krónikahelyen róla van szó: nem hadvezér, hanem „Chef des 
politischen Sicherheitsdienstes im Bereich der Präfektur”, ahogyan Ensslin megfogalmazza.150 Nem tudjuk, hogy a szó a krónikás korában is 
a katonai terminológia része volt-e (ellene szól, hogy sem a 6. század végi ún. Maurikios-taktika, sem pedig két tizedik század végi taktikai 
munka151 nem használja). De talán nem is szükséges keresnünk: P. mester kora még nem tett különbséget ‘a király környezetéhez tartozó 
főember’ és ‘hadvezér’ között; számára a princeps ez is volt, meg az is. 
Horváth János a szerző bizánci kapcsolataival magyarázta a pastores Romanorum kifejezést a 9. fejezetben. Ez azonban nem nyelvi kérdés, 
hanem tartalmi: milyen csoportra vagy népre gondolt a szerző, amikor megemlítette őket Pannonia lakosai között.152 
Azon érvek között, amelyeket Horváth fölsorol P. mester görög nyelvi ismereteinek bizonyítékaként, a legnagyobb súlya kétségtelenül az 
arpalice és embola szavaknak lehet, ha Horváth ezekhez fűzött magyarázata megállja a helyét.  
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Ami az arpalice-t illeti, bizonyos, hogy nem P. mester alkotta görög tőből latin végződéssel. Mint korábban rámutattam,153 két ízben is 
előfordul egy középkori Trója-történetben,154 amelynek kézirati hagyományozása összekapcsolódik Dares Phrygius Trója-regényével, 
valamint az Exordia Scythica című Iustinus-kivonattal, vagyis két olyan munkával, amelyeket P. mester bizonyosan ismert (Daresra 
hivatkozik a Prologusában, a szkíta történetből pedig szó szerint idéz). Az Excidium Troiae-ban a szóban mitológiai célzás rejlik: in Arpalice 
[hoc est venatrice] ei apparuit in tali cultu venatricis (27, 12 ), illetve in Arpalice vestita [veste virili] exivit (34, 25). Az első esetben Venus, 
a másodikban Dido az, aki „Harpalyce-ként jelent meg előtte”, illetve „Harpalycenek öltözve indult el”. Az idézetek szögletes zárójelben 
levő részét a szöveg kiadói mint későbbi értelmező glosszákat kirekesztették a szövegből. Előfordulásuk mindenesetre arról árulkodik, hogy 
a szöveg utolsó redaktora (másolója?) már nem látta át a mitológiai célzást, talán az in praepositiónak e különös használata is zavarta,155 s 
ezért szükségesnek látta, hogy a számára ismeretlen kifejezést a kontextusból értelmezze és olvasói számára is megfejtse. Első 
előfordulásánál a néhány szóval később következő venatrix kínálta a megoldást, a másodiknál, ahol Dido és Aeneas vadászkirándulásáról 
van szó, arra gondolhatott, hogy a trójai királynő bizonyára nem női ruhában indult vadászni. P. mester ebből (vagy ehhez hasonló) 
szövegből ismerhette az arpalice szót, s azt végződése alapján latin adverbiumnak tekintette s a vadászat fogalomkörével hozta kapcsolatba 
(az Excidium Troiae-beli két előfordulása is ezt sugallhatta). Így azután ‘vadászosan’, ‘vadász módra’ jelentésben használta Árpád neve 
mellett, a névvel való hasonlatossága miatt egyben szójátékként is. Azt hiszem, ez a magyarázat egyszerűbb és valószínűbb is, mint Horváth 
Jánosé, aki P. mester által alkotott szónak tekinti a görög άρπάξω, άρπαλίξω igéből vagy a άρπαλέος melléknévből. 
Az embola a „középkori latin szövegekben gyéren adatolt szó”, állapítja meg Horváth, s a korábbi kutatóknak nem sikerült helyesen 
értelmezniük. Horváth vizsgálatába bevonja a krónikának azt a helyét is, ahol a kérdéses szó előfordul, ott ugyanis Salamon és a hercegek 
sikeres német hadjáratának leírása után a következő mondatot olvassuk: una cum felici embola totius Hungarie cum triumpho victorie 
gaudentes redierunt (c. 103).156 A szó jelentése mind a két helyen ‘hadsereg’. De hogyan jutott ehhez a jelentéshez? A görög έµβολή szót 
átvette ugyan a latin, de csupán ‘hajórakomány’ jelentéssel; sőt a szónak még a görögben sem volt ‘hadsereg’ jelentése. A jelentésfejlődés 
kiindulópontja Horváth szerint az έµβάλλω ige volt, annak ‘betör’, illetve ‘(hadsereget) ellenség ellen bevet’ jelentéséből lett az embola 
főnévnek előbb ‘bevetett sereg’, majd ebből ‘hadsereg’ jelentése. 
Veszprémy László nemrég foglalkozott a kérdéses anonymusi hely értelmezésével, s e cikkében a leuveni cetedoc adatbázis segítségével 
összeállította az embola előfordulásait középkori szövegekben.157 Ezek a szöveghelyek egyértelműen megoldják a kérdést. Horváth, és még 
Veszprémy is, azzal kísérletezett, hogy feltárja az embola ‘hadsereg’ jelentésének kialakulását, s eközben valamilyen ‘természetes’ 
jelentésfejlődést igyekeztek rekonstruálni. Veszprémy lényegében elfogadja Horváth rekonstrukcióját, s még meg is támogatja azzal a 
feltételezéssel, hogy abban szerepe lehetett az azonos tőből képzett görög έµβολου ‘ék’, ‘ék alakú csatarend’ szónak, csupán azt 
hangsúlyozza, hogy e folyamatban P. mesternek nem lehetett szerepe, mivel embola ‘hadsereg’ előfordul olyan 12. és 13. századi 
szövegekben, amelyek részben korábbiak P. mesternél, részben későbbiek ugyan, de bizonyára nem ismerték a Gesta Hungarorumot, s így e 
szót sem vehették onnan. 
„Kérdés, hogy Anonymusnál a »felix« jelző Justinianus törvénykönyvének a hatására szerepel-e”, írja Veszprémy.158 Ha ezt a kérdést nem 
Anonymusszal, hanem az embola valamennyi vizsgált 12. és 13. századi előfordulásával kapcsolatban tette volna fel, a megoldás is önként 
adódott volna. Könnyű ugyanis belátni, hogy mind a magyarországi előfordulások, mind pedig a nyugat-európaiak eredete egy: ez pedig a 
Codex Iustinianusban előforduló felix embola kifejezésnek (Cod. I, 2, 10 és XI, 4, 2) az a félreértésen alapuló magyarázata, amelyet a 
Veszprémynél idézett szövegek közül a legkorábbiban, az Irnerius-féle glosszában látunk: militum superhabuntantia.159 
Mint láttuk, a vizsgált kifejezés két magyarországi középkori történeti műben is előfordul, nyilván nem függetlenül egymástól. Anonymus és 
a magyar krónika viszonyát vizsgálva Hóman Bálint arra a megállapításra jutott, hogy a Névtelen szerző bőven merített az őskrónika 
szövegéből, méghozzá nemcsak a honfoglalásról szóló (szűkszavú) tudósításból, hanem a királyok történetéből is vett át részeket a 
honfoglalás-történet színesítésére, viszont a krónika 13. századi folytatói nem ismerték Anonymust.160 Györffy György viszont azt 
igyekezett bizonyítani, hogy Anonymus művét ismerte a 13. századi krónikás is.161 Így a két szöveghely egymáshoz való viszonya nyitott 
kérdés; Veszprémy Anonymust tekinti elsődlegesnek, s a szó előfordulását nála jogi műveltsége jelének tartja.162 Ha azonban Anonymus 
elsőségét elfogadjuk, ebből az következnék, hogy a krónika 13. századi folytatója a Gestában talált fordulatot arra használta fel, hogy a 
krónika tudósítását Salamon királynak és a hercegeknek a kunok felett aratott győzelméről (amelyet nem ő fogalmazott, hanem már része 
volt a szövegnek!) ezzel tegye ünnepélyesebbé. Erre aligha lehetett oka. Sokkal elfogadhatóbb a másik megoldás, vagyis az, hogy a fordulat 
először a krónika szövegébe került bele, s P. mester onnan vette át saját munkájába, éppen úgy, mint ahogyan ugyanennek a történetnek egy 
másik részlete (a magyarok úgy aprítják a kunok borotvált fejét, mint az éretlen tököt: Chron. c. 102) is feltűnik a Gesta 8. fejezetében.  
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Ha ezek szerint az embola első magyarországi feltűnése korábbi P. mester művénél, akkor a szó használata nem az ő, hanem krónikás elődje 
római jogi tájékozottságát tanúsítja. Ez véleményem szerint nem az első, 11. századi szerző lehetett, hanem a 12. századi folytató, aki II. 
Géza vagy III. István korában élt.163 Az általa fogalmazott részben találkozunk a capitis deminutio media római jogi terminussal is.164 
Visszatérve P. mester görög nyelvi ismereteinek kérdésére megállapíthatjuk, hogy Horváth bizonyítékai közül csupán egy maradt, 
nevezetesen az, hogy a Sobamogera népnevet a szerző a görögből etimologizálja. Mint egyetlen adat szerintem csak annak a bizonyítására 
elegendő, hogy alkalma volt görögül beszélő személytől tájékozódnia. Tekintetbe véve P. mester érdeklődését az etimológiák iránt,165 
természetesnek tűnik, hogy ilyen természetű adatokat gyűjtött és lejegyzett. Ez az egyetlen görög etimológia véleményem szerint nem 
elegendő görög nyelvtudás bizonyítására. 
A fejezet elején utaltam arra, hogy P. mester Gestájában nem elégszik meg a görögök alkalomszerű említésével, hanem fontos szerepük van 
az eseményekben. A Gesta szerzője ugyanis nemcsak az őshonos nemzetségek birtoklásának jogosságát akarta művével igazolni, hanem e 
mellett, sőt ez előtt, igazolni akarta a honfoglalás jogosságát is. Árpád nem puszta erőszakkal szerzi meg az országot, hanem joga van hozzá, 
mint Attila örökösének. Ez a gondolat következetesen végigvonul a művön, nem véletlen, hogy Árpád és Álmos említéseitől eltekintve Attila 
neve fordul elő a legtöbbször (több mint húsz helyen), noha neki ezen az egy szemponton kívül semmi más szerepe nincs a Gestában. Ha jól 
látom, arra kevésbé figyelt fel a kutatás, hogy a magyarok ellenfelei is, legalábbis a fontosabbak, jogi érvekkel is igazolják hatalmukat. A 
honfoglalás P. mester előadásában így nemcsak fegyveres hódítás, hanem két jogigény összeütközése is; a kettő megmérettetése nem bíróság 
előtt történik, hanem a harcmezőn, egyfajta istenítéletként: dedit eis deus victoriam magnam olvassuk többször (cc. 23, 37, 44, 49), s így lesz 
az ígéret földjét elfoglaló zsidó nép a honfoglalók előképe (c. 20). 
Azt a másik jogalapot a legvilágosabban dux Menumorout fogalmazza meg üzenetében, amikor Árpád követelését elutasítja: terram hanc … 
per gratiam domini mei imperatoris Constantinopolitani nemo potest auferre de manibus meis (c. 20). A görögökhöz fűződő kapcsolataira 
utal az is, hogy a magyar veszély elől éppen oda kíván menekülni: Et ipse Menumorout dux eorum magis preparabat vias suas in Greciam 
eundi, quam contra eos (= Hungaros) veniendi (c. 28). Egy másik ellenfél, dux Salanus esetében pedig arról értesülünk, hogy őse, magnus 
dux Keanus Attila halála után Bulgáriából indult el a Duna–Tisza közére, s auxilio et consilio imperatoris Grecorum foglalta el a vidéket (c. 
12). Salanusnak és a görög császárnak a viszonyáról ugyan nem nyilatkozik a szerzőnk, mint Keanus utóda azonban nyilván ugyanabban a 
helyzetben volt, mint az. Ezt igazolja, hogy a magyarok ellen a görög császártól és a dux Bulgarorumtól kér és kap fegyveres segítséget (c. 
38). Tanulságos még szempontunkból az utóbb említett dux is. Árpád Salanus legyőzése után sereget küld Alba Bulgarie (= Belgrád) ellen: 
Tunc dux Bulgarorum, consanguineus Salani ducis cum magno exercitu contra eos pugnaturus cum adiutorio Grecorum accessit (c. 41). 
Abból, hogy Salanus rokona, arra következtethetünk, hogy ő is Keanus leszármazottja, ő is attól örökölte hatalmát és annak jogalapját, s a 
görög segítség arra utal, hogy ő is a császár védelme alatt áll. 
Úgy tűnik tehát, hogy ez a három „vezér” nem szuverén uralkodó, hanem valamilyen formában a bizánci császár főhatalma alá tartozik, és 
saját uralmuk jogalapját annak tulajdonítják, hogy a területet a bizánci császár jóváhagyásával szerezték meg. Moravcsik Gyula nagyon 
helyesen mutatott rá arra, hogy a három „vezér” helyzetének anonymusi leírásában felismerhető a császárság egyetemes hatalmi igénye, s 
ezen túlmenően az a sajátos bizánci felfogás is, hogy rendelkezhetnek minden olyan területtel, amely valaha a római birodalom része volt.166 
De hát hogyan képzelte el Anonymus Salanus és társai helyzetét? Horváth János figyelmeztet rá, hogy a méltóságukat jelölő terminus, a dux 
feltehetőleg a bizánci titulatúrából származik, amelyben ez a cím illette meg az egyes tartományok (themák) kormányzóit.167 Ez valószínű, 
ám mintha P. mester mégis inkább nyugati vazallusfejedelmek mintájára képzelte volna el helyzetüket, mivel a bizánci thema-dux 
megbízatása általában csak néhány évig tartott, s a méltóság természetesen nem volt örökölhető. 
Moravcsik tanulmányában megállapítja, hogy P. mesternek tudomása volt arról, hogy az itt élő bolgárok bizánci főhatalom alatt álltak. Ezen 
túl a honfoglalás-történet e részében említett személyekről is úgy találja, hogy történetiek: Keanus Krummal azonosítható, aki a balkáni 
bolgár állam uralmát kiterjesztette a Kárpát-medence keleti felére; leszármazottja, az a dux Bulgarorum (illetve Bulgarie), aki segítséget küld 
a magyarok ellen Salanusnak, Simeon bolgár uralkodó; sőt nincs okunk kételkedni magának Salanusnak a történetiségében sem, noha más 
forrás nem említi. Továbbá történeti események emléke lehet a honfoglalóknak a bolgárokkal és görögökkel vívott harca is. Mindez 
szájhagyományként juthatott el a Gesta szerzőjéhez.168 Moravcsik nézetét Györffyvel vitatkozva fogalmazta meg, aki radikálisan kétségbe 
vonta Anonymus történeti hitelét. Györffy regényes gestának tekinti a művet; az ilyen mű szerzője „nem hitelességre törekvő történetet ír 
források vagy az emlékezet alapján, hanem források híján, vagy azokat félretéve, egy érdeklődést felkeltő irodalmi alkotást” és „a 
meseszövés szükséglete szerint kénytelen alakokat létrehozni, alakjait pedig kitalált történeti környezetben, elképzelt események és epizódok 
során át szerepelteti”.169 
Moravcsik elgondolásának vitatható pontja éppen a bolgár–bizánci kapcsolat anonymusi ábrázolása. Az ugyanis semmiképpen nem felel 
meg a történeti valóságnak, hogy Krum (az anonymusi magnus dux Keanus) bizánci megbízásból vagy az ő segítségükkel foglalta el a 
Kárpát-medence keleti felét. Ugyancsak nehezen egyeztethető össze az, amit Simeon cárról tudunk, a dux Bulgarorum/Bulgarie anonymusi 
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képével. Ezek a bolgár uralkodók ugyanis nem tekintették magukat bizánci alattvalóknak, sőt több ízben is háborút viseltek ellene. Kivált 
Simeon esetében nehezen képzelhető el, hogy néhány évvel a 894–896-os bolgár–bizánci háború után, amikor a magyarok a bizánciak 
szövetségeseiként harcoltak a bolgárok ellen, bizánci katonákat kapott volna a magyarok elleni harchoz.170 Nem a bizánci külpolitika 
rugalmasságát akarom kétségbe vonni ezzel, csupán a racionalitását védelmezem: a birodalomnak semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy 
Simeont támogassa. Igaz ugyan, hogy 896-ban kötött bolgár–bizánci béke 912-ig fennmaradt, ez azonban csupán annyit jelentett, hogy 
Simeon nem indított közvetlen támadást Konstantinápoly ellen, ám minden alkalmat kihasznált arra, hogy területeket szerezzen a 
Balkánon.171 Anonymus viszont a bolgár vezéreket szemmel láthatóan csak mint görög császár alattvalóit tudta elképzelni, s ez, mint Fehér 
Géza megállapította, anakronizmus.172 „Tévedése” érthetővé válik, ha meggondoljuk, hogy az önálló bolgár állam 1020-ban megszűnt, s a 
bolgárok egészen a 12. század végéig bizánci alattvalók voltak. 
Úgy gondolom tehát, hogy a bolgár–görög viszony rajza nem felel meg a 9. századi valóságos helyzetnek. Mindezzel azonban nem vonom 
kétségbe, hogy P. mester ismerte a bizánci birodalmi ideológiát. Arra is érdemes felfigyelni, hogy az elbeszélés más mozzanatai viszont 
történetileg pontosak: 1. Az a terület, ahová a honfoglalók érkeznek, több egymástól független tartományból áll. Györffy itt arra gondol, 
hogy Anonymusnak minél több ellenfélre volt szüksége, hogy a honfoglaló nemzetségek birtokjogát igazolja. Ez azonban nem szükségszerű; 
Árpád vezéri kiválóságának ábrázolásához éppenséggel előnyösebb lett volna, ha egyetlen főuralkodó az ellenfele, a nemzetség-ősökkel 
pedig legyőzethette volna ennek alvezéreit. 2. Ugyancsak megfelel a történeti valóságnak az a szerep, amelyet Anonymus a honfoglalás 
idején a Kárpát-medencében a bolgároknak tulajdonít. 3. A legérdekesebb azonban az, hogy még azt is tudja, hogy a bolgár terület nyugat 
felé éppen a Dunáig terjedt; ti. a dunántúli Romani principes és a Felvidék nyugati részét birtokló Zubur dux sem a bolgárokkal, sem a 
görögökkel nincs kapcsolatban.  
Anonymus összefüggő elbeszéléssé formálta a honfoglalás leírását. Fő forrása, ebben mindenki egyetért, a szájhagyomány volt. Abban a 
mondai anyagban, amelyet ismert és amelyből történetírást akart formálni, bizonyára szó volt egy-egy csatáról, különböző honfoglaláskori 
ősök vitézkedéséről és kalandjairól. Az egyes mondák vagy hősénekek önmagukban zárt kompozíciók lehettek, ám az ő írói célja számára 
csupán részletek, ezeket el kellett rendezni, egymással kapcsolatba hozni és átfogó kompozícióban egyesíteni. A mondák aligha foglalkoztak 
azzal a „nemzetközi” helyzettel, amelyben a honfoglalás lejátszódott; ennek rekonstruálását P. mesternek kell tulajdonítanunk. Mint a többi 
középkori történetíró, ő is a maga korának viszonyait vetíti vissza a múltba. (Így tesz akkor is, amikor lovagi játékokról ír Árpád udvarában, 
vagy amikor Árpáddal comitatust ajándékoztat valamelyik vitéznek.) 
Véleményem szerint ezzel magyarázható Bizánc és a görögök szerepe is a Gestában. Abban, hogy a görög császár valamilyen formában 
igényt tart a Kárpát-medence fölötti főhatalomra, hogy bizánci sereggel csapnak össze a magyarok, P. mester ifjúkorának (vagy apja 
nemzedékének) emlékeire ismerhetünk: Mánuel császár törekvéseire, amikor valóban jártak is bizánci seregek az országban. 
Kissé későbbi időre látszik utalni a Marostól délre eső terület urának, Glad duxnak az alakja. Tartománya a bizánci fennhatóságot elismerő 
bolgár Salanus, meg annak rokona, a dux Bulgarorum, valamint Menumorout földje közé ékelődik be. Alighanem maga Glad is bolgár, 
hiszen Viddinből kiindulva foglalta el a vidéket, ám ő nem a görög császár engedélyével és támogatásával, hanem adiutorio Cumanorum (c. 
11). Neki nincsenek is görög segédcsapatai vagy katonái, seregében kunok, bolgárok és vlachok vannak (c. 44). Aligha véletlen, hogy az 
1200 körüli forrásokban ugyanezek a népek szerepelnek az ekkor születő ún. második bolgár császárság, az Asenidák államának 
említésekor.173 Glad duxot (és alkalmasint az erdélyi Gelou duxot is) P. mester olyan vezérekként képzelte el, akik a bizánci birodalom 
határai között élnek ugyan, de elszakadtak a központi hatalomtól, s de facto függetlenek; Glad hatalmának a rajzához bizonyára az Asenidák 
adták a mintát. 
Úgy gondolom tehát, hogy bár P. mester görög nyelvi ismereteit nem lehet bizonyítani (s ezek nem is valószínűek), határozott elképzelése 
van Bizánc jelentőségéről, a birodalom belső viszonyairól, a császárság univerzális hatalmi igényéről. Ezeket az ismereteit nem történeti 
munkák tanulmányozásából merítette, de nem is a honfoglalóősök tetteiről szóló szájhagyományból. Amit a szerző Bizáncról tudott, az saját 
tájékozódásának eredménye volt; munkájában felhasználta azt, ami tudomására jutott részint a mánueli háborúkat megélt előző nemzedék 
emlékei nyomán, részint saját életében, főként notariusi szolgálata során. Ezért művének ezekben a részleteiben igazából nem is az általa 
ábrázolni kívánt idő, a honfoglalás kora jelenik meg, hanem a kortárs valóság. 
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5. fejezet 
 

Propugnacula Christianitatis 

Magyar–Bizánci kapcsolatok a Birodalom bukásának idején 

Az európai törökellenes propagandában a 15. századtól, Nándorfehérvár 1456-os sikeres védelmétől kezdve gyakran nevezték 
Magyarországot a kereszténység védőbástyájának. Kevésbé ismert, hogy korábban Konstantinápolyra használták ezt az elnevezést. A közös 
elnevezés arra a történelmi szerepre utal, amelyet Bizánc, majd Magyarország is játszott az iszlám hódítás elleni küzdelemben. 
Magyarország jelentőségének tudatában voltak a végnapjait élő császárság lakosai is. Bizonyára ez az oka annak, hogy Bizánc utolsó 
történetírói olyan sokat írnak a magyarokról vagy Magyarországról. E korból bőven vannak hazai források, így e bizánci tudósítások 
általában nem tartalmaznak újdonságot, nem egyediségük miatt fontosak, mint Bölcs Leó vagy Bíborbanszületett Konstantin írásai. De még 
ezek között is akad olyan adat, amelyről magyar forrás nem tud, s melyet éppen emiatt igen sokféleképpen próbáltak értelmezni. 
Konstantinápoly ostromának leírása során Dukas mintegy mellékesen említést tesz arról, hogy a várost ostromló törökök táborában 
tartózkodott Hunyadi János követe. A török tüzérek ügyetlenségét látva megmutatta nekik, hogyan lehet eredményesen használni a harci 
eszközt. Ehhez mintegy magyarázatként hozzáfűzi a szerző, hogy mit keresett ott a követ. Előadja, hogy Magyarországon változás 
következett be az állam élén: ’Ο ρήξ της Ούγγρίας τήν βασιλεαν των  ’Ρωµαίων έν έχείνω τω έτει παραλαβών χαί στεφθείς παρά τοϋ πάπα 
Νιχολάου χαί άναξωσάµενος τήν άρχήν αύτοϋ, έξεβλήθη της έπιτροπιχης έξουσίας ό ’Ιάγχος χαί άνελάβετο τήν πασαν φροντίδα της άρχης 
ό ρήξ χαί βασιλεύς.174 
Ebben a mondatban Dukas egy személynek veszi III. Frigyest és V. Lászlót. V. Miklós pápa 1452-ben Frigyest koronázta császárrá, s nem a 
későbbi magyar királyt. A tévedéshez hozzájárulhatott, hogy Frigyes római útjára magával vitte unokaöccsét, a gyámsága alatt levő későbbi 
magyar királyt. Egyébként ez az utazás csakugyan fontos előzménye volt László magyarországi trónra lépésének, amennyiben Frigyes 
indulásakor kezdődött és távolléte alatt bontakozott ki ellene az ausztriai rendek mozgalma, amelyhez csatlakoztak a csehek és a magyarok 
is; ezért a császár hazatérte után (1452. június) rövidesen arra kényszerült, hogy lemondjon a gyámságról (szeptember). Így vált szabaddá az 
út László trónra lépése előtt. 
Miután tehát Dukas ismertette az előzményeket, így folytatja: Εχων δέ δκους µετά τοϋ Μεχέµετ άγάπης προσδιοριτικης τριων έτων, ήδη 
πληωθέντος τοϋ ένός καί ήµίσεος, έµήνυσε τω Μεχέµετ λέγων, ώς. «Έγώ τήν βασιλείαν παρέδωκα τω κυρίω καί άπό τοϋ νϋν ούκ είµί τοϋ 
δεφενδεύειν, ά ύπεσχέθην. λαβέ τά έγγραφα, ά έδωκας, καί δός τά ήµέτερα καί έσο, ώς βούλει, µετά τοϋ ρηγός τής Ούγγρίας.» Αϋτη ήν ή 
αίτία της άφίξεως.175 Ellentétben az előtte állókkal, Dukasnak ez a tudósítása meglepő tájékozottságot árul el. Nemcsak tud arról a 
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békeszerződésről, amelyet Hunyadi János kötött meg II. Mohameddel, hanem azt is pontosan közli, hogy a szerződés három évre szólt, s 
hogy éppen másfél év telt el azóta hogy megkötötték.176 
Egy másik beszámoló Konstantinápoly elestéről magyar követek (többes számban!) jelenlétéről beszél a török táborban. Művének 35. 
fejezetében Sphrantzés röviden beszámol a város elestéről, saját és övéi sorsáról. A következő fejezet ezzel a szónoki kérdéssel kezdődik: 
„Kérdezheti valaki, mi történt a császár részéről a harc idején, abban az időszakban és időben, amikor a szultán készülődött, hogy a 
külországi keresztények mit tettek a segítségünkre.”177 A hosszú fejezet további része erre a kérdésre felel. Előbb a „külországi 
keresztények” mulasztásait sorolja föl. Azzal kezdi, hogy amikor Branković György szerb despotát fölkereste a szultán megbízottja, hogy a 
magyarokkal való béketárgyalás közvetítésére felkérje, a török küldöttség keresztény írnoka – a díván néhány tagjának megbízásából – 
figyelmeztette a despotát, hogy késleltesse a béke megkötését, mert mihelyt megköti a szultán a békét a magyarokkal, azonnal 
Konstantinápoly ellen indul. A despota azonban nem törődött ezzel. Ezután Sphrantzés a velencei segítség elmaradásának okáról ír, majd 
„Róma egyházának” magatartásáról. A következőkben „Szerbiáról” ír: küldhettek volna titokban pénzt és katonákat, s ők valóban küldtek is, 
de az ostromló szultánnak. Majd kérdés következik: „Küldött-e egyetlen keresztény, Trapezunt császára, a vlahok, az ibérek, segítségül 
egyetlen obolost, egyetlen katonát, nyíltan vagy titokban?” 
Itt tér rá Sphrantzés arra, hogy a magyarok viszont küldtek követeket (ti. a törökökhöz). Az üzenet így szólt: σωξοµένου τοϋ νά έχετε καί 
µετά της Πόλεως άγάπην, έποιήσαµεν καί ήµεις µεθ’ ύµων τήν άγάπην. εί δ’ ούν, θέλµεν τήν χαλάσειν, vagyis: „azzal a feltétellel, hogy a 
béke fennmarad a Várossal (ti. Konstantinápollyal) is, kötöttük meg mi is a békét veletek; ellenkező esetben fel fogjuk bontani”. Sphrantzés 
még hozzáteszi, hogy a követség kis híján azon a héten ért oda, amelyen a törökök a döntő rohamot akarták indítani. Ha elfoglalják a várost, 
azt válaszolják a magyaroknak, hogy tegyenek tetszésük szerint, legyen béke vagy háború. Így is lett aztán. Ha nem sikerült volna akkor 
bevenni a várost, megszüntetik az ostromot, s azt mondják, hogy a béke kedvéért, az egyezménynek megfelelően szüntették be az ostromot. 
Ezzel zárja a szerző a török táborban megjelent magyar követségről szóló tudósítását.* 
Néhány sorral alább, a fejezetnek abban a részében, ahol Sphrantzés összefoglalja Konstantinos császár erőfeszítéseit, hogy segítséget 
szerezzen az ostrom idején, újra szóba kerülnek a magyarok, illetve ezúttal Hunyadi: Τίς γάρ ήπίστατο των άλλων πάντων πάρεξ τοϋ 
Καντακουξηνοϋ ’Ιωάννου καί έµοϋ, ότι ό ’Ιάγκος προεξήτησε νά τόν δώση ή τήν Σηλυµβρίαν ή τήν Μεσέµβριαν καί νά ένι είς των 
ύποχειρίων αύτοϋ καί πολλούς των άνθρώπων αύτοϋ έκεϊσε έχη καί είς καιρόν µάχης των Τουρκων νά ένι έχθρός έκείνων καί βοηθός της 
πόλεως. Καί ώς έγένετο ή µάχη, έδόθη αύτω ή Μεσέµβρια καί τό χρυσόβουλλον δι’ έµοϋ έγράφη. Καί ό γαµβρός Θεοδοσίου τοϋ Κυπρίου, 
ό τοϋ Μιχαήλου υίός, έκόµισεν είς έχεϊνον.** 
A fejezet hátralevő részében megemlíti még a „katalán királyt” (aragoniai V. Alfonzot), aki Lémnos szigetét kérte és kapta meg a bizánci 
császártól, hogy veszély esetén védelmezze a Várost, továbbá azt, hogy Konstantinos császár Galatán keresztül pénzt és üzeneteket küldött 
Chiosba, kérte, küldjenek neki katonákat, de nem küldtek. Végül a császárnak a keresztények megszabadulásáért végzett böjtöléséről, 
                                                                    
176 A szerződés szövegét kiadta N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria Romînilor III. Bucureşti 1897. 23–27. 

Az okmányon kettős datálás van: Datum mensis Novembris XXma die, in Andrinopolim, anno ab inicio mundi sex milia 

nonagentesimo et sexagesimo. Datum pridie Tiburcii et Valeriani martirum, que est tredecima die mensis Aprilis, anno 

Christi ab incarnatione millesimo quadringetesimo quinquagesimo secundo. Az első (1451. november 20) a szultáni 

ratifikálás időpontja, a második (1452. április 13) a magyarországié. 1451 novemberétől 1453 májusáig pontosan 

tizennyolc hónap telt el: a Dukasnál említett másfél év! – F. Babinger (Mehmed der Eroberer und seine Zeit. München 

1953. 70) valószínűleg elnézésből szeptember 20-ra datálja a szerződést. Ugyanezt az időpontot adja meg S. Runciman, 

The Fall of Constantinople 1453. Cambridge 1965. 60. és 213, 1. jegyzet. 
177 Georgios Sphrantzes, Memorii 1401–1477. În anexa Pseudo-Phrantzes: Macarie Melissenos, Cronica 1258–1481. 

Ediţie critica de V. Grecu. Bucureşti 1966. p. 98, 24–26. 
* [„A magyarok követeket küldtek az améraszhoz [Sphrantzés így nevezi a török uralkodót (emír). K. I.], mondván: 

»Azzal a feltétellel kötöttünk veletek barátsági szerződést, hogy tiszteletben tartjátok a császárral kötött békét és 

barátságot is. Minthogy azonban nem törődtök a köztetek és köztünk levő szerződéssel, mi is semmisnek tekintjük majd 

a békekötést.« Megérkeztek a követek, midőn folyt a város ostroma, azon a héten, amelyiken aztán betörtek a városba. 

Az amérasz és a tanácsa hízelgő beszéddel tartóztatták őket, várjanak még egy vagy két napig a válaszra. Ezt 

ravaszságból tették, hogy lássák a fejleményeket; mert ha elfoglalják a várost, így szólnak majd hozzájuk: »Íme, 

elfoglaltuk. Menjetek és tegyétek azt, amit jónak láttok, legyen az akár béke, akár háború.« Így is történt, s később ezt 

válaszolták a követeknek. Ha viszont nem foglalták volna el a várost, ezt mondták volna: »A köztünk és köztetek 

fennálló béke miatt ért véget a háború; visszavonultunk a barátság kedvéért.«” Kapitánffy I. fordítása uo. (1. jz.) 811.] 
** [Ióannés Kantakuzénoson és rajtam kívül ugyanis ki más tudott arról, hogy Iankos korábban Sélymbria vagy 

Mesembria átadását kérte a császártól, hogy egy beosztottja parancsnoksága alatt sok emberét állomásoztathassa ott, s 

hogy csata esetén a törökök ellensége és a város felmentője lehessen? Amikor pedig megkezdődött a harc, megkapta 

Mesembriát és az általam kiállított császári adománylevelet; ezt a ciprusi Theodosios veje (sógora?), Michaél fia vitte el 

neki.] 

  



imáiról, jócselekedeteiről és fogadalmairól beszél. „De térjünk vissza a munka témájához”, fejezi be Sphrantzés a fejezetet, érzékeltetve, 
hogy ezt a részt kitérőként iktatta be írásába. Az excursus-jelleg abból is kitűnik, hogy az emlékirat egyszerű, kronologikus 
szerkesztésmódjától ebben a fejezetben eltér, s anyagát tematikusan csoportosítja. 
A 36. fejezetben tehát Sphrantzés háromszor említi a magyarokat. Az első hely az 1451-es magyar–török béke előzményeivel függ össze. 
Az, hogy a béke létrejöttében szerepe volt Branković Györgynek, megfelel a valóságnak. A tárgyalások a rigómezei csatavesztést követő 
évben kezdődtek, még II. Murád uralkodása alatt; fennmaradt a szerb despota Szendrőben 1449. május 21-én kelt okmánya, amelyben 
előadja, hogy a magyar rendek nevében felkereste őt Gara László nádor és Újlaki Miklós erdélyi vajda, átadták neki a felhatalmazást a 
béketárgyalásokra, s együtt kidolgoztak egy béketervezetet is, amelyet az irat pontokba szedve rögzít.178 A tárgyalások elhúzódtak;179 a 
részletekről nincsen tudomásunk, de folytak 1450-ben is.180 Végül a békét csak 1451 novemberében kötötték meg az ez év februárjában 
trónralépett új szultánnal, II. Mohameddel. Ebben az utolsó szakaszban is fontos szerepet játszott Branković, bizonyítja ezt, hogy a 
szerződésnek a szultán részéről történt ünnepélyes aláírásakor (nyilván a magyar fél képviseletében) Branković két nemese volt jelen.181 
Hogy a török szolgálatban álló keresztény írnok valóban figyelmeztette-e a despotát, hogy mire készül a szultán a béke megkötése után, más 
forrásból nem tudjuk ellenőrizni. Bár II. Mohamed uralmának legelején Nyugat-Európában az volt az elterjedt vélemény, hogy az ifjú 
szultán békeszerető politikát folytat majd,182 a török udvarban, ahonnan a figyelmeztetés érkezett, ismerhették az új uralkodó távolabbi 
terveit. 
Sphrantzés másik magyar vonatkozású részlete tudósít a török táborban járt magyar követségről. A követség által átadott üzenetet illetően 
kétségesnek látszik Sphrantzés szavahihetősége, aki szerint az 1451-es békére hivatkozva követelték az ostrom félbeszakítását; a béke 
szövegét ugyanis ismerjük (lásd a 3. jegyzetet), s abban nincsen olyan kikötés, amely Konstantinápolyra vonatkoznék. Emiatt nem kell 
azonban kétségbe vonnunk Sphrantzés egész közlését. A történetíró, aki az ostrom idején a ostromlott városban tartózkodott, s a bizánci 
császár bizalmas híve volt, értesülhetett arról, hogy a török táborba követek érkeztek a magyaroktól, de a tárgyalások tartalmáról már nem 
voltak pontos értesülései. 
A fejezet harmadik magyar vonatkozású tudósítása Hunyadinak Mesembria vagy Sélymbria átengedésére irányuló kívánságáról, s ennek 
teljesítéséről szól. Mivel az egész fejezet nem időrend szerint halad, kérdéses Hunyadi kívánságának az időbeli elhelyezése. A kérés 
teljesítése „a harc megindulásakor” történt; ebből csak az következik, hogy Hunyadi javaslata megelőzte ezt. Hogy mennyi idővel, azt nem 
közli az író, szövege mindenesetre azt sugallja, hogy kevéssel.  
Ha összevetjük a két író szövegét, megállapíthatjuk, hogy közös mozzanat náluk a török táborba érkezett magyarországi követ(ek) említése, 
a többi részletben azonban eltérnek egymástól. Dukas egy követet említ, akit Hunyadi küldött; Sphrantzés követekről beszél, akiket a 
„magyarok” küldtek. Eltérően adják elő azt az üzenetet is, amelyet a követség a törököknek hozott. Dukas szerint Hunyadi értesítette a 
szultánt, hogy Magyarországon a király átvette a hatalmat, s így ő, Hunyadi, nem szavatolja tovább a hároméves béke fenntartását. Ennek 
jeleként visszaküldi a szultánnak a szerződésnek a szultán által aláírt példányát, s visszakéri tőle azt a példányt, amelyen Hunyadi aláírása 
volt. A szerződés érvénytelennek nyilvánítása Hunyadi részéről nem hadüzenet (erre most már, hogy a hatalmat átadta, nincs is joga); 
felszólítja a szultánt, hogy a továbbiakban rendezze a királlyal a török–magyar viszonyt. Sphrantzés szerint viszont a követség az 1451-es 
békére hivatkozva követelte Konstantinápoly ostromának a beszüntetését, ellenkező esetben a szerződés felbontásával fenyegetőzött, s ez 
ebben az összefüggésben feltételes hadüzenetet jelentett; így értették a törökök is, ezért halogatták a választ a város bevételéig. Ilyen tartalmú 
üzenetet Hunyadi 1453 tavaszán nem küldhetett; az a követség, amelyről Sphrantzés beszél, csak a királytól érkezhetett. 
A két bizánci író tudósítását a történeti kutatás régóta ismeri és számon tartja, de különféleképpen értelmezi. Egyes kutatók egyetlen 
követségről beszélnek, s vagy csak az egyik forrásra hivatkoznak, vagy idézik ugyan mind a kettőt, de nem foglalkoznak azzal, hogy 
bizonyos részletekben ellentmondanak egymásnak.183 Más kutatók két külön követséget feltételeznek; az egyiket korábban Hunyadi küldte, 

                                                                    
178 Kiadta Teleki J., Hunyadiak kora Magyarországon. 10. k. Pest 1853. 243–244. 
179 Vitéz Jánosnak egyik Hunyadi nevében írt levele szerint (kelt 1449. október 20-án) a sikertelenségért Brankovićot 

hibáztatták, vö. Iohannes Vitéz de Zredna, Opera quae supersunt omnia. ed. I. Boronkai. Budapest 1980. 112. 
180 Dubrovnikban 1450. június 2-án úgy tudták, hogy már meg is kötötték a békét. Ez nyilván tévedés volt; ugyanezen 

év augusztus 13-án kelt levelükben azt írják, hogy örömmel értesültek arról, hogy a tárgyalások sikeresnek ígérkeznek, 

s kérik, hogy név szerint foglalják bele Dubrovnikot is a megállapodásba: Gelcich J., Raguza és Magyarország 

összeköttetéseinek oklevéltára. Budapest 1887. 471–472. 
181 A szerződés záradékában: Factum coram nobilibus domini Georgii despoti … coram ipsis dominacio mea 

iuramentum praestitit et inscriptionem dedit. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria Romînilor III. Bucureşti 

1897. 26. 
182 Babinger, Mehmed der Eroberer und seine Zeit. München 1953. 69–70. 
183 A. D. Mordtmann, Belagerung und Eroberung Constantinopels durch die Türken im Jahre 1453. Stuttgart und 

Augsburg 1858. 51; Babinger, Mehmed der Eroberer und seine Zeit. München 1953. 146; K. Kordatos, ’Ακµή καί 

παρακµή τοϋ Βυζαντίου. Athén 19742. 545; Uő., ’Ιστορία της Βυζαντινης Αύτοκρατορίας. II. Athén 1960. 508; 

Runciman, The Fall of Constantinople 1453. Cambridge 1965. 123. – Sphrantzés tudósítását elfogadja, Dukasét viszont 

indokolás nélkül elveti S. Katona, Historia critica regum Hungariae XIII. Pestini 1790. 925; őt követi Pór A., Hunyadi 

János. Budapest 1873. 241–242. 

 



a másodikat azután később a király.184 Feltűnő, hogy azok a kutatók, akik a magyar történelem szemszögéből, elsősorban hazai források 
alapján dolgozták fel a korszakot, vagy meg sem említik ezt az epizódot,185 vagy kétségbe vonják az idézett forráshelyek hitelét.186 
Még kevesebbet tudott kezdeni a kutatás Sphrantzés másik tudósításával, Hunyadinak azzal a kívánságával, hogy megkapja Mesembria vagy 
Sélymbria várost. Az sem világos, volt-e valami összefüggés ezen ügy és a török táborban járt magyar követség (vagy követségek) között. 
Moravcsik Gyuláé az érdem, hogy egy 1954-es tanulmányában187 egy eddig kevés figyelemre méltatott forrásra irányította a figyelmet, 
amely alátámasztja Sphrantzésnak Hunyadi kezdeményezésére vonatkozó említett tudósítását. Ez a forrás egy itáliai humanista, Umberto 
Pusculo Constantinopolis című latin elbeszélő költeménye négy könyvben.188 
Pusculo a harmadik könyvben leírja, hogy a szultán készülődései láttán – tehát 1452-ben – a bizánci császár egy-egy segítséget kérő követet 
indított útnak Itáliába, illetve In Arcton / ad Panonum terras (3, 336). A Magyarországra küldött követ feladata, hogy kérje fel  
 
ductorem belli regis fulmenque (vagyis Hunyadit) superbos 
terribile in Teucros roget, ut non ferre moretur 
auxilium nobis perituris clade cruenta (3, 330–332) 
 
Később magyar követség érkezik Konstantinápolyba, és segítséget ígér: 
 
Legati interea veniunt a rege per aequor 
Pannonio ad Danaos missi, fortique Joanne, 
auxiliumque urbi spondent, jamque affore in armis 
Pannonios Panonumque duces, modo Pontica classem 
Pannoniam acceptet proprio Mesembria portu. 
Scilicet ut Phrygibus fieret terraque marique 
impetus et campos vastent simul et freta pulsent. (3, 461–467) 
 
A görögök azonban visszautasítják a felajánlott segítséget: 
 
Hoc rex ipse negat, negat hoc totusque senatus 
Graiorum. Sua se dicunt castella tueri 
velle opibus propriis, nec egere haec tempora tali 
auxilio (3, 468–471). 
 
Moravcsik úgy látja, hogy Sphrantzés és Pusculo kölcsönösen megerősítik egymás hitelét, s a két történetíró tudósításainak kombinálásával 
rekonstruálja az eseményeket. Eszerint 1452 nyarának végén Bizáncból segélykérő követ indult Magyarországra (Pusculo). A segélykérésre 
válaszként még az év október végén magyar követség érkezett Bizáncba. A magyar követek nagyszabású haditervet ajánlottak a 
bizánciaknak: a magyar csapatok lehajóznak a Dunán és a Fekete-tengeren át, Mesembriában partra szállnak, majd onnan oldalba és hátba 
támadják a Konstantinápolyt ostromló törököket. (Így adja elő Pusculo, de ugyanez az esemény áll Sphrantzés azon tudósítása mögött, hogy 
Hunyadi Mesembriát vagy Sélymbriát kérte a császártól.) Ennek a haditervnek lényegesen több esélye volt, mutat rá Moravcsik, mint az 
egész Balkánon keresztül végrehajtott frontális támadásnak, kidolgozása Hunyadira vall. A bizánciak először elvetették a tervet (Pusculo), 
később azonban, amikor a harc elkezdődött, kiállították és elküldték Hunyadinak a chrysobullont (Sphrantzés). Az ostrom kezdetekor 
érkezett a török táborba Hunyadi követe, aki értesítette a szultánt arról, hogy Hunyadi felbontja a szerződést (Dukas); Hunyadi tehát készült 
a terv végrehajtására, s azért mondta fel a szerződést, hogy szabad kezet kapjon a támadáshoz. Az ostrom utolsó hetében újabb magyar 
követség érkezett, ezúttal a királytól, s háborúval fenyegette meg a törököket, ha nem hagynak fel az ostrommal. Ez volt az utolsó magyar 
kísérlet Konstantinápoly megmentésére, mivel a város viszonylag gyors eleste miatt Hunyadi haditervének a megvalósítására már nem volt 
lehetőség.189 
Moravcsik nézetét több kutató elfogadta.190 Fr. Pall tovább gondolva a rekonstruált magyar haditervet rámutatott arra, hogy a tervezett 
vállalkozás kiindulópontja Kilia lehetett volna.191 
                                                                    
184 Teleki J., Hunyadiak kora Magyarországon. 2. k. Pest 1852. 290–292; R. Guilland, EEBS 22 (1952) 67. 
185 Fraknói V. (A Hunyadiak és Jagellók kora (1440–1526 ) in: A magyar nemzet története IV. Budapest 1896. 126) 

Konstantinápoly elestével kapcsolatban csupán azt mondja, hogy Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy 

segítsen. Dr. Vecsey L. (Hunyadi. München 1956. 158–168) részletesen ír Bizánc elestéről, de a követség(ek) kérdését 

nem említi. 
186 Elekes L., Hunyadi. Budapest 1952. 419. 
187 Moravcsik Gy., Ungarisch–byzantinische Beziehungen zur Zeit des Falles von Byzanz. AA 2 (1954) 349–360 = SB 

371–382 [=Moravcsik (1955)] 
188 Monumenta Hungariae Historica XXII. 1. ed. Ph. Déthier. Budapest 1872. 95–262. 
189 Moravcsik, Ungarisch–byzantinische Beziehungen zur Zeit des Falles von Byzanz. AA 2 (1954) 355–358 [= 

Moravcsik (1955) 165–168]. 
190 E. Werner, Die Geburt einer Großmacht – die Osmanen. Berlin 1966. 247–248; F. Babinger (Mehmed Osvajač i 

njegovo doba. Belgrád 1968. 87–88) némi fenntartással: „amennyiben hinni lehet Pusculónak”. (A 3. jegyzetben idézett 

mű fordítása, amelybe a szerző az újabb irodalmat is bedolgozta.) 

  



Sphrantzés és Pusculo leírásában találunk persze eltéréseket. Sphrantzésnál a kezdeményezés Hunyaditól indul ki: ő kér egy várost, s annak 
fejében segítséget ígér, de amikor szükség van a segítségre, nem adja meg. Pusculónál a kezdeményező a görög császár. Segítséget kérő 
követet küld Magyarországra, s amikor a magyarok kinyilvánítják készségüket, visszautasítja javaslatukat. Az ilyen különbségek könnyen 
megmagyarázhatók a két forrás egymással ellentétes tendenciájával. Mint az összes többi kortárs szerzőt, aki megemlékezik Konstantinápoly 
elestéről, őket is a felelősség kérdése izgatja: ki a bűnös abban, hogy a város a hitetlenek kezére került? Sphrantzés a föntebb kivonatosan 
ismertetett 36. fejezetet szenteli művében ennek a kérdésnek, éppen ebből a részből idéztem tudósítását a török táborban járt magyar 
követségről, illetve Hunyadinak Mesembriát vagy Sélymbriát illető kéréséről. Míg Sphrantzés a katasztrófáért egyértelműen a többi 
keresztény ország és nép bűnös közömbösségét teszi felelőssé, addig Pusculónál a hitszegő, öntelt és nyakas görögök a hibásak.192 Valóban 
úgy tűnik, mind a két író ugyanarról az eseménysorról beszél, de mindegyik csak azt emeli ki belőle, ami felfogását alátámasztja és tételét 
bizonyítja, így a két leírás kombinálásával eljuthatunk az események teljes rekonstruálásához. 
Van azonban néhány olyan mozzanat is, amely nincs összefüggésben a felelősség kérdésével, mégis eltér egymástól a két forrásban. Hunyadi 
kívánságáról Sphrantzés szerint csak ő és egy másik udvaronc tudott, Pusculónál viszont az elutasító döntést totus senatus hozta. Pusculo 
csak Mesembriáról beszél, Sphrantzés viszont vagy annak, vagy Sélymbriának átengedéséről. 
A két forrás közül Pusculo tudósításának néhány eleme kétséget kelt. Így mindjárt az, hogy a magyar követek a rege … Pannonio missi 
fortique Joanne érkeztek Konstantinápolyba. Ez azonban 1452őszén lehetetlen: V. László és Hunyadi ugyanis ekkor még nem is találkozott. 
A királyt ugyan szeptember elején III. Frigyes kiengedte gyámsága alól, de Bécsben tartotta udvarát, ott keresték fel őt a magyar rendek 
küldöttei. Hosszas alkudozás kezdődött, amely december végéig elhúzódott. Ennek tárgya kizárólag belpolitikai kérdések voltak, mint 
Hunyadi helyzete a hatalom átadása után, Hunyadi birtokadományainak érvényessége stb.;193 külpolitika, így a török veszély ekkor szóba 
sem került. E tárgyalásokon Hunyadi személyesen nem vett részt; csak az év utolsó napjaiban utazott fel Bécsbe és ekkor találkozott V. 
Lászlóval. Ezek szerint igen kis valószínűsége van annak, hogy 1452 szeptemberében vagy október elején Hunyadi és a király közös 
politikát, sőt haditervet dolgozott volna ki a törökök ellen. 
Nehezen érthető az is, hogy a császár „és az egész senatus” 1452 késő őszén elutasítja a magyarok segítségét, amelyet pedig ők kértek. A 
török már 1452 júniusában elkezdte Konstantinápoly környékének dúlását és a várost ostromzár alá vette. Augusztus 31-én a szultán 
befejezte a Bosporos partján Rumeli Hisari erőd építését, néhány napra maga is Konstantinápoly alá ment, s csapatai támadást intéztek a 
védművek ellen.194 Aligha hihető, hogy ezek után a bizánciak visszautasították a felajánlott magyar segítséget. 
Ezeket a nehézségeket még elháríthatnánk. Hivatkozni lehetne arra, hogy Pusculo nem volt tisztában a magyarországi helyzettel, s ezért 
gondolja, hogy a követség a magyar királytól és Hunyaditól érkezett. Mondhatnánk azt is, hogy miután a török elvonult 1452 
szeptemberében a város alól, a bizánciak abban bizakodtak, hogy a veszély elmúlt a fejük fölül, s nem akarták a szultánt azzal ingerelni, 
hogy Mesembriában magyar csapatok jelennek meg. 
Pusculo tudósításának hitelét, s az események olyan rekonstrukcióját, amely ezen alapul, végül is teljesen megdönti egy egykorú diplomáciai 
irat. 1453. január 16-án, Bécsben kelt V. László magyar királynak V. Miklós pápához intézett levele, amelyet a neves humanista Vitéz János 
fogalmazott.195 A levél a megszólítás után így kezdődik: Rumor publicus iam diu regnorum nostrorum complevit penetralia de infaustis 
casibus ac minacibus rebus imperii orientalis atque Constantinopolitanae urbis, quem quidem rumorem nuper adventus oratorum illustris 
domini imperatoris Romeorum et declaravit magis et confirmavit. 
Ebből kiderül, hogy ekkor ért az első „hivatalos” segélykérés Bizáncból Magyarországra, mert korábban csak a rumor publicus adott hírt az 
imperium orientale fenyegető helyzetéről. Korábbi görög követségről, amely az előző év őszén ideért volna, nem lehet szó. 
Tanulságos a levél folytatása is; a veszély nagyságának hangsúlyozása és a szorongatottak iránti együttérzés kifejezése után hosszú 
körmondat következik: Quamobrem – quamvis inter ceteras omnes curas nostras, quibus in hac nostra et etatis et regni novitate occupamur, 
magnus nobis assit desiderium intendendi remedia hiisce casibus opportuna, utpote in quibus de communi nobis ultro citroque cum dicta 
civitate sorte agitur; quia tamen hec ipsa, quam tetigimus, regiminis nostri novitas ac principium et nondum plena disposicio rerum status 
nostri, item potissime tractatus quidam treugarum in nostra absencia cum Teucrorum imperatore habiti, recto nobis impedimento obsistunt, 
quominus huic nostro desiderio celeriter satisfieri valeat – conpellimur igitur casus ipsos et has omnes Christicolarum necessitates apud 
sanctitatem vestram, que communis omnium et tutor et pater est, deponere … Nemcsak a fogalmazás bonyolult, hanem a levél küldőjének a 
helyzete is: segítségért fordultak hozzá, amelyre a keresztény szolidaritás és saját országának érdeke egyaránt kötelezte, de ő maga semmit 
sem tehetett, csupán a segítségkérést továbbította a pápának. A király két akadályozó körülményre hivatkozik: a kétszer is megemlített 
regiminis novitas, valamint legfőképpen (potissimum) a törökkel kötött béke. 
Ha néhány hónappal korábban a magyarok kész haditervvel fordultak volna a bizánciakhoz, s azok azt elutasították volna, ezt a király 
bizonyosan nyomatékosan kiemelné, hiszen ez sokkal tetszetősebb magyarázat lenne a segítség elmaradásáért. Azonkívül az is kiderül a 
levélből, hogy az 1451-es békét érvényesnek tekintették; ebből következik, hogy nem készültek arra a támadó hadjáratra, amelynek tervét 
állítólag már az előző év októberében magyar követség ismertette Konstantinápolyban. Mindez megerősíti azt az argumentum ex silentiót, 
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hogy a rendelkezésünkre álló magyarországi források sem tudnak semmiféle katonai készülődésről ebben az időszakban. Utalni kell arra is, 
hogy a haditerv végrehajtásához megfelelő hajóhadra lett volna szükség, márpedig Magyarország ilyennel nem rendelkezett.196 
Pusculo munkájára azért figyelt fel Moravcsik, mert úgy találta, igazolja Sphrantzést. Mint láttuk, a bresciai humanista előadása nem 
fogadható el. Ezek után vagy elvetjük Pusculóval együtt Sphrantzés adatát is, vagy – tekintettel arra, hogy a két forrás között az egyezéseken 
kívül eltérések is vannak – megkísérelhetjük a görög író tudósítását más összefüggésben elhelyezni. 
A legfeltűnőbb megfelelés a két forrás között az, hogy mind a kettőben előfordul Mesembria neve: Pusculónál a magyar követek Mesembriát 
kérik, hogy a Konstantinápoly felmentésére érkező csapatok ott szállhassanak partra, Sphrantzés szerint pedig Hunyadi kérte magának 
Mesembriát, hogy csapatai legyenek ott. Ez az egybeesés azonban nem szabad hogy elterelje figyelmünket arról, hogy a görög író szerint 
Hunyadi vagy az említett várost, vagy Sélymbriát kérte. Tanulságos figyelembe venni e két város földrajzi elhelyezkedését. Mesembria 
ebben az időszakban a Fekete-tenger partján a bizánci terület legészakibb erődítménye és kikötője. Sélymbria is kikötőváros, de a Márvány-
tenger partján. A szűkre szorult bizánci terület a császárság fennállásának utolsó évtizedeiben errefelé Hérakleiáig terjedt, mintegy 100 km-re 
délkeleti irányban Konstantinápolytól. A helyzet csupán rövid időre tért el ettől: VIII. János császár halála (1449) után II. Murád elvette 
Hérakleiát a görögöktől, de II. Mohamed trónralépte után visszaadta a várost. Ezért 1449-től 1451-ig a Konstantinápolyhoz mintegy 20 km-
rel közelebb fekvő Sélymbria volt a Propontison a bizánci állam határvárosa.197 
Hogy Pusculónál nem találjuk Sélymbria említését, talán nem is véletlen. Az előadásából kiolvasható haditervbe ez a város semmiképp nem 
illett volna bele: ahhoz ti., hogy tengeren szállított magyar csapatok eljussanak oda, át kellett volna haladniuk a Bosporoson, márpedig erre 
már nem volt lehet őség: II. Mohamed éppen azért építtette fel 1452 nyarán a szoros európai oldalán a Rumeli Hisari erődöt, szemben a 
túlparton már I. Bajazid által emelt Anadolu Hisarival, hogy ágyúival a hajóközlekedést lezárja. Novemberben Antonio Rizzo velencei 
kereskedő két hajójával megkísérelte az áthaladást a szultán engedélye nélkül, hajóját elsüllyesztették, őt magát elfogták és kivégezték. 
Ha tehát Sphrantzés igazat mond, s valóban mind a két város neve fölmerült Hunyadi valamilyen ajánlatával kapcsolatban, akkor erre az 
ajánlatra nem 1452 második felében került sor, ahogyan Pusculo állítja, hanem korábban. Hogy mennyivel korábban, pontosan nem tudjuk, 
de bizonyosan 1451 novembere, a török–magyar béke megkötése előtt, mivel utána egy ilyen lépés nyilvánvalóan az abban kialakított status 
quo megbontását jelentette volna. Mint említettem, az e békét előkészítő tárgyalások 1449 nyarán kezdődtek, s (bizonyára megszakításokkal) 
több mint két éven át tartottak. Az 1449 májusában Branković bevonásával kialakított magyar béketervezetben csakugyan szerepel Bizánc, a 
következő formában: Item si fieri poterit, extunc et imperator Grecorum sub ipsis treugis concludatur.198 A tárgyalásokon tehát sorra került 
Bizánc is, és a magyar álláspont kezdetben az volt, hogy a békébe Bizáncot is bele kell foglalni. Ez a törekvés végül is nem járt 
eredménnyel; a béke szövegében, noha a balkáni viszonyok átfogó rendezését tartalmazza (név szerint foglalkozik Dubrovnikkal, Kiliával, a 
szerb despotátussal, Boszniával, Hercegovinával, Havasalfölddel), Bizánc nem fordul elő. 
Hunyadi javaslatát ezek szerint a béketárgyalások idején tehette, valószínűleg azok kezdeti szakaszában, amíg lehetőség látszott arra, hogy 
Bizáncot is belefoglalják a békébe. A görögöknek nyújtott magyar garancia jeleként az egyik kikötővárosba, amelyik a bizánci–török határon 
feküdt (azaz Mesembriába vagy Sélymbriába), Hunyadi katonáit helyezték volna el helyőrségként. Ez a megoldás korántsem lett volna példa 
nélküli: a megkötött békébe név szerint belefoglalták Kiliát;199 1453-ban és 1454-ben a városban magyar helyőrség volt.200 Az, hogy a 
folyamatban levő béketárgyalások során fordult Hunyadi javaslatával a császárhoz, érthetővé teszi Sphrantzés közlését, hogy a kérdést 
bizalmasan kezelték, s az udvarban is csupán ketten tudtak róla. 
Sphrantzés tudósítása Hunyadi javaslatáról tehát – ha megfelelő időbe állítjuk – jól beleillik a helyzetbe és semmi rendkívülit nem tartalmaz. 
A szerző minden egyes állítása igaz, legföljebb azt vethetjük a szemére, hogy elhallgatta az ajánlat időpontját, s ezzel azt a benyomást kelti 
az olvasóban, hogy Hunyadi e kérésével nem sokkal az ostrom kezdete előtt fordult a császárhoz, aki azután, már a török támadás 
megindulása után, teljesítette kérését. Ha érvelésem helyes, Hunyadi javaslata és a chrysobullon kiállítása között legkevesebb másfél év, 
valószínűleg azonban inkább három-négy év is eltelt. Más a helyzet Pusculóval. Mesembria nevének említése bizonyítja, hogy erről az 
ügyről volt valami értesülése. De vagy hiányos tájékozódásból vagy a görögök iránti ellenszenvből Hunyadi kezdeményezését 1452őszére 
helyezte. Így vált lehetővé számára, hogy ezzel az epizóddal is bizonyítsa a görögök megbízhatatlanságát (segítséget kérnek, de azután 
visszautasítják) és esztelen gőgjét (néhány hónappal a végső katasztrófa előtt kijelentik, hogy majd ők megvédik magukat). Egyébként – 
bizonyára akaratán kívül – Hunyadira sem vet jó fényt Pusculo ezzel a történettel. Lehet, hogy a nála előadott haditerv zseniális hadvezérre 
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vall – ha megvannak a végrehajtásához szükséges katonák és hajók. De megvoltak-e ezek 1452őszén? Ha pedig nem voltak meg, hogyan 
ígérhetett Hunyadi azonnali segítséget? 
Az eddigi megállapításokat figyelembe kell vennünk a török táborban megjelent magyar követség(ek)ről szóló forráshelyek magyarázatánál. 
Ami Dukas hírét illeti: nem lehet szó arról, hogy Hunyadi felmondta a szerződést, hogy szabad kezet kapjon a katonai fellépéshez a török 
ellen, minthogy Hunyadi nem is készült katonai fellépésre. Nem igaz az sem, hogy az a követség, amelyről Sphrantzés tudósít, hadat üzent a 
szultánnak. A hároméves béke ugyanis érvényben volt egészen lejártáig (de legalábbis 1554 nyaráig). Bizonyítja ezt, hogy Hunyadi III. 
Frigyeshez írt levelében a szultán 1454 nyári szerbiai hadjáratáról szólva így ír: sevus ille Mehmetbeg … violata fide sua paganissima 
ruptaque treuga et pace, quam cum ipso … pro parte regni et ducatus eiusdem domini regis Ladislai per terminum Hungarie Rascie 
feceramus.201 Vitéz János egyik levelében, melyet V. László nevében fogalmazott, ugyanerre az eseményre utalva így ír: accusantes coram 
Deo et hominibus violatas treugas et illorum crudelium paganorum infidam fidem.202 Ha a békeszerződést a magyarok Konstantinápoly 
ostromának idején felmondták volna, nem emlegethetnék a következő év nyarán a szultán szerződésszegését. 
A magyar követség(ek)nek célja más volt: nem előkészítette, csupán pótolni akarta a katonai beavatkozást. Mint láttuk, január közepén XI. 
Konstantin segélykérésére csupán általános frázisokkal tudták bíztatni a császárt. Úgy látszik, később mégis arra az elhatározásra jutottak, 
hogy legalább diplomáciai úton megpróbálják elhárítani a legrosszabbat. Mivel a törökkel érvényes békeszerződése volt az országnak (amely 
nem terjedt ki Konstantinápolyra), okot kellett találni a szerződés érvényének a kétségbevonására. Erre jó alkalmat adott a magyarországi 
hatalomváltás. Ez a háttere annak, amit Dukas ír Hunyadi követéről. Ugyanakkor fel kellett ajánlani a szultánnak, hogy Magyarország 
hajlandó továbbra is érvényesnek tekinteni a békét, ha a török felhagy Konstaninápoly ostromával. Erről az ajánlatról Sphrantzés tudósít, aki 
csak annyiban téved, hogy a magyar követelést az 1451-es békére alapozza. 
Ha ez az értelmezés helyes, akkor a két követség között szoros összefüggés van, annyira, hogy önmagában mindegyik értelmetlen. Éppen 
ezért felettébb különös lenne, ha a követséget mintegy másfél hónapnyi időköz választaná el egymástól. Sokkal valószínűbb, hogy a két 
üzenet, ti. Hunyadié és a királyé, időben egyszerre érkezett a szultánhoz, vagyis valójában egy követség volt, s abban Hunyadi képviselője, 
aki magával vitte a békeszerződés szultántól aláírt példányát és átadta Hunyadi üzenetét, valamint a királyé, aki közölte, hogy küldője 
hajlandó továbbra is érvényesnek tekinteni az egyezményt, ha a szultán felhagy az ostrommal. Szoros párhuzamot kínál ehhez egy 1444-es 
magyar követség, amely akkor Drinápolyba ment a szultánhoz, s megérkezéséről részletesen beszámolt az akkor épp ott tartózkodó itáliai 
kereskedő és humanista, Ciriaco d’Ancona. Leírja, hogy a követségben külön képviselője volt a királynak (I. Ulászlónak) és Hunyadinak, 
mindkét orator külön megbízólevelet és külön ajándékokat vitt, és külön-külön tárgyaltak a szultánnal.203 
Így nincs okunk azt feltételezni, hogy Hunyadi követe már az ostrom első hetében a török táborban volt. Dukas nem ad időrendi támpontot 
adatához, a modern kutatók talán azért gondoltak erre, mert Hunyadi követe tanácsot adott a török tüzéreknek, s úgy vélték, hogy ezt nyilván 
akkor adta, amikor az ágyúzás megkezdődött. A magyar követség, mint Sphrantzés közli, majdnem az ostrom utolsó hetében érkezett. 
Figyelembe véve az utazás idejét, elküldésükre akkor került sor, amikor Magyarországra ért az ostrom híre, valamikor április folyamán. 

* * * 

Ez az epizód a befejezése a magyar–bizánci kapcsolatok történetének. A magyarság az Európába való beilleszkedés után elfogadta Bizáncot 
mint a keleti kereszténység központját és mint vele szomszédos nagyhatalmat. Az a körülmény, hogy az ország a nyugati egyház része lett, s 
a középkori latin nyelvű műveltséget vette át, akkor is megakadályozta a beilleszkedést a bizánci világba, amikor erre a politikai kapcsolatok 
alkalmat adtak volna. Bizánc nagyhatalmi szerepének elvesztése után, a 14. század második felétől kezdve, Magyarország mint a délkelet-
európai térség vezető állama Bizánc helyébe lépett. Ennek a feladatnak a felismerése és tudatos vállalása jellemezte Hunyadi János 
politikáját. Az 1448-as rigómezei csatavesztés után azonban nem volt már lehetőség nagyszabású támadó hadjáratra. A végveszélybe került 
bizánciak azonban úgy érezték, hogy a keresztény Nyugat, s kiváltképp a magyarok, cserben hagyták őket akkor, amikor éppen a 
legnagyobb szükség lett volna a segítségükre. 
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Hungarobyzantina 

Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban c. Kandidátusi értekezés tézisei 

 

I. 

A magyar bizantinológia mintegy százéves története során mindig fontos feladatának tekintette a magyarságra vonatkozó bizánci tudósítások 
feltárását, összegyűjtését és értelmezését. E kutatások eredményeit foglalta össze a tudományág legjelentősebb hazai képviselője, Moravcsik 
Gyula 1934-ben megjelent A magyar történet bizánci forrásai c. munkájában*, majd élete végéig dolgozott a forráshelyek szövegét és 
fordítását is tartalmazó gyűjtemény összeállításán. Ennek elkészült része, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai, csupán halála után 
látott napvilágot.** 
Dolgozatom fordítva teszi fel a kérdést: azt vizsgálja, milyen tudósításokat találunk hazai írásos forrásainkban Bizáncra vonatkozólag. Ennek 
a vizsgálatnak a lehetőségei és eredményei sokkal szerényebbek, mint az előzőé, ez a két irodalom mennyiségi és minőségi különbségének 
szinte magától értetődő következménye. Mégsem felesleges vele foglalkozni; ha sikerül feltárni, hogyan alakult ki és változott a vizsgált 
időszakban a magyarországi szerzők Bizánc-képe, ez nem csak önmagában tanulságos eredmény, hanem egyben hátteret ad a politikai 
kapcsolatoknak, s kijelöli a bizánci műveltség hatásának határait is. 
Ez utóbbi szempont jelentőségét az adja, hogy azok a kísérletek, amelyek a bizantinológiai kutatások eredményeit művelődéstörténetünkben 
törekszenek felhasználni, véleményem szerint sok esetben megalapozatlan állításokhoz vezettek. A valóban kimutatható és egyes 
időszakokban szoros politikai kapcsolatok nyomán bizánci hatásokat tételeztek fel középkori kultúránk különféle területein. Különösen olyan 
mozzanatok esetében, amelyek szokatlanok, eltérnek a nyugati középkor sajátságaitól, ez tűnt a legegyszerűbb magyarázatnak. Ezen 
elméletek megbízhatóságát úgy ellenőrizhetjük, ha az általános történelmi feltételek tekintetbe vételén túl nem feledkezünk meg arról sem, 
milyen civilizációs különbség volt a két társadalom között (nem utolsósorban az írásbeliség és az irodalom területén). 
A vizsgálódás időbeli határai az államalapítástól 1453-ig terjednek. Igyekeztem a szövegek minél pontosabb értelmezésének segítségével a 
bennük rejlő információkat feltárni. E filológiainak nevezhető módszer mellett a felmerült vitás kérdések eldöntésénél alkalmaztam a 
forráskritikát, nyelvtörténeti, valamint írás-, ill. könyvtörténeti megfigyeléseket, esetenként megpróbálkoztam politikatörténeti 
megállapításokat is tenni. 

II. 

A dolgozat első fejezete a Szent István-i Intelmek egyik sokat vitatott részletéből indul ki, amelyben történetesen szerepel a Greci népnév. A 
közvetlen cél a szöveghely pontos értelmezése, de a vizsgálat során foglalkozni kell (mivel többen interpolációt tételeztek fel) a hely tágabb 
összefüggéseivel az Intelmekben. Az eddigi kutatás történeti célzást akart kiolvasni a görögöket emlegető mondatból; kortárs művek 
szóhasználata alapján azonban arra lehet következtetni, hogy a szerző egyházi viszonyokkal példálózik, s a keleti keresztényeket érti a 
szóban forgó népnéven. Az Intelmek szerzője egyformán érvényesnek tekinti a nyugati és a keleti keresztények „szokásait”; ez a nagy 
egyházszakadás századában korántsem magától értetődő magatartás. Ha idevesszük még Szent István nagyobb legendájának azt a részletét, 
amelyik arról tudósít, hogy a király Róma és Ravenna mellett Konstantinápolyban is alapított zarándokházat, akkor megállapíthatjuk, hogy 
legkorábbi irodalmunkban a görögség mint a keleti kereszténység képviselője jelenik meg, méghozzá a kor polemikus irodalmából ismert 
negatív minősítés nélkül. 
A második fejezet azt vizsgálja, miben hathatott Bizánc műveltsége születő középkori kultúránkra. Számos területen véltek felfedezni 
bizánci hatást. E kutatások összegzése még nem történt meg, talán korai is lenne erre törekedni, azonban rá kell mutatni arra, hogy bár a 
Bizánctól való átvétel lehetősége fennállt, amíg azt megbízható módszerességgel nem bizonyítjuk, nem szabad tudományos eredménynek 
tekinteni, s további következtetések alapjának használni. A fejezet második része az irodalmi átvétel lehetőségét és feltételeit vizsgálja, s arra 
a következtetésre jut, hogy közvetlen hatással nem számolhatunk. 
A magyar-bizánci kapcsolatok fontos emléke a királyi korona alsó, bizánci eredetű része. Mivel I. Gézától kezdve ezt használták 
koronázásra, bár maga a tárgy bizánci eredetű, a rajta lévő ábrázolások ikonográfiai mondanivalója elfogadható kellett hogy legyen a magyar 
udvarban. Ebben az összefüggésben vizsgálja I. Géza és az utána uralkodó királyok politikáját a harmadik fejezet. Tudjuk, hogy egészen 
Kálmán uralmának utolsó évéig, vagyis több mint negyven éven át, nem volt fegyveres összeütközés a két szomszédos hatalom között. A 
fejezetben azt igyekszem bizonyítani, hogy a magyar királyság külpolitikája ebben az időszakban tudatosan figyelembe vette a bizánci 
érdekeket, s lojális volt a birodalom iránt, s ez vonatkozik Szent László horvátországi terjeszkedésére éppúgy, mint Kálmán dalmáciai 
hódítására, melyekben a legtöbb történész Bizánc-ellenes lépéseket lát. 
A következő fejezet Anonymus Gestájával foglalkozik. Ennek két oka van. Egyrészt ez az egyetlen olyan mű középkori történetírásunkban, 
amelyik tükrözi Bizánc jelentőségét és tud a birodalom hatalmi igényeiről. A másik ok pedig az, hogy ezen túlmenően még az a nézet is 
fölmerült, hogy a szerző tudott görögül. Ez utóbbi állítás bizonyítékait sorra véve arra kell következtetni, hogy görög nyelvtudása nem 
bizonyítható s nem is valószínű. Ennek ellenére ismerte a birodalmi ideológiát, az államszervezet egyes intézményeit s a balkáni területek 
földrajzát. Tudósításai azonban nem felelnek meg annak az időnek, amelyikről ír, hanem saját korának viszonyait tükrözik. 
A zárófejezet Konstantinápoly 1453-as ostromának egy magyar vonatkozású epizódjával foglalkozik, amelyről két bizánci történetírónál és 
egy itáliai humanistánál is találunk tudósítást, a magyar forrásokban viszont nem. Az eseménytörténeti megállapításnál, hogy ti. 1453-ban 
Hunyadi János nem készült balkáni támadó hadjáratra Konstantinápoly fölmentése végett (amelyre a forráshelyek alapján következtettek), 
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érdekesebb az a megfigyelés, hogy mindegyik szerző úgy adja elő és értelmezi a szóban forgó eseményeket, hogy azzal (is) igazolja 
állásfoglalását a kor nagy vitakérdésében: kit terhel a felelősség azért, hogy Konstantinápoly a hitetlenek kezére került. 

III. Tézisek 

1. A középkori magyarországi művelődés történetének feltárásához a bizánci források felhasználása mellett szükség van a Bizáncra és 
általában a görögségre vonatkozó magyarországi tudósítások rendszeres számbavételére és módszeres feldolgozására. Ezek értékelésénél 
figyelembe kell venni a nemzetközi bizantinológia eredményeit. 
2. Legkorábbi hazai forrásainkban a görögség mint a keleti kereszténység képviselője jelenik meg. 
3. Az I. Géza trónralépte és Kálmán utolsó évei közti időszakban a magyar külpolitika messzemenően figyelembe vette a bizánci érdekeket. 
4. Középkori historiográfiánk általában nem tükrözi Bizánc valóságos jelentőségét a 11. és 12. században. Kivétel e tekintetben Anonymus, 
az ő Bizánc-képében a 12. század második felének viszonyai ismerhetők fel, de ezen a vonásokat visszavetíti a honfoglalás korába. 
5. A bizánci irodalom közvetlen hatásával az Árpád-korban nem számolhatunk; még az Anonymus görög tudására vonatkozó hipotézis is 
megalapozatlan. 
6. 1453-ban Hunyadi János nem készült hadjáratra az ostromlott Konstantinápoly felmentésére. 

IV. A dolgozat témaköréből készült publikációk 

Anonymus és az Excidium Troiae. ItK 75 (1971) 726–729. 
Ungarische Gesandte im türkischen Lager zur Zeit der Belagerung Konstantinopels. Acta Antiqua 23 (1975) 15–24. 
Vizantija, Turska i Ugarska u poslednjim godinama Carstva. ZRVI 18 (1978) 213–225. 
König Ladislaus und Byzanz. Homonoia 1 (1979) 73–96. 
Magyar-bizánci kapcsolatok Szent László és Kálmán uralkodásának idején. AUSzAH 75 (1983) 19–28. 
Pseudo-Dionysios Areopagita latin fordításának töredéke a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Mkszle 101 (1985) 133–137. 
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Konstantinos magyarokra vonatkozó tudósításainak forrásai204 

 
 

                                                                   

A magyarság korai történetéről tudósító források között különleges helyet foglal el Bíborbanszületett Konstantin császárnak a birodalom 
kormányzásáról szóló munkája, kiváltképp a magyarokkal foglalkozó három fejezet. Kutatók sora vizsgálta ezt a viszonylag rövid szöveget, 
de számos kérdés ma sem jutott elfogadott megoldáshoz. 
A De administrando imperio (= DAI) valamiképp végigkíséri ünnepeltünk pályáját. 1946-ban írt dolgozata a színes lovú népekről205 a 
császár munkájának a besenyőkről szóló részéhez kapcsolódik, s azóta is ismételten visszatér e témához; tavaly, vagyis éppen ötven évvel az 
említett dolgozat után jelent meg fontos tanulmánya e forrásról.206 
Ebben a munkájában Harmatta János felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket még el kell végezni ahhoz, „hogy a DAI tudósításait a korai 
magyarság története szempontjából teljes értékű forrásként hasznosítani tudjuk”. Az elvégzendő teendők között említi a DAI forrásainak a 
felderítését és a DAI és forrásai történeti beállítottságának tisztázását. Ezen feladatok megoldásához szeretne adalék lenni az, amit most 
elmondok. 
A magyarokról szóló 38–40. fejezetek forrásaként Deér József nagy hatású 1946-os dolgozata207 óta magyar szóbeli információkat tételez fel 
a hazai kutatás. Deér a 38. fejezetről úgy találja, hogy az a „legkevésbé praktikus” fejezete a munkának, ráadásul „bizánci vonatkozásai … 
egyáltalán nincsenek”; következésképpen „nem alapulhat … bizánci forrásokon, de még élő udvari hagyományon sem”. Csakugyan, azon 
régen (τό παλαιόν) történt dolgoknak, amelyekről a 38. caput szól (mint a magyarok korábbi szállásterületei, Lebédia és Etelköz, Levedi 
története, a kazár kagán és Levedi tárgyalása, s ennek nyomán Árpád fejedelemmé emelése), a munka keletkezésének idején, a 950-es 
években, a bizánci politika szempontjából semmi elvi vagy gyakorlati jelentőségük nem volt. 
Ennek belátása után nem volt nehéz megtalálni a császár magyar informátorait sem. A 40. caputban ezt olvassuk: „Tudni való, hogy Teveli 
meghalt, és az ő fia barátunk, Termacsu, aki a minap jött fel [ti. Konstantinápolyba] Bulcsúval”;208 ez a látogatás 948-ban történt. Maga a De 
administrando imperio írásának vagy inkább összeállításának az ideje az ötvenes évekre tehető; jogosnak tűnhet tehát az a feltételezés, hogy 
a néhány évvel korábban ott járt magyar előkelők beszámolóját örökítette meg a császár. Valóban, a szövegben találunk olyan részeket, 
amelyek egyértelműen a 10. század közepére utalnak, s tartalmilag is ezektől az informátoroktól erednek. Ilyen például a 40. c. végén álló 
ίστέον ότι-val bevezetett hat mondat, amely Árpád utódait sorolja fel, s köztük van az imént idézett, Termacsut említő szöveg is. 
De – visszatérve a 38. fejezetre – miért került ez a legkevésbé praktikus, s bizánci vonatkozás nélküli szöveg a császári munkába? Deér 
megelégedett azzal, hogy Konstantinos átvette a beszámolót informátorától, aki „nem időrendjére ügyelő tudákos krónikás, hanem a népi és 
dinasztikus hagyománynak a szó igazi értelmében vett ‘naiv’ elbeszélője volt”. A későbbi kutatók már megkíséreltek választ adni a miértre 
is, Deér hipotézisére (ti. hogy az informátor a 948 táján Konstantinápolyban járt előkelők egyike volt), újabb hipotézist építve. 
[284] Ezek a kutatók nem találták meggyőzőnek a magyar adatközlőre Deér minősítését a „naiv elbeszélő”-ről (s legyünk őszinték, a 38. 
fejezet szövege nem is vall ilyesmire). Már csak ezért is, a Deér utáni vizsgálatok a magyar törzsszövetségben a 10. század közepén fennállt 
vagy inkább kikövetkeztetett aktuális helyzetben kerestek magyarázatot a 38. fejezetben előadottakra. Az egyik elképzelés szerint Termacsu 
ezzel akarta igazolni Árpád legitimitását, mert császári vendéglátója – aki (e feltételezés szerint) tudott arról, hogy a magyaroknál megvolt a 
kettős királyság intézménye, sőt arról is, hogy a honfoglalás idején Kurszán volt a főuralkodó – tudakozódott a kündü felől, s Termacsu ezzel 
a hazug történettel válaszolt, amelyben előadta Levedi és Árpád történetét.209 Egy másik elképzelés szerint nem is Termacsu, hanem Bulcsu 
volt az elbeszélő, s a nagyhatalmú karchas, aki maga szerette volna elfoglalni a törzsszövetségben a főhatalmat, éppen nem igazolni, hanem 
leleplezni akarta az Árpádokat (azzal ti., hogy kazár csatlósok voltak).210 
Ezek a magyarázatok azonban legföljebb azt világítják meg, hogy miért adta elő Termacsu vagy Bulcsu ezt a történetet, azt azonban nem, 
hogy miért vette fel előadásukat a császár a DAI szövegébe. Miért érdekelte volna Konstantint akár Kurszán kündü sorsa, akár Árpád és 
utódai uralmának legitimitása, vagy az a történet, hogyan lett Árpád – a kazárok kegyéből – a törzsszövetség első fejedelme. Igazi 
legitimitását – bizánci szemszögből – egyedül és kizárólag az egyetlen keresztény birodalom főhatalmának elfogadása, s az ezzel kiérdemelt 
császári kegy adhatott; aki ezen kívül maradt, az bitorló volt, függetlenül attól, hogyan jutott hatalomra.  
Az az állítás, hogy mindaz, amit a 38. fejezetben olvashatunk, idejétmúlt, legföljebb régiségtani érdekességgel bíró anyag volt, és az egykorú 
hatalmi helyzet vagy a birodalmi külpolitika tekintetében semmi aktualitással nem rendelkezett, valóban igaz, ha a DAI keletkezésének 
idejét, vagyis a 952 körüli éveket tekintjük. Nem igaz azonban, ha azt az időszakot tekintjük, amikorra a hírek vonatkoznak; akkor, amikor a 
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magyarság önálló politikai-katonai egységként először tűnt fel a Fekete-tenger északnyugati partvidékén, a birodalom külpolitikai 
horizontján. 
A bíborbanszületett császár idején ezen a területen már a besenyők éltek. A birodalom északi szomszédai közül ez az a nép, amelyikkel a 
császár a legtöbbet foglalkozik. Hogy miért, azt is világosan megfogalmazza: „Ha a rómaiak császára a besenyőkkel békében van, sem az 
oroszok, sem a türkök nem tudnak fegyveres erővel rátörni a rómaiak birodalmára, de még nagy és mértéktelen követeléseket sem 
támaszthatnak pénzben és árucikkekben a rómaiakkal szemben a béke fejében, mert félnek e nép haderejétől, amelyet a császár ellenük 
fordíthat, mialatt ők a rómaiak ellen hadat viselnek. Mert a besenyők, amennyiben kötelezi őket a császár iránti barátságuk, és az ő levelei és 
ajándékai megnyerik őket, könnyen rátörhetnek mind az oroszok, mind a türkök földjére, asszonyaikat és gyermekeiket rabságba ejthetik, és 
földjüket végigzsákmányolhatják” (4. c.). A továbbiakban arra is rámutat a császár, hogy a besenyők felhasználhatók a bulgárok ellen is (5. 
c.). 
E fontosságuknak megfelelően nagy figyelmet szentelt a központi diplomácia a besenyőkkel való jó viszony ápolására, a folyamatos 
kapcsolattartásra: „Úgy vélem, hogy a rómaiak császárának mindig nagy előnye származik abból, hogy békés viszonyban áll a besenyők 
népével, baráti szerződéseket és egyezményeket köt vele, és évente követeket küld innen hozzájuk illő és e népnek megfelelő ajándékokkal 
és onnan kezeseket hoznak magukkal, vagyis túszokat és követet” (1,16–21). 
Szemmel látható, hogy 950 tájékán a birodalom ebben a térségben folytatott külpolitikájának sarkköve a besenyőkkel való jó viszony 
fenntartása. Ennek megfelelően szoros kapcsolatban állnak ezzel a néppel, s mint a DAI rájuk vonatkozó fejezeteiből kitűnik, a bizánci udvar 
ismerte szervezetüket, a törzsek nevét, szállásterületét stb. Mindezek az ismeretek, amelyeket a DAI rögzít, igen értékesek voltak mind a 
külpolitikai döntések meghozatalánál, mind a mindennapos diplomáciai érintkezés során. A besenyők e kitüntető figyelmet annak 
köszönhették, hogy a bizánciak felismerték, milyen érdek fűződik ahhoz, hogy e néppel a jó viszonyt ápolják. 
Azért foglalkoztam kissé hosszabban az iratnak a besenyőkre vonatkozó részeivel, mert – amint jól tudjuk, s amint maga a császár is 
ismételten megemlíti – az a terület, ahol Konstantin idején a besenyők éltek, a magyar törzsek szállásterülete volt. Éppen ezért joggal 
tételezhetjük föl, hogy amíg ott [285] laktak, a bizánci diplomácia velük is olyan kapcsolatokat igyekezett kialakítani, mint amilyeneket 
később a besenyőkkel tartott fenn. Azt persze nem tudjuk, hogy a magyarokhoz is évente mentek-e ajándékokkal császári megbízottak, hogy 
Konstantinápolyban magyar kezesek tartózkodtak-e a szerződések biztosítékaként, s hogy a többi érdekes részlet, amelyről Konstantin a 
besenyőkkel kapcsolatban beszámol, valóban ugyanúgy volt-e az etelközi magyarokkal is. Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy amikor a 
magyarság önálló etnikai-politikai képződményként megjelent ezen a Bizánc számára geopolitikai szempontból oly fontos területen, 
igyekeztek megfelelően tájékozódni róluk. A birodalom alapvető érdeke volt, hogy minél több és minél pontosabb hírt gyűjtsön róluk. 
Bizton állíthatjuk, mondtam, mert erre bizonyítékunk van: a DAI 38. fejezete. Mindaz ugyanis, ami 950 táján minden aktualitását elvesztett 
anyag lehetett, mintegy 100–120 évvel korábban a birodalom számára elsőrendűen fontos információ volt. A nép neve, szállásterülete, 
kapcsolata szomszédaival, s legkivált viszonya a regionális vezető hatalommal, a kazárokkal; erről szól ugyanis az egész Levedi-történet, s 
Árpád fejedelemmé emelése is.  
Ezek a fontos adatok valamiképpen írásba is foglaltattak, s az udvari irattárban fennmaradtak, s így kerültek azután VII. Konstantinnak a 
birodalom kormányzásáról szóló művébe. Az előzőekben elfogadtam Deérnek azt a megállapítását, hogy a 38. fejezet mondanivalója 950 
körül már minden időszerűség híján volt. Ha kétségbe vontam azt, hogy Konstantin fölvette munkájába a magyar előkelők állítólagos 
közlését, mert hogy annak Bizánc számára akkor már semmi jelentősége nem volt, akkor indokolnom kell, hogy miképp került bele ez az 
anyag mégis a munkába.  
Ez a kérdés a DAI sajátos jellegével függ össze. A könyv készültét széles körű irodalmi és irattári anyaggyűjtés előzte meg. Az így 
összegyűlt anyagot a császár vagy egy szerkesztő rendezte, felületesen „modernizálta” azzal, hogy a saját korára utaló megjegyzéseket szúrt 
bele, továbbá összekötő szövegekkel látta el, s helyenként Rómanos trónörököshöz intézett intelmekkel egészítette ki. A magyar fejezetek 
nagy része is ilyen összeállítás, csupán a 40. c. végén már említett hat rövid mondatról állíthatjuk bizonyosan, hogy a DAI keletkezésével 
egykorú, s a 948 táján Konstantinápolyban járt magyar előkel ők közlésén alapul. A 38. fejezet, ha következtetésem helyes, az ott elbeszélt 
eseményekkel egykorú feljegyzésen alapul. 

 



Pseudo-Dionysios Areopagita latin fordításának töredéke a Budapesti Egyetemi 
Könyvtárban211 

 
Az a 6. század elején élt görög szerző, aki a Szent Pál apostol által megtérített athéni Dionysios (Apostolok csel. 17, 34) neve alá rejtőzködve 
írta újplatónikus gondolatokkal átszőtt teológiai traktátusait, nemcsak misztikus gondolkodó volt, hanem misztifikátor is: írásának hitelét 
növelendő leveleket is írt Dionysios nevében Szent Pál kortársaihoz, például János apostolhoz. Pseudo-Dionysios Areopagita (így nevezzük 
a hamisítót) 4 traktátusból és 11 levélből álló irodalmi hagyatéka, az ún. corpus Dionysiacum rendkívüli tekintélynek számított és óriási 
hatást gyakorolt nemcsak a bizánci, hanem a latin középkor teológiájára is. Gondolatainak tagadhatatlan mélysége és részben talán a szöveg 
fennkölt homályossága mellett ebben nem kis szerepe volt a sikeres csalásnak is: a tanításokat feltételezett ősiségük hitelesítette. 
Ahhoz, hogy a mű a nyugati kereszténység világában is elterjedjen, latin fordításra volt szükség. Érdekes, hogy erre nem Rómában került 
sor, bár a pápai udvarban már a 7. században volt egy görög Dionysios-kézirat. 827-ben azután egy bizánci követség kereste fel a frank 
udvart, s más ajándékok között átnyújtott egy kéziratot is, éppen a görög corpus Dionysiacumot. Ebből gyors egymásutánban két fordítás is 
készült. A második, Johannes Scotus Eriugena munkája terjedt el: a középkor végéig ezt használták, s az utána készült újabb fordítások sem 
tudták kiszorítani.212 
A frank udvar szemében egy további történelmi misztifikáció növelte a mű becsét: az állítólagos szerzőt, az első századi apostol-tanítványt 
azonosították a párizsi Saint Denis apátság névadó alapítójával, Párizs 300 körül mártírhalált halt első püspökével, akit történetesen 
Dionysiusnak hívtak. 
Eriugena fordítása hamarosan eljutott Rómába is, a pápai udvar könyvtárosának és „görög szakértőjének”, Anastasius Bibliothecariusnak a 
kezébe. 875-ben kelt és Kopasz Károly frank királyhoz intézett levelében213 udvarias csodálkozásba rejti bírálatát a „barbár fordító”, ti. 
Eriugena teljesítményéről. Ebben a levélben tudósít arról is, hogy a nehéz szöveg értelmezésének a megkönnyítése végett latinra fordította 
azokat a scholionokat, amelyeket Maximus Confessor és Ióannés skythopolisi püspök írt hozzá. 
Eriugena fordításának egy rövid darabja, egy majdnem ép pergamen fólión, nemrég Budapesten került elő: az Egyetemi Könyvtár 
egyikősnyomtatványának a kötéséből bontották ki.214 A töredék közreadója a hazai könyvkultúra múltja szempontjából is jelentős 
következtetéseket fűz ehhez a lelethez. 
[134] Gondolatmenete a következő: Az a könyv, amelyből a töredéket kibontották, 1639-ben már kötött állapotban ajándékként került a 
pozsonyi jezsuita könyvtár birtokába. Ebből arra következtet, hogy a könyvet Pozsonyban is kötötték be. A pozsonyi könyvkötő nyilván egy 
tönkrement magyarországi kódexből vágta ki a kötéshez a pergamenlapot. Mivel a töredék írása észak-itáliai jellegű és a 11. század közepére 
datálható, a fentiekből az következik, hogy Pseudo-Dionysios műveinek latin fordítását tartalmazó kódex Magyarországra került valamikor 
az elkészülte után, és itt volt használatban egészen addig, amíg a roncsait a pozsonyi könyvkötő föl nem használta. 
Még messzebbmenő következtetések kapcsolódnak a töredéken a fordítás szövege mellett levő marginális glosszák egyikéhez. A fólió 
rektóján látható, „I” betűvel jelzett glossza a fordítás multificum et multiforme szavaihoz a következő megjegyzést fűzi: 
Quod hic grecus habet apiropyn et polyprosopon, et interpres multificum et multiforme transtulit, scholion vero multipedem et multorum 
vultuum significantius indicavit et notandum quid multipedes et multivultus et operire quedam significet. 
A glossza megfogalmazója tehát szóvá teszi, hogy a görög eredetiben található άπειρόπουν  és πολυπρόσωπον szavakat a fordító (vagyis 
Eriugena) multificum et multiforme szavakkal adta vissza, „a scholion” viszont helyesebben multipedem et multorum vultuum kifejezéssel.215 
A töredék kiadója a glossza írását is a 11. század közepére datálja, de egy másik kéznek tulajdonítja. Szerinte a glosszát már 
Magyarországon írta valaki a szöveg mellé. Ha elmélete igaz, akkor az új lelet nemcsak azt bizonyítja, hogy a középkorban volt 
Magyarországon egy latin Pseudo-Dionysios kódex, hanem közvetve még két további kézirat meglétét is bizonyítja, ti. az Anastasius-féle 
scholion-fordításét és a görög szövegét is, méghozzá már a 11. század közepén. 
Arra nézve, hogy ki lehetett a glossza szerzője, két jelöltje is van. Az egyik Gellért püspök, aki Deliberatio c. munkájában többször is idézi 
Pseudo-Dionysiosnak éppen azt a traktátusát, amelyikből a töredék származik. Mivel azonban Gellért görög nyelvtudását újabban kétségbe 
vonták216 (márpedig a glossza szerzője tudott görögül!), másik lehetőségként az egyik székesegyházi iskola magiszterét jelöli meg. Mivel az 
esztergomi érsekség értékeit a török elől részben Pozsonyba mentették, föltehető, hogy az a kódex, amelyből töredékünk származik, 
Esztergomból került Pozsonyba. Ezért a töredék kiadója az esztergomi székesegyházi iskola magiszterében sejti a glossza szerzőjét. 

                                                                    
211 Mkszle 101 (1985) 133–137. 
212 Kiadva: Migne, Patrologia Latina 122. k. 1029 skk. Kézirati variánsokat is föltüntető modern szövegkritikai kiadása 

még nincs. 
213 Kiadva: Migne Patrologia Latina 122. k. 1025 skk. 
214 Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis rec. L. Mezey. Budapest 1983. A töredék 

jelzete U. Fr. l. m. 9. Leírását lásd a 36–37. oldalon; a fragmentum recto oldalának fényképe a IX. táblán. 
215 A glossza szövegének átírását a Fragmenta két helyen is közli: a 36–37. oldalon és a IX. táblán. A két átírás több 

ponton eltér egymástól, egyik sem hibátlan. A hibákat a fénykép alapján javítottam. 
216 Silagi, G.: Untersuchungen zur “Deliberatio supra hymnum trium puerorum” des Gerhard von Csanád. München 

1967. 66–67, 71. 

  



Az ismertetett elmélet217 kétségtelenül hízelgő képet fest a 11. századi magyarországi műveltségről. Attól tartok azonban, hogy Pseudo-
Dionysios ezúttal is inkább csak egy történelmi legenda születésére adott alkalmat. 
Az első kérdés: bizonyos-e, hogy a töredéket Pozsonyban (vagy esetleg másutt, de Magyarországon) használták fel könyvkötésre? 
A töredéket egy Psalterium kötéséből bontották ki, melyet 1497-ben nyomtak Nürnbergben. A könyv későbbi sorsáról mindössze a benne 
található egyetlen bejegyzés tudósít: Ex dono Gen. Domini Joannis Kecskés Collegy Soc. Jesu Posoniensis Catalogo inscriptus [135] 1639. 
Mivel további nyolc olyan könyvben megtalálható ez a bejegyzés,218 melyekből latin kézirattöredékek kerültek elő, érdemes ezt a csoportot 
együtt szemügyre venni.219 
 
 

 Kiadás éve Szerző, cím Korábbi possessor 
1. 1480 előtt Strassburg Biblia Mossócy Z. 1567 
2. 1486 Nürnberg Vincentius Bellov.  

Speculum doctrinale 
Mossóczy „ex veteri Biblioteca 
Viennensi” 1567 

3. 1494 Köln Versor, Questiones 
(Aristotelés-komment.) 

Mossóczy 1565 

4. 1497 Nürnberg Psalterium  
5. 1514 Milano Priaras, Commentarium  

in spheram 
Frater Georgius de Ungaria 
Georgius Boynysi 
Mossóczy 1563 
Thomas Györffy 1602 

6. 1517 Bécs Pontanus, Meteorum  
7. 1550 Velence Anthologia Epigrammaton Andreas Kecskés et amici 

Viennae 1579 
8. 1560 Orationes Ciceronianae  
9. 1578 Velence Andreae, In sexti decretalium 

comment. 
 

 
Az 1., 2., 3. és 5. könyvben possessorként szereplő Mossóczy Zakariás ismert személy:220 egyházi méltóságviselő, jogtudós, s ami ezúttal 
még érdekes, könyvgyűjtő. Rövid élete során (1542–1587), közel ezer könyvet vásárolt össze. Könyveit végrendeletében sógorára, Kecskés 
Andrásra hagyta,221 aki a 7. könyvben tulajdonosként tűnik föl. A könyveket elajándékozó Kecskés János ennek az Andrásnak a fia volt.  
Mossóczy a táblázatunkban szereplő négy könyvét az 1560-as években vette. Új egy sem volt köztük: a legrégibbet kb. 90 évvel, de a 
legújabbat is 49 évvel azelőtt nyomtatták. Valószínű, hogy e könyveket a korábbi használóik már beköttették, s így kerültek Mossóczy 
birtokába. Ezért aligha kötötték Magyarországon a 2. számú könyvet (mely ex veteri Biblioteca Viennensi került hozzá). Az 5. könyv sem 
Magyarországon kapta a kötését: ennek első tulajdonosa magyar volt ugyan, de a könyv megszerzésekor nem élt Magyarországon, mert 
akkor nem nevezte volna magát frater Georgius de Ungarianak. 
Bizonyára a 7. könyv kötése sem készült Magyarországon. Ezt Andreas Kecskés et amici vásárolták Bécsben, bizonyára mint a bécsi 
egyetem diákjai. Vagy már kötötten vették a 29 évvel korábban kiadott könyvet, vagy maguk köttették be, nyilván ott helyben. A 6. könyvet 
Bécsben adták ki, kötésében latin kézirattöredék mellett cseh és olasz [136] nyelvű fragmentumok is voltak – a legvalószínűbb következtetés 
az, hogy Bécsben kötötték be.  
Összefoglalva: arra, hogy a 9 könyv közül akár egyet is Magyarországon kötöttek volna be, pozitív bizonyíték nincsen. Négy könyv esetében 
(2., 5., 6. és 7.) a bizonyítékok éppen ez ellen szólnak. 
A bennünket közvetlenül érdeklő, a táblázatban 4. sorszám alatt álló psalterium valószínűleg szintén Mossóczy könyve volt: az itt szereplő 
többi régi könyv is tőle került Kecskés János birtokába, ezen felül azt is tudjuk, hogy három psalterium is volt a hagyatékában. Életkorát 
figyelembe véve legkorábban az 1560-as években vehette az akkor már 65–70 éves könyvet. Itt is fölmerül, hogy az (ismeretlen) előző 
tulajdonos köttette be, már korábban. Ezzel persze nem jutottunk előbbre, hiszen az előző tulajdonos lehetett éppenséggel magyar is. Annyi 
azonban kiderült, hogy az az állítás, hogy a psalteriumunkat Magyarországon, sőt Pozsonyban222 kötötték be, legföljebb merész ötletnek 
nevezhető, amelyet sajnos nem lehet bizonyítani. 

                                                                    
217 A fragmentumok kiadója ezt az elméletét már két korábbi munkájában is kifejtette: Mezey L.: Egy új forrásterület 

feltárása. MTA I. Oszt. Közl. XXX (1978) 65-90; Mezey L.: Deákság és Európa. Budapest 1979. 119-121. 
218 Négy könyvben azonban az évszám nem 1639, hanem 1637. 
219 E kilenc könyvből 11 latin kézirattöredék került elő, ezek a publikációban (lásd 3. jegyzet) a következő 

sorszám alatt találhatók: 9, 40, 50, 56, 85, 109, 114, 190, 207, 260, 274. A könyvek címét és a possessor-bejegyzéseket 

a táblázatban az áttekinthetőség kedvéért rövidítettem; teljes szövegüket lásd a publikációban. 
220 Iványi B.: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Iuris keletkezése. Budapest 1926. passim. 
221 Iványi B. Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Iuris keletkezése. Budapest 1926. 93. oldalán a végrendeletnek a 

könyvekre vonatkozó része. Itt a végrendelkező azt is megemlíti, hogy nemrég is vásárolt könyveket Bécsben. 
222 A fragmentumok kiadója 1979-es könyvében (Mezey L.: Deákság és Európa. Budapest 1979.) ugyanilyen 

kategorikusan és ugyanígy minden meggyőző bizonyíték nélkül Nagyszombatot jelöli meg a Psalterium bekötésének 

helyeként. 

 



A Pseudo-Dionysios fragmentumhoz fűződő elmélet másik sarokpontját, az „I” glosszát és a vele kapcsolatos következtetéseket illetően már 
határozottabban fogalmazhatunk. 
A fragmentum kiadója szerint a lapszéli glosszákat a kódex egyik használója írta a szöveg mellé. Ennek már a töredék külső képe is 
ellentmond. Mint a leírásból kiderül, a pergament az írás előtt megvonalazták, mégpedig nemcsak a szövegnek, hanem a glosszáknak is. 
Piros tintával írt nagybetű utal a szövegben a lapszéli jegyzetre, amely előtt ugyancsak a megfelelő pirostintás betű látható. Végül feltűnően 
széles margót hagytak a szöveg mellett. Mindez arra figyelmeztet, hogy a szöveg és a marginálisok beírása egy munkafolyamat volt. 
Gyanút kell hogy ébresszen az „I” glossza szövege is. Mint Anastasius Bibliothecarius már hivatkozott leveléből tudjuk, éppen azért 
készítette el a görög scholionok fordítását, mert nem volt megelégedve Eriugena munkájával. Miközben a scholionokat fordította, 
természetesen észrevette Eriugena pontatlanságait. Levelében így ír erről: sane ubi a verbis interpretis scholia ipsa dissentire vidi, ut lector 
quid de apposita dictione interpres senserit, quid scholion insinuet, indifficulter agnoscat, et verba interpretis scholio inserui, et qualiter ea 
scholii compositor praetulerit, innui.223 Anastasius ugyanazzal a szóval utal Eriugenára (interpres) és a vele szembeállított másik 
értelmezésre (scholion), mint az „I” glossza. Nem inkább a pápai könyvtárosban kellene keresnünk ennek (és a többi marginális glosszának) 
a szerzőjét? 
Gyanúnk igazolását megnehezíti, hogy Anastasius scholion-fordítását még nem adták ki. Szerencsére H. F. Dondaine a pseudo-dionysiosi 
iratok szövegtörténetével foglalkozó monográfiájában egy párizsi kézirat (Paris, Bibl. Nat. lat. 1618, saec. 11) alapján közölt néhány 
érdekesebb glosszát. Ezek között olvashatjuk a budapesti töredék „I” glosszáját is!224 
Az a kézirat, amelyből Dondaine idéz, nem áll magában. További nyolc kódexet sorol fel, melyekben a közölt iratok sorrendje megegyezik, 
mind tartalmazza marginális glosszák formájában az Anastasius fordította scholionokat, valamint interlineáris glosszákat [137] is.225 A 
kilenc kézirat időben is közel esik egymáshoz: a legkorábbi a 10. században, a legkésőbbi a 12. században keletkezett. Ebben az időben ez 
volt a latin Dionysios-corpus korszerű formája. Az a kódex, amelyikből a budapesti töredék származik, az említett kilenc kézirat közeli 
rokona volt. 
A vizsgálódást így negatív eredménnyel kell zárnunk: a betűvel jelölt glosszákat bizonyosan nem Magyarországon írták a kéziratba, sőt 
annak is csekély a valószínűsége, hogy maga a kézirat valaha eljutott hazánkba. A görög nyelv ismeretének korai nyomai hazánkban, mint 
Szent István veszprémvölgyi oklevele és Cerbanus két fordítása a 12. századból, továbbra is elszigetelt emlékek maradnak. 

                                                                    
223 Migne Patrologia Latina 122. k. 1027. 
224 H. F. Dondaine: Le corpus Dionysien de l’Université de Paris au XIIIe

 siècle. Róma 1953. 54. A glossza az említett 

kézirat fol. 18 verzóján található. Szövege teljesen megegyezik a budapesti töredéken levő glosszáéval, csupán 

multipedem áll a budapesti kéziratban olvasható multipedes helyett. 
225 H. F. Dondiane Le corpus Dionysien de l’Université de Paris au XIIIe

 siècle. Róma 1953. 35. old. 4. jegyzet. 

  



Magyar–Bizánci kapcsolatok Szent László és Kálmán uralkodásának idején226 

Ha azt vizsgáljuk, milyen helyet foglalt el a középkori magyar állam fennállásának első évszázadában a korabeli Európa hatalmi viszonyai 
között, a forrásokban viszonylag sok információt találunk a szomszéd német-római birodalomhoz fűződő kapcsolatokról. Ugyanakkor az 
országnak délen hosszú közös határa volt egy másik, ugyancsak univerzalisztikus igényű s igen fejlett diplomáciával rendelkező 
nagyhatalommal, a bizánci császársággal; az ehhez fűződő viszonyról azonban igen kevés felvilágosítást találunk írott forrásainkban.  
A források nyújtotta adatok meghatározzák a történetírói feldolgozást is: a kutatók az ország külpolitikájával foglalkozva szinte kizárólag a 
nyugati kapcsolatokat elemzik.  
Így van ez Szent László uralkodásával is. A kutatások középpontjában az a kérdés áll, milyen álláspontot foglalt el a király a pápaság és a 
nyugati császárság között kitört viszályban.227 A Bizánchoz való viszony kérdése csak mintegy mellékesen, László horvátországi 
terjeszkedésével228 kapcsolatban merül fel. Magyarország előnyomulása egy olyan területre, amely a bizánci érdekszférához tartozott, 
általánosan elfogadott vélemény szerint a konstantinápolyi udvar felháborodását és a két állam közötti viszony tartós megromlását idézte elő. 
Másfelől Moravcsik Gyula arra a megállapításra jutott, hogy Magyarország és Bizánc kapcsolata a XI. században és a XII. század elején 
barátságos volt, sőt szövetségesei voltak egymásnak.229 Ebben az összefüggésben két eseménnyel foglalkozott részletesebben a kiváló 
kutató: a Dukas-korona elküldésével, melyet I. Géza kapott Bizáncból230 valamint Piroska-Eiréné és Ióannés Komnénos házasságával.231 Az 
egyik László uralkodása elé, a másik halála után esik. Véletlen epizódokról van-e szó, vagy tartós külpolitikai orientáció jelei? E kérdésre 
László uralkodásának vizsgálata adhat [20] választ. Ezért először azt próbáljuk tisztázni, sértett-e bizánci érdekeket a horvátországi 
terjeszkedés, s hogy az ezt követő események alátámasztják-e azt a föltételezést, hogy a két állam kapcsolata ellenségesre fordult. 
Befejezésképpen áttekintjük a bizánci-magyar viszony alakulását a László halálát követő évtizedekben. 
Hogy a horvát terület Bizánc érdekszférájához tartozott, kétségtelen. Sőt az első évezredben – bizonyos megszakításokkal – a birodalom 
része volt.232 Az sem vitatható, hogy ilyen területek esetében Bizánc sohasem mondott le jogigényéről. Bármennyire igazak is ezek a 
premisszák, nem elegendők ahhoz, hogy biztos következtetést vonjunk le belőlük arra vonatkozólag, milyen szemmel nézte a 
konstantinápolyi udvar László horvát hódítását. Mivel erre nézve közvetlen forrásaink nincsenek, csak az Adria-vidék konkrét hatalmi-
politikai helyzetének, valamint Bizánc ekkori katonai lehetőségeinek mérlegelése segíthet az adott helyzetben folytatott császári politika 
megértéséhez. 
A XI. század második felében a Balkán-félsziget északnyugati partvidékén a nemzetközi politika fontos erővonalai keresztezték egymást. 
Idáig nyúlt a bizánci birodalom északnyugati határtartománya, Dalmatia thema. Istria és Friaul viszont már a nyugati császárság alá tartozott. 
Igaz, a két császári udvar viszonya ebben az időszakban nem volt ellenséges; a nyolcvanas években még egyfajta együttműködésre is sor 
került Robert Guiscard ellen. Maga IV. Henrik egyre inkább belebonyolódott a birodalmán belüli hatalmi küzdelmekbe. Másfelől azonban 

                                                                    
226 AUSzAH 75 (1983) 19–27. 
227 A harmincas évek reprezentatív szintézisében: Hóman B.–Szekfű Gy.: Magyar történet I. Bp. é. n. [1928.1] 285, 

348–349. Ugyancsak az invesztitúra-harcban való állásfoglalás áll a központban egy újabb összefoglalásban: Elekes 

L.–Lederer E.–Székely Gy.: Magyarország története I. Bp. 1965.2 74. Nagyobb figyelmet fordít Bizáncra Györffy Gy.: 

A „lovagszent” uralkodása (1077–1095). Történelmi Szemle 20 (1977) 533–564. 
228 A kérdés, hogy László és utódai Horvátországot meghódították-e, vagy örökségként jutottak-e birtokába, miután a 

helyi uralkodóréteggel kompromisszumot kötöttek, az első világháború előtt heves vita tárgyát képezte a magyar és 

horvát történészek között. A vitában fölmerült államjogi megkülönböztetések azonban véleményem szerint az adott 

korra nézve irrelevánsak. Ha a továbbiakban az egyszerűség kedvéért a „hódítás” szót használom, ez nem kíván 

állásfoglalás lenni az említett vitában. 
229 Gy. Moravcsik: Les relations entre la Hongrie et Byzance a l’époque des croisades. Revue des Études Hongroises 8–

11 (1933) 302; megjelent még: Studia Byzantina. Bp. 1967. 315. 
230 Moravcsik Gy.: A magyar szent korona görög feliratai. EphK (1935) 113–162. 
231 Moravcsik Gy.: Szent László leánya és a bizánci Pantokratormonostor. A konstantinápolyi Magyar Tudományos 

Intézet közleményei 7–8. Bp.–Stamboul 1923. 
232 Constantinus Porphyrogenitus De administrando imperio c. 31. 

 



számolni kellett azzal a lehetőséggel, hogy a nyugati birodalom határ menti tartományurai a maguk erejéből megkísérlik a terjeszkedést 
Horvátország rovására.233 
A térség egyik legjelentősebb hatalmi tényezője Velence volt, de iure a bizánci birodalom egyik városa, valóságban azonban már teljesen 
önálló, csupán az a körülmény emlékeztetett az egykori függésre, hogy a dózse bizánci udvari címet viselt. A nyolcvanas évek normann 
háborújában Velence segítsége Bizánc számára döntő volt, s ezt a birodalomnak bőségesen meg kellett fizetnie azzal, hogy Velencének 
kereskedelmi kiváltságokat adott. A gazdag kereskedőváros célja az adriai hegemónia biztosítása volt: a XI. század során ismételten 
kísérletet tett arra, hogy a dalmát szigetekre és városokra kiterjessze uralmát.234 Mivel Bizánc a tengeren rászorult a velencei flotta 
segítségére, a nyílt konfrontációt nagyratörő szövetségesével kerülnie kellett. 
Egy további s Bizánc számára sokkal közvetlenebb fenyegetést jelentő tényező volt a dél-itáliai normannság. Tevékenységük nem 
korlátozódott az Adria déli részére, hanem föl-fölbukkantak Észak-Dalmáciában is. A veszélyt csak fokozta, hogy a Velence és olykor a 
horvátok által is szorongatott dalmát városok nem ellenséget, hanem szövetségest láttak a Dél-Itáliából érkező kalandorokban.235 
[21] Bizánc hatalmi helyzetének gyengeségét mutatja, hogy az északi dalmát városok közvetlen hátországában a horvátok függetleníteni 
tudták magukat a konstantinápolyi befolyás alól. 1075-ben Zvonimir Rómából, VII. Gergelyt ől kért és kapott koronát, s fölvette a rex 
Chroatiae atque Dalmatiae címet. Állama kiért az Adriáig. Jelentősebb dalmát tengerparti városokat vagy szigeteket nem foglalt el; ezek 
közül néhány időlegesen elismerte a horvát királyt uralkodójának, ám továbbra is a birodalomhoz tartozónak tekintették magukat, a bizánci 
császár legfőbb uralma alatt állóknak.236 
A tengerparton hosszan elnyúló Dalmatia thema nemcsak presztízsokokból volt fontos Konstantinápoly számára. Robert Guiscard merész 
vállalkozása világosan megmutatta, milyen halálos fenyegetés a birodalom számára, ha itt egy agresszív idegen hatalomnak sikerül 
befészkelnie magát. Másrészt Dalmácia jelentette Nyugat, vagyis Itália felé a közvetlen kapcsolat lehetőségét, s egyszersmind ez lehetett a 
legfontosabb támaszpont is, ha valaha sor kerülhetett az Itália visszahódítására vonatkozó, soha föl nem adott remények megvalósítására. 
Konstantinápolynak azonban nem voltak meg a megfelelő eszközei ahhoz, hogy közvetlen hatalmát egész Dalmáciában biztosítsa. A XI. 
században a tartomány felbomlik. A déli rész, Ragusa-Dubrovnik központtal, közvetlen bizánci uralom alatt maradt. A középső 
partszakaszon, ahol csak a kikötővárosok tartoztak a provinciához szárazföldi „hinterland” nélkül, ezek gyakorlatilag önállóvá váltak. 
Formálisan elismerték ugyan a császári hatalmat, amennyiben Iadera-Zadar (Zára) városi önkormányzatának feje, a prior, a tartomány 
kormányzójaként bizánci udvari címet viselt.237 Észak-Dalmáciában néhány sziget velencei uralom alá került. 
A dalmát tartomány hátországa horvát terület volt. Ha Bizánc meg akartaőrizni dalmáciai pozícióit, figyelemmel kellett kísérnie a 
horvátországi fejleményeket, kiváltképpen Zvonimir halála (1088) után. Itt a helyzet meglehetősen zavaros volt; későbbi forrás 
polgárháborúra emlékeztető állapotokról beszél.238 Ugyanerre utal az is, hogy egészen 1091-ig, vagyis László fölléptéig, nem akadt 
komolyan veendő jelölt a horvát trónra. 
Hogy mi volt a konstantinápolyi udvar politikája a horvát kérdésben, arra nézve – közvetlen források híján – csak következtethetünk. 
Közvetlen beavatkozásra nyilvánvalóan nem volt lehetőségük: ehhez hiányzott a katonai erő. A császárnak minden erejét össze kellett 
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233 Egy ilyen kísérletről – melyet Zvonimir magyar segítséggel hárított el – tudósít Chronici Hungarici compositio 

saeculi XIV. ed. A. Domanovszky (a továbbiakban: Chron.) c. 99. Scriptores rerum Hungaricarum I. Ed. E. 

Szentpétery. Budapestini 1937. (a továbbiakban: SRH) 363–364. Az összefüggésekre lásd N. Klaić: Povijest Hrvata u 

ranom srednjem vijeku. Zagreb 1971. 378–380. A krónikahelyet másképp értelmezi Györffy Gy.: Le relazioni 

bizantino- ungheresi e la Dalmazia all’inizio del secolo XII. AUSz Acta Antiqua et Archaeologica 23/1. Opuscula 

Byzantina VII/1 (1981) 70. 
234 Már 1000 körül megfigyelhető ez a törekvés II. Orseolo Péter dózse politikájában, erről: J. Ferluga: Vizantiska 

uprava u Dalmaciji. Beograd 1957. 91–93. A század hetvenes éveinek velencei politikáját fejezi ki az az okmány, 

melyben Split, Zára és Biográd városok eskü alatt fogadják meg a dózsénak, „senior”-uknak, hogy nullus nostrorum 

civium audeat adducere Normannos aut extraneos in Dalmatiam. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 

Slavoniae I. Red. M. Konstrenćić. Zagreb 1967. (a továbbiakban: CD) 138. 

 Comes Amicus, egy normann kalandor, 1074-ben egy közelebbről nem ismert „rex Croatiae”-t foglyul ejtett: CD 

136. Ez időben Rab sziget normann kézen van: N. Klaić: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb 1971. 383. 

Amikor Robert Guiscard megtámadta a bizánci birodalmat, Dubrovnik „és a dalmátok” az ő oldalán harcoltak: J. 

Ferluga: Vizantiska uprava u Dalmaciji. Beograd 1957.  123; N. Klaić: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. 

Zagreb 1971. 390. 
236 J. Ferluga: Vizantiska uprava u Dalmaciji. Beograd 1957. 123. 
237 Az utolsó adat 1069-ből. Abból, hogy a címet később nem használják, J. Ferluga: Vizantiska uprava u Dalmaciji. 

Beograd 1957. 103–104. arra következtet, hogy a császári udvar de facto elismerte a horvát uralmat Dalmácia e részén. 
238 Magna discordia inter omnes regni principes, később pedig innumerabiles rapine, predationes, cedes et omnium 

facinorum seminarium kifejezésekkel jellemzi az állapotokat Thomas archidiaconus. A. F. Gombos: Catalogus fontium 

historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium. Budapestini 1937–1938. 2224–2225. 

  



szednie, hogy a besenyők támadását visszaverje és hogy a szeldzsukok kisázsiai előrenyomulását megállítsa.239 Azzal is tisztában kellett 
lenniük, hogy minél tovább tart a bizonytalanság Horvátországban, annál nagyobb a veszélye annak, hogy egy harmadik erő beavatkozik. 
Ebben a helyzetben a birodalom elemi érdeke az volt, hogy olyan megoldást találjanak, amely egyfelől elejét veszi annak, hogy egy, a 
birodalom számára veszélyes rivális megvesse a lábát Horvátországban, [22] másfelől a legkisebb fenyegetést jelenti a dalmát tartomány 
számára. Ebben a helyzetben – miután közvetlen bizánci beavatkozásra nem volt lehetőség – a birodalom számára optimális megoldás a 
magyar terjeszkedés volt. Ezzel lehetetlenné vált, hogy Dalmácia hátországában egy tengeri erővel is rendelkező hatalom (például Velence 
vagy a normannok) megvesse a lábát, s a bizánci hatalom utolsó támaszpontjait az Adrián bekerítse. A kontinentális Magyarország, melynek 
politikája Bizánccal szemben I. Géza óta baráti vagy legalábbis lojális volt (erről lásd később), viszonylag a legkevésbé veszélyeztette a 
birodalom dalmáciai érdekeit. 
E meggondolások csupán az általános nemzetközi helyzetből levont következtetések. Annak megállapítását azonban lehetővé teszik, hogy az 
a – forrásokkal alá nem támasztható, mégis általánosan elfogadott – feltételezés, hogy a horvátországi terjeszkedés a bizánci érdekek flagráns 
megsértése volt és Bizánccal való ellenségeskedéshez vezetett,240 alaptalan. 
Bizánc ellenséges magatartásával magyarázzák a kunok betörését Magyarországra László horvátországi hadjárata idején. E felfogás szerint a 
konstantinápolyi udvar, hogy megakadályozza a horvát trón megszerzését, jó bizánci szokás szerint, egy szövetséges népet biztatott fel 
támadásra. 
A kun betörésről két forrás számol be. Thomas archidiaconus csak az eseményt említi, arról nem beszél, milyen okból került rá sor.241 A 
másik forrás a ChronicaHungarorum, mely mai formájában a XIV. században keletkezett, de e részében XII. századi előzményre megy 
vissza. Az itt olvasható beszámoló elég részletes, sok személy- és földrajzi nevet tartalmaz. Bizánci fölbujtásról ebben sem olvashatunk. Mi 
több, ez a forrás megnevezi a fölbujtókat: ezek azonban nem a bizánciak, hanem a „Ruteni”.242 
Ránk maradt Lászlónak egy levele Oderisius montecassinói apáthoz, amely a horvátországi hadjárat alatt vagy után keletkezett. Ennek egyik 
mondatából – vicinis enim iam agere poteris (sc. nobis), quia Sclavoniam iam fere totam acquisivi – Deér József egész Horvátország és 
Dalmácia meghódításának programját olvasta ki.243 Mivel Horvátországnak magának is voltak kisebb kikötői (például Biográd), ahonnan 
vízi úton Itália elérhető volt (másként aligha érthetjük a Monte Cassinóval való „szomszédságot”), Deér értelmezése nem meggyőző. Hogy a 
mondatban a Sclavonia szót használja, az éppen a király tartózkodóan óvatos megfogalmazására utal. Ez bizonyára horvátok lakta területet 
jelent, nem vonatkozhat azonban a dalmát városokra. Sógorának és a horvát trónon elődjének, Zvonimirnek, rex Chroatiae atque Dalmatiae 
címét László sem ebben a levélben, sem másutt nem használta; ez a körülmény is ellene mond egy egész Dalmáciára kiterjedő hódító 
tervnek. 
Egy másik levél is összefügg a bennünket érdeklő kérdéssel. Ez IV. Henrik neve alatt maradt ránk, címzettje dux Almus, László unokaöccse, 
akit Henrik egy korábbi [23] eseményre visszapillantva így dicsér: nam cum velles contra Graecos ire et cum dux Poloniae tuus et amicus et 
consanguineus auxilium tuum contra hostes suos peteret, propter nos sicut amicus fidelissimus remansisti.244 Álmos herceg László távozása 
után helytartóként Horvátországban maradt. A király halálakor valószínűleg már nem volt ott, s ezután minden erejét a bátyjával, Kálmánnal 
való viszálykodás kötötte le. Az idézett hely ezek szerint 1091 és 1095 közti időre vonatkozhatott. Az Álmosnak tulajdonított terv, hogy a 
„görögök” ellen vonul, azért különös, mert tudjuk, hogy a horvátországi ellenállást még korántsem sikerült Lászlónak és Álmosnak 

                                                                    
239 „A birodalom keleti határa a Bosporos volt és Drinápoly a nyugati” állítja erről az időről (némi túlzással) Anna 

Comnena, Alexias VI 11, 3 Ed. Reifferscheid. I. 214–215. A birodalom kritikus helyzetéről vö. A. A. Vasiliev: History 

of the Byzantine Empire II. Madison 1929. 22–23; G. Ostrogorsky: Geschichte des byzantinischen Staates. München 

19633. 296–297. 
240 A teljesség igénye nélkül: F. Šišić: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925. 610; Deér J.: A 

magyar-horvát államközösség kezdetei. Bp. 1931. 23; Hóman B.–SzekfűGy Magyar történet I. Bp. é. n. [1928.1] 347; J. 

Ferluga: Vizantiska uprava u Dalmaciji. Beograd 1957. 125; N. Klaić: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. 

Zagreb 1971.492; Györffy Gy.: Le relazioni bizantino- ungheresi e la Dalmazia all’inizio del secolo XII. AUSz Acta 

Antiqua et Archaeologica 23/1. Opuscula Byzantina VII/1 (1981) 72. 
241 A. F. Gombos. Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium. 

Budapestini 1937–1938. 2225. 
242 Chron. c. 138: Post hec autem rex gloriosus invasit Rusciam, eo quod Kuni per consilium eorum Hungariam 

intraverunt. Cumque vidissent se Ruteni male coartari … SRH I. 414. Ezt az adatot elfogadta és fölhasználta már Pauler 

Gy.: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I. Bp. 18992. 160. A kun támadás magyarázatában 

megegyezem Makk F. nézetével: Megjegyzések Kálmán külpolitikájához. AUSzAH 67 (1980) 22. 
243 Deér J.: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája. Kaposvár 1928. 85–86; uő: A magyar-

horvát államközösség kezdetei. Bp. 1931. 23. – A levél szövegét kiadta Fraknói V.: Szent László levele a 

montecassinói apáthoz. Bp. 1901; jobb szöveget ad CD 197–198. 
244 Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Band 

XII). Berlin 1963. 90; közölte még A. F. Gombos: Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex 

stirpe Arpad descendentium. Budapestini 1937–1938.  2270. 

 



megtörnie.245 Ez lenne az egyetlen forráshely, amely – egy végre nem hajtott tervről szólva – ellenséges viszonyt tételez fel Magyarország és 
Bizánc között. Ám a levél nem hiteles: mint az újabb kutatás kimutatta, további tizenegy, csak a Codex Udalriciban hagyományozott levéllel 
együtt a bambergi iskolában készült stílusgyakorlat.246 
Az eddigiek során azt igyekeztem bizonyítani: alaptalan az a feltételezés, hogy a horvát kérdés miatt Bizánc ésMagyarország ellenséges 
viszonyba került egymással. Hogy a két állam kapcsolatát szélesebb összefüggésben lássuk, érdemes kitérni röviden néhány korábbi és 
későbbi eseményre. 
1074-ben nyílt harc tört ki Salamon király és rokonai, Géza és László hercegek között. Salamon sógorához, IV. Henrikhez menekült, s az 
idősebbik herceg, Géza elfoglalta a trónt. Hogy a viszályban Bizánc Géza oldalán állt, azt magyarázza az, hogy Salamon a hetvenes évek 
elején kétszer betört bizánci területre, s átmenetileg Belgrádot is elfoglalta. Katonai segítséget aligha nyújthatott Bizánc Gézának (maga is 
nehéz helyzetben lévén), s ilyesmiről a források sem tudósítanak. Amit Géza kapott, az értékesebb volt ennél: koronát kapott a császári 
udvarból, ami a kor felfogása szerint a királyi hatalom legalitásának feltétele és szimbóluma volt.247 (Forrásaink erről sem tudósítanak, de 
maga a korona – mint a magyar királyi korona alsó része – ránk maradt.) A bizánci orientáció jele Géza házassága Theodóros Synadénos 
bizánci előkelő lányával is.21a 
[24] 1077-ben László nemcsak bátyja trónját, hanem politikáját is örökölte. Forrásaink nem beszélnek ugyan a konstantinápolyi udvarral 
való viszonyáról, érdemes azonban emlékeztetni arra, hogy meg sem kísérelte (Salamon korábbi támadásainak folytatásaképp) a Dunától 
délre a terjeszkedést Bizánc rovására, holott erre a bizánci trónküzdelmeket kísérő polgárháborúk (1078-ban és 1081-ben), s még inkább a 
birodalom szorongatott helyzete Robert Guiscard támadása idején (1081–1085) szinte kínálta a lehetőséget. 
1086-ban az elűzött Salamon egy kun sereghez csatlakozva betört bizánci területre.248 Ez az esemény is erősíthette az érdekközösség tudatát 
a magyar és bizánci udvarban. 
Ezek a megfigyeléseink a horvátországi hadjáratot megelőző időszakra vonatkoznak. A következő epizód 1096-ra esik, vagyis röviddel 
László halála után. Ebben az évben vonultak át Magyarországon az első kereszteshadjárat hadai. Albericus Aquinensisnál olvassuk azt a 
tudósítást, hogy amikor a Petrus Amiensis által vezetett sereg a Duna mentén dél felé haladt, egy Guz nevű magyar előkelő és dux Nichita 
Bulgarorum et preses civitatis Belegrave szövetkezett a keresztesek ellen. Petrus értesült a gonosz tervről. A keresztesek megrohanják és 
elfoglalják Guz várát, Malevillát, e hírre Nichita visszavonul Nišbe quousque accersito auxilio imperatoris Constantinopolitani sociis Petri 
resisteret et vindictam Hungarorum sumeret propter amicitiam et foedus, quod cum Guz comite et principe Maleville percussisset.249 
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SRH I. 182. 
246 Erről lásd a 18. jegyzetben idézett kiadás Bevezetését, ugyanott utalással a következő tanulmányra: F.-J. Schmale: 

Fiktionen im Codex Udalrici. Zeitschrift für bayerische Landesgeschischte 20 (1957) 437–474. 
247 A Dukas-korona létét kétségbe vonta Deér J.: Die Heilige Krone Ungarns. Graz–Wien–Köln 1966. 66–71. 

Technikai természetű megfigyelések nyomán arra következtetett, hogy csupán a zománcképek bizánci eredetűek, s 

eredetileg egy közelebbről meg nem határozható tárgyat díszítettek. Vele szemben meggyőző Vajay Sz.: Az Árpád-kor 

uralmi szimbolikája. Középkori kútfőink kritikus kérdései. Bp. 1974. 346–347. érvelése, hogy a zománclapok 

kozmikus képprogramja, vagyis az égi és a földi hierarchia párhuzamos ábrázolása csakis egy koronán foglalhatott 

helyet. Vajay Sz.: i. h. és Györffy Gy.: István király és műve. Bp. 1977. 356. egybehangzóan elfogadják, hogy Gézát a 

Dukas-koronával koronázták királlyá. 
21a Erről újabban R. Kerbl: Byzantinische Prinzessinnen in Ungarn zwischen 1050–1200 und ihr Einfluß auf das 

Arpadenkönigreich. Wien 1979. 1–57. A szerzőnek meggyőzően sikerült tisztáznia a házasság bizánci belpolitikai 

hátterét és kronológiáját. Nem tartom azonban valószínűnek azt a feltételezést, hogy a Dukas-korona bizánci lemezeit 

Géza már 1071-ben megkapta Konstantinápolyból (i. m. 46–51). Amint VII. Gergelynek Gézához intézett három 

leveléből (1074. márc. 17., 1075. márc. 23. és ápr. 14.) kitűnik, a herceg először a pápától várta királyi hatalmának 

elismerését; ha Géza uralmának legitimitását már 1071-től a bizánci ajándékban kifejezésre jutó elismerésre alapozta 

volna (Kerbl: i. m. 49), ez aligha maradhatott titokban a pápa előtt, s bizonyosan kihívta volna határozott tiltakozását. 

Sz. de Vajay: Byzantinische Prinzessinnen in Ungarn. Ungarn-Jahrbuch 10 (1979) 18. még korábbi időpontot javasol, 

szerinte 1067-ben küldték a koronát Gézának. Véleményem szerint Géza akkor kért koronát Bizáncból, amikor látta, 

hogy a pápa vonakodik királyi címének elismerésétől. 
248 Anna Comnena, Alexias VII 2. Ed. Reifferscheid. I. 227. 
249 A szöveget lásd A. F. Gombos Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad 

descendentium. Budapestini 1937–1938.  A tudósítást behatóan elemezte J. Kalić: Podaci Alberta Ahenskog o 

ungarsko-vizantijskim odnosima krajem XI veka. Zbornik filozofskog fakulteta X/1 (1968) 183–191. 

  



A szövegben található topográfiai utalások alapjánMalevilla kétségtelenül azonosítható Zimonnyal. Ez a Duna partján, néhány kilométerrel a 
Száva torkolatától északra fekvő vár az utolsó magyar erőd volt azon az északról délre vezető ősi hadiúton, mely a Duna jobb partján 
vezetett, s a Száván való átkelés után bizánci területre ért, melynek határát Belgrád vára őrizte. Az utóbbit jelöli szövegünkben Belegrava, s 
dux Nichita Bulgarorum természetesen a nagyrészt szláv lakosságú terület bizánci kormányzója. 
A két állam egymással szomszédos helyi méltóságviselőinek viszonyát Albericus amicitia et foedus kifejezéssel jellemzi. A veszély 
közeledtekor tanácskoznak egymással, és közös intézkedéseket terveznek. A keresztesek gyors akciója következtében a konkrét 
együttműködésre már nincs alkalom, de Nichita bosszúra készül a szövetségesét ért vereségért. 
Az idézett beszámolóból nem derül ki, hogy csak a helyi méltóságviselők együttműködéséről van-e szó, vagy emögött a két udvar 
megegyezése rejlik-e, amiről a keresztesek, akiktől Albericus értesüléseit szerezte, természetesen aligha tudhattak. J. Kalić-Mijušković az 
utóbbi lehetőséget tartja valószínűbbnek.250 Arra utal, hogy Nichita Nišben gyülekező seregében magyarok is voltak. Hivatkozhatunk ebben 
az összefüggésben még arra is, hogy Anna Komnéné szerint I. Alexios császár a keresztesek közeledésének hírére részletes utasításokat 
küldött a határvidéki parancsnokoknak.251 A magyar király is igyekezett a keresztesek rendezett átvonulását ellenőrizni.252 [25] Mindez azt 
valószínűsíti, hogy a Guz és Nichita együttműködése uralkodóik jóváhagyásával történt. De ha ez csak valószínűség is, annyi mindenképpen 
bizonyos, hogy a helyi méltóságviselők ilyen szoros együttműködése csak akkor lehetséges, ha az előző években a két állam viszonya békés 
és barátságos volt – s ezzel ismét a horvát hadjáratot követő években vagyunk. 
Fenti felfogással szemben egy nyugati és egy bizánci forrás híradására támaszkodva fölmerült az a nézet, hogy I. Alexios 1096/97-ben 
magyar támadástól féltette a bizánci területeket.253  A nyugati forrásban azt olvassuk: a bizánci császár azzal indokolta távolmaradását a 
kereszteshadjáratról, hogy a birodalmát fenyegető veszélyekre – többek között a magyarokra – hivatkozott.254 A bizánci forrás – Anna 
Komnéné – hivatkozott helye255 más összefüggésbe tartozik. Apja betegségét – lábfájását – említi jóval későbbi (kb. 1114-es!) események 
kapcsán. Ehhez hozzáteszi, hogy súlyos gondok is gyötörték a császárt a keresztesek miatt; ezek száma oly nagy volt, hogy ha az egész 
bizánci hadsereget összegyűjtötték volna, csak kis részét képezte volna a keresztesek tömegének. Ráadásul a bizánci sereg nagy része szét 
volt szórva: „egyesek a Szerbia és Dalmácia körüli völgyeket tartották szemmel, mások pedig a Duna menti tájakatőrizték a kunok és dákok 
támadásaitól.”256 A szövegösszefüggésből világos, hogy a szerző itt arról beszél, hogy a bizánci sereg nagy része határvédelmi feladatokat 
látott el; e csapatok mindig a határon állomásoztak, függetlenül attól, hogy adott pillanatban várható volt-e egy támadás vagy sem. A 
megfogalmazás általánossága miatt aligha jogos e híradást éppen 1096-ra vagy 1097-re vonatkoztatni, s a szövegrész elhelyezkedése a mű 
belső időrendjében sem javallja ezt. Vagyis: Anna Komnéné nem beszél egy 1096/97-es magyar támadás veszélyéről, tudósítása nem 
kapcsolható össze a nyugati forrás adatával. 
László utóda Kálmán volt a magyar trónon. Normann házasságát (1097) és a közép-dalmáciai városok elfoglalását (1105) több kutató 
Bizánc-ellenes politika jelének tekintette.257 Az após, I. Roger szicíliai gróf, valóban normann volt. Ám ellentétben fivérével, Robert 
Guiscard-ral, nem voltak balkáni aspirációi, s annak halála (1085) után ismételten összeütközésbe került unokaöccsével, Bohemonddal, a 
Bizánc-ellenes politika folytatójával.258 
Kálmán 1105-ben foglalta el Zadar (Zára), Split (Spalato) és Trogir (Trau) városokat; 1104-ben vagy 1105-ben dinasztikus házasságra került 
sor: Ióannés Komnénos trónörökös és a magyar uralkodóházból származó Piroska-Eiréné között. Mivel ilyen kapcsolat egy gondosan 
előkészített szövetség megpecsételésének tekinthető, joggal föltehetjük, hogy Konstantinápoly tudott Kálmán dalmáciai terveiről.259 
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[26] Föltehető persze a kérdés, hogyan szánhatta rá magát I. Alexios erre az engedményre. Mert ez az volt, méghozzá sokkal jelentősebb, 
mint Horvátország esetében. A bizánciak szemében a horvátok csupán a birodalom területén letelepített „barbárok” voltak, akik saját 
uralkodóik alatt éltek. Dalmácia viszont közvetlenül tartozott a birodalomhoz, lakói „római” polgárok voltak. Ha e tartomány egyes részei 
idegen uralom alá kerültek, ezt Bizánc mindig átmeneti, alapjában jogellenes helyzetnek tekintette, még akkor is, ha az adott pillanatban a 
császár nem tudott ellenintézkedéseket tenni, vagy arra kényszerült, hogy tiltakozás nélkül tudomásul vegye.260 
A magyarázatot ismét a nemzetközi helyzetben találhatjuk meg. Bohemond 1104-ben elhagyta Antiochiát és 1105 januárjában Itáliába 
érkezett.261 Terveit nem rejtette véka alá: nyíltan egy újabb kereszteshad fölállításán fáradozott, melynek első célja Konstantinápoly 
elfoglalása lett volna.262 A veszélyt Konstantinápoly számára csak fokozta, hogy a normann hódító ezúttal nem a dél-itáliai hercegség 
korlátozott erőire támaszkodott, mint apja, Robert Guiscard húsz évvel korábban, hanem egy széles nyugati koalíció fölállításán fáradozott. S 
a háborúban könnyen megismétlődhetett volna a dalmát városoknak a nyolcvanas években elkövetett „árulása”: az, hogy csatlakoznak a 
támadóhoz. A városok magyar megszállása ezt is megelőzte, s ugyanakkor megszilárdította a magyar király szövetségesi hűségét is.263 
Az adriai térség bonyolult viszonyaira jellemző, hogy Kálmán hódítása következében a nyugati császárság is veszélyeztetve látta érdekeit. 
Ekkehardus Uraugiensis krónikájában az 1108-as évhez följegyzi, hogy V. Henrik császár megtámadta Magyarországot, részben hogy 
támogassa a trónkövetelő Álmost, részben pedig azért, mert idem Colomannus fines regni nostri, scilicet in locis maritimis, invaserit.264 
A dalmát városok elfoglalása kihívás volt Velencével szemben is, hiszen ezek a századfordulón elismerték a dózse fönnhatóságát.265 
Mégsem hallunk velencei ellenintézkedésekről; a Bohemond elleni háborúban a város a bizánciak – és ezzel a magyarok – szövetségese volt. 
Bizonyára I. Alexios volt az, aki szövetségeseinek ellentétes érdekeit egyeztetni tudta; nem lebecsülendő diplomáciai teljesítmény, még 
akkor is, ha a velenceieknek látniuk kellett, hogy hajózásuk számára végzetes lehet, ha a normannoknak sikerül megvetniük a lábukat az 
otrantói szoros mindkét partján.  
A normann veszély elmúltával az érdekegyeztetés már nehezebb volt. Dandolo krónikája szerint a velenceiek 1112-ben bizánci segítséget 
kértek Dalmácia visszahódításához; a császár elvben egyetértett, de a közös akció elhalasztását javasolta.266 A magyar-velencei háború 
1115-ben tört ki. Hogy ekkor kapott-e Velence bizánci segítséget, nem tudjuk.267 Mindenesetre a magyar-bizánci viszony megromlott, s 
Kálmán utóda alatt már közvetlen konfrontációra is sor került. Ezzel azonban már új szakasz kezdődik a két állam kapcsolatában. 
[27] Ha fenti okfejtésünk helyes, akkor a magyar királyság külpolitikája egy viszonylag hosszú időszakaszon keresztül lojális és baráti volt 
Bizánc irányában. Ha ez így van, magyarázatot kíván az a tény, hogy e baráti viszonyról a történetírók nem beszélnek. A középkori 
historiográfiát elsősorban a háborús összeütközések érdekelték; e téren nem volt miről beszámolni (ellentétben a következő századdal, 
amelynek a háborúiról a bizánci írók sok információtőriztek meg, s még a magyar forrásokban is maradt némi emlékük). Egyébként is a 
birodalom külpolitikájában Magyarország másodrendű tényező volt. Feltűnőbb azonban a hazai elbeszélő források hallgatása: meg sem 
említik a Dukas-koronát, sem László, sem Kálmán bizánci kapcsolatairól nem szólnak. Csupán Piroska házasságát említik meg, de jellemző 
módon ezt is csak azzal a háborúval kapcsolatban, amely II. István alatt Magyarország és Bizánc között kitört.268 Ne feledjük azonban, hogy 
a ránk maradt szövegek többszöri átdolgozáson estek át, s mai alakjukat csak a XIV. században kapták. Ekkor már a latin egyház területén a 
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görögök nyakas szakadároknak számítottak. Csoda-e, ha a „szent királyok” hírére kényes írók a konstantinápolyi udvarral fönntartott jó 
viszonyról inkább hallgattak, még ha talán forrásaik tartalmazhattak is erre vonatkozó adatokat?269 
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Cerbanus és Maximus-fordítása270 

 
Hitvalló Szent Maximusnak, a bizánci egyháztörténet és a középkori görög egyházi irodalom egyik legjelentősebb alakjának271 Centuriae de 
caritate című művét már a középkorban lefordították latinra. A fordítást a kéziratokban ajánlólevél kíséri. Ebben megnevezi magát a fordító, 
Cerbanus, munkáját Dávid archimandrita celeberrimusnak, és az általa legeltetett szent nyájnak (sanctoque gregi quem pascitis) ajánlja. 
Megnevezi Dávid működésének helyét is: illud sancti Martini, cui praesidetis, collegium, s megemlíti, hogy a fordítás alapjául szolgáló 
könyvet a pásztói monasteriumban találta.  
A fordítás tehát két okból is Magyarországhoz kapcsolódik: az alapjául szolgáló görög kódex a pásztói bencés272 monostorban volt, 
feltehetően a fordítás is ott készült, s a munkát a fordító Dávid pannonhalmi apátnak (aki 1130 és 1151 között állt a monostor élén) és a 
pannonhalmi szerzeteseknek ajánlotta. 
Cerbanus Maximus-fordítása így a magyarországi művel ődéstörténet értékes emléke. Jelentősége azonban ennél tágabb, ha a középkori 
európai műveltség két nagy tartománya, a latin és a görög világ közti kapcsolatok egyik mozzanataként értékeljük. 
A Kr. u. első századokban a Földközi-tenger medencéjét egységes birodalomba foglaló imperium Romanum hatalmas területén 
Mezopotámiától az Atlanti-óceánig egységes civilizáció született, s ebben kétnyelvű irodalmi műveltség bontakozott ki, melynek hordozója 
[358] a birodalom hivatalos nyelve, a latin mellett a nagy múltú és a keleti területeken elterjedt görög nyelv volt. A középkor első 
századaiban, a birodalom összeomlása után, elvált egymástól Európa latint használó nyugati felének és a délkeleti területeken elhelyezkedő, 
görög nyelvű bizánci birodalomnak a sorsa. Az elválás egyre fokozódó elidegenedéssel járt, a közös hagyományok ellenére. Ennek a közös 
hagyománynak legfontosabb eleme a kereszténység volt, amely még a római birodalomban született, először görög nyelven indult hódító 
útjára, de már a 3–4. században latinul is megszólalt. Az egyház tudatában volt a közös örökségnek, az első keresztény századok 
hagyományának. A latin középkor számon tartotta, hogy a keresztény teológia görögül született meg. Ám ha az elismerés a sapientia 
Graecorum iránt – az egyházpolitikai, s később a dogmatikai ellentétek ellenére – változatlan volt is, a 6. század után – nem utolsósorban a 
nyelvi ismeretek hiánya miatt – alig készültek fordítások. 
A 9. században a frank uralkodói udvarban működő Johannes Scottus Eriugena fordításai, köztük a rendkívül gazdag utóéletű Pseudo-
Dionysiosi corpus fordítása, inkább csak kivételnek tekinthetők. Nyugat-Európának az ezredforduló után bekövetkezett gyors fejlődése, a 
skolasztika megszületése, az egyetemi mozgalom kibontakozása volt „a 12. századi reneszánsz”273 háttere, amikor megújult érdeklődéssel 
fordultak a görög forrásokhoz. Ennek a századnak volt gyermeke Szent Maximus fordítója is.  
Cerbanus fordítása önmagában is figyelemre méltó, mint egyik mozzanata annak a folyamatnak, melynek során a latin keresztény világ 
felfedezi magának és hasznosítja az görög keresztény gondolkodás eredményeit. Érdekes abból a szempontból is, hogy jól tanulmányozható 
rajta a középkori fordítási technika, a fordító munkájának nehézségei és buktatói. További jelentősége abban van, hogy a középkori 
Magyarországon készült, s így következtethetünk belőle az akkori hazai művelődési viszonyokra. 
A fordítást s annak magyar vonatkozásait J. Ghellinck fedezte fel,274 eredményeit alapos tanulmányában Zalán Menyhért építette tovább.275 
A negyvenes években Moravcsik egyik tanítványa publikálta a szöveget.276 Azóta csak egyetlen kutató, Boronkai Iván szentelt több 
tanulmányt is Cerbanusnak. Dolgozatai sok ponton, főképp nyelvi-filológiai kérdések tisztázásával jelentősen előbbre vitték a vizsgálatokat. 

Egy vagy két fordítás? 

A Maximus-fordítás két korai kódexében, közvetlenül Cerbanus munkája után egy másik görögből készült fordítás következik, Damaszkuszi 
Szent János Expositio fidei című fontos teológiai művéből egy részlet (45–52. c.), amelyik korábbi, mint Burgundiónak 1153–1154-ben 
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készült és az egész művet tolmácsoló munkája. Ghellinck nyomán már Zalán valószínűnek tartotta, hogy ezt is Cerbanus készítette, s érveket 
is keresett véleményének alátámasztására.277 Cerbanust tekintette Damaszkuszi Szent János fordítójának a fordítás szövegének kiadója, 
Szigeti L. Remig is: munkájának végén az eredményeket összegző fejezet címe: De Cerbano eiusque translatione.278 A legtöbb kutató, aki 
valamilyen összefüggésben említi a két 12. századi fordítást, „lehetséges” vagy „talán” megszorítással nevezi Cerbanust a Damaszkuszi 
Szent János-részlet fordítójának. A dolog természetéből következik, hogy határozott állítás e kérdésben nem lehetséges. Azt hiszem azonban, 
hogy a két fordítás nyelvi és fordítástechnikai összevetése, méghozzá nemcsak kiragadott példákkal, hanem az elérhető teljességre törekedve, 
megalapozottabbá teheti állásfoglalásunkat. Ez bizonyára fáradságos munka lesz, s elvégzéséhez ma már megvannak a feltételek. Ahhoz, 
hogy a fordító képességeit, tudását, nyelvhasználatát, munkája közben alkalmazott fogásait megismerjük, megbízható szöveggel kell 
rendelkeznünk mind a vizsgált fordítás, mind az eredeti tekintetében. Amikor a két fordítás szövegkiadása megjelent, 1940-ben, illetve 1944-
ben, Damaszkuszi Szent János munkája és Szent Maximusé is csak abban a formában volt hozzáférhető, ahogyan még az újkor elején, az 
akkori lehetőségek és igények szerint kiadták. Azóta mind a kettő megjelent modern szövegkritikai kiadásban.279 Az sem mellékes, hogy az 
utóbbi évtizedekben óriási léptekkel haladt előre a középkori latin szókincs feldolgozása, folyamatosan jelennek meg lexikográfiai munkák, 
köztük a két fordítás szókincsét is tekintetbe vevő magyarországi középlatin szótár.280 Mielőtt azonban a két fordítás tüzetes összevetésébe 
kezdünk, szükséges ezeket külön, önmagukban minél alaposabban vizsgálni. Ezért jelen dolgozat sem kíván állást foglalni abban, hogy a két 
fordítás egyazon személy munkája-e. Célkitűzésem szerényebb: megkísérlem összegezni és talán kissé elmélyíteni ismereteinket Cerbanus 
személyéről, azután pedig a Maximus-fordítás szövegének hagyományozását tisztázni, s megmutatni, hogy e vizsgálat eredményeképpen 
miképpen lehet az archetípust helyreállítani, sőt esetenként az archetípusban már meglévő szövegromlásokat javítani. 

A fordító 

Az ajánlólevélből ismerjük a fordítás elkészítőjének nevét. Tudjuk róla, hogy valami köze volt Pannonhalmához. Bizonyos azonban, hogy 
nem volt az apátság szerzetese, hiszen vendégként járt ott, többször is.281 
Nem mond ennek ellent az ajánlólevél első mondata sem: Cum nuper ab excellentia sanctitatis vestrae licentiatus Pastuchi, sicut 
praedixeram, monasterium adissem. [359] A licentiatus nem utal alárendeltségre, csupán arra a szokásra, hogy a vendég, különösen ha 
vendéglátója magasabb rangú nála, formálisan engedélyt kér a távozásra. Egy szerzetest elöljárója „küld” valahova; Cerbanus viszont 
„közölte” az apáttal, hogy hova készül (Pastuchi, sicut praedixeram, monasterium adissem). Az idézett mondat olyan értelmezése, hogy az 
apát a pásztói monostor felkeresésére adott engedélyt, azt feltételezi, hogy a pannonhalmi elöljáró valamiféle felügyeletet gyakorolt a 
pásztóiak felett. Semmi bizonyíték nincsen azonban arra, hogy Pannonhalma ilyen előjoggal rendelkezett volna akár a pásztói, akár 
valamelyik másik magyarországi monostor fölött, s ennek feltételezése nem is valószínű.  
Tekintettel a fordító teológiai tájékozottságára, valamint görög és latin nyelvi ismereteire Szigeti L. Remig egy magyarországi görög kolostor 
szerzetesének tekintette Cerbanust.282 Szigeti és Terebessy szövegkiadásairól írt recenziójában A. Pelzer amellett érvelt, hogy a fordítás 
készítője azonos azzal a Cerbanus nevű velencei klerikussal, akitől ránk maradt egy hagiográfiai munka, Szent Izidor ereklyéinek 
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translatiójáról.283 A két nézetet P. Sherwood úgy kapcsolta össze, hogy a fordító azonos a velencei klerikussal, aki élete második felében 
szerzetes lett és Magyarországon élt.284 Szigeti álláspontjához látszik visszatérni Mezey László utolsó monográfiájában.285 
Az említett hagiográfiai iratot egy velencei kéziratőrizte meg, abból tették közzé még a múlt században.286 A Translatio szerzője sokat 
beszél önmagáról, szinte azt is mondhatnánk, hogy ő a főszereplő, s a munkát hagiográfiai témája ellenére műfajilag inkább emlékiratnak 
lehetne minősíteni. Mindaz, amit megtudunk róla és a vele történtekről, fontos lehet annak eldöntésénél, hogy azonos-e SzentMaximus 
fordítójával.  
Szent Izidor ereklyéinek megszerzése és Velencébe szállítása egyik epizódja volt annak a hadjáratnak, amelyet a velencei flotta élén 
DomenicoMichiel dózse vezetett. A hajóhad 1122 nyarának végén indult útnak és csak 1125 nyarán értek vissza Velencébe. Az expedíció 
hivatalosan bejelentett célja a szorult helyzetben lévő szentföldi keresztes államok megsegítése volt, de a dózse felhasználta az alkalmat arra 
is, hogy Bizánc ellen fellépjen. A városállam és a császárság között ugyanis II. Komnénos János trónralépte (1118) után megromlott a 
viszony, mivel a császár vonakodott megerősíteni azokat a kiváltságokat, amelyeket a velenceiek még 1082-ben, a normann invázió idején a 
császár apjától, I. Komnénos Alexiostól segítségük fejében kicsikartak. Mindjárt az indulás után a velenceiek megpróbálták Korfut 
elfoglalni, a sziget bizánci helytartójának azonban sikerült ezt megakadályoznia. A hajóhad három hónapig tartó eredménytelen harcok után 
továbbindult. A következő év tavaszán már a szíriai partok közelében jártak, s az askaloni tengeri csatában megsemmisítő vereséget mértek 
az egyiptomi flottára. Ezután hosszú hónapokig tartó alkudozás és tárgyalás kezdődött a dózse és a közel-keleti keresztes államok vezetői 
között arról, melyik még muzulmán kézen lévő várost ostromolják meg, illetve milyen jogok és kiváltságok illetik meg a velenceieket az 
elfoglalandó városban. Végül a Tyrus elleni támadásban állapodtak meg. Az ostrom 1124 tavaszán kezdődött. A város bevétele (1124. július 
7.) után a velenceiek hamarosan hazafelé vették útjukat; ennek során megtámadták és elfoglalták Rhodost, majd néhány további szigetet. 
Ezek közé tartozott Chios is. 1124–1125 telét itt töltötték, itt volt Szent Izidor sírja, amelynek megtalálásáról és az ereklyék elszállításáról a 
Translatio részletesen tudósít. 1125 tavaszán a flotta azután folytatta útját Velencébe, s csak Dalmáciában szakította meg rövid időre, hogy 
kiűzze onnan a magyarokat, akik kihasználva a velencei erő távollétét, elfoglalták (vagy ha úgy tetszik, visszafoglalták) a tartomány északi 
részét. 
A hadjárat előzményeit és lefolyását dióhéjban előadja a Translatio (1–2. c.). A szerző saját magáról, akit harmadik személyben említ: 
quidam Venetiarum clericus Cerbanus nomine et cognomine, a 3. fejezetben kezd beszélni. Elmondja, hogy az askaloni csata és az azt 
követő tárgyalások idején (vagyis 1123. május 30. után) Konstantinápolyban tartózkodott, mert rövid ideig tartó dolga volt (paulisper 
occupatus) a császári udvarban, ahol már korábban is időzött valameddig (aliquantum commoratus) I. Alexios Komnénos (1081–1118) 
idején. Amikor azonban távozni akart, nem kapta meg a császár engedélyét. Ezért szökésre szánta rá magát. Ám Ikaria szigetén véletlenül 
találkozott Kréta bizánci kormányzójával (dux Cretae), aki régebbről ismerte (velut quondam ei notus), s mivel a szökevénynek persze nem 
volt „elbocsájtó levele” (dimissoriae), a kormányzó visszavitte Konstantinápolyba. Másodjára azonban sikerült elmenekülnie, s Rhodoson 
csatlakozott az éppen hazafelé igyekvő velencei hajóhadhoz (3–6. c.). 
Érdemes felfigyelnünk arra, hogy a történet szerzője nem csupán járt Konstantinápolyban, két ízben is, hanem mindkét alkalommal a 
császári udvarban volt dolga, távozási engedélyt a császártól kellett kérnie. Az sem mellékes, hogy a birodalom egy magas rangú helytartója 
ismerte föl első szökésekor. Arról, hogy mi dolga volt a császári udvarban, a beszámoló sajnos hallgat. A legvalószínűbb magyarázat az, 
hogy valamilyen hivatalos ügyben járt el, akár a városállam, akár egy velencei kereskedő-vállalkozó megbízásából. Követnek azért nem 
nevezném, ehhez nem volt meg a társadalmi rangja (s talán ő maga sem hallgatta volna el), inkább alkalmi megbízottnak, afféle futárnak 
gondolhatjuk. 1122–23-ban, a korfui események ellenére, nincsen formális hadiállapot Velence és Bizánc között, ezért nem kell 
megütköznünk [360] azon, hogy egy velencei polgár, akár hivatalos, akár magánmegbízásból, a császári udvarba utazik. Az a körülmény 
egyébként, hogy a Translatio szerzője nem tartozott a velencei vezető réteghez, az elbeszélés más részleteiből is kiderül. Második szökése 
után Rhodoson csatlakozik az éppen hazatérőben lévő velencei hajókhoz. Arról azonban nem beszél, hogy ekkor a dózséval találkozott 
volna, hogy az egyáltalán tudomást szerzett róla. Az ereklye megszerzésének tervét az őt szállító hajó papjával, nauclerusával (tulajdonos? 
kormányos?) és aliis quibusdam nobilibus, vicinis suis beszélte meg (6. c.); a kivitelezés az ő magánvállalkozásuk, amit titokban is akarnak 
tartani. Amikor a dolog kiderül, a dózse felháborodik (mert maga akarta a sublatiót végrehajtani), s felségsértéssel vádolja az elkövetőket. 
Csak az előkelők kérlelésére megbékülve (precibus placatus majorum) bocsájt meg aztán az elkövetőknek (9. c.). 
Az iratból az is kiderül, hogy a szerző tudott görögül. Megemlíti, hogy második szökése után Chrysopolisban szicíliainak adta ki magát és 
egy görög hajóra szállt (4. c.), s a hajón egy görög szerzetessel beszélgetett (5. c.). Még fontosabb ennél, amit a munka prologusában 
olvasunk. Ez valójában nemcsak a Translatióhoz készült, hanem egyben egy Szent Izidormartyriumhoz is (ennek azonban a Translatio 
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kiadója nem lelt nyomára). Nos, a martyrium – legalábbis részben – görögből készült fordítás volt, mivel az író azért fohászkodik, hogy úgy 
fordítsa le (ita de graeco in latinum transferam), hogy ne térjen el attól, amit olvasott (ab eo quod legi). A szenvedéstörténetbe, írja, felvett 
olyan csodákat is, amelyeket csak latin iratban olvasott (in latino solum legi); ezeket felsorolva kijelenti, hogy a többit görögül olvasta (in 
graeco vero legens reperi), kivéve egyet, amelyet a szent templomának a falán lefestve látott. A velencei klerikus tehát mind szóban, mind 
írott formában uralta a görög nyelvet, s fordított is görögből latinra.  
Kronológiai akadálya sincs annak, hogy a hagiográfiai irat és a Maximus-fordítás készítőjét egy személynek tekintsük. A Translatio, mint 
láttuk, 1122–1125 közti eseményekről számol be, melyekben a szerző maga is részt vett. A fordítás ez után, 1130 és 1151 között készült.  
A Translatio kiadója azonban úgy véli, hogy a szerző a vállalkozás után hamarosan elhunyt (abban a járványban, amely a velenceiek között 
kitört, s amelyet a Translatio a 15. caputban meg is említ).287 Állítását azzal támasztja alá, hogy a prologusban említett Izidor-passio nem 
készült el, s a Translatio befejezetlennek hat. Egyik érve sem meggyőző. A munkák elveszhettek, de az is lehet, hogy más okból nem 
készültek el. Azt pedig, hogy a Translatio befejezetlen lenne, nehéz belátni. A 14. caput végén a hajóhad visszaérkezik Velencébe. A 15. 
(utolsó) caput azzal a bejelentéssel kezdődik, hogy miután nem akar az olvasók terhére lenni hosszadalmas előadással, röviden elmondja 
még a szent egyik jeles csodáját, s rövid záradékkal befejezi munkáját (compendiosa sermonem clausula terminabo). A caput pontosan meg 
is felel ennek a programnak. A velencei Cerbanus hagiográfiai munkájának tanulmányozása arról győzhet meg bennünket, hogy azonosítása 
a Maximus-fordítás készítőjével minden jel szerint indokolt.  
Ha pedig helytálló sejtésünk arra vonatkozóan, hogy mit keresett 1123-ban és már előzőleg is egy alkalommal a konstantinápolyi udvarban, 
akkor jogosan gondolhatunk arra, hogy hasonló feladatokat látott el később is. Ez mindjárt magyarázat is lehet ismételt pannonhalmi 
látogatására. Hogy e feladatainak végzése közben fordításra is futotta idejéből, azon nem kell csodálkoznunk. A középkorban a követjárás 
hosszadalmas foglalkozás volt. Az udvarnak nem volt állandó székhelye, a király és környezete állandóan úton volt. Meg kellett találniőket 
vagy alkalmas helyen bevárni. Ha pedig az uralkodó vadászott vagy külországban hadakozott, vagy éppen nem tartotta sürgősnek vagy 
célszerűnek a küldött fogadását, az várakozhatott, gyakran heteket, sőt hónapokat, s azzal üthette agyon idejét, amivel tudta. Cerbanusnak 
már ifjabb korában is voltak irodalmi ambíciói. A Translatióban nemcsak az Izidor-martyriumot említi, mint (készülő?) munkáját, hanem azt 
is elárulja, hogy a hadjárat előzményeiről már írt egy két könyvből álló hexameteres költeményt, magáról a hadjáratról és a velenceiek 
Dalmáciában végrehajtott bátor és sikeres tetteiről (nyilván a velencei–magyar háborúról) egy másik munkában még részletesebben is fog 
írni.  
Az Izidor-passio és a költemény, úgy látszik, elveszett, hogy a tervezett történeti munkát egyáltalán megírta-e, nem tudjuk. Ha valóban ő 
volt a Maximus-fordító, akkor arra gondolhatunk, hogy a harmincas-negyvenes években több ízben Magyarországra küldtékőt. Utazásai 
során kerülhetett sor pannonhalmi látogatásaira, s az ott élvezett vendéglátásért rótta le háláját azzal, hogy a Pásztón talált görög kódexből 
lefordította és vendéglátóinak ajánlotta Maximus munkájának latin fordítását. 

A fordítás 

A fordítás minőségéről, a fordító teljesítményéről a vélemények eltérnek. Mint Terebessy rámutatott, Ghellinck, Zalán és Szigeti nagy 
elismeréssel nyilatkozott erről, ő maga azonban megjegyzi, hogy a görög és latin szöveg tüzetes egybevetésénél számos és nem is csekély 
eltérés mutatkozik.288 Ha majd előkerül az a görög kézirat, amelyből Cerbanus fordítását készítette, akkor majd jobban és pontosabban 
megítélhetjük a fordító szorgalmát és tudását, jegyzi meg Terebessy.  
[361] Ez a kézirat persze nem került elő, s aligha fog előkerülni. Mégis, ma már többet tudunk az alapul vett szövegről, mint 1944-ben. Ő 
ugyanis a fordítást a Patrologia Graeca sorozatban közzétett görög szöveggel vetette egybe, amely Combefis 1675-ös párizsi kiadásának 
újranyomata volt. 1963 óta viszont rendelkezésünkre áll a szeretetről szóló maximusi munka új kritikai kiadása.289 A kiadó a munkának 
több, mint 140 kéziratát találta meg. Kiadásához 10 kézirat teljes kollacionálását végezte el, további 29 kézirat olvasatait 69 locus 
vonatkozásában vette figyelembe; ezen helyeknél közli a Cerbanus-fordítás megfelelőit is, egy általa felfedezett erlangeni kézirat és 
Terebessy szövege alapján. 
Amint sok példányban fennmaradt munkák hagyományozásánál általában megfigyelhető, ebben az [362] esetben is igen korán 
elkezdődhetett a kéziratok kontaminációja. A kiadó igyekszik ugyan a kódexeket csoportokba osztani, de stemma felállításától eltekint. A 
szöveghagyomány egyik ága, az a-val jelzett, egy korábbi recenzió szövegétőrzi. A feldolgozott kéziratok közül tizenegyet sorol ide, s 
ezeket három szorosabban összetartozó csoportba osztja. A többi kézirat képviseli a b recenziót, amelyik valamivel későbbi.  
Cerbanus fordításáról a görög eredeti szövegének kiadója megállapítja, hogy az a görög szöveg, amelyből a fordítás készült, sok ponton 
mutat egyezést a régebbi recenzióval, de összességében a későbbihez tartozik.290 Ehhez még annyit tehetünk hozzá, hogy az a recenzión 
belül a legtöbb egyezés azzal a két kézirattal mutatkozik, amelyik a kiadó szerint annak második csoportját alkotja. 
[363] Az új szövegkiadás segítségével pontosabban felmérhető a fordító munkája, mert nagyobb biztonsággal különíthetőek el a fordító 
figyelmetlenségéből vagy félreértéséből elkövetett tévedései azoktól a helyektől, ahol fordítása pontos, csak nem azt a szöveget adja vissza, 
amelyet Maximus alkotott, de megoldásának megtalálható magyarázata a görög szöveghagyományban kimutatható variánsok között. 
A fordításnak a göröggel való egybevetését megkönnyíti az a sajátos, sok középkori latin fordítónál megfigyelhető fordítási technika, melyet 
Jeromos nyomán291 de verbo ad verbum módszernek nevezhetünk.292 Az eredeti minden egyes szavának megfelel a fordításban egy 

                                                                    
287 Uo. 321, d jegyzetében és a 334, a jegyzetében 
288 Terebessy Magyar-görög tanulmányok 25. Budapest 1944. 69. Ezeket kiadásának 69–86. oldalán külön össze is 

gyűjtötte, s négy csoportba osztotta: Desunt de textu translationis; Non inveniuntur in textu Graeco; Translator non 

intellexit textum Graecum; Partes translationis, in quibus verba non perfecte concordant cum Graecis. 
289 Ceresa-Gastaldo Massimo Confessore, Capitoli sulla carità, editi criticamente con introduzione, versione e note da 

A. Ceresa-Gastaldo. Roma 1963. 
290 A tekintetbe vett kéziratok felsorolása a kiadásban (9. jegyz.): 31–42; az erlangeni kézirat: 42; a két recenzió: 43; a 

Cerbanus által használt görög szövegről: 43–44. 
291 Hieronymus: epistula 57. CSEL, 54. Wien – Leipzig 1910, 503–526. 

 



lehetőleg azonos szófajú szó, úgy, hogy közben még a szavak sorrendje se változzék. Szóösszetételt persze lehet két (olykor három) szóval 
[364] visszaadni, ilyen Cerbanusnál például κενοδοξία vana gloria; άµύητοι (4, 97, 3) secretis non admissi. 
A görögből való fordításnak külön nehézsége a participiumos kifejezések visszaadása, valamint a görög névelő sajátos szintaktikai szerepe 
(mint a melléknév vagy az infinitivus főnevesítése vagy az, hogy a közte és a hozzá tartozó főnév közt álló minden kifejezést a főnév 
jelzőjévé tesz). Cerbanus a participiumokat többnyire vonatkozói névmás + személyragozott igével fordítja, például (τόν άδελφόν) 
λυπούµεον κατά σον: 1, 53, 2 (fratrem) qui contra te contristatur. A névelői funkciók fordítására nincsen egységes eljárása, gyakran egyszer 
űen nem veszi figyelembe a névelőt. 
Maga a de verbo ad verbum eljárás szükségképpen nélkülözi a célnyelv sajátos kifejezési eszközeit, s mesterkélten hat, az eredeti ismerete 
nélkül olykor alig vagy nehezen értelmezhető. Ha Cerbanus nyelvi ismereteit és munkájának eredményét minősítjük, nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy egy fordítói hagyomány örököse és folytatója, képességei és hiányosságai csak ezen belül értékelhetők. 

A fordítás szöveghagyománya 

Cerbanus munkájának megalapozott megítéléséhez fontos lépés a fordítás szöveghagyományának vizsgálata is, vagyis annak a kérdésnek 
tisztázása, mennyire híven tükrözik a ránk maradt másolatok a fordító munkáját, s hogy lehetséges-e, s ha igen, milyen módszerekkel, a 
másolatok közösősének, az archetípusnak, s esetleg azon túl, a fordító által alkotott szövegnek a rekonstruálása. ZalánMenyhért hat ausztriai 
kódexben talált rá a Maximus-fordítás szövegére. Megállapítása szerint ezek közül kettő, az admonti (A) és a reuni (R) áll a legközelebb az 
archetípushoz.293 Ezt elfogadva, Terebessy, a fordítás szövegének kiadója csupán ezen két kézirat olvasatait vette figyelembe.294 
Az ismert kéziratok száma azóta tizenkettőre emelkedett.295 Az újabban felfedezettek közül azonban csak kettőnek ismerjük néhány, illetve 
valamennyi variánsa olvasatát. Az egyik a már említett erlangeni: Universitätsbibliothek Erlangen, Erlang. lat. 242 (83) (e). E kódexből A. 
Ceresa-Gastaldo Maximus görög szövegéhez adott apparatus criticusában azőt érdeklő 69 helyhez közli a kézirati olvasatot, a Terebessy 
által megállapított szöveggel együtt. A másik egy müncheni kézirat: cod. Monacensis 2550 (M), amelyet Boronkai Iván fedezett fel.296 
Boronkai világosan felismerte e kézirat jelentőségét, s cikkében teljes kollációt tett közzé. Ezek a kézirati variánsok, mutat rá Boronkai, azt 
bizonyítják, hogy Cerbanus fordítása az eddigi feltételezésekkel ellentétben sokkal pontosabban adta vissza az eredetit, méghozzá az 
eredetinek azt a formáját, ahogyan ma ismerjük.297 
Az M-et Boronkai szerint ugyanarról a példányról másolták, amelyről A és R közösősét (amely nem maradt ránk). Ezzel elfogadja 
ZalánMenyhért álláspontját a két utóbbi kézirat kapcsolatáról, s erre hivatkozik is dolgozatában.298 Terebessy nem nyilatkozik ugyan 
kiadásában erről a kérdésről, de szövegalakítása és apparatus criticusa egyértelműen bizonyítja, hogy ő is elfogadta Zalán állítását.299 

                                                                                                                                                                                                                                 
292 E módszer igazolását elméletileg is kifejtette egy másik 12. századi fordító, Burgundio (aki többek között 

lefordította Damaszkuszi Szent Jánosnak azt a munkáját, amelyből egy részlet fordítását Cerbanusnak tulajdonítanak; a 

verbum de verbo módszer történetéről, Burgundio fordítási elveiről és gyakorlatáról ld. Classen, P.: Burgundio von 

Pisa. Richter – Gesandter – Übersetzer. Heidelberg 1974, 50–65. 
293 Zalán Árpád-kori magyar vonatkozású kéziratok az osztrák kolostorok kézirattáraiban. Pannonhalmi Szemle 1 

(1926)  46–62; az admonti és reuni kéziratról 57–59. 
294 Terebessy Magyar-görög tanulmányok 25. Budapest 1944.a kéziratokról: 4. Hogy a többi, már akkor ismert kéziratot 

figyelmen kívül hagyta, arra elegendő magyarázat a munka megjelenésének évszáma. 
295 Dekkers Maxime le Confesseur dans la tradition latine. After Chalcedon. Studies in Theology and Church History 

offered to Professor Albert van Roey for his seventieth birthday, ed. by C. Laga, J. A. Munitiz and L. van Rompay. 

Orientalia Lovaniensia Analecta 18. Leuven 1985,  83–97; a Cerbanus-kéziratok felsorolása: 91. 
296 Boronkai I.: Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976) 307–333. 
297 Uo. 317. E felismerés egyben lemondást jelent arról a korábbi feltételezésről, hogy a fordító által használt görög 

szöveg nagymértékben eltért az általunk ismerttől, mint például Terebessy Magyar-görög tanulmányok 25. Budapest 

1944. (6. jegyz.) 69. vélte. Megjegyzendő, hogy Boronkai nem használta Ceresa-Gastaldo új kritikai kiadását, csupán 

aMigne-ben lenyomtatott görög szöveget. Megállapítása ennek ellenére helytálló; a kritikai kiadás szövegének 

figyelembevétele azonban a fordítás egyes variánsainak megítélését módosíthatja. 
298 Boronkai Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976) 321; a 104. jegyzetben idézi Zalán Árpád-kori 

magyar vonatkozású kéziratok az osztrák kolostorok kézirattáraiban. Pannonhalmi Szemle 1 (1926)  57. megállapítását, 

amelyik azonban, mint erre Boronkai figyelmeztet, az e két kódexben található és Cerbanusnak tulajdonított Joannes 

Damascenus-fordítás vizsgálata alapján született. A Damascenus-fordítás A és R változata közti kapcsolat kérdésében 

más megállapításra jutott Classen, P.: Der verkannte Johannes Damascenus. BZ 52 (1959) 297–303; szerinte R 

másolata A -nak: 300–301. 
299 Mindkét kódex variánsait regisztrálja; eltérés esetén hol az egyik, hol a másik olvasatát fogadja el. 

  



Azt, hogy A és R nagyon közeli rokonok, most, az M ismeretében, még világosabban látjuk. Egyértelmű bizonyítéka kapcsolatuknak, hogy 
néhány terjedelmesebb lacuna (vagyis olyan szakasz, ahol az eredeti szöveg fordítása hiányzik) teljesen azonos a két kéziratban.300 
Gondolhatnánk persze arra is, hogy a fordító figyelmetlenségből elmulasztotta ezek lefordítását. Csakhogy ezek a részek megvannak az M-
ben! Két kéziratban azonos lacunák véletlenül nem jönnek létre, hanem csak akkor, ha az egyiket a másikról másolják, vagy ha egy közös 
mintát követnek, amelyben a kérdéses szövegrészek hiányoznak. 
Az M kódex variánsainak megismerése azonban kétségessé teszi az utóbbi feltevést. Maga Boronkai figyelmeztet arra, hogy ahol A és R eltér 
egymástól, M olvasata többnyire A-val egyezik. Érdemes ezenkívül sorra venni azokat a helyeket, ahol Terebessy R olvasatát fogadja el, A 
attól eltérő variánsával szemben, vagyis arra következtet, hogy az adott helyen R pontosan másolt, míg A szövege másolási hiba 
következtében romlott, nem a feltételezett közös mintát adja. 
1, 3, 4: spem in Deo R Ter.: in Deo spem AM – látszólag jelentéktelen szórendi eltérés. Ismervén azonban a fordítónak azt a törekvését, hogy 
megtartsa a görög szórendet, a két variáns közül azt kell elfogadnunk, amelyik megfelel annak. Ez pedig az AM variáns! Terebessy 
kiadásában 8 további helyet találunk, ahol eltér A és R szórendje, s Terebessy az R szövege mellett dönt, ám M a másik olvasattal egyezik.301 
Hogy AM variánsai a jók, azt az bizonyítja, hogy két sajátos eset kivételével302 mind pontosan követi a görög eredeti szavainak rendjét. 
1, 27, 2: liberabitur et … constituetur R Ter.: liberatur et … constituetur A: constituitur303  M. – Mivel a görögben mindkét ige jelen idejű, a 
fordító is bizonyosan jelen időt használt. A romlás A-ban kezdődött, a második tagban, i/e betűtévesztéssel. Ennek hatására módosította R az 
első igét is futurumra. 
2, 22, 5: peribunt R Ter.: perient AM. – Bizonyosan A és M olvasata az eredeti, vagyis a fordító pereo futurumaként a klasszikusban 
használttól eltérő, „helytelen” analógiás formát használt; R írnoka észrevette és javította a nyelvtani bakit. 
2, 45, 2.-ben άναίρεσιν interemptionem RM Ter.: interpretationem A. Ugyanez a görög szó szerepel röviddel előbb 2, 41, 2.-ben, ott fordítása 
A-ban is a helyes interemptio;304 a fordító nyilván mind a két esetben ugyanazt a latin szót használta, de A másolója a [365] második helyen 
félreolvasta. – Ez olyan helynek tűnhet, ahol R függetlenül A-tól eredeti olvasatot őrzött meg. Csakhogy R a szó fölé a sorközbe egy vel 
szócskát ír, a margóra pedig az A-ban is szereplő romlott formát. Erre csak az lehet a magyarázat, hogy R írnoka az A szövegét másolta 
ugyan, de mivel a 45. caput elején még eszében volt, amit a 41. caputban leírt (annál is inkább, mert ezek a rövid szakaszok ugyanazt a 
gondolatot variálják), ezért ösztönösen az ott használt, helyes szót írta le. Munkájának ellenőrzésekor észrevette, hogy mintájában 
interpretationem van. Nem volt ugyan biztos benne, hogy ez a helyes szöveg (mert akkor bizonyára törölte volna az eredetileg leírt 
interemptionemet), de azért a margón változatként megörökítette mintájának olvasatát is. 
4, 6, 4: possint R Ter.: possunt AM. – Kérdő mondat állítmányaként R coniunctivusa jobbnak látszik, ám a másik két kézirat egyezése, 
valamint a görögben is indicativusi igealak arról árulkodik, hogy AM olvasata az eredeti. 
4, 69, 2–3: ού γάρ ίσασι διά τήν άµέλειαν της των έντολων έργασίας, ότι ό τήν είς Χριστόν πίστιν άνόθευτον έχων… Non enim noverunt 
propter negligentiam operationem mandatorum Dei, quia qui in Christum fidem inadulteratam habet … hangzik a fordítás Terebessy 
kiadásában. A kéziratok csak egy lényeges pontban térnek el egymástól: operationem R – operationes A – operationis M; ezen kívül M-ben 
hiányzik Dei. R (és az őt követő Ter.) szövege kifogástalan értelmet ad: „nemtörődömségük miatt ugyanis nem ismerik Isten parancsainak 
működését, mert az, akinek stb.”, csakhogy a görög mást mond: „a parancsok iránti nemtörődömségük miatt nem tudják, hogy az, aki stb.” A 
της … έργασίας genitivusnak természetesen operationis a megfelelője, vagyis M őrizte meg az eredeti formát. (Abban is pontosabb, hogy 
nem hozza Deit, amelynek nincs megfelelője a görögben.) A romlás A-ban következett be, i/e betűtévesztéssel. Ezzel a mondat szerkezete 
(és jelentése) megváltozott: operationes a noverunt tárgya lett. Mivel elvont főnévről van szó, szokatlan a többes szám használata. Ezen akart 
segíteni R, amikor a többes számú tárgyesetből egyes számút csinált. Az AR-ben feltűnő Dei csupán a mondat könnyebb megértését 
szolgálja. 
További bizonyítékok sorolása helyett levonhatjuk a következtetést: R eltérései nem egy feltételezett közös minta jobb olvasatai, hanem A 
szövegének javítására tett kísérletek. (Talán a szórendi változtatások egy része is ennek tudható be, s nem puszta tévesztés.) A két kézirat 
szoros kapcsolata miatt ebből az a következtetés adódik, hogy R-t A-ról másolták. Így A mintájának helyreállításánál az R-variánsokat nem 
kell figyelembe venni. 
Az eddig tárgyalt példákból azt gondolhatná valaki, hogy M egészen pontosan követi az archetípust, ez azonban helytelen következtetés 
lenne. Boronkai 127 olvasat esetében állapítja meg, hogy a jobb variánst a hagyomány másik ága őrzi. Igaz, a fordított helyzet (vagyis a jobb 
variáns M-ben található) kétszer annyi, egészen pontosan 245.305 
Jelenlegi ismereteink szerint306 tehát a szöveghagyományt A és M képviseli. E két kéziratból lehet az archetípust rekonstruálni. Ami az e 
kézirat helyét illeti, a közölt variánsokból biztonsággal megállapítható, hogy a hagyománynak M-ben is található ágához tartozik.307 Ahhoz, 
hogy viszonyát M-hez pontosabban meghatározzuk, a közölt kevés anyagban nem találtam biztos fogódzót. 

                                                                    
300 A legjellemzőbbek: 1, 82, 5: kilenc szó kihagyása; 2, 57, 4: tizenkét szó; 2, 61, 3: nyolc szó; 3, 52, 2: húsz szó; 4, 

84, 2–3: négy szó; 4, 90, 3: négy szó. 
301 Boronkai Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976)  320, a 103. jegyzettel. 
302 Ezek: 1, 74, 5, ez azonban egy hosszú újszövetségi idézetben (Rom 9, 1–4) van, amelyet talán nem a görögből 

fordított, hanem felismert és latin Szentírásból (vagy emlékezetből) idézett. A másik 4, 90, 1, ahol az est elhelyezkedése 

eltérő. A görögben azonban nominális mondat van, így nem vethető össze e szempontból a latinnal. A többi hely: 1, 79, 

1; 3, 85, 3; 3, 87, 1; 4, 24, 3–4; 4, 27, 1; 4, 28, 3–4. 
303 Hogy az első igealak milyen formában fordul elő M-ben, nem derül ki Boronkai közléséből. 
304 M-ben feltehetően interemptio áll, Boronkai ugyanis nem közöl variánst, bizonyára azért, mert Terebessy R nyomán 

szintén ezt adja. 
305 Boronkai Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976) 315–317. (romlások M-ben); 310–313. (jobb 

variánsok M -ben). 

 



A sok másolási hiba a hagyomány mindkét ágában nem annyira az írnokok felületességéről árulkodik,308 mint inkább az archetípus 
állapotáról. Szembetűnő, hogy sok hiba azonos típusú A-ban és M-ben, csak (szerencsére) más helyen van (különben nehéz lenne másolási 
hibaként azonosítani). Ezek közé tartozik a nazálisok (legtöbbször a szóvégi -m) elhagyása vagy fölösleges kitétele; ez azzal magyarázható, 
hogy az archetípus sokszor használta az n és m betű szokásos rövidítését (az előtte levő magánhangzó fölé írt kis vízszintes vonalat), de ez 
nem volt világosan látható, s ezért a másoló gyakran figyelmen kívül hagyta, s ugyanezen okból olyankor is belelátta a másolt kéziratba, 
amikor nem is volt ott. Ugyancsak rövidítésjelek henye írása az oka a per-, prae-, pro- praefixumok felcserélésének; e jelek hasonlítanak 
ugyan egymásra, de gondos írásban könnyűszerrel megkülönböztethetők. Feltűnő még az ismételt i/e, illetve e/i betűtévesztés. 
Az archetípusnak még egy sajátos vonása figyelhető meg. Az ismert kéziratokban többször találkozunk azzal, hogy a görög eredeti egyik 
szavához két változatot ad meg, olykor vel kötőszóval kapcsolva, olykor anélkül, hol interlineárisan, hol a főszövegben: 
Τούς των άγίων πατέρων λόγους (praef. 5.) cum sanctorum patrum pertransirem vel percurrerem sermones;  
Εύγνωµόνως άναγιγνώσκειν (praef. 10.) grate vel acceptabiliter legere; 
Πτερούµενος (1, 11, 2.) alata vel pennata; 
Χαρίσµατα (1, 54, 1.) dona charismata; 
Τόν έλεγχον τοϋ συνειδότος (1, 68, 2.) stimulum vel reprehensionem argumentum conscientiae – itt három szóval kísérletezett; 
Ήδονης τε καί λύπης (1, 72, 1–2.) voluptatem (voluptatum AR) delectationem et tristitiam M – a plur. gen. A írnokának „javítása”, aki 
igyekezett valahogy beilleszteni a mondatba a szót;309 
Έλέγχει (2, 89, 6.) arguit probat AR ] arguit om. et supra lineam add. vel arguit M – az e tőhöz tartozó főnévhez 1, 68-ban, mint fentebb 
láttuk, három szót is kipróbált, az ottani argumentum és itt feltűnő arguit azonos tőhöz tartozik; 
Άπιστία (3, 17, 2) infidelitas vel incredulitas AR ] infidelitas vel om. et supra lineam add. vel infidelitas M; 
[366] έκδηµίαν (3, 20, 3–4) avolitionem (avolitione AR) peregre profectum M – Terebessy AR szövegét közli, csak az utolsó szó végződését 
javítja – feleslegesen – -am-ra;310 
ψιλή καί άνυπόστατος έν τω νω (3, 24, 5) subtilis et sine subsistentia, id est: accidentaliter et non substantialiter in mente AR ] om. et supra 
lineam (sine non) add. id … substantialiter M 
ως όν, όντος καί ως άεί όντος (3, 25, 8) sicut ens entis et sicut semper ens semper entis vel ut quod est, eiusdem est, et sicut (add. quod M) 
semper est, eius quod semper est – valójában itt is egy görög szó, az όν kétféle fordítási lehetőségéről van szó: ens illetve id quod est. 
Egyébként eiusdem nagyon valószínűen szövegromlás mindhárom kéziratban eius quod helyett; 
διακρατουµϊνη (3, 28, 9) tenens vel regens AR ] vel regens om. et supra lineam add. M; 
όνοµάζει ό κύριος (4, 73, 4) mandavit nominavit (numeravit AR) dominus M – természetesen M olvasata a helyes, AR variánsa másolási 
hiba. 
Valamennyi felsorolt hely megvan a hagyomány mindkét ágában, tehát már az archetípus tartalmazta őket. Nem annak írnokától származnak 
azonban, s nem is valamelyik használójától. Aki ezeket beírta, az a görög szöveg egy-egy szavához keresett megfelelőt, akár saját 
emlékezetében, akár egy glosszáriumban, s (talán mert nem tudott azonnal dönteni) többet beírt változatként kéziratába, olykor akár a 
főszövegbe is, vel nélkül, mint több példa mutatja. Ez a személy pedig csak egy lehetett: maga a fordító. Ez különösen ott világos, ahol nem 
igazi latin szinonimák állnak egymás mellett, mint például avolitio/peregre profectus vagy tenens/regens.311 A felsorolt helyeken tehát 
szerzői (esetünkben fordítói) variánsokról van szó. 

Archetípus és autográf 

Ahol eltérés van az olvasatok között, a görög eredetivel való egybevetés segítségével könnyen megállapítható, melyik a jobb variáns, értsd: 
melyik azonos a feltételezhető fordítói megoldással, vagy legalábbis a hozzá közelebb álló. 
Nincs azonban kizárva, hogy a rosszul olvasható archetípus másolásánál azonos hibát követett el mind a két írnok, vagyis A és M egyezése 
korántsem szavatolja, hogy az közös mintájuk szövege. Az ilyen romlás is felfedezhető azonban a görög eredetivel való egybevetéssel. A 
görög és a latin eltérése persze eredhet fordítói félreértésből is (ez esetben az archetípusban is ez állt, nincs szövegromlás). Ha viszont 
másolási hibából ered, vagyis ha szövegromlás, javítását megkönnyítheti, ha az a görög szó, amelynek visszaadásában a romlás 
bekövetkezett, ismételten előfordul Maximusnál. Cerbanus ugyanis valamely görög szó fordításánál általában minden esetben ugyanazt a 
latin szót használja (bár e téren vannak kivételek). 

                                                                                                                                                                                                                                 
306 A számon tartott 12 kézirat közül csak hármat ismerünk alaposan, egyet, ti. e-t részlegesen. A maradék 9 közül két 

kézirat még 12. századi: Dekkers Maxime le Confesseur dans la tradition latine. After Chalcedon. Studies in Theology 

and Church History offered to Professor Albert van Roey for his seventieth birthday, ed. by C. Laga, J. A. Munitiz and 

L. van Rompay. Orientalia Lovaniensia Analecta 18. Leuven 1985, 83–97. 
307 1, 92, 3: virtutem assumit A : impassibiles rerum intellectus M e. 
308 Boronkai Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976) 321. szerint A írnoka pontosabban dolgozott, mint 

R -é. Ha figyelembe vesszük, hogy R mintája A volt, akkor azt kell mondanunk, hogy mindhárom írnok közül éppen R 

scriptora volt a leglelkiismeretesebb, mert mintáját elég pontosan követte. Igaz, ha érthetetlennek találta a másolt 

szöveget, módosított rajta, hogy értelmessé tegye – erre azonban A és M írnokánál is találunk példát. Nagyobb hibája, 

hogy stilisztikai javításokat is elkövet, mint a fentebb tárgyalt operationes/operationem és perient/peribunt cserét. 
309 Vö. Boronkai Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976)  320, 21. jegyz. 
310 Vö. Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976) 
311 A fenti, fordítói változatoktól el kell különíteni a másolói bizonytalankodás eredményezte bejegyzéseket, mint 

például 2, 3, 2-ben illam fölé M másolója beírja: vel illis. 

  



A következőkben bemutatok néhány olyan helyet, ahol A és M egyezik, mégis szövegromlást állapíthatunk meg. 
Praef. 5–6: διανοίας meritis – Nyilvánvaló, hogy a két szó nem felel meg egymásnak. A görög szó gyakran előfordul a műben, 2, 72, 1-ben a 
fordító mens-szel adja vissza. Itt (mint a görögben is) genitivusban állt: mentis. Vagy már az archetípus a romlott formát tartalmazta, vagy 
mind A, mind M írnoka ugyanúgy olvasta félre mintájának helyes szövegét.312 
1, 84, 8: µητέρα materiem recte: matrem. Az előző caputban előfordul a materiam szóalak (ύλην fordításaként). Talán ez is befolyásolta az 
írnokot, s hozzájárult a hiba születéséhez. Figyeljük meg azonban, hogy ott a szó 1. declinatiós formája áll, itt pedig az 5. declinatiós, mert 
megőrződött az eredetiben lévő -em végződés. 
2, 12, 3: διαρπάζουσι dirumpunt recte: diripiunt. 
2, 69, 3–5: αϋξουσι µέντοι τά πάθη οί άκάθαρτοι δαίµονες …έλαττοϋσι δέ οί άγιοι άγγελοι augent quippe vitia immundi daemones … 
muniunt autem nos sancti angeli. Világos, hogy a második tagmondat állítmánya nem felel meg az eredetinek. Ezt az igét Cerbanus 2, 47, 2-
ben minuo-val fordítja, a másoló tehát egy minuunt-ot olvasott félre. A nos, amelynek nincs megfelelője a görögben, a hiba következtében 
került a szövegbe, hogy a mondat (új) értelme világosabb legyen. M itt is jobb, amennyiben a szöveget nos nélkül hozza.313 
2, 93, 5: νεκρωθέντα πάλιν είς τήν ζωήν έπανήγαγεν mortificatum reum ad vitam reduxit. A πάλιν adverbium 9 előfordulását  találtam a 
szövegben, fordítása négyszer iterum, ötször rursus (A), illetve rursum (M). Ha az archetípusban az A variánsa állt, az -m végződés ismét a 
rossz kiolvasás által szükségessé vált „javítás”. 
Az n betű rövidített jelölésének téves feltételezése okozhatta 4, 54, 2-ben az apparuerint többes számú alakot, holott a mondatban nincs 
olyan többes számban álló kifejezés, amelyre vonatkozhatna, s a görögben is egyes számú ige (άναφανή) áll. 
A fenti példák egyikénél sem dönthető el biztonsággal, hogy a romlás már a szöveghagyomány két ágának szétválása előtt következett-e be 
(vagyis már az archetípusban megvolt), vagy pedig azonos módon olvasta félre a közös mintát A és M írnoka. Az azonos típusú másolási 
hibák viszonylag nagy száma A-ban és M-ben ezért kérdésessé teszi a közös minta rekonstruálását mindazokon a helyeken, ahol a 
szövegromlás ilyen banális másolási hiba következménye, s mind a két ágban megtalálható. 
Az a módszer, hogy a kézirati variánst összevetjük a görög eredeti szövegével, ilyen esetekben nem segít az archetípus helyreállításában. Ha 
ugyanis az összehasonlítás eredményeképpen sikerül a szöveg [367] javítása, akkor valójában a fordító által alkotott szöveget, az autográfot 
állítottuk helyre. Annak, aki Cerbanus Maximus-fordítását új kritikai kiadásban közzé akarja tenni – egy ilyen vállalkozást a fordítás 
jelentősége és a Terebessy kiadása óta előkerült kéziratok mindenképpen indokolnak – ezzel az érdekes módszertani problémával is szembe 
kell néznie. 

                                                                    
312 Boronkai Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. AA 24 (1976)  323: banales Verschreiben. 
313 Az is lehet, hogy M-ben a helyes forma áll; egymás után következő m, n, u, i megkülönböztetése nehéz. (A fenti 

betűk közé még az r bizonyos formáját is besorolhatjuk, vö. az imént tárgyalt mentis/meritis tévesztéssel.) Hogy A-ban 

már romlott szöveg van, azt a nos betoldása bizonyítja. 

 



Anonymus és az Excidium Troiae314 

 
Anonymus a 47–50. fejezetben Pannonia meghódítását beszéli el. Árpád Ecilburgu-ból indul el, s az első nap Százhalomnál tábort ver. Itt a 
seregét három részre osztja. Az első a Duna mentén dél felé indul. A másodikat Vsubu és Eusee vezeti, s Pákozdon keresztül Veszprém alá 
vonulnak. Csatában megverik a rómaiakat, elfoglalják a várat, s a rómaiakat ad confinium Theotonicorum üldözik. Innen visszafordulnak, a 
Balaton mellett Tihanyig vonulnak, s leigázván a lakosságot visszatérnek Veszprémbe. Onnan jelentést küldenek Árpádnak. A követek 
Árpádot in silua Turobag találják. Árpád a jelentést ől a szokottnál vidámabb lesz, visszatér Ecilburgu-ba, nagy lakomát csap, 
megajándékozza a követeket. S csupán ezután kerül sor arra, hogy Árpád és nemesei a sereg harmadik részével elinduljanak Ecilburguból. 
Pannonia északi részét hódoltatják. Innen visszatérnek a Duna mellé, az erdő felé (uersus siluam), hogy vadásszanak (causa uenationis); 
elbocsájtván a hadsereget, 10 napig maradnak az erdőben, azután visszatérnek Árpád és nemesei Attila városába s a Csepel-szigetre. 
Ebben a részben, pontosabban a 49. fejezetben, ahol Árpádot a második seregrész követei a torbágyi erdőben találják, ezt a mondatot 
olvassuk: Missi vero eorum ducem Arpad in silua Turobag arpalice ambulantem inuenerunt … 
A rejtélyes arpalice szó megfejtése sok gondot okozott a kutatóknak és Anonymus fordítóinak. Szabó Károly (Béla király nevetlen 
jegyzőjének könyve a Magyarok tetteiről, 1860) a helyhez fűzött megjegyzésében szövegromlást tételez fel: „… kétségtelennek látszik, hogy 
Arpalice csak az értetlen másoló tévedéséből áll a helyes Arpadice (árpádosan) helyett. Azért is ezen egy betű megváltoztatásával ezen eddig 
értelmetlennek tartott és senki által meg nem fejtett hely eredeti értelmét, úgy hiszem, szerencsésen visszaállítottam.” Fordításban így adja 
vissza: árpádosan sétálgatva. 
Szabó István az előbbi megoldáshoz fűzött rövid reflexiójában (Anonymus Arpalice-je, Századok, 1890. 367–368) kétségbe vonja a 
konjektúra szükségességét. A vitatott szót a mitológiai Harpalyce királylány nevével hozza kapcsolatba. Hogy ebben az esetben hogyan kell 
értelmezni a szöveghelyet, arra nem tér ki. Javaslatát nem is vették figyelembe: Szabó Károly fordításának második, Fejérpataky László által 
javított kiadása (Budapest 1892) ezen a helyen az első kiadás szövegét hozza. Pais Dezső első fordításában (Magyar Anonymus, Budapest 
1926. 86) megfejthetetlennek minősíti szavunkat. 1937-ben azonban, Anonymus új szövegkiadásához fűzött jegyzetében (E. Szentpétery: 
Scriptores rerum Hungaricarum, I, Budapest 1937. 99) elfogadja a latin íróknál szereplő Harpalycus, Harpalyce nevekkel való összefüggést, 
továbbá rámutat e nevek kapcsolatára a görög άρπάζω: άρπάλίζω igével, melynek jelentése ‘crebriter arripit, eripit’. Ennek megfelelően az 
anonymusi szókapcsolat jelentése szerinte ‘venans, venando loca peragrans’. Legutóbbi fordítása (A magyarok elődeiről és a 
honfoglalásról. Sajtó alá rendezte Györffy György, Budapest 1958. 131) már eszerint értelmezi a szöveget: vadak után járva-kelve. Közben 
azonban még egy fordítás készült, Erdélyi Lászlóé (Krónikáink magyarul, Szeged 1943) Nála (indoklás nélkül) ezt a fordítást találjuk: 
szórakozásból sétálva. Legutóbb ifj. Horváth János foglalkozott a szóval (P. mester és műve, ItK, 1966. 4–5) Tanulmányának ebben a 
részében P. mester görög nyelvi ismereteit bizonyítja. A bizonyítékok között sorolja fel az arpalice szót is. A latin íróknál és 
mitográfusoknál szereplő Harpalycus-Harpalyce nevekhez való kapcsolást nem említi, hanem két görög szóhoz kapcsolja: a Paistól is 
megemlített άρπάζω: άρπάλίζω igéhez vagy a άρπαλέος melléknévhez. A Pais-féle megoldás nehézsége, hogy a görög ige jelentése ‘megfog, 
megragad’, s nem ‘vadászik’. Ezt a nehézséget csak azzal a hipotézissel lehet megoldani, hogy a magyarban ugyanazon igének volt ‘megfog’ 
és ‘vadászik’ jelentése is. Valószínűbbnek tartja a melléknévből való kiindulást, melynek jelentése ‘reizend, lieblich, angenehm’. Ezt a szót 
látta el P. mester latinos adverbiumvégződéssel. Hasonló értelmezéshez jutunk, ha a άρπάζω igének kikövetkeztethető passzív jelentését 
véve alapul ’elragadtat’ szóval fordítjuk az arpalice-t. Horváth [727] János tehát jelentéstani okokból elveti, vagy legalábbis kevésbé 
valószínűnek tartja Pais ‘vadak után járva-kelve’ fordítását, pedig a szövegösszefüggés alapján ez az értelmezés látszik a legvalószínűbbnek. 
A 47–50. fejezet kerek, lezárt elbeszélés: Ecilburguból indulnak el a 47. fejezet elején, s ide, in ciuitatem Atthile regis térnek vissza az 50. 
fejezetben. Mind az induláskor, mind a visszatéréskor egy retardáló mozzanat jön közbe: táborverés iuxta Danubium uersus centum montes, 
ahonnan csak két seregrész indul el, Árpád a harmadikkal ott marad egészen a második seregrész követeinek megérkeztéig; a követek itt 
találják őt in silua Turobag arpalice ambulantem; s a hadjárat befejeztekor sem egyenesen in ciuitatem Atthile regis térnek vissza, hanem 
előbb iuxta Danubium uersus siluam. Ez az erdő topográfiailag nem lehet más, mint a silua Turobag. Ideérkezésük célja a uenatio, ez tíz 
napig tart, s csak ezután uenerunt in ciuitatem Atthile regis. A kerek, szimmetrikusan felépített elbeszélés feljogosít annak a feltételezésére, 
hogy mind a két alkalommal vadásztak az erdőben; P. mester ezt az első alkalommal az arpalice ambulantem fordulattal fejezte ki, a 
második alkalommal viszont a causa uenationis kifejezéssel. (Ugyanígy más-más fordulattal adja meg a vállalkozás azonos kiinduló- és 
végpontját: első alkalommal Ecilburgu, a második alkalommal in ciuitatem Atthile regis.) 
Bármilyen jelentésre következtetünk is azonban a szövegösszefüggés alapján, a szó rejtélyéhez ezzel aligha jutunk közelebb. Az eddigi 
kísérletek fő nehézsége abban rejlik, hogy távoli – latin mitológiai vagy görög nyelvi – kapcsolatokat tételeztek fel. A Harpalycus–Harpalyce 
névvel való magyarázat nem hozott közelebb a szó értelmezéséhez, s valamilyen indokolást kellett volna arra találni, hogy miért s hogyan 
lett a személynévből adverbium; még nehezebb a görög vonatkozás elfogadása: ha Anonymus idegen szót használ, azt értelmezi latinul is. 
Ez esetben ilyen értelmezést nem találunk; s az már önmagában is igen furcsa és egyedülálló merészség lenne, hogy egy egyáltalán nem 
kézenfekvő vagy ismert görög szót latin képzővel lát el. 
Véleményem szerint a rejtély kulcsát a korabeli latin irodalomban kell keresni és lehet megtalálni. A kutatás eddig nem vette figyelembe, 
hogy a furcsa szó előfordul, méghozzá kétszer is, középkori latin szövegben, mégpedig olyan műben, amely több szállal is kapcsolódik a 
Névtelen alkotásaihoz. 
A Prologusban szerzőnk elmondja, hogy hajdan ő is készített egy „hystoria Troiana”-t, mégpedig ex libris Darethis Frigii ceterorumque 
auctorum, sicut a magistris meis audiueram. Nos, az arpalice szó előfordul két alkalommal egy középkori Trója-történetben, illetve egy 
ahhoz csatlakozó, de azzal egy művet alkotó Aeneis-kivonatban (Excidium Troiae, edited by E. B. Atwood and V. K. Whitaker. 
CambridgeMassachusetts 1944. – TheMediaeval Academy of America. Publication Nº 44.) A ránk maradt munka keletkezési idejét a kiadók 
a korai középkorra teszik, s valószínűsíteni tudják, hogy francia területen készült. Bizonyosra veszik azonban, hogy a középkori szerző nem 
maga kompilálta művét, hanem korábbi, IV–VI. századi késő antik latin kézikönyv alapján dolgozott, amelyben, éppúgy mint a ránk maradt 
középkori átdolgozásban, egységes munkába volt összefoglalva a trójai háború története Peleus és Thetis házasságától Achilleus haláláig, 
majd Trója eleste és Aeneas vándorlása (e kettő Vergilius nyomán) s végül röviden még Róma alapítása és korai története. 
                                                                    
314 ItK 75 (1971) 726–729. 

  



A két előfordulás: 
27.12: Ecce Venus mater eius in Arpalice [hoc est venatrice] ei apparuit in tali cultu venatricis – id est alte cincta <c>alcas in pedibus et 
armi iuclo arcum portans et in comam capiti vittam habens. 
34.25: Dido ad Enean mandavit ut utrique ad venationem exirent, et utrique ad venationem exierunt. In tali cultu Dido exivit: in Arpalice 
vestita [veste virili], calcas in pedibus, ciclade induta, fibulam habens, alte cincta, atque vittam ex auro et gemmis super comam capitis sui 
constrinxit. Similiter et Eneas zaban indutus, galea cristata, in Martem una cum Ascanio filio suo et cum Didone exierunt. 
A közölt két szövegrész ebben a formában már magán viseli a szövegkiadó értelmező munkájának eredményeit (nagy kezdőbetűk, 
interpunkció, szövegrészek kirekesztése ill. kiegészítése). A szöveg egyébként jól értelmezhető, s megtaláljuk benne a hiányzó láncszemet az 
anonymusi szó magyarázatához. 
Kétségtelen, hogy az ET két idézett helyén a mitológiai Harpalycére céloz a szerző. Az in Arpalice kifejezés azt jelenti, hogy Venus ill. Dido 
Harpalyceként, Harpalyce formájában, Harpalycének öltözve jelent meg. Az in praepositiónak ezt a sajátos használatát látjuk a második 
idézett szöveg vége felé Eneas-szal kapcsolatban: in Martem. Feltűnő, hogy az Arpalice szót nem teszi accusativusba, egy további 
párhuzamos hely azonban arra utal, hogy az idegen (nem latin) szavaknál az in után ebben az értelemben alanyesetet használ: fama hoc 
habuit, quia in domo Licomedis regis in parthenos inter filias regis, id est Didamiam vel alias, secretim habebatur (sc. Achilles). (Az in-nek 
ez a használata gallicizmus: vö. s’ habiller en homme – ‘férfinak öltözik’.) 
 [728] A szöveg kiadói a hoc est venatrice ill. a veste virili szavakat kirekesztették a szövegből, mint később belekerült glosszákat. Furcsa, 
hogy a két helyen kétféle értelmezést találunk. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a kiadott szöveg archetípusának létrejöttekor (mert 
mind a három alapul szolgáló kézirat tartalmazza a glosszákat) már nem értették az in Arpalice kifejezést, a mitológiai vonatkozás már 
elhomályosult, s a szónak köznévi értelmet tulajdonítottak. 
Érdemes még megfigyelni, hogy mind a két idézett helyen a szövegkörnyezet vadászattal függ össze.  
Anonymusnál a szó már mint adverbium szerepel. Egyébként már az ET-ben is módhatározó volt az in Arpalice kifejezés, s tekintettel arra, 
hogy az -e végződés jellegzetes latin adverbiumképző, s annak tudatában, hogy a szó kapcsolata a mitológiai személynévvel már nem volt 
világos, teljesen logikus fejleményt kell látnunk abban, hogy az in praepositio elmaradt, s szavunkból „szabályos” határozószó lett. Hogy ez 
az utolsó lépés P. mester érdeme-e, vagy pedig már ebben a formában találkozott a szóval, az nem dönthető el. Annyi azonban bizonyos, 
hogy nem ő alkotta, hanem középkori latin szövegben – a Trója-történet egy variánsában – találkozott vele. Bizonyára megragadta figyelmét 
az ismeretlen szó, annál is inkább, mert Árpád nevére emlékeztette. S be is illesztette gestájába, Árpád neve mellett szójátékként és 
alliterációként, minden bizonnyal a vadászat gondolatkörével összefüggésben, alighanem ‘vadászként, vadászosan’ értelemben. 
De térjünk vissza az Excidium Troiaehoz, melyről az imént azt állítottuk, hogy több szállal is kapcsolódik P. mesterhez. Az arpalice szóra 
már rámutattunk. Utaltunk arra is, hogy P. mester a Prologus tanúsága szerint maga is írt egy „hystoria Troiana”-t. Ezen túl azonban van 
még egy szál: az ET egyik kézirata. Az ET szövegét a kiadók három kézirat alapján adták ki. Ezek közül a firenzei Bibliotheca Laurenziana 
LXVI 40 jelű kódexe a következő műveket tartalmazza: 
 
Exordia Scythica 
Dares Phrygius, De exitu Troianorum 
Excidium Troiae és közbeékelve egy kommentár az Aeneis II. könyvéhez 
Tituli et versus Cellani abbatis 
Historia Apollonii regis Tyri 
 
Az első három munka közvetlen kapcsolatban áll P. mester életművével: Daresra ő maga hivatkozik a Prologusban; az ET-val föntebb 
foglalkoztunk, s végül az első, az Exordia Scythica már régóta mint Anonymus egyik forrása ismeretes. Mint Györffy György részletesen 
bizonyította (Krónikáink és a magyarőstörténet Budapest 1948), Anonymus az első fejezetben hosszú részeket írt ki belőle; Anonymus 
valamennyi feltételezett forrása közül ezzel mutatható ki a legtöbb pontos szövegszerű egyezés, úgyhogy itt közvetett átvételről semmi esetre 
sem lehet szó. 
Az ET kiadói előtt – úgy látszik – nem volt ismert, hogy még egy kéziratban előfordul ez a munka, vagy ennek egy egészen közeli variánsa 
(vö. G. Waitz, Ueber eine Bamberger Handschrift des Jordanis, Paulus u. s. w., Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde, herausgegeben von G. H. Pertz, IX, 1847, 673–703). Ebben a kódexben, mely a Bamberg. E. III. 14 jelzetet viseli, az 
Aeneis-kivonattal megtoldott Trója-történeten kívül – más munkák mellett – ugyancsak találkozunk az Exordia Scythica c. művel. A 
kódexben a két mű közvetlenül egymás után következik, mégpedig előbb a szkítákról szóló mű, azután a Trója-történet. Úgy tűnik tehát, 
hogy a kézirati hagyományozásban a két mű egymás mellé került, s P. mesternek in scolari studio ilyen kézirat kerülhetett a kezébe. (A két 
kódex lehetséges vonatkozásaira Anonymushoz röviden utalt Eckhardt Sándor is: A pannóniai hun történet keletkezése, Századok, 1927–28. 
606).  
Hadrovics László délszláv Trója-regények vizsgálata során rekonstruált egy XIII. századi magyar nyelvű Trója-regényt (Az ó-magyar Trója 
regény nyomai a délszláv irodalomban, Az MTA Nyelv- és irodalomtudományi Osztályának Közleményei, Budapest 1954. 79–175). 
Munkájának végén azt bizonyítja, hogy a magyar nyelvű változat latin eredetije az a Trója-regény volt, melyet Anonymus írt. Ha már most 
találtunk egy olyan Trója-történetet, amelyről igen valószínű, hogy valamelyik változatát ismerte Anonymus, akkor nem haszontalan 
összehasonlítanunk annak szövegét a rekonstruált Trója-regénnyel. 
A rekonstruált regény és az ET között jelentős különbség, hogy az előbbi csakugyan a Trója-történetre korlátozódik, az utóbbi viszont 
egészen Róma korai történetéig folytatja az elbeszélést. Az ET rövidebbre fogja az elbeszélést, számos epizód hiányzik belőle, s szerkezete 
sem mindig azonos a rekonstruált regényével. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy az ET csupán egyik forrása lehet az anonymusi 
hystoria Troiana-nak; továbbá, hogy a rekonstrukció [729] késői, többszörös átdolgozáson átesett délszláv változatok alapján történt, s a 
magyar Trója-regényre vonatkozik, amely az anonymusi műhöz képest bizonyára szintén átdolgozás, s nem egyszerű fordítás volt. Annál 
érdekesebb, hogy több motívum azonossága kimutatható: A trójai háború előzményei között mind a két mű foglalkozik Paris születésével és 
ifjúságával. Feltűnő egyezés Hecuba álma, amelyet még Paris megszületése előtt lát: azt álmodja, hogy fáklyát szül, amely felgyújtja Tróját, 
s a város leég. Az álmot a „mesterek” ill. az ET-ban a „templom” megfejti, s a megfejtés is azonos: ha a királyi párnak fia születik, Trója 
elpusztul. 
Mind a két változatban kiteszik az újszülöttet, s azt pásztor találja meg. Leírják a fiú növekedését a pásztorok között. Érdekes egyezés, hogy 
mind a két változat arról is beszámol, hogy a fiatal pásztorfiú bikaviadalokat rendez, s a győztes állatot megkoszorúzza. Hasonlít egymáshoz 
Paris felismerésének a motívuma is: mind a két változatban Priamus udvarában, lovagi tornán kerül rá sor. 
Ugyancsak sok hasonló vonás van az előzmények másik fonalának előadásánál: Peleus és Thetis lakodalmára nem hívják meg Discordiát, s 
az aranyalmát dob a násznép közé, melyen felirat van: a legszebb asszonynak kell adni. Mind a két változatban először Jupiter elé járulnak, 
de az elutasítja a döntést. Az ET-ban minden indokolás nélkül annyit mond csupán, hogy nem teheti (non possum), a délszláv változatban az 
indokolást is megtaláljuk: „Én nem ítélek köztetek, mert Juno a feleségem, Pallas a menyem, Venus pedig a húgom” (Hadrovics i. m. 86). 
Jupiter Parishoz küldi a három istennőt. A délszláv változatban Parisnak nincs kedvére az ítélet, az Etban is „comperendinavit” a döntést. 

 



A továbbiakban már kevesebb egyezést találunk, megemlítendő azonban, hogy mind a két változat Hector és Achilles párbaját, mint a lovagi 
torna egy formáját beszéli el, továbbá hogy Achillest Paris egy templomban (az ET-ban Apollo templomában) sebesíti meg halálosan. 
A délszláv Trója-regény irodalmi mintáit kutatva Hadrovics László rámutat a regény sajátos, primitív-dramatikus jelenetezésére. Ennek 
során példaképp idéz a szerb változatból egy részletet, melyen megfigyelhető ez a jelenetezési mód. Hadrovics párhuzamosan helyenként 
Leo archipresbiter Nagy Sándor regényét idézi, amelyben „szinte tipikus az ilyen párbeszédes jelenetezés”. Nos, közelebbi párhuzamot 
találunk az ET-ban, s történetesen éppen a Hadrovics-tanulmányban példának idézett résznek szinte pontos megfelelését is megtaláljuk itt 
(azzal az eltéréssel, hogy a párbeszéd egyik szereplője nem Menelaos, hanem Heléna). 
I uprašavь ga i reč(e) mu Menelauš c(a)rь: „Kto ti si i ot kud(u) grĕd(ĕ)sь i kamo idešь?” I Parižь, Al(e)ks(a)ndrь mu reče: „O c(a)ru 
Menelaušu, azь jesmь Pariž Al(e)ks(a)nd(r)ь, s(i)nь Prĕjamuša kralja.” I reče mu Menelauš c(a)rь: „I što si prišьlь, do nas?” (Hadrovics i. m. 
101) 
 
Cui illa respondit: „Quisnam es tu?” Ille dixit: „Filius Priami regis Troianorum.” Regina dixit: „Et que te ratio fecit ad nostram provinciam 
versire?” (8, 13) 
 
Összefoglalva: az arpalice szó magyarázatát keresve eljutottunk egy középkori Trója-regényhez, az Excidium Troiae-hoz. Nyomós okaink 
vannak annak feltételezésére, hogy ez a mű egyik forrása volt az anonymusi hystoria Troiana-nak. Továbbá megállapítottuk, hogy a P. 
mester forrásaiként számontartott művek kézirati hagyományozása összekapcsolódik; különösen figyelemre méltó ebből a szempontból a 
firenzei és a bambergi kódex. Anonymus közvetlenül egyiket sem használhatta, mert az Exordia Scythica idézetei egy másik kódex, a 
vatikán-urbinói kézirat variánsaihoz állnak közelebb. Szinte biztosra vehetjük azonban, hogy hasonló gyűjteményes kézirat volt a kezében 
vagy talán a birtokában. 
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Szerkesztői jegyzet 

Kapitánffy István (1932. X. 23 – 1997. XI. 15) Moravcsik Gyula tanítványaként 1955-ben végzett az ELTE latin-görögtörténelem szakán. 
1955 és 1960 között általános iskolában tanított Tökölön, majd 1964-ig gimnáziumban Vácott. 1964 és 1974 között a Tankönyvkiadónál volt 
felelős szerkesztő. 1974-ben nevezték ki az ELTE BTK Görög tanszékére, ahol adjunktusként majd pedig docensként oktatott, később pedig 
– egészen haláláig – vezette azt. Eközben tanított az Eötvös Collegiumban is, életének utolsó öt évében pedig jelentős szerepet vállalt a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Középkortudományi Intézetének életében, melynek 1996 óta szintén vezetője volt. 
 
Megemlékezések: 
Kozma Béla, Új Magyarország 7 (1997. XI. 21) 11. 
Bollók János, Búcsú Kapitánffy Istvántól, elhangzott 1997. november 27-én.315 
Szepessy Tibor, AntTan 43 (1999) 294–295. 
Adamik Tamás, AntTan 43 (1999) 313. és 44 (2000) 259–260. Az 1999. XI. 26–27-én tartott emlékkonferenciáról szóló beszámoló: uő, 
AntTan 45 (2001) 302–303. 
 
A jelen kötet első része Kapitánffy István 1992-ben beadott és a következő évben megvédett kandidátusi értekezése. 
A kötet második részében közöljük Kapitánffy István öt olyan, másutt már megjelent magyar nyelvű tanulmányát, mely az értekezéshez 
szorosan kapcsolódik. A tanulmányok sorrendje tárgyuk hozzávetőleges időrendjét követi. Az eredeti lapszámokat a legközelebbi 
szóhatárnál jelöljük. 
A hivatkozások formáját és a bibliográfiákat nem egységesítettük és nem vontuk össze. 
Az értekezésben és Kapitánffy István közleményeinek fönti bibliográfiájában használt rövidítések jegyzéke a 204. lapon található. 
A szerkesztők kiegészítései szögletes zárójelek között állnak. 
A borítón lévő kép a Nyitraivánkán talált korona részlete, IX. Konstantinos Monomachos császárt ábrázolja (1042–1050). A kép forrása a 
Magyar Nemzeti Múzeum katalógusa (Biczó Piroska etc., Historical Exhibition of the Hungarian NationalMuseum. Guide 2. 11th to 17th 
centuries. Budapest 1996. 8). 
A szerkesztők köszönettel tartoznak Szovák Kornélnak és Monostori Martinának a munkájukhoz nyújtott segítségért. 

 
315 Ez a megemlékezés közöletlen, később fog megjelenni. 


