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ELŐSZÓ 

Jelen dolgozat a Bajorország kora középkori történetének néhány fejezetét kívánja 

feldolgozni a VIII. és IX. század kiemelkedő jelentőségű, Salzburgban keletkezett forrásait 

véve a vizsgálódás kiindulópontjául. A vizsgálódás középpontjába állított szövegek mind 

keletkezésük idejét, mind pedig műfajukat tekintve széles spektrumot fognak át, egyazon 

disszertációba történő felvételüket egyfelől az azonos keletkezési hely, másfelől a 

salzburgi kereszténység és egyházszervezet helyzetét - koruknak és műfaji 

sajátosságaiknak megfelelően - exponáló tematika indokolta. A stricto sensu Salzburgra 

vonatkozó adalékokon és vonatkozásokon kívül e források vizsgálata lehetőséget adott arra 

is, hogy a korabeli bajor bel- és külpolitikai viszonyokat, irodalmi és jogfejlődési 

tendenciákat behatóbban szemügyre vegyük, hiszen mindezen folyamatok valamiképpen 

lecsapódtak a salzburgi forrásokban. 

A késő ókorban keletkezett művek közül utolsóként Eugippius 51 l-ben megírt Vita 

Sancti Severinije említi Salzburg városát,1 azonban az ezt követő több mint két évszázadon 

át nem keletkezett - illetve nem maradt fenn - olyan írott forrás, amely adalékot 

szolgáltathatna e település története és az ottani keresztény közösség sorsának alakulását 

illetően. Dolgozatunk a Gesta Sancti Hrodberti confessoris, a Libellus Virgilii, a Notitia 

Arnönis, a Breves Notitiae, a Conversio Bagoariorum et Carantanorum és az Epistola 

Theotmari, vagyis VIII. és IX. század hat, illetve öt - mivel hagyományozódását tekintve a 

Libellus Virgilii a Breves Notitiae részeként maradt fenn - legfontosabb salzburgi forrása 

köré csoportosul. 

A kutatás kiindulópontjául vett és az ezeket kiegészítő korabeli, elsősorban latin 

nyelvű forrásokon kívül természetesen felhasználtuk a modem - a tematika jellegéből 

adódóan elsődlegesen, ám nem kizárólagosan német és osztrák - szakirodalom 

eredményeit is. A közelmúltban az osztrák medievisztika három kiemelkedő alakja, 

Herwig Wolfram, Joachim Jahn és Fritz Losek foglalkozott behatóan e forrásokkal. Nem 

vállalkozik tehát könnyű feladatra, aki őket követően, ám mégsem minden ponton őket 

követve kívánja e forrásokat történetileg és filológiailag feldolgozni. A disszertáció 

főszövegében és jegyzeteiben található hivatkozások képet adnak arról, hogy mely 

1 Eugippius, Vita Sancti Severini 13. 
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nézeteket fogadtuk, illetve vetettük el. Wolfram, Jahn és Lo§ek alapművein2 -

monográfiáin, szövegkiadásain és tanulmányain - kívül itt csupán néhány, általunk 

kiemelkedően fontosnak tartott tudóst említünk mintegy katalógusszerűen vázolandó a 

kutatás előzményeit. 

A Rupert előtti iuvavumi (salzburgi) kereszténység, a Iuvavum-Salzburg 

kontinuitás, a sókitermelés kezdetei, a város nevének kialakulása és használata, valamint 

maga a Gesta Hrodberti kapcsán felvetett kérdéseknél legfőképp Beumann, Dopsch, 

Heger, Hermann, Koller, Koszta, Lhotsky, Noll, Prinz, Reiffenstein, Reindel, Semmer és 

Schmitt munkái voltak iránymutatók számunkra. Virgil püspök történeti szerepe, a Virgil-

Bonifác konfliktus, Aethicus Ister Cosmographiáya és a Libellus Virgilii kapcsán leginkább 

Bauerreifi, Ewig, Hillkowitz, Jarnut, Löwe, Schmidinger, Smyth, Strömer, Wanderwitz és 

Zöllner műveit vettük tekintetbe. Az utolsó bajor herceg - hiszen az egykor a Merowingok 

uralma alatt álló területek közül Bajorország is önálló államisággal rendelkezett - , III. 

Tasziló trónfosztására, koncepciós perére, a per Nagy Károly általi legitimációjára, a 

salzburgi egyházmegye abban betöltött szerepére és magára a Notitia Arnonisva. nézvést 

elsősorban Classen, Dümmler, Kolmer, Krawinkel, Löwe, Jarnut, Mitterauer, Reindel, 

Rosenstock és Wanderwitz írásaira támaszkodtunk. A Salzburgi Érsekség létrejötte, Arn 

érsek és Nagy Károly kapcsolata, a Breves Notitiae datálása és a korábbi salzburgi 

forrásokhoz való viszonya, valamint a korábban már taglalt forrásokból és a Lex 

Baiuvaríorumből kibontakozó társadalomkép és személyállapot feldolgozása során 

kiváltképp Brunner, Classen, Demmelbauer, Fichtenau, Hageneder, Haupt, Köbler, Mayer, 

Olberg, Padberg, Schieffer, Schott, Strömer, Wanderwitz és Wavra munkáit vettük 

figyelembe. Salzburg karantán és avar missziója, Róma, Bizánc és a Salzburgi Érsekség 

bulgáriai térítőmunkája, Metód és a bajor püspökök konfliktusa, mindezen eseményeknek 

a Conversio Bagoariorum et Carantanorumban történő lecsapódása, valamint az Epistola 

Theotmari keletkezésének oka, illetve a morvákra és a magyarokra vonatkozó utalások 

által felvetett kérdések megválaszolása során nagymértékben támaszkodhattunk Bernhard, 

Besevliev, Bogyay, Deér, Dopsch, Dujcev, Dvornik, H. Tóth, Havas, Hergenröther, Kahl, 

Kosztolnyik, Kristó, Lhotsky, Löwe, Makk, Olajos, Pohl, Runciman, Schellhorn, 

Szádeczky-Kardoss, Szekfu és Veszprémy műveire. 

A kutatás módszerei közül legfontosabbként maguknak az írott forrásoknak a 

tanulmányozását, értelmezését emelhetjük ki - a fordítások elkészítése is az interpretáció 

2 Wolfram 1979; 1987; 1995b; Jahn 1991; LoSek 1990b; 1997. 
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elmélyítését volt hivatott szolgálni, hiszen ennek során számos kérdésben kellett állást 

foglalnunk. „Alle mittelalterliche Forschung ist Philologie" - íija Hermann Heimpel 

Heinz Quirin kézikönyvéhez fűzött előszavában,3 s ezen alapelvet, valamint a 

forrástisztelet kritériumát igyekeztünk munkánk során mindvégig szem előtt tartani. A 

disszertáció további filológiai aspektusaként emelhető ki, hogy a kiindulópontként 

megjelölt források mindegyikénél (valamint a Virgil püspök szerzősége kapcsán bővebben 

tárgyalt aethicus isteri Cosmographiánál) megkíséreltük annak szerkezetét, nyelvi és 

stiláris sajátosságait, a bennük található reminiszcenciákat feltárni; e megfigyeléseinket 

részint a disszertáció főszövegében, részint a fordításokhoz csatolt jegyzetekben közöltük. 

A filológiai megközelítés mellett azonban - lévén, hogy célunk nem kizárólag a kora 

középkori salzburgi historiográfia bemutatása volt - a köz-, egyház-, művelődés- és 

jogtörténeti szempontok is nagy súllyal estek latba, hiszen maguk a salzburgi történeti 

források sem lettek volna interpretálhatók a politikai folyamatok behatóbb elemzése, az 

ezek kapcsán felmerülő kérdések lehetőség szerinti megválaszolása és az ezen válaszokból 

az elemzett textusokra vonatkozó következmények levonása nélkül. 

Bizonyos alfejezetek kérdésfelvetéseinél kitekintést kellett tennünk azon szak-, 

illetve - vizsgálódásunk szempontjából - segédtudományok eredményeire, amelyeknek 

forrásanyagát és szakirodalmát meg sem kísérelhettük volna alaposabban feldolgozni; így 

például a salzburgi sókitermelés a régészet, a bulgáriai misszió és Metód működése a 

szlavisztika, a VIII. századi társadalomkép pedig a germanisztika kutatási eredményeit 

hívhatta segítségül. Ezen excursusokat a teljesség igénye nélkül tettük, általában elfogadva 

és munkánkba beépítve az adott szaktudomány vonatkozó kérdésre adott, a communis 

opinio doctorum által jóváhagyott választ. 

A dolgozat tárgyát illetően joggal merülhet fel azon kérdés, hogy vajon miért éppen 

a salzburgi források szolgáltak azon tükörként, amelyen keresztül a korabeli 

Bajorországban zajló folyamatokra kitekinthettünk. Egyrészt a salzburgi historiográfia - s 

e fogalmat itt kiterjesztően értelmezvén ide soroljuk a történeti forrásértékkel bíró és 

önmagukban is történeti tényanyagot elbeszélő hagiográfiát, a birtokjegyzékeket és 

epistolát - kiemelkedően gazdag a korabeli bajorországi forrásanyaghoz képest, hiszen 

keletkeztek ugyan hagiografikus művek, birtokjegyzékek és levelek Freisingban, 

Regensburgban és Passauban is, ám egyedül Salzburg büszkélkedhet a Conversio 

Bagoaríorum et Carantanorummal, e sajátos, Salzburgra oly jellemző genus mixtummú. 

3 Quirin 1950.4. 
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Másrészt az Agilolfing-dinasztia utolsó hercege, III. Tasziló Nagy Károly általi 

trónfosztása és az önálló Bajor Hercegség felszámolása után Regensburg megszűnt hercegi 

székhely lenni, s a 798-ban érsekséggé emelkedett Salzburgi Püspökség a VIII. század 

végére vitathatatlan primátusra tett szert a többi bajor egyházi központ felett, vagyis 

immáron de iure is Bajorország hatalmi centrumává lett - e források kiemelt elemzését 

tehát már keletkezési helyük történeti-politikai fontossága is indokolja. Harmadrészt pedig 

a IX. század végi salzburgi források egyedülálló jelentőségű információkkal gazdagítanak 

bennünket a Kárpát-medence - az avarok és a honfoglaló magyarság - történetét illetően. 

E célkitűzésnek megfelelően a dolgozat fejezetcímeiként azon forrás nevét adtuk meg, 

amelyhez az adott caputban vizsgált kérdések tartoznak. 

E nézőpont - úgy véljük - egyben felmentést is ad az alól, hogy valamennyi 

részletkérdésre a források és a szakirodalom teljességének feldolgozásán alapuló, a 

véglegesség és lezártság igényével fellépő választ akarjunk adni. Az értekezés elején azt 

tűztük ki célul, hogy VIII. és IX. század salzburgi forrásainak tükrében megkíséreljük a 

kora középkori bajor történelem fordulópontjai kapcsán felmerülő kérdéseket 

megválaszolni, illetve ezen sorsfordító események lecsapódását kimutatni az említett 

textusokban. 

Az első fejezetben a Severinus-kori, iuvavumi kereszténység kontinuitásának 

problematikáját röviden felvillantva (I. 1.) érdemesnek tűnt a város két, Iuvavum és 

Salzburg nevének viszonyát és a kora középkori, helyi forrásokban történő előfordulását 

megvizsgálni (I. 2. 1.), majd rövid kitérőt tenni - tekintettel a Salzburg névnek a 

sólelőhelyekhez fűződő egyértelmű kapcsolatára - ugyanezen szövegek alapján a só 

kitermelésének, a kitermelés eszközeinek és jelentőségének néhány aspektusát (I. 2. 2.), 

valamint a helymegnevezés (civitas, urbs, oppidum, villa/vicus) használatát, 

különösképpen pedig Salzburgra történő alkalmazását (I. 2. 3.) vázolni. Ezt követően a 

Rupert-legenda4 Gesta (Vita) Sancti Hrodberti confessoris (A), vagyis Szent Rupert 

hitvalló cselekedetei (élete) címen számon tartott változata és a Conversio Bagoariorum et 

Carantanorum (B) első fejezete közti viszonyt vizsgáljuk - feltehetően mindkettő a Rupert 

ereklyéinek a salzburgi dómba történő átvitele idejére, azaz 774-re már megalkotott Vita 

4 A Rupertre vonatkozó összes korabeli, írott forrás egybevetését lásd Dopsch 1996. 39-63. (E textusokat 
Heinz Dopsch a következőkben határozza meg: Gesta Hrodberti 1-10; Notitia Arnonis Praef.\ 7,1; 1,1-8; 2, 
1-7; 7, 1-14; 8, 1-5; Breves Notitiae Praef.\ 1, 1-4; 2, 1-11; 3, 1-16; 4, 1-9; 5, 1-5; 7, 1-2; Liber 
confraternitatum col. 41; Conversio 1-2; Paulus Diaconus, História Langobardorum 6, 21. 35. 43; Liber 
pontificalis 1.396.) 
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Hrodbertire (X) megy vissza.5 Ennek fényében választ keresünk a Gesta Hrodberti 

kapcsán szokásosan felmerülő négy alapvető, és a történészeket a XII. század óta jóformán 

változatlan formában foglalkoztató6 kérdésre:7 mikor érkezett Rupert Salzburgba (I. 3.1.), 

miért hagyta el Wormsot (I. 3. 2.), salzburgi működését követően mikor halt meg (I. 3.3.), 

halála előtt hazatért-e Wormsba, vagy Salzburgban távozott az élők sorából (1.3.4.)? 

A második fejezet legfontosabb szereplője, Virgil, Salzburg ír származású püspöke 

(749-784) számos ponton új fejezetet nyitott püspöksége történetében: nevéhez fűződik a 

salzburgi historiográfia legkorábbi műveinek, a Gesta sancti Hrodberti confessoris, a 

Libellus Virgilii és a Liber confraternitatum megalkotása, a 774-ben felszentelt Rupert-

dóm megépíttetése, a püspökség és a Szent Péter-kolostor jogainak kiterjesztése, valamint 

a karanténok közti misszió megszervezése.8 E fejezetben a 730-as és 740-es évek bajor 

belső viszonyok és az ezekkel szervesen összefüggő bajor-frank kapcsolatok áttekintése 

után (II. 1.) Virgil, Salzburg apátja és püspöke működésének következő momentumaival 

kívánunk behatóbban foglalkozni. Először Bonifác és Virgil konfliktusát vázoljuk a 

források és a szakirodalom segítségével (II. 2.1.), majd elhelyezzük az Aethicus Ister-féle 

Cosmographiát e történeti konfliktus kontextusában, megvizsgálva a mű keletkezési idejét, 

helyét és a szerző személyét, valamint az opus megírási célját. Az Aethicus Ister neve alatt 

ránk hagyományozott, Cosmographia című munka bevezető mondata azt állítja a műről, 

hogy az nem más, mint az isztriai filozófus, Aethicus görög nyelvű munkájának 

Hieronymus által készített, latin nyelvű, rövidített kivonata.9 A szakirodalom váltakozva 

hol elfogadta e kijelentés hitelességét, hol az egész opust a Schwindelliteratur 

kategóriájába sorolta, ám Heinz Löwe mindmáig mérföldkőnek számító tanulmánya előtt 

nem keresett, s így természetesen nem is talált feleletet azon kérdésre, hogy a szerző 

homályos eszméi és ábrázolásmódja, valamint olykor erősen a groteszkbe hajló, élénk 

fantáziája mögött valamiféle célt, a Cosmographia megírására szóló occasiót találjon.10 

Löwe e koncepciója, amely szerint a mű szerzője nem volt más, mint Virgil, Salzburg ír 

5 Beumann 1972. 181. skk. 
6 Wattenbach 1850. 501. skk. 
7 Wolfram 1982. 2-25. 
8 Virgil irodalmi működéséhez, a Gesta Hrodbertihez, a Breves Notitiaebea fennmaradt Libellus Virgi/iihez 
és fordításukhoz, valamint a karantán misszióhoz lásd Nótári 2005. 24. skk.; 81. skk.; 137. skk.; 153. skk.; 
96. skk. 
9 Aethicus Ister, Cosmographia Tit. Incipit liber Ethico transíalo e philosophico edito oráculo Hieronimo 
presbyteo dilatum ex cosmografía id est mundi scriptura edicta Ethiciphilosophi cosmografi. 
10 Löwe 1951.904.sk. 
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származású püspöke (749-784),11 a szakirodalomban egyfelől helyeslő és jóváhagyó, 

másfelől elutasító fogadtatásra talált,12 s ugyan a Cosmographia legutóbbi (mérvadó) 

kiadását elkészítő Ottó Prinz is elvetette,13 ám sem teljességgel meggyőzően cáfolni, sem 

plauzibilisebb magyarázattal helyettesíteni nem tudta. (II. 2. 2.) Ezen excursus után 

megkíséreljük meghatározni Virgil püspökké szentelésének időpontját (II. 3. 1.), és 

elemezzük a Szent Péter-kolostor, illetve a Salzburgi Püspökség javaiért és jogaiért 

folytatott, a Libellus Virgiliíben általa lejegyeztetett vitáit - kitekintést téve a korabeli 

frank és langobárd egyházi viszonyokra (II. 3.2.). 

A harmadik fejezetben exponált tematika a következőkben foglalható össze. Miután 

Nagy Károly 788-ban az ingelheimi gyűlésen megtartott (mai szóhasználatunkkal élve: 

koncepciós) perben letaszította trónjáról az utolsó Agilolfing herceget, III. Taszilót, 

birodalmába integrálta az addig önálló Bajor Hercegséget. A bajor (egyházi és világi) 

előkelők közül többen - köztük Salzburg püspöke és Alcuin későbbi jó barátja, Arn is -

már Tasziló uralkodása idején nagy valószínűséggel átpártoltak a frank uralkodóhoz, és 

segítségére voltak a herceg trónfosztásának legitimálásában. Közvetlenül a trónfosztást 

követő esztendőkben, 788 és 790 között Nagy Károly utasítására íratta meg a Karoling-

hatalomátvétel nagy nyertese, a jó ideig egykor Tasziló bizalmát is élvező Arn a Salzburgi 

Püspökségnek tett adományokról szóló feljegyzést, a Notitia Arnonist, amelyet a frank 

uralkodóval jóvá is hagyatott, így biztosítván egyházmegyéje javadalmait. Nyelvi 

szempontból a vizsgált szövegek közül e textus viseli magán legerősebben a Karoling-kor 

előtti grammatikai és stiláris hanyatlás jeleit. Tasziló uralkodása történetének rövid 

áttekintése után érdemes megvizsgálni a frank-bajor konfliktus kibontakozását és Tasziló 

hűségesküjének jellegét (III. 1.1.), majd pedig magát a trónfosztás aktusát (III. 1. 2.) és az 

ennek indokául felhozott vádakat (III. 1. 3.). Mindezeket - vagyis a Notitia Arnonis 

keletkezésének történeti hátterét - követően tehetünk megállapításokat a mű 

keletkezésének időpontjára és szerkezetére vonatkozóan (III. 2.). 

A negyedik fejezet több tárgyat foglal magában, ám ezek mindegyike lényegében 

ahhoz köthető, hogy a Salzburgi Püspökség 798-ban emelkedett érsekséggé, s Arn ekkor 

kapta meg III. Leó pápától a palliumot, ám az immáron neki alávetett püspökök érezhető 

ellenszenvvel fogadták ezen - Nagy Károly által meghozott és a pápa által kivitelezett -

11 Virgilhez bővebben lásd Nótári 2005a 24. skk.; 81. skk.; 96. skk.; 137. skk.; 153. skk.; valamint Nótári T.: 
Adalékok Virgil apát és püspök bajorországi működéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok. Szerk. 
Teiszler É. Szeged 2005. (sajtó alatt) 
12 Wolfram 1995b 247. 
13 Prinz 1993. 10. skk. 
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döntést. Az érseknek tehát igazolnia kellett a megszerzett birtokok eredetét és 

jogszerűségét, s ennek eredményeként jött létre 798 és 800 között a Rövid feljegyzések 

(Breves Notitiae) címet viselő munka. Megállapítható, hogy a Notitia Arnonisszü 

mutatkozó átfedések ellenére sem szolgált egyik feljegyzés a másik előképéül, s így 

mindkét dokumentum egyedi adalékokkal gazdagítja a kor gazdasági- és birtokviszonyaira 

vonatkozó ismereteinket. A Breves Notitiae leíró jellegű caputjai a Rupert-legendában 

foglaltakra vetnek egyéni megvilágítást. A salzburgi püspök - utóbb érsek - Nagy Károly 

és a pápaság közötti kapcsolat bizonyos állomásai, ezek politikai-történelmi jelentősége és 

Salzburg érsekséggé emelése elválaszthatatlanul összefonódnak, így az alábbiakban 

először ezt kívánjuk áttekinteni (TV. 1.), s ezt követően nyílik lehetőség a mű datálása és 

szerkezete (IV. 2. 1.), valamint a korábbi salzburgi forrásokhoz fűződő viszonya kapcsán 

felmerülő néhány kérdést exponálni (IV. 2. 2.). A birtokjegyzékekből kibontakozó kép a 

VIII. századi Bajor Hercegség társadalmi szerkezetére nézvést jelentős dinamikát mutat, e 

társadalmi és jogi szerkezetet érdemesnek tűnik ezen a ponton - a Libellus Virgilii, a 

Notitia Arnonis és a Breves Notitiae keletkezési körülményeinek és szerkezetének 

ismeretében - áttekinteni és elemezni. Az Agilolfing-dinasztia utolsó két uralkodóhercege, 

Odilo és III. Tasziló korára egyfelől kikristályosodik a személy állapotok azon rendszere, 

amelyet a jogforrási és az okleveles anyagból megismerhetünk, másfelől pedig ekkorra 

tehetjük az önálló bajor nemesség kialakulását, s e folyamat lecsapódását a jogalkotásban. 

A következőkben e kérdést kívánjuk behatóbban megvizsgálni: a libertás fogalmához 

fűzött megjegyzések után a szabadok (liberi) és a szolgák (servi) jogállását vesszük 

szemügyre a Lex Baiuvariorum tükrében (IV. 3. 1.), majd a jogi és irodalmi források 

segítségével exponáljuk a herceg és az ősi bajor genealogiae viszonyát, az adalscalhae 

rétegének kialakulását, a bajor nemesi rend megszületését és ennek megjelenését a 

Dingolfingi Zsinat határozataiban, valamint a Karolingok bajorországi hatalomátvétele 

előtti bajor grófságok kérdését (IV. 3.2.). 

Az ötödik fejezet - a szervesen összefüggő, a Kárpát-medence történetét kiemelt 

helyen taglaló tematikájú források miatt - a dolgozatban tárgyalt utolsó két textust, a 

Conversio Bagoariorum et Carantanorumot és az Epistola Theotmarit egyazon caput 

keretében veszi górcső alá. A 860-as években a szlávok apostolaként ismert Konstantin 

(Cirill) és Metód jelentős missziós tevékenységet fejtett ki Morávia és Pannónia területén, 

és 869-ben II. Adóiján pápa Metódot Sirmium érsekévé ordinálta, iurisdictiót biztosítva 

számára - többek között - a térítőmunkája során bejárt vidékeken, ám a salzburgi érsek és 

megyéspüspökei ezáltal saját joghatóságukat érezték sértve, s Metódot a 870-ben 
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megtartott Regensburgi Zsinaton elítélték és több éven át tartó fogságából csak a pápa 

intervenciójának köszönhetően szabadult ki. Salzburg moráviai és pannóniai igényeinek 

legitimációs irataként keletkezett 870-ben a kora középkori salzburgi historiográfia 

legszebb és talán legérdekesebb - Alphons Lhotsky által is nagy elismeréssel méltatott14 -

darabja, A bajorok és karanténok megtérése (Conversio Bagoariorum et Carantanorum) 

szerzője vélelmezhetően Adalwin salzburgi érsek, címzettje pedig a keleti-frank uralkodó, 

Német Lajos volt. A Conversio értékes momentumokkal gazdagítja tudásunkat az avarok 

történetéről is, ami pedig a későbbi magyar történelem szempontjából sem elhanyagolható 

fontossággal bír.15 A morva egyház önállósodását igyekeztek előmozdítani a - saját 

állításuk szerint a pápától erre felhatalmazást nyerő - szláv püspökök, amit a salzburgi 

érsek, Theotmar felette sérelmesnek vélt, s 900-ban levélben fordulva IX. János pápához 

feltárta azon eseményeket, amelyek által saját jogkörét csorbítva érezte. Theotmar érsek 

levele (Epistola farchijepiscopi Theotmari) nem csupán a morva egyház működésébe 

enged bepillantást, hanem súlyos vádakat fogalmaz meg a magyarokkal szemben is, így 

tehát honfoglaló őseink korának értékes forrásaként tarthatjuk számon. Először a 

karantániai (V. 1. 1.) és a pannóniai misszió (V. 1. 2.) alakulását vázoljuk, majd kitérőt 

teszünk a pápa, a basileus és a keleti-frank uralkodó bulgáriai missziós törekvéseire, illetve 

ennek fontos dokumentumára, a Responsa Nicolai papae I. ad consulta Bulgarorumra.. 

Ezen excursus annál is indokoltabbnak látszik, hiszen ezen forrás egyedi értéke többek 

között abban rejlik, hogy a frissen keresztény hitre tért, illetve térítendő nép vallási-, 

szokás- és jogrendszerének változásait közvetlen közelről, a térítés időpontjából engedi 

megfigyelni. Először röviden a történeti hátteret kívántuk felvillantani (V. 2. 1.), majd 

behatóbban szemügyre vesszük azon két, Borisz fejedelemhez intézett, a krisztianizáció 

tárgyában írott levelet, amelyek a kor két legjelentősebb egyházi személyiségétől 

származnak. Először Phótios pátriárka levelét taglaljuk (V. 2. 2.), utóbb pedig az I. Miklós 

pápától származót áttekintve felvillantjuk az okokat, amelyek révén Bulgária az önálló 

egyházszervezet kialakítása során Bizánc hatalmi szférájába került (V. 2.3.)- Ezt követően, 

a történeti háttér ilyetén összegzése után térünk rá Konstantin és Metód moráviai és 

pannóniai kezdeti működésére (V. 3. 1.), Metód regensburgi perének körülményeire, a 

Conversioban megfogalmazott vádakra, illetve ezek hátterére (V. 3. 2.), valamint Metód 

14 Lhotsky 1963. 155. 
15 Az avarság történetének a későbbi magyar történelem szempontjából megmutatkozó fontosságát foglalja 
össze Szádeczky-Kardoss 1998. 9. ... az írott forrásokból ismert történelem folyamán első ízben az avar 
korban vált tartósan egybetartozó alakulattá a Közép-Duna-medence nyugati és keleti fele (a római 
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tanításának további sorsára a pápaság, a frank király és a morva fejedelem politikai 

viszonyainak tükrében (V. 3. 3.). Végezetül az Epistola Theotmari keletkezése körüli 

történeti helyzet és e mű datálása kapcsán felmerülő néhány kérdésre igyekszünk választ 

találni. (V. 4.) 

A Zárókövetkeztetésekben megkíséreljük dolgozatunk főbb eredményeit 

összefoglalni - röviden, hiszen az egyes fejezetek és alfejezetek végén már összegeztük az 

adott kérdéskörről tett megállapításaink lényegét. 

A Függelékben olvasható fordítások egy részét az elmúlt néhány évben már 

közreadtuk,16 ám néhány ponton szükségesnek éreztük finomítani és pontosítani a magyar 

szöveget, így tehát nem a korábban napvilágot látott fordítások mechanikus megismétlései. 

A kötetben helyet kapott források közül kettőnek, a Notitia Arnonisnak és a Breves 

Notitiaenek eddig még részleteiben sem született magyar fordítása. A Gesta Hrodberti két 

fejezetéből néhány mondatot Szádeczky-Kardoss Samu ültetett át magyar nyelvre,17 a 

Conversio 6-14. caputját Horváth János,18 az avar vonatkozású fejezetek azon részét, 

amelyek a 806 előtti eseményekre vonatkoznak, Szádeczky-Kardoss Samu,19 több, a 

pannóniai népek megtérését tematizáló passzusát pedig Veszprémy László20 fordította le, 

ám e két textusnak nem készült teljes magyar fordítása. (A Conversio kommentárral 

ellátott fordításának publikálását Szádeczky-Kardoss Samu Iuridicophilologica című 

tanulmánykötetünkhöz írott előszavában a magyar medievisztika desideratumaként 
0 1 

említette. ) Az Epistola Theotmari esetében rendelkezésre áll ugyan mind a Gombos F. 

Albin-22 és a Horváth János-féle23 teljes, mind pedig a Lele József24 által készített, a 

magyarokra vonatkozó részt átültető fordítás; indokoltnak tűnt azonban egy, a 

legkorszerűbb szövegkiadáson alapuló, bőségesebb jegyzetanyaggal ellátott, teljes fordítást 

készíteni, s e kötetbe felvenni - annál is inkább, mert ezáltal világosabbá válnak e szöveg 

kapcsolódási pontjai a korábbi salzburgi forrásokhoz, kiváltképp a Conversio hoz. 

birodalom Pannoniáját és Daciáját a közbül fekvő szarmata Barbaricum választotta el egymástól). Ilyen 
értelemben az avar kaganátus a későbbi Magyarország előfutára volt. 
16 Notitia Arnonis - Nótári 2004b 81. skk.; Conversio - Nótári 2000. 95. skk. (ugyanez Nótári 2004a 169. 
skk.); Epistola Theotmari -Nótári 2000b 89. skk. 
17 Szádeczky-Kardoss 1998.225. 
18 Horváth 2002a 188-195. 
19 Szádeczky-Kardoss 1998. 225. 266.267. 286. 293. 304. 
20 In: LoSek 1996.150. 
21 Szádeczky-Kardoss 2004. 7. 
22 Gombos 1927. 505-509. 
23 Horváth 2002b 206-211. 
24 Lele 1995. 185-187. 
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A fordítások alapjául szolgáló szövegkiadást a vonatkozó helyen mindegyik 

szövegnél feltüntettük, a Gesta HrodbertinéX a Wilhelm Levison-féle 1913-as, a következő 

négy forrás esetében a Fritz Losek-féle, 1990-ben és 1997-ben publikált, a kéziratanyag 

teljességét feldolgozó editiót vettük alapul.25 Az átültetés során igyekeztünk a szöveg 

értelmét mentül pontosabban visszaadni, s ahol erre lehetőség nyílott, az eredeti nyelvtani 

konstrukciót is megtartani, ha ez nem ment a magyarosság és az érthetőség rovására. 

Természetesen ahol a latin textus értelemzavaró grammatikai defektusokban szenvedett -

így például a Notitia Arnonis számos szöveghelyén - , nem törekedhettünk azt. 

gördülékennyé és önkényes belemagyarázással értelmessé stilizálni. A személynevek 

visszaadása során a következő eljárást követtük. Ha a latin névalaknak volt magyar 

megfelelője, a királyok, uralkodóhercegek, pápák, érsekek és püspökök esetében (például 

Nagy Károly, Tasziló herceg, Miklós pápa, János püspök), azt használtuk; az alacsonyabb 

rangú nemesek, papok és közemberek nevét természetesen nem magyarítottuk (például 

Iohannes pap, Benedictus diakónus). A nyilvánvalóan germán eredetű neveknél a latin -us, 

illetve -ius végződést elhagytuk (például Theodbert herceg, Adalwin érsek, Gisilar), a 

teljes egyértelműséggel nem azonosítható eredetű, illetve szláv neveket általában 

meghagytuk eredeti alakjukban (például Cheitmar herceg, Cacatius herceg, Baldo pap, 

Salaho nemesember), illetve csak uralkodók esetében vettük át az esetleg létező 

magyarított névhasználatot (például Mojmir fejedelem, Szvatopluk fejedelem). 

A dolgozatot az idézett és említett források felhasznált szövegkiadásainak, a 

szakirodalmi rövidítéseknek és a rövidítve idézett szakirodalom bibliográfiai adatainak 

jegyzéke zárja. 

Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindazon támogatásért, ösztönzésért és 

segítségért, amelyet e disszertáció elkészítéséhez kaptam. Hála illeti mesteremet, a néhai 

Szádeczky-Kardoss Samu professzort, aki megrendült egészségi állapota ellenére utolsó 

szakdolgozójául és - az ő kifejezését használva - kriptotanítványául fogadott, s 

szakdolgozatként a Conversio Bagoariorum et Carantanorum magyarázatokkal és rövid 

bevezetéssel ellátott fordítását bízta rám, s utóbb egészen 2004 októberében bekövetkezett 

haláláig számos, hosszabb-rövidebb beszélgetés során biztatott, és segített a salzburgi 

források feldolgozására, disszertációm megírására. Köszönet. illeti tanáromat, a néhai 

Kristó Gyula akadémikus professzort, hiszen az általa vezetett medievisztikai PhD-képzés 

hallgatójaként többször fordulhattam hozzá a kutatási munkálatok során felmerülő 

25 Gesta s. Hrodberti confessoris 157. skk.; LoSek 1990b 80. skk.; 102. skk.; LoSek 1997.90. skk.; 138. skk= 
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módszertani és tartalmi kérdésekkel. Köszönet illeti végül - ám nem utolsósorban - Makk 

Ferenc professzort, aki mind a PhD-képzés ideje alatt, mind azt követően, Kristó Gyula és 

Szádeczky-Kardoss Samu professzorok halála után e munka befejezésében és végső 

formába öntésében számos ponton tanáccsal és ösztönzéssel volt segítségemre. 
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I. FEJEZET 

GESTA SANCTIHRODBERTICONFESSORIS 

A Rupert-legenda26 Gesta (Vita) Sancti Hrodberti confessoris (A) címen számon 

tartott változata és a Conversio Bagoariorum et Carantanorum (B) első fejezete közti 

viszony tekintetében elfogadjuk Helmut Beumann azon nézetét, amely szerint a két forrás 

közül egyik sem származtatható a másiktól, hanem mindkettő egy közös archetípusra,27 a 

788/90, vagyis a Notitia Arnonis keletkezése előtt született, ám feltehetően már Rupert 

ereklyéinek a salzburgi dómba történő átvitele idejére, azaz 774-re már mindenképpen 

megalkotott Vita Hrodbertire (X) megy vissza.28 A Gesta Sancti Hrodberti confessoris 

tipikusan hagiográfiai mű, amely a bajorok apostolának is nevezett, a VII. és a VIII. század 

fordulóján tevékenykedő, működési helyét Wormsból Salzburgba áttevő püspök életét 

beszéli el; számos, a korabeli bajor kereszténység állapotára és egyházszervezetére, 

valamint a Bajorországot uraló Agilolfing-dinasztia és az egyház kapcsolatára vonatkozó 

kérdést vetve fel. Noha maga a Gesta (Vita) Sancti Hrodberti confessoris (A) valamikor 

793 után keletkezett, a források sorrendjét illetően az időrendi elvet követő munkában 

mégis azért került az első helyre, mert - a Herwig Wolfram és Fritz Losek30 által 

felállított kronológia szerint - az előképéül szolgáló Vita Hrodbertit Virgil püspök nagy 

valószínűséggel 746/47 táján írta meg. 

I. 1. Kereszténység az ókori Iuvavumban 

I. 1. Noricum fejedelmei még Kr. e. 113 előtt foedust kötöttek az Impérium 

Romanummal, ami e területnek a birodalomba történő betagozódását segítette elő, majd 

Claudius (41-54) alatt jött létre új egységként Norica provincia;31 Iuvavum - a mai 

26 A Rupertre vonatkozó összes korabeli, írott forrás egybevetését lásd Dopsch 1996. 39-65. (E textusokat 
Heinz Dopsch a kővetkezőkben határozza meg: Gesta Hrodberti 1-10; Notitia Arnonis Praef.\7,1; 1, 1-8; 2, 
1-7; 7, 1-14; 8, 1-5; Breves Notitiae Praef.\ 1, 1-4; 2, 1-11; 3, 1-16; 4, 1-9; 5, 1-5; 7, 1-2; Liber 
confraternitatum col. 41; Conversio 1-2; Paulus Diaconus, História Langobardorum 6, 21. 35. 43; Liber 
pontificalis I. 396.) 

A kézirati hagyományhoz és a sztemmához, valamint a Conversio és Gesta Hrodberti kéziratainak 
viszonyához lásd LoSek 1997. 8. skk; 21. skk. 
28 Beumann 1972. 181. skk. 
29 Wolfram 1975. 52; Wolfram 1995b 228. 
30 LoSek 1997.26. 
31 Wolfram 1996.15. 
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Salzburg - is ekkortájt vált kiemelkedő jelentőségű központtá, s utóbb Antoninus Pius alatt 

érte el fejlődésének zenitjét.32 Kétségen felül áll tehát, hogy az antik Iuvavumot 

municipiumként tartották számon,33 ugyanakkor nem tudunk arról, hogy egyúttal püspöki 

székhely is lett volna.34 Egyfelől tehát nem zárhatjuk ki egy episcopatus Iuvavensis létét 

pusztán azért, mert arról a - meglehetősen hiányosan ránk hagyományozott - forrásokból 

nem értesülünk, másfelől azonban pusztán az antik civitas, illetve municipium bizonyított 

voltából sem vonhatunk le következtetést a püspökség fennállására.35 Köztudott, hogy a 

keresztény egyházszervezet az antikvitásban erősen kapcsolódott és igazodott a civitates 

rendszeréhez, s hogy már a 343. évi Serdikai Zsinat is azt a határozatot hozta, hogy 

püspöki székhelyül csak olyan település szolgálhat, amely nem hoz szégyent a püspök 

nevére és tekintélyére.36 Ezen előírást - amit nem is minden esetben tudtak, illetve akartak 

betartani - nem értelmezhetjük oly módon, hogy amennyiben a püspök csak városban 

telepedhetett le, úgy minden város egyúttal püspöki székhelyül szolgált is volna;37 

Iuvavum szempontjából tehát megválaszolatlanul kell maradnia e kérdésnek: kánonjogilag 

lehetőség nyílhatott volna püspöki székhely létrehozására, forrásaink azonban nem 

tartalmaznak utalást ennek létezésére.38 A iuvavumi szerzetesi közösségről ad hírt 

Eugippius 511-ben írott Vita Sancti Severinijének39 azon fejezete, amely az esti 

ájtatossághoz szükséges gyertyák csodálatos meggyulladását beszéli el40 egy basílica és 

három spirituális, vagyis a monasteriumhoz tartozó templom és szerzetesek említésével.41 

Eugippius szóhasználatában a világi papokat a sacerdotes, a szerzeteseket a monachi 

mellett a spirituales, a keresztény (világi) közösségek templomait az ecclesia, a szerzetesi 

templomot pedig a basílica kifejezés jelöli42 - nem tudhatni ugyanakkor, hogy e 

32 Heger 1981.75. 
33 Heger 1973. 173. skk.; Noll 1963. 1. skk. 
34 Reindel 1964. 277. skk. 
35 Reindel 1975. 84. 
36 Mansi III. 24. Licetia vero danda est ordinandi episcopum aut in vico aliquo aut in módica civitate, cui 
sufficit unus presbyter, qui non est necesse ibi episcopum fieri, ne vilescat nomen episcopi et auctoritas. 
37 E gondolathoz lásd Koszta 1995. 233. skk.; Koszta 1996. 105. skk. 
38 Reindel 1975. 84. 
39 Noll 1981. 95. 
40 Eugippius, Vita Sancti Severini 13. Item iuxta oppidum, quod Iuvao appellabatur, cum quadam die 
iterantes basilicam aestatis tempore sollemnitatem vespere reddituri ad accendenda luminaria ignem minime 
repperissent, flammam concussis ex more lapidibus elicere nequiverunt, in tantum alterutra (ferri ac petrae) 
conlisione tardantes, ut tempus vespertinae sollemnitatis efflueret. At vir dei genibus humi fixis orabat 
attentius. Mox igitur in conspectu trium spiritualium qui aderant tunc virorum cereus, quem manu idem 
sanctus Severinus tenebat, accensus est. Quo lucente sacrificio vespertini temporis ex more suppleto gratiae 
deo referuntur in omnibus. Quod factum licet memoratos, qui huic interfitere miraculo, celare voluerit sicut 
multa magnolia, quae per ilium divinis sunt effectibus celebrata, claritas tarnen tantae virtutis occultari non 
potuit, sed ad magnam fidem ceteros excellenter accendit. 
41 Noll 1954. 59; Prinz 1965. 326. 
42 Noll 1963. 129. , ' . > c i c 4 v 
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közösséget Severinus alapította, vagy pedig egy, már korábban létrehozott közösséget talált 

Iuvavo mellett.43 Az életrajz következő fejezetének leírásában egy haldokló asszonyt vittek 

a szent lakhelyének ajtaja elé abban a reményben, hogy meggyógyul; az asszony 

csodálatos módon olyannyira visszanyerte egészségét, hogy három nap múlva már nehéz 

mezei munkát végezhetett.44 Ezen elbeszélés cellula szava azért érdemel figyelmet, mert 

Eugippius a kolostori élet helyének megnevezése során a monasterium vagy a cellula 

kifejezést használja.45 

A település, illetve azon belül a keresztény közösség kontinuitásának 

problematikája számos kérdést vet fel,46 hiszen nincsenek írott forrásaink Noricum ripense 

Odoaker általi, 488-ban bekövetkezett kiürítése és Rupert VII. század végi megérkezése 

között a város sorsára vonatkozóan.47 A Gesta Hrodberti romos és erdőkkel borított 

helyről beszél Iuvavum kapcsán, ugyanakkor felmerül azon gyanú, hogy - noha számos 

elhagyatott vidéken, antik romokra épült középkori kolostorról tudunk - a leírás 

esetlegesen a hagiográfia hagyományait követve, szokásos toposzait alkalmazva helyezi 

főszereplőjének működését a vadonba, mintegy az erémiába; megfontolást érdemel 

egyúttal, hogy az erémia számos esetben nem annyira földrajzilag értelmezendő, mint 

inkább a világtól elfordulást, vallási alapállást jelző kifejezés.48 A vadonban letelepedő 

szent toposzának némiképp ellentmond - s ezzel a település kontinuitását látszik igazolni -

, hogy Salzburgra vonatkozóan városról (oppidum) és felső várról (castrum superius) tesz 

említést mind a Notitia Arnonis,49 mind pedig a Breves Notitiae50 vonatkozó passzusa,51 

43 Noll 1981.95. 
44 Eugippius, Vita Sancti Severini 14. Accidit eiusdem loci quandam mulierem diuturno languore vexatam 
iacere seminecem, exequiis iam paratis, cuius proximi maesto silentio voces funereas quodam Jidei clamore 
presserunt et ante ostium cellulae sancti viri corpus iam paene examine deposuere languentis. Videns itaque 
homo dei clausum aditum oppositione lectuli ait ad eos: „Quidnam est, quod facere voluitis?" 
Responderunt: „Ut oratione tua vitae reddatur examinis." Tunc ipse lacrimabundus: „Quid", inquit, „a 
pravo magna deposcitis? Agnosco me prorsus indignum. Utinam merear veniam pro meis invenire 
peccatis!" Et illi: „Credimus", inquiunt, „quod, si oraveris, revivescet." Tunc sanctus Severinus fusis ilico 
lacrimis in oratione prostratus est et muliere protinus assurgente allocutus est eos: „Nolite quicquam horum 
meis operibus applicare: hanc enim gratiam fidei vestrae fervor emeruit, et hoc fit in multis locis et gentibus, 
ut cognoscatur, quod unus sit deus, faciens in caelo et in terra prodigia, excitons perditos in salutem et 
mortuos vitae restituens. " Mulier vero sanitate recepta opus agrale die tertio iuxta morém provinciáé 
propriis coepit manibus excellere. 
45 Noll 1963. 130; Noll 1981.96. 
46 Az antikvitás dokumentált püspöki székhelyeinek kontinuitási problematikájához lásd Reindel 1964. 277. 
skk.; Wolff 1994.1. skk. 
47 Prinz 1975. 34. 
48 Prinz 1965. 250. 
49 Notitia Arnonis Praef De hoc, quod ad episcopatum beati Petri primi pastoris ecclesiae sanctorumque 
apostolorum principis, quod constructum est infra oppidum Salzburch in pago Iobaocensium super fluvium 
Igonta, qui alio nomine Salzaha vocatur, ubi et domnus Hrodbertus episcopus atque confessor una cum 
sociis corpore requiescit, et inibi traditum fuit ...; 1, 1. Primum quidem tradidit Theodo dux praedictum 
oppidum simulque et castrum superiorem (sic!) domno Hrodberto cum terminis denominatis et confinibus vel 
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ami - tekintve, hogy mindkét feljegyzés korábbi dokumentumokat is forrásként használ fel 

- valószínűsíteni engedi, hogy e szöveghelyek a 700 körüli időszakot illetően hiteles képet 

mutatnak.52 

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy Salzburg Severinus és Rupert között 

egyenletesen lakott, nagy lélekszámú település maradt volna, hiszen az V. század végén 

szinte mindenütt általános népességcsökkenés állott be.53 A római eredetű lakosság 

egzisztenciáját a VII. és VIII. században egyértelműen jelzik a Notitia Arnonisnak és a 

Breves Notitiaemek a rómaiak adóköteles utódaira (Romani tributarii/tríbutales) és ezek 

adóköteles telkeire (Romani et eorum mansos tributales) vonatkozó fordulatai,54 az 

épületeket és a Szent Péter-kolostort érintő renovare55 kifejezés pedig világosan mutatja, 

hogy Rupertnek már egyfajta keresztény - talán szerzetesi - közösséget kellett találnia 

megérkezésekor Salzburgban, hiszen a Vita Hrodberti szerzője nem mulasztotta volna el a 

szent általi alapítás tényét hangsúlyozni - amint ezt a bischofshofeni közösség56 vagy a 

nonnbergi apácakolostor esetében57 meg is tette.58 (Ha Rupert nem találkozott volna 

Salzburgban egy már megtelepedett szerzetesi közösséggel, s ezt csak ő hozta volna létre, 

úgy aligha valószínű, hogy a Szent Péter-kolostor megalapításához a Mönchsberg 

meglehetősen kényelmetlen, nedves és kőomlástól fenyegetett barlangjait választotta 

volna.59) A Notitia Arnonisban említett tizennyolc egyházi személy közül tíz latin nevet 

visel, a világiak esetében nagyobb arányban képviseltetik magukat a germán nevűek, a 

Virgil idején megkezdett60 Liber confraternitatisban felsorolt első száznégy elhunyt 

szerzetes közül pedig (Ordo monachorum defunctorum) harmincöt neve latin, az első száz 

omnibus appenditiis suisque adiacentibus una cum campis, silvis, alpes, aquis aquarumque decursibus, sicut 
ad supra memoratum oppidum vel Castro et reliqua loca vel possessiones, sicut inferius scriptum esse 
videtur. 
50 Breves Notitiae 2, 3. Non longe postea venit iam fatus Theodo dux ibidem et dedit domno et sancto 
Rudberto episcopo eundem locum ad episcopii sedem cum finalibus locis ibidem adiacentibus castrumque 
superius cum montibus ex utraque parte ipsorum, quod vulgo dicitur haganpucha, cum aquis ibi 
circumquaque currentibus, ac pro aeterno remedio animae suae hunc locum ad episcopatus honorem et 
sedem cum omnibus adiacentiis suis perpetualiter confirmavit. 
51 Forstner 1995.470. sk. 
52 Prinz 1975.40. 
53 Mitscha-Märheim 1965. 49. skk.; Mitterauer 1967. 237. skk. 
54 Vö. Notitia Arnonis 1,4. 5; 5,4; 7,11. 12; Breves Notitiae 2,6. 8; 4, 3. 7; 14, 54. 
55 Gesta Hrodberti 9. 
56 Semmler 1994.296. 
57 Gesta Hrodberti 8-9. 
58 Prinz 1975.46. 
59 Noll 1981. 99. 
60 Forstner 1974. 11. 
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bejegyzett apáca (Ordo sanctimonalium defunctarum)61 között csak hat latin nevű 

található. 

Mindez szintén azon nézetet támaszthatja alá, hogy amennyiben a kétségkívül 

Rupert alapította apácakolostor lakói között túlnyomórészt germán származású apácákat 

tarthatunk számon, úgy a - még Virgil korában és az azt követő évtizedekben is - jelentős 

latin névaránnyal bíró Szent Péter-kolostort már korábban is létező, valószínűleg római 

eredetű egyházi közösségként vehette át és szervezhette újjá a Wormsból érkező Rupert.62 

E feltevés azonban nem szükségképpen jelentené azt, hogy e közösség esetében az V. 

századtól fogva fennálló kontinuitásról lehetne szó,63 annál is inkább, mivel Eugippius a 

Vita Sancti Severiníben maga számol be arról, hogy a Severinus konventje elhagyta e 

vidéket.64 

I. 2. Iuvavum és Salzburg 

I. 2. 1. A név problematikája 

A Kr. u. I. században, a római uralom elején keletkezett város, Iuvavum nevének 

etimológiája máig nem kellően tisztázott, a rómaiak nagy valószínűséggel az ott lakó kelta 

népességtől vették át e megnevezést. Szintén jó okkal elfogadhatjuk, hogy a Iuvavum név a 

Salzach folyó régebbi nevével, a I(u)varus megnevezéssel rokonságban áll, s hogy ebben 

az esetben a folyónév régebbi a városnévnél, vagyis a Iuvavum név a I(u)varus 

származéka.65 A bajor uralom előtt e nevet utolsóként Eugippius Vita Sancti Severini című 

művének tizenharmadik fejezete említi, amikor egy Iuvaónak nevezett város közelében 

történtekről emlékezik meg.66 A Gesta Hrodberti Rupert vándorlása során egy, az Ivarus 

folyó mellett fekvő, régi nevén Iuvavumnak nevezett helyről tesz említést,67 a Rupert által 

alapított és rokonára, Erintrudisra mint vezetőre bízott apácaközösség elhelyezése kapcsán 

61 Ehhez bővebben lásd Hasdenteufel 1985.2. skk. 
62 Prinz 1975. 48; Semmler 1994. 292. 
63 Reindel 1975. 86. 
64 Eugippius, Vita Sancti Severini 44. Linteaminibus igitur immutatis in loculo multo ante iam tempore 
praeparato junus includitur, carpento trahentibus equis inpositum mox evehitur, cunctis nobiscum 
provincialibus idem iter agentibus, qui oppidis super ripam Danuvii derelictis per diversas Italiae regiones 
varias suaeperegrinationis sortiti sunt sedes.; Reindel 1964. 298; Bóna 1969. 266. 
65 Brandenstein 1978. 11.31. 
64 Eugippius, Vita Sancti Severini 13, 1. Item iuxta oppidum, quodluvao appellabatur-vö. Noli 1963. 83. 
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pedig a iuvavumiak felső váráról emlékezik meg:68 tehát megnevezésként az antik 

Iuvavum névből képzett adiectivumot használja. 

A Breves Notitiae egy érdekes szöveghelyén a két név mintegy egymást 

magyarázza, ugyanis a forrás egy, a Iuarus folyó mellett fekvő, Iuvavo nevű helyről beszél, 

amit közönségesen (népnyelven) Salzburgnak hívnak.69 Egyebütt a Breves Notitiae 

gyakran él a Salzburg, Salzburch illetve Salzpurch névvel,70 máshol többször használja a 
71 77 

Iuvavensis, ritkábban a Salzburgensis melléknevet. A Notitia Arnonis bevezetője 

Salzburg városáról beszél, amely a iuvavumiak körzetében, az Igonta folyó mellett van, 

amit más néven Salzachnak neveznek (oppidum Salzburch in pago Iobaocensium super 

fluvium Igonta, qui alio nomine Salzaha vocatur 73)\ e megfogalmazás tehát nem csupán a 

város, hanem a folyó esetében él a két név egymást magyarázó lehetőségével. Kérdésként 

merülhet fel, hogy a kettős megnevezés mennyiben értékelhető a korabeli kétnyelvűség 

bizonyítékaként, vagy pedig Am kora tudományos igyekezetének kell betudni.74 A Notitia 

Arnonis egyebütt a Salzburc, Salzburch és Salzpurch neveket használja,75 valamint egy 

alkalommal a Salzburgensis adiectivumot.76 A Notitia Arnonis megfogalmazása (in pago 

Iobaocensium) - amely párhuzamba állítható a Breves Notitiae egyetlen alkalommal 

használt in pagum Iuvavensem77 fordulatával78 - fokozott figyelmet érdemel, mivel a 

későbbiekben mindkét feljegyzés germán nevén, a Salzburggau különféle alakjaival (in 
70 

pago Salzburchgaoe, -burgaoe, -burgowe, in pago Salzburgoense) élve emlegeti. (Ennek 

kapcsán kell szót ejteni Willi Mayerthaler azon - a szakirodalomban némiképp vitatott80 -

etimológiai okfejtéséről, miszerint a pago Iuvavensis jelzős szerkezetbe a Iuvavensis 

adiectivum helyébe a kétségkívül ősibb, a Salzach kelta-latin folyónevét, az Ivarust 

behelyettesítve a *Pagoivaro, vagyis Salzburggau, illetve Salzachgau szó képezhette a 

67 Gesta Hrodberti 6. aliquem esse locum iuxta fluvium Ivarum antiquo vocabulo Iuvavensem vocatum 
fi8 Gesta Hrodberti 9. in superiori castro Iuvavensium statuens 
69 Breves Notitiae Praef. in loco, qui dicitur Iuvavo, quod vulgo dicitur Salzburg, super fluvium Iuarum 
70 Breves Notitiae 9,4; 14,51.54. 55; 15,1. Salzburg; 23,2. Salzburch; 16,1. Salzpurch 
71 Breves Notitiae 1, 3.pagus; 3, 11; 5, 1; 6, 1; 7, 1. 6; 8, 3. 5; 9, 1; 11, tit.\ 11, 1. 2; 12, 2; 14, 1. sedes; 4, 1. 
oppidum; 7,1. castrum; 8,10.potestas 

Breves Notitiae 3, 15; 12,1; 13,4; 14,15; 15, 2. sedis (episcopatus) 
73 Notitia Arnonis Praef. 
74 Vô. Forstner 1995. 471. 
75 Notitia Arnonis 6, 22; 7,1. Salzburc\ 6,25; 8,7. Salzburch-, 8,4.; 8, 5; 8, 6. Salzpurch 
16 Notitia Arnonis 1,4. pagus 
77 Breves Notitiae 1,3. 
78 Reiffenstein 1986.97. 
79 Notitia Arnonis 1,2. 6; 2,1.2.3. pagus Salzburchgaoe; Notitia Arnonis 3, 2; 6, 5. 10. 12. 13. 15.18. 25; 7, 
2. 4. 7. pagus Salzburgaoe; Breves Notitiae 5, 3; 12, 1. (pagus) Salzburgowe; Notitia Arnonis 1, 4; 6, 3. 
pagus Salzburgensis 
80 Vô. Reiffenstein 1986.96. skk. 
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bajorok népnevének - Bagovari - etimonját.81) A Conversio Bagoariorum et 

Carantanorum a Iuvavum városnevet e formában nem tartalmazza, a Gesta HrodbertivtX 

átfedést mutató első fejezete csupán - jelzős szerkezettel - a Iuvarus (vagyis a Salzach) 

folyó mellett fekvő, régi nevén iuvavuminak nevezett helyet említi (locum iuxta fluvium 

Ivarum antiquo vocabulo Iuvavensem vocatum82), ami egybecseng a Iuvavensis 

adiectivumot gyakorta alkalmazó tendenciával.83 A Salzburc, illetve Salzpurc mint nomen 

két alkalommal,84 a Salzburgensis adiectivum pedig három helyen fordul elő e forrásban.85 

Míg a Iuvavum városnévként a IX. századtól kezdve egyre ritkábban fordul elő a 

forrásokban, addig az ebből származó Iuvavensis melléknév mind okiratokban, mind pedig 

irodalmi művekben tovább él a Salzburgi Érsekség nevében Arntól (785/798-821) kezdve 

egészen Heroltig (939-958) az érsekek hivatalos megnevezése: sanctae ecclesiae 

Iuvavensis archiepiscopus,86 A Iuvavenses, vagyis a salzburgiak adiectivum 
sn 

substantivumkénti használata némiképp korlátozott, ugyanakkor a Salzburg nomenből 

képzett Salzburgensis adiectivummal több szöveghelyen is találkozhatni.88 A X. század 

közepéig a Salzburgensis melléknév előfordulása nem általános, azonban a X. század 

második felétől, kiváltképpen pedig a XI. és a XII. századtól szinte teljességgel kiszorítja a 

klasszikusabb Iuvavensis alakot.89 Ugyanakkor a Iuvavensis jelző oly szorosan hozzátapadt 

az érsekség nevéhez, hogy az oklevelek kiállítási helyeként, még azon esetekben is, ha a 

szöveg magáról a Salzburgi Érsekségről, vagyis az ecclesia (sedis) IuvavensisrőX szól, 

Salzpurchot jelölik meg.90 Bizonyos textusok a Iuvavensis jelzőt a SalzburgensisszéX 

magyarázzák, így például Arn (Iuvenensis (sic!) ecclesiae archiepiscopus necnon 

Salzburgensium91) és Adalwin érsek (Adalwino archiepiscopo sanctae ecclesiae Iuvauensis 

qui et Salzpurgensis vocatur92) esetében. 

Magyarázatot igényel azon kérdés, hogy a Iuvavum nomen eltűnése, illetve a 

Salzburg (és alakváltozatai) általi kiszoríttatása után miért maradt a Iuvavensis adiectivum 

még jó ideig használatban, noha az új, germán névből képzett Salzburgensis melléknév is 

81 Mayerthaler 1984. 7. skk. 
82 Conversio 1. 
83 Vö. a Conversio - az 5. caputot kivéve - valamennyi fejezetével. 
84 Conversio 6; 11. Salzpurc 
85 Conversio 2; 11; 14. 
86 Reiffenstein 1990. 194. 
87 Notitia Arnonis Praef. in pago Iobaocensium; Conversio 6. Iuvavensium episcopo; 8. archiepiscopo 
Iuvavensium; Iuvavensium rectorum; 10. episcopis Iuvavensium 
88 Notitia Arnonis 1,4; Breves Notitiae 3,15; 12,1; 13,4; 14, 15; 15,2; Conversio 2; 11; 14. 
89 Reiffenstein 1990. 195. 
90 SUB I. 95; 99; 103. 
91 SUB n. Nr. 5. (a. 816) 
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rendelkezésre állott. Ennek okai feltehetőleg az írott latinitásban, illetőleg a germán 

nevekből derivált, latinizált melléknevek nehézkességében keresendők: a Iuvavensis 

adiectivum kizárólag írásbeli alkalmazását a hosszabb időn át azonos és biztos ortográfia is 

mutatja - a latin szóbeliség utolsó lecsapódása az írott forrásokban alighanem a Notitia 

Arnonis praefatiójában megjelenő in pago Iobaocensium fordulat lehetett. Több 

évszázados koegzisztencia után a XII. századtól a Salzburgensis melléknév szinte 

teljességgel kiszorította a Iuvavensist, amit annak tudhatunk be, hogy míg a Salzburgensis 

adiectivum városnévi eredete és bázisa változatlanul - és immáron egyedüliként -

használatban volt, addig a Iuvavensis főnévi kapcsolódás nélküli, önálló melléknévként 

már a kancellária nyelvében sem mutatkozott életképesnek. 

Mindezek tükrében felmerül két kérdés. Miként magyarázható a Iuvavumról 

Salzburgra történt névváltozás, illetve e nevek időleges egymás mellett élése? 

Törvényszerűnek tekinthető-e az etnikum megváltozása esetén - mint például esetünkben a 

Bajor Hercegségnek a VI-VIII. századi története során - a topográfiai megnevezések 

újakkal történő felcserélése? Az utóbbi kérdésre egyértelműen nemleges választ adhatunk: 

az újonnan betelepülők főszabály szerint megtartották a korábbról származó, általuk 

mintegy „készen talált" földrajzi neveket, még azon esetekben is, ha ezek jelentése 

számukra nem volt világos - e jelenség során elegendő az e területről való Atanate/Adnet, 

Albina/Alm, Morciacum/Morzg, Ovilavis/Wels, Lentia/Linz, Vindobona/Wien, 

Lauriacum/Lorch, Batavis/Passau, Quint(i)anis/Künzing, Augusta (Vindelicum)/Augsburg 

nevekre gondolnunk. Egyáltalában nem meglepő tehát, hogy a ma egynyelvű terület 

számos város- és folyóneve nem a germán beáramláskor született, hanem a római, illetve a 

rómaiakat megelőző kor nyelvállapotának maradványa. Éppen ezért magyarázatra szorul 

azon jelenség, hogy a bajorok a hajdani római város, Iuvavum régi nevét egy új névvel, 

Salzburggal cserélték fel. E vonulatot erősíti az is, hogy a I(u)varus (eredetileg talán 

*Isonta) folyónak a Salzaha/Salzach nevet adták, ami annál is különösebb, hiszen e terület 

minden nagyobb és kisebb folyójának nevére a többszöri etnikum változás semmilyen 

lényeges hatással nem bírt - gondoljunk csak a Duna, Isar, Inn, Traun, Saalach, Mattig, 

Ager, Enns, Steyr, Erlauf, Traisen, Mura és Dráva folyókra. E sorba tartozik a I(u)varus 

(*Isonta) név is, s amint a forrásokból egyértelműen megmutatkozott, azon lehetőséggel 

semmiképpen sem számolhatunk, hogy a vidék lakosai - kiváltképp mivel Salzburgtól 

délre egészen a XI. századig római maradványnépesség jelenlétére is következtethetünk - e 

92 SUBII. Nr. 19. (a. 860) 
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nevet elfelejtették volna, s ez tette volna szükségessé az új (Salzaha/Salzach) név 

bevezetését.93 E nyelvi újítás magyarázatát Ingó Reiffenstein abban véli megtalálni, hogy 

- amint az onnan nem messze, az Isar és az Inn között fekvő vidékeken a germán, valamint 

Kelet- és Dél-Ausztriában a szláv eredetű településnevek mutatják - a hajdani Noricum 

ripense területét elfoglalók szándékosan nem kívántak a római uralommal kontinuitást 

vállalni, nagy valószínűséggel azért, mert a hatalomátvétel nem mehetett végbe békésen.94 

Az új, Salzburg és Salzach nevekre nem nehéz magyarázatot találni: a bajorok feltehetően 

igen korán saját befolyásuk alá vonták a reichenhalli sókitermelést - Reichenhall egymás 

mellett létező latin és germán neve, Salinae és Halla is ugyanazon folyamat eredménye 

lehetett, amit már Salzburg esetében is nyomon követhettünk.95 

I. 2. 2. Salzburg és a sókitermelés 

A sókitermelés kezdete e vidéken még a római uralom előtti időkre nyúlhatott 

vissza, ám a Kr. u. II. századra elveszítette jelentőségét, és nagy valószínűséggel meg is 

szűnt.96 Ekkortájt vélelmezhetően egyszerűen a hegyből fejtették a szilárd - meglehetősen 

rossz minőségű - sót, épp a silány kvalitás miatt a Mediterraneumból importált sót 

részesítették előnyben. A népvándorlás után feltehetően nagyobb mértékben igyekeztek 

kiaknázni a természetes sóforrásokat, a VII. században már bizonyosan megkezdték 

Reichenhallban és Halleinban a sókitermelést, s e tevékenység megszervezésének 

központját Salzburgban kell keresnünk.97 A VIII. század elején Theodo herceg (696-

717/18) a Szent Péter-kolostornak adta a sókút (putiatorium/puteum) hozadékának 

harmadát, valamint húsz tűzhelyet (fornaces) és húsz sófőző serpenyőt (patellae),98 illetve 

a Rupert alapította nonnbergi apácakolostornak adományozott kilenc serpenyőt,99 amiből 

leszűrhető, hogy ez a konvent a sókút hozadékának hatodát birtokolhatta; ezen felül pedig 

a bischofshofeni cella Maximiliani is kapott - Odilo hercegtől - négy serpenyőt.100 Az 

uralkodó e jövedelmének és felszerelésének felét Salzburgra ruházta át; hogy a fennmaradó 

93 Reiffenstein 1990. 196. sk. 
94 Reiffenstein 1990. 197. 
95 Reitzenstein 1986. 52. 
96 Koller 1983a 128. 
97 Koller 1983a 129. 
98 Notitia Amortis 1, 3; Breves Notitiae 2, 5. 
99 Notitia Amortis 7, 6; Breves Notitiae 4, 5. 
100 Breves Notitiae 9, 6. 



24 

részt magának tartotta-e fenn, nem tudhatjuk, ugyanakkor bizonyos, Mondsee és 

Bischofshofen részére tett adományokat nem zárhatunk ki.101 

Az utolsó önálló herceg III. Tasziló (744-788) teljes egészében az egyháznak 

adományozott Reichenhallban egy újonnan megnyitott sókutat (putiatorium integrum).102 

Kérdésként merülhet fel, hogy a traditióra a herceg uralkodásának kezdeti időszakában 

vagy a vége felé került-e sor: az előbbi eset Bajorország gazdasági fellendülését mutatná, 

az utóbbi viszont már a Karolingokkal volna összefüggésbe hozható. Két érv szól amellett, 

hogy az adományt a herceg uralkodásának első évtizedére datáljuk, ugyanis egyfelől a 

Breves Notitiae adományozótársként említi a herceg anyját, Hiltrudot, Pippin 754-ben 

elhunyt nőtestvérét,103 másfelől pedig a Notitia Arnonis is olyan donatiók között említi az 

új putiatoriumot,104 amelyekre Tasziló feltehetően regnálásának első esztendeiben kerített 

sort.105 Figyelmet érdemel a Notitiae Arnonisban olvasható putiatorium, quod vulgariter 

dicitur galgo106 és a Breves Notitiae bői származó puteum, quod dicitur galgo107 kitétel: a 

putiatorium/puteum (vő. német Pütte) a sókút aknáját, vagyis magát a kutat jelenti, nem 

pedig magát a kútágast, a galgót (vő. német Galgen), ami viszont kétségkívül egy, a 

merítéshez használatos eszköz volt, amint ezt latin megfelelője, a harula is jelzi. A 

tévedést az okozhatta, hogy a kút és a hozzákapcsolt eszköz jogilag egyfajta 

instrumentumot, vele funkcionálisan összefüggésben levő felszerelést108 képzett az 

adománytevő, illetve a feljegyzés írójának szemében, s ezért használta az összetartozó 

dolgok megnevezését - helytelenül - szinonimaként.109 

A terminológia, a puteum, a sókút latin megnevezése mutatja, hogy a bajorok előtt 

is létezhetett már e területen akna, a galgo pedig - amivel a mélyre ásott aknából a sót 

kiemelték - jelzi, hogy e technikai újítást a germán etnikumhoz tartozók vezethették be, 

vagyis hogy e módszer a bajor hódítás után nyerhetett teret. Egyértelmű tehát, hogy a VIII. 

században a bányaaknának nem volt germán, a merítőszerkezetnek pedig nem volt latin - a 

germánok előtti korra visszanyúló - megnevezése.110 Természetesen nem tudhatjuk, 

milyen mélyek voltak e sókutak, sem pedig azt, hogy megkísérelték-e mélyebbre ásva 

101 Koller 1983a 132. 
102 Notitia Arnonis 5, 5; Breves Notitiae 11,3. 
103 Breves Notitiae 11, 1-2. 
104 Notitia Arnonis 5,1-7. 
105 Koller 1983a 132. 
106 Notitia Arnonis 1,3. 
107 Breves Notitiae 11,3. 
108 Az instrumentum fogalmához lásd Földi-Hamz'a 2005. 282. 
109 Koller 1983a 133. 
1,0 Koller 1982a 164. skk. 



25 

magát a sótelepet is elérni és kitermelni; a régészeti kutatások e téren kevés eredménnyel 

kecsegtetnek, hiszen a kora középkorban használt kutakat a későbbiekben tovább 

bővítették és átalakították, ami az eredeti állapot meghatározását szinte lehetetlenné teszi. 

Ami az írott források vizsgálata alapján kétségen felül áll, csupán annyi, hogy a kutak elég 

mélyek voltak ahhoz, hogy belőlük a sót csak megfelelő merítőszerkezetekkel, galgókkal 

lehetett kiemelni.111 A források említette serpenyők használatához jelentős mennyiségű 

fára volt szükség, ám a faellátás gondjáról a kora középkori források hallgatnak; 

ugyanakkor vélelmezhetjük, hogy - tekintettel a víz erejének korai felhasználására 

Salzburg vidékén - a fát már a VII. században is úsztatással juttatták el rendeltetési 

helyére.112 A sófőző serpenyők a római hódítást megelőző korban agyagból készültek,113 

nem tűnik azonban valószínűnek, hogy a kora középkori, salzburgi forrásokban olvasható 

serpenyők esetében is agyagedényekkel volna dolgunk, tekintettel arra, hogy ezek csekély 

értéke nem indokolná szám szerinti és adományként történt feltüntetésüket a textusokban: 

feltételezhetjük, hogy esetünkben (amint ekkortájt a frank területeken is) egy-két méter 

átmérőjű ólomserpenyőket használtak a só főzéséhez.114 Mindezek alapján megállapítható, 

hogy az Agilolfrngek idején - tekintettel az aknák kiásásának és kihasználásának 

viszonylag magas színvonalú technikájára, az úsztatással megoldott faellátásra és az 

ólomserpenyők alkalmazására - Salzburg vidékén már nagymértékű, már-már ipari jellegű 

sókitermelés folyt. 

Felvetődik azon meggondolás, hogy a sókitermelés kialakításában milyen szerepet 

játszott az Agilolfing-dinasztia. Bár a források arról adnak hírt, hogy kezdetben maguk a 

hercegek rendelkeztek a sókutakkal, s e joguknál fogva adományozhatták ezek egy részét 

az egyháznak, mégsem fogadható el teljességgel egyértelműnek, hogy a sókitermelés 

iniciátorai és fejlesztői a hercegek lettek volna, ugyanis a középkori textusokban számos 

esetben megmutatkozik azon tendencia, hogy az uralkodóknak tulajdonítsák olyan 

esetekben is az alapítói funkciót, amikor azok csupán egy, már korábban létrejött helyzetet 

(például egy szerzetesi közösség létét) hagytak jóvá, és szereztek ezen intézmények felett 

valamiféle diszpozíciós jogot. Elképzelhető tehát, hogy a sókitermelés feltételeinek 

megteremtése nem kizárólag az adománytevő herceghez, esetünkben Theodóhoz, hanem a 

már salzburgi működését megelőzően a frank kolostorok gazdasági szerepét felismerő 

Ruperthez is köthető, annál is inkább, mivel azon technológiákat, amelyeknek 

111 Koller 1983a 133. 
112 Koller 1982b 105. skk. 
113 Jodlowski 1977. 89. skk. 



26 

alkalmazására a Saalach mentén következtethetünk, a frank kolostorokban is 700 táján 

vezették be, vagyis abban az időszakban, amikor Rupert Salzburgba érkezett.115 

A 750 táján feltárt és III. Tasziló által az egyháznak adományozott sókút felveti az 

egyre nagyobb mennyiségben kitermelt só felhasználásának céljára irányuló kérdést: ennek 

megválaszolása során Heinrich Koller a X. századi viszonyokat feltáró raffelstátti 

vámrendeletet is a vizsgálódás körébe vonja.116 A kutatás eddig a IX. századra datálta a 

sókitermelés fellendülését, ám valószínűbbnek tűnik, hogy erre már a VIII. század közepén 

sor került. A vámrendelet szerint Salzburg sója igen messzire eljutott, s a termelés 

fellendülésének tekintetbevételével ez akár már 750 táján is így lehetett.117 Ha nem 

hagyjuk figyelmen kívül, hogy a Salzburgi Püspökség már az Agilolfingek korában is -

kiváltképp a szláv és az avar területeken - missziós tevékenységet fejtett ki,118 

elképzelhetőnek látszik, hogy a térítés eredményességét kisebb ajándékokkal is igyekeztek 

elősegíteni, amelyek között jelentékeny szerepet kaphatott a mind a hétköznapokban, mind 

pedig a korabeli keresztény liturgiában felhasznált só.119 

A raffelstátti vámrendelet pontosan meghatározott, vámként kiszabott összegeket 

említ, ezt azonban semmiképpen sem vonatkoztathatjuk a 700-as évek közepére, hiszen 

ebben az időszakban e területen még nem beszélhetünk pénzforgalomról - az ekkorról 

származó érmék kultikus- és díszítőfunkciót töltöttek be, a Karolingok ezüstdénárjait csak 

a VIII. század végén kezdték bevezetni Bajorországban: e vámrendeletből tehát 

következtetéseket vonhatunk le ugyan azon terület nagyságára, ahová a salzburgi só 

eljutott, azonban az Agilolfing-kor gazdasági viszonyainak nem szolgálhat tükréül. A 

kolostornak adományozott sókutak, illetve ezek fejlesztése a missziós terűletekre szánt 

ajándékok kitermelésén kívül nagy valószínűséggel azt a feladatot rótta az egyházra - s itt 

még inkább teherről, semmint jövedelmező iparágról beszélhetünk - , hogy mintegy a 

felebaráti gondoskodás jótéteményeként mennél nagyobb területet lásson el mennél jobb és 

kedvezményesebb sóval.121 A fentiek alapján minden kétséget kizáróan megállapítható, 

hogy Salzburg és vidéke - a VII. század közepén a frank területen kifejlesztett, majd fél 

évszázaddal később Bajorországba is eljutó technológiáknak köszönhetően - már Rupert és 

Theodo idejében igen jelentős, III. Tasziló uralkodásának kezdetére pedig egyre 

114 Süss 1978.45. skk. 
115 Koller 1983a 134. sk. - ehhez lásd Wolfram 1982. 2. skk. 
116 MGH Capit. 2.250. skk. - ehhez lásd Johanek 1982. 87. skk. 
117 Koller 1983a 136. 
118 Wolfram 1979.90. skk. 
"'Koller 1983a 136. 
120 Prinz 1981.1. 379. 
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fontosabbá váló szerepet játszott a környező területek sóellátásában, amiből az egyház 

oroszlánrészt vállalt.122 

I. 2. 3. Civitas, oppidum, Castrum, locus 

Forrásaink civitasként említik a következő településeket: a Gesta Hrodberti 

Wormsot,123 Regensburgot124 és Lorchot,125 a Notitia Arnonis Regensburgot,126 a 
177 

Conversio Bagoariorum et Carantanorum pedig Libumiát, vagyis Teurniát és 

Mosapurcot, vagyis Zalavárt.128 (Érdemes felfigyelni arra, hogy Salzburgról mint civitasról 
170 

először az Annales Iuvavenses 774-es évre tett bejegyzése szól. ) 

Regensburg mint a Bajor Hercegség központja, püspöki székhely és antik 

gyökerekkel rendelkező település méltán számíthatott civitasnak, ami annál szembetűnőbb, 

mivel az e várost említő két forrás, a Gesta Hrodberti és a Notitia Arnonis az elbeszélésük 

középpontjában álló Salzburgot csupán a jóval alacsonyabb besorolást mutató oppidum,'30 

castrum131 és locus132 megnevezésekkel illetik. Worms politikai jelentősége az ott létesült 

frank hatalmi bázisnak tudható be, valamint a Gesta Hrodberti szerzője hősének korábbi 

működési helyét érthető módon a civitas megjelöléssel kívánta hangsúlyosabbá tenni.133 A 

kora középkori Lorch esetében a római romokon kívül jó eséllyel vélelmezhetünk 

valamiféle, a késő antik kereszténységből merített hagyományt, ami a civitas rangját 

szintén alátámasztja; múltján kívül a Gesta Hrodberti keletkezésének idején Lorch mint az 

avarokhoz közel fekvő határváros szintén nem csekély jelentőséggel bírt.134 A Conversio 

121 Koller 1983a 137. 
122 Koller 1983a 139. 
123 Gesta Hrodberti 1. Hrodbertus in Wormacia civitate habebatur episcopus 
124 Gesta Hrodberti 4. cum omni honore et dignitate... in Radesbona suscepit civitate 
125 Gesta Hrodberti 5. perveniens adLavoriacensem civitatem... 
126 Notitia Arnonis 1,8 .Et in pago etiam Tonahgaoe tradidit ipse dux secus amne Danubio iugeres vinearum 
duas prope civitate Reganesburch dicta. 
127 Conversio S. Qui venientes Carentanis dedicaverunt ibi ecclesiam sánete Marie et aliam in Liburnia 
civitate 
128 Conversio 11. Qui infra civitatem Priwine honorabilem ecclesiam construxerunt; 13. in castro Chezilonis 
noviter Mosapurc vocato 
129 Annales Iuvavenses maximi a. 774. Translatus est Roudpertus in civitatem Iuvavensem. 
130 Notitia Arnonis Praef. quod constructum est infra oppidum Salzburch in pago Iobaocensium super 

fluvium Igonta, qui alio nomine Salzaha vocatur; 1, 1. Primum quidem tradidit Theodo dux predictum 
oppidum simulque et Castrum superiorem (sie!) domno Hrodberto 

Gesta Hrodberti 9. Erindrundam..., quam in superiori castro Iuvavensium statuens 
132 Gesta Hrodberti 6. aliquem esse locum iuxta fluvium Ivarum antiquo vocabulo Iuvavensem; 1. coepit 
Theodonem rogare ducem, ut illius loci ei potestatem tribueret 
133 Gesta Hrodberti 1. 
134 Koller 1988.11. 
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tanúsága szerint Liburnia civitasban 760 táján a Salzburgból származó episcopus chori, 

Modestus templomot alapított a karantánok között végzett térítő tevékenysége részeként.135 

Liburniában a Conversio megírásának idején, vagyis a IX. század második felében még 

kétségkívül láthatóak voltak a késő antik Teurnia romjai, ami a település rangját nagyban 

emelhette éppúgy, mint a Teumiát Noricum metropolis központjaként említő Vita Sancti 

Severini}36 (A IX. században e vidéken elterülő királyi birtokok és ehhez tartozó 

építmények szintén erősíthették Liburnia mint civitas jelentőségét.137) A Conversio arról 

számol be, hogy a IX. század közepén Priwina a Balaton nyugati partjától nem messze 

erődítményt emelt, amit később Mosapurcnak neveztek, s a fejedelem hatalmi központja 

lett Pannónia Inferiorban.138 Röviddel ezután több templom is épült e helyen,139 s a Priwina 

által építtetett erődöt még fia idején is castrunrn.dk nevezték,140 ami a Conversio említette 

civitas Priwinae legősibb magját képezte.141 

Az itt felsorolt civitates közös jellemzője az erődítmény-, a 5wrg-jelleg, fontos, ám 

nem elengedhetetlen kritérium az antikvitásban gyökerező hagyomány. A VIII. század 

forrásai, a Gesta Hrodberti, a Notitia Arnonis és a Breves Notitiae civítas-fogalmának 

integráns része az antik tradíció, vagyis csak olyan településeket említenek civitasként, 

amelyek, illetve amelyek elődei már a késő ókorban is civitasként léteztek, ezzel szemben 

a IX. századi Conversio már az újonnan alapított Mosapurcot is civitas Priwinaenék 

nevezi. E civitates némelyike már ebben a korban elindulhatott a várossá válás útján, a 

többi esetében még nem vált egyértelművé, hogy várossá fejlődik, vagy pedig megmarad 

erődítménynek, várnak.142 Az oppidum kifejezés tartalma némiképp összetettebb. A Gesta 

Hrodberti,143 a Breves Notitiae praefatiója144 és a Conversio első fejezete145 Salzburgot 

egyszerűen - és némiképp homályosan - locusnak nevezi.146 

135 Conversio 5. 
136 Eugippius, Vita Sancti Severini 17,4; 21,2. 
137 Koller 1988. 13. 
138 Conversio 11. Aliqua vero interim occasione percepta rogantibus praedictis regis fidelibus prestavit rex 
Privine aliquam inferioris Pannoniae in beneficium partem circa fluvium, qui dicitur Sala. Tunc coepit ibi 
ille habitare et munimen aedificare in quodam nemore et palude Salae fluminis et circumquaque populos 
congregare ac multum ampliari in terra ilia. 
139 Conversio 11. Sed postquam praefatum munimen aedificavit, construxit infra primitus ecclesiam, quam 
Liuprammus archiepiscopus, cum in ilia regione ministerium sacerdotale potestative exercuit, in illud 
veniens Castrum in honore sanctae Dei genetricis Mariae consecravit, anno videlicet DCCCL. Vö. Bogyay 
1986. 284. 
140 Conversio 13. Anno igitur DCCCLXV venerabilis archiepiscopus Iuvavensium Adalwinus nativitatem 
Christi in castro Chezilonis noviter Mosapurc vocato, quod illi successit moriente patre suo Priwina, quern 
Maravi occiderunt. 
141 Koller 1988. 14. 
142 Koller 1988. 15. 
143 Gesta Hrodberti 6. aliquem esse locum iuxta fluvium Ivarum antiquo vocabulo Iuvavensem vocatum; 1. ut 
illius loci eipotestatem tribueret ad exstirpanda et purificanda loca 
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A castrum kifejezés mind a Notitia Arnonisbdxi, mind a Breves Notitiaebea. 

háromszor fordul elő,147 az oppidum pedig a Notitia Arnonisban négyszer, a Breves 

Notitiaebea. egyszer148 található meg.149 A Notitia Arnonis elbeszélésében Theodo herceg 

az oppidumot és a castrum superiust adományozza Rupertnek, ám a feljegyzés készítője, 

Benedictus diakónus mind a város, mind pedig a felső vár mellé odailleszti a Salzburg 

nevet, ami azt sejteti, hogy az oppidum csupán a völgyben fekvő település egy részét 

foglalja magába.150 A Breves Notitiae szerzője az apácakolostor alapításának története 

során Salzburg városának felső várába lokalizálja azt,151 vagyis az oppidum fogalmát 

átfogóbb értelemben, a civitas szinonimájaként használja, s ennek alapján az oppidum 

Iuvavense magába foglalhatta a castrum superiust is.152 A teljesség kedvéért érdemes 

említést tenni a vizsgált források által bizonyos települések megnevezésére használt villa 

és vicus kifejezésekről - a Notitia Arnonis és a Breves Notitiae többek között a következő 

helységek esetében élnek a villa fogalmával: Piding,153 Tittmoning,154 Gamp,155 

Weildorf,156 Waging,157 Kammer,158 (Max-)Glan,159 Oberalm,160 Ainring,161 Glas,162 

Laufen,163 Köstendorf, 164 Saaldorf165 és Liefering.166 A villa ezen esetekben udvarházat, 

illetve falut jelent - e két jelentés között az összefüggés annyiban egyértelmű, hogy egy 

udvarház az utóbb kialakuló falu központjául szolgálhatott: megkülönböztethetők tehát 

144 Breves Notitiae Praef. Hic continentur breves noticie de constructione ecclesie sive sedis episcopatus in 
loco, qui dicitur Iuvavo, quod vulgo dicitur Salzburg; 1, 1. Una cum consensu et volúntate ipsius ducis 
pervenit adfluvium Ivarum, qui alio nomine dicitur Salzaha, in loco vocato Iuvavo. 
145 Conversio 1. aliquem esse locum iuxta fluvium Ivarum antiquo vocabulo Iuvavensem vocatum; ut istius 
loci potestatem ei tribuerét ad extirpada et purificando loca 
146 LoSek 1990b 66. 
147 Notitia Arnonis 1, \ \ Praef.\ 7,1; Breves Notitiae 2, 3; 4,1;7,1. 
148 Notitia Arnonis Praef.-, 1,1; 6,22; Breves Notitiae 4,1. 
149 LoSek 1990b 66. 
150 Koller 1988. 22. 
151 Breves Notitiae 4, 1. Cepit autem idem beatus pontifex una cum consilio et volúntate domni Theodberti 
ducis in superiori castro sepedicti Iuvavensis oppodi construere ecclesiam ac monasterium sacris virginibus 

152 Koller 1988. 22. 
153 Notitia Arnonis 1, 2; Breves Notitiae 2,4. 
154 Notitia Arnonis 2,4; 7, 7; Breves Notitiae 5, 3. 
155 Notitia Arnonis 5, 2; Breves Notitiae 11,2. 
156 Notitia Arnonis 6, 15; Breves Notitiae 14,14; 14, 24; 14, 38. 
157 Notitia Arnonis 7, 9; Breves Notitiae 4, 7. 
158 Notitia Arnonis 7,10; Breves Notitiae 4, 7. 
159 Breves Notitiae 12, 3. 
160 Breves Notitiae 3,10; 3,12. 
161 Notitia Arnonis 7, 2; Breves Notitiae 4, 2. 
162 Breves Notitiae 4,3. 
163 Breves Notitiae 9, 5. 
164 Breves Notitiae 14, 11. 
165 Breves Notitiae 14,16. 
166 Breves Notitiae 14,21. 
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azon helyek, amelyek csak egy udvart, udvarházat foglaltak magukba (pl. villae Campus -
1 

Gamp, ) azoktól, amelyek esetében biztosra vehetjük, hogy templommal is rendelkeztek 

(Liefering,168 Eugendorf169). A falu jelentést a Breves Notitiae több helységnevében is 

nyomon érhetjük: Iupindorf / Eugendorf,170 Chessindorf / Köstendorf.171 

I. 3. Rupert és a Gesta Hrodberti 

I. 3. 1. Mikor érkezett Rupert Salzburgba? 

Herwig Wolfram172 és Fritz Losek173 a kor forrásainak keletkezését illetően a 

következő kronológiát állították fel: 746/47 - az elveszett Vita Hrodberti (X),174 (a Breves 

Notitiaebe beépített és abból többé-kevésbé rekonstruálható) Libellus Virgilii I. és II. (a 

Maximilianszellére és Bischofshofenre vonatkozó feljegyzések); 750 táján - Libellus 

Virgilii III. (az Ottingra vonatkozó feljegyzések); legkésőbb 769 - Arbeo, Vita 

Corbiniani\115 784 - Liber confraternitatum\ 790 táján - Notitia Arnonis;176 793 után -

Gesta Hrodberti (az elveszett Vita Hrodberti A-változata); 800 táján - Breves Notitiae; 

870 - Conversio Bagoariorum et Carantanorum (az első fejezet az elveszett Vita 

Hrodberti B-változata). A Gesta Hrodberti (A) és a Conversio (B) első fejezetének 

viszonyát illetően Helmut Beumann javasolta azon elfogadhatónak tűnő megoldást, amely 

szerint a két forrás közül egyik sem származtatható a másiktól, hanem mindkettő egy közös 

archetípusra vezethető vissza.,177 a 788/90, vagyis a Notitia Arnonis keletkezése előtt jött 

167 Notitia Arnonis 5, 2; Breves Notitiae 11,2. 
168 Breves Notitiae 14, 21. 
169 Breves Notitiae 6, 2. 
170 Breves Notitiae 6, 2. 
171 Breves Notitiae 14,11. 
172 Wolfram 1995b 228; Wolfram 1975. 52. 
173 LoSek 1997. 26. 
174 Annales Iuvavenses maximi a. 774; Wolfram 1979. 63. Wolfram 1995b 226. 
175 Valószínűtlen, hogy Virgil csak 774-ben írta, vagy íratta volna meg e müvet, noha barátja, Arbeo freisingi 
püspök már 765 és 769 között éppen a salzburgi püspök ösztönzésére elkészítette a Vita Corbinianil. (Jahn 
1990. 218. skk.) Vö. Arbeo ajánlását: Domino Virgilio sacrae indagationis scripturae instanté praecipuo 
tempore et sagacissimo heres exiguus in Domino salutem. (MGH SS rer. Germ. 13. 188.) A Vita Corbiniani 
datálásához lásd Wattenbach-Levison-Löwe 1952-1990.1. 144. sk., prológusához pedig Berschnin 1991. 85. 
Nem tekinthető tehát hiteltelennek azon híradás, miszerint Virgil már 746/47-ben hozzákezdett a Vita 
Hrodbertüiez (X) szükséges kutatási munkálatokhoz. (Annales Iuvavenses maximi a. 774; Annales 
Iuvavenses maiores a. 774; Breves Notitiae 3,16.) 
176 Nótári 2004b 72. skk.; 81. skk. 
177 A kézirati hagyományhoz és a sztemmához, valamint a Conversio és Gesta Hrodberti kéziratainak 
viszonyához lásd LoSek 1997. 8. skk.; 21. skk. 
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létre, ám nagy valószínűséggel már a translatio - vagyis Rupert relikviáinak a salzburgi 

dómba történő átvitele - idejére megalkotott Vita Hrodbertin (X) alapul.178 

Rupert és kora iránt már a XI. században megmutatkozott a történeti érdeklődés,179 

kiváltképp ami Rupert működésének, és a Salzburgi Püspökség megalapításának datálását 

illeti; ezen figyelmet nem csekély mértékben az motiválta, hogy a mentül korábbi datálás 

révén az egyházmegye a históriai prioritást is biztosítsa magának.180 Áz e tárggyal 

foglalkozó Computationes közül a legkorábbi 1129 táján keletkezett,181 amely sajnálkozva 

jelenti ki, hogy Rupert halálának évéről a forrás közvetlenül nem ejt szót, ám az egyéb 

utalásokból le lehet vonni bizonyos következtetéseket.182 A Conversio első mondatát 

(Tempore igitur Hiltiberti regis Francorum, anno scilicet regni eius secundo, honorabilis 
103 

confessor Christi Hrodbertus in Wormatia civitate episcopus habebatur ) a szerző 

módszertanilag ugyan helyesen, tartalmilag azonban hibásan I. Childebertre (511-558) 

vonatkoztatja,184 a szent halála napját - a szöveg szerint „die ... resurrectionis Domini 
/ JÍ 5 

nostri Iesu Christi" , amit az egyházi kalendárium állandó ünnepként március 27-ére 

helyezett - tévesen húsvét vasárnapjával azonosítja, és ezek alapján az 544-ben állapítja 

meg Rupert halálának évét.186 Egy későbbi, 1184/86-os átdolgozás az említett uralkodót II. 

Childebert (575-594) személyében, a halál évét pedig az előbbi tévedésnek szintén 

áldozatul esve 623-ban vélte megtalálni, amit a virágzó és a késő középkor Annaies-

irodalma is átvett; III. Childebert személye valószínűleg teljességgel ismeretlen volt a kor 

historiográfiája számára.187 

Aventinus ismét I. Childebert korára helyezte Rupert működését, halálának évét 

pedig minden megokolás nélkül 537-ben adta meg;188 először Hadrianus Valesius189 

helyezte Rupertet III. Childebert (694-711) korába, a VII. és a VIII. század fordulójára, 

amit aztán Mabillon190 és Hansiz191 is követett.192 Alois Huber193 megkísérelte a 

178 Beumann 1972.181. skk. 
179 Computationes saeculi XII de tempore sancti Hrodberti - a további középkori feldolgozásokhoz lásd 
Levison 1903. 285. sk. 
180 Lhotsky 1963. 218. 
181 Lhotsky 1963. 218; Hermann 1996.40. 
182 MGH SS 11. 15. Numerum annorum a transitu sancti Roudperti, pro quo interrogastis, definite scriptum 
non repperi; coniectura tarnen horum fieri potest ex consideratione temporum in quibus fuisse legitur. 
183 Conversio 1. 
184 Mag. Rudolf, Collectio de tempore et de translatione bead Rudberti 
185 Gesta Hrodberti 10. 
186 Schmitt 1983. 95; Hermann 1996.40. 
187 Schmitt 1983. 95; Hermann 1996.40 
188 Aventinus, Annales Ducum Baioariae 548. 
189 Valesius 1658. 548. 
190 Archery-Mabillon 1672. 341. sk. (Mabillon személyesen is ellátogatott Salzburgba, ahol előzékenyen 
fogadták ugyan, azonban megtagadták tőle, hogy a kéziratokba betekintsen.) 
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Computationes datálását alátámasztani, Michael Filz194 pedig a 623-as elhalálozási évszám 

mellett kötelezte el magát; annak, hogy Rupert III. Childebert korában élt, végleges és 

immáron megkérdőjelezhetetlen bizonyítását Bemhard Sepp,195 Georg Rutzinger196 és 

Wilhelm Wattenbach197 végezték el.198 (A modern szakirodalomban Hermann Balti kísérelt 

meg az 582-es évszám mellett újabb, ám nem átütő perdöntő bizonyítékokat 

felsorakoztatni.199) Szintén azon kronológiai meghatározást - miszerint Rupert a VII. és a 

VIII. század fordulóján tevékenykedett Salzburgban - látszik alátámasztani Paulus 

Diaconus História Langobardoruma is, ami alapján a cella Maximiliani Rupert általi 

alapítását 711/12-re datálhatjuk,200 valamint azon tény, hogy a VIII. század közepén Virgil 

megkérdezhetett olyan öregeket, akik Rupertet és kísérőit, Chunialdot és Gisilart még 

személyesen ismerték.201 A 696-os évszám azonban további kérdéseket vet fel, ugyanis 

mind a Gesta Hrodberti (A), mind pedig a Conversio (B) Rupert wormsi püspökségét köti 

ehhez az esztendőhöz, valójában azonban a Vita Hrodberti (X) egy, Rupert bajorországi 

működésére vonatkozó, hercegi oklevélből származó, langobárd hatást tükröző202 

datálással kezdődik.203 III. Childebert uralkodásának második éve 696 decemberében ért 

véget; Rupert Worsmsból Seekirchen am Wallerseébe, majd onnan Salzburgba vezető 

útjának kronológiai elhelyezéséhez pedig segítséget nyújt egy, a Conversio második 

fejezetéhez fűzött, a XII. századból származó204 glossa marginalis.205 Ha tehát az ebben 

szereplő 693-as évszámot Rupert Wormsból történt távozásához kötjük, úgy ezt igen jól 

kiegészíti salzburgi működésének 696-os kezdődátuma.206 

A Gesta Hrodberti hangsúlyozza, hogy Rupert hosszas diplomáciai tárgyalások 

után hagyta el püspöki székhelyét, Wormsot, s Bajorországba Theodo herceg (kb. 694-kb. 

191 Hansiz 1729. 33. skk. 
192 Schmitt 1983. 96; Wolfram 1975. 55. 
193 Huber 1874.38. skk.; Huber 1833.27. skk. 
194 Filz 1831.443. skk. 
195 Sepp 1850. 385-522. 
196 Rutzinger 1898.411.sk.. 
197 Wattenbach 1850. 501-522. 
198 Schmitt 1983. 96; Hermann 1996. 42. 
199 Balti 1975.1. skk. 
200 Paulus Diaconus, História Langobardorum 6,35; Breves Notitiae 3, 8. 
201 Breves Notitiae 8, 13. 
202 Wolfram 1972. 7. 31. sk.; 1995b 231. 
203 Az oklevélben III. Theodo vagy a bajorországi egyház reformokra adott Rupertnek engedélyt, vagy pedig 
a neki tett salzburgi adományokat igazolta. Jahn 1991. 54. skk.; Reindel 1975. 88. sk.; Beumann 1972. 193. 
sk. 
204 LoSek 1997.99. 
203 Conversio 2. Sequitur dehinc catalogus episcoporum sive abbatum eiusdem Iuvavensis sedis, quam 
ewangelicus doctor Róudbertus ab anno adventus eius de Wormatia in Bawariam usque in die vocationis 
suae rexit. Anno nativitatis Domini DCXCIII. 
206 Wolfram 1979. 38. sk. 
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718) kifejezett meghívására jött, aki lehetőséget biztosított a püspök számára, hogy 

megfelelő működési helyet (aptus locus) válasszon magának a hercegségben.207 Hajóval 

eljutott Lauriacumba, Avaria határáig, ám onnan visszafordult anélkül, hogy eredeti 

szándékát megvalósította volna. A keresztény kontinuitást mutató Lorch208 ugyan aptus 

locus lett volna a püspökség meg-, illetve újjászervezéséhez,209 és - amint a kánoni 

rendelkezések püspöki székhely alapítását csak civitasban engedték meg210 - maga a Gesta 

Hrodberti is csak Lorchot nevezi Worms és Regensburg mellett civitasnak, Seekirchent és 

Salzburgot csak locusként említi, ám Rupert mégis elhagyta e vidéket, nagy 

valószínűséggel az állandóan fenyegető avar támadás lehetősége miatt, amit a hamarosan 

bekövetkezett avar betörés utólag igazolt is.212 A Gesta Hrodberti nem mulasztja el 

felhívni a figyelmet arra, hogy a püspök a canonicus ordónak megfelelően járt el 

ténykedései során,213 ám a tények ennek ellentmondani látszanak, ugyanis a kánoni 

előírások sem azt nem engedték volna meg,214 hogy elhagyja székhelyét, Wormsot,215 sem 

pedig, hogy Salzburgban utódot nevezzen ki.216 (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy mivel 

Rupert Salzburgban nem talált és nem is alapított püspökséget, így stricto sensu utódját 

sem nevezhette ki, ezzel tehát nem sérthette meg a kánoni rendelkezéseket.217) 

I. 3. 2. Miért távozott Rupert Wormsból? 

A szakirodalom Rupert távozását Wormsból jórészt azzal magyarázta, hogy - talán 

maga is Merowing rokonként - a Karolingok nemesi ellenzékéhez tartozott, s az Agilolfing 

Theodóban (akinek egy Merowing-hercegnő volt a felesége, s ezért a Karolingok elszánt 

ellenzékéhez tartozott) politikai szövetségesre talált.218 Ugyanakkor a kutatók hajlanak 

arra, hogy hitelt adjanak a salzburgi Liber confraternitatunmak, amely szerint Theodo 

207 Gesta Hrodberti 5; Conversio 1; Jahn 1991. 36. skk. 54. skk.; Wolfram 1975. 56; Brugger 1988. 41. skk. 
208 Noll 1954.22. skk. 
209 Már Eugippius (Vita Severini 30,4.) is urbsnak nevezi a püspöki székhelyet, Lauriacumot. 
210 Reindel 1975. 84. 
211 Gesta Hrodberti 1.4. 
212 Arbeo, Vita Haimhrammi 5; Szádeczky-Kardoss 1998.264; Pohl 1988. 308.457. 
213 Gesta Hrodberti 9. (Egyébként ezen utalást több helyen olvashatjuk a salzburgi püspökök ténykedései 
kapcsán-vö. Conversio 1. 5. 8. 11; BrevesNotitiae 13,4. 7.) 
214 Concilium Sardonicense 3. Ut episcopus de sua provincia ad aliam provinciám in qua sunt episcopi non 
transeat, nisi forte a fratribus suis invitatus. (Manzi ül. 24.) 
215 Gesta Hrodberti 1. 3.4; Conversio 1. 
216 Conversio 1. 
217 Wolfram 1995b 236. 
218 Wolfram 1972. 24. sk.; Jahn 1991. 31. skk. 
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felesége Folchaid volt,219 Theodbert pedig II. Pippin sógornőjét, Regintrudot vette nőül,220 

tehát a Theodo feleségét és Rupertet összekötő Merowing-rokónság elmélete nem tartható 

fenn; sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a Folchaid és Rupert között fennálló rokoni 

viszony már önmagában jó kapcsolatokat biztosított a püspöknek az Agilolfingekkel.221 

Rupert Merowing származása kapcsán a következők érdemelnek megfontolást: Gesta 

Hrodberti (A) szerint „Hrodbertus ... ex nobili regali progenie Francorum ortus, sed 

tamen fide nobilior etpietate fűit",222 a Conversio (B) azonban csupán a regali progenie 

Francorumról szól. A Gesta Hrodberti pleonasztikus fogalmazásmódja nagy 

valószínűséggel későbbi, a Vita Hrodbertiben (X) még nem szereplő betoldás eredménye, 

hiszen csak így lehetett a hagiográfia tipikus - a származás nemességét a szentség 

nemessége által felülmúló férfi életére jellemző - .antitézisét a legendába építeni, s 

ugyanakkor e szerkesztés felmenti az életrajzot az alól, hogy Rupertet konkrétan egyetlen 

családhoz, illetve nemzetséghez sorolja.224 

Önmagában és első ránézésre a Conversio (B) - a Vita Hrodbertíhez (X) közelebb 

álló - megfogalmazása (ami a királyi származásról szól) sem szolgáltat egyértelmű 

bizonyítékot arra, hogy ez csupán a Merowingokat jelenthette, hiszen a Pippinidák a VIII. 

század második felének szemlélete szerint szintén királynak, illetve királyi nemzetségnek 

számítottak, ám ha a királyi származás az ezen utóbbiakkal fennálló rokoni szálakat 

jelentette, úgy kérdésként merülhet fel, hogy - míg 774 előtt ennek elhallgatása 

mutatkozott tanácsosabbnak - 788, az Agilolofing-dinasztia trónfosztása és Bajorország 

nagy Károly általi annektálása után miért nem helyezett az életrajz erre nagyobb hangsúlyt, 

amikor ez már nem csekély előnyöket jelenthetett volna. Ha tehát ez az adat a VIII. század 

elejéről származik, úgy kizárólag a Merowingokra, illetve Rupertnek ezekkel fennálló 

rokonságára vonatkozhat.226 (A legendák világába tartozik a XV. században kialakult 

meggyőződés,227 miszerint Rupert Írországból származott, és maga Szent Patrik keresztelte 
998 

volna meg, ugyanakkor a modem szakirodalomban is találunk olyan nézetet, amely nem 

zárja ki Rupert ír származását.229) 

219 Strömer 1972.18. skk.; Gockel 1970. 298. skk. 
220 Hlawitschka 1968. 77. 81. 
221 Wolfram 1995b 237; Jahn 1991. 26. skk.; 49. 89. skk. 
222 Gesta Hrodberti 1. 
223 Conversio 1. 
224 Beumann 1972. 175. sk. 
225 Zöllner 1949. 20. 
226 Wolfram 1995b 238. 
227 Hermáim 1996. 45. 
228 Karner 1913. 192. 
229 Raftery 1983.51. 
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Rupert esetleges Karoling-ellenes politikai alapállásához mint Worms elhagyásának 

okához adhat további támpontot azon tény, hogy a későbbi források távozását püspöki 

székhelyéről gyakorta mint elűzetést állítják be,230 a confessor appositiót pedig (amit a 

szentek általában hitüket próbára tevő, ám vértanúságba nem torkolló üldöztetésben 

érdemelnek ki) sem a Gesta Hrodberti, illetve a Conversio,231 sem pedig a Notitia Arnonis 

nem mulasztja el Rupert neve mellé illeszteni.232 Ha végiggondoljuk, hogy Rupert 

Bajorországban mindvégig a legnagyobb tiszteletnek örvendett, úgy talán frank 

fennhatóság alatti működése során érhették olyan megpróbáltatások, amelyek hitvallói 

címét indokolttá tették.233 (A Vita Hrodberti egy későbbi változata arról számol be, hogy 

Wormsban sok hitetlen nem viselte el Rupert életszentségét, s számos jogtalanság és 

bántalmazás után elkergették székhelyéről,234 amely interpolációt ugyan az általunk 

vizsgált két verzió nem tartalmazza, azonban a Karoling térnyerés nagy valószínűséggel 

hozzájárult a Merowingokkal jó kapcsolatokat ápoló Rupert távozásához.235) Ugyanakkor 

nem hagyható figyelmen kívül, hogy Theodo legidősebb fia, a legkésőbb 711/12, esetleg 

már 702 óta Salzburgban székelő Theodbert, aki a hercegi családból Ruperttel a 

legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn, Regintrud - II. Pippin sógornője - révén, aki 

711/12-ben már bizonyosan, valószínűleg azonban már legalább kilenc éve felesége 

volt,236 kapcsolatban állt a nagyhatalmú maior domusszal. Utóbb Theodbert öccsei is 

sógornőjük rokonai közül nősültek. E rokoni összefonódás igencsak megingatja a 

Theodóról és az Agilolfingekről mint a Karolingok elszánt ellenzékéről láttatott képet, ha 

ellenzékiségüket mint a Karoling-hatalommal következetesen szembenálló politizálást 

kívánjuk értelmezni.237 (Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Karolingok befolyásának 

ellenfelei más esetben épp az ő királyi hatalmuk legszilárdabb támaszainak mutatkoznak, 

hiszen az egyes factiones alkották a frank populust, amely egyenrangú, vagy legalábbis 

egyenrangúságra törekvő félként, ám semmi esetre sem puszta eszközként vett részt a 

királyi politika alakításában, s épp az időről időre megmutatkozó aktuálpolitikai 

ellentéteket áthidalandó volt szükség az egyes hercegi családok - így az Agilolfingek - és 

230 Wolfram 1972. 24. sk.; Wolfram 1975. 57; Beumann 1972. 192. sk. 
231 Gesta Hrodberti 1; Conversio 1. 
232 Notitia Arnonis Praef. 
233 Wolfram 1995b 239. 
234 Vita Hrodberti 2. Sed infideles, qui plurimi erant in regione Wormacensi, illius sanctitatem non ferentes, 
multis eum suppliciis affectum et virgis caesum a civitate cum magna eiecerunt iniuria. (Idézi Reindel 1975. 
89.) 
235 Wolfram 1972.27. skk. 
236 Jahn 1991.76. skk.; 91. skk. 
237 Brunner 1979. 194. 
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a Karolingok közötti kapcsolatnak házasságok általi megerősítésére.) Ha tehát a bajor 

hercegek Merowing-barát és Karoling-ellenes politikáját nem statikus, hanem a dinamikus 

viszonyok meghatározta ténynek tekintjük, úgy nem zárható ki, hogy Rupert távozásának 

Wormsból valóban lehettek politikai motivációi.238 

A legenda korábbi rétege Rupert tevékenységét mint a keresztény élet és az 

egyházszervezet megújítását jellemzi. Bischofshofen és Nonnberg - amelynek irányítását 

rokonára, a Wormsból magával hozott Eritrudisra bízta239 - kapcsán a források minden 

kétséget kizáróan ruperti alapításról tanúskodnak,240 a Szent Péter-kolostort azonban a 

Notitia Arnonis is már csupán mint az adományok elfogadóját említi, arról pedig, hogy azt 

mikor alapították, nem ejt szót.241 A Conversio az egyháziak céljait szolgáló lakhelyek 

építéséről ad számot242 - a claustrum elkülönített lakóhelyet jelentett, ami a klérus 

közösségi életének színteréül szolgált, nem pedig szerzetesek lakta monasteriumot,243 A 

Rupert által Wormsból magával hozott férfiak nevét a Liber confraternitatum tartalmazza 

(Gislar, Chuniald, Gauvinus, Iduinus),244 mindegyikük neve után a presbyter et monachus 

megnevezés áll.245 Jóval valószínűbbnek látszik tehát, hogy Rupert talált Salzburgban egy, 

már régebb óta meglévő keresztény (talán szerzetesi) közösséget,246 s azt szervezte újjá -

erre utalhat a renovare kifejezés is - Szent Péter-kolostorként, mint hogy azt 

mindenestül neki kellett volna megalapítania.249 A Gesta Hrodberti sem a kolostor, hanem 
A «A 

egy Szent Péterről elnevezett templom építését tulajdonítja a püspöknek. (A kolostor 

által évszázadokon át ápolt Haustradition - a Rupert működését II. Childebert korára 

helyező verziót alapul véve - az alapítást 582-re datálta, s ennek megfelelően 1582-ben 

ünnepelték a kolostor fennállásának millenniumát.251) 

A 746/47 és 774 között keletkezett Vita Hrodberti szerzőjeként, illetve megírásának 

kezdeményezőjeként Virgil püspököt tartja számon a szakirodalom,252 s az eredeti mű 

mindkét változata, a Gesta Hrodberti (A) és a Conversio első fejezete (B) is tartalmaz 

238 Wolfram 1995b 240. 
239 Semmler 1994. 300. 
240 Notitia Arnonis 7,1; Breves Notitiae 2,1. skk.; 4,1. skk. - vö. Wolfram 1975. 59. 
241 Wolfram 1983. 84. 
242 Conversio 1. ac demum claustra cum ceteris habitaculis clericorum construxit 
243 Hermann 1996. 48. 
244 Forstner 1974. fol. 14. 
245 Hermann 1996.48. 
246 Hermann 1996. 32.sk. 
247 Gesta Hrodberti 8. tunc vir Domini coepit renovare loca... 
248 Dopsch-Wolfram 1982. 26. 
249 Prinz 1975.19. skk.; 1996.15. skk. 
250 Gesta Hrodberti 5; Wolfram 1995b 237; ehhez bővebben lásd Hermann 1996.48. skk. 
251 Dopsch-Wolfram 1982. 20. sk. 
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olyan motívumokat és fordulatokat, amelyek a ([Breves Notitiaebe beépített) Libellus 

Virgiliiben is előfordulnak, sőt a Libellus Virgilii egyes mondatai olyan benyomást 

keltenek, mintha a szerző saját magát idézné.253 (Legutolsó terminus ante quemként 774 

adható meg, hiszen a Vita Hrodberti eredeti változata (X) legkésőbb akkorra, a salzburgi 

dóm felszentelésének idejére254 minden bizonnyal már elkészült, ugyanis Virgilnek, aki III. 

Tasziló támogatásával elrendelte a szent földi relikviáinak átvitelét Wormsból 

Salzburgba,255 egy legitimációs szerepet betöltő Rupert-legendára volt szüksége.256) A 

Virgiltől származó Vita Hrodbertiben számos, az Arbeo freisingi püspök (764-783) által 

írott Vita Haimhrammival és Vita Corbinianival közös motívumra találhatunk, ám 

érdemes felfigyelni azokra a momentumokra is, amelyekből végül Rupertnek mint 

Bajorország apostolának képe a következő évszázadokra kibontakozik. (Mindhárom leírás 

főszereplője igen előkelő származású volt,258 vagy már püspökként jött Bajorországba, 

vagy Rómában szentelték püspökké, mint Corbinianust.259 Az Agilolfing-dinasztia 

mindegyiküket nagy tisztelettel fogadta - ezek közül is kiemelkedett Rupert érkezése, aki a 

hercegtől hivatalos meghívást is kapott - , és a herceg megadta a szentnek az egész ország 

területére szóló egyházszervezési jogot,260 amivel az illető az elbeszélés szerint élt is, ám 

az adott legenda nem említ egyetlen elődöt, vagy ugyanabban az időben működő más 

hittérítőt, illetve püspököt sem, sőt a leírás még akkor is az egész országra kiteqedő 

joghatóságot biztosított főhőse számára, ha az bizonyíthatóan csak a hercegség egy 

részében fejtette ki működését. Mindhárom életrajz Bajorországról mint már megtérített 

területről ad hírt, ahol még fiatal és gyenge a pogányok és eretnekek által fenyegetett 

kereszténység.262 A VIII. század végén leírt és annak kezdetére visszavetített viszonyok 

vélelmezhetően az életrajzok keletkezési idejének körülményeit tükrözik.263) 

252 Lhotsky 1963. 147; Beumann 1972. 166; Jahn 1990. 218. skk.; Koller 1994. 275. 
253 LoSek 1990b 19. 
254 A salzburgi dóm építésének körülményeihez lásd Pagitz 1969. 15. skk.; Haider 1972. 35. skk.; Wenisch 
1960.45. skk. 
255 Koller 1994. 276. 
256 Vö. Annales Iuvavenses maximi a. 774.; Wolfram 1979. 63; Wolfram 1995b 226. 
257 Wolfram 1983. 81; Wolfram 1995b 233. 
258 Arbeo, Vita Haimhrammi 2. skk.; Arbeo, Vita Corbiniani 1. 5. 8; Gesta Hrodberti 1. 
259 Arbeo, Vita Hamhrammi 1. 6; Gesta Hrodberti 1; Arbeo, Vita Corbiniani 8. 
260 Arbeo, Vita Haimhrammi 4. 12; Gesta Hrodberti 1; Arbeo, Vita Corbiniani 15. 
261 Arbeo, Vita Haimhrammi 5. 8; Vita Corbiniani 15; Conversio 1. Ipse quoque assidue totum spatium istius 
circumiens patriae. 
262 Arbeo, Vita Haimhrammi 7. 14; Vita Corbiniani 15; Gesta Hrodberti 4. - vö. Breves Notitiae 3, 16. ... 
perdifficile est omnia pariter adnotare, que domnus Rudbertus episcopus his novellis temporibus 
Christianitatis in eadem regione perfecit. 
263 Vö. Bonifatius, ep. 44; Koller 1983b 17. skk. 
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Salzburg 798-as érsekséggé-válását a bajor püspökök nem fogadták osztatlan 

lelkesedéssel,264 ezért volt fokozott szükség Salzburg primátusának Rupert általi 

legitimációjára, s ezenkívül e gondolat remekül illett a bajorok és a karanténok 

megtérésének történetéhez, ami Salzburg pannóniai iurisdictiós igényeit volt hivatott 

alátámasztani.265 Rupert Theodo általi fogadtatása, illetve meghívatása, valamint a 

rendelkezésére bocsátott javak messze felülmúlják a másik két szent életrajzában 

olvashatókat.266 Míg a Gesta Hrodberti (A) csak az egyházi élet megújítójaként, addig a 

Conversio első fejezete (B) minden területen alapítóként említi a szentet; a Gesta 

Hrodberti (A) szerint Rupert csak megerősítette a hitében fenyegetett, Agilolfing-uralom 

alatt álló Bajorország hitéletét,267 a Breves Notitae szerint ő maga keresztelte meg a 

herceget,268 a Conversio (B) szerint pedig a köznépet is.269 A Gesta Hrodberti (A) arról 

számol be, hogy a szent hajóval elment Lorchig, s onnan visszafordulva Seekirchen am 

Wallersee érintésével jött Salzburgba,270 a Conversio (B) azonban azt állítja, hogy mielőtt 

Lorchba érkezett volna, felkereste Pannónia Inferiort, hogy ott is hirdesse az igét.271 Amint 

a - salzburgi jogigényeket megerősítendő, talán nem is mellékesen említett272 - pannóniai 

útról,273 úgy a herceg és népe megkereszteléséről szóló elbeszélés is nélkülözi a történelmi 

alapot, sokkal inkább a legendák szokások toposzaival találkozhatunk itt.274 (Bevett toposz 

az uralkodó és a nép megkeresztelése, a fejedelem ajánlata a szentnek, hogy tetszése 

szerinti helyen építsen templomot, valamint az építendő templom helyének 

megtisztítása.275) 

264 Jaffé 2495. 2503; SUB II. Nr. 2 c-d 
265 Wolfram 1995b 134. 
266 Wolfram 1983. 82. 
267 Gesta Hrodberti 4. Quem vir Domini mox coepit de Christiana conversatione ammonere et de fide 
catholica inbuere ipsumque vero et multos alios illius gentis nobiles viros ad Christi fidem convertit et in 
sacra corroboravit religione. 
268 Breves Notitiae 1,1. Primo igitur Theodo dux Baioariorum dei omnipotentis gratia instigante et beato 
Rudberto episcopo predicante de paganitate ad christianitatem conversus et ab eodem episcopo baptizatus 
est cum proceribus suis Baioariis. 
269 Conversio 1. Quem vir Domini cepit de Christiana conversatione ammonere et de fide catholica imbuere; 
ipsumque non multo post et multos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram Christi fidem 
convertit sacroque baptismate regeneravit et in sacra corroboravit religione. 
270 Gesta Hrodberti 5-6. 
271 Conversio 1. Tunc supradictus vir Domini accepta licentia per alveum Danubii usque ad fines Pannonie 
inferioris spargendo semina vite navigando iter arripuit; sicque tandem revertens ad Lauriacensem pervenit 
civitatem... 
272 Ehhez lâsd Nôtâri 2000. 94. 
273 Szâdeczky-Kardoss 1998. 225. 
274 Koller 1983b 17; Jahn 1991. 50. j ^ 
27s Vö. Beda Venerabiiis, Historia ecclesiastica 1,26. 
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I. 3. 3. Rupert halálának ideje 

Rupert halálának hónapját és napját meghatározni nem jelent különösebb 

problémát, mivel az egybeesik a patrisztika által állandó napra, március 27-ére helyezett276 

resurrectio Domini ünnepével, ami nem összekeverendő húsvét vasárnapjával, amint ezt a 

hibát már a XII. században elkövették, noha egy, naptárat is tartalmazó XI. századi missale 

a világos „Rudberti episcopi et confessoris. Resurrectio Domini" bejegyzést tartalmazta a 

vonatkozó naphoz.277 Rupert tehát nem húsvét vasárnapján halt meg, hanem a VIII. század 

elején egy, pontosan le nem jegyzett év márciusának huszonhetedik napján, éppen ezért 

teljességgel értelmetlen volt megpróbálni kiszámítani, hogy melyik évben esnék ebben az 

időszakban a húsvét március 27-ére, annál inkább, mert a néphit (vulgáris opinio) éppen 

egy ilyen egybeesés napjára várta a világvégét.279 A püspök halálának évére csak Theodo 

római látogatásából tudunk következtetni: Theodo herceg 715-ben vagy 716-ban Rómába 

ment,280 s ezt követően II. Gergely pápa 716. május 15-én azt a megbízást adta Martinianus 

püspöknek és két segítőjének, hogy Bajorország püspökségeinek határait pontosan jelöljék 

ki, hogy e püspöki székhelyek legjelentősebbikén alapíttassák majd meg az érsekség281 - a 

pápai rendelkezés teljesen reális és aktuális képet nyújt a korabeli bajorországi egyházi 

állapotokról, Rupertet azonban egyetlen szóval sem említi.282 Egyesek szerint azért nem 

esik szó róla, mert 716. május 15-én már nem volt az élők sorában, mások szerint pedig 

azért, mert már eltávozott Bajorországból - halála tehát legkorábban 715-ben következett 

be, ám egy valamivel későbbi évszám sem zárható ki.283 

I. 3. 4. Rupert halálának helye 

A Conversio (B) a következőket közli Rupert utolsó éveiről és halálának 

körülményeiről: Rupert visszatért saját hazájába (propriam repetivit pátriám), s onnan 

visszajővén magával hozta tizenkét tanítványát és Erintrudist, majd miután megalapította a 

276 Vő. Wattenbach 1850. 505; Lo§ek 1997.99. 
277 Wolfram 1995b 240. 
278 Wattenbach 1850. 505. 
279 Vita Altmanni 3; LoSek 1997. 99. 
280 Liberpontificalis 19; Paulus Diaconus, Historia Langobardorum 6,44. 
281 Reindel 1975. 96. sk. 
282 Gregorius IL, Litterae decretales 451-455; Wolfram 1975. 65; Brugger 1988. 43. 
283 Wolfram 1975. 64. skk.; Wolfram 1995b 241. 245. 
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salzburgi apácaközösséget,284 járta az ország egész területét (totum spatium istius pátriáé), 

templomokat szentelt, és kijelölte saját utódját (proprium successorem)-, halálának napját 

előre tudván visszatért saját székhelyére (ad propriam remeavit sedem), és ott békésen 

kilehelte lelkét. (Az utód kijelölése természetesen nem felelt meg a kánoni előírásoknak, 

hiszen már az Antiochiai Zsinat vonatkozó kánonja megtagadta ezen jogot a 

püspököktől,286 s e tilalmat Clothar egy, 614-ben kelt edictumába is átvették;287 

ugyanakkor ezen kánonok megtartása nem kérhető számon Ruperten, hiszen Salzburg 

ekkorra nem vált még megszervezett egyházmegyévé.288) A Gesta Hrodberti (A) az 

apácaközösség megalapítását követően rögtön Rupert halálának leírására tér át, nem 

említvén sem az utód kijelölését, sem pedig azt, hogy a püspök még halála előtt bárhová is 

ment, illetve visszatért volna.289 Ezen leírás jól illik a Gesta Hrodberti általánosítóbb, 

olykor retorikusabb, kevésbé következetes előadásmódjába.290 A Rupert Salzburgban 

bekövetkezett halálát bizonyítani kívánó nézet azzal érvel, hogy a propria patria Wormsot, 

a propria sedes azonban Salzburgot jelenti; vagyis Rupert, miután visszatért Wormsból, 

ahonnan tanítványait és Erintrudist magával hozta, Salzburg környékén tanított, és 

kinevezte utódját, majd hazatért Salzburgba (propria sedes), hogy ott haljon meg. Ennek 

az interpretációnak mindenképpen ellentmond, hogy a szent csak a feltételezett püspökség 

székhelyén jelölhette ki utódját, nem pedig valamikor vándorlása során.291 

A propria patria és a propria sedes igencsak mesterkélt szembeállítása már csak 

azért is felettébb aggályos, mivel a kor latinságában mindkét főnév jelölhette a szent 

hazáját, ami kétségkívül Worms és nem Salzburg volt, továbbá pedig a propria sedes már 

csak azon okból sem jelenthette Salzburgot, mivel az mint terminus technicus a püspöki 

székhelyet jelölte, azt pedig egyik változat sem állítja, hogy Rupert Salzburgban 

284 Erintrudishez és kolostorához bővebben lásd Hasdenteufel 1985. 1. skk. 
285 Conversio 1. Tunc praediçtus doctor Roudbertus cupiens aliquos adipisci socios ad doctrinam ewangelice 
veritatis propriam répetivit pátriám. Iterumque cum duodecim revertens discipulis secum virginem Christi 
nomine Erindrudam adducens, quam in superiore castro Iuvavensium statuens ibidemque colligens 
congregationem sanctimonalium et earum conversationem rationabiliter, sicut deposcit canonicus ordo, per 
omnia disposait. Ipse quoque assidue totum spatium istius circumiens patrie confirmons animas 
christianorum ammonensque in fide fortiter permanere, quod verbis docuit, operibus adimplevit mirificis. 
Ubi constructis consecratisque ecclesiis ordinatisque inferioribus et superioribusque gradibus proprium sibi 
ordinavit successorem. Ipse vero presciens longe ante diem vocationis sue confirmatis discipulis ad 
propriam remeavit sedem; ibique adstantibus ammonitione divina peracta fratribus inter verba orationis 
reddidit spiritum in pace, die videlicet resurrectionis Domini nostri Iesu Christi. 
286 Cone. Antioch. (Mansi VI. 1166.) Nulli episcoporum licere sibi constituere successorem in exitum vitae 
suae. 
287 MGH Capit. 1,21 .Ut nullus episcoporum se vivente eligat successorem. 
288 Reindel 1975. 90. 
289 Gesta Hrodberti 9. 
290 Wolfram 1995b 243. 
291 Beumann 1972. 178. 
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püspökséget alapított volna; a visszatérés Wormsba annál is valószínűbb, hiszen a proprius 

successor kijelölése után már Rupertet nem kötötték feladatai Salzburghoz.292 (A 

Conversio második fejezete - minthogy más források alapján íródott, mint az első - már 

természetesnek veszi a Salzburgi Püspökség létét anélkül, hogy az alapítás kérdésére 

egyáltalában kitérne.) 

Mivel Salzburgban a hagyomány Rupert két sírjáról - a dómban, illetve a Szent 

Péter-templomban - tud, így a XIX. század utolsó negyedéig a szakirodalom 

meggyőződéssel állította, hogy a 774-es translatiom a kolostor templomából a dómba 

történt.294 A szent röviddel halála előtti visszatérését Wormsba a Conversio vonatkozó ad 

propriam remeavit sedem295 szöveghelye alapján Friedrich Rettberg vetette fel,296 azonban 

Huber297 és Wattenbach298 - utóbbi a Notitia Arnonis egy, Rupert nyughelyére 

vonatkozó,299 és a Conversio két mondattal korábbi, Salzburgot patriakévA említő 

kijelentésére300 hivatkozva - Rupert Salzburgban bekövetkezett halála mellett foglalt 

állást.301 Franz Martin Meyer 1882-ben Grazban megtalálta azt a kéziratot, amely 

jelentősebb eltéréseket tartalmazott a Conversióból eddig ismert szöveghez képest, és 

többek között egyáltalán nem tett említést Rupert visszatéréséről Wormsba.302 A Gesta 

Hrodberti kritikai kiadásának elkészítése során Wilhelm Levison teljességgel átértékelte és 

új sztemmába rendezte a kéziratokat, s ez alapján a Gesta Hrodbertit tekintette 

elsődlegesnek - ám ennek keletkezését is 850 és 870 közé tette - , a Conversio első 

fejezetét pedig egyenesen ebből származtatta, így tehát megoldottnak vélhette Rupert 

halála helyének kérdését Salzburg javára.303 1 921-ben azonban Emst Klebel rátalált 

Admontban az Annales Iuvavenses antiqui egy XII. századi, töredékes kéziratára, ami 

Annales Iuvavenses maximi néven vált ismertté.304 Az addig ismert Salzburgi Évkönyvek 

774-hez tartozó „ Translatus est sanctus Hrodebertus " textusához képest ez tartalmazza az 

292 Wolfram 1975. 55. 
293 Annales Iuvavenses maiores a. 774; Annales Iuvavenses minores a. 774 
294 Wattenbach 1850. 505; Jahn 1990. 218. 
295 Conversio 1. 
296 Rettberg 1848. 201; 209. 
297 Huber 1869. 275-321. 
298 Wattenbach 1850. 504. 
299 Notitia Arnonis Praef. De hoc, quod ad episcopatum beati Petri primi pastoris ecclesie sanctorumque 
apostolorum principis, quod constructum est infra oppidum Salzburch ... ubi et domnus Hrodbertus 
episcopus atque confessor una cum sotiis (sic!) corpore requiescit... 

Conversio 1. Ipse quoque assidue totum spatium istius circumienspatrie ... 
301 Schmitt 1983.96. 
302 Mayer 1882. 585-608. 
303 Levison 1903. 292. skk.; 316. sk. 
304 Klebel 1921.1-22; Lhotsky 1963.145. skk. 
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in civitatem Iuvavensem bővítményt,305 nélkülözi azonban a püspök neve mellett a sanctus 

praedicatumot, viszont nevét az eredeti, a IX. század második felétől már nem használatos 

Hrodbertus formában hozza; utóbbi két jellegzetesség azt bizonyítja, hogy a másoló 

semmiféle, saját korához képes aktuálisnak tekinthető betoldást, illetve módosítást nem 

tett, ellentétben az Annales Iuvavenses maiores és minores rövidítésekre és kihagyásokra 

törekvő tendenciájával (ez magyarázhatja az in civitatem Iuvavensem fordulat elmaradását 

is).306 Ignaz Zibermayr alapvetően műfaji sajátságok miatt vonta kétségbe a Gesta 

Hrodberti történeti forrásértékét;307 utóbb Levison revideálta korábbi álláspontját, és 

visszavonta a Gesta Hrodberti keletkezése kapcsán terminus post quemként megadott 816-

os évszámot.308 

A Rupert kapcsán felmerülő négy kérdésre309 adható válaszok röviden így 

foglalhatók össze: Rupert legkésőbb 696-ban jött püspöki székhelyéről, Wormsból 

Bajorországba. (Jöttét már az Agilolfing-dinasztiával fennálló rokoni kapcsolatai is 

indokolttá tennék, ám bizonyos politikai motivációkat sem zárhatunk ki.) Salzburgban 

telepedett le, ahol szervezett formát és új lendületet adott a már meglévő keresztény 

életnek és közösségnek; templomokat és szerzetesi közösségeket alapított, azonban a -

feltehetően már régebb óta létező - Szent Péter-kolostor alapítása nem az ő nevéhez 

köthető. Salzburgban nem hozott létre egyházmegyét, tehát sem salzburgi püspöknek, sem 

salzburgi apátnak nem tekinthető. Az élők sorából március 27-én, Wormsban távozott, 

ahová nem sokkal halála előtt visszatért. 715/16. május 15. után már feltehetően nem volt 

Salzburgban; halálának éve bizonytalan, biztonsággal legkorábban 715-re datálhatjuk, ám 

egy későbbi esztendőt sem zárhatunk ki. 

305 Annales Iuvavenses maximi a. 774 
306 Schmitt 1983. 98 
307 Zibelmayr 1944. 134; Zibelmayr 1954.70. 
308 Wattenbach-Levison-Löwe 1952-1990.1. 143. sk. 
309 Wolfram 1982. 24. 



43 

II. FEJEZET 

LIBELLUS VIRGILII 

Virgil, Salzburg ír származású püspöke (749-784) számos ponton új fejezetet 

nyitott püspöksége történetében: nevéhez fűződik a salzburgi historiográfia legkorábbi 

műveinek, a Gesta sancti Hrodberti confessoris, a Libellus Virgilii és a Liber 

confraternitatum megalkotása, a 774-ben felszentelt Rupert-dóm megépíttetése, a 

püspökség és a Szent Péter-kolostor jogainak kiterjesztése és a karanténok közti misszió 

megszervezése.310 Virgil legkésőbb 745 végén vagy 746 elején jött Quierzyből 

Bajorországba,311 ezt megelőzően pedig két évet a maior domus, III. Pippin udvarában 

töltött, s az ő nevében indult útnak Bajorország hercegéhez, Odilóhoz,312 amiből 

következik, hogy Virgil már 743 végén, illetve 744 elején, Odilo frank alávetése idején 

Quierzybe érkezhetett.313 Virgil a peregrinatio pro amore Christi ír szokását követve314 

társaival együtt elhagyta hazáját; társai között volt a Conversio Bagoariorum et 

Carantanorum315 által proprius episcopusnak nevezett Dobdagrecus (Dubdá-Cích),316 

Virgil pedig - miként az őt kísérő Sidonius is - bajorországi működését kétségkívül 

felszentelt papként kezdte meg.317 

Anélkül, hogy Virgil származását és írországi működését bővebben módunk nyílna 

taglalni,318 érdemes röviden feltenni a kérdést, hogy Virgil és társai melyik ír kolostorból 

jöhettek. Röviddel halála előtt, 784 nyarán Virgil Iona kolostorának apátjait felvétette a 

Liber confraternitatumba, hogy azt követően értük is rendszeresen imádkozzanak a 

salzburgi Szent Péter-kolostorban. A lista nem csak ionai apátokat tartalmaz, hiszen az első 

helyen Szent Patrik, Írország apostola áll, a kilencedik ionai apátot, Adamnánt pedig 

Keranus (Cíarán), Clonmacnoise apátja és Columban, Luxeuil-Bobbio apátja követi, a sort 

310 Virgil irodalmi működéséhez, a Gesta Hrodbertihez, a Breves Notitiaeben fennmaradt Libellus Virgiliihez 
és fordításukhoz, valamint a karantán misszióhoz lásd Nótári Szeged 2005. 24. skk.; 81. skk.; 137. skk.; 153. 
skk.; 96. skk. 
311 Bonifatius, epistolae 68. - eszerint Virgil 746. július l-jén már egy ideje Bajorországban időzött, vagyis e 
dátumot fogadhatjuk el legkésőbb terminus ante quemként. 
312 Conversio 2. 
313 Vö. Annales Mettenses priores a. 743 
3,4 Ó Néill 1985. 80; Breatnach 1985. 85. 
315 A Conversio fordítását lásd Nótári 2005a 177-200. 
316 Conversio 2. 
317 Bonifatius, epistolae 68; 212. 
318 Ehhez bővebben lásd Ó Fiaich 1985.17. skk.; Moisl 1985.27. skk. 
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pedig a 767-ben elhunyt ionai apát, Slébíne zárja.319 Ha Ionát fogadjuk el Virgil 

hazájaként, s feltételezzük, hogy már apátként jött a kontinensre, felmerülhet azon kérdés 

is, hogy a köztes időben melyik ír kolostort vezethette, hiszen Iona apátjai közé 

semmiképpen sem sorolhatjuk be. Paul Grosjean azon tézis ellen foglal állást, miszerint 

Virgil azonos lett volna Ferg(h)illel, Aghaboe (Achad Bó) apátjával,320 s ezen 

álláspontjához Herwig Wolfram is csatlakozott, aki ugyanakkor nem zárja ki, hogy Virgil 

valamilyen kapcsolatban állhatott Aghaboe, Trim vagy Meath kolostorával.321 Hogy a 

peregtinatio általános szokásán kívül személy szerint Virgilnek milyen oka lehetett arra, 

hogy elhagyja Ionát, találgatásokra vagyunk utalva, teljességgel azonban nem zárhatjuk ki, 

hogy az Iona kolostorának szellemiségét jó ideig befolyásoló szkizmának is hatása lehetett 

e döntésére, mivel a Liber confraternitatum az ionai ellenapátok nevét is tartalmazza.322 

II. 1. Bajor bel- és külpolitika a VIII. század első felében 

Hucbert herceggel lezárult a Bajorországot uraló Agilolfingek férfiága, s halálát 

követően az Agilolfing-dinasztia alemann ágából származó Odilo, Gottfried alemann 

herceg fia került a bajor trónra.323 A 680 táján Alemannia uralkodóhercegévé lett Gottfried 

országát - miként Bajorországot Theodo - fiai között részhercegségekre osztotta fel, s 

Odilo nagy valószínűséggel a Bodeni-tótól délre fekvő és az Augsburg környékén fekvő 

területeket kapta meg, segítségével alapíthatta meg Pirmin a pfungeni kolostort.324 Apjuk 

halála után Odilót fivére, Willihari elűzte területéről, s feltehetően Pirmin is ezen okból 

kényszerült elhagyni kolostorát. 709 és 712 között a maior domus, II. Pippin többször 

támadást intézett Willihari ellen, ami az Agilolfingek bajor és alemann ága közötti 

viszályra válaszul bekövetkező frank intervenció részét képezte, ám ennek során a maior 

domus nem bírálta felül az Agilolfing-dinasztiának az Alemann és a Bajor Hercegségre 

vonatkozó uralkodói igényeit, azonban jelentősen beleszólhatott a herceggé emelendők 

személyébe - ezen aktussal jelentősen növelték tekintélyüket, amit csak utóbb, III. Pippin 

319 Liber confraternitatum 20 Ca 2-c 2; Wolfram 1985. 342. sk.; Wolfram 1995b 254; Löwe 1975. 100; 
Grosjean 1960. 92. skk. 
320 Grosjean 1960. 97. skk.; 100. skk. 
321 Wolfram 1995b 255. 
322 Grosjean 1960. 92. skk.; Wolfram 1995b 255. 
323 Nötäri 2005a 44. skk.; Zöllner 1965. 127. skk.; Jarnut 1980. 9. skk.; Reindel 1985. 70. sk.; Wolfram 1987. 
98. sk. 
324 Zöllner 1965.128. sk.; Störmer 1972.23. sk. 
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felkenését követően legitimálhattak.325 Odilo 736-ban foglalhatta el Bajorország hercegi 

trónját,326 viszont uralmának első éveiből, a 736 és 739 - a püspökségek Bonifác általi, de 

iure canonico történt megalapítása - közötti időszakból csupán egyetlen, Vivilo püspök 

által Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom megalapításáról szóló oklevél maradt 

fenn, ugyanakkor ezen kolostoralapítás kapcsán nem fedezhetők fel a herceg 

közreműködésének nyomai. A herceg említése ezen oklevélben meglehetősen egyedi, s 

iránta némiképp távolságtartó - talán éppenséggel ellenzéki - viszonyulást mutat,327 amit 

alátámasztani látszik azon tény is, hogy néhány esztendővel később a bajor nemesség egy 

csoportja elég erősnek és határozottnak mutatkozott ahhoz, hogy az alemann származású 

herceget elűzze Bajorországból. 

Az Odilóval szembeni ellenállás nagy valószínűséggel a hatalomra kerülése 

érdekében - amint korábban Hucbert herceg idejében, és utóbb Odilo fia, Tasziló 

pozíciójának megerősítése kapcsán is - kifejtett Karoling intervencióra vezethető vissza,329 

hiszen az Annales Mettenses priores szerint Odilo Martell Károly nagylelkűségének 

köszönhetően foglalhatta el hercegségét.330 Martell Károly felesége ekkoriban már - az 

Odilóval is rokonságban álló - Swanahilt volt, akit 725-ben Pilitruddal együtt 

Bajorországból hozott magával; nagy valószínűséggel Swanahilt befolyásának is 

köszönhető volt, hogy Martell Károly haláláig béke uralkodott a Frank Birodalom és 

Bajorország, valamint Alemannia között, amelyekre a frank uralkodó kiterjesztette ugyan 

befolyását anélkül, hogy integrálni akarta volta a frank államba. Martell Károly 741-ben 

bekövetkezett halála kapcsán a Continuationes Fredegarii szerzője megjegyzi, hogy a 

környező regnumdksX hatalma alá 

vonta,331 ám az országának röviddel halála előtt 

végrehajtott felosztásáról szóló jegyzőkönyv nem ejt szót Bajorországról,332 lévén hogy 

önálló, nem pedig a frank fennhatóság alá beolvasztott tartomány maradhatott - annál is 

inkább, hiszen a Lex Baiuvariorum expressis verbis garantálta az Agilolfingek számára a 

325 Jahn 1991. 124. 
326 Wolfram 1987. 98. 
327 Traditio Pataviensis Nr. 2. In tempore duci Paiauuariorum erat nomen eius, et annum unum fuit patria 
ista in sua potestate. 
328 Breves Notitiae 8, 1. 
329 Jahn 1991.127. 
330 Annales Mettenses priores 33. ... ipsum etiam ducatum suum, quod largiente olim Carolo principe 
habuerat. 
331 Continuationes Fredegarii 21. 
332 Continuationes Fredegarii 23. 
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Bajorország feletti uralmat.333 Ugyanakkor azt sem zárhatjuk ki, hogy - mivel az ekkorra 

már a frank imperiumba integrált Aquitánia sem említtetik a jegyzőkönyvben - a 

birodalom felosztása során a külső hercegségek egyáltalában nem kerülnek említésre a 

feljegyzésben, s noha a keleti területek Karlmann hatáskörébe tartoztak, III. Pippin már 

fivére életében is gyakorta beavatkozott a bajor ügyekbe. 

Mindezeket tekintetbe véve nem beszélhetünk egy következetes, már ekkorra 

statikussá merevült Agilolfing-Karoling ellentétről, hiszen másképpen Odilo nem 

menekülhetett volna a bajor ellenzék elől 740/4l-ben a frank udvarba, s csak a Karolingok 

közötti öröklési viszály - amelynek során egyfelől Karlmann, másfelől pedig főképpen 

Pippin többször megsértették az Agilolfingek érdekeit - tette feszültebbé a viszonyt.334 740 

augusztusától 741 márciusáig Odilo a frank udvarban tartózkodott, miután ellenségei 

elűzték Bajorországból335 - az elűzetés okairól és az ellenségek személyéről a források 

hallgatnak, ám nem tekinthetjük alaptalannak azon feltételezést, hogy a nemesi ellenzék e 

határozott fellépése valamiképpen összefüggésben állhatott egyfelől a frank támogatással a 

bajor trónra került Odilo uralkodásának azon vonulatával, hogy nagy valószínűséggel nem 

vette tekintetbe a bajor Agilolfing-ág alatt nagy befolyással bíró nemesség hatalmi 

igényeit, másfelől a püspökségek Bonifác általi megalapításával, amihez Martell Károly, és 

talán már Pippin és Karlmann is jelentékeny segítséget nyújtottak. Ezen határozottan 

fellépő ellenzéket utóbb a herceg kénytelen volt számos engedménnyel megnyerni a maga 

számára, s így válhatott Odilo kora a bajor nemesség kialakulásának idejévé.336 Martell 

Károly uralkodásának utolsó idejében az idősebb Karlmannnal szemben a tehetségesebb 

politikusnak mutatkozó Pippint részesítette előnyben, s tette társuralkodójává,337 ami ellen 

felesége, Swanahilt és fia, Grifo igyekezett fellépni, ám miután Grifót - akinek a keleti 

területekre vonatkozó öröklési igényeinek Bonifác is komoly esélyt adhatott338 - és 

Swanahiltet Pippin kiszorította a hatalomból, a frank politika imperialisztikus igényekkel 

fordult Alemannia és Bajorország felé.339 Mindezzel együtt teljességgel érthető, hogy 

Bajorország nem tartozott a Martell Károly által fiai között felosztani kívánt tartományok 

közé, hiszen a bajor területek sem de iure, sem de facto nem tartoztak a Karolingok 

333 Lex Baiuvaríorum 3,1. Dux vero, quipreest in populo, ilie semper de genere Agilolvingarum fűit et debet 
esse, quia sic reges antecessores nostri concesserunt eis, qui de genere illorum fidelis rei erat et prudens, 
ipsum constituebat ducem ad regendumpopulum illum. Vö. Wolfram 1987. 387. skk.; Störmer 1972. 14. skk. 
334 Jahn 1991.130. sk. 
335 Wolfram 1987.98. sk. 
336 Jahn 1991.173. 
337 AnnalesMettensespriores 31. Pippinus iamprinceps factus... 
338 Bonifatius, ep. 48. 
339 Strömer 1972. 38. 
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hatalma alá, valamint a frank uralkodó nem is kívánta megfosztani az Agilolfingeket az 

őket joggal megillető uralomtól - Bajorország szövetségben állott ugyan a Frank 

Birodalommal, ám nem képezte annak részét, alávetett tartományát.340 

A frank udvarban töltött hónapok alatt ismerte meg Odilo Martell Károly leányát, 

Karlmann és Pippin nőtestvérét, Hiltrudot, akivel - nagy valószínűséggel az Odilóval 

rokonságban álló, a Karoling-Agilolfing dinasztikus kapcsolatokat ezzel is szorosabbra 

fűzni vágyó Swanahilt támogatását és Martell Károly jóváhagyását élvezve - eljegyzést is 

kötött;341 Martell Károly 741. október 22-én bekövetkezett halála után azonban Hiltrudnak 

el kellett hagynia a frank udvart.342 Odilo már Martell Károly halála előtt visszatért 

Bajorországba, s frank támogatással visszaszerezte hercegségét, s ebben az értelemben 

valóban helytállónak tekinthetjük az Annales Mettenses priores kijelentését, miszerint 

Odilo Károly nagylelkűségének köszönhette hercegségét.343 Még ugyanebben az 

esztendőben, 741-ben megszületett Odilo és Hiltrud gyermeke, Tasziló.344 Pippin és 

Karlmann nem fogadták el Martell Károly azon utódlási rendelkezését, amely alapján -

Swanahilt befolyására - Grifónak is juttatott örökrészt birodalmából.345 A források szerint 

a frank előkelők sem voltak hajlandók beleegyezni a királyné hatására hozott döntésbe, s 

Karlmann és Pippin seregükkel felülkerekedtek a Laonban menedéket kereső Grifón és 

anyján, Swanahilen, az előbbit Chévremont, az utóbbit pedig Chelles kolostorába 

száműzvén.346 Pippin és Karlmann Vieux-Poitiers-ben ismételten felosztották egymás 

között a birodalmat,347 s ezzel az egymást követő felosztások száma háromra emelkedett: 

Martell Károly első felosztását ő maga revideálta Swanahilt tanácsára, s a második 

felosztás során Grifót is a kedvezményezettek közé sorolta, majd ezt követte a vieux-

poitiers-i Pippin- és Karlmann-féle divisio, amely azonban nem nyert általános elismerést, 

amint ezt az aquitániai felkelés is mutatja.348 

Pippin és Karlmann legitimitása annál is inkább megkérdőjelezhetőnek 

mutatkozott, hiszen 737 óta Martell Károly is a Merowing-dinasztiából származó, legitim 

uralkodó hiányában gyakorolta a hatalmat, s de iure fiai sem állottak rangjukat tekintve 

340 Jahn 1991. 174. skk. 
341 Wolfram 1987. 98; Becher 1989. 9. skk. 
342 Annales Mettenses priores 33; Continuationes Fredegarii 25. 
343 Annales Mettenses priores 33. ... ipsum etiam ducatum suum, quod largiente olim Carolo principe 
habuerat. 
344 Reindel 1967b 124. 
345 Jahn 1991.177. 
346 Annales Mettenses priores 32. sk. 
347 Annales regni Francorum a. 742; Annales Mettenses priores 33. ... et in ipso itinere diviserunt regnum 
Francorum inter se in loco, qui dicitur Vetus-Pictavis. 
348 Continuationes Fredegarii 25; Annales regni Francorum a. 742 
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magasabban, mint az alemann, az aquitániai vagy a bajor herceg, s ezen utóbbiak 

hűségesküje is csupán Martell Károly iránti fidelitasxa kötelezte őket - a szakrális 

legitimáció hiányát Pippin is csak 751-ben történt felkenésével pótolta.349 Pippin és 

Karlmann legitimnek tehát nem nevezhető, ám annál agresszívebb politikája érthető 

ellenállásra késztette a részint a Frank Birodalomba integrált, részint azon kívül eső, 

azonban a frank érdekszférába tartozó területek uralkodóhercegeit: Odilo és Aquitánia 

hercege, Hunoald követek útján védelmi szövetséget kötöttek a frankok ellen,350 amihez a 

szászok és az alemannok is csatlakoztak. A Miután 742-ben Pippin és Karlmann legyőzték 

Hunoaldot, az ellenük még az aquitániai hadjárat során támadást intéző alemann herceg, 
« t i 

Theodbald - Odilo fivére - ellen fordultak, a Rajnán átkelő és a Duna mellett letáborozó 

frank sereg kellő fenyegetést jelentett ahhoz, hogy az alemannok elismerjék maguk felett a 

frank diciót,352 s nem zárható ki, hogy a frank haderő benyomult a bajor területekre is.353 

A Pippin és Karlmann hatalmi igényeivel szembehelyezkedő hercegek 

szövetségesre találtak a jelentős számú hű emberrel bíró Grifóban és Swanahiltben - ezen 

utóbbival Odilo felesége, Hiltrud révén meglehetősen jó kapcsolatokat tarthatott fenn - , s 

így Martell Károly első házasságából származó fiaival szemben az egész birodalmat 

behálózó ellenállás bontakozott ki. E szövetségi rendszerben Odiló presztízsét nehezen 

becsülhetjük alá, hiszen a Karolingokkal fenntartott többszörös - egyfelől Swanahilt, 

másfelől Hiltrud révén létrejött - rokoni köteléke354 Pippin és Karlmann méltó 

vetélytársává tehette, amint ezen vetélkedés egy generációval később Tasziló és Nagy 

Károly viszonyában is kibontakozott.355 Pippin, valamint Karlmann és sógoruk, Odilo 

közötti, frank győzelemmel végződő fegyveres összecsapás leírása mellett a források a 

konfliktus okairól is szót ejtenek: Odilo Martell Károly nagylelkűségének köszönhetően 

elnyert országát ki akarta vonni a Karolingok befolyása alól,356 ám ezen aktust nem 

minősíthetjük következetesen a frank fennhatóság elleni tettnek, hiszen a 740-es években a 

frank dicio nem tekinthető egyértelműen a Karolingok által gyakorolt uralom 

349 Jahn 1991. 179. 
350 Annales Mettenses priores 35. Haec autem fecit per suggestionem Otilonis ducis, qui per internuntios 
fedus inierunt, ut unusquisque irruentibus Francis ferre alteri alter subsidium debuissent. 
351 Annales Mettenses priores 33; Continualtiones Fredegarii 25. 
332 Continualtiones Fredegarii 25. 
353 Annales Alamannici a. 744 
334 Continualtiones Fredegarii 16. 
333 Jahn 1991.184; Wolfram 1968.159. sk.; Wolfram 1987.98. sk.; Nótán 2005a 43. skk. 
336 Annales Mettenses priores 34; Annales regni Francorum a. 743; Annales Altahenses maiores 2; Annales 
Iuvavenses maximi a. 732; Annales Sithienses a. 742; Annales Lobienses a. 742; Chronicon Vedastinum a. 
743; Continuationes Fredegarii 26. 
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szinonimájának.357 A frank győzelmet követően Odilót - a források tanúsága szerint -

semmilyen retorzió nem sújtotta, hercegi rangját megtartva uralkodhatott Bajorországban, 

annál is inkább, mivel pozícióját a kezdetben ellenállást tanúsító bajor nemesség körében 

megszilárdította, és 744-ben Karlmann - talán Pippin akarata ellenére - békét kötött vele, 

teljes körűen elismerve hercegi jogait.358 Megállapíthatjuk tehát, hogy a 743-as hadi 

események semmiképpen sem egy évtizedeken átívelő Karoling-Agilolfing viszály 

magvait hintették el, hanem sokkal inkább megerősítették Odilo hercegi uralmának 

legitimitását.359 A Bajorország feletti frank befolyást a fivérén lassanként felülkerekedő 

Pippin számos csatomán keresztül igyekezett érvényesíteni, így például a Boruthot követő 

karantán fejedelmek, Cacatius és Cheitmar kinevezésébe való aktív beavatkozással360 és a 

Karlmann által 743-ban érseki hatáskörrel felruházott Bonifáccal utóbb több ponton 

konfliktusba kerülő Virgil salzburgi püspökké ordinálásába.361 

II. 2. Bonifác és Virgil 

II. 2. 1. Bonifác és Virgil konfliktusa 

Bonifác és Virgil konfliktusa az adott hely és kor, a 740-es évek Bajorországának 

aktuális problémai körül jegecesedett ki, ám e nézetkülönbségek jóval mélyebben, kettejük 

eltérő származásában, világképében, az őket útjukra indító kulturális közegben 

gyökeredztek. A Theodo herceg és a Regensburgban tevékenykedő Emmeran 

(Haimhrammus), a Salzburgban működő Rupert (Hrodbertus) és a Freisingban ténykedő 

Korbinian (Corbinianus) idején újjáéledő bajor kereszténység említett központjainak 

püspökségek rangjára történő emelése a városokban nem bővelkedő Bajorország hercegei 

számára is jelentős előrelépést jelentett volna.362 Erről tárgyalásokat folytatandó Theodo 

herceg 715-ben vagy 716-ban Rómába ment,363 s ezt követően II. Gergely pápa (715-731) 

716. május 15-én azt a megbízást adta Martinianus püspöknek és két segítőjének, 

Gregoriusnak és Dorotheusnak, hogy a Bajorországban létrehozandó három, illetve négy 

püspökségének határait pontosan jelöljék ki annak megfelelően, ahogy Theodo a fiai között 

357 Jahn 1991. 187. 
358 Annales Mosellani a. 744; Annales Sithienses a. 744 
359 Jahn 1991.190. 
360 Conversio 4. 
361 Conversio 2. 
362 Reindel 1967b 196. skk. 
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részhercegségekre osztotta fel a hercegséget, e területeken hívják össze a nemeseket és a 

papokat az utóbbiak hithűségét és jogszerű ordinálását is megvizsgálandó. Három püspök 

tanácsának kikérésével válasszanak a létrehozandó egyházmegyék élére püspököket, ám a 

személyeket illetően a végső jóváhagyás jogát változatlanul Róma gyakorolja.364 E püspöki 

székhelyek legjelentősebbikén alapítsanak érsekséget, s miként a püspökök esetében is, a 

személy felőli végső döntés a pápát illeti - ha nem találnának megfelelő személyt, úgy 

jelezzék ezt a pápának, aki ebben az esetben maga fog metropolitát küldeni e rang 

betöltésére.365 II. Gergely pápa e rendelkezése részint az 583-as Bragai Zsinat, részint a 

679-es Lateráni Zsinatnak az angolszász egyházi szervezetre vonatkozó határozatait 

ismételte meg.366 

A pápa - elődei hasonló szituációkban, így például a Canterbury központtal 

létrehozott angol egyház esetében alkalmazott - gyakorlatnak megfelelően járt el, 

nevezetesen fenntartásokkal viseltetett a helyi klérussal szemben, s csak igen vonakodva 

volt hajlandó érsek ordinálását elrendelni, vagyis egy, Róma közvetlen irányítása alá 

helyezett egyházmegyéből álló rendszert kívánt létrehozni.367 Ezen igyekezet találkozhatott 

az Agilolfing-dinasztia törekvéseivel is, amennyiben a frank birodalmi egyház befolyása 

alól kivont, önálló területi egyház létrehozása állott érdekükben, s talán már ekkor 

szándékukban lehetett Salzburgot a bajor egyházi szervezet központjává tenni368 - amire 

csak jóval később, 798-ban kerülhetett sor. Nem tudhatjuk, hogy e püspöki szervezet miért 

nem jött létre hamarosan a pápa kibocsátotta határozatot követően, a terv időleges 

meghiúsulásában talán szerepet játszhattak az Agilolfing-dinasztia belviszályai és a 

hatalmát kiterjeszteni igyekvő Martell Károly politikája.369 

A pápa, II. Gergely germán vidékekre vonatkozó missziós politikája jórészt 

kimerült abban, hogy 719. május 15-én Bonifácot - konkrét célterület megnevezése nélkül 

- missziós feladatokkal bízta meg,370 majd 722. november 30-án püspökké szentelve a 

germánok lakta országok és területek felé irányította,371 s utóbb fogadta jelentéseit, és 

megválaszolta kérdéseit.372 III. Gergely (731-741) idejére - noha teljes pontossággal 

363 Liberpontificalis 19; Paulus Diaconus, História Langobardorum 6,44. 
364 Hasonló szellemben íródott II. Gergely pápa 732-ben Bonifáchoz intézett levele - vö. Bonifatius, 
epistolae 28; Ó Néill 1985.79. 
345 Reindel 1975. 96. sk. 
344 BauerreiB 1958. 58. 
347 Schmidinger 1985. 93. 
348 Reindel 19867b 226. 
349 Schmidinger 1985. 93. 
370 Jaffé 2157; Bonifatius, epistolae 12. 
371 Jaffé 2160; 2161; Bonifatius, epistolae 17; 18; 19; 21; 25. 
372 Bonifatius, epistolae 24; 26; Schieffer 1980.149. skk. 
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meghatározott egyházmegyei határok még nem voltak - egyfelől véget ért Bajorországban 

a vándorpüspökök kora, helyüket állandó székhellyel rendelkező (apát)püspökök foglalták 

el,373 másfelől a trónra lépését követő évben, 732-ben maga a pápa bízta meg a pallium 

adományozásával érsekké tett, ám meghatározott metropóliát nem szerző Bonifácot a bajor 

egyházi szervezet reorganizációjával és szükség esetén püspökök szentelésével.374 Bonifác 

már 719-ben ellátogatott Bajorországba,375 majd 733 és 735 között Hucbert herceg 

meghívására végigjárta a bajor egyházmegyéket.376 III. Gergely pápa legátusává nevezte ki 

Bonifácot, s Bajorország és Alemannia püspökeihez (Wiggóhoz, Liudóhoz, Rydolthoz, 

Phyphylóhoz és Addóhoz377) intézett levelében arra utasította őket, hogy a Bonifác által 

meghatározott, a Duna mellett fekvő helyen tanácskozásra gyűljenek össze. 

Bonifác véglegesen négy püspöki székhelyet határozott meg: Regensburgot, 

Passaut, Salzburgot és Freisinget - e városokat nem csupán mint világi központok tettek 

szert jelentős szerepre, szakrális legitimációjukat Regensburg, Salzburg és Freising 

esetében a hittérítők, Emmeram, Rupert és Korbinian működése is biztosította.379 Az e 

négy székhelyen működő (apát)püspököket nem ismerte el megyéspüspökként - anélkül, 

hogy püspöki rangjukat kétségbe vonta volna - , s helyüket saját maga által felszentelt 

püspökökkel töltötte be: Salzburgban Jánossal, Freisingban Eremberttel, Regensburgban 

pedig Gaubald/Gaibalddal,380 Passauban Vivilót fenntartásai ellenére meghagyta 

tisztségében, amit a pápa is megerősített, bár e megerősítés nem nélkülözött bizonyos 

dorgáló felhangot.381 (A már jóval a bajor egyházszervezet létrehozása előtt megalapított 

Augsburgról és a csupán később a bajor püspökségek közé sorolt Sábenről nem esik szó, a 

részint bajor, részint sváb területeket felölelő Eichstatti Püspökség pedig csak 743/44-ben 

alapíttatik majd meg.382) A Bonifác-féle egyházmegyei szervezet hamarosan a helyi 

hagyományok ápolása révén méginkább megszilárdult, Regensburgban ünnepélyesen 

elhelyezték Szent Emmerám relikviáit, 764-ben Tasziló Passauba vitette Szent Bálint 

ereklyéit, 765-ben Arbeo püspök Freisingban helyezte el Szent Korbinian földi 

373 Wolfram 1981.136. skk. 
374 Jaffé 2239; Bonifatius, epistolae 26; Schieffer 1980. 153. skk.; Schmidinger 1985. 94. 
375 Willibaldus, Vita Bonifatii 5. 
376 Willibaldus, Vita Bonifatii 6. 
377 A címzettek közül Phyphylo a passaui püspökkel, Vivilóval azonosítható, a többi címzett személyének 
meghatározása felettébb vitatott, illetve lehetetlen. 
378 Jaffé 2247; Bonifatius, epistolae 44; Löwe 1965. 280. sk. 
379 Schmidinger 1985.94. 
380 Willibaldus, Vita Bonifatii 7; Reindel 1981. 229. sk.; Schieffer 1980.180. skk. 
381 Bonifatius, epistolae 45; Jaffé 2251. 
382 Reindel 1967b 230. skk. 
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maradványait, végül pedig 774-ben Virgil püspök gondoskodott Szent Rupert és társai 

ereklyéinek tiszteletéről a salzburgi dómban.383 

Az érsekség felállításának kérdéséről egyelőre nem esett szó, többek között talán 

azért sem, mert Bonifác saját életében feleslegesnek vélte a püspökségeket összefogó 

metropólia létrehozását, így tehát a továbbiakban is pápai legátusként és missziós 

érsekként felügyelte a püspökök működését.384 Bonifáccal szemben - noha ekkorra érte el 

befolyásának csúcsát - bizonyos kritika kezdett megnyilvánulni, s a frank maior domus és 

az Agilolfingek közti konfliktus elmélyültével Odilo és Bonifác is némiképp eltávolodtak 

egymástól, mivel az érsek nyíltan Karlmannhoz csatlakozott.385 Zakariás pápa (741-752) 

742-ben legátusként Sergiust küldte Bajorországba, akit Odilo akár Bonifác helyettesének 

is tekinthetett, s a pápának is érdekében állhatott a bajor herceg megnyerése a langobárdok 

elleni szövetségesként. Sergius küldetése igen szerencsétlen véget ért, az Odilo és sógorai, 

Karlmann és Pippin közötti összecsapást megelőzően megjelent a frank táborban, s Szent 

Péter nevében békére intette őket, majd a herceg veresége után fogságba esett. Ezt 

követően Zakariás megújította Bonifác legátusi méltóságát mind Germánia, mind Gallia 

tekintetében, ám Bonifác tekintélye már meglehetősen megcsappant, olyannyira, hogy 

maga által ordinált bajor püspökök sem voltak hajlandók részt venni az általa rendezett 

zsinaton.386 Bonifác pályafutásának vége felé bontakozott ki egyik legsúlyosabb 

konfliktusa: az összeütközés Virgillel. 

A 745 után a Bajorországban működő Virgilt és kísérőjét, Sidoniust Bonifác azzal 

bízta meg, hogy kereszteljék újra azokat a bajorokat, akiknek egy helyi pap „in nomine 

patria et filia et spiritus sancti" fordulat kíséretében szolgáltatta ki a keresztség 

szentségét.387 Nem sokkal ezt megelőzően, 744. november 5-én Zakariás pápa Bonifácot 

egész Germánia és Gallia legátusává nevezte ki,388 ezzel mintegy a pápaság és a frank 

egyház közötti közvetítővé téve.389 Virgil és Sidonius megtagadták az utasítás 

végrehajtását, Rómához fordultak, s a pápa az ő javukra döntötte el a vitát, 746. július 1-

jén pedig tájékoztatta Bonifácot parancsa helytelen voltáról, és közölte vele, hogy a hibás 

formulával megkeresztelteket elegendő kézrátétellel megtisztítani, s hogy a Szentháromság 

nevében végrehajtott keresztség még abban az esetben is érvényes, ha eretnek szolgáltatta 

383 Schmidinger 1985. 95. 
384 Schieffer 1980. 184. 
385 Prinz 1965.442. sk. 
386 Schmidinger 1985. 95. 
387 Bonifatius, epistolae 68. 
388 Bonifatius, epistolae 58. 
389 Löwe 1965. 279. 
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ki.390 Zakariás pápa okfejtése plauzibilisnek tűnik, hiszen a felmerülő nyelvi problémákra 

már III. Gergely pápa is hasonló megoldást javasolt,391 ha azonban figyelembe vesszük a 

többi, Bonifáchoz intézett, többek között II. Gergelytől, III. Gergelytől és Zakariástól 

származó pápai utasítást, úgy Bonifác bizonytalansága és szigora is érthetővé válik.392 

Bonifác kétségkívül ismerte az eretnekek által kiszolgáltatott keresztségre vonatkozó 

egyházi álláspontot, ám jelen esetben abból indult ki - amit ebben a korábbi pápai 

állásfoglalások is megerősítették - , hogy a Szentháromság megnevezése nélkül 

végrehajtott keresztelés érvénytelen. A Bonifác által joggal kifogásolt formában keresztelő 

bajor pap valóban „a haza, a leány és a szentlélek" nevében szolgáltatta ki e szentséget.393 

Virgil és Sidonius ellenszegülése annál is inkább felháboríthatta Bonifácot, hiszen a 742-

ben megtartott, Concilium Germanicum néven ismert zsinat expressis verbis püspöki 

fennhatóság alá rendelte a papok által végrehajtott keresztelések ellenőrzését.394 Saját 

szemszögéből nézve Virgil eljárása sem volt kifogásolható, hiszen az ír szokások szerint a 

keresztség kiszolgáltatása minden pap szuverén joga, s abba a püspöknek sincsen joga 

beavatkozni, valamint átlátta, hogy e különös keresztelési formulát használó pap esetében 

nem valamiféle eretnekséget, új tant hirdetni vágyó szellemiséggel, hanem egyszerű 

tudatlansággal lehet dolga.395 

II. 2. 2. Virgil és az aethicusi isteri Cosmographia 

A szakirodalom immáron egységesen kizárja a szerző által említett, Hieronymus 

által elvégzett fordítás, illetve valamilyen görög előkép felhasználásának lehetőségét, s a 

mű grécizáló jellegét annak tudja be, hogy a szerző a munka megírása során gyakran 

forgathatta a latin-görög szótárt, hogy nyelvismeretével kérkedve adjon tudományosabb 

jelleget írásának - e szokás mellesleg nem volt idegen a kora középkori (kiváltképp ír 

származású) auctoroktól.396 Az Aethicus által használt glossariumók meghatározása 

lehetővé teszi, hogy a mű keletkezését teljes egyértelműséggel a VIII. századba helyezzük, 

a műben kimutatható legkésőbbi forrás, az ún. Continuationes Fredegarii kora alapján 

390 Bonifatius, epistolae 68; Schmidinger 1985. 96. 
391 Bonifatius, epistolae 45. 
392 Bonifatius, epistolae 12; 
393 Wolfram 1995.256. 
394 Concilium Germanicum 2; Bonifatius, epistolae 56. 
395 Wolfram 1995b 256. 
396 Löwe 1951.906; Hillkowitz 1934.22. sk. 



54 

pedig a megírás terminus post quemjeként 768-at adhatjuk meg.397 A Cosmographia 

keletkezésének terminus ante quemjét az alapján kísérelhetjük meg meghatározni, hogy a 

mű legkorábbi másolata Arbeo püspök (764-783) korában, Freisingban keletkezett. A 

freisingi másolat alapjául egy inzuláris hatást mutató kézirat szolgálhatott, mivel a másoló 

nem minden betűformát és rövidítést tudott feloldani, s ennek megfelelően a későbbi 

másolatokban is több, hasonló okokból keletkezett hibát találhatni. Ki kell emelni 

ugyanakkor, hogy az Arbeo korában keletkezett egyéb freisingi másolatok nem mutatnak 

inzuláris jelleget, vagyis kizárható, hogy az inzuláris jegyek a másolás folyamata során 

kerültek volna a műbe; sokkal inkább vélelmezhető, hogy azok már az eredeti kéziratban is 

megtalálhatók voltak - tekintettel a szerző (utóbb taglalandó) ír származására.398 

A már említett glossariumhasmálat további lehetőségként veti fel a kérdést, hogy 

Arbeo, Freising püspöke milyen kapcsolatba hozható a Cosmographiával, ugyanis Vita 

Corbiniani és Vita Haimhrammi című műveinek megírása során az Aethicus által is 

forgatott glossariumók némelyikét is igénybe vette. Nyelvi és stiláris szempontból számos 

hasonlóság mutatható ki a Cosmographia és Arbeo munkái között, így például az activum 

és a passivum bizonytalan alkalmazásában, a ragozás és általában a szóvégek 

pontatlanságaiban, a ritka, nagy valószínűséggel szótárakból összekeresett, a szöveg 

túldíszítettségét szolgáló kifejezések használatában, valamint a VII. századi dél-galliai, 

meglehetősen megbízhatatlan, homályos és számos hamis adatot hagyományozó 

grammatikus, Virgilius Maro auktoritásként történő felhasználásában. Ugyanakkor épp a 

szóhasználat utal arra, hogy Arbeo a Cosmographiát elsősorban mint lexikális és stiláris 

forrást használta fel, s hogy semmiképpen sem lehetett ő maga e mű szerzője, tekintettel 

arra, hogy sem az általa írott két életrajz nem tartalmaz hangsúlyosan földrajzi és 

csillagászati momentumokat, sem pedig a működése idején Freisingban lemásolt művek 

között nem találhatunk elsődlegesen e tárgykört exponáló munkákat. Továbbá Arbeo 

latinsága számos merowing-kori vulgarizmust és az itáliai nyelvhasználatból származó 

elemet mutat, míg Aethicus Ister felettébb egyedi nyelvhasználata nélkülözi a beszélt 

latinság vulgarizmusait, ezzel szemben azonban az ír ortográfia sajátosságai nagy 

mértékben megtalálhatók nála.399 A kézirat hagyomány azon eleme, miszerint a mű 

legkorábbi másolata Freisingban keletkezett, méghozzá Arbeo idején, valamint az Arbeo 

397 Löwe 1951 905. skk.; Löwe 1975. 114. skk. 
398 Löwe 1975.120. 
399 Löwe 1951. 910. skk. 
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műveivel kimutatható átfedések arra engednek következtetni, hogy a mű eredetije 

Freisingtől nem messze keletkezhetett.400 

A szerző ír származása mellett szól a leginkább az ír auctorok körében nagy 

népszerűségre szert tevő VII. századi grammatikus, Virgilius Maro stiláris 

jellegzetességeinek átvétele, valamint a Hisperíca famina című - ír kolostori iskolai 

dolgozatokat összegyűjtő - , nagy valószínűséggel a VI. század második felében keletkezett 

művel kimutatható, a neologizmusok, a grécizmusok és az alliteráció használatában, 

valamint a hibás szintaxis alkalmazásában megmutatkozó átfedések. Szintén az auctor ír 

származását engedi vélelmezni azon tény, hogy a Cosmographia számos passzusából 

világosan kiderül, hogy a szerző ismerte Augustinus Hibernicus De mirabilibus sacrae 

scripturae című, a VII. század első felében írott munkáját. Mindezek alapján tehát nagy 

valószínűséggel megállapítható, hogy az aethicus isteri Cosmographia valamikor 768 után, 

a VIII. század utolsó harmadában, Bajorországban, egy ír származású szerző műveként 

született meg.401 

Érdemes röviden áttekintem, hogy maga a Cosmographia mit árul el az Aethicus 

álneve alatt rejtőzködő szerzőről. A mű utolsó mondatában a következő hangzik el a 

szerzőről: „natione schitica nobile prosapia parentum".402 E kijelentés értelmezéséhez a 

História Brittonum Nennius-féle átdolgozásának egyik fejezetcímében ez olvasható: „ Qua 

aetate Britones venerunt ad Britanniam, et qua Scithae, id est Scotti, qui nunc dicuntur 

Hibernenses, ad Hiberniam. "403 Ez alapján feltárható Aethicus szkíta eredetének rejtélye, 

ami nem takar egyebet, mint az ír származást.404 Az Aethicus nevet egyfelől felfoghatjuk 

az óír Etich név latinizált alakjának, másfelől azonban az eredet megjelölésére is utalhat. 

Az ír forrásokban gyakorta olvashatjuk a következő helymeghatározást: „Ethica insula 

sive terra", ami nem más, mint a híres ionai kolostor Tiree nevű, Skócia nyugati partján 

fekvő szigete. A Tiree név az ír Tir etha, vagyis gabonatermő vidék kifejezésből vezethető 

le, Aethicus tehát Heth, az Ethica insula lakója lehetett. (A Codex Sangallensis „Ethicon 

proprium" glosszája utalhat akár a szerző önálló, saját útját járó szellemiségére, amit a 

szerző glossariumhasználata is alátámasztani látszik - ugyanakkor ezen interpretáció az 

eredet megjelöléséhez képest másodlagosnak tekinthető. További értelmezési síkként 

fogható fel az asszociációs lehetőség az ethica philosophiáva, vagyis azon bölcselők -

400 Löwe 1951.916. skk. 
401 Löwe 1951.920. skk. 
402 Aethicus Ister, Cosmographia 244,9-10. 
403 História Brittonum 10. 
404 Löwe 1951.925. 
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ethici - munkásságára, akik az erkölcs kérdéseit taglalják;405 s némi ironizáló utalást is 

rejthet magában az Aethicus név, tekintettel arra, hogy az ír nyelvben az aithech szó 

hazugot jelent, s a mű maga is - amint utóbb látni fogjuk - számos tudatos ferdítést 

tartalmaz.406) 

A szkíta, tehát ír származású Aethicus az Ister vidékén, vagyis Isztriában élt. A 

Cosmographia Isztriáról szóló leírása azonban - amint ez már Hillkowitznak is feltűnt -

nem feleltethető meg Itália általunk Isztriaként ismert vidékének, ám amennyiben az 

aethicusi Isztriát a Histerrel, vagyis a Dunával hozzuk kapcsolatba, úgy a műbeli elbeszélés 

már a realitáshoz közelebb álló képet mutat.407 Isztria Duna-menti lokalizálása nem egyedi 

a Cosmographiában, Pisai Guido 1119-ből származó kompilációja Karantánia mellé, az 

Alpoktól északra helyezte el Isztriát, Lambert térképe pedig, amelyen a Danubius a Hyster 

mellékfolyójaként szerepel, Bajorország, Szászország és Alemannia között határozta meg 

Isztria helyét.408 Ezek alapján leszűrhetjük, hogy - amint a késő császárkorban az Ister 

nevet olykor, ám korántsem egységesen a Duna felső szakaszának megjelölésére 

használták - (H)Isztriát a Duna felső folyásához lokalizálták.409 Ezek mellett a 

wessobrunni imádság szövegét tartalmazó, a IX. század elejéről származó augsburgi kódex 

tartalmaz bizonyos földrajzi tárgyú bejegyzéseket, amelyek az Istert a Dunával, Is(z)triát 

pedig Bajorországgal azonosítják.410 Megállapítjuk tehát, hogy - különös tekintettel a 

kézirati hagyományra, mivel a Cosmographia keletkezési helyeként Bajorországot 

vélelmezhettünk - a szkíta, azaz ír származású Aethicus a Felső-Duna vidékén, 

Bajorországban élt, és alkotta meg valamivel 768 után Cosmographia című művét.411 

Mindezek alapján a szerző nem lehetett más, mint Virgil, aki legkésőbb 745 végén 

vagy 746 elején jött Quierzyből Bajorországba,412 ezt megelőzően pedig két évet a maior 

domus, III. Pippin udvarában töltött, s az ő nevében indult útnak Bajorország hercegéhez, 

Odilóhoz,413 amiből következik, hogy Virgil már 743 végén, illetve 744 elején, Odilo frank 

alávetése idején Quierzybe érkezhetett.414 Püspökké szentelésének időpontját az 

egymásnak ellentmondó források összevető elemzése alapján - Herwig Wolfram a 

405 Vő. Isidorus, etymologiae 8, 6,5. 
406 Hillkowitz 1934. 28; Löwe 1975. 141. 
407 Vö. Wuttke 1853. LXXVIII. 
408 Löwe 1951.926. sk. 
409 Wuttke 1853. CXCIV. 
410 Vö. Löwe 1949. 21. 
411 Löwe 1951.927.sk. 
412 Bonifatius, epistolae 68. - eszerint Virgil 746. július l-jén már egy ideje Bajorországban időzött, vagyis e 
dátumot fogadhatjuk el legkésőbb terminus ante quemként. 
413 Conversio 2. 
414 Vö. Annales Mettenses priores a. 743 
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közelmúltban megfogalmazott tézisével egyetértve - 749. június 15-ére tehetjük.415 így 

válnak érthetővé a Cosmographia és Arbeo művei közötti nyelvi és stiláris átfedések: a 

Vita Corbiniani előszavában Arbeo köszönetet mond irodalmi példaképének, Virgilnek, 

akinek műveit elolvasásra és kijavításra elküldte,416 Virgil pedig nagy valószínűséggel -

anélkül, hogy szerzőségét felfedte volna - példaértékű munkaként a Cosmographiát küldte 

el a freisingi püspöknek.417 Virgil jellegzetesen ír szellemi habitusához nagyszerűen illett a 

görög nyelv - olykor nem is túlságosan elmélyedt eruditión nyugvó, hanem inkább 

ékítménykénti - használata; a görög nyelv iránti, Virgilhez hasonló elkötelezettsége miatt 

latinizálhatták a források ír kísérője, a vándorpüspök Dubdá-Cích nevét 

Dobdagraecusként.418 Virgil ír kapcsolatai, illetve kötődése ír hazájához nem szakadtak 

meg akkor sem, amikor már Salzburg püspökeként asszimilálódott a bajorországi 

viszonyokhoz, ugyanis röviddel halála előtt, 784 nyarán Virgil Iona kolostorának apátjait 

felvétette a Liber confraternitatumba, hogy azt követően értük is rendszeresen 

imádkozzanak a salzburgi Szent Péter-kolostorban.419 

A Tiree (Tir etha) szigetén fekvő Ionával fenntartott kapcsolat amellett szól, hogy 

az Aethicus álnév választása saját származásának rejtjelezhető felfedéséül szolgált.420 A 

Cosmographia meglehetősen negatív - e népet állati vadsággal és ostobasággal felruházó -

állásfoglalása a szászokkal szemben, akik Aethicus szerint az írekkel azonos szigetről 

származnak,421 érthetőbbé válik, ha egyfelől a szerző ír nemzeti elfogultságát is tekintetbe 

vesszük az angolszászokkal szemben, ám ha másfelől nem hagyjuk figyelmen kívül Virgil 

összetűzését a szász nemzetiségű Bonifáccal, úgy a szászokkal szembeni általánosító 

ellenérzésre az auctor személyes tapasztalatai is magyarázatul szolgálhatnak.422 

Virgil antipodoi-tanát nehezen tudjuk rekonstruálni, mivel forrásként csak a 

Zakariás pápa és Bonifác közötti levelezés bizonyos mondatait, utalásait használhatjuk fel. 

Á pápa 748. május l-jén kelt, Bonifáchoz intézett levelében így fogalmazott: „Deperversa 

autem doctrina, quam contra Dominum et animam suam locutus est, quod si clarificatum 

415 Wolfram 1995. 262. 
416 Arbeo, Vita Corbiniani Prolog. Statim in exordium huius operis in prcipicium lapsus ríio per 
inaudientiam assertionibus, nisi per aratrum rationalibus normae vestrae locutionis Juerit delimatum, ut 
rusticitatis tergatpulverem linguae virtutis modulum ad aedificationem audientium. 
417 Löwe 1951. 928. 
418 Conversio 2. 
419 Liber confraternitatum 20 Ca 2-c 2; Wolfram 1985. 342. sk.; Wolfram 1995b 254; Löwe 1975. 100. 
420 Löwe 1951.932. 
421 Aethicus Ister, Cosmographia 118, 10-14. Griphas gentes proximam oceani partém, unde ait vetusta 
fama processisse Saxonum sobolem et ad Germaniam proeliorum feritate peraccessisse, gentes stultissimas, 
velut ferarum et structionum vei curcodrillium et scorpionum genera sunt.\ 147, 18-19. Scithae et Griphes 
Tractontas et Saxonum genus inopinatissimum ... 
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fuerit ita eum confiteri, quos alius mundus et alii homines sub terra sint seu sol et luna, si 

convictus fuerit ita confiteri: hunc accito Concilio ab Ecclesia pelle sacerdotii honore 

privatum. "423 Ezek alapján Virgil két tant fogalmazott meg: egyfelől, hogy a Föld gömb 

alakú, másfelől, hogy a földgolyó túlsó felén szintén élnek emberek, akiket egy másik Nap 

és egy másik Hold világít meg.424 A Föld gömbalakjáról szóló tan nem állott ellentétben az 

egyházi auktoritások, így például Augustinus, Isidorus Hispalensis és Beda Venerabilis 

véleményével; az antipodoi kérdését illetően - vagyis, hogy a földgolyó túlsó felén is 

emberek élnek, akiket egy tűzzóna és az óceán választ el az emberiség másik felétől, s 

ennek megfelelően nem Ádámtól és Évától származnak - azonban mind Augustinus, mind 

Bega Venerabilis óvakodott véleményt nyilvánítani, Isidorus pedig egyértelműen 

fantáziaszüleménynek minősítette.42S Ugyanakkor az antipodoi tana magában hordozta az 

emberi nem egységének és ezáltal a megváltás egyetemességének megkérdőjelezését.426 

Bonifác - pragmatikus és szervezői elme lévén427 - igen csekély érdeklődést mutatott a 

természettudományos vizsgálódások és spekulációk iránt, és Virgil bevádolásában nem 

csekély szerepet játszhatott az ír apáttal szembeni, nem új keletű ellenszenv.428 

E vádak ismeretében Zakariás pápa 748. május l-jén kelt levelében már korántsem 

mutatkozott oly feltétel nélkül támogatónak Virgil és Sidonius iránt, mint korábban; s hogy 

Sidoniustól is némiképp elhatárolta magát, egyértelműen jelzi, hogy nézetét nem csupán a 

Bonifác által Virgil ellen felhozott, annak kozmológiai tévtanaira vonatkozó vádjai 

változtatták meg. Zakariás mind Virgilt, mind pedig Sidoniust Rómába hívatta, s levelet 

küldött az időközben elhunyt Odilo hercegnek is, hogy maga gondoskodjék arról, hogy 

Virgil valóban útra keljen, valamint elhatárolta magát attól, hogy valaha is Virgilnek ígérte 

volna Salzburg püspöki székét, ehelyett megkérdőjelezte Virgil papi jogosultságait, 

Bonifácot - akit egyúttal békülékenységre és szelídségre buzdított - pedig megbízta, hogy 

Virgilt és az érintett ír papokat zsinati fórum elé állítsa, s ha az eretnekségben bűnösnek 

találtatnának, az egyházból kizárja.429 Az ügy esetleges további következményeiről nem 

tudunk semmit, Virgil nem indult útnak Rómába, illetve szakadásra sem került sor, s nagy 

valószínűséggel a pápa beleegyezésével kapta meg Salzburg betöltetlen püspöki székét -

422 Löwe 1951.936. sk.; Löwe 1975. 131. sk. 
423 Bonifatius, epistolae 60. 
424 Bonifatius, epistolae 80. 
423 Löwe 1951. 939. skk.; Meuers 162. sk.; Augustinus, De civitate Dei 16, 9; Beda Venerabilis, De natura 
rerum 46; Isidorus, etym. 16,1,1. 5,17. 
426 Wolfram 1981.143. 
427 Löwe 1951.963. skk.; Ó Néill 77. 
428 Schmidinger 1985.97. 
429 Bonifatius, epistolae 60; Wolfram 1995.256. sk. 
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ennek során vélelmezhetően megkerülték a pápai legátust, Bonifácot. A salzburgi 

egyházmegye megszerzéséhez rendelkezésre állott III. Pippin engedélye, amire a 743-ban 

bekövetkezett bajor vereség folytán430 mind de facto, mind pedig de iure szükség volt,431 a 

pápai licentiáX feltehetően Odilo szerezte meg,432 amiből az is világosan kitűnik, hogy a 

bajor herceg és Virgil jól együtt tudtak működni - akár Bonifác ellenében is.433 

Nem tudhatjuk, hogy Bonifác érvként hozta-e fel a Virgillel folytatott vitában az 

egyházi tanítás azon - erőteljes, ám mindvégig kisebbségben maradó - ágát, amely szerint 

az antik szerzőkre építő, világi kutatás ellentétes a keresztény szellemiséggel, ám nem 

zárhatjuk ki, hogy Augustinus bizonyos kozmológiai kérdések kutatását illetően kifejtett, 

elutasító álláspontját434 is bevonta argumentációjába.435 Szinte biztosra vehetjük 

ugyanakkor, hogy Virgillel szemben Bonifác az auctoritas paírumra hivatkozott, ezért jó 

eséllyel feltételezhetjük: Virgil-Aethicus éppen azért használta fel auktoritásként 

Hieronymus nevét, hogy képtelen, olykor pedig egyenesen groteszk fantáziáit hihetővé és 

megkérdőjelezhetetlenné tegye - célját el is érte, hiszen számos középkori leírás és térkép 

recipiálta nézeteit.436 

(Érdemesnek tűnik itt röviden áttekinteni az Aethicus Ister-féle groteszk világot. Az 

aethicus isteri Cosmographia tartalma a VIII. század második felének kozmográfiai 

eszmerendszerével mutat rokonságot. Olybá tűnik: a szerző erősen küzd azért, hogy saját 

megszokott, a korong alakú Földről szóló és a korabeli irodalom, valamint a klasszikus 

szerzők a Földet gömbként meghatározó véleményét összeegyeztesse.437 Ennek kapcsán 

azt állítja, hogy a filozófusok csodálatosan éles elméjű tanításából olyan gondolatokat szűrt 

le, amelyeket a keresztény tanítással összhangba képes hozni.438 Megjegyzendő, hogy 

éppen e kompilációs tendenciát jól kifejezi szerkesztésmódjának gyakori zavarossága és 

stílusának homályossága. Nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a Cosmographia 

földrajzi anyaga nagyrészt Mélától, Plinius maiortól és Solinustól származik, azonban ezen 

auctorok tudását a szerző nem közvetlenül, hanem leginkább Isidorus Hispalensis -

Aethicus Ister legfőbb forrása - közvetítésével használta fel, amint ezt a szóhasználat is 

430 Jahn 1991. 186. skk. 
431 Lex Baiuvariorum 1,10. 
432 Bonifatius, epistolae 80; Breves Notitiae 8, 5. Postea vero, cum Virgilius peregrinus donante Otilone duce 
suscepit regimen ipsius Iuvavensis sedis et episcopatum ... 
433 Wolfram 1995. 257. 
434 Augustinus, De Genesi ad litteram 1,9. 
435 Löwe 1951.942. 
436 Löwe 1951.943. 
437 Smyth 1985. 171. skk. 
438 Aethicus Ister, Cosmographia 87,6-88,4. 
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jelzi.439 Röviden áttekintve a következőkben foglalhatók össze az aethicusi univerzum 

elemei: a Föld lapos, egy szakadékszerű mélység felett terül el, és az óceán öleli körül; az 

univerzumot felülről a hét égbolt határolja, amelyek közül a legalsón találhatók a csillagok, 

a Nap és a Hold, az e felett elhelyezkedő hat eget pedig az angyalok és a szentek lakják. A 

Föld széle Aethicus szerint nagy valószínűséggel összeér a buraként ráboruló éggel, s e 

kapcsolódási pontról erednek a szelek.440 A Cosmographiaban bizonyos pontokon fel-

felbukkan a Föld gömbalakjára utaló terminológia, ám a szerző alapvetően mégis a lapos 

földkorong gondolatát teszi magáévá. A gömb alakú Föld eszméje hallik át a cardines 

kifejezésben is, ami eredetileg az északi és a déli pólust volt hivatott jelölni, amelyek 

439 Hillkowitz 1934. 29. skk. A teremtéstörténet elbeszélése Augustinus Hibernicus De mirabilibus sacrae 
scripturae című müvében vázolthoz hasonló - Augustinustól kölcsönzött - képet megjelenítő leírással 
kezdődik: a teremtésre ennek megfelelően két lépcsőben került sor, vagyis Isten először az alaktalan anyagot 
teremtette meg a semmiből, majd ezt követően hozta létre az egyes teremtményeket. (Augustinus Hibernicus, 
De mirabilibus sacrae scripturae 1,1; Augustinus, De Genesi ad litteram 1, 15, 29; De Genesi contra 
Manicheos 5,9; 6,10; Aethicus Ister, Cosmographia 88,13-98,12.) Aethicus Ister kiemeli Isten előrelátását, 
amely a teremtést kezdettől fogva úgy alakította, hogy a jók számára a jutalom, a gonoszak számára pedig a 
büntetés helye biztosított legyen - e gondolat a De mirabilibus sacrae scripturaeben is megtalálható. 
(Aethicus Ister, Cosmographia 95, 7-13; Augustinus Hibernicus, De mirabilibus sacrae scripturae 1, 2.) A 
De ordine creaturarum című mű a poklot reális helynek fogja fel, s alkalmazza rá az égtájak szerinti 
felosztást, amit a földi világra és a mennyboltra is. [De ordine creaturarum 11,2. Vő. Isidorus, etym. 3, 42, 
1.) A Cosmographia leírása szerint e massza már magába foglalta a Földet, lakóit és a fölötte elhelyezkedő 
levegőréteget, ám leginkább egy puha, szurokszerü anyagból állott, amiből majd a tenger és annak élőlényei 
fejlődtek ki, az ég és az égitestek pedig mintegy átlátszó masszaként azon részek felett helyezkedett el, 
amelyből utóbb a szárazföld és a tenger kialakult, s már valamiféle hártya akkor is gondoskodott arról, hogy 
hat felső ég lakói az alsó világ lakói előtt láthatatlanok maradjanak. (Aethicus Ister, Cosmographia 92, 6-94, 
5.) A Hisperica Famina hasonlóképpen szót ejt az égboltról, amely az angyalokat védi, ugyanakkor nem tesz 
említést az ég feletti vizekről; ha a Cosmographia is említené az ég feletti, illetve felső vizeket - amelyeket 
maga a Genezis is megnevez - , úgy ezt a firmamentum leírása kapcsán kellene megtennie. [Hisperica 
Famina 376-377; Gen. 1, 7.) A felső vizek említés nélkül hagyása igencsak meglepő egy keresztény 
szemléletű kozmográfiában, annál is inkább, mivel a De mirabilibus sacrae scripturae és a De ordine 
creaturarum nagy figyelmet szentelt e kérdésnek. A VII. századi De ordine creaturarum ellentmondása, 
hogy hallgat a tűz fent elhelyezkedő zónájáról, noha az általános vélekedés szerint a tűz fölfelé tör, s ott 
találja meg saját helyét. 
440 A Cosmographia eredeti és - amint Aethicus szerint a Föld különböző pontjai bonyolult 
csatornarendszerrel kapcsolódnak össze, s mivel a szelek a Földet állandóan mozgásban tartják, e csatornákat 
vízzel töltik meg, amelyekből a felszínen folyók törnek elő; a folyók vize azért édes, nem pedig sós - miként 
a tengereké - , mert a földfelszínre törő víz a kövekkel és a talajjal kapcsolatba kerülve elveszíti sótartalmát. 
A tengerek vize tehát nem csupán három kontinensre (Európára, Ázsiára és Afrikára) osztja a Földet, hanem 
mintegy szivacsként át is lyukasztja. (Aethicus Ister, Cosmographia 242, 9. skk.) A Napról írva Aethicus 
Ister rendszeresen a mensa solis kifejezést használja, amely egyfelől vonatkozhat az általa bejárt pályára, 
másfelöl pedig arra, hogy a szerző lapos korongnak képzelte ezen égitestet. (Aethicus Ister, Cosmographia 
101, 13. 19; 102, 15, 104, 1.) A mensa solis kifejezés az Aethicus Ister előtti asztrológiai terminológiában 
alig mutatható ki, ő maga e megnevezést a Nap központi helyzetével s a többi égitest alárendelt helyzetével 
indokolja, amit egy Hieronymustól átvett, ám szabadon átfogalmazott és átértelmezett szöveghellyel támaszt 
alá. (Aethicus Ister, Cosmographia 103, 9. skk.; Hieronymus, epist. 53, 1.) A Holddal foglalkozó fejezetet 
különösen zavarossá teszi az univerzum gömbalakjáról szóló, a szerző gondolkodásába valamilyen módon 
belejátszó vélekedés: a terminológia ugyanis a Föld körül gömb alakú pályát befutó Holdról és Napról 
kialakult nézetrendszert tükrözi, amit Aethicus megpróbál a földkorong és a valahogyan állandóan fölötte 
elhelyezkedő égitestek viszonylatára adaptálni. Azon, Isidorusnál is megfogalmazott álláspontot, hogy a Hold 
közelebb van a Földhöz, mint a Nap, Aethicus Ister azzal egészíti ki, hogy napközben a Hold és a csillagok 
az égnek egy, a Nap alatti rétegben elhelyezkedő, sűrű és sötét részében vannak, ami követi a Nap mozgását, 
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tengelyén a Föld forog; ezzel szemben Aethicus Ister a cardines szóval a világ északi és 

déli régióit jelöli, amelyekről feltételezi, hogy az ott fújó szeleknek és az egyéb légköri 

jelenségeknek köszönhetően nagyobb erővel bírnak.441 A Föld szélén elterülő vidékek 

lakatlanok: északon az erős szelek és a napsütés hiánya, délen pedig az arrafelé lakó 

szörnyű állatok és a szigetek kis mérete miatt. A Föld széléről eredő szelek igen jelentős 

szerepet játszanak az aethicusi világban: ezek felelősek a vulkánokért, a folyók folyásáért 

és az árapály jelenségéért. Aethicus számára az óceán nem egyéb, mint a nagy, 

szakadékszerű mélység egyfajta leágazása, s az óceán és a mélység közti kapcsolatból 

kiindulva ad hírt a mű Nagy Sándor azon - még a szerző számára is hihetetlen -

vállalkozásáról, miszerint a hadvezér egy tengeralattjáróval leszállott a tenger fenekére.442 

Aethicus szerint a Föld különböző pontjai bonyolult csatornarendszerrel kapcsolódnak 

össze, s mivel a szelek a Földet állandóan mozgásban tartják, e csatornákat vízzel töltik 

meg, amelyekből a felszínen folyók törnek elő; a folyók vize azért édes, nem pedig sós -

miként a tengereké - , mert a földfelszínre törő víz a kövekkel és a talajjal kapcsolatba 

kerülve elveszíti sótartalmát. A tengerek vize tehát nem csupán három kontinensre, 

Európára, Ázsiára és Afrikára osztja a Földet, hanem mintegy szivacsként át is 

lyukasztja.443) 

Egyedien intellektuális bosszú volt e lépés Virgil részéről a tanítását elutasító 

korszellemmel s annak képviselőjével, Bonifáccal szemben, hogy - a kinyilatkoztatásban 

foglaltakat nem érintő, ám éppen ezért az alapján nem is cáfolható - fantazmagóriáit 

Hieronymus neve alatt csempészte be a köztudatba, gúnyt űzve az auktoritásoktól a 

legnagyobb képtelenségeket is elfogadni kész olvasókból. Ugyanakkor Aethicus nyíltan 

beismeri, hogy mondanivalója lényegét nem mások könyveiből veszi át, hanem a maga 

által látottakra és megtapasztaltakra alapítja.444 Ezen, művét saját tapasztalataira alapító 

a Hold pedig éjjel a Nap által kibocsátott, és általa felvett fényt adja csak vissza. (Isidorus, etym. 3, 57; 
Aethicus Ister, Cosmographia 102, 8-11.) 
441 Isidorus, etym. 3, 1, 8; Aethicus Ister, Cosmographia 105, 8-12. Aethicus a Föld északi részét a Nap 
hátoldalának nevezi, ahol nagyon erős szelek fújnak; e nézet nagy valószínűséggel Isiordusnak a világ két 
arcáról szóló tanításával hozható kapcsolatba. (Aethicus Ister, Cosmographia 107, 1-2; Isidorus, etym. 3, 
51.) 
442 Aethicus Ister, Cosmographia 189, 3-4; 129, 19-130, 3. Arról ugyanakkor a szerző nem ad pontos 
tájékoztatást, hogy a mélység és az óceán milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. A mélység és az óceán 
azonban tüzet és villámokat rejt magában, s ezek természetesen időnként - talán a szelek hatására - nagy 
robajjal kitörnek. (Aethicus Ister, Cosmographia 192, 2. skk.) A mélység és az óceán kapcsolatát bizonyítja a 
szerző szerint a Kaszpi-tenger Cimera-hegyi vulkánjának kitörése, ahol a lávafolyamban halak is úsznak. 
(Aethicus Ister, Cosmographia 191,9.) 
443 Aethicus Ister, Cosmographia 242,9. skk. 
444 Aethicus Ister, Cosmographia 108, 9-10. Aethicus vero multas bestias seribit, quae nullo modo aliubi 
audivimus vei legimus.', 111, 6-8. Nos vero nec reprehendimus sed miramur, quia philosophorum argumenta 
nonnulla legimus, sed nec tanta dixisse ...; 113, 16-18. Multa et aliaphilosophus de hac insola seribit, quae 
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szerző neve kapcsán nem tűnik indokolatlannak az ethicon-proprium interpretációt is 

tekintetbe venni az Aethica insula/terra értelmezés mellett; Virgil az írói álnévvel tehát 

nem csak az auctor származását, hanem írói programját is jelezni kívánta.445 

Ugyanakkor a szerző a De gentibus, quae Vetus Testamentum non habet című 

fejezetben Hieronymust használva resoneurként hangsúlyozza, hogy Aethicus nem alkotja 

újra az Ószövetség tanítását, hiszen a Szentírást minden tudomány, a történelem és a 

törvények alapjának és forrásának tekinti446 - s Virgil e kijelentését joggal vehetjük 

komolyan tekintve, hogy már az antipodoi tanának visszavonásával nyilvánvalóvá tette, 

hogy nem kívánja magát az egyházi tanításon kívül helyezni. Virgil eretneknek nem 

minősülő, ám minden alapot nélkülöző fantazmagóriáit Aethicus műveként tárta a 

közönség elé, s a kritikusabb szellemű olvasót is kielégítve maga fogalmazta meg Aethicus 

állításaival szembeni - a filozófus nyelvezetétől stilárisan is eltérő - fenntartásait, amit 

Hieronymus észrevételeként közölt, megteremtve a Cosmographián belül saját bírálatát 

is.447 Aethicus számos elképesztő és az olvasót riadalommal eltöltő dolgot ír le 

művében,448 Hieronymus azonban számos hihetetlen és elvetendő elemet kigyomlált az 

aethicusi műből,449 vagyis azon igyekezett, hogy a filozófusok műveiből az igazságot 

átadja az olvasónak, s e cenzúrával egyúttal megakadályozza, hogy a hívő lelke kárt 

szenvedjen az olvasmány következtében.450 Virgil szerzői koncepciójában a keresztény 

hittételeket ugyan meg nem ingató, ám a hagyományos egyházi szemszögből veszélyesnek 

ítélhető tanokat a műből kiirtó Hieronymus játszotta Aethicusszal szemben azon szerepet, 

maiores nostri aut ignoraverunt aut noluerunt patefacere.\ 137, 13-14. Nonnulla et inaudita de gentium 
illarum immanitate scribit et adinventionum incredibilium argumentorum.\ 158, 7-10. Haec generatio 
incognita a nobis vet a reliquis autoribus, qui rerum gestarum narrationum ordinem scripserunt. Miror 
autem inquisitionem aut prudentiam aut temeritatem istius nonnulla disputantem.\ 233, 12-14. ... quae alii 
ignoraverunt et per memetipsum cum ingente labore et fessa indagatione angor praetermissorum fecit, 
reperta digessi. Quae vero illi scripserunt, opus dempsi. 

Lowe 1951.944. 
446 Aethicus Ister, Cosmographia 117, 10-16. Aliarum gentium originem obmissam, quae agiografia veteris 
testamenti concelebrat idem philosophus non scribit, quia omnes scripturas et legum et liberalium fontem 
vivum et matrem historiarum appellkat. Legem Moysiprimum conlaudat, Iosephum affatim ac celebrem eius 
historiam retenit et ea, quae in eorum codicibus invenit, denuo scribere et retexere noluit. 
447 Hillkowitz 1934. 13; Lowe 1951. 945. skk.; Lowe 1975. 125. skk. 
448 Aethicus Ister, Cosmographia 136, 5-8. Ait enim in ilia regione omni tempore frigus, monstra ibidem 
vidisse, quae incredibile videtur, ne prava videatur tot labores industria, quia terror mangus potest esse 
lectori et audientibus intollerabilis pavor. 
449 Aethicus Ister, Cosmographia 211, 1-6. Nonnulla quod de eius artibus et inventionibus intacta et dubia, 
quae a nobis refutata sunt, obmisimus, saltim ad ea quae retenenda videntur suosque codices fmiendos atque 
consumandos uno volumine, quae noscenda sunt ex multis, aliaque iscirco quae vera sunt stilo flectamus 
sequente. 
450 Aethicus Ister, Cosmographia 152, 5-7. Nosque ob hoc praecipue in eorum codicibus laborasse, ut ad 
totum pars accipiatur in veritate et non pro toto fidelis lassiscat cum infidele. 
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amit a valóságban Bonifác játszott Virgil ellenfeleként.451 Hieronymus ugyanakkor 

megjegyzi, hogy Aethicus megoldandó kérdések és megoldhatatlan rejtélyek elé állította a 

többi filozófust, s hogy olykor nem idegen tőle az irónia sem, vagyis nem minden 

kijelentését szabad komolyan venni.452 (Itt érdemes megemlíteni, hogy épp ironikus 

felhangjai miatt nem használhatók fel Írország és az írek elleni kijelentései a szerző ír 

származása ellen szóló argumentumként.453) Hieronymus Aethicust nézeteit relativizáló 

megjegyzései mögött jó eséllyel fedezhetjük fel Virgil szándékát, hogy olvasói ne értsék 

művét.454 Virgil tehát maga figyelmeztette az éberebb olvasót, hogy ne bízzék Aethicusban 

s magában a Hieronymus által megrostált Cosmographiában sem.455 

Noha a szerző - Virgil - igyekezett kilétét homályba burkolni, néhol azonban igen 

élesen körvonalazódik a közte és Bonifác között egykor feszülő ellentét. Hieronymus 

tollára adja azon kijelentést, miszerint ha minden, a többi auctor által nem hitelesített 

aethicusi állítást az olvasó elé tárna, úgy tévedésekkel töltene meg más könyveket, vagy 

pedig egy pillanat alatt egy teljességgel új világot teremtene,456 s ha a filozófusok tanait ily 

módon átvizsgálná, úgy a Szentírás igazságát szorítaná háttérbe. Virgil (tév)tanításai, 

amelyek ellen Bonifác oly határozottan fellépett, éppen egy önálló, másik világ és egy 

másik emberiség létét fogalmazták meg, s kérdőjelezték meg ezzel a történelem Istentől 

rendelt kiinduló- és végpontját. A Hieronymusszal kimondatott gondolattal Virgil immáron 

másodszor is elhatárolta magát korábbi nézeteitől, s hajolt meg a - számára is a 

tudományos kutatás legfontosabb bázisát képező - egyházi tanítás előtt, ám jó okkal 

feltételezhetjük, hogy e kijelentésével azért volt kénytelen az általánosságok szintjén 

maradni, nehogy szerzőségére fény derülhessen.457 

Aethicus kritikáját az antik filozófiával szemben Virgil még inkább felerősítette 

azáltal, hogy Hieronymust resoneurként alkalmazva kifejtette, hogy a pogány filozófusok, 

mint például Tullius és (!) Cicero, valamint Platón tanítása sokak számára hozott már 

veszedelmet, hiszen felfuvalkodott nézeteik Isten elleni lázadásba sodorták őket,458 az antik 

szerzők közül egyedül Donatusnak biztosított Virgil méltó helyet a Cosmographiában: 

451 Löwe 1951. 950; Löwe 1975. 142. 
452 Aethicus Ister, Cosmographia 194,22. skk. 
453 Löwe 1975. 140. 
454 Löwe 1951.968. 
455 Löwe 1975.140. 
436 Aethicus Ister, Cosmographia 151,16-17. aut novum mundum in athomo momentáneo ponimus 
457 Löwe 1951.956. 
458 Aethicus Ister, Cosmographia 170, 9-13. Tullium et Ciceronem, Platonem et Hebionem duris et 
acrioribus disputationibus, contumiliis conpositionum, gentilium argumentis, fidelium obstaculis dico ruinam 
fore multorum, sicut et nobispatent documentapraecognita... 
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Donatusnak, Hieronymus mesterének, aki nem próbált meg szélesebb körben magyarázatot 

adni a világmindenség kérdéseire, mint amire képzettsége feljogosította.459 A Donatus 

iránti fokozott elismerés nem nélkülöz bizonyos ironikus felhangokat sem, hiszen Bonifác 

ránk maradt művei nem mennek túl a donatusi ideálon, vagyis a grammatikai és metrikai 

műveken, vagyis a trivium követelményein, irodalmi ismeretei pedig némiképp hiányosak 

voltak.460 Donatus dicsérete tehát egyúttal a szélesebb körű ismeretek elől elzárkózó, a 

földrajzi és természettudományos ismeretek felé egyáltalában nem nyitott - többek között 

Bonifác által is befolyásolt - környezet karikatúrája.461 A Cosmographia Aethicust 

philosophusnak, soficusnak és historicusnak nevezi,462 a mű maga pedig egy alkalommal a 

história megnevezést kapja463 - a história kifejezés itt eredeti értelmében kutatásként, 

megismerésként és a megismertek ábrázolásaként szerepel.464 

Virgil óvakodott attól, hogy a Cosmographiában eretnek nézeteket fogalmazzon 

meg, noha számos ponton súrolni látszott az eretnekség határát, s éppoly szilárdan a 

keresztény tanítás talaján maradt, mint ellenfele, Bonifác. Nem a hagyományos egyházi 

értékrendet kívánta megdönteni a teljes kutatási szabadság javára, hanem az antik 

műveltség szűklátókörű elutasítását és a tradícióhoz görcsös ragaszkodást - olyan 

esetekben is, amikor az új eszmék nem veszélyeztették a hittételeket - kívánta felszámolni. 

Harcát - tekintve, hogy küzdőtere a nem oly régen stabil egyházi szervezetet nyert 

Bajorország volt - nem folytathatta teljes nyíltsággal, írói álnév mögé, műfajilag pedig a 

paródia mezsgyéjére kényszerült.465 Kérdésként merülhet fel, hogy Aethicusa 

kritikusaként, cenzoraként miért Hieronymust választotta. Választásában egyrészt szerepet 

játszhatott a hajdani Hieronymus-Pelagius vita, amely során Hieronymus néhány, talán 

nem is egészen jóhiszemű, ám mindenképpen dehonesztáló megjegyzésre ragadtatta magát 

az írekkel szemben, s szerepeltetésével e tartalmában és hangvételében egyaránt 

groteszkbe hajló műben Virgil talán egyfajta utólagos elégtételt kívánt szolgáltatni 

megsértett szülőhazájának. Másrészt az írek között Hieronymus igen nagy tekintélynek 

459 Aethicus Ister, Cosmographia 173, 1-8. Donatus mihi inter maximus praeerat et magnus in eofonicis 
versibus, quibus me diu laborasse projiteor. Non alta deserere coepit iitteratura tantum plene notus magister 
ortografus. Non in vanum laboravit, quia non fűit quaestionarius in titulis explorare aliquid, nisi inter omnes 
philosophus vei disputatorespedagógus noster neofitus non in merítő fidei, sed in norma litterarum claruit. 
4í0Manitius 1911.148. skk. 
461 Löwe 1975. 127. Azon természettudományos alapokhoz és vizsgálati módszerekhez, amelyek Írországban 
Virgilre is hatással lehettek, lásd Walsh 1985. 154. skk. 
462 Aethicus Ister, Cosmographia 87,5-6; 97,17. philosophus; 141,11; 162,1; 163,13; 176,18; 167, 8; 199, 
3. sophista; 149,6. historicus 
463 Aethicus Ister, Cosmographia 115,6. 
464 Löwe 1975. 129. 
465 Löwe 1951.980. 
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örvendett, akit tudományos vitáikban auktoritásként szerettek volt idézni. Harmadrészt 

éppen Hieronymus művei tartoztak Arbeo idejében a Freisingban leggyakrabban másolt 

munkák közé, s Virgil egy fiktív hieronymusi opusszal jó eséllyel számíthatott arra, hogy a 

Cosmographia széles körben elteijed majd, és nagy visszhangra fog találni.466 

Leszögezhetjük tehát, hogy e sajátos, erősen paródiába és groteszkbe hajló műben 

Aethicus álarca mögött a nyitottabb, az antik tradíciót szélesebb körben elfogadó Virgil, a 

hagyományos egyházi nézőponthoz és a trivium szellemi kereteihez inkább ragaszkodó, 

Aethicus cenzoraként fellépő Hieronymus álarca mögött pedig Bonifác rejtőzik. Löwe 

felveti ugyanakkor a kérdést, hogy Hieronymus szerepeltetésével Virgil talán nem csupán 

Bonifácot kívánta megmintázni a szerző. Az ír forrásokban Hieronymus neve Cirine 

formában jelenik meg, Arbeo saját nevét Heresként latinizálta és Cyrinusként 

hebraizálta;467 s mivel a korabeli ortográfia szerint a név Cirinus formában is megjelent, jó 

eséllyel feltételezhetjük, hogy Virgil a már említett szempontokon kívül Arbeóra tekintettel 

választotta a Cosmographia szereplőjéül Hieronymust.468 Az Aethicus és Hieronymus 

közti nézetkülönbségek jól mintázhatták a Virgil és Arbeo közti kozmográfiai és metodikai 

párbeszédeket, élőszóban folytatott vitákat. Virgil e többszörös álcázása jól példázza, hogy 

választott hazájában, Bajorországban mindvégig némiképp idegen maradhatott - annak 

ellenére, hogy hivatalos ténykedésében maximálisan akklimatizálódott a bajor és frank 

szokásokhoz - , s legfeljebb Arbeóban találhatott ha nem is egyenrangú, de megközelítően 

hasonló színvonalú szellemi partnerre.469 

Virgil műve hatását illető reményei csak részben váltak valóra, ugyanis a korabeli 

Bajorországban inkább csak a Cosmographia stílusa gyakorolt nagyobb hatást (például 

Arbeóra), természettudományos mondanivalója nem nyert recepciót. Bonifác és Virgil 

konfliktusát (amelyre az utóbbi a nagy ellenfél 754-ben bekövetkezett halálát követő 

évtizedekben, valamikor - röviddel - 768 után reagált intellektuális elégtételt véve az őt 

ért, részint vélt, részint valós sérelmekért a Cosmographiában) bizonyos szempontból a 

tradicionális és a nagyobb önállóságot igénylő szemléletek összecsapásának is tekinthetjük, 

amelyből azonban Virgil nem annyira az utókorra gyakorolt hatásával, mint inkább 

személyes igazságának álnév alatti, irodalmi megfogalmazásával kerülhetett ki 

győztesen.470 

466 Löwe 1951.981.sk. 
467 Vö. Arbeo, Vita Haimhrammi 84 
468 Löwe 1975. 142. 
469 Löwe 1975.143. 
470 Löwe 1951. 986. skk. 
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E rövid áttekintés alapján is megállapítható, hogy a Cosmographia univerzumképe 

számos eltérést mutat a VII. századi ír leírásoktól. Augustinus bizonyos művei világosan 

kimutatható hatást gyakoroltak a Cosmographiára, ám példának okáért a De Genesi ad 

litteram - amely a meteorológiai jelenségeket a négy őselemről szóló tant segítségül híva 

magyarázza - nem került a műben felhasználásra, helyette a szerző jóval naivabb nézeteket 

fogalmazott meg az időjárás magyarázata során. A De mirabilibus sacrae scriturae számos 

gondolatát átemelte saját művébe az auctor, s a Hisperica FaminávaX közös vonásként 

mutatkozik meg a sajátos abundantia a - javarészt görög eredetű, ám olykor a szerző által 

sem értett - szakkifejezések használatában.471 

A sajátosan ír vonások mellett a Cosmographia e részein is végigvonul Virgil azon 

sajátos óvatossága, amellyel Aethicust, valamint az őt kontrolláló Hieronymust az 

eretnekségtől távol tartva, ám az egyházi tanítást nem érintő gondolatokat közölve engedi 

megnyilatkozni; a kettős álca révén ugyanakkor mind az aethicusi, mind a hieronymusi 

nézeteket idézőjelbe téve, ügyelvén arra, hogy tanításával ne teremtsen - amivel korábban 

Bonifác vádolta - egy új világot.472 E sajátos, parodisztikus leírás előképei kapcsán nem 

zárhatjuk ki, hogy Virgil más tárgykörre alkalmazva és más hangvétellel ugyan, ám 

bizonyos tekintetben előképnek tekintette - esetlegesen folytatni kívánta - a VII. századi 

Virgilius Maro munkásságát. Virgil a maga választotta irodalmi műfaj keretein belül, a 

maga teremtette alakok álarcában nem tett egyebet, mint folytatta Bonifáccal, illetve a 

Bonifác képviselte szellemiséggel évekkel-évtizedekkel korábban megkezdett harcát a 

világra nyitottabb kutatás, a szigorúan vett hittételeket meg nem kérdőjelező, ám az 

intellektuális lehetőségek határaiig elmenő vizsgálódás és gondolkodás szabadságáért. 

II. 3. Virgil a salzburgi egyházmegye élén 

II. 3. 1. A püspökké szentelés ideje 

A Conversio Bagoariorum et Carantanorum második fejezete először a Rupert 

halálát, illetve Salzburgból történt távozását követő időszak egyházi elöljáróit (püspökeit, 

illetve apátjait) sorolja fel,473 majd Virgil származásáról és bajorországi működésének 

471 Smyth 1985.176. sk. 
472 Aethicus Ister, Cosmographia 151,16-17. aut nóvum mundum in athomo momentáneo ponimus 
473 Conversio 2. [Sequitur dehinc catalogus episcoporum sive abbatum eiusdem Iuvavensis sedis, quam 
ewangelicus doctor Roudbertus ab anno adventos eius de Wormatia in Bawariam usque in die vocationis 
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kezdeteiről fog hosszabb elbeszélésbe.474 A Conversio által e fejezetben említett püspökök 

és apátok sorrendje a következő: Rupert püspök, Vitális püspök, Anzogolus apát, Savolus 

apát, Flobargisus püspök, János püspök, Virgil püspök. Ettől eltérő sorrendet és 

besorolásokat mutat mind a Liber confraternitatum által adott felsorolás,475 mind pedig 

egy, a De ordine conprovincialium pontificum gyűjteményében található versezet.476 Míg a 

Liber confraternitatumban Vitális püspök és apát Anzogolus apát után a második helyet 

foglalja el, addig a Conversio szerint Rupert maga nevezi ki Vitálist utódjául. Anzogolus 

és Vitális sorrendjének felcseréléséért feltehetően a már említett gyűjtemény versezete a 

felelős, hiszen e forrás értelemszerűen csak Rupert püspöki méltóságot is viselő utódait 

sorolja fel; tény azonban, hogy a Rupert után és Virgil előtt említett férfiakról igen keveset, 

illetve olykor nevükön kívül semmit sem tudunk.477 Közülük az első, már ténylegesen a 

739-ben püspökséggé emelt Salzburg számára ordinált püspök (és apát) János volt, akit 

Bonifác helyezett e székbe, s akit nemesi adományok megszerzőjeként ismerünk - számos 

forrás még jóval halála után is János szerzeteseiről beszél.478 János püspök 746. június 10-

én vagy - s ez tűnik valószínűbbnek - 474-ben, az említett napon távozott az élők 

sorából.479 

Virgil a salzburgi megérkezését követő néhány évben csak az apáti tisztséget 

töltötte be, hiszen - a Conversio elbeszélése szerint - hozzávetőleg két esztendőn át 

halogatta püspökké szentelését, s helyette a püspöki feladatokat az őt hazájából 

Bajorországba elkísérő Dobdagrecus látta el.480 Virgil püspökké szentelésére nagy 

suae rexit. Anno nativitatis Domini DCXCIIL] Igitur post excessum beatissimi Roudberti pontificis vir earns 
omni populo egregiusque doctor et seminator verbi Dei Vitalis episcopus sedem Iuvavensem regendam 
suscepit. Post cuius transitum Anzogolus extitit abbas. Post cuius depositionem predicte sedi adhesit Savolus 
abbas. Cuius vite finito cursu Ezius abbas successit. Quo migrante de saeculo iterato ilia sedes honorata 
refulsit episcopo Flobargiso. Post quem Iohannes pastoralem gessit in sede praefata curam. 
474 Conversio 2. Isdem igitur temporibus, scilicet Otilonis ducis Bawariorum, qui tunc subiectus fuit regi 
Pippino Francorum, venit vir quidam sapiens et bene doctus de Hibernia insula nomine Virgilius ad 
praedictum regem in Francia loco vocato Karisiaco. Qui propter Dei amorem retinuit eum secum fere 
duobus annis et comperto eo bene docto misit eum praefato duci Otiloni ac concessit ei episcopatum 
Salzburgensem. Qui dissimulata ordinatione ferme duorum annorum spatiis habuit secum proprium 
episcopum comitantem de patria nomine Dobdagrecum ad persolvendum episcopale officium. Postea vero 
populis petentibus et episcopis regionis illius consensit Virgilius consecrationem accipere ordinatusque est a 
conprovincialibus praesulibus ad episcopum, anno scilicet nativitatis Domini DCCLXVII sub die XVII 
Kalendas Iulii. 
475 Liber confraternitatum 14 Aa 1. skk. Hrodperthus epsicopus et abbas, Anzogolus abbas, Vitalis episcopus 
et abbas, Savolus abbas, Izzio abbas, Flobrigis episcopus et abbas, Iohannis episcopus et abbas, Virgilius 
episcopus et abbas 
46 De ordine conprovincialium pontificum 1, la-b Hrodbertus episcopus, Vitalis episcopus, Flobargisus 
episcopus, Iohannes episcopus, Virgilius episcopus 
4 " Hermann 1996. 58. skk.; Wolfram 1995b 252. 
478 Breves Notitiae 8,13. monachi sanctiRudberti atque Iohannis; Willibaldus, Vita Bonifatii 7. 
479 Bonifatius, epistolae 68; 80; 212. 
480 Conversio 2. 
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valószínűséggel 749. június 15-én került sor,481 a Conversio szerint azonban csak a nép és 

az ország püspökei hosszas unszolására volt hajlandó magát 767. június 15-én püspökké 

szenteltetni. Míg a püspökké szentelés napja nem tűnt kérdésesnek, a szentelés éve jó ideig 

vitatott volt, mivel a Conversio által hagyományozott két dátumot, Virgil 745/46-os 

Bajorországba érkezése utáni bő kétéves várakozás és állítólagos 767-es püspökké 

szentelése nem lehetett összehangolni. E kérdés megválaszolása során négy momentumot 

kell tekintetbe venni: Virgil helyét a bajor püspökök rangsorában, Otting megalapítását, 

amire Virgil püspökké szentelésének évében került sor, s amit Pippin és Odilo - évszám 

megnevezése nélkül ugyan - közösen datáltak,482 a Conversio második fejezetének azon 

közlését, amely szerint miután 746/47-ben Virgil átvette a salzburgi egyház irányítását, két 

évvel később volt hajlandó magát püspökké szenteltetni, s végül Virgil abba(s)k&ciú 

megnevezésének előfordulását az okleveles anyagban.483 

A Dingolfingi Zsinat jegyzőkönyvét, amely a bajorországi püspökök és apátok 

között létrehozott imaközösségről szóló megállapodást tartalmazta, a következők írták alá: 

Manno neuburgi, Alim sábeni, Virgil salzburgi, Wisurich passaui, Sindbert regensburgi és 

Arbeo ffeisingi püspök.484 Az aláírás sorrendjét a rangidő, vagyis felszentelés anciennitása 

határozta meg, amint ezt a nyugati-gót Ordo de celebrando concilio alapján a 

pseudoisidorusi gyűjtemény meghatározta.485 Ha tehát a Dingolfingi Zsinat 

jegyzőkönyvének aláírói e sorrendet követték, úgy kizártnak tűnik, hogy Virgilt csak 767-

ben szentelték volna püspökké, hiszen Arbeót vélelmezhetően 764-ben már püspökké 

szentelték, a Traditio Frisingensis egy, 765. május 17-én kelt darabja azonban már 

egyértelműen püspökként említi486 - többek között ez alapján érvelt már 1971-ben Herwig 

Wolfram a 755-ös felszentelési dátum mellett,487 ami azonban a szakirodalomban nem vált 

általánosan elfogadottá.488 

Az aláírások sorrendje bizonyos esetekben természetesen hibás következtetésekre 

vezethet, kiváltképp akkor, ha a távollevők aláírásai csak utólag kerültek a 

jegyzőkönyvre,489 ám ebben az esetben az aláírók nagy valószínűséggel mindannyian jelen 

481 Wolfram 1995b 258. 
482 Breves Notitiae 13,1. skk. 
""Wolfram 1995. 258. 
484 Notitia depacto fraternitatis episcoporum et abbatum Bawaricorum - vö. Jahn 1991. 512. skk. 
485 Fichtenau 1986.176. 
486 Traditio Frisingensis Nr. 23; vö. Jahn 1991. 376. sk. 
487 Wolfram 1971.297. skk. 
488 Löwe 1975. l l l . s k . 
489 Fichtenau 1986.176. 
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voltak az okmány elkészítésekor.490 Azon tényt, hogy a dingolfingi Notitia de pacto 

fraternitatis valóban megbízhatóan a felszentelés időrendjében tartalmazza az aláíró 

püspökök neveit, támasztja alá néhány további forrás is. Egy 770-ből származó 

adománylevél a tanúk két listáját is tartalmazza, az első lista élén III. Tasziló áll, akit Alim 

és Arbeo püspök követ, a második listát Virgil nyitja, s őt Wisurich püspök követi.491 Egy 

másik, 777. november 16-án kelt, szintén Freisingből származó oklevél egy, a herceg és a 

nemesek hozzájárulásával és Virgil püspök jelenlétében végrehajtott adományról szól, s 

tanúként Freising püspökét, Arbeót és Neuburg püspökét, a két hónappal korábban Manno 

örökébe lépett Odalhartot említi.492 Kremsmünster alapítólevele három jelenlévő püspökről 

tesz említést: Virgilről, Sindbert regensburgi és Waltrich passaui püspökről.493 Míg a 

Notitia de pacto fraternitatis Sindbert előtt említette Wisurichot, addig a kremsmünsteri 

oklevél Sindbert mögé helyezte Wisurich utódját, Waltrichot; mivel azonban 777 első 

feléből rendelkezünk olyan forrással, amely szerint Wisurich még életben volt, 

megállapíthatjuk, hogy Kremsmünster alapítása idején Waltrich még nem régóta lehetett 

hivatalában.494 Mindezek alapján - Herwig Wolframot követve - megállapítható, hogy a 

csupán 770 és 777 között említett Wisurich passaui püspöknek már Arbeo előtt püspökké 

kellett lennie, s ugyanez áll Sindbertre, Regensburg püspökére is, vagyis Virgil püspökké 

szentelésére mindenképpen 764/65 előtt került sor, tehát a Conversio említette 767-es 

évszám nem állja meg a helyét.495 

A Breves Notitiae496 Otting alapítását expressis verbis Virgil püspökké 

szentelésének esztendejére datálja, valamint hangsúlyozza, hogy ezen eseményre Pippin 

király és unokaöccse, Tasziló herceg idején került sor.497 A kettős (királyi és hercegi) 

datálást 754/55-ből és 760/62-ből származó freisingi oklevelekben megtalálhatjuk.498 

Miután a hatalmat ideiglenesen magához ragadó Grifót (Hiltrud féltestvérét) Pippin 

segítségével kiűzték Bajorországból, Pippin az akkor nyolcesztendős Taszilót Bajorország 

490 Wolfram 1995b 259. 
491 Traditio Frisingensis Nr. 39. 
492 Traditio Frisingensis Nr. 86. 
493 Wolfram 1995b 377. 
494 Wolfram 1995b 259. 
495 Wolfram 1995b 260. 
496 A Breves Notitiae fordítását lásd Nótári 2005a 153-176 
497 Breves Notitiae 13, 1-2. De cella aput Ottingen. Cellám, que dicitur Ottinga, temporibus domni Pippini 
regis et Thassilonis ducis nepotis Guntherius quidam comes in pago Chiemingen in propria hereditate sua 
construxit et ecclesiam pro amore dei et anime sue salute ad sevicium dei et sanctorum eius. Convocavitque 
illuc Virgilium episcopum eodem anno, quo ad episcopum ordinabatur... 
498 Traditio Frisingensis Nr. 7-9b 
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hercegévé tette.499 Tasziló 754-ben bekövetkezett halálig anyja, Hiltrud - s rajta keresztül 

közvetetten nagybátyja, Pippin - 754 és 757 kötött Pippin gyakorolt gyámságot.500 757-

ben, a Compiégne-ben tartott birodalmi gyűlésen bocsátotta el Pippin Taszilót gyámsága 

alól, amiről azonban a hivatalos frank történetírás forrásai nem tesznek említést.501 Herwig 

Wolfram a Theodor Bitterauf-féle editióra hivatkozva említést tesz a Traditio Frisingensis 

egy darabjáról,502 s a szöveghagyományt megvizsgálva arra a következtetésre jut, hogy a 

kettős datálás használatára még 757 után is lehetőség nyílott, ám 763 után már nem 

találkozhatni erre vonatkozó precedenssel; mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 

Breves Notitiae vizsgált, Virgil püspökké szentelésének évéről hírt adó passzusa 

semmiképpen sem vonatkozhat 767-ben történt eseményekre.503 Ezen interpretációt erősíti 

egyfelől az is, hogy a Breves Notitiae Pippin neposaként, vagyis függő helyzetét 

hangsúlyozva említi Taszilót, másfelől pedig, hogy az elbeszélés szerint Gunther gróf 

Tasziló tanácsára és egyetértésével kéri Pippin király engedélyét az általa végrehajtandó 

adománytételhez.504 E momentumokból világossá válik, hogy Otting alapítására - s Virgil 

azzal azonos esztendőben történt püspökké szentelésére - azon időszakban kerülhetett sor, 

amikor Tasziló közvetett vagy közvetlen ellenőrzést, gyámságot gyakorolt Tasziló felett, 

vagyis 748/49 és 757 között.505 

Jó okkal feltételezhetjük, hogy azon, a Conversio elbeszélése szerint két esztendeig 

tartó időszak, ami Virgil (745/46-os) Bajorországba érkezése és püspökké szentelése 

között eltelhetett, valamivel - talán csak egy évvel - hosszabb lehetett, mivel 749. 

júniusának 15. napja vasárnapra esett, ami a püspökszenteléshez ideális napként 

szolgálhatott. Azon tény, miszerint Virgilt azon időszakban szentelték püspökké, amikor a 

frank uralkodó igen jelentős befolyást gyakorolt a Bajor Hercegségre, egyértelműen 

egybecseng a Pippin és Virgil közötti személyes jó viszonnyal.506 

499 Annales regni Francorum a. 748; Annales qui dicuntur Einhardi a. 748; Annales Mettenses priores a. 
749. 
500 Wolfram 1968. 160. 
501 Ehhez lásd Nótári 2005a 43. skk.; Klebel 1955.193. skk.; Kienast 1990. 80. skk. 
502 Traditio Frisingensis Nr. 22. 
503 Wolfram 1995b 261. 
504 Breves Notitiae 13, 10. Postea vero una cum consilio et consensu Thassilonis ducis peciit domnum 
Pippinum regem... 
s o í Wolfram 1995b 262. 
506 Wolfram 1995b 262. A Conversio ban olvasható 767-es esztendő nagy valószínűséggel a salzburgi Rupert-
dóm építésének megkezdését jelzi, amint ezt mind a Conversio egy, XIII. századi kézirata, mind pedig az 
Annales s. Rudberti 767-hez tett bejegyzése alátámasztja. Ehhez lásd Haider 1972. 35. skk. 
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Két, 747-ben, illetve 748-ban történt eseményekről hírt adó forrás említi Virgilt 

abba(s)ként: a cella Maximiliani körül támadt, a Notitia Arnonisban501 olvasható vita 

leírása - a vita egyik résztvevő, Odilo herceg 748. január 18-án meghalt, vagyis a viszályra 

még 747-ben kerülhetett sor508 - , valamint a Traditio Frisingensis egy, Odilo által 

megkezdett, majd Tasziló által röviddel apja halála után, azaz még 748-ban befejezett 

adományról szóló darabja.s09 Ezen érvek alapján teljes joggal feltételezhetjük, hogy a 

Conversio említette, két esztendeig tartó várakozási-halogatási időt 747-től számíthatjuk, s 

hogy az addig apátként tevékenykedő - s ezzel mind az ír, mind pedig a kolostori életnek 

nagy jelentőséget tulajdonító ruperti hagyományt folytató - Virgilt 749. június 15-én 

szentelték Salzburg püspökévé, s ezt követően vette át a nagy valószínűséggel csak 

általános püspöki ranggal bíró, ám a Salzburgi Püspökség irányításával de iure meg nem 

bízott Dobdagrecustól a püspöki teendők ellátását.510 

II. 3. 2. Virgil és a Libellus Virgilii 

Virgil már apátként is több esetben erélyesen fellépett a salzburgi Szent Péter-

kolostor jogainak védelmében - ezt a kolostor javáért felelős apáttól az ír regula is 

megkövetelte, ám Virgil számos ponton épp az ír szokásjoggal ellentétes kontinentális 

(frank) rendszer követelményeit igyekezett érvényre juttatni.511 Noha közvetlen jó viszonyt 

ápolt Odilo herceggel, miután átvette Salzburg vezetését, vitát kezdeményezett a 

bischofshofeni cella sancti Maximiliani, vagyis a Szent Miksa szerzetesi lak vagyona 

felett. A pongaui cella sancti Maximilianit még Szent Rupert alapította Theodo herceg 

hozzájárulásával és a fivérek, Tonazanus és Urso közreműködésével,512 ám ezt a betörő 

szlávok hamarosan lerombolták.513 A Breves Notitiae részét képező Libellus Virgilii első 

részének514 elbeszélése szerint a helyre, ahol utóbb a szerzetesi lakot emelték, Rupert 

szolgája, Tonazan és a herceg szolgája, Ledi találtak rá.515 Miután 741-ben Odilo hazatért 

száműzetéséből a frankoktól, a számkivetésbe őt elkísérő, hűséges káplánjának, 

507 A Notitia Arnonis fordítását lásd Nótári 2005a 141-152. 
508 Notitia Arnonis 8,7. Cepit autem Virgilius abba hanc ipsam causam querere ad Otilonem ducem ... 
509 Traditio Frisingensis Nr. 3. 
510 Wolfram 1995b 262. 
111 Wolfram 1995b 263. sk. 
512 Notitia Arnonis 8, 1-4. 
513 Breves Notitiae 3,15; 8,2. 
514 Breves Notitiae 3, 1-16. 
515 Breves Notitiae 3, 1. skk. 
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Ursus/Ursónak adományozta Szent Miksa vagyonát516 és a hosszabb ideje elhagyott 

szerzetesi lakot, hogy azt építse újjá. (Nagy valószínűséggel nem csupán Ursus töltött be 

bizalmi pozíciót a herceg mellett, hanem már elődei, a gens Albina tagjai is közelebbi 

viszonyban álltak Theodo és Theodbert herceggel.517) 

A Notitia Arnonis beszámolója ezen eseményről kevéssé áttekinthető és logikus. A 

kolostor megalapítását követően Tonazanus és Urso utódaikat, Vurmharit és Cissimót (a 

Libellus Virgilii Tonazan és Ledi utódairól, Wernhariusról és Dulcissimusról tesz 

említést518) a salzburgi Szent Péter-kolostorba küldték tanulni, majd ezek felnövekedvén 

azt kérték Ruperttől, hogy az elődeik által a kolostornak adományozott vagyon felét 

halálukig haszonélvezőként birtokolhassák és használhassák, amire Rupert engedélyt is 

adott, ám kikötötte, hogy a vagyon másik fele a továbbiakban is a Szent Péter-kolostort 

illeti; a későbbiekben Vurmhari és Cissimo kieszközölték a már általuk is birtokolt vagyon 

haszonélvezetét utódaik számára, ám Odilo herceg koráig fennmaradt a függelmi viszony 

Salzburggal.519 Odilo káplánja, Urso az egész vagyont beneficiumként kérte a maga 

számára, s Odilo eleget is tett e kérésnek, erőszakkal elvéve azt a salzburgi kolostortól -

Virgil apát megkísérelte ezt a hercegtől visszakövetelni, aki laufeni birtokát kívánta 

Virgilnek cserébe felajánlani, ám az apát ehhez nem járult hozzá, s Odilo jogtalanul 

megtartotta a kolostortól elragadott vagyont.520 

A Breves Notitiae magját képező Libellus Virgilii második, Pongauról és Szent 

Miksa lakáról szóló részben521 Virgil nem tér ki a cella újbóli megalapítására, 

elbeszélésében arra szorítkozik, hogy Odilo a cella Maximilianit és annak ingatlanait átadta 

beneficiumként káplánjának, Ursusnak.522 Erre Virgil Bajorországba érkezése előtt, 

püspöki közreműködés nélkül került sor - a püspöki részvétel hiánya vélelmezhetően 

annak a jele, hogy Odilo ezzel is igyekezett a püspöki befolyást az adományok feletti 

hercegi rendelkezési joggal szemben háttérbe szorítani, és birtokok kolostori és templomi 

516 A kolostoroknak, szerzetesi lakoknak tett adományok, illetve az általuk birtokolt vagyon de iure a 
védőszent tulajdonát képezte. 
517 Jahn 1991. 204. 
518 Breves Notitiae 3, 1. 
519 Notitia Arnonis 8, 5-6. 
520 Notitia Arnonis 8, 6-7. Tune quoque Urso cappellanus Otilonis petiit, ut ei ipsas res ex integro daret in 
beneficium, et ita Otilo fecit et túlit per vim de monasterio Salzpurch. Cepit autem Virgilius abba hanc ipsam 
causam querere ad Otilonem ducem, et Otilo voluit illud comparare cum eo, quod habuit ad Laufom, et hoc 
Virgilius nullatenus consensit, et ita Otilo permansit retinendo iniuste, quod de Salzburch monastero 
subtraxit. 
521 Breves Notitiae 8,1-15. 
522 Breves Notitiae 8,4. Deditque Otilo dux, ut hic predictum est, Urso presbítero suo hoc ipsum ad Albinam 
et ipsam cellám in beneficium. 
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célra történő adományozása révén saját hatalmi szféráját kiterjeszteni.523 Virgil - az 

Odilóval ápolt jó kapcsolat és együttműködésük ellenére - határozott lépéseket tett, hogy 

az egyházi/püspöki és a világi/hercegi javadalmakat s az ezek feletti rendelkezési jogot 

elkülönítse. Virgil meglehetősen egyoldalú s nem is teljességgel ellentmondásmentes képet 

ad az Ursusszal történt összeütközésről.524 A hercegi káplán, Ursus azon genealógia 

Albiába tartozott, amelynek tagjait Theodbert herceg Istennek és Szent Miskának ajánlott 

fel, amikor Rupert ugyanott, Pongauban templomot is szentelt,525 illetve Ursus fellépése 

kapcsán expressis verbis hangsúlyozza, hogy Theodbert herceg a cella Maximilianit 

Rupertnek és püspöki székhelyének adományozta526 - természetesen nem állapítható meg, 

hogy Rupert kapcsán, aki Salzburgban nem talált és nem is alapított püspökséget, a 

püspöki székhely említése magára Virgilre vezethető-e vissza, vagy pedig csak a Breves 

Notitiae összeállítása során végzett szerkesztői tevékenység eredménye, interpolációja-e. 

A továbbiakban Virgil - mintegy Odilo herceg számára mentséget keresve - megemlíti: a 

herceg nem tudta, hogy a pongaui templomot Theodo és Thedobert hozzájárulásával 

Rupert építtette és szentelte fel, s hogy Theodbert herceg mind a szerzetesi lakot, mind 

pedig az ott lakó embereket a Salzburgi Püspökségnek adományozta.528 Odilo 

természetesen hamarosan tudomást szerezhetett a jogi helyzetről, mégis megtagadta Virgil 

követelését, hogy visszaadja neki az Ursusnak ajándékozott cella Maximilianit - a Breves 

Notitiae indokolása szerint azért, mert nem akarta megszomorítani káplánját.529 Erre Virgil 

azzal próbálkozott, hogy a Rupert és a herceg szolgái, Tonazan és Ledi (a Notitia Arnonis 

elbeszélésében a másik szolga neve, akárcsak a kápláné, Urso/Ursus) által talált hely felét 

megszerezze az egyház számára.530 

523 Jahn 1991. 205; J. Jahn: 1988b 400. skk. 
524 Vo. Wanderwitz 1985. 358. sk. 
525 Breves Notitiae 8, 1. In peregrinatione Otilonis fuit cum eo quidam presbiter capellanus eius Ursus 
nomine, qui de ilia genealogia erat supradictorum hominum de Albina, quos Theodbertus dux tradidit deo et 
sancto Maximiliano ad Pongo, quondam domnus Rudbertus episcopus illam ibi ecclesiam dedicavit. 
526 Breves Notitiae 8, 2. ... quod Theodbertus dux, ut predictum est, dedit sancto Maximiliano et domno 
Rudberto episcopo ad sedem suam. 
527 Jahn 1991.207354. 
528 Breves Notitiae 8,3. Et Otilo dux nescius erat, qualiter domnus Rudbertus eundem locum ad Pongo primo 
cepit construere et ecclesiam ibi edificavit et consecravit concedentibus ducibus Theodone et Theodberto 
filio eius. Sed et hoc nescivit, quod Theodbertus dux ipsos homines ibidem tradidit et ipsam cellam cum omni 
traditione suo confirmavit sancto Rudberto episcopo ad sedem Iuvavensem episcopatus sui. 
529 Breves Notitiae 8, 5-6. Postea vero, cum Virgilius peregrinus donante Otilone duce suscepit regimen 
ipsius Iuvavensis sedis et episcopatum, cognita ista supradicta causa venit ad Otilonem ducem et dixit ei 
omnem hanc causam ab initio per ordinem rogavitque eum secundum iustum iudicium hoc reddere sancto 
Petro ad ipsam sedem. Sed Otilo noluit eundem Ursum presbiterum suum contristare neque tollere ei illud 
beneficium... 
530 Breves Notitiae 8, 6. ... tunc autem cepit Virgilius episcopus medietatem inde querere propter ilium 
servum sancti Rudberti Tonazanum nomine, qui hoc ipsum primo cum Latino vicino suo invenit. 
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Virgil küzdelme nem Odilo herceg ellen irányult, hanem azon bajor gyakorlattal 

próbált meg szembehelyezkedni, amely alapján a hercegi és nemesi alapítású egyházi 

javadalmakat az alapító - vagy miként Pongau esetében, a „felfedező" - nemzetség utódai 

hűbérként visszakapták.531 Virgil közvetetten nagy ellenfele, Bonifác egyházi reformjainak 

köszönhette, hogy a cella Maximiliani esetében ilyen határozottan léphetett fel a 

püspökség, illetve a Szent Péter-kolostor jogainak védelmében, hiszen csak a bonifáci 

reform után vált lehetővé, hogy Bajorországban szigorúan elkülönüljenek a hercegi és 

püspöki kolostorok, illetve templomok.532 A pongaui szerzetesi lak és templom esetében 

természetesen nem beszélhetünk ab ovo hercegi vagy püspöki alapításról, hiszen a cella 

Maximiliani megalapítása idején még nem jött létre a Salzburgi Püspökség, illetve 

Bajorország nem rendelkezett a kánoni feltételeknek megfelelően felszentelt 

(megyés)püspökökkel. Odilo saját jogait védendő hercegi joghatóság alá tartozó kolostorok 

alapítását szorgalmazta, amelyek felszentelésével - épp a püspök részéről a joghatóságra 

esetlegesen felmerülő igényt kizárandó - nem bajor püspököket bízott meg.533 Miután 

Virgil nem volt hajlandó elfogadni a herceg által csereként Pongau helyett a Laufenben 

felajánlott javadalmat, Odilo kénytelen volt a Virgil követelte fele birtokot átadni neki, 

ahol - mintegy a salzburgi jogigényt reprezentálandó - a püspök templomot is szentelt.534 

Ursus ugyanakkor a herceg segítségével Oberalmban templomot emelt, és azt egy Liuti 

nevű, illetékességi terület nélküli püspökkel, vagyis vándorpüspökkel fel is szenteltette, 

Virgil azonban excommunicatio alá vonta az általa „Viszálynak" (Discordia) elnevezett 

templomot, papjainak pedig megtiltotta, hogy ott istentiszteletet tartsanak.535 A pongaui 

szerzetesi lak és birtok további sorsáról a Libellus Virgilii - s ezzel a Breves Notitiae is -

csak annyit jegyez meg, hogy e helyzet változatlan maradt mindaddig, amíg Virgil püspök 

élt,536 vagyis 784-ig. Érdemes megjegyezni, hogy Virgil eljárása és álláspontja a cella 

Maximiliani feletti joghatóságról kibontakozott vitában sokkal közelebb állott a 

kontinentális nézeteket képviselő Bonifác eszmeiségéhez, mint a Virgil hazájában elterjedt, 

a kolostorok feletti rendelkezési jogot az alapító nemzetségek kezében meghagyó ír 

szokásokhoz.537 

531 Jahn 1991. 208. 
532 Jahn 1991. 209. 
533 Jahn 1991.210. 
534 Breves Notitiae 8,7-9. 
535 Breves Notitiae 8,10-11. 
536 Breves Notitiae 8, 11. £7 ita excommunicata permansit, quo usque Virgilius episcopus vixit. 
537 Wolfram 1985. 334; Ó Néill 1985. 78. 
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A Libellus Virgilii harmadik részében538 elbeszélt, Gunther gróf által Ottingban 

alapított szerzetesi lak kapcsán tematizált konfliktus során Virgil hasonló elszántsággal 

szállt síkra a püspökség jogainak védelméért. Virgil püspökké szentelésének 

esztendejében, 749-ben Chiemgau körzetben fekvő birtokán egy Otting nevű cellát, 

szerzetesi lakot és ehhez tartozó templomot emelt, s magához hívatta a püspököt, hogy 

feltárja neki abbéli szándékát, hogy szerzeteseket gyűjtsön ott egybe, élükre apátot 

rendeljen, s vagyonának egy részét átadván maga gondoskodjék ezek ellátásáról.539 Virgil 

az iránt érdeklődött, hogy kinek a dominiuma, joghatósága alá tartoznának az apát és 

szerzetesei, ám Gunther gróf erre nem volt hajlandó választ adni, mire Virgil megtagadta a 

templom, a kolostor és az apát felszentelését addig, amíg a kolostor kánonjogi sorsáról 

nem kap felvilágosítást.540 Erre a gróf jobb belátásra tért, s ígéretet tett, hogy a kolostor a 

kánoni előírásoknak megfelelően kerül megalapításra, s hogy mind a kolostor, mind pedig 

a templomot s annak minden vagyonát a salzburgi püspök fennhatósága alá fogja adni, 

amennyiben Virgil hajlandó felszentelni a templomot, amibe Virgil beleegyezvén az egész 

helyet s a basilicát Szent István tiszteletére felszentelte.541 Ezt követően a gróf az 

oltárterítő átadásával (per pallium altaris) a templomot és annak minden birtokát átadta a 

püspöknek, hogy azt a kánoni előírásoknak megfelelően kormányozza (ad regendum 

secundum canones), miként az egyházmegye többi templomát.542 A Libellus Virgilii 

elbeszélése szerint tehát a püspök megszerezte Otting kolostorának és templomának 

joghatóságát, vagyis a vita jóval sikeresebben zárult, mint a néhány évvel korábbi 

konfrontáció Odilo káplánjával, Ursusszal; kérdésként merül fel azonban, hogy ezen 

ábrázolás, illetőleg ennek végkifejlete megfelel-e a valóságnak.543 

Több évtizeddel később, a Breves Notitiae megírása-megszerkesztése idején a mű 

szerzője által a fejezet végére beiktatott utolsó mondatból arról értesülünk, hogy e templom 

felől utóbb ismét tárgyalásra, eljárásra került sor Arn és Wenilo között Károly király 

követei, Richolf és Gerold jelenlétében.544 Ezek szerint a templom feletti rendelkezési jog 

vitatott maradt, s a végleges döntés csak 788, Tasziló trónfosztása után született meg545 - a 

(peres) felekben felismerhetjük a korábbiak jogutódait, Arnt, Salzburg püspökét, és 

538 Breves Notitiae 13, 1-7. 
539 Breves Notitiae 13, 1-2. 
540 Breves Notitiae 13,3. 
541 Breves Notitiae 13,4-5. 
542 Breves Notitiae 13,6-7. 
543 Jahn 1991. 289. 
544 Breves Notitiae 13, 13. Rursusplacitum est habitum de ipsa ecclesia Arnonis et Wenilonis coram Richolfo 
et Geroldo legatis domni Karoli regis. 
545 Wanderwitz 1985. 359. 
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Wenilót, Gunther nemzetségének tagját.546 Az Otting körüli vitákra a Notitia Arnonis is 

utal, s e híradás alapján jó eséllyel feltételezhetjük, hogy e javadalmat még az Agilolfing-

uralom idején jogtalanul kiragadták az egyházi joghatóság, s azt csak a Nagy Károly 

küldötteiből (missi) álló bíróság adta vissza a Salzburgi Püspökségnek.547 A Gunther általi 

alapítás kapcsán a Notitia Arnonis csak a herceg engedélyéről ejt szót, amelynél fogva a 

gróf Ottingot a Szent Péter-kolostornak átadhatta, a püspök szerepéről és a kánoni 

előírások jelentőségéről hallgat - e gyakorlat, nevezetesen a hercegi licentia/permissio 

elégséges volta teljességgel megfelel a korabeli bajor Eigenkirche/kloster alapítási 

szokásainak.548 Virgil mind Pongau és a cella Maximiliani, mind pedig Otting esetében 

megkísérelte saját álláspontjának igazát jegyzőkönyvszerűen dokumentálni a Libellus 

Virgiliiben, ám az egyházi/püspöki jogigény érvényesítésére vonatkozó törekvéseit - amint 

ez az egyéb forrásokkal történő összevetésből kiderül - nem koronázta siker. 

Virgil a pongaui templom és szerzetesi lak esetében a Szent Péter-kolostor jogait 

pusztán a Rupert általi felszentelésre alapította anélkül, hogy kánonjogi előírásokra 

hivatkozott volna, Otting esetében viszont - még a felszentelés előtt - a kánonokra 

alapozva érvelését követelte, hogy Gunther gróf mondjon le a templommal és a kolostorral 

kapcsolatos jogairól, s még a felszentelés feltételeként adja át azokat a püspöknek; tehát 

mindkét esetben teljességgel eltérő módon indokolta meg az egyházi fennhatóság 

jogszerűségét.549 Már I. Gelasius pápa (492-496) is számos ponton erőfeszítéseket tett 

annak érdekében, hogy a világi templomalapítók jogait visszaszorítsa: rendelkezése 

értelmében a püspökök csak akkor szentelhetnek templomokat, ha erre előbb Rómától 

engedélyt kaptak, az alapítóknak pedig a felszentelés előtt le kellett mondani jogaikról, a 

megalapított templomok ellátásának anyagi fedezetét letétbe kellett helyezniük, s már a IV. 

és V. században el kellett ismerniük a püspök joghatóságát a magánalapítású templomok, 

felszerelésük és az ott szolgálatot teljesítő papok felett550 - ezen irányelvek természetesen 

nem érvényesülhettek teljes mértékben, kiváltképp azon területeken nem, ahol az uralkodói 

(királyi, hercegi) hatalom az egyházi javadalmakra támaszkodott. Bajorországban Bonifác 

működését megelőzően a kánoni rendelkezések meglehetősen hézagosan érvényesülhettek, 

546 Jahn 1990. 201. skk.; Jahn 1991. 290. 
547 Notitia Arnonis 6, 24-25. Cella, que vocatur z'Ottinga, quam construxit Guntharius comis in iure 
hereditario in pago Chimingaoe in honore sancti Stephani protimartiris, et quod ei Tassilo dux concessit in 
beneficio ... Ipsam vero cellam iniuste abstractam domnus rex pro mercedis sue augmentum (sie!) iterum 
revocandam absque ulla contradictione concessit. 
548 Jahn 1991. 290. 
549 Jahn 1991.291. 
550 Ewig 1988. l l l . s k . 
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a herceg önhatalmúan rendelkezett az általa alapított egyházi intézmények felett, s az 

egyház feletti joghatóság éppenséggel az uralkodói hatalom lényegi elemét jelentette.551 

A bajor gyakorlathoz erősen hasonlított a langobárd szokásjog, amelynek keretében 

a templom- és kolostoralapítók megtartották az általuk létrehozott intézmények feletti 

rendelkezési jogot, s ezúton gondoskodtak egyházi pályára szánt utódaik anyagi 

biztonságáról, amit még azon aktus is megerősített, hogy a rendelkezési jog 

„visszaadásáról" okiratot állítottak ki; ezzel nyílt meg az út az ún. papi nemzetségek 

kialakulására. Véglegesen Nagy Károly számolta fel mind a langobárd, mind a bajor 

területen ezen, a kánoni joggal ellentétes állapotot, ám Bajorországban már a Bonifác 

létrehozta püspökségek és az általa végrehajtott egyházi reform lehetőséget adott Virgilnek 

a kánoni rendelkezések szerint őt megillető joghatóság érvényesítésére; bár igyekezetét 

nem koronázta minden ponton, így például - amint láthattuk - Pongau és Otting esetében 

siker. Ugyanakkor Bonifác nem alakította ki az egyházmegyék. határait, s az egyes 

püspökök maguk voltak kénytelenek a világi alapítók rendelkezése alatt álló Eigenkirche-

és Eigenkloster-rendszert felszámolni, illetve e javadalmakat saját püspökségükbe 

integrálni.552 

A bajorországihoz némiképp hasonló folyamat játszódott le évszázadokkal 

korábban frank területen is, miután a Khalkedóni, majd az 51 l-es Orléans-i és Arles-i 

Zsinat igen széles körű joghatóságot biztosított a püspököknek,553 s ennek keretében a 

püspökök maguknak tartották fenn a jogot az egyházmegyéikben fekvő kolostorok 

apátjainak kinevezésére és leváltására, templomok, oltárok és papok szentelésére, valamint 

a kolostori élet szabályainak meghatározására és felülvizsgálatára, ami magával hozta a 

kolostori vagyon feletti ellenőrzés és diszponálás lehetőségét is. Az alapító és családja nem 

tarthatta, illetve nem kapta meg a rendelkezési jogot az általa megalapított templom vagy 

kolostor felett - ez alól csak a királyi alapítású intézmények számítottak bizonyos fokig 

kivételnek, amelyek saját gazdálkodást és adminisztrációt folytathattak.554 A VII. század 

első felében a Frank Birodalomban létrejöttek ugyan kolostorok - így például a luxeuil-i, a 

rebais-i és a soissons-i Notre-Dame-kolostor - , amelyek felett az alapítók megtarthatták 

rendelkezési jogukat, a kolostorok pedig szabadon rendelkezhettek a nekik tett adományok 

felett, ám e privilégiumok alapja nem volt más, mint a megyéspüspök lemondó 

nyilatkozata az őt de iure canonico megillető jogokról. A Karolingok hatékony 

551 Jahn 1991.292. 
552 Jahn 1991.293. 
553 Ewig 1988. 110. skk.; 134. skk. 
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erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy mennél több kolostort vonjanak ily módon 

saját rendelkezési joguk alá, hiszen ezekben is hatalmuk szilárd támaszát tudhatták - a 

bajor hercegek lényegében csak a frank, uralkodói szintű jogokkal felruházott maior 

domusok gyakorlatát követték. E tendenciát erősítette az ír kolostorok jogi helyzete is, 

hiszen az ír szellemben megszervezett kolostorok maguk választhatták meg azon püspököt, 

akit a szentelési feladatok ellátására felkértek, bizonyos esetekben pedig maga az apáti 

tisztséget is betöltő püspök kísérelte meg a kolostor számára önálló egyházmegye 

megszervezését.555 

A bajor szokásjog szerint a kolostoralapításhoz uralkodói engedélyre volt szükség, 

ami egyúttal a hercegi védelmet is magában foglalta, s a hercegek szabadon rendelkeztek 

mind az általuk alapított, mind pedig a közreműködéssel létrejött kolostorok felett, vagyis a 

kolostorok teljességgel beépültek a bajor hűbéri rendszerbe. Éppen e gyakorlatot kívánta a 

bonifáci reform a kolostorok feletti püspöki joghatóság helyreállításával, illetve 

megteremtésével felszámolni, s e törekvés kikerülhetetlen konfliktust szült a bajor herceg, 

illetve a nemesség és a bajor megyéspüspökök között, ám ezen összeütközések mögött 

nem feltétlenül kell komolyabb, a herceg és a püspök között feszülő politikai ellentétet 

feltételeznünk, miként Odilo és Virgil esetében sem.556 A Bonifác-féle reform ugyanakkor 

nem számolta fel Bajorországban a nemesi Eigenkirche-rendszert, hiszen a püspökségnek 

tett traditio által kizárták az öröklésből és rendelkezésből a nemzetség szélesebb körét, a 

püspökség pedig hűbérként, beneficiumkéxA visszajuttatta az adományt tevő család 

meghatározott tagjának a templomot, amiről bíróság előtt is érvényes és bizonyító erővel 

bíró okiratot állítottak ki - nem tettek tehát egyebet, mint püspöki fennhatóság alá 

helyezték az Eigenkirche-rendszert, s az öröklés rendjét a kánonjog szabályainak 

segítségével befolyásolták. Az egyes adománytevők, illetve alapítók hatalmától függött, 

hogy ezen állapot meddig maradhatott fenn, az esetek többségében utóbb - a traditio 

lényegének eleget teendő - természetesen a püspökség szerezte meg a kérdéses templomot 

és annak javait.557 

A Libellus Virgiliiben elbeszélt esetek és az ezekből levont következtetések több, az 

Agilolfing-dinasztia utolsó két tagjának uralkodása idején megmutatkozó tendenciát 

tesznek világossá. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a bajor püspökségeket csak Nagy 

Károly hatalomátvétele után, 798-ban fogták össze az érsekséggé emelt Salzburg irányítása 

554 Jahn 1991.294. 
555 Jahn 1991.295. sk. 
556 Jahn 1991.298. 
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alatt, hiszen az érsekség létrehozása a hercegek jogkörét, s püspökök és az apátok 

döntéseibe történő beavatkozás lehetőségét nagyban csorbította volna, megfosztotta volna 

a hercegeket azon joguktól, hogy a zsinatokon maguk elnököljenek.558 

557 Jahn 1991.299.sk. 
558 Wanderwitz 1985. 360. 
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III. FEJEZET 

NOTITIA ARNONIS 

A Notitia Arnonis közvetlenül az utolsó bajor uralkodó trónfosztása és az önálló -

az Agilolfing-dinasztia által uralt - Bajorországnak Nagy Károly által a frank birodalomba 

történő integrálása után keletkezett. Tárgya a Salzburgi Püspökség birtokainak és javainak 

felsorolása, lejegyzésére Arn püspök - 798-tól érsek - adott utasítást, aki ezen, feltehetően 

Nagy Károly kívánságára elkészített, ám a püspökség számára sem haszontalan 

összeírással kívánta Salzburg eddigi szerzeményeit dokumentálni és biztosítani. Arn 

salzburgi püspök szükségesnek látta az egyházmegyéje által a korábbiakban szerzett 

birtokokat és adományokat összefoglalni, hogy azokat az új uralkodó megerősíthesse - így 

született meg valamikor 788 és 790 között az Arn feljegyzése (Notitia Arnonis). A Notitia 

Arnonisbsn. a lejegyzést készítő Benedictus diakónus a hercegektől, nemesektől és egyéb 

személyektől származó adományokat kronológiai és topográfiai rendbe foglalta, részletes -

mondhatni telekkönyvszerű - felsorolást adva a korabeli birtokviszonyokról. A Nagy 

Károly által létrehozott egységes birodalom megteremtése számos áldozatot követelt, ezek 

egyike volt III. Tasziló, a Bajorországban két évszázadon át uralkodó Agilolfing-dinasztia 

utolsó hercege, akit trónjától a frank uralkodó nem valamiféle véres katonai vereség 

következményeként fosztotta meg, hanem egy 788-ban megrendezett - mai szóhasználattal 

élve: koncepciós - perben. A pert megelőzően Károly jól kiszámított diplomáciai 

lépésekkel mind kül-, mind pedig belpolitikailag elszigetelte Taszilót, s végül -

iurisdictiója alá vonandó - 787-ben vazallusává tette. Fő vádként a Károlyhoz hű bajorok 

az infidelitasX, vagyis a hűbérúr iránti hűtlenséget, valamint a harislizt, azaz a királyi sereg 

engedély nélküli elhagyását hozták fel Tasziló ellen - igaz, az utóbbi cselekményre negyed 

századdal a per előtt került sor. 

III. 1. Tasziló trónfosztása 

III. 1. 1. A hűségeskük 
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Az utolsó bajor herceg trónfosztása és az önálló Bajor Hercegség megszűnése 

történetének nehezen rekonstruálható volta a forrásanyag jellegéből adódik: a korabeli 

eseményekről csak frank elbeszélő forrásokból értesülhetünk, s e textusok a történéseket a 

788-as trónfosztás tükrében, s azt legitimáló szemszögből adják elö.5S9 Az események 

láncolatának rekonstrukcióját alapvetően két forrás, az Annales regni Francorum és az 

Annales qui dicuntur Einhardi alapján ismerhetjük meg, az egyéb forrásokat inkább e két 

textus kiegészítéséhez, pontosításához, esetlegesen a velük való ütköztetéshez hívhatjuk 

segítségül. Sem az Annales regni Francorum, sem az Annales qui dicuntur Einhardi nem 

az adott történés esztendejében, hanem valamivel később keletkezett.560 Az Annales regni 

Francorum két fázisban jött létre: az első fázis 787-től 795-ig tartott, ekkor pótolták az 

események feljegyzését 741-től, a második fázisban, 795 után pedig évről évre tették meg 

a bejegyzéseket;561 az első, 795-ig tartó részhez a szerző korábbi, mára már részint 

elveszett évkönyveket használt fel.562 Az Einhardnak tulajdonított Annales valamikor 814 

és 817 között született mintegy az Annales regni Francorum átdolgozásaként, s e 

munkafolyamat során egyfelől stiláris finomításokat, másfelől az események értékelésében 

és hangsúlyaiban tartalmi módosításokat hajtott végre a szerző. Mivel e forrás két 

évtizeddel később keletkezett, a Frank Birodalmi Évkönyvekhez képest csak másodlagosan 

használható fel.563 Ugyanakkor az Annales regni Francorum elbeszélését is cum grano 

salis kell értékelnünk, tekintettel arra, hogy a 788 előtti bajor viszonyokat illető 

passzusokat a 788-as év eseményei határozták meg, vagyis a tényanyagot akképpen 

stilizálták és manipulálták, hogy azok utóbb a III. Tasziló elleni per ítéletét igazolják.564 

Nagy valószínűséggel elfogadhatjuk azon nézetet, miszerint a Bajorországra és Taszilóra 

vonatkozó, meglehetősen kimerítő leírás egy (a per során keletkezett, a vádat s az ítéletnek 

és egyáltalában a per jogosságának indokolását tartalmazó) frank udvari irat kronológiai 

szempontok alapján felosztott, a hivatalos nyelvhasználathoz közel álló átdolgozása,565 

tehát a forrás szánt szándékkal a frank uralkodó - vagyis a győztes - igencsak szubjektív 

szemszögéből láttatja velünk az eseményeket.566 

559 Classen 1983. 235; Krawinkel 1937. 47. skk.; Nótári 2005e 65. skk. 
s6° Löwe 1953. 245. skk. 
561 Löwe 1953. 252. 
562 Kolmer 1980. 293. 
563 Löwe 1953. 253. 
564 Classen 1983.235; Kolmer 1980.293; Rosenstock 1928. 1. skk. 
56s Classen 1983. 235. sk. 
566 Kolmer 1980.294. 
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Az önálló Bajor Hercegség utolsó uralkodója, III. Tasziló az Agilolfing-dinasztia567 

(a család férfiága 736 táján halt ki) alemann ágából származó Odilo bajor herceg és 

felesége, a frank származású Hiltrud - Martell Károly leánya, valamint Karlmann és Pippin 

nőtestvére - fiaként született 741-ben. Hiltrud apja halála után, fivéreinek ellenkezésével 

nem törődve mostohaanyja, a bajor uralkodóval rokonságban álló Swanahilt ösztönzésére -

akit Martell Károly 725-ös bajor hadjáratából hozott magával, s második feleségévé tett -

ment nőül Odilóhoz. Még Odilo életében - a sógorok között 743-ban kirobbant, bajor 

vereséggel végződő háborúskodás után - , 745-ben Pippin a salzburgi püspöki székbe 

helyezte Virgilt, aki utóbb Tasziló egyik legszilárdabb támaszának bizonyult.569 Szintén 

még Odilo uralkodása alatt a karantánok a frankok és a bajorok támogatását kérték az 

avarok ellen - amint már korábban, 741/742-ben is bajor segítséggel hárított el Boruth 

karantán fejedelem egy avar támadást570 - , s ezzel megnyitották Salzburg számára a keleti 

misszió lehetőségét.571 749-ben Hiltrud féltestvére, Grifo megkísérelte magához ragadni a 

hatalmat Bajorországban, számos előkelő, köztük az alemann herceg, Lantfrid és Suitger 

gróf is csatlakozott hozzá; Pippin leverte a pártütést, és nővére gyámsága mellett az akkor 

nyolcesztendős Taszilót Bajorország hercegévé tette.572 754-ben Hiltrud távozott az élők 

sorából, s így Tasziló közvetlenül nagybátyja gyámsága alá került.573 A következő évben 

vett részt Tasziló először a frank birodalmi gyűlésen, amit immáron nem márciusban, 

hanem májusban tartottak, mivel a gyalogosból lovas sereggé áldatott exercitus 

Francorum lovainak ellátása májusban nem jelenthetett különösebb gondot; a fiatal Tasziló 

megjelenése kétségkívül jelentős politikai eseménynek számított, hiszen a szűkszavú 

Annales-hagyomány említésre érdemes ténynek ítélte.574 Tasziló 756-ban tett első 

alkalommal eleget hadi kötelezettségének. Pippin Aistulf langobárd király elleni második 

hadjáratában való részvételének - a Karolingok politikája szempontjából nehezen 

alábecsülhető - legitimációs súlyát jól mutatja, hogy a Continuationes Fredegarii csupán e 

hadi vállalkozás elbeszélése kapcsán szól Taszilóról.575 

567 Az Agilolfingek eredetéhez bővebben lásd Zöllner 1951.245. skk.; Jaraut 1986. 5. skk.; 44. skk. 
568 Reindel 1967b 124. 
569 Wolfram 1968. 159. 
570 Conversio 4. ehhez lásd Szádeczky-Kardoss 1998. 266. skk. 
571 Löwe 1937.17. sk. 
572 Annales regni Francorum a. 748; Annales qui dicuntur Einhardi a. 748; Annales Mettensespriores a. 749 
573 Wolfram 1968.160. 
574 Annales Mosellani a. 755; Reindel 1967a 221. 
573 Continuationes Fredegarii 38; Hadjárata során Pippin elpusztította a langobárd főváros, Pavia környékét, 
szorongatottságában Aistulf a frank püspökökhöz és nemesekhez fordult, hogy a király felé közvetítőiként 
lépjenek fel. Pippin meghagyta ugyan a király életét, akinek azonban kincsei egyharmadát és számos 
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757-ben, a Compiégne-ben tartott birodalmi gyűlésen bocsátotta el Pippin Taszilót 

gyámsága alól, amiről azonban a hivatalos frank történetírás forrásai nem tesznek 

említést.576 A frank historiográfia (az Annales regni Francorum,511 az ezen alapuló 

Annales qui dicuntur Einhardi578 és az egyéb évkönyvek579) ugyanakkor expressis verbis 

hangsúlyozza a Tasziló által végrehajtott vazallusi commendatiót, vagyis arról tudósít, 

hogy Tasziló a bajor nemesekkel együtt Saint-Denis kolostorában Dionysius, Rusticus és 

Eleutherius ereklyéi felett hűséget ígért nem csupán a királynak, Pippinnek, hanem fiainak, 

Károlynak és Karlmannnak; valamint Szent Márton és Germanus sírjai felett is 

ünnepélyesen esküt tett, hogy élete végéig hű marad a frank uralkodóhoz és utódaihoz. E 

beszámolókat azonban érdemes némi fenntartással kezelni: ha a bajor herceg nemesei és 

előkelői kíséretében valóban vazallusi hűségesküt tett volna nagybátyjának, Pippinnek, a 

Bajor Hercegség viszonya a frank birodalomhoz teljességgel új közjogi alapokra, erős 

függőségbe, az öntudatos bajor nemesség pedig frank alávetettségbe került volna, s Tasziló 

sem őrizhette volna meg alattvalói előtt uralkodói tekintélyét.580 Nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy a vazallusi commendatio azon formája, amiről a frank évkönyvek említést 
CAj 

tesznek, csak a IX. század harmadik évtizedében vált bevett szokássá. A bajor jogrend a 

hercegre a - 751 óta Karoling - frank király iránti hűség kötelezettségét rótta, s a Tasziló 

által Pippin és fiai felé tett hűségeskü nem jelentett egyebet, mint a Karoling-dinasztiának a 

ajándékot kellett a frank uralkodónak átadnia, ezenkívül eskütételre, túszok állítására, valamint rendszeres 
adófizetésre kényszerítették. 
576 Klebel 1955.193. skk.; Kienast 1990. 80. skk. 
577 Annales regni Francorum a. 757 Et rex Pippinus tenuit placitum suum in Compendio cum Francis; ibique 
Tassilo venit, dux Baioariorum, in vasatico se commendans per manus, sacramenta iuravit multa et 
innumerabilia, reliqiuas sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit regi Pippino et supradictis filiis 
eius, domno Carolo et Carlomanno, sicut vassus recta mente et firma devotione per iustitiam, sicut vassus 
dominos suos esse deberet. Sic confirmavit supradictus Tassilo supra corpus Dionisii, Rustici et Eleutherii 
necnon et sancti Germani et sancti Martini, ut omnibus diebus vitae eius sie conservaret, sicut sacramentis 
promiserat; sie et eius homines maiores natu, qui erant cum eo, firmaverunt, sicut dictum est, in locis 
superius nominális et in aliis multis. 
37 Annales qui dicuntur Einhardi a. 757 In Compendio ... ubi tunc populi sui generalem conventum habuit. 
Illuc et Tassilo dux Baioariorum cum primoribus gentis suae venit et more Francico in manus regis in 
vassaticum manibus suis semetipsum commendavit fidelitatemque tarn ipso regi Pippino quam filiis eius 
Karlo et Carlomanno iureiurando supra corpus sancti Dionysii promisit et non solum ibi, sed etiam super 
corpus sancti Martini et sancti Germani simili modo sacramento fidem se praedictis dominis suis diebus 
vitae suae servaturum est pollicitus. Similiter et omnes primores ac maiores natu Baioarii, qui cum eo in 
praesentiam regis pervenerant, fidem se regi et filiis eius servaturos in praedictis venerabilis locis 
promiserunt. 
579 Annales Lobierises a. 756 (!) Thassilo quoque dux Baiuvariorum iuravit fidelitatem domno Pippino in 
Compendio palatio\ Chronicon Vedastinum a. 757 Quo anno placitum agens in Compendio villa publica, 
Tasilonem regno Francorum sacramentis conciliat, spondentem se fidelem esse ipsi regi contra (=cuncta) 
per tempóra. 
580 Wolfram 1975.72; Jahn 1991.336. 
381 Krawinkel 1937.47. skk. 
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pápa által is elismert öröklési jogának megerősítését.582 A vazallusi alávetettséget 

valószínűtlenné teszi, hogy az ekkortájt a frankok által legyőzött duces is csupán 

hűségeskü tételére, túszok adására és a frank dicio elismerésére lettek kötelezve, s így 

semmi sem indokolta, hogy Pippin a vele ekkor még felhőtlenül jó viszonyt fenntartó 

Taszilót ilyes súlyosan megalázó helyzetbe hozza.583 Érdemes szemügyre venni a Nagy 

Károly császárrá koronázása után keletkezett Annales Mettenses priores beszámolóját a 

757-es eseményekről: ebben csak Tasziló és nemesei hűségesküjéről esik szó, ám a 

vazallusi commendatióról nem;584 nagy valószínűséggel Bajorország 794-es teljes 

bekebelezése után a későbbi frank propaganda nem érezte már szükségét a korábban 

legitimációs célzattal, igencsak tendenciózusan, részleteiben meghamisítottan előadott 

verzió megismétlésének. 

Ezen eskü tehát csupán hűség-, nem pedig vazallusi eskü volt: a gyámság alól 

elbocsátott ifjú Tasziló hűségesküje nagybátyja, Pippin felé, amellyel a király és a herceg 

szakrális eszközökkel, vagyis a szentek ereklyéi felett tett ígérettel is megerősítették a 

köztük fennálló szövetséget, s amelyben Taszilónak ugyanakkor valamilyen módon 

nyilvánvalóvá kellett tennie a bajor hercegnek a frank királyhoz immáron évtizedek óta 

fűződő laza, inkább személyes, mint közjogi síkon megnyilvánuló, ám semmiképpen sem 

vazallusi jellegű függőségi viszonyát.585 Nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy 

a bajor előkelők valóban Taszilóval együtt hűségesküt tettek-e Pippinnek, valószínűnek 

tűnik azonban, hogy a frank hagyomány ezt inkább azok igazolására hozta fel, akik Tasziló 

bukása idején Nagy Károly pártján állottak, s ezzel jogszerű uruk, a bajor herceg iránti 

kötelező lojalitásukat megsértették; mentségükre csak egy másik, nevezetesen őket a frank 

királyhoz kötő hűségeskü ténye szolgálhatott. 

A frank történetírás tehát a Nagy Károly és Tasziló közötti ellentétet a múltba 

igyekezett visszavetíteni, s ezáltal a frank király kizárólag politikai motívumait jogilag is 

megkísérelte legitimálni.586 Épp a frank források sugallta hiba volna a compiégne-i 

eseményeket a későbbi konfliktus indítékának tekinteni - a frank-bajor viszonyban beálló, 

582 Ehhez läsd U. Eckhard: Untersuchungen zu Form und Funktion der Treueidleistung im merowingischen 
Frankenreich. Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte. Marburg 1976. 
583 Kolmer 1980. 297. skk. 
584 Annales Mettenses priores a. 757 Eodem anno rex Pippinus tenuit placitum suum in Compendio villa 
publica, in qua etiam Tassilo dux Bavariorum fuit. Quem pro fidei firmitatis causa et eius homines maiores 
natu, qui erant cum eo, domnus Pippinus iurare sibi fecit supra sanctissima corpora sancti Dionisii, Rustici 
et Eleutherii necnon et sancti Germani et sancti Martini, spondentes se fideles esse Pippino rege et filiis eius 
omnibus diebus vitae suae. 
585 Classen 1983.235; Kolmer 1980.298; Jahn 1991. 338. 
586 Jahn 1991.339. skk. 



83 

valóban döntő, a frank terjeszkedési politika hozta fordulat csak jóval Nagy Károly trónra 

lépése után következett be, a konfrontáció a bajor herceggel a frank király számára csak 

781-ben került napirendre. Pippin egész uralkodása alatt kiegyensúlyozott kapcsolatra 

törekedett nővérével, Hiltruddal és unokaöccsével, Taszilóval, s ennek fényében nem 

beszélhetünk egy, az európai politikát évtizedeken át alapvetően tematizáló Karoling-

Agilolfing ellentétről: Pippin segítsége nélkül Tasziló nem foglalhatta volna el méltóságát 

Bajorország hercegeként, nem lehetett volna úrrá a Grifo keltette viszályon, komoly 

feszültségek esetén az ifjú herceg gyámságának ideje sem telhetett volna nyugalomban, s 

Nagy Károlynak a langobárd önállóságot megsemmisítő győzelme után az önálló 

Bajorország sem maradhatott volna fenn teljes integritásában.587 A bajor okleveleket 766-

tól kizárólag Tasziló uralkodásának évei szerint datálták, a herceg önállóan bocsátott ki 

törvényeket, s gyakorolhatta egyházszervezési jogait, vagyis megállapítható, hogy 787-ig 

Tasziló közvetlen frank beavatkozás nélkül uralkodott, intézte kül- és belpolitikáját, ami 

természetesen nem zárta ki lépései során a frank szövetség tekintetbevételét.588 

Taszilónak az aquitániai hadjáratban játszott szerepét, illetve az abbani 

részvételének megtagadását megvilágítandó érdemesnek tűnik az események hátterét 

röviden áttekinteni. A 757-es hűségeskü után a frank források egy ideig hallgatnak a frank-

bajor kapcsolatokról, s inkább Pippin belpolitikájával és a szászokkal történt 

összeütközéseivel foglalkoznak. Az uralkodót azonban hamarosan az aquitániai konfliktus 

foglalta le: Pippin a bajorokkal régóta szövetséges Aquitánia hercegét, Waifart arra akarta 

kényszeríteni, hogy mondjon le az egyházi javadalmak feletti rendelkezési jogáról, és 

szolgáltassa ki az Aquitániába menekült frankokat, ám Waifar nem akarván hercegi 

jogkörét ily jelentősen csorbítani, nem engedhetett a követeléseknek, ami egyértelműen 

háborút jelentett. Pippin rövid úton térdre kényszerítette Aquitánia hercegét, aki ugyan 

megadta magát, ám Pippin követeléseit egy aquitániai placitum elé kívánta terjeszteni - a 

frank uralkodó kezdetben megelégedni látszott e feltételekkel.589 Az egyházi felségjogok 

feladása természetesen alapjaiban ingatta volna meg a hercegi hatalmat, amit Waifar a 

rendelkezésére álló eszközökkel hathatósan védelmezett; eljárását a frank ábrázolásmód 

értelemszerűen csalárdságnak, uralmát zsarnokságnak minősítette.590 Pippin csak röviddel 

halála előtt, 768-ban tudta elérni, hogy az aquitániai nemesek maguk szabaduljanak meg a 

587 Jahn 1991. 341. 
588 Krawinkel 1937. 51. 
589 Continuationes Fredegarii 41; Annales Mettenses priores a. 760; Annales regni Francorum a. 760 Tunc 
Pippinus rex, cernens Waifarium ducem Aquitaniorum minimé consentire iustitias ecclesiarum partibus, 
quae erant in Francia, consilium fecit cum Francis, uí iter ageret supradictas iustitias quaerendo Aquitania. 
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hercegtől;591 amikor apja halála után Károly újra frontot nyitott Aquitánia felé, fivére, 

Karlmann megtagadta tőle az ígért támogatást592 - mindez egyértelműen jelzi, hogy Pippin 

offenzív politikája a frank előkelők köreiben is erősen vitathatónak számított.593 

A 763 májusában a Loire mellett fekvő Nevers-ben tartott frank birodalmi gyűlésen 

döntés született a negyedik aquitániai hadjárat megindításáról, a frank sereg nagy erőkkel 

lerohanta Aquitániát, végigpusztította annak egész területét, számos kolostort és települést 

lerombolt és felégetett.594 Tasziló kezdetben részt vett a hadi cselekményekben, ám utóbb 

betegségre hivatkozva visszatért Bajorországba - azon tényt, hogy e kétségkívül 

gesztusértékű tette, a harisliz akkortájt nem keltett komolyabb politikai visszhangot, az is 

jelzi, hogy Pippin udvari történetírója s unokafivére, Nibelung nem tartotta említésre 

méltónak.595 A 788 után keletkezett frank források - Tasziló koncepciós perét 

legitimálandó - a 757-es hűségeskü megsértését látták abban, hogy a bajor herceg nem volt 

hajlandó Pippin kegyetlen hadjáratában részt vállalni, s hangsúlyozták, hogy a király 

jótéteményeiről megfeledkezvén gonosz megfontolástól vezérelve húzódott vissza 

Bajorországba azzal a szándékkal, hogy a királynak többé nem is akar a szemébe nézni.596 

A későbbi, ám számos esetben ábrázolásmódját tekintve objektívebb Annales Mettenses 

priores és Annales Maximiani csupán arról adnak hírt, hogy Tasziló titokban, a király 

engedélye nélkül hagyta el a sereget, s tért haza Bajorországba, azonban mind Pippin 

jótéteményeiről, mind pedig Tasziló csalárdságáról hallgatnak.597 Tasziló minden kétséget 

kizáróan megsértette a frank uralkodónak tett hűségesküjét, ám ez - szemben a későbbi 

frank beállítással - semmiképpen nem minősült halált érdemlő cselekménynek, csupán a 

későbbiekben, nevezetesen a 788-as események miatt igyekezett a frank historiográfia a 

bajor herceg ellen olyan bizonyítékokat, illetve bizonyítható tényállásokat keresni - s ha 

590 Continuationes Fredegarii 44. 
591 Continuationes Fredegarii 42. skk.; 52. 
592 Einhardus, Vita Karoli magni 5. 
593 Wolfram 1968.162; Jahn 1991. 371. 
594 Continuationes Fredegarii 47. 
595 Jahn 1991. 372. 
596 Annales regni Francorum a. 763 Pippinus rex habuitplacitum suum in Nivernis et quartum iter faciens in 
Aquitaniam. Ibique Tassilo dux Baioariorum postposuit sacramenta et omnia, quaepromiserat, et per malum 
ingenium se inde seduxit, omnia benefacta, quae Pippinus rex avunculus eius ei fecit, postposuit; per ingenia 
fraudulenta se subtrahendo Baioariam petiit et nusquam amplius faciem supradicti regis videre voluit.; 
Chronicon Vedastinum a. 763 Quo anno Pippinus quarto iter fecit in Aquitaniam, ibique Tasilo fatiem 
eiusdem regis fugiens, benefacta eius cum sacramentis postposuit. 
597 Annales Mettenses priores a. 763; Annales Maximiani Continuado a. 764 (!) Hiemps magnus (sic !) erat, 
et Tassilo de Aquitania clam de hoste se subtraxit. 
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nem talált, kreálni - , amelyek alapján politikai okokra visszavezethető trónfosztását 

legitimálni tudta.598 

Egy wormsi birodalmi gyűlésen 764-ben Pippin a nemesek elé tárta Waifar és 

Tasziló, az iránta az engedelmességet megtagadó hercegek ügyét,599 ám Bajorország ellen 

tervezett hadjáratát a 763 decemberétől 764 márciusáig tartó zord tél miatt600 - ami 

jelentős ellátási nehézségeket okozott, s a készleteket a végsőkig kimerítette601 - sem 764-

ben, sem 765-ben nem kezdhette meg.602 Elképzelhető, hogy tanácsadói is lebeszélték 

Pippin a kétfrontos háborúról, ami jelentősen meggyengítette volna az aquitániai hadjárat 

miatt már egyébként is erősen próbára tett frank birodalmat.603 A Pippin és Tasziló között 

kirobbanással fenyegető ellentéteket lecsendesítendő I. Pál pápa (757-767) is fellépett 

közvetítőként, tekintve, hogy a langobárd uralkodóval kibontakozó konfliktusában az 

Alpokon túli szövetségesekre volt szüksége, s ezen elképzeléseibe egy frank-bajor 

összeütközés nem illett volna bele.604 

Pippin 768-ban bekövetkezett halála a Karolingok hatalmát súlyos válságba 

sodorta, a Károly által győzelemmel lezárt bellum Aquitanicum megmutatta a Károly és 

Karlmann között húzódó, egyre mélyülő törésvonalakat. A válság a korabeli okleveles 

anyagban is tükröződik, ugyanis a frank uralkodók legitimációját erősítendő ekkor kezdte a 

kancellária a gratia Dei formulát használni.605 A frank királyi uralom meggyengülését 

Tasziló igyekezett saját hercegségének megerősítésére fordítani: a bajor-langobárd 

szövetség már feltehetően ezt megelőzően, 763-ban létrejött a Desiderius király leánya, 

Liutpirg és Tasziló közötti házasságkötéssel, 768/769-es itáliai útja során Tasziló még 

szorosabbra fűzte a langobárd kapcsolat szálait,606 s utat próbált találni a pápához mint 

lehetséges szövetségeshez - az itáliai orientációt egyebek mellett az is indokolta, hogy 

Pippinnek halála előtt végképp sikerült legyőznie és birodalmába integrálnia Aquitániát, s 

598 Kolmer 1980. 305. 
599 Annales regni Francorum a. 764 Tunc rex Pippinus habuit placitum suum ad Wormatiam et nullum iter 
aliud fecit, nisi in Francia resedit, causam pertractabat inter Waifarium et Tassilonem.-, Annales qui dicuntur 
Einhardi a. 764; Reindel 1967b 68. 
600 Annales Mettenses priores a. 763; Annales regni Francorum a. 763 et facta est hiems valida-, Annales 
Iuvavenses maximi a. 763; Annales Iuvavenses maiores a. 763 Annales Iuvavenses minores a. 763. Hiemps 
magna fuerat. 
601 Ehhez lásd bővebben F. Curschmann: Die Hungersnöte im Mittelalter. Leipziger Studien aus dem Gebiet 
der Geschichte 6.1900. 
602 Wolfram 1968. 163; Oelsner 1975. 383; Annales qui dicuntur Einhardi a. 764 Propter dua bella, 
Aquitanicum iam olim susceptum et Baioaricum propter Tassilonis ducis defectionem suscipiendum. 
603 Jahn 1991. 373. 
604 Löwe 1937.47; Classen 1983.236; Reindel 1967b 169; Jahn 1991.374. 
605 Wolfram 1967.215. skk. 
606 Jarnut 1982. 119. 
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meggyilkoltatnia Waifart, Tasziló egykori szövetségesét.607 Amikor Károly 769-ben 

végérvényesen fel akarta számolni az aquitániai ellenállást, fivére, Karlmann elhagyta a 

frank sereget, vagyis harislizt követett el, amivel később Taszilót is vádolni fogják.608 

(Nem zárhatjuk ki, hogy Tasziló 788-as koncepciós perében szerepet játszhatott Nagy 

Károly azon igyekezete is, hogy a bajor herceg elítélésével egyúttal saját fivérén is 

utólagosan elégtételt vegyen a 769-ben történtek miatt.609) 

770-re az özvegy anyakirályné, Bertrada, Károly és Karlmann anyja létrehozott egy 

meglehetősen ingatag, ám a viszonyokat ideig-óráig konszolidáló szövetségi rendszert: 

megpróbálta elsimítani a viszályt III. István pápa (768-772) és Desiderius langobárd király 

között, valamint Desiderius leánya és Károly házassága révén igyekezett a frank-

langobárd kapcsolatot is nyugvópontra hozni. Bár e házasság kétségkívül nem nyerte el a 

pápa tetszését, 771-ben mégis kénytelen volt Desideriusszal megállapodást kötni, ami 

ugyanakkor a frank befolyást gyengítette Rómában.610 Az egyre inkább tetőfokára hágó 

testvérviszály idején, 771 decemberében hirtelen meghalt Karlmann, özvegye, Gerberga 

gyermekeivel és néhány hívével együtt Desideriushoz menekült, mivel Károly az egész 

frank terület feletti hatalmat magához ragadta.611 Hamarosan meghalt III. István pápa is, s e 

két haláleset megnyitotta Károly számára az utat: fivére területeinek elfoglalása után 

kibékült Karlmann híveivel, többek között Fulraddal, Saint-Denis apátjával.612 Károly 

ekkortájt bontotta fel házasságát Desiderius leányával és küldte vissza apjához, ami 

egyfelől személyes, másfelől politikai ellenségeskedést szült;613 ezt követően hamarosan 

újra megnősült, az alemann származású Hildegardot, Gottfried alemann herceg 

dédunokáját, Odilo dédunokahúgát, vagyis Tasziló rokonát vette feleségül614 - Hildegard 

anyja, Imma Gerold gróf felesége volt, aki szintén az Agilolfingek nemzetségébe, 

607 Jahn 1991. 392. 
408 Annales regni Francorum a. 769 Domnus Carolus gloriosus rex iter peragens partibus Aquitaniae, eo 
quod Hunaldus voluit rebellare totam Wasconiam etiam et Aquitaniam, et cum paucis Francis auxiliante 
Domino dissipata iniqua consilia supradicti Hunaldi. Et in ipso itinere iungens se supradictus magnus rex 
cum germano suç Carlomanno in loco, qui dicitur Duasdives. Inde Carlomannus se revertendo Franciam 
iter arripiens, domnus Carolus benignissimus rex ivit ad Aequolesinam civitatem ...; Annales qui dicuntur 
Einhardi a. 769; Annales Mettenses priores a. 769; Einhardus, Vita Karoli magni 5. 
609 Jahn 1991. 392. 
610 Wolfram 1987. 101. skk.; Löwe 1937. 50; Jarnut 1982. 119. sk. 
611 Annales regni Francorum a. 771 Et eodem anno Carlomannus rex defunctus est in villa, quae dicitur 
Salmontiacus, prid. Non. Decembr. Domnus rex Carolus venit ad Corbonacum villám, ibique venientes 
Wilcharius archiepiscopus et Folfadus capellanus cum aliis episcopis ac sacerdotibus, Warinus et 
Adalhardus comités cum aliis primatibus, qui fiierunt Carlomanni; uxor vero Carlomanni cum aliquibus 
paucis Francis partibus Italiae perrexerunt.\ Annales Mettenses priores a. 771; Abel-Simson 1969. I. 98. 
skk.; Reindel 1967b 173. 
612 Abel-Simson 1969.1. 100. 
613 Abel-Simson 1969.1. 94. skk.; Schmid 1983.287. 
614 Einhardus, Vita Karoli magni 18. 



89 

pontosabban annak középrajnai-alemann ágába tartozott.615 Hildegard volt az egyetlen, 

politikailag döntő fontosságú házasság szempontjából számításba jövő Agilolfing-leány, s 

aligha tételezhetjük fel, hogy e nász Tasziló tudta nélkül és akarata ellenére jött volna létre. 

(Érdemes megemlíteni, hogy Tasziló trónfosztása után Károly Hildegard fivérét, Geroldot 

rendelte megbízottjaként Bajorországba.616) E házasság szolgált a 771/72-ben létrejövő, 

Sturm fuldai apát által előkészített Karoling-Agilolfing szövetség, a közjogi kötelmeket is 

hordozó amicitia zálogául.617 A hosszú évekre tervezett amicitia túlélte Tasziló apósa, 

Desiderius bukását, s ennek keretében vettek részt bajor seregek a 778-as aquitániai 
¿ 1 a 

hadjáratban, ám - majd miután Károly számára betöltötte feladatát - hamarosan 

felbomlott.619 

A 772-ben trónra lépő, Desiderius hatalmi igényei által magát erősen 

fenyegetettnek érző pápa, I. Adorján előtt jelent meg bajor küldöttség, amelytől a pápa azt 

remélte, hogy érdekei közvetítőiként léphetnek fel Károly felé; a pápa a bajorokkal 

kötendő szövetséget szakrális formába öntve 772 pünkösdjén megkeresztelte és felkente a 

bajor trónörököst, Theodót,620 s ezáltal mint legfőbb morális auctoritas elismerte - az 

immáron évszázadok óta fennálló és a Merowingok által elfogadott - jövendő igényeit 

Bajorország hercegségére mintegy királyi rangra emelve. Theodónak a pápa általi 

megkeresztelését Tasziló csak a már korábban Károllyal megkötött szövetség révén érhette 

el, ezért cserébe azonban el kellett távolodnia apósától, Desideriustól: a bajor herceget a 

frank uralkodóhoz fűző amicitia és a pápához kapcsoló conpaternitas miatt tétlenül kellett 

végignéznie a langobárd államiság megsemmisítését.621 (Külpolitikai viszonyainak 

rendezését követően Taszilónak módja nyílott saját hadi céljai, nevezetesen a lázongó 

karantánok felé fordítani figyelmét, akiket még ugyanezen esztendőben legyőzött;622 a 

karantániai misszió gondolatát Virgil püspök is nyomatékosan támogatta, gyakorlati 

végrehajtását, a térítést és a templomszentelési Modestiunus episcopus chorixa bízta.623 A 

karantánok feletti győzelem nagyban emelte Tasziló tekintélyét, s a legjelentősebb 

615 A Geroldok nemzetségéhez lásd Mitterauer 1963. 8. skk. 
616 Jahn 1991.466. 
617 Vita Sturmi 22. Illis quoque temporibus, suscepta legatione inter Karolum regem Francorum et 
Tassilonem Noricae provinciáé ducem perplures annos inter ipsos amicitiam statuit. 
618 Annales regni Francorum a. 772; Annales Mettenses priores a. 772; Abel-Simson 1969.1.12. skk. 
619 Jahn 1991.468. 
620 Annales Admuntenses a. 772 ... Theodo filius eins Romae baptizatus est. 
621 Reindel 1967b 131; Wolfram 1968.166; Jahn 1991.470. sk. 
622 Annales Admuntenses a. 772; Löwe 1937. 51. sk.; Reindel 1967b 171. 
623 Conversio 5; Wolfram 1968.165; Wolfram 1987.143. skk. 
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keresztény uralkodók sorába emelte, amit egy korabeli levélben új Constantinusként 

történő említése - a középkori uralkodóeszmény e jellemző toposza - is jelez.624) 

A langobárdok elleni hadjárat első fázisában Nagy Károly eredménytelenül 

kísérelte meg a fővárost, Paviát elfoglalni,625 az Annales Mettenses priores ugyanazon 

vádakkal illette Desideriust, amelyeket utóbb majd Tasziló szemére vet 788-ban: hálátlanul 

megfeledkezett a király jótéteményeiről, akinek kegye révén egyáltalában elfoglalhatta 

trónját. Pavia bevétele után Desiderius és családja Károly hatalmába került, Desiderius 

fia és társuralkodója, Adelchis azonban el tudott menekülni Bizáncba; a langobárd 

előkelők behódoltak a frank királynak, aki a megszálló csapatokat hátrahagyva hazatért.627 

Károly 774-ben Rómában pactumot kötött Adorján pápával, ami utóbb, 781-ben nagyban 

hozzájárulhatott ahhoz, hogy a pápa Károly pártjára álljon Taszilóval szemben.628 Ezen 

eseményeket követően a frank források nem tesznek említést semmiféle, a frank-bajor 

viszonyban beállott változásról, a 772-ben megkötött barátsági szerződés legalább 778-ig, 

ám nem zárható ki, hogy 781-ig fennállott - Nagy Károlyban feltehetően megfoganhatott a 

bajor hercegi önállóság felszámolásának terve, ám 776-ban a langobárd, 776 és 780 között 

pedig a szász felkelések, valamint az arabok ellen vívott küzdelmek foglalták le erejét. 

778-ban Károly súlyos vereségeket szenvedett az arabokkal szemben,630 s a lázongó 

szászok még a frank területekre is behatoltak - e két tény együttesen igen erősen 

megtépázta az uralkodó hadvezéri hímevét, amit utóbb a szászok leverésével igyekezett 

helyreállítani.631 Károly 781-ben Rómába ment, a források szerint azért, hogy az 

apostolfejedelmek sírjánál imádkozzék, valószínűbbnek látszik azonban, hogy utazásának 

célja elsősorban az Adóiján pápával létrehozandó, saját tekintélyét növelő szövetség volt632 

- a pápa ezzel szemben Arichis herceg tanácsára a beneventumi pápai területeket támadó 

624 Ewig 1955. 22; 33. skk. 
625 Annales regni Francorum a. 773; a. 774 
626 Annales Mettenses priores a. 773 
627 Annales Mettenses priores a. 774; Annales regni Francorum a. 774 Et revertente domno Carolo rege a 
Roma, et iterum ad Papiam pervenit, ipsam civitatem coepit et Desiderium regem cum uxore et filia vei cum 
omni thesauro eius palatii. Ibique venientes omnes Langobardi de cunctis civitatibus Italiae, subdiderunt se 
in dominio domni gloriosi Caroli régis et Francorum. Adalgisius filius Desiderii regis fuga lapsus mare 
introiit et Constantinopolim perrexit. Tunc gloriosus domnus Carolus rex, ipsa Italia sub iugata et ordinata, 
custodia Francorum in Papia civitate dimittens cum uxore et reliquis Francis Deo adiuvante cum magno 
triumpho Franciam reversus est. 
628 Abel-Simson 1969.1. 160. 
629 Annales regni Francorum a. 776; Annales Mettenses priores a. 776; Annales qui dicuntur Einhardi a. 776 
630 Annales regni Francorum a. 778; Annales qui dicuntur Einhardi a. 778 
631 Paulus Diaconus, História Langobardorum 1, 20. Atque iam ex illo tempore ita omnis Herolorum virtus 
concidit, ut ultra super se regem omnimodo non haberent. 
632 Annales regni Francorum a. 780 Tunc sumpto consilio, ut iter perageret orationis causa partibus Romae, 
una cum uxore sua domna Hildegarde regina.; Annales qui dicuntur Einhardi a. 780; Annales Mettenses 
priores a. 780; Abel-Simson 1969.1. 376. skk. 
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nápolyiak és bizánciak ellen próbált a frank királynál védelmet találni. Adóiján vissza 

akarta kapni Károlytól a langobárdok által elfoglalt vidékeket, s Károly a sabinumi 

területek visszaadását helyezte kilátásba;633 cserébe ezért a pápa tartotta keresztvíz alá a 

király fiát, aki a keresztségben a határozott programadó tartalommal bíró Pippin nevet 

kapta. Károly fiait, Pippint és Lajost Itália és Aquitánia királyaivá nevezte ki, a pápa pedig 

felkente őket.634 Ezen aktussal a Karolingok végérvényesen megszerezték immáron 

teljességgel legitimált helyüket az európai uralkodóházak sorában - néhány évvel a bajor 

trónörökös Theodo felkenése után. A király és a pápa egymás ügyeit sajátjuknak kezdték 

tekinteni, amint ezt az egyházfő egy, 781 májusában vagy júniusában kelt levelében 

megjegyezte635 - Károly teljességgel saját oldalára állította Adóiján pápát a bajor 

herceggel szemben, és a pápa döntését nagy valószínűséggel megkönnyítette, hogy Arichis 

herceg Desiderius leánya, Adelperga főijeként Tasziló sógora is volt; egyúttal az egyházfő 

lehetőséget látott arra, hogy véget vessen azon, Bajorországban uralkodó helyzetnek, hogy 

metropolita híján a herceg elnököl a helyi zsinatokon, és dönt az egyházmegyét illető 

kérdésekben. E lépéseivel a pápa megvonta morális támogatását Taszilótól - a hajdani, 

Merowing-kori frank birodalom területén immáron egyedül önálló uralkodói jogokat 

gyakorló hercegtől - , s végképp a frank hatalom mögé állott.636 Ugyanezen, Rómában tett 

látogatás alkalmával a király eljegyezte leányát, Hrodrudot az életkora miatt gyámság alatt 

álló bizánci császárral, VI. Konstantinnal, Iréné császárné fiával, ami a korszak 

politikájában a határozott szövetség jelének számított, Károly tehát erről az oldalról is 

biztosította magát, hogy egy - általa nagy valószínűséggel már ekkortájt tervezett - bajor 

konfliktus esetén Bizánc sem fogja ellenségét támogatni.637 

III. 1. 2. A koncepciós per 

Az őt fenyegető veszély tudatában Tasziló ezzel egyidejűleg követséget - tagjai 

között Alim sábeni püspököt, Atto apátot, Megilo és Machelm grófot - küldött Rómába, 

ám Károly feltartóztatta a pápa elé igyekvőket, s csak Alim püspököt és Atto apátot 

633 Jahn 1991. 522. 
634 Annales regni Francorum a. 781 Et supradictum iter peragens celebravit pascha in Roma. Et ibi 
baptizatus est domnus Pippinus, filius supradicti domni Caroli magni regis, ab Adriano papa, qui et ipse eum 
de sacro fonté suscepit; et duo filii supradicti domni Caroli regis uncti sunt in regem a supradicto pontífice, 
hi sunt domnus Pippinus et domnus Hludowicus reges, domnus Pippinus rex in Italiam et domnus 
Hludowicus rex in Aquitaniam.; Annales qui dicuntur Einhardi a. 781; Annales Mettenses priores a. 781 
635 Codex Carolinas 595. 67.... quia causa vestra nostra sit et nostra vestra. 
636 Jahn 1991. 523. sk. 
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engedte továbbutazni.638 Nem zárható ki ugyanakkor, hogy Tasziló tévedés áldozata lett 

Atto szándékait illetően, aki már 772-es római látogatása alkalmával jó barátságba került 

Adorján pápával, s feltehetően 781-ben is elsősorban saját püspöki kinevezését igyekezett 

előmozdítani - néhány esztendővel később meg is kapta Freising püspökségét.639 A 

kirobbanással fenyegető frank-bajor konfliktust lecsillapítandó a pápa két püspököt 

indított útnak Bajorországba, hogy a sógorokat összebékítse, Károly követei pedig azt a 

megbízást kapták, hogy a Pippinnek és Károlynak tett hüségesküjére emlékeztessék 

Taszilót.640 A frank királlyal kötött békét megerősítendő a bajor herceg - miután 

biztonságát garantálandó Károlytól túszokat kapott - elment Wormsba, ahol kölcsönösen 

jelentős ajándékokkal erősítették meg szándékaikat. Az Annales Petaviani és az Annales 

Mosellani szerint a találkozó a legnagyobb rendben és békében folyt le,641 az Annales regni 

Francorum azonban azt állítja, hogy Tasziló kényszer hatása alatt ment Károly elé 

Wormsba, ott hűséget és engedelmességet fogadott a királynak és fiainak, valamint 

tizenkét túszt állított, akiket Sindperht püspök Quierzyben frank őrizetbe adott.642 Az 

Annales Mettenses priores ismét egy teljességgel eltérő verziót ad elő: Taszilónak nem 

hűségesküjét kellett Wormsban megerősítenie, hanem ott adta vissza Sindperht püspök 

segítségével a neki adott túszokat.643 Tasziló ezt követően újólag megpróbált Rómával 

kapcsolatba lépni,644 s Machelm gróf vezetésével küldöttséget menesztett Itáliába, ám ezek 

a Rómában pusztító láznak estek áldozatul.645 

781-ben döntő változás állott be a frank-bajor kapcsolatok terén: a Tasziló 

kiépítette önállóságot Károly azon törekvése keretében, hogy a hajdani Merowing-

birodalom területét uralma alá vonja, megkísérelte megnyirbálni. A pápasággal és 

Bizánccal kötött szövetségekkel elszigetelte Bajorországot, s a Wormsban kikényszerített 

637 Annales Mosellani a. 781; Abel-Simson 1969.1. 383. skk. 
638 Abel-Simson 1969.1. 383. sk. 
639 Jahn 1991. 525. 
640 Abel-Simson 1969.1. 394. skk. 
641 Annales Petaviani a. 781 Sine hoste fuit hoc annus, nisi tantum Vurmacia civitate venerunt Franci ad 
placitum; et ibi fuit Taxilo, dux de Bawaria, magnaque munera praesentavit domno regi, et per suum 
comigatum rediit ad pátriám.; Annales Mosellani a. 781 Et reversus est rex in Francia et colloquium cum 
Dasilone, et magnum Francorum conventum id est magis campum apud Wormosiam habuit civitatem. 
642 Annales regni Francorum a. 781 Et tunc consensit Tassilo dux Baioariorum, ut supmtos obsides a domno 
rege Carolo et tunc ad eius veniret praesentiam; quod et domnus praefatus dux non rennuit. Et coniugens se 
supradictus dux in praesentiam piisimi regis ad Wormatiam civitatem, ibi renovans sacramenta et dans 
duodecim obsides electos, ut omnia conservaret, quicquid domno Pippino regi iureiurando promiserat in 
causa supradicti domni Caroli regis vei fidelium suorum; qui et ipsi obsides recepti sunt in Carisiacum villa 
de manu Sinberti episcopi. Sed non diu praefatus dux Tassilo promissiones, quas fecerat, conservavit. \ Löwe 
1937.61.sk. 
643 Annales Mettenses priores a. 781 
644 Wolfram 1968.168. 
645 Abel-Simson 1969.1. 397. 
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hűségesküvel integrálni próbálta a frank hatalmi szférába, amint a Tasziló Wormsból 

történő elbocsátását leíró terminológia (comigatus646) frank hatalmi igényeket sejtet,647 

még akkor is, ha nem követelte meg a hercegtől - ellentétben az Annales qui dicuntur 

Einhardi állításával648 - a teljes alávetettség elismerését.649 Talán a Bajorország körüli 

változások is szerepet játszottak abban, hogy a Lippe folyó forrásánál tartott gyűlésen 782-

ben egy avar követség jelent meg,650 ám céljukról az általános pacis causa kitételen kívül 

nem tudunk meg bővebbet.651 

A 770-es években Tasziló személyes kapcsolatokra alapított szövetségi rendszerét 

több haláleset is megingatta: egyfelől fontos egyházi férfiak, így Arbeo freisingi és Virgil 

salzburgi püspök,652 valamint Oportunus mondseei apát, másfelől pedig a status quo 

fenntartását személyükben garantáló királynék, Hildegard és Bertrada távoztak az élők 

sorából; e rendszer felbomlása tette lehetővé Károly számára Tasziló nem csupán kül-, 

hanem belpolitikai elszigetelését is.653 A salzburgi egyházmegye élére Am került, akit 

néhány esztendővel később Tasziló a Rómába küldött követség vezetésével bízott meg; a 

freisingi püspökséget Atto töltötte be, akit - Amhoz hasonlóan - a 788-ban, illetve de iure 

véglegesen 794-ben bekövetkezett frank hatalomátvétel nyertesei közé számíthatunk: 

egyikük esetében sem zárható ki azon feltevés, hogy a Tasziló ellen lefolytatott ingelheimi 

per vádlói lehettek.654 784-ben katonai összeütközésre került sor Bolzano vidékén a bajor 

seregek és a frank uralkodó által odarendelt Hrodperht gróf között, s ugyanebben az évben 

a szászok, valamint a frízek egy része is fellázadt Károly ellen.655 A szász felkelés 

hátterében a frankok felbujtóként a bajor herceget vélelmezték, Hrodperht pedig 

kifosztotta, lerombolta és felégette a bolzanói határerődítményt - e frank provokáció 

indította végül arra Taszilót, hogy szövetségre lépjen keleti szomszédaival, az avarokkal, 

majd ezt követően megsemmisítő erejű támadást indított a a frank kötelékben álló 

Hrodperht ellen.656 E lépéssel a látszólagos jó viszony is semmivé vált Károly és Tasziló 

között, s Hildegard királyné halálával a frank uralkodót bajor sógora elleni lépésektől 

646 Annales Petaviani a. 781 
647 Abel-Simson 1969.1. 397. 
648 Annales qui dicuntur Einhardi a. 781 
649 Jahn 1991. 527. 
650 Annales regni Francorum a. 782 ... similiter et Avari illuc convenerunt, missi a cagano et iugurro; 
Annales qui dicuntur Einhardi a. 782 
651 Szádeczky-Kardoss 1998.269. 
652 Arbeo 783. május 4-én, Virgil 784. november 27-én hunyt el. 
653 Abel-Simson 1969.1.449. skk.; Jahn 1991.528. 
654 Jahn 1991. 528. 
655 Annales regni Francorum a. 784; Abel-Simson 1969.1.477. sk. 
656 Löwe 1937.63; Classen 1983.239. 
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visszafogó hatás is megszűnt; a Tasziló trónfosztásával végződő dráma 

feltartóztathatatlanul haladt végkifejlete felé.657 

A konfliktus kirobbanása előtt a frank uralkodó Rómába ment, egyrészt hogy az 

itáliai viszonyokat rendezze, másfelől hogy a bizánci császár küldöttségével tárgyaljon;658 

ám már kétségkívül ekkortájt is tervei között szerepelt az önállóságukat eddig megőrző 

bajor és - a bajor, frank és bizánci hatalmi viszonyok metszéspontjában álló - beneventumi 

hercegségek alávetése, illetve megsemmisítése. A Rómában tartózkodó Károly elé járult 

Arichis, Beneventum hercegének fia és társuralkodója, Romoald, s számos ajándékot 

nyújtott át a királynak, hogy a hercegség elfoglalásától visszatartsa, valamint kijelentette, 

hogy Arichis késznek mutatkozik minden frank követelésnek eleget tenni. Ám sem a pápa, 

sem a király nem ítélte a beneventumi ígéreteket hitelesnek, és Károly a pápa 

hozzájárulásával - akinek jelentős érdeke fűződött hatalmának dél-itáliai kiterjesztéséhez, s 

ezért hajlandó volt a frank uralkodónak feláldozni egykori szövetségesét, Taszilót is -

elhatározta, hogy bevonul Beneventumba. A fegyveres összecsapást elkerülendő Arichis 

számos ajándék mellett túszokat - köztük fiait, Romoaldot és Grimoaldot - adott át, és 

hűségesküt tett Károlynak, a frank király pedig cserébe nem pusztította végig seregével a 

hercegséget.659 Beneventum tehát fennmaradt mint hercegség, ám csak a frank birodalom 

részeként - Nagy Károly azonban erőteljesen beavatkozott a hercegség ügyeibe, 787 

márciusában ugyanis immunitást adott a Beneventumi Püspökségnek, s ezzel kivonta a 

herceg hatásköréből, jelentősen csorbítva annak sarkalatos jogait, valamint számos 

beneventumi várost adományozott a pápának, mintegy kiszakítva ezeket a hercegségből.660 

A bizánci küldöttséggel folytatott tárgyalások kudarcba fulladtak, s Károly még leánya, 

Hrodrud és a bizánci császár közti eljegyzést is felbontotta, elvetve ezzel a későbbi viszály 

magvait.661 

A helyzet eszkalációját meggátolandó Tasziló követségbe küldte Rómába Arn 

salzburgi püspököt és Hunrih mondseei apátot, hogy a pápát közvetítőül kérjék fel. 

Tasziló kétségkívül az önálló bajor politikát - az Annales qui dicuntur Einhardi 

szóhasználatával élve a békét s az egyetértést663 - kívánta folytatni, Károly számára 

azonban egyre terhesebbé vált a frank birodalom területén kül- és belpolitikai önállóságát 

657 Jahn 1991. 531. 
658 Annales regni Francorum a. 786 
659 Annales regni Francorum a. 787; Abel-Simson 1969.1. 557. skk.; Wolfram 1968. 169. 
660 Jahn 1991. 535. 
661 Abel-Simson 1969.1. 567. skk. 
662 Annales Maximiani Continuatio a. 787; Chronicon Vedastinum a. 787; Abel-Simson 1969. I. 572. skk.; 
Löwe 1937. 64. skk.; Wolfram 1968. 169. 
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immáron egyedüliként megőrző hercegség léte. Állítólag Adorján pápa hathatósan 

igyekezett közbenjárni Tasziló érdekében, s Károly is hajlott volna egy megállapodás 

azonnali megkötésére, Tasziló legátusai azonban úgy vélték, hogy nincsen felhatalmazásuk 

a Károly által javasolt feltételek elfogadására.664 Erre a pápa kiközösítéssel fenyegette meg 

Taszilót és a mellette állókat, ha a bajor herceg nem hajlandó a Pippinnek és Károlynak tett 

hűségesküjét betartani, s arra intette a herceget, hogy amennyiben a vérontást meg akarja 

akadályozni, úgy engedelmeskedjék mindenben a királynak, fiainak és a frankok népének, 

ha pedig mégsem így jáma el, a frankok vezette bellum iustum minden pusztításáért őt, a 

bajor uralkodót terhelné a felelősség665 - vagyis egyértelműen frank intervencióval 

fenyegette meg Taszilót, akinek bukásához a pápai presszió ily módon döntően 

hozzájárult.666 (Megjegyzendő, hogy Arn feltehetően már a 787-es követség tagjaként 

átpártolt Károlyhoz, aki ezt - s 788-ban az ingelheimi vádemelésben való részvételt -

utóbb meg is hálálta neki.667) 

Károly Rómából Wormsba ment, ahol az egyházi és világi előkelőségek 

részvételével megtartott zsinaton beszámolt a Taszilóval folytatott tárgyalások állásáról, s 

küldöttek útján felszólította a bajor herceget, hogy jelenjék meg előtte, Tasziló azonban -

miként sógora, Anchis is - megtagadta ezt, helyette azonban túszokat és ajándékokat adott 
¿ ¿ a 

a frank uralkodónak. Károly elhatározta, hogy erőszakkal vet véget a Taszilóval évek óta 

húzódó viszálynak, s seregével Bajorország ellen indult: az Augsburg feletti Lech mezején 

ütött tábort, Pforringnél, a Dunánál egy másik frank csapattestet helyezett el, Pippin pedig 

Bolzano felé vonult - a frank katonai túlerő, amivel szemben az ellenállás kilátástalan lett 

663 Annales qui dicuntur Einhardi a. 787 
664 Annalium Tilianorum a. 787 
665 Annales regni Francorum a. 787 Ibique venientes missi Tassiloni ducis, hii sunt Arnus episcopus et 
Hunricus abba, et petierunt apostolicum, ut pacem terminaret inter domnum Carolum regem et Tassilonem 
ducem. Unde et domnus apostolicus multum se interponeos, postolando iamdicto domno rege. Ez ipse 
domnus rex respóndit apostolico, hoc se voluisse et per multa tempóra quaesisse, et minimé invenire potuit; 
et proferebat statim fieri. Et voluit supradictus domnus rex in praesentia domni apostolid cum ipsis missis 
pacem firmare; et rennuentibus supradictis missis, quia non ausijuissent de eorum parte ullam firmitatem 
facere. Apostolicus vero cum cognovisset de instabilitate vei mendatia eorum, statim supra ducem eorum vei 
suis consentaneis anathema posuit, si ipse sacramenta, quae promiserat domno Pippino regi et domno 
Carolo itemque regi, non adimplesset. Et obtestans supradictos missos, ut contestarent Tassilonem, ut non 
aliter fecisset, nisi in ómnibus oboediens fuisset domno regi Carolo et filiis eius ac genti Francorum, ut ne 
forte sanguinis effusio provenisset vei lesio terrae illius; et si ipse dux obdurato corde verbis supradicti 
apostolid minimé oboedire voluisset, tune domnus Carolus rex et suus exercitus absoluti fuissent ab omni 
periculo peccati, et quicquid in ipsa terra factum eveniebat in incendiis aut in homicidiis vei in qualecumque 
malitia, ut hoc super Tassilonem et eius consentaneis evenisset et domnus rex Carolus ac Franci innoxii ab 
omni culpa exinde permansissent. Haec verba expleta, missi Tassiloni absoluti sunt. Et tune in invicem sibi 
domnus apostolicus atque domnus gloriosus rex Carolus valedicentes, benedictione adsumpta oratione 
perada Franciam iamdictus praecelsus rex reversus est. 
666 Jahn 1991. 537. 
667 Wolfram 1968. 169. 
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volna, minden oldalról körülzárta Bajorországot.669 Az Annales regni Francorum állítása 

szerint a bajor előkelők helyeselték Károly eljárását,670 ám igen valószínű, hogy a 

helyeslőkben nem annyira a természetes jogérzék, hanem sokkal inkább az opportunizmus 

kerekedett felül.671 Taszilónak meg kellett jelennie Károly augsburgi táborában, s 787. 

október 3-án állítólagos bűneinek megvallása mellett vazallusi esküt kényszerült tenni a 

frank uralkodónak, amivel Károly Bajorország hűbérura lett; a herceg tizenkét túszt állított, 

s tizenharmadikként fiát és társuralkodóját, Theodót, hercegségét azonban a királytól 

kapott hűbérként megtarthatta.672 A hercegség redditiójéaa állítólag oly módon került sor, 

hogy Tasziló átadott Károlynak egy emberi alakban végződő jogart, illetve lándzsát, 

mintegy a frank uralomnak való teljes, vawwskénti alávetettség jelképeként.673 

A Tasziló által a frank uralkodóknak, Pippinnek és Károlynak tett esküket a 

következőképpen összegezhetjük: 757-ben nagy valószínűséggel, 781-ben pedig 

bizonyosan hűségesküt tett, majd 787-ben vazallusként vetette magát alá Károlynak. A 

757-es hűségesküt a források szerzői a 787-es vazallusi esküből következtették vissza, s 

annak alapján értelmezték, vagyis pontosabban értelmezték tudatosan félre.674 Tekintsük 

át, hogy miben állhatott a hűségeskü(k) esszenciája. A hűségeskü lényegét kétségkívül a 

fidelitas képezte, ám e fogalom meglehetősen nehezen rekonstruálható. Érthetjük alatta két 

személy olyan viszonyát, amely alapján ezek kötelesek tanáccsal és tettel segítségére lenni, 

egymás javát előmozdítani és kárát megakadályozni.675 Semmiképpen nem határozhatunk 

meg azonban egy statikus definíciót, tekintve, hogy a (hűség)eskü az érintettek személyétől 

és helyzetétől függött.676 A VIII. században többfajta hűségesküvel találkozhatni a 

forrásokban: 786 vagy 792 után - a datálás vitatott - az alattvalói eskük újra szokásba 

jöttek,677 ekkortájt ugyanis egy összeesküvés résztvevői azzal próbálták kimenteni 

668 Einhardus, Vita Karoli magni 10; Abel-Simson 1969.1. 595. skk.; Bund 1979. 388. skk. 
669 Annales Laurissenses a. 787; Einhardus, Vita Caroli magni 11. 
670 Annales regni Francorum a. 787 
671 Jahn 1991. 538. 
672 Annales regni Francorum a. 787 Tunc praespiciens se Tassilo ex omni parte esse circumdatum et videns, 
quod omnes Baioariiplus essent fidèles domno rege Carolo quam ei et cognovissent iustitiam iamdicti domni 
regis et magis voluissent iustitiam consentire quam contrarii esse, undique constrictus Tassilo venit per 
semetipsum, tradens se manibus in manibus domni regis Caroli in vassaticum et reddens ducatum sibi 
commissum a domno Pippino rege, et recredidit se in omnibus peccasse et male egisse. Tunc denuo rénovons 
sacramenta et dédit obsides electos XII et tertium decimum filium suum Theodonem.\ Annales Iuvavenses 
minores a. 787; Annales Iuvavenses maximi a. 787; Annales Maximiani Continuatio a. 787; Abel-Simson 
1969.1. 600; Wolfram 1968. 171; Kolmer 1980. 296. skk.; Jahn 1991. 538; Szádeczky-Kardoss 1998. 274. 
673 Wolfram 1968. 170. sk. E bot / lándzsa / jogar további sorsához, illetve azon feltételezéshez, miszerint 
ebből készítették volna utóbb az ún. Tasziló-kelyhet, lásd Gauert 1962.214. skk. 
674 Classen 1983.245. 
675 Ehrenberg 1877. l l l . sk . 
676 Kolmer 1980. 299. 
677 A beneventumiak esküjéhez lásd Annales regni Francorum a. 786 
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magukat, hogy nem ígértek Károlynak hűséget;678 ez szolgáltatta az okot, hogy minden 

tizenkét év feletti alattvalót eskü tételére kötelezte.679 Az eskü szövegét nem ismerjük, a 

789-böl származó Legationis Edictumban ránk maradt, a királynak és fiainak teendő 

sacramentum fidelitatisban az eskütevő életének hátralevő részére ígéri meg hűségét 

(fidelis sum et ero680) - ám e hűség bővebb tartalma nincsen kifejtve. Egy 802-ben 

keletkezett capitulare tartalmaz ugyan egyfajta felsorolást, amely a sacramentum 

fidelitatist tevők számára kötelező erővel bírt,681 ám az alattvalói eskü és a (vazallusi) 

hűségeskü közötti kapcsolat nem határozható meg pontosabban.682 A források számos 

esküről adnak hírt, amelyeket hűségesküként minősíthetünk, így például az Annales 

Mettenses priores a 755-ös esztendő eseményei között említi, hogy a langobárd király, 

Aistulf a Pippinnek ígért fidesX szegte meg, amikor a joggal és esküjével ellentétesen 

seregével betört Rómába; s engesztelésül kincseinek egy részét át kellett engednie a frank 

uralkodónak, s túszokat adva meg kellett ismételnie esküjét, hogy mindig hűséges lesz 

(semper esse fidelem) a frankokhoz, s nekik évenként adót fog fizetni.683 Szintén a 

langobárdok hűségesküjének megszegéséről tudósít a 775-ös történések kapcsán az 
íCÍM 

Annales regni Francorum, 777-ből pedig hasonló eseményekről kapunk hírt a szászokat 

illetően. Az Annalesek szóhasználata igen hasonló, s ebből megállapítható, hogy az adott 

törzzsel vagy állammal történt fegyveres konfliktus elcsitultával a frank uralkodónak 

magukat alávetők olykor adókat, gyakorta túszokat, ám minden esetben fidelitasX 

ígértek.686 

Az eskük szövegét nem ismerjük, tartalmukra legkönnyebben megszegésük 

eseteiből következtethetünk: ezek közé tartozott az adófizetés megtagadása és a 

contumacia, a frank hatalom alóli megszabadulás kísérlete (dictione abstrahere) akár 

lázongás, akár harci cselekmények révén, ugyanakkor az önhatalmú katonai akciók 

tilalmának megszegése is a promissiones, a sacramenta és a fidelitas semmibevételének 

minősült, tekintve, hogy a frank király engedélye nélkül senki ellen sem volt szabad 

678 Capitulare Missorum a. 792 vei 786 Nr. 25. 1. 
679 Capitulare Missorum a. 792 vei 786 Nr. 25. 4; Kolmer 1980. 300. 
680 Duplex Legationis Edictum a. 789 ... quia fidelis sum et ero diebus vitae meae sine fraude et malo ingenio 
681 Capitulare Missorum Generóle a. 802 Nr. 33. 2. skk. 
682 Kolmer 1980. 300. 
683 Annales Mettenses priores a. 755 ... sacramenta iterum rénovons obsidesque tribuens promisit se partibus 
Francorum semper esse fidelem et annale tributum 
684 Annales regni Francorum a. 775 Hrodgaudus Langobardus fraudavit fidem suam et omnia sacramenta 
rumpens et voluit Italiam rebellare. 
685 Annales regni Francorum a. 777 ... vel fidelitatem supradicti domni Caroli régis et filiorum eius vel 
Francorum 
686 Kolmer 1980. 301. 
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támadást indítani.687 Ezek alapján nagy valószínűséggel megállapíthatjuk, hogy a 

hűségesküt tevő általában a frank főhatalmat volt köteles elismerni, s ennek keretében 

mindentől tartózkodnia kellett, ami ennek megsértését vonhatta maga után, azonban nem 

állapítható meg, hogy főszabályszerűen ezenkívül hadsereg kiállításának kötelessége hárult 

volna rá, illetve a belpolitika autonómiáját szintén nem érintette.688 A frank uralom elleni 

lázadás, vagyis a hűségeskü megszegése különféle szankciókat, végül pedig az adott 

államnak (királyságnak, hercegségnek) a Frank Birodalomba történő annexióját vonta 

maga után; tehát a fidelitas eskükénti kikényszerítése többek között az államközi 

kapcsolatok fontos eszközének bizonyult, azonban alkalmazásának ez csupán egyik tere, 

nem kevésbé volt jelentős országon belül az alattvalók hűségének biztosítására, valamint a 

vazallusi viszonyok létrehozására - mindezek közös momentuma a semper fidelis esse 

ígérete.689 

III. 1. 3. A trónfosztás jogi háttere 

A Taszilóval szembeni koncepciós perre 788-ban, Ingelheimban került sor: a 

frankok és az uralmuk alatt álló nationes találkozóján690 - az Annales regni Francorum 

szerint a többi vazallushoz hasonlóan,691 az Annales Mettenses priores szerint a többi bajor 

principesszel együtt692 - Taszilónak is meg kellett jelennie.693 Miután Tasziló elment 

Ingelheimbe, Károly elvitette Bajorországból a hercegnét, Liutpirget, a hercegi 

gyermekeket és a kincseket, valamint hogy a herceg megaláztatása teljes legyen, 

fegyvertelenül kellett a király elé járulnia.694 A frank optimates jelenlétében megtartott 

tárgyaláson a Károlyhoz „hűséges" bajorok súlyos vádakkal illették Taszilót,695 miszerint 

az még akkor sem volt hajlandó hűségesküjét betartani, miután túszokat - s ezek között 

saját fiát is - Károly rendelkezésére bocsátott; mindezen tetteit felesége, Liutpirg 

sugallatára tette, hasonlóképpen a hercegné - apja trónfosztását megbosszulandó - bujtotta 

687 Kolmer 1980. 301. 
688 Mitteis 1958. 48. sk.; 57. 
689 Kolmer 1980. 302. 
690 Chronicon Moissiacense a. 788 
691 Annales regni Francorum a. 788; ehhez lásd Krawinkel 1937.48. sk. 
692 Annales Mettenses priores a. 788 
693 Abel-Simson 1969.1. 620. skk.; Löwe 1937. 63. skk.; Kolmer 1980. 311; Wolfram 1968. 173; Wolfram 
1987.187. skk. 
694 Annales Nazariani a. 788; Jahn 1991. 541. 
695 Annales Mettenses priores a. 788 
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fel férjét, hogy lépjen szövetségre az avarokkal.696 (Az avarokkal kötött szövetség 

kiváltképp nagy súllyal esett latba, lévén hogy ezek a keresztény világ, s ezzel a korabeli 

ius gentium határain kívül helyezkedtek el, következésképpen aki velük szövetkezett, az 

egész keresztény világgal fordult szembe.697) Tasziló a vádak egy részét nem tagadhatta, 

hiszen önálló külpolitikája részét képezte, hogy más népekkel kapcsolatot vegyen fel, s 

ezeket saját belátása szerint alakította, ami természetesen a frank uralkodó szemében 
/Qfl 

hűtlenségnek tűnt. Mindezen vádpontok azonban nem lettek volna elegendőek ahhoz, 

hogy Taszilót halálra ítéljék, illetve őt és utódait megfosszák a hercegségtől, valamint hogy 

a hercegséget a frank király kezére játsszák: a herceg korábbi állítólagos bűneit kellett 

előhozni, többek között a 757-es aquitániai hadjáratban elkövetett harislizt, vagyis a királyi 

had önkényes elhagyását.699 A vád jogi háttere ugyan - amint utóbb az elemzés kimutatja 

majd - pusztán a sereg engedély nélküli elhagyásával nem volt megalapozott, tekintettel 

arra, hogy a harisliz csak a IX. századtól számított halállal büntetendő cselekménynek.700 

A bűnösség kimondása után Károlyt „kegyessége" és „rokoni érzései" arra indították, hogy 

ne engedje a halálos ítéletet végrehajtani; Taszilónak azt kellett kérnie, hogy hátralevő 

életét kolostorban tölthesse, ahol bűneit megbánhatja, s így legalább lelke üdvéről 

gondoskodhatik - a herceg tonzúrázására 788. július 6-án került sor, majd Jumiéges-be 

száműzték.701 Hasonlóképpen fiait, Theodót és Theodbertet, valamint feleségét, Liutpirget 

és leányait, Cotaniát és Hrodrudot is - egymástól szigorúan elkülönítve, feltehetően más-

696 Einhardus, Vita Karoli magni 11; Annales Laureshamenses a. 788; Szadeczky-Kardoss 1998. 274. sk.; 
Pohl 1988.314. sk.; Wolfram 1968.173. 
697 Lowe 1937. 67; Wolfram 1968.172. 
698 Jahn 1991. 542. 
699 Kolmerl980.318.sk. 
700 Kolmer 1980. 325; Jahn 1991. 542. 
701 Annales Laureshamenses a. 788; Annales regni Francorum a. 788 Tunc domnus rex Carolus congregans 
synodum ad iamdictam villam Ingilenhaim, ibique veniens Tassilo ex iussione domni regis, sicut et ceteri 
vassi eius; et coeperunt fideles Baioarii dicere, quod Tassilo fidem suam salvam non haberet, nisi postea 
fraudulens apparuit, postquam filium suum dedit cum aliis obsidibus et sacramenta, suadente uxore sua 
Liutbergane. Quod et Tassilo denegare non potuit, sed confessus est postea ad Avaros transmisisse, vassos 
supradicti domni regis ad se adortasse et in vitam eorum consiliasse; et homines suos, quando iurabant, 
iubebat, ut aliter in mente retinerent et sub dolo iurarent; et quid magis, confessus est se dixisse, etiamsi 
decern filios haberet, omnes voluisset perdere, antequam placita sic manerent vel stabile permitteret, sicut 
iuratum habuit; et etiam dixit, melius se mortuum esse quam ita vivere. Et de haec omnia conprobatus, 
Franci et Baioarii, Langobardi et Saxones, vel ex omnibus provinciis, qui ad eundem synodum congregati 
fuerunt, reminiscentes priorum malorum eius, et quomodo domnum Pippinum regem in exercitu derelinquens 
et ibi, quod theodisca lingua harisliz dicitur, visi sunt iudicasse eundem Tassilonem ad mortem. Sed dum 
omnes una voce adclamarent capitale eum ferire sententiam, iamdictus domnus Carolus piissimus rex motus 
misericordia ab amorem Dei, et quia consanguineus eius erat, contenuit ab ipsis Dei ac suis fidelibus, ut non 
moriretur. Et interrogatus a iamfato clementissimo domno rege praedictus Tassilo, quid agere voluisset; ille 
vero postolavit, ut licentiam haberet sibi tonsorandi et in monasterio introeundi et pro tantis peccatis 
paenitentiam agendi et ut suam salvaret animam. 
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más - kolostorba zárták,702 amivel még azt is meggátolták, hogy az Agilolfing-dinasztia 

házasságok révén fennmaradhasson.703 A Taszilóhoz hű bajor előkelőket Nagy Károly 

száműzte,704 a megszerzett tartományt nem valamely más hercegre, hanem grófokra 

bízta,705 s ezzel teljessé tette Bajorországban is a grófságok rendszerét.706 

Az Annalesek elbeszélése túlontúl harmonikusnak és lekerekítettnek tűnik ahhoz, 

hogy teljességgel megfelelhessen a valóságnak: Tasziló védekezése mindenestül hiányzik 

- hiszen hivatkozhatott volna a 763-as események kapcsán betegségére - , beismerő 

vallomása is irreálisan bűnbánó benyomást kelt.707 Mind Tasziló gyermekei kolostorba 

zárásának, mind Bajorország a Karolingok birodalmába történt annektálásának jogi 

megalapozottsága igen kétséges, hiszen Tasziló tonzúrázását követően de iure fiának 

kellett volna az Agilolfingek öröklési jogát biztosító Lex Baiuvariorum rendelkezése 

szerint átvennie a hercegséget.708 Ugyanakkor ezen eset némiképp jellemzi a középkori 

jogérzék működését, mivel nem a sérthetetlennek vélt jogot változtatták meg, illetve 

interpretálták a tényállásnak megfelelően, hanem olyan, a törvénynek megfelelő tényállást 

konstruáltak, ami a kívánt politikai eredményre vezetett - nem vitatták el Tasziló 

gyermekeinek és feleségének igényét a Bajor Hercegségre, viszont személyi státuszukat 

változtatták meg oly módon, hogy de iure már nem illette meg őket igényük 

érvényesítése.709 (Természetesen Nagy Károlynak lehetősége nyílott volna Tasziló mellett 

a család többi tagját is halálra ítéltetni, ám e drasztikus, a kortársakban és a bajor 

alattvalókban is várhatóan visszatetszést keltő megoldástól nyilvánvalóan visszariadt, s 

ezért megelégedett a Klostertoddal.) 

Tasziló kolostorba zárása azonban meglehetősen vitatható közjogi helyzetet hozott 

létre Bajorországban, amit a Traditio Frísingensis néhány darabja is világosan mutat: 

előfordult, hogy egy traditióX 789. február 20-án Atto és Oadalhart püspökök jelenlétében 

Tasziló uralkodása szerint datáltak,710 egy másikban pedig mint két évvel korábban történt 

eseményt említették, hogy Károly megszerezte Bajorországot és Taszilót klerikussá 

702 Abel-Simson 1969.1. 627. sk.; Jahn 1991. 543. 
703 Kolmer 1980. 314. 
704 Annales regni Francorum a. 788 Similiter et filius eius Theodo deiudicatus est et tonsoratus et in 
monasterio missus, et pauci Baioarii, qui in adversitate domni regis Caroli perdurare voluerant, missi sunt 
in exilio. 
705 Einhardus, Vita Karoli magni 11. 
706 Jahn 1991.543. 
707 Kolmer 1980. 313. 
708 Lex Baiuvariorum 3, 1. Dux vero praeest in populo, ille semper de genere Agilolfingarum juit et debet 
esse, quia sic regni antecessores nostri concesserunt eis; qui de genere illorum fideles regi erant et prudens 
ipsum constituebant ducem ad regendum populum illum. 
™9 Faussner 1973. 345. skk. (Idézi Kolmer 1980. 314.) 
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tette. A bajor kormányzat újrarendezése azt a benyomást keltheti, hogy Nagy Károly 

esetlegesen az Agilolfing-dinasztia bizonyos jogait mégis figyelembe vehette, mivel 

Bajorország praefectusává a sógorát, az Agilolfing származású Gerold grófot tette meg.712 

788 után számos egyházi birtoknyilvántartást juttattak el az egyes egyházmegyék a frank 

uralkodóhoz, ekkortájt keletkezett a niederalteichi Breviarius Urolfi és a salzburgi Notitia 

Arnonis. E nyilvántartásokban a bajor hercegektől, más nemesektől és közemberektől 

kapott adományaikat sorolták fel, s mivel a bajor hercegek a traditiók után is fenntartották 

rendelkezési jogukat e birtokokon, a püspökök és apátok most azt várták Károlytól, hogy e 

javadalmakat teljességgel függetlenítse a hercegségtől; a frank uralkodó e kívánságuknak 

eleget is tett,713 a felsorolt javadalmakat mindenestül az egyháznak adta át, megszüntetve 

az addig fennálló egyházi-hercegi condominiumot, feltehetően a Tasziló elleni fellépése 

során tapasztalt határozott egyházi támogatás ellenszolgáltatásaként. Azzal ugyanis, hogy 

megkérdőjelezte a Tasziló által végrehajtott traditiók jogszerűségét, jogbizonytalanságot 

teremtett, amit a neki benyújtott jegyzékek megerősítésével fel is számolt, s egyúttal 

betekintést nyert a bajor birtokviszonyokba - nem zárható ki, hogy ugyanezen eljárást a 

bajor előkelők és világi birtokosokkal is lefolytatta, számos, hálára kötelezett hívet 

szerezve magának.714 

A bajor hatalmi és birtokviszonyok rendezése - és a 792-es regensburgi felkelés7is 

elfojtása - után Károly megkísérelte az Agilolfingek uralmának felszámolását immáron 

végleges, jogszerű formába önteni: Taszilót kolostorából 794-ben, Frankfurtban egy zsinat 

elé citálták, ahol a frank egyházi és világi méltóságok, valamint a pápa követei előtt le 

kellett mondania hercegségéről maga és összes utódai nevében.716 Felmerülhet a kérdés, 

hogy ezen utóbbi esemény nyomát miért nem találhatjuk meg sem az Annales regni 

Francorumb&n, sem az Annales qui dicuntur Einhardiban: a 788-ban hozott ítélet -

nevezetesen az egész Agilolfing-dinasztia trónfosztásának - jogosságát vonta volna 

kétségbe azon tény, hogy Nagy Károly hat esztendővel később még arra szorult, hogy 

Tasziló végképp lemondjon maga és családja összes igényeiről,717 s ezzel az Agilolfingek 

710 Traditio Frisingensis Nr. 125. 
711 Traditio Frisingensis Nr. 127a; Jahn 1991. 546. 
712 Einhardus, Vita Karoli magni 13; Mitterauer 1963. 8. skk. 
713 Annales Iuvavenses maximi a. 793; Wolfram 1987. 190. 
714 Jahn 1991. 548.sk. 
715 Annales qui dicuntur Einhardi a. 792; Annales Mosellani a. 792 
716 Concilium Francqfurtense a. 794; Abel-Simson 1969. H. 63. skk.; Kolmer 1980. 326. sk.; Wolfram 1987. 
192; Jahn 1991. 550. 
717 Kolmer 1980.316. 
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öröklési jogát biztosító törvény vonatkozó passzusa is érvényét vesztette.718 Eljárását 

legitimálandó Károly (feltehetően 788 és 794 között) beiktatott a Lex Baiuvariorumba. egy 

szakaszt, amely arról rendelkezik, hogy amennyiben a herceg, akit a király a tartomány 

élére rendelt, oly vakmerő, dacos, meggondolatlan, felfuvalkodott, gőgös és lázadó volna, 

hogy a király parancsát megvetné, úgy veszítse el a hercegi méltóság adományát, s azon 

felül a mennyei boldogság reményétől is fosztassák meg, s veszítse el üdvösségét.719 Az 

üdvösség elvesztésére vonatkozó utalás feltehetően nem a 787-es pápai excommunicatio 

fenyegetésére,720 hanem a már kolostorba zárt Tasziló végső büntetésére utal; ezen 

értelmezés annál is valószínűbb, mert a 788-as per tükrében plauzibilisnek tűnik az 

infidelis herceget minősítő negatív, dehonesztáló jelzők (contumax, elatus, superbus, 

levitate stimulatus, rebellis721) halmozása.722 

Az Agilolfing-dinasztia félreállítása kétségkívül nem volt jogilag megalapozott, 

érdemes azonban megvizsgálni, hogy Tasziló elítélése mennyiben tekinthető jogszerűnek, 

illetve az ellene felhozott vádak hogyan csoportosíthatók és minősíthetők. Megoszlanak a 

vélemények arra vonatkozóan, hogy az ítélet alapját elsődlegesen a 763-as harisliz 

jelentette-e, illetve a harisliz crimen maiestatisnak minősült-e,723 vagy pedig a harisliz az 

egyéb, a herceg ellen felhozott vádpontokhoz hasonlóan az infidelitas kategóriájába 

tartozik-e, amelyek együtt szolgáltak indokul az ítélethez.724 A kora középkorban a crimen 

maiestatis fogalma az antikvitás örökségének mintegy utolsó összefoglalójánál, Isidorus 

Hispalensisnél fordul elő,723 majd hosszabb időre kivész a használatból, s csak az Annales 

regni Francorum él e megnevezéssel Nagy Károly császárrá koronázását követően a pápa 

elleni összeesküvők kapcsán,726 ám ezen utóbbi előfordulás összefüggést mutat az antik 

hagyományt - kiváltképp Itáliában - feléleszteni igyekvő Karoling-reneszánsszal.727 A 

szintén a császárrá koronázás után keletkezett Annales qui dicuntur Einhardi Taszilót 

718 Lex Baiuvariorum 3, 1. 
719 Lex Baiuvariorum 2, 8a Si quis autem dux de provincia illa quem rex ordinaverit tam audax aut contumax 
aut levitate stimulatus seu protervus et elatus vei superbus atque rebellus fuerit, qui decretum regis 
contempserit, donatum dignitatis ipsius ducati careat, etiam insuper spe supernae contemplationis sciat se 
esse condempnatum et vim salutis amittat. 
720 Rosenstock 1928. 26. skk. 
721 Lex Baiuvariorum 2, 8a 
722 Kolmer 1980. 317. 
723 Rosenstock 1928. 39. 
724 Dahn 1977. 55. 
725 Isid. etym. 5, 26, 25. Maiestatis reatus tenentur hi, qui regiam maiestatem laeserunt vei violaverunt, vei 
qui rem publicam prodiderunt vei cum hostibus consenserunt. 

Annales regni Francorum a. 801 Post paucos ... dies iussit eos, qui pontificem anno superiore 
deposuerunt, exhiberi; et habita de eis questione secundum legem Romanam ut maiestatis rei capitis 
dampnati sunt. 
727 Rosenstock 1928. 38. sk. -

t ,. ' 
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V 
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maiestatis reusnák nevezi728 - ám épp e döntő fontosságúnak tekinthető fordulat hiányzik a 

korábban lejegyzett Annales regni Francorum vonatkozó részéből, s nagy valószínűséggel 

későbbi betoldás eredménye.729 A Capitulare Italicum 801-es bejegyzése is crimen 

maiestatisként határozta meg a harislizt, vagyis a hadsereg elhagyását az uralkodó 

engedélye nélkül,730 e capitulare azonban azt szolgálta, hogy a római és a langobárd jog 

hiányait pótolja, s így egy sajátos mixtum compositumot, a római crimen maiestatis és a 

germán harisliz elemeit ötvöző, fő- és jószágvesztéssel járó tényállást hozott létre; a 810-es 

Capitulare Aquisgranense731 és a 81 l-es Capitulare Bononiense732 tényállásként említi 

ugyan a harislizt, ám nem él annak kapcsán a crimen (laesae) maiestatis minősítéssel.733 

Mindezek alapján elfogadhatjuk, hogy 788-ban Taszilót nem felségárulás miatt ítélték el: a 

kortárs források nem támasztják alá e feltevést, a germán népjogok nem tartalmazzák a 

harisliz tényállását (a fogalommal is 788-ban találkozhatni először, s ezt követően fordul 

elő gyakrabban a textusokban), továbbá ha mint reus maiestatist ítélték volna halálra, úgy 

a 794-es lemondási nyilatkozatra nem lett volna szükség.734 

Miután megállapíthattuk, hogy a harisliz önmagában - ekkortájt nem lévén még 

expressis verbis crimen maiestatisként meghatározva - nem lett volna elegendő a halálos 

ítélethez, érdemes az egyéb, az infidelitas kategóriájába tartozó vádpontok súlyát is 

mérlegeim. (Megjegyzendő, hogy Nagy Károlynak és a vádlóknak lényegesen egyszerűbb 

dolga lett volna, ha egy, a harislizt tematizáló és halállal büntető tényállást találhattak 

volna.735) Bajorország lakóira ugyan a Lex Baiuvariorum rendelkezési vonatkoztak,736 ám 

ez alól a nemesség kivételt képezett, s a hercegre sem vonatkozott - a már említett, 

valamikor 788 és 794 között betoldott passzust kivéve737 - semmilyen büntetés.738 

Ugyanakkor a bajor törvények - a frank jogforrásokkal ellentétben - nem tartalmaztak az 

infidelitast és az esküszegést szankcionáló paragrafust, ám az ellenségnek az ország 

728 Armales qui dicuntur Einhardi a. 788 Tassilo ut maiestatis reus capitali sententia damnatus est. 
729 Rosenstock 1928. 39. 
730 Capitulare Italicum a. 801 Nr. 98. 3. De desertoribus. Si quis adeo contumax aut superbus extiterit, ut 
dimisso exercitu absque iussione vel licentia regis domum revertatur, et quod nos teudisca lingua dicimus 
herisliz fecerit, ipse ut reus maiestatis vitae periculum incurrat et res eius in fisco nostro socientur. 
731 Capitulare Missorum Aquisgranense I. a. 810 Nr. 64. 13. 
732 Capitulare Bononiense a. 811 Nr. 74.4. 
733 Kolmer 1980. 320. 
734 Kolmer 1980. 321. 
735 Rosenstock 1928.33. 
736 Vö. Capitulare Aquitanicum a. 768 Nr. 18. 10. Ut homines eorum legis habeant, tarn Romani quam et 
Salici, et si de alia provincia advenerit, secundum legem ipsius patriae vivat. 
737 Lex Baiuvariorum 2, 8a 
738 Kolmer 1980. 322. 
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területére történt behívása főbenjáró cselekménynek számított,739 s nem zárható ki, hogy e 

tényállást is alapul vették az immáron a frank királlyal vazallusi viszonyban álló bajor 

herceg elítélése során.740 A források többször hangsúlyozzák Tasziló hűségesküjének 

megszegését,741 infidelis voltát, e vádat támasztják alá Tasziló frank érdekeket sértő 

külpolitikája, vagyis tárgyalásai az avarokkal - s maga a harisliz is -;742 mindezek a 

hűségeskü megszegésének minősültek, s a frank jog szerint (aminek mint vazallus Tasziló 

is alávettetett) fő- és jószágvesztést vontak maguk után.743 A harisliz - noha nem 

bizonyítható, hogy crimen maiestatisnak számított volna, hiszen minden erre vonatkozó 

jogi testimonium a 801 utáni időkből származik - szintén az infidelitas aktusának fogható 

fel, tehát a bajor herceget mint fraudator fideií ítélte halálra a birodalmi gyűlés.744 

Vizsgálódásunk végén változatlanul homályban maradt, hogy Taszilót valóban 

fraudator fideinek tekinthetjük-e, vagy pedig csak a frank források tendenciózus 

beállításának tudható-e be e negatív jellemzés - világosan megmutatkozott azonban, hogy 

milyen folyamatok vezettek e végeredményhez és e kép kialakulásához. A frank uralkodó 

nagyhatalmi politikájának nem volt feltétlenül szüksége katonai összeütközésre ahhoz, 

hogy miután ellenfeleivel és ellenségeivel leszámolt, a hajdani Merowing-uralom alatt álló 

területen önállóságát immáron egyedüliként megőrző Bajorországot is beolvassza 

birodalmába, elegendőnek mutatkozott ravasz diplomáciai eszközökkel elszigetelni a 

hercegséget, s a maga számára megnyerni a bajorok egy, a majdani perben őt támogató 

csoportját. A perben nem csupán hajdani vétkeit, nevezetesen a 763-ban elkövetett 

harislizt, vagyis a királyi sereg önkényes elhagyását vetették Tasziló szemére, hiszen ez de 

iure nem lett volna elegendő a halálos ítélet kimondásához, hanem súlyos hűtlenséggel -

számos, 757-ben és 781-ben tett hűségesküjének, illetve 787-es vazallusi esküjének 

megszegésével - , s az infidelitas legsúlyosabb megnyilvánulásának számító, az avarokkal 

kötött szövetséggel is vádolták. A halálos ítélet végrehajtása ugyanakkor nem hozta volna 

meg Károly számára a kívánt eredményt, hiszen Tasziló kivégzésével nem annektálhatta 

volna eo ipso Bajorországot; Tasziló - s vele együtt családtagjainak - kolostorba zárása 

739 Vö. Marcianus D. 48,4, 3. Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti 
tradiderit, capite puniri. Lex autem Iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit ... 
eadem lege tenetur et... qui in bellis cessent exercitum ... quive impérium exercitumve Romanum deseruit... 
740 Kolmer 1980. 323. 
741 Annales regni Francorum a. 788 Tassilo fidem suam salvam non haberet... postea fraudulens apparuit; 
Synodus Francofurtensis a. 794 Nr. 28. 3. fraudatorfidei 
743 Annales regni Francorum a. 788; Einhardus, Vita Karoli magni 11; Annales Laureshamenses a. 788; 
Szádeczky-Kardoss 1998.274. sk.; Pohl 1988. 314. sk.; Wolfram 1968.173. 
743 Hagemann 1974.44. 
744 Kolmer 1980. 325. 
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viszont lehetővé tette a frank uralkodónak, hogy szabadon rendelkezzék az immáron 

uratlanná vált hercegséggel. Az Évkönyvek elbeszélései a tényeket, helyesebben a 

következményeket illetően számos ponton megfelelnek a valóságnak, az oksági 

viszonyokat azonban nem egyszer meghamisítják, illetve elkendőzik. 

A jogi helyzet tisztázatlanságát és Károly Bajorország feletti uralmának nem teljes 

legitimitását mutatja a 794-es Frankfurti Zsinaton Taszilótól kivett nyilatkozat, amelyben 

maga és utódai Bajorországra vonatkozó minden igényéről lemond - a továbbiakban a 

források nem tesznek említést Taszilóról, az egyetlen tény, amit róla megtudunk, hogy az 

egykori bajor herceg egy általunk nem ismert esztendő decemberének 11. napján egyszerű 

szerzetesként távozott az élők sorából.745 

III. 2. Arn és a Notitia Arnonis 

A Notitia Arnonis keletkezésének idejének és céljának meghatározásában maga a 

szöveg van segítségünkre, hiszen a lejegyzés idejére a textus igen fontos utalást 

tartalmaz.746 Mielőtt e mondatot behatóbban szemügyre vennénk, érdemes a Notitia 

Arnonis keletkezésével összefüggésben álló forrásokat áttekinteni. Nagy Károly oklevelei 

közül a 168-as számot viselőben királyok és királynők, hercegek és más, istenfélő emberek 

adományairól olvashatunk.747 Ezen, Wolfram által 791 -re datált748 oklevél a hercegi és az 

egyéb emberektől származó adományokon kívül királyi és királynői adományokat is említ, 

amelyekre a Notitia Arnonis nem utal,749 s ezt azért teheti, mivel - Pippin Tasziló gyámja 

lévén - Bajorország szoros kapcsolatba került a frankokkal, s a frank királyok 

visszamenőleg is a püspökség jótevőinek minősültek.750 Ezek alapján ezen oklevél nem 

látszik összefüggésben állani a Notitia Arnonissz&l, annál is inkább, minthogy a Breves 

Notitiae párhuzamos szöveghelye expressis verbis jelzi Pippin és nővére, Hiltrud 

közreműködését.751 Ha tehát a 168-as oklevél kifejezetten a Notitia Arnonisra utalna, úgy 

745 Necrologium Tegernseense 156; Necrologium Weltenburgense 382; Jahn 1991. 550. 
746 Notitia Arnonis 8, 8. Noticiam vero istam ego Arn una cum consensu et licentia domni Karoli piissimi 
regis eodem anno, quo ipse Baioariam regionem ad opus suum recepit, a viris valde senibus et veracibus 
diligentissime exquisivi, a monachis et laicis, et conscribere ad memóriám feci. 
747 MGH Dipl. Karol I. 226. Omnes res episcopatus sui ..., que de datione regum aut reginarum seu ducum 
vei relinquorum deum timencium hominum ... tradite vei delegate sunt ... confirmare per nostram 
auctoritatem deberemus. 
748 Wolfram 1987. 189. 
749 LoSek 1990b 31. 
750 LoSek 1990b 31; Wolfram 1987. 190. 
751 Breves Notitiae 11, 1-2. Iterum ad Iuvavensem sedem. Soror domni Pippini regis nomine Hiltrut, mater 
Thassilonis ducis, concedente eodem anno rege post obitum viri sui Ottilonis ducis in eorum omnium bonam 



106 

igen sajátságos módon az oklevélben felsorolt tényeket az igazolandó dokumentum, vagyis 

a Notitia Arnonis nem tartalmazná.752 Ezen oklevél természetesen párhuzamba állítható 

több, hasonló tartalmú oklevéllel. A 788-ból származó, 162-es számú oklevél szintén 

foglalkozik az aktuális bajorországi eseményekkel,753 s ezt erősíti meg a Traditio 

Frisingensis is,754 amely szerint „anno secundo, quod domnus rex Carolus Baiuariam 

adquisivit ad Tassilonem clericavit",755 valamint „in secundo anno quo translatus est 

Tassilo dux de regno suo".736 Az aquisitio dátumát e források is egyértelműen 788-ra 

teszik, aminek alapján a Notitia „ eodem anno, quo ipse Baioaríam regionem ad opus suum 

recepit"757 közlését teljes bizonyossággal a 788-as esztendőre vonatkoztathatjuk.758 Az 

idézett mondat759 alaposabb elemzése esetén kiderül, hogy az időhatározói bővítmény 

(anno, quo ... recepit) az első állítmány hoz (exquisivi) tartozik, s ennek nem kell 

feltétlenül egyeznie a második állítmány (conscribere ad memóriám feci) által jelöltekkel, 

annál is inkább, mivel a két állítmány különválasztását sugallja az első állítmány után álló, 

azt magyarázó kitétel (a monachis et laicis).160 Ugyanakkor e mondat nem feltétlenül bír 

perdöntő jelentőséggel a Notitia Arnonis datálásában, hiszen Benedictus diakónus mind az 

a viris valde senibus et veracibus diligentissime exquisivi, mind az ad memóriám 

conscribere fordulatokat szó szerint a Libellus Virgiliiböl161 vette át.762 

Lehetséges tehát, hogy a Notitia ArnonisX már 788-ban lejegyezték, azonban egy 

valamivel későbbi idő sem zárható ki; a rotulusi szöveghagyomány763 címként a 790-es 

esztendőt (anno dcc Ixxxx) adja meg, s csak a XV. századi betoldások tették hozzá a 788-

ra utaló bejegyzést (anno dcc Ixxxviii congestum), tehát az általunk ismert legkorábbi, a 

retributionem coram deo et sanctis eius dedit ad Iuvavensem sedem in pago Danubiacensi villám, que dicitur 
Puche, cum manentibus XXXVIIII et cum omni appendicio suo, hoc quidem Meinhardo comité 
nobilissimoque viro affectante in eternam coram deo mercedem suam proque remedio amine sue. Thassilo 
quoque dux una cum matre sua Hiltrude concedente domno Pippino rege dederunt deo et sancto Petro ad 
Iuvavensem sedem pro animabus suis villám nuncupatam Campus cum manentibus XXX et coloniis eorum et 
cum omnibus rebus eorum super Salzaha. 
752 Loäek 1990b 32. 
753 MGH D Karol. I. 219. Quia ducatus Baioarie ex regno nostro Francorum aliquibus temporibus infideliter 
per malignos homines Odilonem et Tassilonem, propinquum nostrum, a nobis subtractus et alienatus fuit, 
quem nunc moderate iusticiarum deo nostro adiuvante adpropriam revocavimus dicionem. 
754 E következő két szöveget Loäek (1990b 32.) alapján idézem. 
755 Traditio Frisingensis Nr. 127a 
756 Traditio Frisingensis Nr. 127b 
757 Notitia Arnonis 8,8. 
758 Loäek 1990b 32. 
759 Notitia Arnonis 8, 8. 
760 Loäek 1990b 33. 
761 Libellus Virgilii.2. (Vö. Wolfram 1974.177. skk.) 
762 Vö. Breves Notitiae 8, 12. Hec omnia Virgilius episcopus a viris valde senibus atque veracibus diligenter 
perquirere studuit posterisque ad memóriám scripta dimisit. 
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XII. századból származó datálás a 790-es évszámot engedi valószínűsíteni.764 Ezek alapján 

összefoglalva megállapítható, hogy 788 végén (eodem anno, quo ipse Baioaríam regionem 

ad opus suum recepit) a Nagy Károly által követelt, és a Salzburg által készségesen 

prezentált, részint régebbi feljegyzésekre támaszkodó és ezekből merítő, részint új 

adalékokat tartalmazó kimutatás valamikor Bajorország frank okkupációja, vagyis 788 és -

amint a szöveghagyományból következtetni lehet - 790 között keletkezett.765 

A Notitia Arnonis szerkezetének áttekintése nem okoz különösebb nehézséget, 

Losek ezt a következőképp vázolja:766 

Praefatio 

A A salzburgi Ecclesia Sancti Petrinek tett adományok (1-6.) 

1. Hercegi adományok (1-5.) 

a Theodo (1.) 

b Theodbert (2.) 

c Hucbert(3.) 

d Odilo (4.) 

f Tasziló (5.) 

2. Nemesek és félszabadok adományai (6,1-25.) 

a Adományok (6,1-21.) 

b Cella Au (6,22-23.) 

c Cella Otting (6,24-25.) 

3. Ecclesiae parochiales (6,26-28.) 

B Nonnberg (7.) 

C cella Maximiliani (8,1-7.) 

Eschatolcollon (8, 8.) 

A későbbi feljegyzéssel, a Breves Notitiaevú szemben tehát a Notitia Arnonis 

szerkezete könnyebben áttekinthető - a hercegi adományok természetesen adódó 

763 A Notitia Arnonis szöveghagyományához összefoglalóan lásd Losek 11. sk.; részletesebben Keinz 1869. 
3. skk. 
764 LoSek 1990b 34. 
765 LoSek 1990b 34. 
766 LoSek 1990b 51. 
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kronológiai rendszere mellett megjelenik ugyan a topográfiai elv is, ám a szerző ezen belül 

is igyekszik az időbeli sorrendiséget megtartani. 
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IV. FEJEZET 

BREVES NOTITIAE 

A 798 és 800 között keletkezett Breves Notitiae több, mint csupán adomány- vagy 

birtokjegyzék - éppen elbeszélő, historikus passzusai miatt (ezek közé tartozik a 

hozzávetőleg 746/7 és 750 között keletkezett,767 a Breves Notitiaebe felvételt nyert, 

Libellus Virgilii) lehetne mint forrást nehezen valamiféle műfaji kategóriába besorolni: e 

sajátos genus mixtum igen jellemző a korai salzburgi történelem forrásaira a Vita 

Hrodbertitöl kezdve egészen az Epistola Theotmariig.16S A mű datálásának meghatározása 

során a 798-as évszámból indulhatunk ki: 798. április 20-án adta át III. Leó pápa (795-

816) Ariinak a palliumot, 769 s így az újonnan megalapított Salzburgi Érsekség vezetőjévé 

tette.770 Salzburg érsekséggé emelésére az utolsó Agilolfing herceg trónfosztása után tíz 

esztendővel, Nagy Károly kívánságára került sor. Az immáron neki alávetett püspökök 

csekély lelkesedéssel fogadták ezen - Nagy Károly által meghozott és a pápa által 

kivitelezett - döntést. Salzburgnak tehát ismételten igazolnia kellett a megszerzett birtokok 

és egyéb adományok eredetét és jogszerűségét, s ennek eredményeként jött létre 798 és 

800 között a Rövid feljegyzések (Breves Notitiae) címet viselő munka. A Breves Notitiae 

lejegyzőjét név szerint nem ismerjük, azt viszont megállapíthatjuk, hogy a Notitia 

Arnonissz&l mutatkozó átfedések ellenére sem szolgált egyik feljegyzés a másik előképéül, 

s így mindkét dokumentum egyedi, máshonnan meg nem ismerhető adatokkal gazdagítja a 

kor gazdasági- és birtokviszonyaira vonatkozó ismereteinket, valamint a Breves Notitiae 

leíró, historiografikus fejezetei a Rupert-legendában foglaltakra vetnek egyéni 

megvilágítást. A birtokjegyzékekből számos következtetés vonható le a korabeli 

Bajorország társadalmi szerkezetére és személyi státuszrendszerére, s éppen e 

körülmények behatóbb tanulmányozását teszi lehetővé a Libellus Virgilii, a Notitia Arnonis 

767 Wolfram 1995b 228. 
768 Wolfram 1979. 24. skk.; Wolfram 1987. 88. sk.; LoSek 1990b 10. 
769 Arn 740/41 táján született egy, a gazdag és befolyásos Fagana-nemzetséggel közeli rokonságban álló 
családból, a Faganák által alapított iseni Szent Zénó-kolostorban nevelkedett, apja, Haholt Bittlbachnál 
alapított templomot. 765-ben Freisingben diakónussá, majd 776-ban ugyanott pappá szentelték, 778-ban 
pedig belépett az elnoni Szent Amandus-kolostorba, ahol Gisalbert apát halála után apáttá választották. 
Ekkortájt szövődött közte és Alcuin között egész életre szóló barátság. Virgil püspök halála után, 785-ben 
feltehetően Nagy Károly tanácsára Tasziló Arnnak juttatta a salzburgi püspöki széket. 798-tól érsekként 
kormányozta egyházmegyéjét egészen 821. január 24-én bekövetkezett haláláig. 
770 Wolfram 1987.208. 
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és a Breves Notitiae keletkezési körülményeinek, occasiójának és szerkezeti felépítésének 

ismerete. 

IV. l . A Salzburgi Érsekség megalapítása 

A 797-es esztendő végén egy tizenkét tagú királyi követség indult útnak Rómába, 

amelynek tagjai között találhattuk Fardulfot, Saint-Denis apátját, Paulinus aquileiai 

pátriárkát és Arn771 salzburgi püspököt, III. Leó pápa pedig 798. április 20-án adta át 

Arnnak a palliumot,772 s így az újonnan megalapított Salzburgi Érsekség vezetőjévé 

tette.773 A küldöttek látogatásának céljai között szerepelt a pápa és a római nemesség 

közötti közvetítés,774 a Szent Pál-kolostor megalapításának775 és a bajorországi érsekség 

létrehozásának előkészítése,776 ami ugyan elsősorban Nagy Károlynak volt szívügye, ám 

csak a pápa közreműködésével nyílhatott rá lehetőség. Ez annál is természetesebbnek 

tűnhetik, mivel a középkor századaiban a késő antik metropolita és a conprovinciales 

kollegialitásának elhalványulásával az érsekek egyre inkább a pápától voltak kénytelenek 

méltóságuk legitimációját megszerezni, s így minden újonnan megválasztott érsek a 

választást követő három hónapon belül köteles volt a pápánál megjelenni, neki hitvallást és 

engedelmességi fogadalmat tenni, s a pápa csak ezek után adta át neki a palliumot - amíg 

ez nem történt meg, sem trónját nem foglalhatta el, sem püspököt nem szentelhetett.777 III. 

771 Ariihoz bővebben lásd Demmelbauer 1950.16. skk. 
772 Annales Iuvavenses maximi a. 798 Karolus XII missos Romám direxit, ubi et tunc Arn archiepiscopus 
factus est.; Annales Iuvavenses maiores a. 798 Domnus Arn episcopus cum magna legatione ad Romám et 
ibidem a Leone papa pallium suscepit et archiepiscopus constituitur. 
773 Wolfram 1987. 208. 
774 Classen 1985. 42. skk.; Hageneder 1983. 55. skk. 
775 Alcuinus ep. 92. Sed qualis mihi esset conlatio cum beato Adriano papa, praedecessore illius, de 
construendo monasterio ad sanctum Paulum nullatenus dimittas suggerere illi, ut volente Deo revertens 
certum mihi responsum habeas referre. 
776 Wavra 1991. 134. 
777 Vő. Responsa Nicolai Papae I. ad Consulta Bulgarorum 73. A quo autem sit patriarcha ordinandus, 
interrogatis. Et idcirco scitote, quia in loco, ubi numquam patriarcha vei archiepiscopus constitutus est, a 
maiori est primitus instituendus, quoniam secundum apostolum minus a maiori benedicitur deinde vero 
accepta licentia et pallii usu ordinat ipse sibi deinceps episcopos, qui successorem suum valeant ordinare. 
Vos tamen sive patriarcham sive archiepiscopum sive episcopum vobis ordinari postuletis, a nemine nunc 
velle congruentius quam a pontifice sedis beati Petri, a quo et episcopatus et apostolatus sumpsit initium, 
hunc ordinari valetis. In quo hic est ordo servandus, ut videlicet a sedis aspostolicae praesule sit vobis 
episcopus consecrandus, qui, si Christi plebs ipso praestante ereseit, archiepiscopatus privilégia per nos 
accipiat et ita demum episcopus sibi constituât, qui ei decendenti successorem eligant. Et propter 
longitudinem itineris non iam hue consecrandus qui electus est veniat, sed hunc episcopi, qui ab obeunte 
archiepiscopo consecrati sunt, simul congregati constituant, sane interim in throno non sedentem et praeter 
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Leó vonakodás nélkül eleget tett Nagy Károly kívánságának, s a Salzburg érsekséggé 

emelését tanúsító okirat kiállítását követően levelet intézett egyrészt a jövőben az érsek alá 

tartozó - Alim sábeni, Atto ffeisingi, Adalwin regensburgi, Waltrich passaui és Sintpert 

neuburg/staffelseei - megyéspüspökökhöz, amelyben érsekük iránti engedelmességi 

kötelességükre figyelmeztette őket,778 másfelől pedig Nagy Károlyhoz, miszerint a Fardulf 

apát által rábízott utasításoknak eleget tett.779 Mindkét levél teljes egyértelműséggel 

tanúsítja, hogy Salzburg érsekséggé, illetve Arn érsekké emelése Nagy Károly döntésének 

volt köszönhető, s hogy a pápa csupán a királyi elhatározás végrehajtójaként játszott 

szerepet.780 Arn mind a 798 előtti, mind pedig az ezt követő években sokszorosan 

kiérdemelte az uralkodó bizalmát, amint ez a III. Leó pápát ért támadások, illetve 

Károlynak a pápa számára nyújtott védelem kapcsán kifejtett ténykedéséből is kitetszik. 

A helyi oligarchák eszközévé süllyedt római egyház Konstantin és Fülöp 

ellenpápák és III. István pápa (768-772) idején mind zavarosabbá váló viszonyait és egyre 

hanyatló tekintélyét I. Adóiján pápa (772-795) sikerrel állította helyre, ám az Adorján 

pápa halála után, már a temetés napján trónra emelt III. Leó bizonytalan helyzete 

hamarosan Nagy Károly udvarában is ismertté vált:781 a választásról szóló dekrétumot, 

Szent Péter síijának kulcsát és Róma város zászlaját az uralkodóhoz eljuttatva a pápa azon 

kéréssel fordult Károlyhoz, hogy bizalmi emberei közül küldjön valakit Rómába, aki a 

rómaiakat az iránta teendő hűségesküre tudná bírni.782 A hozzá közel álló Angilbertet, 

Saint-Requier apátját - aki eleve azt a feladatot kapta, hogy a pápának elvigye az avaroktól 

zsákmányolt kincsekből álló ajándékot - Nagy Károly azzal bízta meg, hogy 

figyelmeztesse a pápát a tisztes életvitel és a kánonok betartásának fontosságára.783 Károly 

aggodalma érthető volt, hiszen a pápai tekintély hanyatlása az általa a korábbiakban 

corpus Christi non consecrantem, priusquam pallium a sede Romana percipiat, sicuti Galliarum omnes et 
Germaniae et aliarum regionum archiepiscopi agere comprobantur. 
778 SUB II. Nr. 2c Et quia deo auspice reperientes virum almificum et scripturis divinis peritissimum et in 
omnibus misericordissimum spiritalibus moris comprobatum, unacum consensu et voluntate praedicti filii 
nostri domni Caroli praecellentissimi magni regis vobis ordinavimus secundum sanctiones patrum 
archiepiscopum, videlicet Arnonem ecclesiae Iuvavensium, que et Petena nuncupatur. (Az ecclesia Petena 
kérdéséhez lásd Karwiese 1993. 228. skk.) 
779 SUB II. Nr. 2b Dum per vestra laboriosa regalia certamina sancta catholica et apostolica Romana 
ecclesia de omnibus bonis dictata exultat, convenit nos in omnibus adimplere vestris legalibus votis. 
Quapropter venientes ad nos per vestram regalem sanctionem prudentissimi atque fidelissimi missi vestri 
unus ex ipsis eximiis missus videlicet praecellentissimus Fardulfus religiosus abbas fidelissimus vester 
familiariter viva voce intonuit nobis, quod vestra a deo protecta regalis excellentia mandasset nobis per 
ipsum, quod Arnoni episcopo pallium tribueremus et in provincia Baiovariorum archiepiscopum 
constitueremus. 
780 Wavra 1991. 135; Demmelbauer 1950. 86. 
781 Schieffer 2001. 16. 
782 Alcuinus, ep. 93; Annales regni Francorum a. 796; Classen 1985. 44. 
783 Alcuinus, ep. 92; Classen 1985.44. sk. 
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kialakított és a jövőben kialakítandó politikai konstelláció és világkép stabilitását 

veszélyeztette, s ennek megfelelően igyekezett az uralkodó mennél naprakészebb 

információkat szerezni a római eseményekről és erőviszonyokról.784 Nagy Károly 

érdeklődését többek között az Arn által Alcuinnak küldött levelekből elégíthette ki - az e 

levelekre írott, Alcuintól származó válaszok maradtak ránk, mivel ezeket maga Arn 

állította össze egységes gyűjteménnyé, tehát az események menetébe nem a szemtanú 

levelei, hanem a címzett válaszai adnak bepillantást.785 

A pallium átvétele utáni időszakból arról értesülünk, hogy Alcuin türelmetlenül 

sürgeti Arn hazatérését és a tőle várt híreket,786 valamint az iránt érdeklődik, hogy a pápa 

hogyan fogadta barátját.787 Alcuin értesült a pápa személye körüli botrányokról, amelyeket 

immáron Arn sem ignorálhatott, azonban igyekezett a pápával kapcsolatos vádakat, az 

adulteriumot és a periuriumot a limine visszautasítani.788 Mindezen előzetes információk 

után nem érhette a frank uralkodó körét váratlanul a 799-es esztendőben április 25-én III. 

Leó ellen megkísérelt merénylet, amelynek következményeként vagy lemondásra akarták 

kényszeríteni, vagy pedig le kívánták tenni.789 Az összeesküvést a korábbi pápa, Adóiján 

köréhez tartozó és annak pontifikátusa idején a frank udvarban is ismert Paschalis és 

Campulus vezette.790 A pápát ellenségei formálisan megfosztották méltóságától791 és 

kolostorba zárták, ahonnan azonban sikerült Spoleto frank hercegének, Winigisnek és 

Stablo szintén frank apátjának, Wirundnak segítségével Spoletóba menekülnie, és a 

szászok földjén, Paderbornban tartózkodó Nagy Károlynál keresett menedéket,792 aki 

védelmet biztosítva számára Ascherich gróffal, Hildebrand kölni és Am salzburgi érsekkel 

valamint népes kísérettel engedte visszatérni Rómába, ahová 799. november 29-én meg is 

érkeztek.793 Am ebben az időben jobban megismerhette a pápát, s nagy valószínűséggel 

magában meg is lehetett győződve arról, hogy III. Leó több, ellene felhozott vádpontban 

bűnös794 - noha a későbbiekben, hivatalosan természetesen a pápa ártatlansága mellett 

foglalt állást.795 

784 Schieffer 2001.107. 
785 Schieffer 2001.108. 
786 Alcuinus, ep. 146; 150; 157. 
787 Alcuinus, ep. 157. 
788 Alcuinus, ep. 159; Classen 1985. 45; Schieffer 2001. 112. 
789 Zimmermann 1968. 27. skk. 
790 Classen 1985. 45; Schieffer 2001. 113. 
791 Zimmermann 1968. 27. skk. 
792 Padberg 1999. 9. skk. 
793 Abel-Simson 1969. II. 163. skk. 
794 Alcuinus, ep. 184. 
795 Schieffer 2001.115. 
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Az alábbiakban érdemesnek tűnik a III. Leó elleni merénylet, a pápa és a király 

között létrejött paderborni találkozás körülményeit, előzményeit és következményeit 

valamivel behatóbban szemügyre venni, hogy ezáltal világosabban lássuk azon 

világtörténeti jelentőségű eseményeket, amelyeknek Ara aktív részese lett. Leó pápává 

választása után azon levelében, amelyben a pápát jámbor életvitelre inti, Károly 

egyértelműen feltáija a király és a pápa feladatait, illetve e feladatok megoszlását: az 

uralkodó kötelessége, hogy Krisztus egyházát a pogányok támadásaitól és pusztításaitól 

fegyverrel megvédelmezze, s a katolikus hitet megerősítse, a pápa hivatása pedig az, hogy 

- akárcsak Mózes - Istenhez emelt kézzel a király fegyveres cselekményeit támogassa, 

hogy ezáltal a Krisztus nevének ellenségei feletti győzelmet számára biztosítsa.796 Nem 

tudhatjuk, hogy az e levélben foglaltak Károly eszméit mintegy programszerű 

általánosságban fejezik-e ki, vagy pedig a hatalom ily módon történő felosztását némiképp 

III. Leónak az uralkodó előtt is jól ismert jellembeli fogyatékosságai is befolyásolták.797 

A 799. áprilisának 25. napján III. Leó ellen megkísérelt merénylet két legfontosabb 

kitervelője és végrehajtója, Paschalis és Campulus nem volt más, mint a pápai 

adminisztráció két főembere: Paschalis - I. Adorján pápa unokaöccse - a primicerius, 

vagyis a pápai bürokrácia vezetőjének, Campulus pedig a sacellarius, vagyis a pénzügyek 

irányítójának tisztségét töltötte be. A merénylők állítólag megvakították a pápát és 

kivágták a nyelvét,798 majd a Monté Celión fekvő Erasmus-kolostorba zárták, s 

trónfosztását akarták előkészíteni, a pápa azonban mintegy isteni csoda folytán 

meggyógyult, és kamarása, Albinus segítségével a Szent Péter-bazilika falai közé 

menekült, ahonnan Winigis herceg és Wirund apát - Károly követei - védelme alatt 

Spoletóba mehetett.799 A pápa csodás gyógyulásáról beszámoló források800 mellett számos 

textus valamivel óvatosabban fogalmaz: Alcuin szerint a merénylők meg akarták vakítani 

és ölni a pápát, tervük azonban - az isteni gondviselésnek köszönhetően - nem járt 
OA 1 

sikerrel; a 800. december 23-án tett tisztítóesküben Leó maga sem úgy nyilatkozott, 

796 Alcuinus, ep. 93. Nostrum est: secundum auxilium divinae pietatis sanctam undique Christi ecclesiam ab 
incursu paganorum et ab infidelium devastatione armis defendere foris, et intus catholicae fidei agnitione 
munire. Vestrum est, sanctissime pater: elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adiuvare militiam, 
quatenus vobis intercedentibus Deo ductore et datore populus christianus super inimicos sui sancti nominis 
ubique semper habeat victoriam, et nomen domini nostri Iesu Christi toto clarificetur in orbe. 
797 Jamut.2002. 258. 
798 Annates regni Francorum a. 799 Romani Leonem papam letania maiore captum excecaverunt ac lingua 
detruncaverunt. 
799 Classen 1985.45. sk.; Padberg 1999.47. skk. 
800 Padberg 1999.48. skk. 
801 Alcuinus, ep. 178. Quod vero nobis vestrae bonitatis in Christo probata voluntas de apostolici pastoris 
mirabili sanitate demandare curavit: decet enim omnem populum christianum in hac dementia divinae 



114 

hogy a tettesek megsebesítették, hanem hogy meg akarták sebesíteni.802 Az egyházfő 

csodálatos gyógyulásáról szóló híradások kétségkívül ártatlanságának bizonyítékául voltak 

hivatottak szolgálni.803 Kérdésként merül fel, hogy a merénylőket milyen cél vezette, hogy 

vajon csupán a Róma városa feletti hatalmat kívánták-e maguk számára biztosítani,804 

illetve hogy - a frank uralkodóval a néhai pápa, I. Adóiján révén személyes kapcsolatban 

álló személyekként - miért merhették kihívni maguk ellen a pápát is védelmezni köteles 

patrícius Romanorum méltóságát is viselő Nagy Károly haragját.805 Jörg Jármit egyedi, a 

forrásokat új szemszögből elemző és igen plauzibilis koncepciója szerint valamilyen 

módon Nagy Károly is részese volt a pápa elleni merényletnek.806 

Paschalis és Campulus a Károllyal szoros barátságban és szövetségben álló Adorján 

pápa bizalmasai voltak, követeiként többször megfordultak a frankok között,807 s a pápa 

vagy azért küldte őket Károlyhoz, mert már eleve élvezték a frank uralkodó bizalmát, vagy 

pedig mert alkalmasnak találta őket arra, hogy elnyerjék azt, tehát I. Adorján halála után 

nagy valószínűséggel Rómában Károly első számú bizalmasai közé tartoztak, amit azon 

tény is alátámasztani látszik, hogy - feltehetően az uralkodó meg akarván akadályozni, 

hogy összefüggésbe hozzák őket a merénylettel - az Annales regni Francorum 799-es 

bejegyzésében808 nevek említése nélkül csak RomaniX engedett feltüntetni.809 Csak 

császárrá koronázását követően (amikor a támadókat halálra ítélték, majd a pápa 

közbenjárására megkegyelmeztek nekik, s büntetésüket száműzetésre változtatták) tesznek 

említést a Frank Birodalmi Évkönyvek név szerint e két férfiúról, társaikat pedig -

ellentétben a hasonló bűncselekményt elkövetők középkorban szokásos, dehonesztáló 

megnevezéseivel - nobileskénX szerepeltetik.810 A pápának segítséget nyújtó Wirund apát 

protectionis gaudere et laudare nomen sanctum Dei nostri, qui numquam deserit sperantes in se, qui impías 
conpescuit manus a pravo voluntatis effectu; volentes caecatis mentibus lumen suum extinguere et se ipsos 
impio consilio proprio privare capite. 
802 Epistolae selectae pontificum Romanorum Carolo magno et Ludowico pio regnantibus scriptae Nr. 6. 
Auditum, fratres carissimi, et divulgatum est per multa loca, qualiter homines mali adversus me 
insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super me gravia crimina. 
803 Jarnut 2002. 259. 
804 Classen 1985. 46. 
805 Jarnut 2002. 260. 
806 Jarnut 2002. 261. skk. 
807 Classen 1985. 45. 
808 Annates regni Francorum a. 799 Romani Leonem papam letanía maiore captum excecaverunt ac lingua 
detruncaverunt. 
809 Jarnut 2002. 261. 
810 Annates regni Francorum a. 801 Post paucos autem dies iussit eos, qui pontificem anno superiore 
deposuerunt, exhiberi; et habita de eis questione secundum legem Romanam ut maiestatis rei capitis 
dampnati sunt. Pro quibus tamen papa pio affectu apud imperatorem intercessit; nam et vita et membrorum 
integritas eis concessa est, ceterum pro facinoris magnitudine exilio deportad sunt. Huius factionis juere 
principes Paschalis nomenclátor et Campulus sacellarius et multi alii Romanae urbis habitatores nobiles, 
qui simul omnes eadem sententia dampnati sunt. 
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és Winigis herceg mint legátusok, a király megbízottai - Winigis pedig mintegy a király 

közép-itáliai helytartójaként - Róma falai alatt tartózkodtak, s a menekülő III. Leót 
SÍI 

Spoletóba kísérték. Az uralkodó képviselői az Urbs közelében táboroztak, s ugyanakkor 

különös módon nem avatkoztak be a pápa ellen Károly és I. Adorján hajdani bizalmasai 

által végrehajtott merényletbe - nem kevésbé sajátos azon momentum, hogy a pápa elleni 

támadás idején Spoleto hercege seregével együtt épp Róma alatt táborozott, ami aligha 

lehetett a véletlenek furcsa összjátéka;812 a Vita Leonis nem véletlenül próbálta a 

történéseket úgy beállítani, hogy a herceg csak a merénylet és a zavargások hírére sietett 

Rómába,813 a De Karolo rege et Leone papa című eposz azon verziót beszéli el, miszerint a 

pápa maga menekült volna Spoletóba, ahol a herceg tiszteletteljes fogadtatásban 

részesítette.814 

A merénylők utóbb nem csupán Paderbornban, hanem még két alkalommal 

Rómában is előadhatták vádjaikat a pápa ellen, s csak elítélésük után szűntek meg e 

vádakat hangoztatni, holott az uralkodónak lehetősége lett volna őket már korábban is 

elnémítani; továbbá noha a császárkoronázást követően crimen maiestatis vádjával halálra 

ítélték őket, az ítéletet éppen a pápa kérésére változtatták exiliumra,*15 amit frank földön 

töltöttek el, majd III. Leó halála után, 816-ban visszatérhettek Rómába. Azon tény, hogy 

Nagy Károly nem lépett fel határozottabban a pápa ellenfeleivel szemben, valószínűsíteni 

engedi, hogy valamilyen módon maga is involválódott a merényletbe: feltehetően azt 

érzékeltette Paschalisszal és Campulusszal, hogy egyetért tervükkel, valamint tudatta 

velük, hogy frank részről annak végrehajtásában nem fogják őket megakadályozni, 

Winigist és Wirundot pedig csak akkor utasította beavatkozásra, amikor azok már 

egyértelműen a pápa megmentőinek szerepében jelenhettek meg, s így rendkívül erős 

függőségbe hozták III. Leót a frank királytól. Nagy Károly eljárása tehát a tőle már a 

langobárd önállóság és a Bajor Hercegség felszámolása során megszokott képet mutatta, 

nevezetesen hogy a helyi hatalmi viszályokat kihasználva, az egyes pártokat egymás ellen 

kijátszva, illetve ezek valamelyikével szövetkezve gátlástalanul érvényesítette saját uralmi 

igényeit.817 Továbbá ha a támadók tisztában voltak azzal, hogy Nagy Károlynak a jövőben 

811 Annales regni Francorum a. 799 Qui in custodia missus noctu per murum evasit et ad legatos domni 
regis, qui tunc apud basilicam sancti Petri erant, Wirundum scilicet abbatem et Winigisum Spolitinum 
ducem, veniens Spoletium deductusAbel-Simson 1969. II. 171. 
812 Jarnut 2002. 262. 
813 Vita Leonis 15; vö. Annales qui dicuntur Einhardi a. 799 
814 De Karolo rege et Leone papa 372. skk. 
815 Annales regni Francorum a. 801 
816 Vita Stephani III. 2. 
817 Jarnut 2002. 263. 
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még tervei lehetnek a megalázott, bírói hatalmának teljességgel alárendelt és hálára 

kötelezett pápával, könnyen magyarázatot kapunk azon kérdésre is,818 hogy végül miért 

nem vakították meg, s fosztották meg nyelvétől a porban fekvő III. Leót - illetve hajtották 

végre rajta csupán színlegesen e megcsonkításokat - , valamint hogy milyen okból nem 

tették le a pontifexet, s nem választottak új pápát: Károly semmi hasznát nem vette volna 

egy trónjától megfosztott, esetlegesen halott pápának; élő és mindenestül az ő hatalmának 

kiszolgáltatott főpapra volt szüksége, aki utasításait végrehajtja, és elhatározásának 
fi 10 

megfelelően cselekszik. 

Általánosan elfogadott tény - Peter Classen is ebből indult ki - , hogy Paderbomban 

a pápa és a király több hónapot töltöttek el együtt, s hosszasan tárgyaltak a keresztény világ 

sorsáról.820 Megfontolást érdemel ugyanakkor, hogy Winigis aligha kísérhette Leó pápát 

Paderbomba Károly engedélye nélkül, s a Spoleto és Aachen közötti ezernyolcszáz 

kilométeres távolságot, valamint a gyorsfutárok sebességét tekintetbe véve ezen engedélyt 

az uralkodó legkorábban 799 május végén adhatta meg, vagyis a pápa június végén 

indulhatott el Spoletóból; így a Spoletótól ezerhétszázötven kilométerre fekvő Paderbomba 

- a népes kíséret haladási sebessége nem lehetett több napi húsz kilométernél - nagy 

valószínűséggel szeptember közepén érkezhetett meg.821 Ezen idő alatt a római lázadók 

követei is tájékoztathatták Károlyt a pápa elleni vádakról, s Leó hívein bizonytalanság lett 

úrrá, hogy az uralkodó lemondásra kényszeríti-e a pápát,822 a király azonban saját céljai 

számára hasznosabbnak vélhette a pontifexet meghagyni hivatalában, s ennek megfelelően 

a legnagyobb tiszteletadással fogadni.823 Minthogy Leó 799. november 29-én érkezett 

vissza Rómába, Paderbomból szeptember közepe táján már el is kellett indulnia, így igen 

valószínű, hogy - amint ezt az Annales qui dicuntur Einhardi is megemlíti - csak néhány, 

talán mindössze három-négy napot tartózkodhatott Paderbomban,824 vagyis a király és 

pápa közötti több hónapos tárgyalásról alkotott koncepció nem állja meg a helyét.825 

Expressis verbis egyetlen forrás sem számol be arról, hogy III. Leó és Károly a 

császárság létrehozásáról tárgyalt volna, azonban számos érv szól amellett, hogy e 

tárgyban egyeztetések zajlottak köztük: a császári méltóságot a nyugati világ 

betöltetlennek tekintette, hiszen a basileus trónján ülő Iréné császárnőt nem csupán neme, 

8,8 Classen 1985. 46; Padberg 1999. 53. 
819 Jamut 2002. 264. 
820 Classen 1985.47. sk.; Abel-Simson 1969. II. 179. skk. 
821 Jamut 2002. 265. 
822 Alcuinus, ep. 179. 
823 Annales regni Francorum a. 799 
824 Annales qui dicuntur Einhardi a. 799 
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hanem fia megvakításának bűne miatt sem fogadták el legitim uralkodónak,826 a pápa 

bizonytalan jogi helyzetét is csak a megfelelő bíró által lefolytatandó eljárás oldhatta 
R77 

meg, Károly uralkodói propagandája egyre inkább az új Konstantin képét igyekezett 
AAQ 

kortársaiba sulykolni, s koronázására megérkezett a jeruzsálemi pátriárka küldötte is, aki 

a szent helyek feletti uralmat jelképesen átadta az uralkodónak829 - mindezek alapján Jörg 

Jarnut gondolatmenetét követve jó eséllyel valószínűsíthetjük, hogy a paderbomi 

tárgyalások hosszabban érinthették a császárság kérdéskörét is.830 

Amilyen tiszteletadással Károly Leót fogadta, ugyanolyan ceremóniák közepette 

engedte Rómába hazatérni, ám a Rómába megérkező pápát változatlanul nyomás alatt 

igyekezett tartani, ezért útjának kísérői, Hildebrand kölni és Arn salzburgi érseket 

vizsgálóbizottság alakításával bízta meg,831 amely előtt Paschalis és Campulus hosszan 

előadhatták a pápa elleni vádjaikat - a Vita Leonis szerint semmi meggyőzőt nem tudtak a 

pápa terhére felhozni,832 valószínűbb azonban, hogy a megbízottak nem lettek feljogosítva 

az eljárás jogerős lezárására.833 A frank király azonban - holott ez határozott tervei között 

szerepelt834 - 799-ben mégsem ment Itáliába, hogy ott császárrá koronáztassa magát; 

utazásának elhalasztását feltehetően az avarok elleni küzdelemben elesett Gerold bajor 

praefectus 799. szeptember l-jén bekövetkezett halála835 és Erich friauli őrgróf 

megölése836 kapcsán beállott politikai zavar indokolta.837 (Számos jel utal arra, hogy 

Károly a koronázást eredetileg 799-re tervezhette, hiszen erre az esztendőre olyan 

események koncentrálódtak, amelyek a királyok fölé emelő méltóságot mind politikai, 

mind pedig szakrális szempontból legitimálni voltak hivatottak.838) Hamarosan, 799 

végére, illetve 800 elejére sikerült a viszonyokat oly mértékben konszolidálni - amint erről 

825 Jarnut 2002. 266. 
826 Annales Laureshamenses a. 801; Alcuinus, ep. 174; Classen 1985. 60. 
827 Ehhez lásd Hageneder 1983. 55. skk. 
828 Jarnut 2002. 267; Fichtenau 1953. 259. skk. 
829 Annales regni Francorum a. 800 Rex absolutum Hierosolimitanum monachum reverti fecit, mittens cum 
eo Zachariam presbiterum de palatio suo, qui donaria eius per illa sancta loca deferret. 
830 Jarnut 2002. 268. 
831 Alcuinus, ep. 186; Classen 1985. 48. 
832 Vita Leonis III. 20. 
833 Jarnut 2002. 269. 
834 Vö. Alcuinus, ep. 174; 177; 178; 181. 
835 Annales qui dicuntur Einhardi a. 799; Annales regni Francorum a. 799; Einhardus, Vita Karoli magni 13. 
Bővebben lásd Szádeczky-Kardoss 1998. 298. skk. 
836 Annales qui dicuntur Einhardi a. 799; Annales regni Francorum a. 799; Einhardus, Vita Karoli magni 13; 
Szádeczky-Kardoss 1998.300. sk. 
837 Jarnut 2002. 270. 
838 Vö. Annales regni Francorum a. 799 Eodem anno monachus quidam de Hierosolimis veniens 
benedictionem et reliquias de sepulchro Domini, quos patriarcha Hierosolimitanus domno regi miserai, 
detulit. 
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Arn be is számolt uralkodójának - , hogy immáron nyugodtan megkezdhették Nagy Károly 

római látogatásának előkészítését.839 Arn Károly kíséretének tagjaként 800 novemberének 

végén visszatért Rómába, azonban mivel III. Leó a vizsgálat során nem tudta ártatlanságát 

meggyőzően bizonyítani, megszakították az eljárást s 800. december 23-án III. Leó 

ünnepélyes tisztítóesküt kényszerült tenni.840 A tisztítóeskü nagy valószínűséggel nem 

jelentett mindegyik fél számára tökéletesen kielégítő megoldást, ami annál is 

valószínűbbnek tűnik, mivel az eskü szövegéről két különböző változat maradt fenn: az 

első szerint a pápának tudomása sem volt azon bűnökről, amelyekkel megrágalmazták,841 a 

másik szerint pedig eskütételének szabad voltát hangsúlyozva Istent hívta tanúul ahhoz, 

hogy az ellene felhozott vétkeket sem maga nem követte el, sem pedig azokra parancsot 

nem adott.842 A hosszabb esküszöveget tartalmazza egy saint-amand-i kézirat, tehát 

valószínű, hogy ezen textust még Arn hozta magával Rómából - talán azért, mert 

megfogalmazásában maga is részt vett, illetve ezt tartotta hitelesnek.843 

Arn érsek és püspökei viszonyához visszatérve: a bajor megyéspüspökök Salzburg 

érsekséggé és Arn érsekké tételével szembeni ellenérzését és nyílt ellenállását mutatja, 

hogy a 799-ben vagy 800-ban tartott Reisbachi Zsinat jegyzőkönyvében nem a rangja 

szerinti első helyen, hanem a felszentelés anciennitásának - már I. Szent Gergely pápa 

(590-604) idején meghatározott - sorrendisége844 szerint Alim sábeni püspök után jelent 

meg.845 Két esztendővel az érsekség létrehozása után a pápa ismételten kénytelen volt 

figyelmeztetni a bajor püspököket a metropólia jogrendje diktálta kötelezettségeikre, 

nevezetesen hogy eljárásukat az érsekkel kell összehangolniuk, s hogy jogvitáikat az érsek, 

nem pedig a világi bíráskodás fórumai elé kell vinniük.846 A Salzburgi Érsekség határainak 

meglehetősen képlékeny voltát mutatják az ebben bekövetkező változások: a 798-ban 

Salzburg alá rendelt Neuburg/Staffelseei Püspökség a bajor egyház ellenkezése nélkül 

áttelepülhetett Augsburgba, s ezzel átkerült a Mainzi Érsekség kötelékébe; a Sábeni 

Püspökség pedig, ami egykor Aquileia alá tartozott, 798 után a Salzburgi Érsekség 

joghatósága alatt maradt.847 A Salzburgi Érsekség létrehozásával befejeződött a 

bajorországi egyházszervezés munkája, s a bajor egyházmegyék a frank birodalmi 

839 Schieffer 2001. 117. 
840 Annales regni Francorum a. 800; Kerner 1977/78. 131. skk. 
841 Vita Leonis 22. 
842 Concilium Romanum a. 800 
843 Schieffer 2001.119. 
844 Vö. Martin 1938.158. skk. 
845 Notitia concilii Rispacensis - vö. Wolfram 1987. 208. 
846 SUBII. Nr. 2d; Wolfram 1987. 208; Demmelbauer 1950.95. 
847 Wolfram 1987. 213. skk. 
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egyházba integrálódtak; Nagy Károly nem eszközölt személyi változásokat a püspökségek 

élén, viszont a 788-ban Bajorország élére állított gróf világi hatalma mellett az egyházi-

spirituális hatalmat is központosította, nevezetesen a salzburgi érsek kezében, a zsinati 

rendszert pedig annyiban módosította, hogy a birodalmi zsinatok határozatait az egész 

birodalmi egyházra nézvést kötelező jogerővel ruházta fel.848 

Salzburg érsekséggé tétele tökéletes összhangot mutat Nagy Károly egyházszervező 

munkásságával, amelynek egyik sarkalatos pontja a birodalmi egyházon belül a 

püspökségek felett joghatósággal rendelkező érsekségek rendszerének létrehozása volt, 

amint ez először a 779-es Capitulare Haristallensébői kiderül.849 Még ugyanabban az 

esztendőben az uralkodó ösztönzésére Reims és Mainz, hamarosan pedig Bourges, Köln, 

Salzburg és Trier püspöke megkapta I. Adorján pápától a palliumot, s így 814-ben, a 

császár halálának évében Einhard a Frank Birodalomban - Itália területén kívül - tizenhat 

érsekséget sorolhatott fel.850 Nagy Károlyt elsősorban nem Salzburg politikai fontossága 

indította arra, hogy ott határozza meg Bajorország egyházi központját, hiszen politikailag 

Regensburg, az egykori hercegi székhely jóval nagyobb jelentőséggel bírt;851 Salzburg 

gazdasági valenciája mellett természetesen a még Nagy Károly hatására Tasziló által 785-

ben püspökké tett, s Alcuinnal szoros, gyakori levélváltásukkal dokumentált barátságban 

álló Am személye nagyban hozzájárulhatott a frank uralkodó döntésének ilyetén 

alakulásához, aki a többi bajor püspöknél összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben 

élvezte Nagy Károly bizalmát, amit Arnnak a 800-as császárrá koronázás előzményei 

körüli szerepvállalása még inkább megerősített.853 Tekintettel arra, hogy az érsekség 

létrehozásával Salzburgnak alávetett bajor püspökségek - Passau, Freising, Regensburg, 

Sáben/Brixen854 (és Neuburg/Staffelsee) - nem értettek egyet Am érsekké szentelésével és 

székhelye érsekséggé tételével,855 Salzburg megkísérelte az új metropolita vitatott 

primátusát alátámasztani.856 Ennek során elsődlegesen a Rupert-hagyományra és az 

848 Wavra 1991. 137. 
849 Capitulare Haristallense 1. De metropolitans, ut suffranagii episcopi eis secundum cánones subiecti sint, 
et ea quae erga ministerium illorum emendando cognoscunt, libenti animo emendent atque corrigant. 
850 Einhard, Vita Karoli magni 33. Nomina metropoleorum, ad quas eadem eleimosina sive largitio facienda 
est, haec sunt: Roma, Ravenna, Mediolanum, Forum Iulii, Gradus, Colonia, Mogontiacus, Iuvavum quae et 
Salzburc, Treveri, Senones, Vesontio, Lugdunum, Ratumagus, Remi, Arelas, Vienna, Darantasia, 
Ebrodunum, Burdigala, Turones, Bituriges. 
851 Demmelbauer 1950. 93. 
852 Ehhez bővebben lásd Demmelbauer 1950. 57. skk. 
853 Wavra 1991.138; Demmelbauer 1950. 84. 
854 Dopsch 1983a 986. 
855 Demmelbauer 1950.94. sk. 
856 Wolfram 1979. 25. 
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immáron nem csak a hercegi adományokkal kiegészített birtokfeljegyzésre támaszkodtak: 

ebben áll a Breves Notitiae legjelentősebb különbsége a Notitia Arnonisboz képest.857 

IV. 2. Arn és a Breves Notitiae 

IV. 2. l.A datálás problematikája 

A Breves Notitiae Arnt három alkalommal is érsekként említi, azonban érdemesnek 

tűnik az archiepiscopus-hélyeket behatóbban szemügyre venni. Az első szöveghely858 

esetében már Wilhelm Levison is felhívta a figyelmet, hogy feltehetően egy korai glossa 

marginalisszal van dolgunk.859 Az archiepiscopus megnevezés teljességgel jogos Arn 798 

utáni ténykedéseire vonatkoztatva, azonban a notum sit, quod fordulat későbbi betoldásnak 

tűnik, amit a pars kifejezés a Breves Notitiaeben egyedül itt előforduló pluralisa is 
n/A 

megerősíteni látszik - ezek alapján valószínű, hogy e mondat mindenestül későbbi 

interpolációként került a szövegbe. A második szöveghely861 kapcsán feltételezhetjük, 

hogy nem későbbi betoldással van dolgunk, ugyanis nem volna logikusan 

megmagyarázható, hogy a másoló miért éppen ebben az esetben kívánta volna Arn érseki 

méltóságát hangsúlyozni, a többiben viszont csupán püspökként említette volna.862 A 

harmadik locus eredetiségében nincsen okunk kételkedni, és a Breves Notitiae 

tizennegyedik fejezetétől kezdve megfigyelhető, a topográfiai csoportosításon belüli 

kronológiai elrendezés alapján megállapítható, hogy az idézett és az azt követő 

paragrafusokban864 említett adományokat Arn mint érsek kapta, mégpedig 798 után.865 A 

Breves Notitiae számos alkalommal említi Arnt mint püspököt,866 érsekként megbízhatóan 

857 LoSek 1990b 34. 
858 Breves Notitiae 14, 33. Notum sit, quod Arn archiepiscopus conquisivit II partes de Tusinperch a 
Gotberto. 
859 Levison 1903. 216; Losek 1990b 35. 
860 Egyebütt (Breves Notitiae 14,19. 29.) a portiones pluralisszal találkozhatni. 
861 Breves Notitiae 14, 54. Isti Romani de Fischaha voluerunt illám silvam iuxta Fischaha habere in proprio, 
sed Arn archiepiscopus per ipsos pagenses viros nobiles attestantes duobus vicibus conquisivit sancto Petro 
ad Salzburg. 
862 LoSek 1990b 36. 
863 Breves Notitiae 15,4. Arn archyepiscopus concambiavit ad Pachmann unum territórium et silvam a tribus 
fratribus, id est Reimbotone, Kozbotone et Putulungo, et dedit eis, quod juit sancti Petri de dato Eginolui in 
Lambach. 
864 Breves Notitiae 15,4-7. 
865 LoSek 1990b 36. 
866 Breves Notitiae 14,40; 16, 3; 18, 8; 19,3.4; 23, 1.3.5; 24, 2. 
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két helyen találkozhatni vele,867 az egyik szöveghely egyértelműen 798 utánra, a másik 

pedig a 798 körüli időre utal; mindebből a következő két - egymásnak ellentmondó -

következtetést vonhatjuk le. Egyfelől feltételezhetnénk, hogy 798 után - s ha a Breves 

Notitiae keletkezési idejét 798 utánra és 816 előttre tesszük, ez tizennyolc évet jelent -

olyan kevés jogügyletet foganatosítottak, hogy a forrás Arnt legfeljebb két helyen 

nevezhette meg mint érseket. Másfelől kiindulhatnánk abból is, hogy a Breves Notitiae oly 

röviddel 798, vagyis Salzburg érsekséggé válása után került lejegyzésre, hogy csak a 

közvetlenül 798 után végbement ügyletek nyerhettek felvételt a szövegbe, vagyis az 

ajándékozások, cserék és adásvételek túlnyomó része 798 előtt jött létre.868 

Herbert Haupt a Breves Notitiae későbbi - bizonyos pontokon egészen a IX. század 

közepére tehető - datálása mellett foglalt állást, érvelését főképp nyelvi és stiláris alapokra 

helyezve. A forráson belül megkülönböztetett egy Breves Notitiae I. (hozzávetőlegesen 1 -

14. fejezet) és egy Breves Notitiae II. (15-24. fejezet) textust, a Breves Notitiae I. 

keletkezését 798 utánra vélelmezte, tekintettel arra, hogy azon fejezetek Arnt érsekként 

említik869 - ugyanakkor ezt csak két szöveghelyen tudta kimutatni,870 amelyek közül az 

első bizonyosan későbbi betoldás eredménye.871 Nyelvi érvként hozta fel a fornax 

substantivum használatát, nevezetesen hogy míg az első rész többször a fornacium loca 

fordulattal él,872 addig a későbbiekben a fornacium I megfogalmazás873 található,874 ám 

ezen okfejtést Fritz Losek számos, igen találó érvvel cáfolta meg. Egyrészt felette 

problematikus csupán egyetlen szöveghely alapján nyelvfejlődési tendenciákra 

következtetni; másrészt a fornacium I szerkezetben nem feltétlenül kell singularis 

nominativust látnunk, a genitivus partitivuskénti használat éppúgy elképzelhető; 

harmadrészt ha a fornacium mégis singularis nominativus volna, úgy ez egyértelműen 

beleillenék a középlatin nyelvfejlődésnek a bonyolultabb harmadikról az egyszerűbb 

második declinatio felé hajló tendenciájába; negyedrészt a fornax és a fornacis locus között 

jelentésbeli különbségek is felfedezhetőek; ötödrészt pedig nehezen magyarázható, hogy 

miért állna a klasszikus latinitástól távolabbi fornacium alak a későbbi, tehát a Karoling-

kor nyelvi emendatiója után lejegyzett részben.875 (Ugyanez áll Hauptnak a fluvius szó 

867 Breves Notitiae 14, 54; 15,4-7. 
868 LoSek 1990b 37. 
869 Haupt 1975. 35. 
870 Breves Notitiae 14, 33. 54. 
871 LoSek 1990b 38. 
872 Breves Notitiae 2,5; 4,5; 9,6. 
873 Breves Notitiae 14, 50. 
874 Haupt 1975.47. 
875 LoSek 1990b 38.sk. 
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kapcsán kifejtett argumentációjára.876) Kétségbevonhatatlan tény, hogy a Breves Notitiae 

második része a némiképpen sematikus „Dávid presbiter vir nobilis ad Salzpurch totum 

dedit, quod habuit ad Chirihheim "877 minta szerint alakul,878 ám az ott megmutatkozó - az 

első, erősebben elbeszélő hangvételű részhez képest valóban jelentős - stiláris változások 

oka elsősorban a tartalmi különbségekben keresendő.879 

Ezen érveket, amelyek alapján a Breves Notitiae keletkezési időpontjául a 798-as 

évet vélelmezzük, vagy pedig egy, kevéssel későbbi esztendőt fogadunk el, erősítik a 

(michael-)beuerni templom feletti vita körülményei.880 Az említett Ludowicus rex minden 

bizonnyal Jámbor Lajos lehetett, a vitát pedig Nagy Károly király idején, legkésőbb 799 

augusztus vége előtt fejezhették be, ugyanis ugyanezen év szeptember l-jén halt meg az 

említett Gerold881 - vagyis a Breves Notitiae tizenharmadik fejezetében foglaltak 

legkésőbb 799-ben megtörtént eseményekről szólnak.882 A röviddel 798 utáni datálást 

támasztja alá a Nagy Károly által Salzburgnak biztosított immunitás ténye, ami 

indokolhatta a birtokviszonyok tisztázását; s noha Nagy Károly ezen oklevele elveszett, az 

ebben foglaltakra Jámbor Lajos 816. február 5-én kelt és Német Lajos 837-ből származó 

megerősítő okleveleiből következtethetünk.883 Heinrich Wanderwitz ezek alapján 798 és 

814 közé teszi a Breves Notitiae keletkezését,884 azonban ezt az intervallumot szűkíthetjük 

azáltal, ha - amint ezt a történelmi körülmények figyelembevétele is indokolja -

feltételezzük, hogy a Salzburgnak adott immunitás összefügg, s ezért időben is nagyjából 
OOC 

egybeesik Salzburg érsekséggé tételével. Megállapítható, hogy az általa adományozott 

immunitásokat Nagy Károly túlnyomórészt 787 és 800 között adta ki.886 Ezek alapján a 

Salzburgnak adományozott immunitás terminus post quemjeként 798-at, terminus ante 

876 LoSek 1990b 39. 
877 Breves Notitiae 16, 1. 
878 Haupt 1975.46. 
879 LoSek 1990b 39. Ugyankkor számos esetben találkozhatni az említett sémától eltérő megfogalmazásokkal 
is: Breves Notitiae 18, 5. Confirmatio terminum facta est de traditione ipsa, quam Wenilo venator quesivit, 
sedper veraces viros inventum est et signa facta sunt. \ Breves Notitiae 18, 8. Noticia, qualiterArn episcopus 
conquisivit traditiones Eginolfi a Williheimo fxlio eins sive Etich comitis ab Atan, id est ecclesiam sancti 
Iohannis cum rebus suis et Chyemberch ad Tagahartingen. 
880 Breves Notitiae 13, 13. Illa de ecclesia ad Puron placitum est habitum coram Ludowico rege. ... Rursum 
placitum est habitum de ipsa ecclesia Arnonis et Wenilonis coram Richolfo et Geroldo legatis domni Karoli 
regis. 
881 Wolfram 1987.190. 
882 LoSek 1990b 40. 
883 SUB II. Nr. 5. 
884 Wanderwitz 1983. 58. 
885 LoSek 1990b 41. 
886 Ehhez lásd Semmler 1959. 1-33. 
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quemjeként pedig 800-at határozhatjuk meg, tehát ismét a 798 és 800 közötti időszakot 

adhatjuk meg a Breves Notitiae keletkezési koraként.887 

Fritz Losek felosztását követve a Breves Notitiae szerkezeti felépítése - amely 

mind a tartalmi, mind pedig a nyelvi és stiláris szempontokat felöleli - a következőképpen 

vázolható:888 

Praefatio 

1-13,13. 

A Theodo és Rupert (1-3, 7.) 

a A Rupert-legenda és az első adományok (1-2,11.) 

b Libellus Virgilii 1/1. (3,1-3,7.) 

B Rupert és Theodbert (3,8-5,5.) 

a Libellus Virgilii 1/ 2. (3, 8-3,16.) 

b Nonnberg (4.) 

c Szent Péter-kolostor (5.) 

C Hucbert (6-7,4.) 

a Adományok (6.) 

b Betoldás: vadászati jog és erdőhasználat (7,1-7,2.) 

c Adományok (7, 3-7,4.) 

D Odilo és Virgil (7, 5-10, 5.) 

a A hatalmi viszonyok és az első adományok (7, 5-7, 7.) 

b Libellus Virgilii II. (8,1-8,15.) 

c Odilo adományai Szent Miksa kolostorának (9.) 

d A nemesek adományai Szent Miksa kolostorának (10.) 

E Virgil (és Tasziló) (11-13,13.) 

a A hatalmi viszonyok és az első adományok (11, l - l 1, 3a) 

b Betoldás: pótlások az adományokhoz (11, 3b-12, 3.) 

c Libellus Virgilii III. (13,1-13, 7.) 

d Adományok Ottingnak (13, 8-13,13.) 

Nemesek és közrendűek adományai Salzburgnak (14, 1-24,4.) 

Az első részben (1-13.) a kronológiai, a második részben (14-24.) a topográfiai 

rendezőelv dominál, azonban ezen alapelvek alkalmazása nem következetes. Az első 

részben általában az egyházi és a világi oldal főszereplői párban jelennek meg, tehát a 

887 LoSek 1990b 42. 
888 LoSek 1990b 43. 
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salzburgi püspökök Ruperttől Virgilig889 és a bajor hercegek Theodótól III. Taszilóig; 

Hucberttől kezdve a passzusok végén, a hercegi adományok után a nemesek adományai 

következnek.890 

IV. 2. 2. A Breves Notitiae és a Notitia Arnonis viszonya 

t 

Érdemes némi figyelmet szentelni a Breves Notitiae és a korábbi salzburgi textusok 

viszonyának, különös tekintettel a Gesta Hrodbertixe és a Notitia Arnonisxa. A Breves 

Notitiae szövegére jelentős hatást gyakorolt a Rupert életéről szóló hagiografikus mű, 

ellentétben a Notitia Arnonis textusával, amelyben Rupert nem annyira szentként, 

hitvallóként, illetve püspökként jelenik meg, hanem sokkal inkább domnus 

Hrodbertuskéi).t,S91 akinek ténykedésére, illetve az erről készült okiratokra a feljegyzés 

írója biztonsággal támaszkodhat.892 A Notitia Arnonis és a Breves Notitiae ezen 

különbségét érthetővé teszi, hogy a Notitia Arnonisbzxx Arn püspök, illetve Benedictus 

diakónus nem a salzburgi primátus legitimációját tartotta szem előtt, ami utóbb, a Breves 

Notitiaeben elsődleges fontosságot nyert, s amit a ruperti hagyomány felelevenítése 

nagyban elősegíthetett.893 Eltérések mutatkoznak Rupert működésének ábrázolása során 

abban is, hogy a Breves Notitiae a szent apostoli funkcióját hangsúlyozza: a Gesta 

Hrodberti negyedik fejezete szerint a szent elsősorban a keresztény hit megújításán 

munkálkodott,894 a Breves Notitiae állítása szerint Rupert keresztelte meg Theodo herceget 
• OQC 

előkelőivel együtt, a Conversio Bagoariorum et Carantanorum első fejezete e térítést az 

egyszerű népre is kiterjesztette.896 A Breves Notitiae nyomatékkal említi Rupert egész 

Bajorországra és annak népeire kiterjedő működését897 - félreérthetetlenül a salzburgi 

889 Arnt e szövegrész (Breves Notitiae 1-13.) az episcopus nélkül említi. 
890 LoSek 1990b 44. 
891 Schmitt 1983. 100. 
892 Wolfram 1982. 18. 
893 LoSek 1990b 26. 
894 Gesta Hrodberti 4. Quem vir Domini mox coepit de Christiana conversatione ammonere et de fide 
catholica inbuere ipsumque vero et multos alios illius gentis nobiles viros ad veram Christifidem convertit et 
in sacra corroboravit religione. 
895 Breves Notitiae 1,1. Primo igitur Theodo dux Baioariorum dei omnipotentis gratia instigante et beato 
Rudberto episcopo predicante de paganitate ad christianitatem conversus et ab eodem episcopo baptizatus 
est cum proceribus suis Baioariis. 
896 Conversio 1. Quem vir Domini cepit de Christiana conversatione ammonere et de fide catholica imbuere; 
ipsumque non multo post et multos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram Christifidem 
convertit sacroque baptismate regeneravit et in sancta corroboravit religione. 
897 Breves Notitiae 1, 2. Item Theodo dux dedit eipotestatem circuire regionem Bawariorum et eligere sibi 
locum ad episcopii sedem et ecclesias construendas et ipsos populos ad servicium dei erudiendos cum 
adiutorio dei et sui ipsius supplemento. 
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primátust alátámasztani szándékozó tendencia - , ám természetesen hallgat a Gesta 

Hrodbertíbzn említett lorchi,898 és a Conversióban leírt, Pannónia határáig teijedő 

utazásáról.899 A Seekirchen am Wallerseére vonatkozó adatot már mind a Gesta Hrodberti, 

mind a Conversio,900 mind pedig a Breves Notitiae tartalmazza.901 A Gesta Hrodberti - és 

a Conversio - szerint Rupert Salzburgba érvén ott régi, még a római korból származó, ám 

immáron romos építményeket talált,902 s a Theodo hercegtől kért engedélyt megkapván 

építkezni kezdett.903 Ezzel szemben a Breves Notitiae szerint Rupert a herceg 

hozzájárulásával jött Salzburgba, ott régi épületeket talált, felépített egy templomot, 

berendezte püspöki székhelyét, s csak ezek után jelent meg Theodo herceg, aki székhelyül 

nekiadta e helyet, s egyéb adományokat tett.904 

Mindezekből világosan kitűnik, hogy a Breves Notitiae ábrázolásában Salzburg 

jelentősebb szerepet játszik, valamint Rupert kötődése jóval szorosabb a városhoz, mint 

akár a Gesta Hrodberti, akár a Conversio elbeszélésében: a Rupert által Salzburg előtt 

felkeresett helyek közül egyedül Seekirchenről esik szó, tekintettel arra, hogy Salzburg ott 

- ellentétben Lorch városával, amelyről a Breves Notitiae hallgat - birtokokkal 

rendelkezett; Rupert önállóan cselekedett Salzburgban, Theodo csak utóbb adta 

ténykedésének eredményéhez hozzájárulását, ami a salzburgi püspökök aktivitását és 

898 Gesta Hrodberti 5. Tunc supradictus vir Domini, accepta licentia, per alveum Danubii navigando iter 
arripuit, sicque tandem perveniens ad Lavoriacensem civitatem, praedicando verbum doctrinae vitae 
multosque infirmos variis languoribus oppressos orando per virtutem Domini sanavit. 
899 Conversio 1. Tunc supradictus vir Domini accepta licentia per alveum Danubii usque ad fines Pannoniae 
inferioris spargendo semina vite navigando iter arripuit, sicque tandem revertens ad Lauriacensem pervenit 
civitatem multosque ibi infirmos variis languoribus oppressos orando per virtutem Domini sanavit. 
900 Gesta Hrodberti 6; Conversio 1. Deinde, arrepto itinere, pervenit ad quendam lacum, qui vocatur 
Walarium, ubi ecclesiam in honore sancti Petri principis apostolorum construxit et dedicavit. 
901 Breves Notitiae 1, 3. Prefatus igitur beatus Rutbertus multa circuiens loca pervenit tandem in pagum 
Iuvavensem iuxta lacum vocabulo Walarse, ubi exit Fischaha de eodem lacu; consedit ibi et construxit 
ecclesiam eamque dedicavit in honore beati Petri apostolorum principis. 
902 Gesta Hrodberti 6. Postea vero ad notitiam pervenit sancto pontifici Hrodberto, aliquem esse locum iuxta 
fluvium Iuvarum, antiquo vocabulo Iuvavensem vocatum, quo tempore Romanorum pulchra fuissent 
habitacula constructa, quae tunc temporis omnia dilapsa et silvis fuerant obtecta. 
903 Gesta Hrodberti 7-8. Hoc audiens vir Domini, propriis cupiens prospicere oculis, quid inde ipsius rei 
Veritas haberet, propter fidelium animarum lucrum ... coepit Theodonem rogare ducem, ut illius loci ei 
potestatem tribueret ad exstirpanda et purificanda loca et ecclesiasticum, prout ei libitum foret, ordinäre 
officium. Quod ipse dux consensit, tribuens ei in longitudine et latitudine de territorio super duas leuvas 
possessiones ... Tunc vir Domini coepit renovare loca, primo Deo formosam aedificans ecclesiam, quam in 
honore sanctissimi Petri principis apostolorum dedicavit, ac demum claustram cum ceteris habitaculis ad 
ecclesiasticorum virorum pertinentibus usum per omnia ordinabiliter construxit. 
904 Breves Notitiae 2, 1-3. Non multo post tempore prospiciens idem episcopus aptum non esse eundem 
locum ad episcopii sedem cepit aptiorem ad hoc opus querere. Una cum consensu et voluntate ipsius ducis 
pervenit ad fluvium Iuarum, qui alio nomine dicitur Salzaha, in loco vocato Iuvavo. Inveniens ibi multas 
constructiones antiquas atque dilapsas cepit ibi hunc locum expurgare, ecclesiam construere aliaque edificia 
erigere ad episcopii dignitatem pertinentia. Non longe postea venit iam fatus Theodo dux ibidem et dedit 
domno et sancto Rudberto episcopo eundem locum ad episcopii sedem cum finalibus locis ... ac ...-hunc 
locum ad episcopatus honorem et sedem cum omnibus adiacentiis suis perpetualiter confirmavit. y ' 



126 

autonómiáját hangsúlyozza.905 A Breves Notitiae a cella Maximiliani alapításáról szóló 

passzusának906 - a Libellus Virgilii egy részének907 - előképe nagy valószínűséggel a 

Gesta Hrodberti vonatkozó paragrafusa908 lehetett.909 Az egyetlen adásvételt, amelyre a 

Gesta Hrodberti is kitér, Piding megvásárlását910 a Breves Notitiaeben is megtalálhatjuk.911 

A Rupert által alapított apácakolostor kapcsán a Gesta Hrodberti említést tesz arról, hogy a 

püspök saját hazájából, Wormsból hozta magával rokonát, Erintrudist, akit a kolostor élére 

állított,912 a Breves Notitiae természetesen nem utal Wormsra, hiszen egyfelől a szent 

származásának kérdését913 sem tárgyalja, másfelől a forrás tendenciájának megfelelően 

pedig a püspök saját hazája nem lehetett más, mint maga Salzburg; hasonlóképpen 

hangsúlyozza a Breves Notitiae, hogy Erintrudis apácafőnöknővé tétele a herceg engedélye 

és akarata szerint történt,914 ami világosan jelzi az egyetértésben eljáró püspök és herceg 

képét, ami a Breves Notitiaen végigvonul.915 

A Breves Notitiae helyenként erősen Karoling-párti ábrázolásmódja a kutatók 

körében - ha különböző mértékben is - elismert és elfogadott.916 E tendenciát jelzi Pippin 

és anyja, Hiltrud előfordulása a szövegben,917 akiket a Notitia Arnonis egyáltalán nem 

említ, s akik mellett Tasziló herceget az elbeszélés egyfajta mellékszereplővé fokozza le.918 

905 LoSek 1990b 28. 
906 Vo.Koller 1977. 10. 
907 Breves Notitiae 3, 7-8. ... ut rogaret ipsum ducem sancto Rudberto daré licentiam ecclesiam ibi 
construere et habitacula servorum dei, et Theodo dux ita ei licentiam dedit. Venitque ibidem domnus 
Rudbertus episcopus et cepit ibi cum hominibus suis extirpare et purgare ipsum locum et parvam ecclesiam 
ceteraque habitacula edificare. 
908 Gesta Hrodberti 7-8. 
909 LoSek 1990b 29. 
910 Gesta Hrodberti 8.... Sanctus Domini vir Rodbertus, cupiens augmentare loca, a praefato duce aliquem 
fiscum suo vocabulo dictum a Pitingon inter aurum et argentum cum millenis comparavit solidis. 
911 Breves Notitiae 2, 4. Postea vero domnus et sanctus Rudbertus episcopus Theodoni duci dedit de proprio 
conquestu suo in auro et argento solidos mille et comparavit ad eum villam, que dicitur Pidinga... 
912 Gesta Hrodberti 9. Tune sanctus Domini sacerdos Hrodbertus, cupiens aliquos adipisci socios ad 
doctrinam evangelicae veritatis, propriam repetivit patriam. ... iterum cum duodecim veniens discipulis 
secumque virginem Christi nomine Erindrundam adducens, quam in superiore castro Iuvavensium statuens 
ibidem colligens congregationem sanctarum monalium et earum conversationem rationabiliter, sicut 
canonicus deposcit ordo, per omnia disponens... 
9,3 V6. Gesta Hrodberti 1. ... Hrodbertus in Wormacia civitate habebatur episcopus, qui ex nobili regali 
progenie Francorum ortus... 

14 Breves Notitiae 4, 1. Cepit autem idem beatus pontifex una cum consilio et volúntate domni Theodberti 
ducis in superiori castro sepedicti Iuvavensis oppidi construere ecclesiam ac monasterium sacris virginibus 
ad habitandum in servicio dei et sánete Marie matris domini, et perada ecclesia consecravit eam domino in 
honore eiusdem sánete dei genetricis Marie posuitque ibidem per licentiam et voluntatem domni Theodberti 
ducis Christi ancillam deo sacram neptem suam nomine Erindrudem cum aliis deo devotis feminis in 
servicium dei et sánete Marie semper virginis Christique genitricis. 
915 Losek 1990b 30. 
9,6 Wanderwitz 1983. 56; Wolfram 1974. 203. 
917 Breves Notitiae 11, 1-2. 
918 Lo§ek 1990b 47. 
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A Breves Notitiae mindössze öt alkalommal említi Taszilót,919 szemben a Notitia Arnonis -

a terjedelmét tekintve rövidebb forrás - kilenc locusával,920 grammatikailag pedig csupán 

egy alkalommal szerepel alanyként a textusban.921 (A Notitia Arnonis és a Breves Notitae 

eltérő forráskezelésének egyik legszembetűnőbb példája a Nonnbergnek tett adományokkal 

foglalkozó szöveghely - nemcsak tartalmát,922 hanem a textusban elfoglalt helyét tekintve 

is: míg a Breves Notitiae besorolja a Rupert és Theodbert korában és közreműködése révén 

juttatott adományok közé,923 addig a Notitia Arnonis teljességgel különálló fejezetet és 

önálló praefatiót szentel e donatióknak.924) Herwig Wolfram a Notitia Arnonisva az 

(eindeutig) prokarolingisch minősítést használja,925 Heinrich Wanderwitz viszont a Notitia 

Arnonis kapcsán a forrásnak az Agilolfingek iránt táplált egyértelmű rokonszenvéről szól, 

a bevezetés és a zárófejezet kivételével.926 Fritz Losek megállapítja, hogy amint a Notitia 

Arnonis, úgy a Breves Notitiae esetében sem jogos ilyen egyértelmű és lapidáris 

megállapítással élni, és rámutatott arra, hogy az egyes bajor hercegek megítélése 

személyenként változó; a feltétlenül pozitív Theodo- és Theodbert-képet az Odilóról és 

Taszilóról festett, korántsem hízelgő portrék követik, amit a Libellus Virgilübea vázolt 

konfliktus is alátámaszt.927 

Egyértelműen megállapítható, hogy a két forrás közül egyik sem szolgált a másik 

számára előképül, vagyis a Breves Notitiae nem tekinthető a Notitia Arnonis kibővített 

átdolgozásának, attól teljességgel függetlenül jött létre.928 Mindkét auctornak - a Notitia 

Arnonis esetében Benedictus diakónusnak és a Breves Notitiae ismeretlen szerzőjének -

bizonyos feljegyzések álltak rendelkezésükre, amelyeket forrásként használhattak.929 

További lényeges különbséget jelez a két forrás címe is: a Notitia Arnonis singularisa 

mutatja, hogy esetében egy utólag elkészített, gyűjtőmunkán alapuló, egységes 

feljegyzéssel van dolgunk, a Breves Notitiae pluralisa pedig jelzi, hogy nagy 

919 Breves Notitiae 11, 1. 2; 13,1. 10; 14,4. 
920 Notitia Arnonis 5, 1. 7; 6,1. 2. 13. 15. 22. 24. 
921 Breves Notitiae 11,2. 
922 Notitia Arnonis 7, 9.farinarii cum omnibus apenditiis - Breves Notitiae 4, 7. omnia, que ad ipsam villam 
pertinent; Notitia Arnonis 7, 3. mansus V-Breves Notitiae 4, 5. mansus VI; Notitia Arnonis 7,12. tribútales 
III-Breves Notitiae 4, 9. tribútales IlIIor 
923 Breves Notitiae 4. 
924 Notitia Arnonis Praef; 7. 
923 Wolfram 1974. 203. 
926 Wanderwitz 1983. 45. 
927 LoSek 1990b 21. 
928 LoSek 1990b 21. 
929 Breves Notitiae 18, 8. Noticia, qualiter Arn episcopus conquisivit traditionem ...; 16. 1. Noticia prediorum 
ad Chyricheim.; 16, 3. ... quod concambium inter celeras hartas continetur.; 18, 5. Confirmado terminum 
facta est de traditione ipsa..., sed per veraces viros inventum est et signa facta sunt. 
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valószínűséggel számos, korábban készült feljegyzést olvaszt magába.930 A két szöveg 

között bizonyos eltérések mutathatók ki azon tekintetben is, hogy az általuk felhasznált 

forrásokat - korábbi notitiákat - mennyire aktualizálták, igazították saját korukhoz: az 

aktualizálásokat, amelyeket a Notitia Arnonis és a Breves Notitiae azonos tartalmú 

helyeinek összevetéséből ismerhetünk fel, legtöbbször a nunc, illetve a tantummodo szó 

jelzi.931 A módosítások során gyakorta a latin, illetve római helységneveket helyettesítették 

germán nevekkel, a gazdasági és topográfiai viszonyokat néhol igyekeztek megfeleltetni a 

kor viszonyainak, a rövidebb szöveg, vagyis a Notitia Arnonis szenvedett változtatásokat -

ugyanakkor aktualizáló tendenciákat csak azon szöveghelyeken érhetünk nyomon, 

amelyeket mindkét forrás tartalmazott, ám e módosítások soha nem találhatóak meg 

egyidejűleg a két textus azonos tartalmú locusaiban.932 Ezen eredményekből két 

következtetés vonható le: egyfelől - amint már megállapíthattuk - sem a Notitia Arnonis, 

sem a Breves Notitiae nem szolgált a másik szöveg előképéül vagy forrásául, másfelől 

pedig kitűnik, hogy a későbbi textus, a Breves Notitiae őrzi a régebbi, az eredeti 

forrásokhoz, notitiákhoz közelebb álló szövegréteget.933 

Nyelvileg a Breves Notitiae - akárcsak a Notitia Arnonis - sajátos keveréke az 

oklevéli és a historikus elbeszélő nyelvnek; érdemesnek tűnik e jelenségre néhány példát 

felvillantani. Az adományozás, átadás megjelölésére a Breves Notitiae leggyakrabban a 

dare, valamivel ritkábban a tradere kifejezést használja, ezzel szemben a Notitia 

Arnonisban a tradere jóval gyakrabban fordul elő, mint a dare: tekintettel arra, hogy a két 

szó között lényeges jelentésbeli különbséget nem fedezhetünk fel, ha a különféle 

verbumokkal jelzett, a két forrás tartalmilag azonos helyein előforduló birtokok jellegét és 

jogi sorsát vizsgáljuk, e terminológiai eltérés oka másutt keresendő.934 Mivel a Notitia 

Arnonis Nagy Károly számára készített, a Salzburgi Püspökség vagyoni helyzetét igazoló 

dokumentumként keletkezett, a hivatalos nyelvhasználathoz közelebb álló tradere 

verbumot alkalmazza gyakrabban, a Breves Notitiae pedig - tekintettel a kevésbé 

930 LoSek 1990b 22. 
931 Breves Notitiae 3, 1. venientes ... in ilium locum, qui nunc dicitur Pongo - Notitia Arnonis 8, 1. in locum, 
qui dicitur Pongawv, Breves Notitiae 14, 1. in Bisontio, quod nunc Pinzco dicitur - Notitia Arnonis 6, 2. in 
pago Pinuzgaoe loca nuncupantes Bisonzio et Salafelda\ Notitia Arnonis 1, 6. in quo sunt tantummodo 
pascua ovium - Breves Notitiae 2, 7. ad pascua pecodum\ Notitia Arnonis 5, 1. in loco, quo dicitur 
Chruchunperk..., in quo nunc suntplantagines vinearum institute — Breves Notitiae 2, 10. in loco, qui dicitur 
Chruchinperch, vineas duas cum vinitoribus suis; Notitia Arnonis 7, 8. ad pontes, que nunc vocatur Stega -
Breves Notitiae 4, 10. usque ad Stegen\ Notitia Arnonis 7, 5. in quo sunt tantummodo prata et silva - Breves 
Notitiae 4,4. prata et silva et alpes Illlor 
932 LoSek 1990b 24. sk. 
933 LoSek 1990b 25. 
934 Haupt 1975. 38. 
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szigorúan hivatalos, sokkal inkább általánosan legitimációs célzatra - a köznyelvibb dare 

igét preferálja, amiben már a Karoling-kor nyelvi reformja is érezteti hatását.935 Ugyanezen 

hatásnak tudható be a Breves Notitiae grammatikailag messze korrektebb alak- és 

mondattana, ami többek között a participiumhasználatban is megmutatkozik: a Breves 

Notitiaeben számos helyen a loco dicto,936 illetve loco vocato937 fordulattal találkozhatni, 

szemben a Notitia Arnonisbzn rendszeresen előforduló villa nuncupante összetétellel.938 

(A passzív értelemben használt nuncupante participium imperfectum igen jellemző a 

Merowing-kor okleveleire, amit nagy valószínűséggel az Agilolfing diplomák is 

átvettek.939) Az oklevéli nyelv a Breves Notitiaeben számos esetben átadja helyét az 

elbeszélő stílusnak, kiváltképp azon részekben, amelyeket a számunkra ismeretlen szerző a 

cella Maximiliani940 és Otting941 kapcsán kibontakozott vitát tematizáló Libellus Virgiliiböl 

vett át: e két helyen él az auctor az oratio recta eszközével,942 amivel a Notitia Arnonisban 

egyáltalán nem találkozhatni. 

IV. 3. Személyállapot és társadalomszerkezet a VIII. századi Bajorországban 

IV. 3.1. Libertas és servitus 

A status libertatis tekintetében a szabad-(rab)szolga (liber-servus) ellentéten 

alapuló elkülönítést már a Kr. u. II. században élt jogtudós, Gaius is megfogalmazta,943 s 

utóbb a Capitularía missorumban Nagy Károly is e divisiót ismételte meg leszögezve, 

hogy harmadik lehetőség, illetve személyállapot nem létezhet.944 Ezek alapján joggal 

indulhatnánk ki abból, hogy a korabeli bajor jogrendszer is csak e két státuszt ismerte, 

illetve csak ezekről rendelkezett - ehhez képest számos köztes személyállapottal 

találkozhatni a forrásokban. A libertas fogalmának vizsgálata során egyfajta kontrasztot 

935 Haupt 1975. 38. 
936 Breves Notitiae 12, 2. 
937 Breves Notitiae 2,1. 
938 Notitia Arnonis 1,2; 2, 3; 2, 7; 6, 16. 
939 A Notitia Arnonis bizonyos fordulatai - így például a számos alkalommal visszatérő mansos... vestitos et 
... apsos (Notitia Arnonis 1, 2.) - , valamint névmáshasználata langobárd hatásra engednek következtetni, vő. 
Haupt 1975.42. skk. 
940 Breves Notitiae 8,1. skk. 
941 Breves Notitiae 13,1. skk. 
942 Breves Notitiae 8, 8; 13,3. 
943 Gaius, Institutiones 1,9 .Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut 
iiberi sint aut servi. 
944 Capitulare missorum Nr. 58, 1. 
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képez az elsődlegesen a germán törvényekből kiinduló és az alapforrásként az okleveles 

anyagot felhasználó kutatási irányzat, s nem tekinthető véletlennek, hogy az előbbiek 

törtek lándzsát az ún. Gemeinfreiheit-teória mellett, az utóbbiak pedig a Königsfreiheit-

elméletet alkották meg, illetve tették magukévá.945 Valamennyi germán népjog a 

társadalom szabadokra (liberi/ingenui) és szolgákra (servus/ancilla/mancipium) történő 

felosztásából indul ki - így már a Lex Romana Visigothorum legkorábbi, Eurich király 

(466-484) nevéhez köthető töredéke is eltérő büntetést szab ki a határkövet elmozdító 

ingenuusxa és az ugyanezen cselekményt elkövető servusxa,946 s ennek megfelelően vérdíja 

is csak a megölt, illetve megsebesített liberxveklingenuusxxak lehetett, a servus megölése, 

illetve megsebesítése esetén csupán kártérítés állapítható meg.947 A sive ingenuus sive 

servus kitételt az 506 előtt keletkezett Lex Romana Burgundiorum és az 506-ban kiadott 

Lex Romana Visigorthorum is természetes fordulatként használja.948 (Az alemann 

törvények a szabadok világán belül is éles elkülönítést határoznak meg: primus 

Alamannus, medianus Alamannus, minofletus 949) 

A liber/ingenuus kifejezést minden germán nyelv, illetve dialektus szinte kizárólag 

a fei/fri szógyök segítségével adja vissza,950 amely eredményre leginkább a fordítások 

segítségével juthatunk. A VIII.-XI. század ófelnémet textusai mind a liber, mind az 

ingenuus kifejezést a fri szóval adják vissza,951 így például a VIII. század végén keletkezett 

mondseei töredékek,952 a 800 körüli óalemann bencés regula,953 a IX. század elején 

keletkezett murbachi himnuszok,954 a X. század közeléről származó trieri capitulare.955 A 

VIII. század táján keletkezett Abrogans-glossarium a liber szót frihalslcént adja vissza,956 

Notkernél a libertást egyfelől a frihalsi, másfelől a friheit fedi, az óalemann bencés regula 

a frihals kifejezést liberatio értelemben használja, a libertinus/libertus terminusokat pedig 

a glosszák a frilaz, fri, frigeling, frigilazzan kifejezésekkel adják vissza.957 A Lex 

BaiuvariorumbőX a felszabadítottak kapcsán mind a hím-, mind pedig a nőnemű alakot 

945 Ehhez lásd Schmitt 1977. 1. skk.; Kölber 1978. 38. skk.; Krause 1969.41. skk. 
946 Leges Visigothorum tit. 274. 
947 Schott 1987. 92. 
948 Leges Burgundiorum 2, 1; 4, 1; Lex Romana Visigothorum 9,14,1. 
949 Leges Alamannorum 3, 21. Vő. Schott 1974. 153. skk. 
950 Grimm 1878. 94. skk. 
951 E példákhoz lásd Schott 1987. 97. sk. 
952 The Mondsee Fragments. 45. Frii / alvualtento 
953 Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler. Hrsg. v. E. v. Steinmeyer. Berlin 1916. 199. Quia. Sive 
servus! Sive liber! /Eigin steti danta edo scalch edo frier. 
954 Die Murbacher Hymnen. 41. redemptione liberi / urchauffe frige 
955 Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler. 305. Ut omnis homo liber potestatem habeat... / That 
ein iouuelihc man frier geuualt hane... 
956 Die „ Abrogans "-Handschrift der Stiftsbibliothek St. Gallen. 191. libertás/frihalsi; liberal frihals 
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(filatz, frilaza) megismerhetjük.958 A germán népjogok meglehetősen szűk körben 

szolgáltatnak támpontokat a liber/ingenuus fogalmának meghatározásához:959 a Lex Salica 

egyik kéziratában a szabad ember (ingenuus) elrablásához a malbergi glossza a frio falcino 

(Freienraub) magyarázatot fűzi.960 A langobárd törvények közül a Liutprandtól származók 

használják két helyen a frea kifejezést a szabad nő megnevezésére,961 az Edictus 

Rothariban pedig számos esetben olvasható a fulcfree (volksfrei) terminus, így többek 

között a némiképpen pleonasztikus mulier libera fulcfree összetételben is.962 A 

vizsgálódásunk szempontjából felhasználható germán nyelvemlékek közül a legkorábbi 

után kutatván a eljuthatunk a IV. századból ránk hagyományozott, gót freihals és frijei 

főnevekig és a freis melléknévig,963 ám e szavak és a latin libertas/liber kifejezések közötti 

kapcsolat csak görög közvetítéssel mutatható ki, hiszen a gót bibliafordítás alapjául a 

görög szöveg szolgált.964 A libertás ugyanakkor kétségkívül megfeleltethető a 

freihals/frijei kifejezéseknek, hiszen a sive liberi sive servi szöveghelyet a iustinianusi 

Novellae az eite eleuteroi eite douloi fordítással adják vissza,965 s ennek megfelelően a 

fratels kifejezés megfeleltethető az apeleutherosnak és a libertusnak.966 Külön figyelmet 

érdemel, hogy a freis adiectivum és derivátumai szoros kapcsolatot mutatnak a frijon 

(philein, apagan, amare, diligere), frijonds (philos, amicus), frijatkwa (agapé, dilecti, 

caritas) szavakkal, aminek révén egyértelművé válik, hogy a germán szabadságfogalom -

miként számos indoeurópai nyelvben967 - eredetileg a rokoni/nemzetségi kötelék fogalmi 

körébe tartozhatott.968 Ennek megfelelően az e fogalom felölelte körbe - vagyis a 

rokoni/nemzetségi kötelékbe - tartozók védettnek voltak tekinthetők, annak ellenére, hogy 

e társadalmi-jogi folyamat, illetve a szavak jelentésváltozásának processzusa nem 

követhető lépésről lépésre nyomon.969 A rokoni kötelék alatt ezen esetben természetesen 

nem stricto sensu vérrokoni köteléket kell értenünk, hanem sokkal inkább valamiféle 

összetartozási-szövetségi kapcsolatot, amelybe - a (rab)szolgákon kívül - a kíséret is 

beletartozhatott. Az e folyamat során kialakuló társadalmi-nemzetségi struktúra 

957 Köbler 1984. 191.sk. 
958 Lex Baiuvariorum tit. 5; 8,10. 
959 Vö. Olberg 1983. 103. skk. 
960 Lex Salica 67. 
961 Liutprandi Leges 94; 120. 
962 Edictus Rothari 257. 
963 Streitberg 1971. 38. sk. 
964 Schott 1987. 100. 
965 Novellae Iustiniani 5,2. 
966 Schott 1987. 100. sk.; Köbler 1972.27. 
967 Walde-Pokorny 1975. 86. sk. 
968 Schott 1987.101. 
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természetes következményként hozta magával az alá- és fölérendeltségek megszületését, s 

szabadnak az számíthatott, akire a hatalomgyakorló, vagyis az állam közvetlen befolyása 

kiterjeszthető volt, vagyis nem állott más személy (szabadságot korlátozó) hatalma alatt. A 

római jogi tradíciókkal szoros rokonságot mutató szabadságfogalom tehát nem más, mint 

az államiság kialakulásának sine qua nonja, amely által elhatárolódtak egymástól a 

jogalanyoknak, vagyis az állami rendelkezés közvetlen címzettjeinek és a jogalanyoknak 

nem tekinthető személyek köre.970 

A szabad státuszú személyek tekintetében a Lex Baiuvariorumből a következőket 

olvashatjuk ki. Egy szabad bajor vérdíját - akár megölik, akár jogtalanul eladják -

százhatvan solidusban határozta meg a törvény,971 amihez további, a fiscusnak fizetendő 

negyven solidus járult.972 A szabadok a herceg bírói hatalma alá tartoztak, amit a dux 

grófjain (comités) és bíráin (iudices) keresztül gyakorolt, nem véletlen tehát, hogy minden, 

a szabadokra vonatkozó törvényi rendelkezés - a személyes védelmükre vonatkozókat 

kivéve - a Lex Baiuvariorum második, a hercegre tartozó ügyekről szóló részében 

található.973 A törvényi rendelkezések ugyanakkor - amelyek a bajor gens magját képező 

szabadokról alkotott, ideális képből indulnak ki - nem adnak bővebb felvilágosítást a 

szabadok számarányáról a korabeli társadalomban.974 A bajor sereg nagyobb részt 

szabadokból állott, ugyanakkor a harcosok között alacsonyabb rangú emberek (homines 

minores)915 és szolgák (servi) is előfordultak.976 A sereg egyes részeinek (comitatus) élén 

egy gróf (comes) állott, aki alá a centuriones és a decani tartoztak.977 A szabad állású 

bajorok - miután férfi utódaiknak átadták örökrészüket - vagyonukat az egyháznak 

969 Dilcher 1971. 1228. skk. 
970 Schott 1987. 104. sk. 
971 Lex Baiuvariorum 4, 28. Si quis liberum hominem occiderit, solvat parentibus suis, si habét, si autem non 
habét, solvat duci vei cui commendatus fuit, bis LXXXsol., hoc sunt CLX. 16, 5. Si quis ingenuum vendiderit, 
cum ille suam haberet libertatem, is qui eum vendiderit, reducat eum in loco suo et restituât ei libertatem, 
sicut prius habuit, et componat ei cum XL sol, excepto quod emptori in duplum pretium, quod accepit, 
cogatur exolvere. Similis ratio dupliciter de feminis servetur. Et si eum vei illám vendiderit et ilium reducere 
non poterit, tunc cum werageldo componat, hoc est CLX sol. solvat parentibus. 
972 Brunner 1971. 334. 
973 Lex Baiuvariorum tit. 2. De duce et eius causis, que ad eum pertinent. 
974 Jahn 1991. 228. 
975 Lex Baiuvariorum 2, 4. ... De minores autem hominibus, si in oste scandalum commiserint, in ducis sit 
potestate, qualepoenam sustineant.... 

Lex Baiuvariorum 2, 5. Si quis in exercitu infra provinciám sine iussione ducis sui per fortia hostile 
aliquid praedare voluerit aut foenum tollere aut cranum vel casas incendere, hoc imnino testamur, ne fiat.... 
Si servus hoc fecerit, capitale crimine subiaceat... 
977 Lex Baiuvariorum 2, 5. Et exinde habeat comes curam in suo comitatu; ponat enim ordinationem suam 
super centuriones et decanos, et unusquisque provideat sous, quos regit, ut contra legem non faciant. 
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adományozhatták, s ez ellen a herceg sem emelhetett kifogást.978 Az özvegy jogainak 

figyelembevételével csak a férfi utódok bírtak öröklési joggal, vagyis ekkorra már a 

nagyobb - nemzetségi - kör öröklési jogát a család öröklési joga háttérbe szorította,979 a 

nemzetség (gens/Sippe) még a hetedfokú rokonokat is magában foglalta, s eredetileg e 

fokig terjedt ki az öröklési jog is.980 A gens jelentősége a tisztítóesküről szóló szabálynál is 

megmutatkozik, hiszen a tizenkét eskütársnak az esküt tevő nemzetségéből (de suo genere) 

kellett származnia.981 

A szabadok kötelesek voltak részt venni a nyilvános törvénykezési célokat szolgáló 

gyűléseken (placita/Ding), amit a hercegi iudex minden hónap elején vagy közepén 

megrendezett. A nem szabad állapotú személyek felszabadítással (manumissio) érhették 

el a szabados/felszabadított (frilaz) státuszt;983 ám a szabadságot el is lehetett veszíteni, így 

például azon ingenuát, aki magzatelhajtást követett el, a herceg más szabad személy 

szolgálatába (servitium) adta.984 Ha a kárt okozó szabad ember vagyona nem fedezte a 

vérdíj, illetve a kártérítés összegét, más servitiumiba kellett állnia, s az így megszerzett 

összeggel kellett havi vagy évi részletekben a szankció összegét lerónia;985 ezt követően 

nagy valószínűséggel visszanyerte szabadságát, ami szintén a státuszok közti 

átjárhatóságról alkotott képet erősíti.986 A szabad, ám szegényebb réteg tagjainak a Lex 

978 Lex Baiuvariorum 1, 1. Ut si quis liber persona voluerit et dederit res suas ad ecclesiam pro redemptione 
anime suae, licentiam habeat de portione sua, postquam cum filiis suis partivit. Nullus eum prohibeat; non 
rex nec ulla persona habeat potestatem prohibendi ei. 
979 J. Jahn. 1988b 400. skk.; Jahn 1991. 228. 
980 Lex Baiuvariorum 15,10. De eo, qui sine filios et filias mortuis est. Mulier accipiatportionem suam, dum 
viduitatem custodierit, id est medietatem pecunii; medietas autem propinquis mariti teneant. Si autem mulier 
mortua fuerit aut alium maritum tulit, tunc quod proprium habet et de mariti rebus, quod per legem ei 
dabitur, accipiat; ceteras res propinqui prioris mariti accipiant. Si autem maritus, qui nec filios nec filias nec 
nepotes nec pronepotes nec ullum de propinquis habet, sed in uxorem aut donatione aut testamento sive 
partem sive omnes contulerit facultates; et haec deinceps in viduitate persistit et memopriam mariti cum 
pudicitia castitatis observât: omnia, quae a marito ei sunt donata, possideat et ea in quern voluerit pro suo 
iure transfundat. Quodsi maritus et mulier sine herede mortui fuerint, et nullus usque ad septimum gradum 
de propinquis et quibuscumque parentibus invenitur, tunc illas res fiscus adquirat. 
981 Lex Baiuvariorum 8, 15. Si quis liber, postquam sponsaverit alicuius filiam liberam ligitime, sicut lex est, 
et earn dimiserit et contra legem aliam duxerit, cum XXIIII sol. componat parentibus et cum XII sacramentis 
iuret de suo genere nominatos, ut non per invidiam parentorum eius, nec per ilium crimen earn dimisisset, 
sed propter amorem alterius alteram duxerit; et sit finitum inter illos et postea filiam suam donet, cui vult. 
982 Lex Baiuvariorum 2,14. Ut placita fiant per calendas post XV dies, si necesse est, aut causas inquirendas, 
ut sit pax in provintia. Et omnes liberi conveniant constitutis diebus, ubi iudex ordinaverit; et nemo sit ausus 
contempnere venire ad placitum, qui infra ilium comigatum manent, sive regis vassus sive ducis, omnes ad 
placitum veniant.... 

83 Wolfram 1995b 146; Lex Baiuvariorum tit. 5. De liberis, qui per manum dimissi sunt liberi, quod frilaz' 
vocant. 
984 Lex Baiuvariorum 8, 18. Si quis mulier, que potionem dederit, ut avorsum faceret, si ancilla est, CC 
flagella suscipiat; et si ingenua, careat libertatem, servitio deputanda cui dux iusserit. 
985 Lex Baiuvariorum 2, 1. ... Ceteras vero, quascumque commiserit peccatas, usque habet substantiam, 
componat secundum legem. Si vero non habet, ipse se in servitio déprimât et per singulos menses vel annos, 
quantum lucrare quiverit, persolvat cui delinquit, donee debitum universum restituât. 
986 Jahn 1991.229. 
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Baiuvariorum megadta azon lehetőséget, hogy magukat és vagyonukat egy nagyobb 

hatalmú, vagyonosabb személy védelme alá helyezzék, hasonló jellegű commendatióra a 

herceg felé is lehetőség nyílott.987 A Lex Baiuvariorum egy rendelkezése említést tesz a 

(frank) királyi kíséret tagjairól, királyi vazallusokról (vassi), akik szintén a herceg 

iurisdictiója alá tartoztak,988 ám ezen vajjwjokat illetően - noha bajorországi jelenlétük, 

valamint Odilo herceg korától fogva jelentőségük növekedése nem zárható ki - a források 

a 787, vagyis Tasziló Nagy Károlynak tett vazallusi commendatió]a előtti időszakra 

vonatkozóan hallgatnak, feltételezhetjük tehát, hogy a Lex Baiuvariorum szövegébe e 

passzus csak 788 után kerülhetett bele.989 Az elméletileg egyenrangú szabadok közti 

jelentős társadalmi különbségeket bizonyos pontokon a Lex Baiuvariorum is figyelembe 

vette, így például a herceg elleni lázadás (carmulum)999 vezetője hatszáz, társai kétszáz, a 

hozzájuk csatlakozó, alacsonyabb rendű (minor populus), ám szabad nép negyven solidus 

büntetést köteles fizetni.991 

A szabadokkal ellentétben a szolgákat (servi) nem illette meg a potestas, amelynél 

fogva akár saját személyükről, akár vagyonukról rendelkezhettek, s noha a Lex 

Baiuvariorum ismer vagyonnal (facultates) bíró szolgákat,992 elvileg és nagy 

általánosságban uruk hatalma alatt állottak,993 akik szabadon adományozták és örökítették 

őket - szolgák szerzésére jó alkalomnak számítottak a herceg által az ország határain kívül 

folytatott hadjáratok is.994 Értéküket általában tizenkét solidusban határozták meg, ha 

987 Lex Baiuvariorum 4, 28.... solvat duci vei cui commendatus fuit ... 
988 Lex Baiuvariorum 2,14. Ut placita fiant per calendas post XV dies, si necesse est, aut causas inquirendas, 
ut sit pax in provintia. Et omnes liberi conveniant constituas diebus, ubi iudex ordinaverit; et nemo sit ausus 
contempnere venire ad placitum, qui infra ilium comigatum manent, sive regis vassus sive ducis, omnes ad 
placitum veniant.... 
989 Jahn 1991. 231. 
990 A carmulum/carmula kifejezéssel a Conversióban is találkozhatni (5. ... orta seditione, quod carmula 
dicimus), amelynek első személyü megfogalmazása a szerző bajor származására enged következtetni. Vő. 
Nótári 2005a 113. 
991 Lex Baiuvariorum 2, 3. Si quis seditionem suscitaverit contra ducem suum, quod Paiuvarii 'carmulum' 
dicunt, per quem inprimis fuerit levatum, componat duci DC sol.. Alii homines, qui eum secuti sunt illi 
similes et consilium cum ipso habuerunt, unusquisque cum CC sol. componat. Minor populus, qui eum secuti 
sunt et liberi sunt, cum XL sol. componant, ut tale scandalum non nascatur in provincia. 
992 Lex Baiuvariorum 10, 1. Si quis per invidiam vel domum in nocte igne inposuerit et incenderit liberi vel 
servum domum, inprimis secundum qualitatem persone omnia aedificia conponat atque restituât, et quicquid 
ibi arserit, restituât unaquaque subiectalia. Et quanti liberi nudi evaserint de ipso incendio, unumquemque 
cum sua 'revavunti' conponat. Defeminis vero dupletur. Tunc domui culmen cum XL sol. conponat.; 16, 6. Si 
quis servum suum vendiderit forsitan eius nesciens facultates habeat, dominus eius potestatem habeat, qui 
eum vendidit, requirendi res eius, ubicumque invenire potuerit. 
m Lex Baiuvariorum 1,6. 
994 Lex Baiuvariorum 16, 11. Et si mancipium alioquin, si dixit: 'Mancipium ego prehendi extra terminum, 
ubi dux exercitum duxit'; et alibi 'Dux ilium per débita et iusta culpa tulit et mihi licenter tradidit'; reliquia 
ornamenta: 'Quod mancipium mei ex proprio meo materia laboraverunt et fecerunt aut fabri ' - huiusmodi si 
fuerit -, 'propterea tradidi et firmabo '. Si haec defuerint, in supradictis rebus nullatenus potest firmare. Si 
autem firmaverit, non potest ab eo cuifirmavit, nisi ipse voluerit, retrahere, si campio quaesitoris vicerit. 14. 
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viszont egy szolgát megöltek, urát húsz solidus, vagyis egy libertinus vérdíjának fele illette 

meg.995 Miként a szabadok, akként a szolgák sem képeztek jogilag homogén csoportot: a 

szolgák osztálya a teljes függőségben élő mancipiumtől a servusig terjedt, akinek esetében 

a Lex Baiuvariorum megkockáztatta - s következésképpen szankcionálta is - , hogy 

elrabolna és eladna egy szabad embert.996 A bajor hadsereg soraiban szolgákat is 

találhatunk,997 s a Lex Baiuvariorum olyan tényállást is említ, amely a szabad nő és a 

szolgai állású férfi közti kapcsolatot tiltja,998 míg a szabad férfinak jogában állott szolgálót 

(ancilla) feleségül venni, ám az utódokat ebben az esetben csak korlátozott öröklési jog 

illette meg.999 A törvény a szolgák (servi) hercegi udvarbeli jelenlétéről is szót ejt,1000 ahol 

nagy valószínűséggel nyitva állott számukra a felemelkedés útja,1001 amint ezt Tonazan és 

Ledi a cella Maximiliani kapcsán a Breves Notitiae magját képező Libellus Virgiliiben 

elbeszélt példája is mutatja.1002 A genealógia Albina tagjai éppen határvédelmi feladataik 

miatt adalscalhaensk, exercitales hominesnék - a későbbiekben pedig servi fiscalininek, 

vagy nem szabadságuktól megfosztott szolgáknak - számítottak, soraikból pedig többen 

egyházi méltóságokba jutottak.1003 A traditiők tárgyaként több esetben megjelenő aldiones 

Si mancipium fuerit et dicit: 'Pater meus mihi reliquid in hereditatem' aut 'Ego in propria domo enutrivi 
eum a proprio meo mancipio natum'. Similiter de iumentis vel huiusmodi que fuerit adserere. 
995 Lex Baiuvariorum 13, 9. Si quis servum alienum ad fiigiendum suaderit et foras terminum eum duxerit, 
hoc est foras marca, cum XII sol. conponat et ipsum reducat. Et si negare voluerit, cum XII sacramentales 
iuret aut cum campione suam querit iustitiam. Si ancilla est, cum XXIIII sol. conponat et ipsam reddat. 6,12. 
Si eum occiderit, solvat eum domino suo: cum XXsol. conponat. 
996 Lex Baiuvariorum 16, 1. Si quis vendiderit res alienas sine voluntate domini sui, aut servum aut ancillam 
aut qualemcumque rem, ipsam per legem reddat et consimilem aliam reddat; et si ipsam non potest invenire, 
duos consimiles reddat. 9, 5. Si vero servus liberum furaverit et vendiderit, dominus eius ligatum presentet 
coram iudice. In ducis potestate sit siciplina eius: aut manus perdat aut oculos; sine Signum numquam 
evadat, quam diliciosus sit apud dominum suum. Et si dominus eius hoc iussit aut consentiens fuit, superiora 
sententia subiaceat ipse et illum servum reddat. 
997 Lex Baiuvariorum 2, 5. Si quis in exercitu infra provinciám sine iussione ducis sui per fortia hostile 
aliquid praedare voluerit aut foenum tollere aut cranum vel casas incendere, hoc imnino testamur, ne fiat.... 
Si servus hoc fecerit, capitate crimine subiaceat ... 
998 Lex Baiuvariorum 8, 2. Si servus hoc fecerit et interfectus cum libera in extranea fuerit thoro, XX sol. in 
suo damno minuetur ipsius coniugis weragelti; cetera vero, quae remanent, dominus eius cogatur solvere, 
usque dum repletus fuerit numerus sceleris conpositionis. Et si ille servus evaderit et interfectus non fuerit, 
sed tarnen crimine devictus, dominus vero eius reddat eum illi, cuius uxorem maculavit, pro XX sol. Cetera 
vero per omnia impleat, pro quo servo suo disciplinam minime inposuit. 8, 9. Si servus cum libera 
fornificaverit et hoc repertum fuerit, ille, cuius servus est, reddat parentibus suis ad penam, quam meruit, 
luendam vel ad interficiendum, et amplius nihil cogatur exsolvere, quia talis presumptio excitat inimicitias in 
populo. 

Lex Baiuvariorum 15, 9. ... Si vero de ancilla habuerit filios, non accipiant portionem inter fratres, nisi 
tantum quantum per misericordia ei dare voluerint fratres eius, quia in vetera lege scriptum est: 'Non enim 
erit heres filius ancille cum filio libere.' Tarnen debent misericordiam considerare, qui caro eorum est. 
1000 Lex Baiuvariorum 2, 10. ... Si servus alicui est, qui haec commiserit, manus perdat. Nullus umquam 
presumat in curte ducis scandalum comittere. 
4001 Jahn 1991.245. 
1002 Breves Notitiae 3,1. skk.; 8,1. skk. 
1003 Jahn 1991.246. sk. 
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a felszabadítottakkal/szabadosokkal (libertini) azonos fokon álltak,1004 hiszen az aldióknak 

a langobárd jog szerint is a felszabadított szülők utódai számítottak, és élesen elkülönültek 

a szolgáktól,1005 kiváltképp ha a langobárd aldii ministerialesxe gondolunk, akik kiemelten 

fontos (mintegy közigazgatási) funkciót láttak el.1006 Nem zárhatjuk ki, hogy e terminust a 

bajor jog is a langobárdoktól vette át.1007 Az aldiones adományozását leginkább csak a 

hercegi család engedhette meg magának, tekintettel sajátos állapotukra.1008 

IV. 3. 2. A bajor nemesség kialakulása 

A formálisan a frank király által rendelt s iránta hűségre kötelezett, az Agilolfing-

dinasztiából származó herceg számára a Lex Baiuvariorum örökletes uralkodói jogot 

biztosított,1009 ám a király iránti hűség és a bajor sereg vezetése nem hordozta magában a 

királyi sereghez való feltétlen és mindenkori csatlakozás kötelezettségét.1010 A herceg 

kétségkívül tartományának legvagyonosabb birtokosa lehetett, ám a hercegi birtokok és a 

szintén a hercegi vagyonba tartozó villae publicae igazgatásáról igen hézagosak az 

ismereteink.1011 A bajor hercegek - a langobárd uralkodókhoz és a Karolingokhoz 

hasonlóan - olykor részhercegségekre osztották fel országukat fiaik között, amint ez 

Theodo herceg példája is mutatja.1012 A herceg élénk szerepet vitt a bajor egyház életében 

is: számos kolostort és templomot alapított és látott el javadalmakkal. 

A Rupert által megkereszteltek köreként a valamikor 793 után keletkezett Gesta 

Sancti Hrodberti confessoris - amely azonban a 746/47 táján Virgil püspök által írott Vita 

Hrodbertixe megy vissza1013 - a herceget és a gens nemesei közül számosakat (multi alii 

illius gentis nobiles viri),1014 a 798 és 800 között keletkezett Breves Notitiae pedig Theodo 

1004 Traditio Frisingensis Nr. 46a. 50. 58. 62. 63. 
1005 Mayer 1919.1. 159. skk. 
1006 Olberg 1983. 80. 
1007 Brunner 1971. 357. 
1008 Jahn 1991. 248. 
1009 Lex Baiuvariorum 3,1. Dux vera, quipreest in populo, ille semper de genere Agilolvingarum fuit et debet 
esse, quia sic reges antecessores nostri concesserunt eis, qui de genere illorum fidelis rei erat et prudens, 
ipsum constituebat ducem ad regendumpopulum ilium. Wolfram 1987. 387. skk.; Störmer 1972. 14. skk. 
1010 Jahn 1991.222. 
1011 Wolfram 1987. 391. 
1012 Jahn 1991.76. skk. 
1013 Wolfram 1975. 52; Wolfram 1995b 228; LoSek 1997.26; Nôtâri 24. 
1014 Gesta Hrodberti 4. Quem vir Domini mox coepit de Christiana conversatione ammonere et de fide 
catholica inbuere ipsumque vero et multos alios illius gentis nobiles viros ad veram Christi fidem convertit et 
in sancta corroboravit religione. 
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herceget és a bajor előkelőket (proceres sui Baioarii) határozza meg.1015 A Gesta 

Hrodberti szerint Rupertet maga a herceg és kísérete (satellites) fogadta 

Regensburgban,1016 ám a kísérőket jelölő satellites kifejezést a 870-ben keletkezett1017 

Conversio Bagoariorum et Carantanorum első fejezete - amelyet a Vita Hrodberti másik 

variánsaként tartunk számon - a jóval színtelenebb sui névmással helyettesítette.1018 E 

leírások mindegyike tehát a hercegről és közvetlen környezetéről, kíséretéről tesz említést, 

akik illő tiszteletadással és a kereszténység iránti nyitottsággal fogadták Rupertet. A 

hercegi környezethez tartozás társadalmilag magasabb rangra emelte a kíséret tagjait, s 

ennek megfelelően olvasható egy IX. századi változatban az Arbeo által írott Vita 

Corbiniani kilencedik fejezetében található, eredeti satrapes helyett a nobiles kifejezés.1019 

A satellites, illetve satrapes részt vettek a hercegi consiliumokon,1020 mint satrapes terrae 

pedig jelentős birtokok felett rendelkeztek1021 - azon kérdésre ugyanakkor, hogy állandó 

jelleggel a regensburgi hercegi udvarban tartózkodtak-e, vagy pedig csak meghatározott 

időszakonként, illetve alkalmakkor látogattak-e el oda, a forrásokból nem kapunk 

választ.1022 E kíséret katonai jellegére következtethetünk a cohors megjelölésből.1023 

Különleges feladatok ellátásával - így például az egyházmegyék működésének 

ellenőrzésével - a herceg küldötteket (missi) bízhatott meg,1024 amely intézményt utóbb a 

Karolingok birodalmában is láthattuk kialakulni.1025 Szintén a hercegi apparátushoz 

tartoztak a grófok alá rendelt centenariusők, az actorők - egy esetben a gróf 

szinonimájaként használt titulus1026 - , akik hercegi javadalmakat igazgattak,1027 amint az 

Agilolfingok korának utolsó szakaszában megjelenő, langobárd megnevezést viselő 
1 nos 

castaldiusok is. A tisztségviselőkön kívül a herceg megbízottai és parancsainak 

végrehajtói számára mind katonai, mind közigazgatási feladataik ellátása során a Lex 

1015 Breves Notitiae 1,1. Primo igitur Theodo dux Baioariorum dei omnipotentis gratia instigante et beato 
Rudberto episcopo predicante de paganitate ad christianitatem conversus et ab eodem episcopo baptizatus 
est cum proceribus suis Baioariis. 
1016 Gesta sancti Hrodberti confessoris 4. Hoc audiens praefatus dux, magno perfusus est gaudio obviamque 
illi cum satellitibus pergens et sanctum virum evangelicumque doctorem cum omni honore et dignitate, sicut 
decentissimum erat, in Radesbona suscepit civitate. 
1017 Wolfram 1995b 193; Losek 1997. 6; Nótán 2005a 24; 95. 
1018 Conversio Bagoariorum et Carantanorum 1. 
1019 Arbeo, Vita Corbiniani B 9; Bosl 1976. 381. 
1020 Arbeo, Vita Haimhrammi 12. 
1021 Arbeo, Vita Haimhrammi 10. 
1022 Jahn. 1988a 89. sk.; Jahn 1991.225. 
1023 Arbeo, Vita Haimhrammi 16. 
1024 Traditio Frisingensis 104; Brunner 1971. II. 253. 
1025 Jahn 1991.225. 
1026 SUB 1.51. 
1027 Brunner 1971. II. 169. 
1028 Traditio Frisingensis 13; Mayer 1919. II. 256. sk.; Jahn 1991.226. 
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Baiuvaríorum viszonylagosan nagy mozgásteret és tekintélyt biztosított,1029 hiszen mind ők 

maguk, mind pedig utódaik a herceg védelme alatt állottak, ami a hercegi igazgatásban 

tevékenykedők generációs folytonosságát volt hivatott biztosítani.1030 Ha háborúban vagy 

feladata ellátása során életét vesztené, utódai - legyenek bár szabadok vagy szolgai rendbe 

tartozók - a vagyonát teljes egészében örökölhették, s a törvény meg is indokolja e 

kivételesen védett helyzetet: senki se habozzék a herceg parancsának eleget tenni!1031 

Hasonlóképpen a hercegi parancsra elkövetett emberölés is büntetlenséget élvezett, sem a 

tett elkövetőjén, sem utódain nem lehetett elégtételt venni.1032 Mindezen kedvezmények 

felettébb kedvező és előnyös színben tüntethették fel bármely társadalmi réteg tagjának a 

hercegi szolgálatot.1033 

A bajor genealógiák élén - amelyeknek a Lex Baiuvaríorum önálló titulust 

szentel1034 - summi principesként az Agilolfingek álltak, akik örökletes hercegi rangjukon 

kívül annyiból is kiemelkedtek az egyéb genealógiák közül, hogy vérdíjuk egy szabad 

bajorénak négyszerese volt, míg az egyéb genealogiae tagjainak - akik az Agilolfingek 

után mintegy az elsők (vagyis legrangosabbak) voltak Bajorországban - vérdíja egy szabad 

bajor vérdíjának kétszeresét tette ki.103S A gens Agilolfingarum tagjai vérdíját meghaladta a 

herceg vérdíja, amit a törvény rokonai vérdíjához képest egyharmaddal nagyobb összegben 

határozott meg.1036 A genealogiae tagjainak kétszeres vérdíja nem csupán társadalmi, 

hanem politikai jelentőségüket tekintve is párhuzamba engedi őket állítani a szintén 

kétszeres vérdíjjal védett és a királyi kíséretet adó langobárd prímásokkal, annál is inkább, 

1029 Lex Baiuvariorum 2, 13. Si quis iussionem ducis contempserit vel signum, quale usus fuerit dux, 
transmiserit, aut anulum aut sigillum, si neglexerit venire aut facere quod iussus est, XV sol. per neglecto 
donet in puplico, et sic impleat iussionem. 
1030 Jahn 1991. 226. 
1031 Lex Baiuvariorum 1, 7. Si quis homo in utilitate domini sui in exercitu vel ubicumque dominus eius eum 
miserit et ibi mortuus fuerit, et querit opinionem facere domini sui vel populo suo. heredes eius numquam 
sint deiecti de hereditate eius, si quis qualecumque sint; sed dux eos defendat, usque dum ipsi possint. Tunc 
enim unusquisque non tardat voluntatem domini sui facere, quando sperat se munus accipere, si inde vivus 
aevaserit; et si mortuus fuerit, credit, quod filii eius aut filie possideant hereditatem eius nullo inquietante: 
tunc fidus et prumptus implet iussionem. 
1032 Lex Baiuvariorum 2, 8. Si quis hominem per iussionem regis vel duci suo, qui illam provintiam in 
potestatem habet, occiderit, non requiratur ei nec feidosus sit, quia iussio de domino suo fuit et non potuit 
contradicere iussionem; sed dux defendat eum et filios eos pro eo. Et si dux ille mortuus fuerit, alius dux qui 
in eo loco eius accidit, defendat eum. Vd. Mayer 1919. II. 208. 
1033 Jahn 1991.227. 
1034 Lex Baiuvariorum tit. 3. De genelogiis et eorum compostitione. 
1035 Lex Baiuvariorum 3, I. De genelogia, qui vocantur Huosi Trozza Fagana Hahiligga Anniona: isti sunt 
quasi primi post Agilolvingas, qui sunt de generi ducali; illis enim duplam honorem concedamus et sic 
duplam compositionem accipiant. Agilolvinga vero usque ad ducem in quadruplum componat, quia summi 
principes sunt inter vos.... 

Lex Baiuvariorum 3,1. ... Et pro hoc, quod dux est, addatur ei maior honor, quam ceteris parentibus eis. 
Sic III. pars addatur super hoc, quod parentes eius conponuntur. Si vita parentorum eius aufertur, et cum 
DCXL sol. conponatur. 
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hiszen az Agilolfingek korának bajor jogrendjében és társadalomszerkezetében számos 

langobárd eredetű elemre, illetve párhuzamra bukkanhatni.1037 A Lex Baiuvariorum által 

megnevezett öt genealógia (Hosi/Huosi, Drazza/Trazza, Fagana, Hahilinga, Anniona1038) 

említése esetében nem zárhatjuk ki, hogy valamiképpen tükrözik a bajor etnogenezis azon 

állomását, amikor a különféle törzsi csoportok bajor gensszé összeolvadva magukkal 

hozván vezetői rétegüket, azok szerepet kaptak a további politikai fejlődésben is.1039 

Érdekes módon az okleveles forrásanyagban e genealógiák közül nem mindegyikkel 

találkozhatni: az Agilolfingek korában csak a genealógia FaganáxöX van értesülésünk, s 

noha a genealógia Huosi egyes tagjairól az önálló Bajor Hercegség korában is történik 

említés, mint egységes genealógia csak az Agilolfingek trónfosztását, illetve a Karoling-

hatalomátvételt követően játszik aktívabb politikai szerepet. A genealógia Fagana és a 

genealógia Huosi a politikai szerepvállalás mellett nagy valószínűséggel a herceg mellett 

Bajorország legjelentősebb birtokosai is lehettek. Mivel azonban az Agilolfingek és a 

Karolingok korának okleveles anyaga csak a fent megnevezett két genealógiái említi, 

szemben a Lex Baiuvariorum öt genealogiájávai - megállapíthatjuk tehát, hogy a Lex 

Baiuvariorum archaikus, a VIII. századra már elavult állapotokat jelenít meg.1040 A 

forrásokban találkozhatni ugyanakkor genealógiákkal - így például a genealógia 

Feringával1041 - , amelyeket nem illette meg azon potestas, amelynél fogva ingatlanaikkal 

különféle jogügyletek során rendelkezhettek volna, helyettük a herceg hajtotta végre a 

traditiókat, lévén hogy a herceg kíséretébe tartozván függőségi viszonyban álltak vele.1042 

Mindezek alapján a bajor genealógiák két fajtáját különböztethetjük meg: megtalálhatjuk 

egyfelől a régi, nemességüket tekintve közvetlenül az Agilolfingeket követő - Brunner 

által Geschlechtsadelnék, illetve altér Geburtsadelnék nevezett1043 - genealógiákat, 

amelyek számára mind jogi helyzetük, mind politikai szerepük kiemelt pozíciókat 

biztosított, másfelől pedig a hercegi kísérethez tartozó, mind katonai, mind közigazgatási 

feladatokat ellátó, újabb genealogiá kat.1044 Az újabb - hercegi függésben álló -

genealógiák közül érdemes kiemelni a genealógia Albinát, akik a szlávokkal közös határ 

védelmét is ellátták, s akiknek tagjai közül a cella Maximiliani körül kialakult és a Libellus 

Virgiliiben, illetve a Breves Notitiaeben rögzített vita Virgil püspökkel szembeni 

1037 Mayer 1919. II. 209. sk.; Jahn 1991. 233. 
1038 Lex Baiuvariorum 3,1. 
1039 Klebel 1955.196. 
1040 Jahn 1991.233. sk. 
1041 Traditió Frisingensis Nr. 5. 
1042 Brunner 1971.1. 117. Az uralkodói kíséret hasonló struktúrájához lásd Edictus Rothari 177. 
1043 Brunner 1971.1. 343. 348. 
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ellenérdekelt szereplői is kikerültek.1045 E genealógia tagjai kiemelkedtek a szabad állapotú 

bajorok sorából, hiszen exercitales hominesként hercegi szolgálatot láttak el, Virgil 

ábrázolásában azonban mégis servíként jelentek meg, annak ellenére, hogy esetükben is 

genealógiáról szólott. 1046 A Lex Baiuvaríorum által említett ősibb genealógiák és az 

Agilolfingek között dinasztikus házasságokra is sor kerülhetett, hiszen a genealógia Huosi 

néhány tagja az Agilolfingekre jellemző nevet (Egilolf, Odilo, Lantfrid) viselt;1047 az 

Agilolfingek és e genealógiák képezték a bajor nemességet. A bajor genealógia 

párhuzamba állítható a langobárd fara fogalmával, amelyeket katonai szövetségként még a 

vérrokonság köteléke is összetartott.1048 A genealógiák hatalmát és egyúttal az általuk a 

hercegi hatalomra nézvést hordozott veszélyt jól mutatják a Lex Baiuvaríorum azon 

rendelkezései, amelyek szerint az ellenséget az országba hívó s nekik a civitast1049 

(feltehetően a hercegi székhelyet, Regensburgot) átadó, valamint lázadást szító hatalmasok 

(homines potentes) felett a herceg jogosult ítélkezni1050 - a kazuisztikus szemléletű Lex 

Baiuvaríorum feltehetően nem szabályozta volna ezen eseteket, ha megvalósulásuknak 

nem adott volna reális esélyt.1051 

A bajor jogalkotás fontos állomásához érkezett a Lex Baiuvaríorum a társadalmi 

szerkezet változásait a jogba átíró-átültető novelláit megalkotó Dignolfingi Zsinaton. A hat 

püspök és tizenhárom apát részvételével megtartott Dingolfingi Zsinat1052 időpontját a 

VIII. század hetvenes éveire tehetjük, ám a pontosabb datálásra is lehetőség nyílik. A 

zsinaton részt vevő Wisurih passaui püspök halálának időpontja (777. május 1.) terminus 

ante quemnek tekinthető,1053 a zsinati jegyzőkönyvet doyenként Manno freisingi püspök 

látta el kézjegyével, akit székében már 777-ben Oadalhart követett,1054 Kremsmünster 777. 

november 9-én ordinált apátja, Fater pedig még nem vett részt e szinóduson - mindezek 

alapján jó eséllyel feltételezhetjük, hogy a Dingolfingi Zsinatra a 777-es esztendő első 

hónapjaiban kerülhetett sor.1055 Tasziló és tanácsadói a Dingolfingi Zsinaton megújították a 

Lex Baiuvaríorum néhány paragrafusát, amelyek segítségével a nemesek, a szabadok és a 

1044 Jahn 1991. 235. 
1045 Breves Notitiae 8,1. skk. 
1046 Jahn 1991.246. 
1047 Traditio Frisingensis Nr. 19. 142. 184. 185. 
1048 Paulus Diaconus, História Langobardorum 2,9; Mayer 1919.1. 14. sk.; Jarnut 1986. 110. skk. 
1049 A civitas és az oppidum fogalmának használatához lásd Koller 1988. 11. skk.; Nótári 2005a 22. skk. 
1050 Lex Baiuvaríorum 2,1. 3. 5. 
1051 Jahn 1991.238. 
1052 Abel-Simson 1969.1. 54. 
1053 Wolfram 1987.161; 502. ^ 
1054 Traditio Frisingensis Nr. 86. 
1055 Jahn 1991.512.sk. V 
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herceg szolgái - vagyis az adalscalhae - (nobiles et liberi et servi eius) számára 

garantálták a már Odilo herceg idején megszerzett, törvény általi védelmet, illetve a 

törvényhez való jogot (ius ad legem),1056 ami egyfelől az adalscalhae felemelkedéséhez, 

másfelől az önálló nemesi ordo kialakulásához vezetett.1057 Ennek szellemében határozta 

meg a Dingolfingi Zsinat az okirati bizonyításhoz három megbízható és nemesi tanú 

jelenlétének szükségességét,1058 míg a Lex Baiuvariorum nem ejt szót a tanúk személyi 

állapotáról.1059 Mind Odilo - okulván korábbi kudarcából - mind pedig Tasziló a nobiles 

és az adalscalhae hűségét átörökíthető birtokadományokkal igyekezett megnyerni, ám 

ezen adományokat a hercegi szolgálat - és egyéb, közelebbről nem meghatározott 

szolgáltatások1060 - teljesítéséhez kötötte.1061 Említést érdemel ezen uralkodói gyakorlat 

párhuzamaként a Liutprand langobárd király által a királyi arimannitól, vagyis 

tisztségviselőktől kivett hűségeskü, akiket mintegy pozitív motivációként 

birtokadományokkal és a birtokok felett biztosított, korlátozott rendelkezési joggal 

szándékozott magához kötni.1062 A szabadoktól egyre inkább elkülönülő, föléjük 

emelkedő, s eddig is jelentős politikai és gazdasági befolyással bíró réteg nagy 

valószínűséggel a Dingolfingi Zsinaton harcolta ki magának - mintegy a frank segítséggel 

hatalmát visszanyerő, ám hosszabb távon a bajor előkelők jóváhagyása nélkül uralkodni 

mégsem tudó Odilo herceggel megkötött és Tasziló herceg által átvett kompromisszumként 

- önálló, nemesi rendként történő elismerésének jogi formába öntését.1063 A VIII. század 

első felének állapotát tükröző források használják ugyan a nobilis kitételt,1064 ám több 

esetben inkább hagiográfiai toposzként,1065 és semmiképpen sem terminus technicusként. 

A Lex Baiuvariorum is csupán két alkalommal él a nobilis kifejezéssel,1066 ám ezekből sem 

mutatható ki valamiféle terminológiai következetesség.1067 Természetesen az Odilo kora 

előtti Bajorországban is beszélhetünk nemesekről, hiszen maga a herceg és a Lex 

Baiuvariorum említette genealógiák kétségkívül a nemességhez tartoztak, ám a nemesség 

mint egységes és jogilag is elismert réteg a VIII. század közepére alakult ki, s nyerte el már 

1056 Concilium Dingolfingense 5. 
1057 Wanderwitz 1983. 68. skk.; Jahn 1991. 250; 513; Wolfram 1995b 149. 
1058 Concilium Dingolfingense 2. 
1059 Lex Baiuvariorum 1,1. 
1060 V ö j y a j i t i 0 Frisingensis Nr. 49. 
1061 Concilium Dingolfingense 8. 
1062 Liutprandi notitia de actoribus regis 5. 
1063 Jahn 1991.251; Strömer-Mayr 1988.157. 
1064 Gesta Hrodberti 1; Arbeo, Vita Haimhrammi 2. 3; Vita Corbiniani 37. 
1065 Wolfram 1995b 233. skk.; Nótári 2005a 29. 
1066 Lex Baiuvariorum 18,1; 21, 6. 
1067 Wolfram 1995b 147. 
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korábban is meglevő, ám ekkorra kijegecesedett attribútumait: a nemesi névadást, a nagy 

kiterjedésű és földrajzilag olykor széttagolt birtokait, a magánegyházak feletti rendelkezési 

jogát, illetve az ezen rendelkezési jogra való törekvést, valamint részvételi jogát a herceg 

uralmában és kormányzásában.1068 A bajorországi frank hatalomátvételt követően a nagy 

károlyi kormányzat némi csodálkozással vette tudomásul a bajor nemesség határozott 

ragaszkodását jogaihoz, a nemesség pedig - kiváltképp birtokait biztosítandó - erőteljesen 

hangsúlyozta származási előjogait,1069 ami egyértelműen jelzi azon tényt, hogy az 

Agilolfingek uralmának utolsó szakaszára teljes egyértelműséggel és jogilag 

körülbástyázott privilégiumokkal együtt kialakult a genus nobilium.1010 

A Dingolfingi Zsinat megerősítette az uralkodó - vagyis a herceg - szolgáinak, 

vagyis nemesi szolgák, azaz az adalscalhae (servi principis qui dicuntur adalscalhae) 

kiemelt vérdíját,1071 akik közvetlenül a herceg kíséretéhez tartoztak, s ily módon nagy 

emelkedést értek el a társadalmi ranglétrán, ami sajátosan ellentmondásos, egyszerre 

nemesi és szolgai személyállapotukat indokolta, aminek pontosan megfeleltethető státuszt 
1077 

a frank jogrendben nem találhatni. (Az adalscalha szokványos Edelknecht fordítását 

némiképp relativálandó1073 figyelemre méltó párhuzam mutatható ki az adalporo 

kifejezéssel - az adalporo szóval a Notitia Arnonis azon adót jelöli, amit a Reichenhallban 

lakók a hercegnek egyfajta census dominicusként fizetni tartoztak.1074 A -poro/-paro 

alapszó az adó jelentésű görög phorossz&l hozható kapcsolatba, az adalporo tehát azon 

juttatást, adót jelenthette, ami a nemest (adal-) illette. A Dingolfingi Zsinat adalscalha-

definíciója (servi principis) alapján1075 e kifejezés a nemes - vagyis a herceg -

szolgálatában állókat jelölhette.1076 Ezen interpretációt támasztja alá a Breviarius Urolfi 

servi (homines) dominici megnevezése,1077 ami a Notitia Arnonis census dominicusival1078 

cseng egybe. Minthogy az említett adó azon személyt illette, aki számára e források a 

kizárólagosság igényével fenntartották az adal- megnevezést, vagyis a herceget, nem lehet 

1068 Jahn 1991. 252. sk. 
1069 V ö Traditio Frisingensis Nr. 13. 127. 
1070 Vö. Notitia Arnonis 6, 23. 
1071 Conc. Dingolf. 7; Wolfram 1987. 335. sk.; 400. sk. 
1072 Brunner 1971.1. 374. sk. 
1073 Wolfram 1983. 85. 
1074 Notitia Arnonis 7, 6. ... et hoc decrevit censum dare unusquisque homo, qui in Hal habitaret, quod 
barbarice dicitur adalporo ... 
1075 Concilium Dingolfingense 1. 
1076 Wolfram 1995b 149. sk. 
1077 Breviarius Urolfi 1, 21. 23. 
1078 Notitia Arnonis 7, 6. 
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kétséges, hogy az adalscalhae is az ő szolgálatára voltak hivatottak.1079) Az adalscalhae 

nemesi származású nőket is feleségül vehettek, ami szintén világosan jelzi a korabeli bajor 

társadalomban érzékelhető mobilitást;1080 Tasziló 788-ban bekövetkezett bukásával és 794-

ben legitimált trónfosztásával1081 az adalscalhae hercegi alávetettsége is megszűnt, s 

megnevezésüket tekintve szabad szolgákká, barscalhaevá, státuszukat tekintve pedig 

szabadokká váltak.1082 

Az adalscalhae logikailag ugyan nem ellentmondásmentes, ám mindenképpen 

egyedülálló és a hercegi uralom céljainak megfelelő személy állapotának kialakulása és 

szabályozása egy sajátos, a frank fejlődést időben bizonyos mértékben megelőző, bajor 

vazallusi rendszer kialakulásának kezdeteire enged következtetni, ami azonban utóbb - a 

frank térnyerés miatt - megrekedt, illetve nem teljesedhetett ki.1083 A hercegi hatalom 

támaszainak számító emberek védelmét a jogalkotás annyiban is kiterjesztette, hogy a Lex 

Baiuvaríorumban foglalt három, főbenjáró tényállás1084 mellé a Dingolfingi Zsinat 

homicidium néven felvette az uralkodóhoz közel álló ember (homo principis sibi dilectus) 

megölésének cselekményét,1085 ami egyfelől az adalscalhae, másfelől a herceg 

környezetéhez és apparátusához tartozó szabadok és nemesek biztonságát volt hivatott 

garantálni.1086 A herceg által adományozott birtokok (beneficia) örökíthetőek voltak ugyan, 

ám továbbadományozásuk előtt ki kellett kérni a herceg consensusít, illetve licentiáját, 

amivel az uralkodó ellenőrzést gyakorolhatott a birtokviszonyok alakulása felett.1087 

Bizonyos birtokokat viszont a herceg teljes körű rendelkezési joggal adományozott a hozzá 

hű embereknek, így például a mind Odilo, mind pedig Tasziló biztos támaszának számító 

Machelm gróf által tett adományok esetében már nem volt szükség a hercegi 

hozzájárulásra.1088 A Notitia Arnonisbaxi felsorolt adományok a szabad bajorok és az 

önmaguk felett hatalommal (homines potestatem non habentes de se) nem rendelkező 

személyek traditióixa oszthatók fel,1089 s tartalmilag ennek megfelelően, ám némiképp 

módosult terminológiával a Breves Notitiae megkülönbözteti a nemes (vagyis szabad) és a 

1079 Wolfram 1995b 150; Jármit 1986.79. skk. 
1080 Concilium Dingolfingense 10. 
1081 Vö. Kolmer 297. skk.; Wolfram 1968. 159. skk. 
1082 Vö Traditi0 Frisingensis Nr. 193; Wolfram 1987. 400; Jahn 1991. 255. 
1083 Jahn 1991.256. 
1084 Lex Baiuvariorum 2,1. 
1085 Concilium Dingolfingense 9. 
1086 W o l f r a m 1 9 9 5 1 4 3 
1087 Jahn 1991.256; Wolfram 1995.142. 
1088 Tracütio Frisingensis Nr. 74. 
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közrendű (vagyis hatalommal nem bíró) személyek által tett adományokat (nomina et 

praedia fidelium virorum nobilium et mediorcum).1090 A freisingi traditiók között 

hasonlóképpen megtalálható a ducalis consensus aktusa: Hiltiprant 772-ben a lóról leesvén 

halálát érezte közeledni, s engedélyt kért a hercegtől, hogy javait a Freisingi Püspökségnek 

adományozza, amely engedélyt a herceg meg is adott Hiltiprantnak egyfelől a vele fennálló 

rokonságnak, másfelől az általa teljesített szolgálatoknak köszönhetően.1091 

A Karolingok korának grófjai királyi megbízatás alapján látták el ministeríumukat, 

amit természetesen nem örökíthettek lemenőikre.1092 Bajorországot illetően azonban már 

az Agilolfingek idejében is említést tesznek a források grófokról, így például az ottingi 

kolostort 749-ben megalapító Gunther grófról, akit ily módon a legkorábbi, név szerint 

ismert bajorországi grófként tartunk számon.1093 Guntherrel egyazon időben 

tevékenykedett Bajorországban Grimbert gróf,1094 név szerint tudunk a Notitia Arnonis 

tanújegyzékéből Immino és Eimo grófról,1095 a Breves Notitiaebői pedig Ugo grófról.1096 

Az Inn és a Salzach közötti és a felső-ausztriai Traun vidékén elterülő, gazdag birtokaiból 

bajor püspökségeknek, valamint a mondseei és a niederalteichi kolostornak többször 

adományokat juttató Machelm gróf gyakorta hangsúlyozta az őt a hercegi dinasztiához 

fűző rokoni kapcsolatokat, ám combként Machelmet a források csak Mattigau és 

Rottachgau kerülete kapcsán említik.1097 A grófok között jelentős gazdasági különbségek 

álltak fenn: ennek megfelelően megkülönböztethetünk fortis, mediocris és minor 

comeseket; az Agilolfingek korának grófjai ministerium&i, grófi javadalmaik mellett a 

hercegtől kapott beneficiumok felett rendelkeztek.1098 A ministerium kifejezés a grófság 

királyi - Bajorországban pedig a hercegi - megbízás-jellegét emeli ki, amelynek keretében 

katonai és közigazgatási feladatokat látott el. A grófok és bírák előfordulásának a 741 utáni 

időszakra vonatkozó forrásokban nagymértékű növekedése feltehetően Odilo herceg 

1089 Notitia Amortis 6, 1. Item de hoc, quod tradiderunt liberi Baioarii per licentiam Tassilonis ad 
supradictum episcopatum, quod fuit eis ex causa dominica beneficatum, similiter de illis potestatem rtort 
habentes de se. 6,4. 13. 
1090 Breves Notitiae 14. tit. 
1091 Traditio Frisingensis Nr. 49. 
1092 Wolfram 1995b 156. 
1093 Notitia Arnonis 6, 24; Breves Notitiae 13,1. skk. 
1094 Notitia Arnonis 6, 6; Breves Notitiae 14,4. 
1095 Notitia Arnonis 8, 8. 
1096 Breves Notitiae i, 15. 
1097 Störmer 1972.42. skk.; Traditio Pataviensis Nr. 9. 
1098 Notitia Arnonis 6, 24. Cella, que vocatur z'Ottinga, quam construxit Guntharius comis de iure 
hereditaria in pago Chimingaoe in honore sancti Stephani protimartiris, et quod ei Tassilo dux concessit in 
bénéficia ...; Breves Notitiae 13, 10. Postea vero una cum consensu Thassilonis ducis peciit domnum 
Pippinum regem, qui concessit ei tributales viros de suo ministerio manentes XIIII ibidem ad firmamentum; 
qui et ita fecit. 
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megváltozott, hatékonyabb kormányzásra törekvő, részint a frank udvarban látott, részint 

saját hazájából, Alemanniából magával hozott módszerekkel operáló uralkodói 

programjának tudható be, ám - annak ellenére, hogy Gunther és Machelm gróf a herceg 

legmegbízhatóbb hívei közé tartoztak - az összefüggő grófsági rendszer léte nem 

bizonyítható az Agilolfingek Bajorországában.1099 A Lex Baiuvaríorum szerint a gróf 

(comes) feladata a comigatus, a bajor sereg egy részének vezetése volt, nem katonai 

funkcióként pedig a placitumók vezetése hárult rá - ugyanakkor a gróf törvénykezésének 

illetékességi területét szintén comigatusként említi a törvény, nagy valószínűséggel azért, 

mert a gróf vezette katonai egységet e terület lakosai alkották.1100 A grófok ellenőrzése 

alatt működő bírák (iudices) feladataként, akiktől igazságosságot és 

megvesztegethetetlenséget követeltek, a Lex Baiuvaríorum a törvénykezési napok 

kijelölését és az ítélkezést jelölte meg, valamint bizonyos - kiváltképp az egyházat 

megkárosító cselekmények esetén - egyházi igazgatási cselekmények végrehajtását is 

rájuk bízta.1101 

Összefoglalásként a következőket állapíthatjuk meg. A VIII. századi 

Bajorországban számos, történészi érdeklődésére méltán számot tartó társadalmi folyamat 

válik tettenérhetővé, illetve nyer jogi megfogalmazást mind a jogforrásokban, mind pedig a 

birtokjegyzékekben: többek között a status libertatis részletes szabályozása és az önálló 

nemesi rend kialakulása. A szabadság fogalma a germán népjogokban - s így a Lex 

Baiuvariorumban is - eredetileg a rokoni/nemzetségi kötelék fogalmi körébe tartozhatott. 

A rokoni kötelék alatt ezen esetben természetesen nem stricto sensu vérrokoni köteléket 

kell értenünk, hanem sokkal inkább valamiféle összetartozási-szövetségi kapcsolatot, 

amelybe - a (rab)szolgákon kívül - a kíséret is beletartozhatott. A hercegi kíséretből és az 

ősi bajor genealógiákból kialakult a bajor nemesség - amelynek jogait a frank segítséggel 

Bajorország trónjára jutó Odilo herceg mintegy saját legitimációja díjaként megerősített -

elérte, hogy Tasziló alatt a Dingolfingi Zsinaton e jogokat és azok garanciáit írásba 

foglalják. Ugyanekkor nyertek további jogokat az adalscalhae, akik a herceg szolgálatában 

állván a szolgai és a nemesi állapot sajátosan bajor ötvözetét jelenítették meg, majd váltak 

1099 Jahn 1991.260. 
1100 Lex Baiuvariorum 2,5.... Et exinde habeat comes curam in suo comitatu; ponat enim ordinationem suam 
super centuriones et decanos, et unusquisque provideat suos, quos regit, ut contra legem non faciant. ... 2, 
14. ... Et omnes liberin conveniant constitutis diebus, ubi iudex ordinaverit; et nemo sit ausus contempnere 
venire ad placitum, qui infra illum comitatum manent, sive regis vassus sive ducis, omnes ad placitum 
veniant. 
1101 Lex Baiuvariorum 2,14-18. 
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az önálló Bajor Hercegség megszűntével megnevezésüket tekintve szabad szolgákká, 

barscalhaevá, státuszukat tekintve pedig szabadokká. 
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V. FEJEZET 

CONVERSIO BAGOARIORUM ET CARANTANORUM - EPISTOLA 

THEOTMARI 

A Conversio Bagoariorum et Carantanorum, vagyis A bajorok és karantánok 

megtérése, amelyről Alphons Lhotsky oly nagy elismeréssel szólott,1102 egyebek mellett 

már csak azért is méltán tarthat igényt érdeklődésre, mivel - Eugippius Vita Sancti 

Severínije és Iordanes Geticaya mellett - azon latin nyelvű textusok sorába tartozik, 

amelyek a népvándorlás utáni és az Árpád honfoglalása előtti korból összefüggőbben 

szólnak a későbbi Magyarország területének történetéről, s így a IX. századi avar 

történelem forrásai között is kiemelt jelentőséggel bír. Az avarság történetének a későbbi 

magyar történelem szempontjából megmutatkozó fontosságát találóan foglalja össze 

Szádeczky-Kardoss Samu: „... az írott forrásokból ismert történelem folyamán élső ízben 

az avar korban vált tartósan egybetartozó alakulattá a Közép-Duna-medence nyugati és 

keleti fele (a római birodalom Pannoniáját és Daciáját a közbül fekvő szarmata 

Barbaricum választotta el egymástól). Ilyen értelemben az avar kaganátus a későbbi 

Magyarország előfutára volt. "I10S A mű datálásának meghatározásában Herwig Wolfram 

1995-ős monográfiájában a középkori számítási módot vette alapul, s a 870-es megírási év 

mellett állapodott meg,1104 kiadásában Fritz Losek is ezen állásponthoz csatlakozott.1105 A 

szerző személyére csak néhány utalásból következtethetünk, feltehető, hogy . az auctor 

maga Adalwin érsek,1106 a címzett pedig Német Lajos lehetett.1107 

Az Epistola Theotmari Adalwin utódjától, Salzburg ötödik érsekétől, Theotmartól 

származik, aki igen sérelmesnek és saját jogkörét csorbítónak érezte a morva egyházi 

önállóságot szorgalmazó szláv papok működését. Ennek kapcsán fordult 900-ban levélben 

IX. János pápához, s foglalt állást nem csupán a morvákkal, hanem a magyarokkal 

1102 Lhotsky 1963. 155. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum, das Haupt- und Glanzstiick der 
ruhmvollen Salzburger Historiographie. ... eine merkwürdige und in ihrer Art schöne Schrift. 
1103 Szádeczky-Kardoss 1998. 9. 
1104 Wolfram 1995b 193. 
1103 LoSek 1997. 6. 
1106 Wolfram 1995b 197. Vö. Conversio 9. ...et adhuc ipse Adalwinus archiepiscopus per semetipsum regere 
studet illam gentem in nomine Domini, sicut iam multis in Ulis regionibus claret locis.\ Conversio 10. 
Enumeratis itaque episcopis Iuvavensium conamur, prout veracius in chronicis imperatorum et regum 
Francorum et Bagoariorum scriptum repperimus, scire volentibus manifestare. 
1107 LoSek 1997. 6; LoSek 1996. 143. skk. Vö. Conversio 12. Pervenit ergo ad notitiam Hludowici piissimi 
regis, quod Priwina benivolus Juit erga Dei servitium et suum. 



148 

szemben is, ami ezen írást a honfoglalás korának becses forrásává teszi. Ezen levélnek a 

Conversióval szoros egységben tárgyalása azért tűnik indokoltnak, mivel annal keletkezése 

után három évtizeddel éles fényt vet a moráviai körülményekben, valamint a szláv-

bajor/salzburgi viszonyokban bekövetkezett változásokra. 

A IX. századi szláv (és avar) misszió főszereplői egyfelől a Bizánci Birodalom, 

másfelől pedig a Frank Birodalom voltak, amely a Salzburgi Érsekségre és a meglehetősen 

önálló politikát folytató Aquileiai Pátriárkátusra támaszkodhatott;1108 ezen egyensúlyt 

bontotta meg a Karolingok hatalmával szemben megerősödő, önálló missziós politikával 

fellépő pápaság. E hármasság szolgált a szlávok apostolaként ismert Metód működésének, 

illetve a Salzburgi Érsekséggel és annak megyéspüspökeivel kirobbant konfliktusának 

hátteréül. A bizánci származású hittérítő, majd pápai legátus és sirmiumi érsek, Metód 

felett 870-ben a Német Lajos jelenlétében megtartott Regensburgi Zsinaton Adalwin 

salzburgi érsek és püspökei ítéletet hoztak, mivel úgy vélték, hogy a Pannóniában kifejtett 

missziós tevékenységével Salzburg hetvenöt esztendeje e terület felett gyakorolt 

joghatóságát sérti, s ezt követően két és fél éven át fogságban tartották. E per kapcsán -

kideríthetetlen, hogy vádiratként, vagy a pert utóbb legitimálandó - keletkezett a 

Conversio Bagoariorum et Carantanorum. A Conversio ábrázolási tendenciáját Kahl igen 

találóan a következőképpen jellemzi: merész játékot folytat az igazság határán, állításai a 

jól tájékozott olvasók számára éppencsak támadhatatlanok, a járatlanok számára pedig 

számos eltérő kombinációs lehetőséget hagy nyitva, sőt sugall; a tényekkel és feladatával 

legteljesebb mértékben tisztában levő szerző nem csekély rafinériával hallgat el 

nemkívánatos és „veszélyes" összefüggéseket és tényeket, s kapcsol össze egymástól távol 

álló eseményeket.1109 

V. 1. Salzburg missziós politikája 

1108 Reindel 1981. 249. skk. 
1109 Kahl 1985. 112. Was da getrieben wird, ist nichts anderes als ein waghalsiges Spiel dicht an der Grenze 
der Wahrheit, gerade noch unanfechtbar für den, der Bescheid weiß, dem Unkundigen jedoch abweichende 
Kombinationen offenlassend, ja nahelegend, die den Zwecken der Denkschrift ungleich besser 
entgegenkamen. Man ahnt einen wohlunterrichteten Gewährsmann, der jedoch sehr wohl weiß, was er will, 
was nicht, und man bedauert, daß er von seinen Kentnissen keinen besseren Gebrauch gemacht hat. 
Raffiniertes Verschweigen unerwünschter oder gar „gefährlicher" Zusammenhänge und Fakten, ähnlich 
raffinierte Zusammenziehung von Ereignissen, die womöglich weit auseinanderlagen - das sind auch sonst 
die Hauptmittel, die der Verfasser für seinen Zweck einsetzt. 
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V. 1. 1. A karantán misszió 

Első szláv népként a karanténok léptek kapcsolatba a Bajor Hercegséggel és a 

Frank Birodalommal, ugyanis Boruth fejedelem az avarok ellen hívta segítségül a 

bajorokat1110 - valószínűleg 741/742-ben1111 - , s az avarok felett aratott győzelem 

megalapozta a bajorok karanténok feletti uralmát.1112 Valamivel 743 előtt1113 Boruth 

karantán fejedelem kénytelen volt fiát, Cacatiust és unokaöccsét, Cheitmart túszul 

átadni,1114 akiket Lupo salzburgi pap keresztény nevelésben részesített.1115 Boruth halála 

után, 750 táján a bajorok frank parancsra és a szlávok kérésére hazaengedték fiát, a már 

kereszténnyé lett Cacatiust, akit a szlávok fejedelmükké is tettek.1116 Cacatius azonban 

három évre rá meghalt, s a szlávok kérésére és Pippin engedélyével Boruth unokaöccse, a 

bajorok által visszaküldött, szintén keresztény Cheitmar (752-769) lett a karanténok 

fejedelme.1117 Lupo pap - Cheitmar keresztapja - , aki a Chimsee Auva nevű szigetén 

ordináltatott, Salzburgban felszentelt unokaöccsét, Maioranust adta Cheitmar mellé, aki 

arra intette a fejedelmet, hogy keresztényi kötelességeinek teljesítése során engedelmes és 

alázatos legyen a salzburgi kolostor iránt1118 - e folyamat eredményét a Conversio egyfajta 

hűbéri viszonyként kívánta bemutatni.1119 Cheitmar az intelemnek megfelelően erre 

1110 Schellhorn 1964. 104. 
1111 Conversio 4. Non multo post tempore ceperunt Huni eosdem Quarantanos hostili sedicione graviter 
affligere. Fuitque tunc dux eorum Boruth nomine, qui Hunorum exercitum contra eos iturum Bagoariis 
nunciari fecit rogavitque eos sibi in auxilium venire. Uli quoque festinando venientes expugnaverunt Hunos 
et obfirmaverunt Quarantanos servitutique eos regum subiecerunt similiterque confines eorum. Vö. 
Szádeczky-Kardoss 1998.266. sk. 
1112 Wolfram 1979. 73. skk.; Dopsch 1976. 27. skk. 
1113 Kahl 1985. 116. 
1114 Vö. Kahl 1980.44. 
1115 Conversio 4. Duxeruntque inde secum obsides in Bawariam. Inter quos erat filius Boruth nomine 
Cacatius, quern pater eius more christiano nutriré rogavit et christianum facere; sicut et factum est. Et de 
Cheitmaro filio fratris sui similiter postulavit. 
1116 Conversio 4. Mortuo autem Boruth per iussionem Francorum Bawarii Cacatium iam christianum factm 
petentibus eisdem Sclavis remiserunt et illi eum ducem fecerunt. 

Schellhorn 1964. 104; Conversio 4. Sed ille postea tercio anno defunctus est. Iterum autem permissione 
Pippini regis ipsis populis petentibus redditus est eis Cheitmar christianus factus. 

Conversio 4. Cui etiam Lupo presbyter ordinatus de Iuvavense sede in insulam Chemingi lacus, que et 
Auva vocatur, dedit ei nepotem suum nomine Maioranum ad presbyterum iam ordinatum. Et quia compater 
eius erat idem Lupo presbyter, docuit eum, ut ad Iuvavense monasterium se devota mente ad christianitatis 
officium subdidisset. Quem suscipientes idem populi ducatum illi dederunt. Ille vero secum habens 
Maioranum presbyterum in Iuvavensi monasterio ordinatum ad presbyterum. Qui admonuit eum ad ipsum 
monasterium suum caput declinare in servitium dei. Et ille ita fecit ac promisit se ad ipsam sedem 
serviturum. Sicut et fecit atque annis singulis ibidem suum servitium persolvebat et inde semper doctrinam et 
officium christianitatis percepit, usque sum vixit. 
""Dopsch 1987. 307.sk. 
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ígéretet is tett, s élete végéig évről évre ott teljesítette szolgálatát, és fogadta a tanítást.1120 

Érdemes némi figyelmet szentelni a következőknek: mind Cacatius, mind pedig Cheitmar 

szabadulásában nagy szerepet játszott a frank parancs; mind Lupo, mind Maioranus csupán 

egyszerű pap, s nem találunk utalást arra, hogy a Salzburgi Püspökség utasítására kerültek 

volna a karantán fejedelmek mellé - Maioranus esetében némi kötődés fedezhető fel 

Salzburghoz, egykori felszentelésének helyéhez, s ennek megfelelően intette Cheitmart is a 

kolostor iránti hűségre.1121 Ha szorosabb kapcsolat állott volna fenn Cacatius és Cheitmar, 

Lupo és Maioranus személye, valamint a 739-ben püspökség rangjára emelkedett Salzburg 

között, úgy a Conversio szerzője bizonyosan nem mulasztotta volna el ezt hangsúlyozni -

felettébb valószínű tehát, hogy a karantánok krisztianizációjának kezdő lépéseit a frankok, 

feltehetően maga Pippin iniciálta, nem pedig a bajor egyház.1122 

Jelentősebb eredményeket a misszióba immáron aktívan bekapcsolódó Salzburg 

csak azt követően könyvelhetett el, miután Cheitmar felhívására Virgil püspök Modestus 

episcopus chorit bízta meg a misszió vezetésével,1123 majd Modestus 763-ban 

bekövetkezett halála után számos pogánylázadás ellenére Virgil sikeresen továbbvitte a 

karantánok közti térítés feladatát, amit jelentősen megkönnyített III. Tasziló herceg 772-

ben a karantánok felett aratott, azok ellenállását végképp megtörő katonai győzelme.1124 

Miután Karantániát (noha megtarthatta saját fejedelmeit) Bajorországhoz csatolták, a 

Salzburgi Püspökség által folytatott és a Bajor Hercegség által támogatott misszió elé -

amibe idővel a Freisingi Püspökség is igyekezett bekapcsolódni1125 - immáron nem gördült 

semmilyen akadály.1126 A pápaság aktív közreműködését ugyan nem említi a Conversio, 

ám - mivel Karantánia egy része az isztriai püspökségek beolvasztásával túlontúl elfoglalt 

Aquileiai Pátriárkátus területén feküdt, ami az említett okból nem fejtett ki jelentősebb 

térítői tevékenységet e vidéken - nagy valószínűséggel Salzburg maga mögött tudhatta 

Róma tacitus consensusát missziós területének kiterjesztésében.1127 Utóbb, amikor Ursus 

aquileiai pátriárka Aquileia Karantániára vonatkozó jogait kívánta felújítani, Arn salzburgi 

"20 Wolfram 1979. 86. sk.; Dopsch 1987. 307; Conversio 4. Et ille ita fecit ac promisit se ad ipsam sedem 
serviturum. Sicut et fecit atque annis singulis ibidem suum servitium persolvebat et inde semper doctrinam et 
officium christianitatis percepit, usque dum vixit. 

Kahl 1985. 114. 
1122 Kahl 1985. 115. 
1123 Conversio 5. Peractis aliquantis temporibus prenominatus dux Carantanorum petiit Virgilium episcopum 
visitare populum gentis illius eosque in fide firmiter confortare. Quod ille tunc minime adimplere valuit, sed 
sua vice misso suo episcopo nomine Modesto ad docendam illam plebem ... 
1124 Annales Iuvavenses maximi a. 772; Wolfram 1968.165. sk. 
1125 Stornier 1987. 207. skk. 
1126 Schellhorn 1964. 105. • L , ^ 
1127 Dopsch 1987. 308. 
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érsek Zakariás (741-752), II. István (752-757) és I. Pál (757-767) pápa privilégiumaira 

hivatkozott, amelyek Karantániát Salzburghoz csatolták, 811-ben Nagy Károly 

döntőbíróként a Karantániát keresztülszelő Drávát határozta meg a két egyházmegye 

határaként.1128 Az említett pápai oklevelek eredetijei nem maradtak ránk, létezésüket 

azonban nem vonhatjuk kétségbe, mivel jól beleillik Virgil alapos, a missziót precízen 

előkészítő eljárásának képébe, hogy Karantániát három, egymást követő pápa által is 

elismertette a Salzburgi Püspökség fennhatósága alá tartozó területként, továbbá nem 

valószínű, hogy a Nagy Károllyal jó személyes kapcsolatokat ápoló Arn érsek a császár 

felé sohasem létezett oklevelekre mert volna hivatkozni a jogi hátteret jól ismerő Ursus 

pátriárkával szemben.1129 A VIII. századi - karantánok között - Salzburg végezte 

misszióban a pápaság nem vállalt jóformán semmilyen aktív szerepet, ám e szituáció a IX. 

századra jelentősen megváltozott. 

V. 1. 2. Az avar misszió 

Az avarok közötti misszió alakulásának áttekintése előtt érdemesnek tűnik röviden 

vázolni Nagy Károlynak az avarok ellen intézett, végül önálló államiságuk megszűnéséhez 

vezető katonai cselekményeit. Taszilónak az avarokkal kötött szövetségéről szóló híradást 

nem minősíthetjük kizárólagosan a frank propaganda koholmányának,1130 amint ezt a III. 

Tasziló letevését követő avar reakcióból is láthatjuk. Az avarok ugyanis nemcsak az 

immáron Karoling-uralom alá került Bajorország ellen intéztek támadást, hanem a szintén 

Karoling-kötődésű Friaul ellen is, tehát nem csupán a bajor herceg, hanem a langobárd 

Desiderius, Liutpirg hercegnő apjának bosszúiéiként is felléptek, amire feltehetően a 

Taszilóval kötött véd- és dacszövetség kötelezte is őket1131 - támadásukat azonban Nagy 

Károly visszaverte.1132 Az avarok ugyan megkíséreltek Nagy Károllyal tárgyalásokat 

folytatni, hogy az ismerje el birodalmuk nyugati határát, e tárgyalások azonban nem 

1128 MGH D Karol. I. Nr. 211. (=SUB II. Nr. 3.) Nam Ursus patriarcha antiquam se aucoritatem habere 
asserebat et quod tempore, antequam Italia a Langobardis fuit invasa, per synodalia gesta ... ostendiposse, 
predicte Karantane provincie civitates ad Aquileiam esse subiectas; Arn vero archiepiscopus asserebat, se 
auctoritatem habere pontificum sancte Romane ecclesie Zacharie, Stephani atque Pauli, quorum preceptis et 
confirmacionibus predicta provincia tempore antecessorum suorum ad Iuvavensis ecclesie dyocesim frisset 
adiuncta. 
1129 Dopsch 1987. 309. 
1130 Kizárólag a frankok által koholt vádpontnak tartja Reindel 1960. 138. skk. 
1131 Deér 1966. 756. 
1132 Annales regni Francorum a. 788; Szádeczky-Kardoss 1998. 274; Wolfram 1987. 253. skk. 
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vezettek eredményre.1133 Ezt követően 791 szeptemberében az alemann, bajor, fríz, szász 

és szláv csapatokat magába foglaló frank hadsereg útnak indult Regensburgból az 

Avaricum felé;1134 a frankok, akikkel az avarok nem akartak fegyveresen megütközni, 

különösebb ellenállás nélkül eljutottak a Rábáig, innen azonban a résztvevőket és a lovakat 

egyaránt megtizedelő járvány miatt kénytelenek voltak visszavonulni,1135 egyedül a Pippin 

által délnyugatról intézett támadás volt igazán sikeresnek mondható.1136 Ezt követően az 

avarok között belháború lángolt fel, amelynek során mind a kagánt, mind pedig a jugurrt 

megölték,1137 795-ben - Erich friauli őrgróf utasítására - Vojnomir, majd Pippin betört a 

Ringbe és kifosztotta.1138 796-ban a tudun és kísérete Aachenben Nagy Károly elé járult és 

megkeresztelkedett,1139 az új kagán kénytelen volt magát a frank uralomnak alávetni, ám 

minden várakozás ellenére nem köszöntöttek be nyugodt idők az Avaricumban - egyrészt a 

797-es, 799-es és 802-es, a tudun által vezetett partikuláris önállósodási kísérletek,1140 

másrészt pedig az avarok és szlávok közötti összetűzések miatt.1141 Utóbb, 805 tavasza 

táján a szlávok által zaklatott avarok Theodor kapkán vezetésével kérelmezték Nagy 

Károlytól, hogy Szombathely és a Duna közé települhessenek,1142 a kapkán halála után 

Ábrahám kagán kereste fel a császárt, és a kagáni méltóság megújítását kérte tőle, amit a 

1133 Annales qui dicuntur Einhardi a. 790 Hoc anno nullum iter exercitale a rege factum, sed in Wormacia 
residens legatos Hunorum et audivit et suos vicissim ad eorum principes misit. Agebatur inter eos de 
confiniis regnorum suorum, quibus in locis esse deberent. Haec contentio atque exercitatio belli, quod postea 
cum Hunisgestum est, seminarium et origo fuit. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 277; Wolfram 1987. 254. 
1134 Bővebben lásd W. Pohl: Die Awarenkriege Karls des Grossen (788-803). Wien 1988; Szádeczky-
Kardoss 1988. 279; Wolfram 1987. 255-257. 
1135 Annales qui dicuntur Einhardi a. 791 Facta est haec expeditio sine omni rerum incommodo, praeter quod 
in illo, quem rex ducebat, exercitu tanta equorum lues exorta est, ut vix décima pars de tot militibus equorum 
remanisse dicatur. Vö. Pohl 1988. 317; Szádeczky-Kardoss 1998. 279; Wolfram 1987. 257. 
1136 Annales Laureshamenses a. 791 Sed et ille tunc eius exercitus quem Pippinus filius eius de Italia 
transmisit, ipse introivit in Illyricum et inde in Pannónia, et fecerunt ibi similiter, vastantes et incedentes 
terram illam, sicut rex fecit cum exercitu suo ubi ipse erat. Vö. Pohl 1988. 316; Szádeczky-Kardoss 1998. 
280; Wolfram 1987. 265. 
1137 Annales regni Francorum a. 796. ... civili hello fatigatis inter se principibus ... chagan sive iuguro 
intestina clade addictis et a suis occisis ... Vö. Pohl 1988. 317-318; Szádeczky-Kardoss 1998. 286; Wolfram 
1987. 257. 
1138 Annales regni Francorum a. 791; Pohl 1988. 319-320; Szádeczky-Kardoss 1998. 286. skk.; Wolfram 
1987. 258. 
1139 Annales qui dicuntur Einhardi a. 796. Tudun etiam ille, de quo superius mentio facta est, fidem dictis suis 
adhibens ibidem ad regem venit ibique cum omnibus qui secum vénérant, baptizatus ac remuneratus post 
datum servandae fidei sacramentum domum rediit, sed in promissa fidelitate diu manere noluit nec multo 
postperfidiae suaepoenas dedit. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 288. 
1140 Vö. Pohl 1988. 321; Wolfram 1987. 293. 
1141 Deér 1966. 772. skk. 
1142 Annales regni Francorum a. 805. Non multo post capcanus, princeps Hunorum, propter necessitatem 
populi sui imperatorem adiit, postulons sibi locum dari ad habitandum inter Sabariam et Carnutum, quia 
propter infestationem Sclavorum in prioribus sedibus esse non poterant. Quem imperátor benigne suscepit 
erat enim capcanus christianus nomine Theodorus et precibus eius adnuens muneribus donatum redire 
permisit. Vö. Pohl 1988. 302-304; Szádeczky-Kardoss 1998. 306; Wolfram 1987. 259. 
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császár meg is adott neki,1143 úgy vélte ugyanis, hogy az avarság egységbe kovácsolásával 

elősegítheti az avar-szláv viszony rendezését, ami azonban csak 811-ben, frank fegyveres 

beavatkozásra konszolidálódott.1144 

Nagy Károly avarok elleni hadjáratainak motivációját vizsgálva1145 először az 

eseményekkel nagyjából egy időben keletkezett forrásokat kell szemügyre venni: a 

hadjárat előkészületeinek előadása során a hivatalos propaganda a fegyveres fellépés okául 

az avaroknak az egyházzal és a keresztény néppel szemben tanúsított elviselhetetlen, 

gonosz viselkedését adja meg, amelyért nem tudtak igazságos elégtételt kapni követség 

útján.1146 Ennek megfelelően, amikor az Enns folyóhoz értek, három napon át litániákat 

rendeztek és miséket celebráltak, s Istentől vigaszt igyekeztek elnyerni, hogy a hadsereg 

épsége, a győzelem és az avarok feletti bosszúállás sikere jusson osztályrészükül,1147 az 

avarokat pedig, amikor a frank hadsereget megpillantották, az Úr akaratából rémület szállta 

meg.1148 Ezzel összecseng a korábbi leírások között számon tartott és az avarok elleni 

hadjáratról önálló híradásokat tartalmazó1149 Annales Laureshamenses ószövetségi 

fordulatot idéző1150 megfogalmazása.1151 Az Annales Mettenses priores, amely a császári 

udvarban keletkezett 805 táján,1152 az Annales regni Francorum anyagát veszi ugyan 

alapul, előadásmódja azonban annál jóval patetikusabb;1153 hasonlóképpen negatív képet 

fest az avarokról, s a pogány ellenséggel szembeni megvetést tükröző toposzokat halmozza 

1143 Annales regni Francorum a. 805 Et misit caganus unum de optimatibus suis, petens sibi honorem 
antiquum, quem caganus apud hunos habere solebat. Cuius precibus imperátor adsensum praebuit et 
summám totius regni iuxta priscum eorum ritum caganum habere praecepit. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 
307. 
1144 Annales rengi Francorum a. 811 Imperator in très partes regni sui totidem exercitus misit ... alterum in 
Pannonias ad controversias Hunorum et Sclavorum finiendas ... fuerunt etiam Aquis adventum eius 
expectantes, qui de Pannónia venerunt, canizauci princeps Avarum et tudun et alii primores ad duces 
Sclavorum circa Danubium habitantium, qui a ducibus copiarum, quae in Pannoniam missae fuerunt, ad 
praesentiam principis iussi venerunt. Vö. Pohl 1988. 323; Wolfram 1987. 216. 
'143 Deér 1966. 726. 
1146 Annales regni Francorum a. 791 ... propter nimiam malitiam et intolerabilem, quam fecerunt Avari 
contra sanctam ecclesiam vei populum christianum, unde iustitias per missos impetrare non valuerunt... Vö. 
Szádeczky-Kardoss 1998. 278. 
1147 Annales regni Francorum a. 791 ... Dei solatium postulaverunt pro salute exeritus et adiutorio Domini 
nostri Iesu Christi et pro victoria et vindicta super Avaros. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 278. 
1148 Annales regni Francorum a. 791 ... a Domino eis terrorpervenit. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 279. 
1149 Fichtenau 1953. 287-317. 
1,50 lud. 4,15. 
1151 Annales Laureshamenses a. 791 Et terruit eos Dominus in conspectu suo. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 
280. 
1152 Hoffmann 1958.42-53. 
1133 Annales Mettenses priores a. 791 ... ut iniuriam, quam perpetraverunt Avari in populum christianum, 
cum Dei auxilio ulcisceretur, nam saepe legatos suos pro eodem negotio in illas partes direxit, sed iustitiam 
de iniquitate, quam commiserant Avari, impetrare non potuit. 
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a langobárd eredetű Rhytmus de Pippini regis victoria Avarica.1154 A 807 és 810 között 

keletkezett História Langobardorum codicis Gothani az avarok kincseinek elrablását azzal 

kívánta legitimálni, hogy ez csupán az avarok által elragadott szent edények visszaszerzése 

volt.1155 

Világosan láthatjuk tehát, hogy az avarok elleni hadjáratot a hivatalos propaganda 

teljességgel az augustinusi bellum iustum1156 színében kívánta feltüntetni, mindenestül 

elhomályosítva annak politikai, illetve nem vallási indíttatását, amire csak a Birodalmi 

Évkönyvek későbbi átdolgozásai és Einhard Vita Karoli Magníya fognak fényt deríteni.1157 

A jelek szerint ezen ideológiai magyarázat magától Nagy Károlytól ered. Feleségének, 

Fastradának az Enns melletti táborból 791. szeptember 7. után küldött levelében két 

fontosabb eseményről számolt be: fiának, Pippinnek Itália irányából Pannónia felé irányuló 

hadműveletének sikeréről, valamint a táborban tartott vallási szertartásokról;1158 elegendő a 

levélnek egy mondatát összevetni az Annales regni Francorum és az Annales Mettenses 

priores vonatkozó szöveghelyeivel, a fogalmazás hasonlósága egyértelművé teszi, hogy az 

avarok elleni hadjárat ideológiája magára az uralkodóra ment vissza.1159 Nagy Károly a 

defensor ecclesiae egész középkoron átívelő uralkodói szerepében lépett fel.1160 

Hasonlóképpen ír Alcuin is 796-ban, a Ring második kifosztása után III. Leó pápának az 

avarok gaztetteiről1161 - Nagy Károly 796-ban egy fegyverövet és egy hun kardot küldött 

1154 Szádeczky-Kardoss 1998. 292. Multa mala iam fecerunt ab antico termpore / Fana Dei destruxerunt 
atque monastería, / Vasa aurea sacrata, argentea, fictilia, / Vestem sacram polluerunt de ara sacratissima, / 
Linteamenta levitae sanctimonalium /Muliebribus tradata suadente demone. 
1155 História Langobardorum Codicis Gothani 9. Ilii, qui ab inicio malorum Stirpe progeniti inimici 
ecclesiarum, persecutores christianorum semper fuerunt, per isto ... domino Pippino seu et patri suo 
solatium supra dicto Abari sunt evacuati et superati et sanctae ecclesiae defensatae ... et multa vasa 
sanctorum, quae illi crudeles et impii rapuerunt, per istum defensatorem adpropriam reversa. 
1156 Ehhez bővebben lásd C. Erdmann: Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart 1935. 
1157 Deér 1966. 728. 
1158 Ehhez bővebben lásd Biehl 1937.45. skk. 
1159 Alcuinus, ep. 20. Nos autem, Domino adiuvante, tribús diebus laetanias fecimus ... Dei misericordiam 
deprecantes, ut nobis pacem et sanitatem atque vicoriam et prosperum iter tribuere dignetur.\ Annales regni 
Francorum a. 791 ... ubi constituerunt laetanias faciendi per triduo missarumque sollemnia celebrandi, Dei 
solatium postulaverunt pro salute exercitus et adiurorio domini nostri Iesu Christi et pro victoria et vindicta 
super Avaros.; Annales Mettenses priores a. 791 ... ubi triduanum ieiunium cum letaniis et missarum 
sollemniis celebrare precepit, Deum humiliter postulantes, ut suum exercitum in illo itinere cum pace 
dimisisset. 
1160 Az uralkodó mint defensor ecclesiae eszméjéhez bővebben lásd Hirsch 1963.22-46; Ewig 1956. 7-73; J. 
Kirchberg: Kaiseridee und Mission unter den Sachsenkaisern und den ersten Saliern von Otto I. bis Heinrich 
III. Historische Studien 259. Berlin 1934. 
1161 Alcuinus, ep. 93. Nostrum est secundum auxilium divinaepietatis sanctam undique ecclesiam ab incursu 
paganorum et ab infidelium devastatione armis defendere foris, et intus catholicae fidei agitatione munire. 
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ajándékba Offának, Mercia királyának1162 mint az avar hatalom két jelképét, amelyeket az 

isteni jóság adott kezére.1163 

Ettől az avar hadjáratokkal kortárs ábrázolásmódtól jelentősen eltér a nem sokkal 

későbbi források tanúsága, amelyek a háborúk politikai, territoriális és materiális okaira 

helyezik a hangsúlyt, a vallási, térítői aspektust mindenestül háttérbe szorítva.1164 Az 

avarokról az előbbi forrásokban festett, felette negatív kép pedig semmiképpen nem a 

frankok korabeli közvetlen tapasztalatain alapult, sokkal inkább bizonyos irodalmi 

toposzokon, amelyeket a hivatalos propaganda nagy előszeretettel alkalmazott saját céljaira 

- ennek tökéletesen megfelelt Paulus Diaconus História Langobardoruma, vagy akár 

Fredegar Chronicá]a, amely művek bizonyosan ismertek voltak Nagy Károly udvarában. E 

források archaizáló tendenciája igen kedvezőtlen fényt vetett az avarokra azáltal, hogy őket 

a hunokkal azonosította - azon sajátságok viszont, amelyeket e források az avaroknak 

tulajdonítanak, megállják ugyan helyüket a 626 előtti avarság jellemzése során, a VIII. 

század avarságához azonban már nincsen sok közük.1165 A hivatalos propaganda -

nevezetesen a kereszténység létét fenyegető avar veszedelemről szóló híradás - hamis 

voltát mutatja azon tény is, hogy amennyiben Nagy Károly egy valóban oly ádáz 

ellenséggel vívott volna élethalálharcot, mint ahogy ezt beállítani igyekezett, úgy a felettük 

aratott győzelem után feltehetően kiirtotta és megsemmisítette volna az avarságot, hogy 

írmagja se maradjon, ami a késő antikvitás és kora középkor meglehetősen szűkre szabott 

emberiségfogalmát ismerve nem is lett volna igazán meglepő.1166 Az uralkodó az avarok 

integrálása során jóval enyhébb és humánusabb eszközökkel élt, mint a szászok esetében, 

akikkel szemben több esetben alkalmazott tömeges kivégzést és csonkító büntetéseket -

lakosság köréből ejtett foglyokat1167 általában sértetlenül elbocsátották, az emberséges 

bánásmóddal is növelvén a későbbi térítés esélyeit, ami feltehetően az Alcuintól kiinduló, 

jótékony - a Fiat indulgentia et remissio!xm jelszavában összefoglalható - befolyásának 

volt betudható.1169 

1162 Vo. Szádeczky-Kardoss 1998. 287. 
1163 Alcuinus, ep. 100. ...unum balteum et unum gladium Huniscum ... quatenus ubique in populo christiano 
divina praedecetur clementia et nomen domini nostri Iesu Christi glorificetur in aeternum. 
1164 Deér 1966. 731. 
1165 Deér 1966. 757. 
1166 Deér 1966. 767. 
1167 Annales Laureshamenses a. 791 ... et captivos, viros, et mulieres et párvulos, innumerabilem 
multitudinem exinde ducebat... 
1168 Alcuinus, ep. 118. 
1169 Alcuinus, ep. 119. 
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Az avarok közötti misszió gondolata kétségkívül már a Wormsból kelet felé 

igyekvő Rupertben is megfogalmazódott, ám hamarosan belátva szándéka irreális voltát, 

Salzburgban telepedett meg, ahogy ez a Gesta Hrodbertiböl kiderül.1170 A missziós 

feladatokat megtárgyalandó 796-ban Pippin táborában, a Duna mentén - a pontos helyet a 

szakirodalom egy része Traisenburgban,1171 másik része a Dunának a Dráva torkolata felőli 
1177 1 1 77 

részére teszi - helyi gyűlést tartottak, amelyen többek között II. Paulinus aquilieai 

pátriárka1174 és Arn salzburgi püspök (és talán a passaui püspök is) részt vett.1175 E 

conventus fő tárgya az avarok megtérítésénél és megkeresztelésénél alkalmazandó 

módszerek voltak - noha az avarok, illetve a hunok neve magában a dictatusban nem 

fordul elő, csupán az általános, a pogányokra alkalmazott gens megjelölés. (A gens nem 

tekinthető a populus szinonimájának, lévén hogy a populus a gens keresztény hitre tért 

részét jelöli.1176) A gyűlés által megállapított alapelvek szerint a megkeresztelkedésnek 

minden esetben önkéntesnek kellett lennie, az igehirdetőnek rábeszéléssel, és nem emberi 

félelem keltésével kellett eredményt elérnie - tehát a pokol rémes kínja keltsen félelmet, ne 

a véres kardélZ1177 A keresztség hagyományosan húsvétkor és pünkösdkor volt 

kiszolgáltatható, az adott kivételes körülmények között azonban felnőtteket bármely 

vasárnapon lehetett keresztelni, a vasárnaptól csak halálos veszély fennforgása esetén volt 

szabad eltérni. A keresztség szentségének kiszolgáltatása előtt a negyven napos oktatás 

keretében a kathekumeneknek bizonyos alapvető ismereteket kellett elsajátítaniuk. (A 

clerici illiterati működésének visszaszorítása, illetve felszámolása szintén a conventus 

alapvető céljai között szerepelt.) Az újrakeresztelés kérdésében a következőkre jutottak: 

akik esetében nem biztos, hogy megkeresztelték-e őket, azokat újra kellett keresztelni, 

akiket viszont már szabálytalanul ugyan, de a Szentháromság nevében megkereszteltek, 

csupán kézrátételben kellett részesíteni.1178 

Ezen elvekben felismerhetjük az Augustinus De cathecizandis rudibus című 

művére és Hieronymusra visszanyúló Alcuin hatását,1179 aki arra biztatta barátját, Arnt, 

1170 Ehhez bővebben lásd Beumann 1972.166. skk.; Schmitt 1983.95. skk. 
1171 Kollautz 1966. 262. 
1172 Reimitz 2000. 157. (Idézi Veszprémy 2004. 57.) 
1173 Conventus episcoporum ad ripas Danubii - vő. Szádeczky-Kardoss 1998. 291-292; Wolfram 1987. 261. 
E dokumentum teljes magyar fordítását lásd Veszprémy 2004. 67-71. 
1174 Paulinushoz bővebben lásd C. Giannoni: Paulinus II. Patriarch von Aquileia. Wien 1986. 
1175 Veszprémy 2004. 56; Wolfram 1995b 291. 
1176 Wolfram 1979.28; 90. 
1177 Dictatus Paulini patriarchae (Glossar A I. 229.) Non de gladii mucrone, nec coacti aut inviti trahantur 
ad baptismi lavacrum... 
1178 Veszprémy 2004. 59. sk. 
1179 Veszprémy 2004. 60. 
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hogy inkább az isteni kegyelmet igyekezzék hirdetni, mint a tizedet behajtani, s 

figyelmeztette, hogy a frissen kereszténnyé lett lelkeknek meg kell erősödnie, mielőtt igát 

vethetnének rájuk, és emlékezetébe idézte, hogy a szászoknál is a tized erőszakos behajtása 

sodorta veszélybe a misszió sikerét.1180 Ugyanakkor Nagy Károlyhoz is azzal a kéréssel 

fordult, hogy engedje el az avar területeken a tized fizetését,1181 aminek az uralkodó nagy 

valószínűséggel eleget is tett, nem véletlenül maradt fenn majd három évszázadon át a 

csökkentett, ún. szláv tized intézménye.1182 Nem kapunk világos információt arról, hogy 

milyen módon osztották fel a Dunai Zsinaton a meghódított avar területeket a térítő 

feladatot ellátni hivatott egyházmegyék között. A Conversio feltehetően egy korabeli 

oklevélre támaszkodik, amely a 796-ban Pippin által megtett és 803-ban Nagy Károly által 

megerősített - Aquileia, Passau és Salzburg közti - hármas felosztásról tudósít,1183 nem 

olvashatunk egyértelmű rendelkezést az Enns és a Rába közötti területnek a Passaui 

Püspökség alá tartozásáról, noha ezt a Conversio szövege valószínűsíteni engedné, ugyanis 

a Salzburgi Érsekségnek a Rábától és a Bécsi-erdőtől nyugatra, sőt a Dunától északra 

kiterjedő tevékenykedéséről és birtokairól értesülhetünk.1184 

A missziós feladatok elveinek meghatározása után azonban nem indult meg rögtön 

a térítői munka. A római nemesség részéről III. Leó pápával (795-816) szemben 

megnyilvánuló ellenállást leküzdendő, a Szent Pál-kolostor építése, valamint Salzburg 

érsekséggé emelése felől tárgyalandó Nagy Károly 797 végén tizenkét követet küldött, 

akik között ott találjuk Arnt, Paulinus aquilieai pátriárkát és Fardulfot, St.-Denis 

apátját.1185 E követségben elért eredményeinek jutalmául 798. április 20-án Arn III. Leó 

1180 Alcuinus, ep. 107. Et esto praedicator pietatis, non decimarum exactor, quia novella anima apostolicae 
pietatis lacte nutrienda est, donec crescat et roburetur ad acceptionem solidi cibi. Decimae, ut dicitur, 
Saxonum subverterunt fidem. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 294. 
1181 Alcuinus, ep. 99. His ita consideratis, vestra sanctissima pietas sapienti consilio praevideat: si melius sit 
rudibus populis in principio fidei iugum inponere decimarum, ut plena fiat per singulas domus exactio 
illarum. An apostoli quoque ab ipso deo Christo edocti et ad praedicandum mundo missi exactiones 
decimarum exissent vei alicubi demandassent dari, considerandum est. Scimus, quia decimatio substantiae 
nostrae valde bona est, sed melius est illám amittere, quam fidem perdere. Vö. Szádeczky-Kardoss 1998. 
295. 
1182 Ehhez bővebben lásd Tremel 1966.109-113. 
1183 Conversio 6. Qui inde revertens partem Pannoniae circa lacum Pelissa, inferioris ultra fluvium, qui 
dicitur Hrapa, et sic usque ad Dravum fluvium et eo usque, ubi Dravus fluit in Danubium, prout potestatem 
habuit, praenominavit cum doctrina et ecclesiastico officio procurare populum, qui remansit de Hunis et 
Sclavis in illis partibus, Arnoni Iuvavensium episcopo usque ad praesentiam genitoris sui Karoli imperatoris. 
Postmodum ergo anno DCCCIII Karolus imperátor Bagoariam intravit et in mense Octobrio Salzburc venit 
et praefatam concessionem filii sui iterans potestative multis adstantibus suis fidelibus adfirmavit et in aevum 
inconvulsam fieri concessit. 
1184 így például a Salzburgi Érsekség fennhatósága alá tartozott egy traismaueri templom, valamint Adalwin 
is felszentelte Priwinának egy nyitrai templomát. Vö. Conversio 11. 
1185 Wolfram 1995b 290. 
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pápától megkapta a palliumot,1186 majd Rómából hazatérőben az uralkodó azon parancsa 

érte utol, hogy a meghódított területekre menvén térítő tevékenységet folytasson1187 -

mielőtt azonban ezt megtette volna, még találkozott Nagy Károllyal, akinek átadta Leó 
11 SS 

pápa üzenetét. Mivel a missziós munka kevéssé felelt meg Arn egyéniségének, így e 

feladat elvégzését - a salzburgi hagyományt követve, hiszen már Virgil is Modestusra 

ruházta e teendők elvégzését - egy missziós püspökre, Theoderichre bízta.1189 Theoderich 

püspököt (feltehetően a 799 júniusában megtartott Traismaueri Zsinat után) Arn és 

Gerold1190 vezették el működésének területére, Karantániába és a meghódított Avariába, 

ami főként a magát Nagy Károlynak alávetett tudun hatalmi szférájába esett.1191 

Az avar területek megtérítésének gondolata a jelek szerint magától Nagy Károlytól 

származott, a források legalábbis nem tartalmaznak semmiféle utalást arra nézve, hogy a 

pápa akár Salzburgot, akár más egyházmegyét e feladattal megbízott, vagy akár arra 

csupán bátorított volna. Salzburg központi szerepe a misszió során felette logikusnak tűnik: 

ezen egyházmegye rendelkezett a legnagyobb tapasztalatokkal a frissen meghódított 

pogány - így például a karantán - területek krisztianizálása terén. Az anyagi eszközöket 

illetően úgyszintén Salzburg lehetőségei voltak a legkedvezőbbek a bajor püspökségek 

közül, valamint nem szabad megfeledkezni Arn személyéről sem, akinek kiváló szervezői 

tehetségét jól ismervén az uralkodó szabad kezet adott a térítés részleteinek tekintetében. 

Arnnak mint metropolitának lehetősége lett volna arra, hogy a missziós területen 

püspökséget alapítson, amit saját fennhatósága alá rendelhetett volna, megelégedett 

azonban azzal, hogy - miként Karantánia esetében elődje, Virgil püspök is - Avaria 

számára egy misszós püspököt, episcopus chorit rendeljen. E lépéssel közvetlen befolyást 

és beavatkozást biztosított a maga számára a misszió ügyeibe, mivel az episcopus chori 

hatalma teljes egészében a megyéspüspöktől, illetve érsektől függött, akinek mindenestül 

1186 A salzburgi egyházmegye és a pápaság viszonyához bővebben lásd Schmidinger 1983.92-101. 
1187 Conversio 8. Interim contigit anno videlicet nativitatis domini DCCXCVIII Arnonem iam arichepiscopum 
a Leone papa accepto pallio remeando de Roma venisse ultra Padum eique obviasse missum Caroli cum 
epistola sua mandans illi ipso itinere in partes Sclavorum ire et exquirere voluntatem populi illius et 
praedicare ibi verbum Dei. 
1188 Wolfram 1995b 292; Conversio 8. Sed quia hoc facere nequivit, antequam responsum referret suae 
legationis, festine perrexit ad imperatorem et retulit ei, quidquidper eum dominus Leo papa mandavit. 
11 9 Conversio 8. Inde rediens nuntiavit imperátori, quod magna utilitas ibi potuisset effici, si quis inde 
habuisset certamen. Tunc interrogavit illum imperátor, si aliquem habuisset ecclesiasticum virum, qui ibi 
lucrum potuisset agere Deo. Et ille dixit se habere talem, qui Deo placuisset et illi populo pastor fieri 
potuisset. Tunc iussu imperatoris ordinatus est Deodericus episcopus ab Arnone archiepiscopo Iuvavensium. 
Vő. Wolfram 1979.109-111; Wolfram 1987.261; Wavra 1991.190. 
1190 A Geroldok nemzetségéhez lásd Mitterauer 1963. 8. skk. 
1191 Wolfram 1995b 293; Conversio 8. Quern ipse Arn et Geroldus comes perducentes in Sclavinam dederunt 
in manus principum commendantes illi episcopo regionem Carantanorum et confines eorum occidentali 
parte Dravifluminis, usque dum Dravusfluit in amnem Danubii. 
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alá volt rendelve.1192 Az Avaricum területén püspökség létrehozása több szempontból sem 

tünt volna megfelelő lépésnek, ugyanis sem a terület politikai struktúrája nem volt kellően 

stabil, a frankok még nem küzdötték le teljes egészében az avarság ellenállását, az 

egymással versengő avar méltóságok nem lettek volna képesek megfelelő támogatást 

biztosítani a térítő munkához, valamint a terület földrajzi fekvése sem lett volna egyházjogi 

szempontból megfelelő püspöki székhely létrehozására.1193 

(A Conversio harmadik fejezete tehát nem állítja azt, hogy az avarokat mindenestül 

elűzték volna korábbi szálláshelyeikről: azokat, akik hajlandónak mutatkoztak arra, hogy 

felvegyék a keresztény hitet, a frank uralkodók adófizetőivé, tributariusaxvá tették.1194 A 

tributarii kifejezést első látásra vonatkoztathatnánk az avar főméltóságokra, az általuk 

fizetett tributumot pedig a már korábban is általuk nyújtott ajándékokkal azonosíthatnánk; 

meg kell gondolnunk ugyanakkor, hogy utoljára a 822-es birodalmi gyűlésen jelentek meg 

avar küldöttek, tehát nagyjából eddig az időpontig számolhatunk egy alávetett, ám 

bizonyos szempontokból mégis önálló avar vazallusállam fennállásával.1195 Sokkal 

valószínűbbnek tűnik, hogy a tributaríus kifejezés a korabeli oklevelek szóhasználatával 

összecsengően azon nem szabad állású lakosokat jelölte, akik bizonyos szolgáltatásokat 

voltak kötelesek teljesíteni - természetben vagy pénzben - a fiscus dominicusnak, és a 

földterülettel együtt, amelyen élnek, akár el is lehetett őket ajándékozni; tehát azon szabad 

állapotú avarok helyzetében, akik saját népükből való, ám a frank uralkodóval függelmi 

viszonyban álló vezetők alatt éltek, e vezetők letűnése után mind társadalmilag, mind 

gazdaságilag jelentős süllyedés következett be.1196 A státuszukban beálló hanyatlás 

ellenére nem lehet kétségbe vonni az avar népesség jelenlétét a IX. századi Kárpát-

medencében, amit mind Regino,1197 mind pedig Constantinus Porphyrogenitus1198 

említ.1199 Sajátos módon Pohl nem idézi és nem is említi a Conversio e szöveghelyét 

monográfiája Wohin verschwanden die Awaren? című fejezetében,1200 ezzel szemben 

1192 Zacharias, ep. A 747. Chorepiscopum vero civitatis episcopus ordinet, cui ille subiectus est. 
1193 Wavra 1991. 199. 
1194 Conversio 3. Eos autem, qui obediebant fidei et baptismum sunt consecuti, tributarii fecerunt regum et 
terram, quam possident residui, adhuc pro tributo retinent regis usque in hodiernum diem. E kérdéskörhöz 
lásd Olajos 2001. 161. skk.; Olajos 2004.487.491. skk.; Szekfü 1996a 32. sk.; Nótári 2001. 67-84. 
1195 Wolfram 1979. 72; Wolfram 1995. 276. 
1196 Deér 1966. 782. 
1197 Ehhez bővebben lásd Szádeczky-Kardoss 1993. 227. skk.; Szádeczky-Kardoss 1999. 168; Kristó 1998. 
89. skk. 
1198 Constantinus Porphyrogenitus, DAI30,67-71. 
1199 E kérdéshez bővebben lásd Olajos 1969. 87. skk. 
1200 Pohl 1988. 323. skk. 
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átveszi a Wolfram által is idézett ószláv közmondást: „Sie verschwanden wie der Obor, 

der weder Sippen noch Nachkommenschaft hat.") 

A továbbiakban - néhány szokványos közhelytől eltekintve - a Conversio nem 

taglalja bővebben a Salzburgi Érsekség térítő tevékenységét, amiből arra lehet 

következtetni, hogy nem ért el, illetve nem is akart különösebb eredményeket felmutatni az 

avar misszió területén. Ha ugyanis nem erről lett volna szó, úgy a Conversio szerzője 

bizonyosan nem mulasztotta volna el az alkalmat, hogy a salzburgi jogigényeket ezekkel 

alátámassza.1201 A misszió eredménytelensége több fő okra vezethető vissza: a bajor térítők 

csekély ügybuzgalmára és a terület bejárhatatlanul nagy kiterjedésére, valamint a 

meghódított Avaria politikai szervezetének rendezetlen voltára.1202 Érdemes rövid 

pillantást vetni a pápaságnak Salzburg pannóniai missziós terveiben és tevékenységében 

játszott szerepére. Sem Arn, sem utódai nem vélték szükségesnek Pannónia feletti 

iurisdictiójukat a pápa által megerősíttetni, s ennek okai meglehetős egyértelműséggel 

feltárhatók. A pápaság III. Leó alatt elérte hatalmának mélypontját, amikor 799-ben 

ellenségei merényletet kíséreltek meg a pápa ellen, s formálisan megfosztották 

méltóságától,1203 utóbb azonban sikerült megszöknie, s a Paderbornban tartózkodó Nagy 

Károlynál keresett menedéket. Az uralkodó népes kísérettel engedte visszatérni 

Rómába.1204 Arn a pápa és ellenfelei közötti viszály és a pápa ellen felhozott vádak -

períurium és adulterium - kérdésében ítélni hivatott bizottság tagja lett, azonban mivel III. 

Leó a vizsgálat során nem tudta ártatlanságát meggyőzően bizonyítani, 800. december 23-

án III. Leó ünnepélyes tisztítóesküt kényszerült tenni.1205 Arn ebben az időben jobban 

megismerhette a pápát, így hát nem vélte szükségesnek, hogy a mind hatalmát, mind jó 

hírnevét elvesztett egyházfőtől pannóniai jogigényeinek megerősítését kérje, amit számára 

Nagy Károly már épp eléggé hathatósan garantált.1206 Amint láthattuk, a misszió gondolata 

tehát magától az uralkodótól származott, s annak kivitelezése során a pápától sem a 

hozzájárulását, sem pedig a segítségét nem kérték. 

828/29-ben, az Ostland újrarendezése során a Rábát jelölték ki mint természetes 

határt Salzburg és Passau fennhatósági területe között,1207 s ugyanezen időtől kezdve 

1201 Wavra 1991. 192. 
1202 Wavra 1991. 194. 
1203 Zimmermann 1968. 27. skk. 
1204 Abel-Simson 1969. II. 163. skk. 
1205 Annales regni Francorum a. 800; Classen 1985.42. skk.; Kerner 1977/78.131. skk. 
1206 Dopsch 1987. 312; Conversio 10. Karolus imperátor reiectis Hunnis episcopatus dignitatem Iuvavensis 
ecclesiae rectori commendavit. Arnoni videlicet arichiepiscopo et suis successoribus tenendi perpetualiter 
atque regendi perdonavit. 
1207 Wolfram 1987. 267; Sós 1973.27. 
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mondhatott a Salzburgi Érsekség jelentősebb missziós sikereket magáénak Pannóniában. 

Priwina, miután országából I. Mojmir (kb. 822-846) 833 körül elűzte, a frankokhoz 

menekült - Ratbold frank őrgróf mutatta be Német Lajosnak - , a traismaueri (treismai) 

Szent Márton-templomban felvette a keresztséget, s Német Lajos segítségével 838/39-ben 

Pannóniában létrehozta saját fejedelemségét.1208 Ezen vidék mellett Német Lajos 847-ben 

további területeket adományozott Priwinának,1209 így felső-pannóniai, legalább a mai 

Pécsig terjedő birtokának központja Mosapurc (Mocsárvár) - a mai Zalavár helyén -

lett,1210 s így Priwina (és unokaöccse, egyben társuralkodója, Rasztiszláv) 

fejedelemségében a következő néhány évben a salzburgi térítők a helyi nemesség 

közreműködésével több mint harminc templomot szenteltek fel.1211 Míg a karantán misszió 

során Salzburg helyi jogait vándorpüspökök útján gyakorolta, addig az érsekek - az érseki 

székben Arnt követő Adalram (821-836), Liupram (836-859) és Adalwin - gyakorta 

maguk látogattak el Pannóniába,1212 hogy templomokat szenteljenek, és minden 

templomhoz papot ordináljanak.1213 A pannóniai misszió 867-ig a Karolingokhoz kötődött: 

Pippin és Károly Salzburgra bízták e területet, Német Lajos pedig számos javadalmat 

adományozott a Salzburgi Érsekségnek mint hatalma támaszának és számos politikai 

feladat kivitelezőjének a karantániai és pannóniai missziós területen.1214 A 860/61-ben, a 

morvák által meggyilkolt Priwina halálával nem szakadt meg a missziós munka, ugyanis 

fia, Chozil változatlanul fenntartotta Salzburggal a már korábban szorosra fűzött 

kapcsolatokat, a változás csak 864-ben következett be, amikor Konstantin és Metód 

morvaországi működése Chozil fejedelemségében is éreztette hatását.1215 A bizánci 

misszionáriusok befolyását ellensúlyozandó 864/65-ben Adalwin érsek fokozta a 

1208 Conversio 10. In cuius spacio temporis quidam Priwina exulatus a Moimaro duce Maravorum supra 
Danubium venit ad Ratbodum. Qui statim ilium praesentavit domno régi nostro Hludowico, et suo iussu fide 
instructus baptizatus est in ecclesia sancti Martini loco Treisma nuncupato, curte videlicet pertinenti ad 
sedem Iuvavensem. Qui et postea Ratbodo commissus aliquod cum illo fuit tempus. Interim exorta est inter 
illos aliqua dissensio. Quam Priwina timens fugam iniit in regionem Vulgariam cum suis et Chozil filius eius 
cum illo. Et non multo post de Vulgariis Ratimari ducis adiit regionem. Illoque tempore Hludowicus rex 
Bagoariorum misit Ratbodum cum exercitu multo ad exterminandum Ratimarum ducem. Qui diffisus se 
defendi posse in fugam versus est cum suis, qui cedem evaserunt. Et praedictus Priwina substitit et cum suis 
pertransivit fluvium Sawa ibique susceptus a Salachone comité pacificatus est cum Ratbodo.; Sös 1973. 29. 
skk. 
1209 Conversio 12. Pervenit ergo ad notitiam Hludowici piissimi regis, quod Priwina benivolus fuit erga Dei 
servitium et suum. Quibusdam suis fidelibus sepius ammonentibus concessit illi in proprium totum, quod 
prius habuit in beneficium exceptis illis rebus, que ad episcopatum Iuvavensis ecclesiepertinere videtur... 
1210 Ehhez lâsd Bogyay 1960. 52. skk. 
1211 Conversio 11-13; Dopsch 1987.315; Wolfram 1995b 321. skk.; Zagiba 1946/47.59. 
1212 Schellhorn 1964. 109. 
1213 Conversio 13. Et singulis proprium dedit presbyterum ecclesiis... quibus constituit proprios presbyteros. 
1214 Dopsch 1987.316. 
1215 Wolfram 1979. 56.138; Dopsch 1987. 316. 
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térítőmunka intenzitását,1216 s rövid időn belül a fejedelem segédletével - aki ezen időkben 

még hűséges maradt a Keleti-Frank Birodalomhoz és a Salzburgi Érsekséghez - tizenkét 

templomot szentelt fel.1217 

V. 2. Bizánci, római és bajor térítés Bulgáriában 

V. 2. 1. A bolgár kereszténység kezdetei 

A pápaságnak a szláv misszió felé forduló figyelmét, s e kontextusban Metódnak a 

pápa, a bizánci császár és a keleti-frank uralkodó, valamint a salzburgi érsek és püspökei 

viszonylatában elfoglalt pozícióját segít megérteni I. Miklós pápa és Phótios pátriárka 

Bulgária egyházi hovatartozása felett kibontakozott konfliktusának áttekintése. A bolgárok 

a IX. század második felében, I. Borisz fejedelem uralkodása alatt vették fel a 

kereszténységet, a körükben végzett térítőmunka alakulása híven tükrözi a Róma és Bizánc 

között feszülő korabeli ellentétet.1218 Krum (803-814) és Omurtag (814-831) uralkodása 

idején a viszonylag kis számú, türk etnikumú, a szláv lakosságot hatalmuk alá hajtó 

bolgárok a hajdani Moesia, Scythia, Thracia és Macedónia területén telepedtek meg.1219 A 

bolgár hódítást túlélő keresztény népesség számaránya nem határozható meg, ugyanakkor 

uralmát megszilárdítandó már Krum is igyekezett a bolgár bojárokkal szemben a 

kereszténység iránt nyitottabb szlávokra támaszkodni, ami azonban fia, Omurtag idején -

mivel a bolgárok attól tartottak, hogy a keresztények a nagy hatalmú, szomszédos 

Bizánccal túl szorosra fűznék kapcsolataikat - keresztényüldözést s heves ellenreakciót 

szült, amelynek keretében számos, a Bizánccal határos területeken lakó keresztényt 

telepítettek át Bulgária északi vidékeire. Borisz fejedelem (852-889) ismét támogatóan 

lépett fel a kereszténység iránt, ezen elhatározását a következő okok motiválhatták: 

egyrészt a fejedelem iránt lojális klérus révén befolyást gyakorolhatott a lakosságra, s a 

központosított egyházszervezet a bojárok visszaszorításának fontos eszköze lehetett, 

másrészt a keresztény vallás lehetőséget látszott nyitni a szlávok és a bolgárok 

egybeolvasztására, harmadrészt a keresztény uralkodó széles, Borisz által mind Bizáncban, 

1216 Wolfram 1995b 330. skk. 
1217 Conversio 13. 
1218 Vö. H. Tóth 2000.219. skk.; Rókay 2000a 207. skk.; Nótári 2005c 22. skk. 
1219 Runciman 1930.1. skk.; Angelov 1980. 84. skk. 
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mind pedig a Frank Birodalomban megismert jogköre kétség kívül csábítónak 

mutatkozhatott a fejedelem számára.1220 

A bolgár fejedelem - mivel országában a missziós feladatokat természetesen nem a 

bizánci egyházra kívánta bízni, hiszen ezzel a basileus hegemóniáját erősítette volna -

862-ben, Tulln-ban találkozott Német Lajos keleti-frank uralkodóval, akivel több pontban 

sikerült megállapodást kötnie: a bolgárok csapatokat bocsátanak a frank király 

rendelkezésére a morvák ellen, Bulgáriában pedig a frank misszionáriusok megkezdik 
199 1 

térítő tevékenységüket. A 863/64-ben a bolgárok között pusztító éhínség azonban 

lehetetlenné tette e tervek megvalósítását, a Bizánc területén végrehajtott bolgár 

fosztogatásra válaszul a császár, III. Mikhaél (842-867) tengeren és szárazföldön 

megsemmisítő vereséget mért Bulgáriára, és Borisz fejedelmet feltétel nélküli kapitulációra 

kényszerítette.1222 A Bizánc és Bulgária között létrejött békeszerződésben meghatározták, 

hogy a bolgárok között a térítést hamarosan bizánci misszionáriusok fogják megkezdeni; a 

krisztianizáció első lépéseként 864-ben Borisz vette fel Bizáncban a kereszténységet - a 

keresztségben, mivel politikailag jelzésértékűen III. Mikhaél vállalta a keresztapai 

tisztséget, a Mihály nevet kapta.1223 Borisz ezt követően eljuttatott Phótios, 

konstantinápolyi pátriárkának1224 egy levelet, amelyben a térítőmunkával kapcsolatos, 

meglehetősen gyakorlati kérdéseire kívánt választ kapni. Mindenképpen érdemesnek tűnik 

Phótios említett, 864 végén vagy 865 elején írott és I. Borisz fejedelemnek elküldött1225 

levelének1226 tartalmát vázlatszerűen áttekinteni, amiből világosan kiderül, hogy a nagy 

műveltségű pátriárka magas teológiai színvonalon írott válaszlevele miért nem adott a 

bolgárokat érintő kérdésekre kielégítő felelet, s hogy ezen iránymutatás feletti 

elégedetlenségétől sarkallva Borisz a pápához fordult a keresztény vallással és hitélettel 

kapcsolatos problémáival Rómától várva segítséget.1227 A bolgár követségnek a pápához 

intézett kérdései elvesztek, a pápa válaszlevele, a „Responsa Nicolai Papae I. ad Consulta 

Bulgarorum", vagyis I. Miklós pápa1228 866 őszén íródott levele, teljes egészében ránk 

maradt. A kérdéseket a válaszok alapján kísérelhetjük meg rekonstruálni. 

1220 Dopsch 1987. 322. 
1221 Annales Bertiniani a. 864 
1222 Annales Bertiniani a. 866; Annales Fuldenses a. 863; Runciman 104. 
1223 Dopsch 1987. 323. 
1224 Phótios személyéhez és történelmi szerepéhez bővebben lásd Dvomik 1963. 94-107; Fr. Dvomik: The 
Photian Schism. Cambridge 1948. 
1225 A levél datálásához bővebben lásd Dvomik 1926. 190. 
1226 Photios, Ep. 8. PG 102. col. 628-696. 
1227 Ostrogorsky 2001.112. skk. 
1228 1. Miklós pápáról bővebben lásd Norwood 1946.271-285. 
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V. 2. 2. Phótios pátriárka levele 

Phótios levele száztizennégy caputra tagolódik, tartalmát tekintve pedig két fő 

egységre, egy dogmatikai1229 és egy politikai-didaktikai1230 részre osztható.1231 A levél 

elején a pátriárka elsőként kifejti, hogy a kereszténység mennyivel magasabb szinten áll, 

mint a pogányság, s a keresztény tanítás lényegét bemutatandó idézi a nikaiai és a 

konstantinápolyi hitvallást, majd rövid áttekintést ad a hét egyetemes zsinat 

történetéről.1232 E történeti exkurzus során elfelejteni látszik, hogy levelének címzettje a 

frissen keresztény hitre tért fejedelem, akit nagy valószínűséggel nem csupán nem 

érdekelnek a bizánci teológusok szubtilis dogmatikai okfejtései, amelyeket feltehetően nem 

is képes felfogni, hanem ezekre a számára adott politikai szituációban semmi szüksége 

nincsen. A levél ezen részében nem mulasztja el a pátriárka nyomatékosan inteni az 

uralkodót, hogy maradjon hű azon döntéséhez, amellyel maga és népe keresztény hitre 

térését, illetve térítését elhatározta,1234 valamint óvja attól, hogy teret engedjen az eretnek 

elhajlásoknak, és felhívja a figyelmét azon veszélyekre, amelyek azzal járnának, ha mégis 

vissza akarna térni ősei hitére. Uralkodói példaképül, miként ez a középkor neofita királyai 

esetében szokás volt, Constantinus császárt állítja Borisz elé, és figyelmezteti arra is, hogy 

állhatatos ragaszkodása a bizánci egyház felé irányuljon, s ne tegyen lépéseket a római 

kereszténység felé, amelyet a pátriárka minden esetben némi gyanakvó távolságtartással 

emleget.123S 

A levél második része - amelyet nyugodtan nevezhetünk didaktikus, tanító jellegű 

résznek, általános jellegű iránymutatást tartalmaz Borisz és népe számára a követendő 

keresztény tanítás gyakorlatára vonatkozóan1236 - jórészt híjával van ugyan az 

eredetiségnek, ám bőségesen merít a bizánci irodalomban oly gazdag fejedelmi tükör 

műfajának jelentősebb képviselőinek munkáiból.1237 E sajátos Fürstenspiegel megírása 

során Phótios kétség kívül használta az ó- és újszövetségi forrásokat és bizonyos egyházi 

1229 Photios, Ep. 8, 1-22. 
1230 Photios, Ep. 8, 23-114. 
1231 Dujöev 1971. 108. 
1232 Bury 1912. 338. 
1233 Hergenröther 1867. 601. 
1234 Photios, Ep. 8,19. 
1235 Dujöev 1971.110. 
1236 Hergenröther 1867. 602. 
1237 E műfajhoz bővebben lásd Krumbacher 1897. 456-457; 463-464; 491; K. Emminger: Studien zu.den 
griechischen Fürstenspiegeln I. Zum Andrias basilikos des Nikephoros Blemmydes. München 1906. 
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szerzőket, ám nem csekélyebb mértékben felfedezhető a klasszikus görög irodalom 

segítségül hívása, különös tekintettel két, Isokratésnek tulajdonított (ad Demonicum, ad 

Nicoclea) beszédre.1238 A pátriárka ezen fejtegetéseiben közös nevezőre hozza a klasszikus 

bölcselet és a keresztény moralitás tanítását, ezáltal mindkét oldalról alátámasztva az 

újonnan megtért uralkodónak és népének szóló intelmeit.1239 A fejedelem személyes 

életvitelére vonatkozó iránymutatásainak alapjává az isteni és a felebaráti szeretet 

evangéliumi parancsát1240 teszi,1241 és közvetlenül ennek kapcsán felhívja a címzett 

figyelmét a kalokagathia aristotelési1242 eszméjére. Két fejezetben is hangsúlyozza az 

imádság fontosságát,1243 és külön kiemeli, hogy az uralkodó elsőrendű kötelessége a 

templomépítés.1244 A klasszikus bölcselet által is bevett toposzokat ismétel meg, miszerint 

az uralkodónak ügyelnie kell viselkedésére1245 és beszédmódjára,1246 kerülnie kell a 

felesleges nevetgélést,1247 az obszcenitást,1248 a káromkodást és a rágalmazó beszédet,1249 

valamint nagy gondosságot kell tanúsítania barátainak megválasztásában.1250 Az 

uralkodónak, bármit is tegyen, előtte jól meg kell fontolnia minden cselekedetét,1251 

szükség esetén pedig meg kell hallgatnia és meg kell fogadnia tanácsadóinak 

véleményét.1252 A pátriárka nem mulasztja el hangsúlyozni, hogy a keresztény uralkodónak 

kerülnie kell a gyűlölködést, ami igen súlyos bűnnek számít,1253 valamint a csalást, még 

ellenségeivel szemben is,1254 igyekeznie kell betartani ígéreteit,1255 indulatait és haragját 

pedig féken kell tartania.1256 Mértékletességre inti a fejedelmet a szerelem dolgaiban1257 és 

az italozásban.1258 Tanácsolja, hogy tartsa magát távol a szemérmetlen és kicsapongó 

1238 E két beszédhez bővebben lásd K. Emmingen Studien zu den griechischen Fürstenspiegeln II. Die 
spaetmittelalterlichen Übersetzung der Demonicea III. Basileou kephalaiaparainetika. München 1913. 

Dujőev 1971. 111. 
1240 Matthaeus 22, 38-40. 
1241 Photios, Ep. 8, 23. 
1242 Aristoteles, Ethica Nicomachea 5,1, 16. 
1243 Photios, Ep. 8, 25-26. 
1244 Photios, Ep. 8, 27. 
1245 Photios, Ep. 8, 30. 
1246 Photios, Ep. 8,31. 
1247 Photios, Ep. 8, 32. 
1248 Photios, Ep. 8, 33. 
1249 Photios, Ep. 8,35. 
1250 Photios, Ep. 8, 36-37; Dujőev 1971.112. 
1251 Photios, Ep. 8,29; 48. 
1252 Photios, Ep. 8,49. 
1253 Photios, Ep. 8,51-52. 
1254 Photios, Ep. 8,71; 89. 
1255 Photios, Ep.i, 76-77. 
1256 Photios, Ep. 8,84-87. 
1257 Photios, Ep. 8,91-94. 
1258 Photios, Ep. 8,95. 
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szórakozásoktól,1259 és arra buzdítja, hogy minden jóért és sikerért egyedül Istennek adjon 

hálát,1260 igyekezzék természet adta tehetségét alattvalóinak és felebarátainak javára 
19 & 1 19 ¿9 

fordítani, s hogy ne akarjon mások felett ítélkezni. 

Phótios intelmeinek másik része az uralkodói jogok gyakorlására vonatkozik, s 

ennek során a pátriárka megkísérli felvázolni az ideális uralkodó képmását, amely a 

keresztény és a klasszikus pogány eszmeiség sajátságos vegyülékéből áll elő. Borisznak 

nem csupán saját életét kell a kereszténység szellemében élnie, hanem mint szuverénnek 

elsődleges feladata az is, hogy alattvalói lelki üdvére is gondot viseljen,1263 s az alattvalók 

hitbéli gyarapodása az uralkodó saját erényének is fokmérőjéül és bizonyítékául 

szolgál.1264 A pátriárka által ábrázolt modell megvalósítása kiváló segítséget nyújthatott a 

közelmúltban megtért országban egy a bizánci theokratiát mintázó, az állam és az egyház 

szoros egymásba fonódásán alapuló államszervezet létrehozásához, Phótios ugyanakkor 

határozottan megvonta azon határt, amelyen túl az uralkodónak mint a világi hatalom 

letéteményesének nem lehetett beleszólása az egyház belső ügyeibe.1265 Minden kétséget 

kizáróan leszögezi a levél, hogy kizárólag az állam és egyház összehangolt fellépése és 

együttműködése képes megteremteni a keresztény nép egységét, homonoiáját. Az 

uralkodó kötelessége, hogy méltó elégtételt és igazságot szolgáltasson azoknak, akik 

jogtalanságot szenvedtek,1267 határozottan és keményen kell eljárnia azokkal szemben, akik 

a közösségnek okoztak kárt, a saját személyét sértők iránt viszont elnézőnek és 

irgalmasnak illik lennie. Az országban szigorú törvényeknek kell érvényben lennie, az 

alattvalókat azonban a humanitás elveinek megfelelően kell vezetni,1269 a törvények 

betartását nem büntetéssel, hanem pusztán a szankcióval való fenyegetéssel, vagyis a 

büntethetőség tudatosításával kell kikényszeríteni.1270 A túlzott szigor mindenképpen 

kerülendő, az uralkodónak azon kell igyekeznie, hogy megnyerje alattvalói jóindulatát, 

hiszen az ezen alapuló kormányzat jóval biztosabb talajon áll, mint az, amely csak 

1259 Photios, Ep. 8,100-101. 
1260 Photios, Ep. 8,113. 
1261 Photios, Ep. 8,66. 
1262 Photios, Ep. 8, 68; Dujőev 1971.113. 
1263 Photios, Ep. 8,19. 
1264 Photios, Ep. 8, 90; Isocrates, Ad Nicolea 9. 
1265 Photios, Ep. 8,28. 
1266 Photios, Ep. 8,27; Dujöev 1971.113. 
1267 Photios, Ep. 8,34. 
1268 Photios, Ep. 8,38. 
1269 Photios, Ep. 8,42. 
1270 Photios, Ep. 8,43. 
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megfélemlítéssel kíván engedelmességet kicsikami a néptől.1271 A jogszolgáltatással 

foglalkozó eszmefuttatással összefüggésben a levél szerzője röviden felvázolja a jó bíró 

attribútumait,1272 és arra buzdítja Boriszt, hogy maga is igyekezzék ezeknek birtokába 

jutni.1273 A továbbiakban néhány reálpolitikai tanácsot ad az uralkodónak, miszerint ne 

szűnjön meg állandó fegyveres készültségben lenni, hiszen ha ezt elmulasztaná, számos 

gond és kellemetlen meglepetés érhetné.1274 A bel villongásokat és felkeléseket szigorúan el 

kell fojtani, mivel ezek győzelme a pogányságba való visszahullással és az állam 

megszűnésével fenyegetnének,1275 erre az esetre vonatkozó konkrét tanácsot azonban a 

pátriárka levele nem tartalmaz, ami valószínűsíteni engedi, hogy a levél röviddel a 

Bulgáriában ténylegesen lezajlott pogánylázadás előtt íródott, hiszen joggal 

feltételezhetnénk, hogy ellenkező esetben iránymutatásai e tárgykörben nem maradnának a 

puszta általánosság szintjén.1276 A belső ellenségeskedést és pártoskodást szító erőket 

egységbe kell kovácsolni, és az esetleges külső ellenségek ellen kell fordítani.1277 

A pártiárka levelét áttekintve megállapíthatjuk, hogy intelmei és iránymutatásai 

egyrészt túlságosan mélyreható és éppen ezért a dogmatikában járatlan Borisz számára 

értelmetlen és érthetetlen kérdéséket érintenek, másrészt azonban, ami a mindennapi hitélet 

területét illeti, túlontúl az általánosságok, a klasszikus és keresztény fejedelmi tükrökből 

átvett toposzok szintjén mozognak, tehát nem bírnak az országát krisztianizálni 

szándékozó uralkodó számára gyakorlati haszonnal. Nem csoda tehát, hogy megtérése után 

egy évvel, 866 augusztusában elküldte követeit, rokonát, Petrust, valamint két bojárt, 

Iohannest és Martinust1278 I. Miklós pápához (858-867), akik a pápának és a római 

templomoknak szánt gazdag ajándékokkal megrakodva - ezek között voltak találhatók 

azon fegyverek is, amelyekkel Borisz a közelmúlt pogánylázadását leverte - meg is 

érkeztek Rómába. Ezzel egyidejűleg Borisz ismét levélben fordult Német Lajoshoz, akivel 

tudatta, hogy - miután népét a keresztény hitre térítette - szövetségesi viszonyt szeretne 

vele fenntartani, és egyházi könyveket és a liturgiához szükséges eszközöket kért tőle.1279 

A követséget, amely a pápának egy nem csupán az igaz hittételekre, hanem a mindennapi 

1271 Photios, Ep. 8,41. 
1272 Photios, Ep. 8, 54. 
1273 Photios, Ep. 8, 59. 
1274 Photios, Ep. 8, 104. 
1275 Photios, Ep. 8, 62. 
1276 Dujöev 1971.115. 
1277 Photios, Ep. 8, 62. 
1278 A követek nevét VIII. János két levele említi - Iohannis VIII. Papae epistolae MGH EE. VII. Karolini 
aevi V. 67. 192. 
1279 Dümmler 1887. II. 188. 
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keresztény élet legelemibb kérdéseire is választ és iránymutatást kérő levelet nyújtott át, I. 

Miklós nagy örömmel fogadta, hiszen bizonyságot látott arra, hogy a Phótios által küldött 

levél nem oldotta meg a fejedelem kérdéseit, és nem oszlatta el kételyeit, és ezért kíván 

most az uralkodó a római egyházhoz közeledni. 

V. 2. 3. Miklós pápa válaszai a bolgárok kérdéseire 

A Responsa Nicolai Papae I. ad Consulta Bulgarorum, vagyis I. Miklós pápa 866 

őszén íródott levele, teljes egészében ránk maradt, viszont a bolgárok által feltett kérdések, 

a consulta mára elvesztek, ezek számára, eredeti formájára és rendszerére tehát csak a 

pápai válaszokból következtethetünk. Mivel a pápai levél a válaszokat százhat fejezetre 

osztja, ezért hajlamosak voltak - talán némiképp elhamarkodottan - azt feltételezni, hogy a 

bolgárok levele is ugyanennyi kérdésből állott.1280 További figyelmet érdemel a kérdések 

nyelve, hiszen nem zárhatjuk ki, hogy az uralkodó görög nyelven küldte el kérdéseit a 

pápának, aki természetesen jártas volt ebben az idiómában is, ugyanakkor feltételezhetjük, 

hogy a levél hivatalos fordítása Anasthasius Bibliothecarius munkája volt, akinek fordítói 

tehetségéről és az eredeti szöveghez messzemenően ragaszkodó, igen precíz fordítói 

technikájáról számos utalás maradt ránk.1281 Ezek alapján elfogadhatjuk a kérdéseknek 

(consulta) a válaszok (responsa) alapján Dujcev1282 által rekonstruált rendszerét, amely 

száztizennégy kérdést számlál, melyekre a pápa százhat fejezetben foglalta össze válaszait. 

A válaszok nélkülöznek ugyan mindenfajta rendszert, azonban szinte biztosra vehető, hogy 

ezt nem a pápának kell felrónunk, ő nagy valószínűséggel csupán követte a kérdések 

sorrendjét, és válaszait is annak megfelelően adta meg - az általa végrehajtott módosítás 

legfeljebb abban érhető tetten, hogy több egymás után következő és tartalmilag is 

koherensnek ítélt kérdésre egyetlen fejezetben felelt.1283 Ugyanakkor, ha ugyanazon 

tárgyra két vagy több kérdés is vonatkozott, és a kérdések a levélben szétszórva 

helyezkedtek el, a pápa megtartotta az eredeti sorrendet, és a vonatkozó helyen csupán 

visszautalt a már tárgyalt kérdésre.1284 A kérdések (consulta) eredeti sorrendjének 

1280 Dümmler 1887. II. 190. 
1281 Nicolai I. Papae epistolae In: MGH EE VI. Karolini aevi IV. 191; 240; 487; 488. 
1282 Dujőev 1965.129. 
1283 Vö. Responsa 7; 51; 63; 69; 98. 
1284 Vö. Responsa 36; 39; 45; 47; 63; 100. 
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megtartását valószínűsítik a válaszokban olvasható „in príma quaestionum vestrarum 

fronté ", „praeterea ", „porro dicitis " és „postremo " kifejezések is. 

A consulta sorrendjének megállapítása után megkísérelhetjük a kérdések tematikai 

rendszerezését. Számos kérdés vonatkozik természetesen a keresztény vallásra, ennek 

mindennapi gyakorlatára, a pogány szokásoknak a kereszténységbe való 

integrálhatóságára, a jogrendre és az egyházszervezetre.1286 E tárgykörben a dokumentum 

legsarkalatosabb meghatározása, hogy az uralkodó legfőbb célja a hit egységének 

megőrzése országában.1287 Megkérdezik, hogy miképpen kell viselniük a keresztet, 

valamint, hogy megcsókolhatják-e azt,1288 hogy a templomot felkeresve kötelező-e 
1 "580 

áldozni, hogy a hamis papok által megkereszteltek kereszténynek tekmtendők-e, avagy 

újból meg kell-e őket keresztelni,1290 hogy a hamis papok esetlegesen túlságosan szigorú 

megbüntetése miatt bűnbánatot kell-e tartaniuk,1291 hogy az uralkodó ellen fellázadt 

alattvalók kemény megbüntetése bűnnek tekintendő-e - tudniillik az uralkodó ellen 

fellázadva ötvenkét pogány előkelő a pogányság eszméit tűzte zászlajára, Borisz pedig a 

lázadókat írmagostul kiirtatta -,1292 hogy mit kell tenni azokkal, akik elutasítják a 

kereszténységet, és megátalkodnak a pogányságban.1293 

A vallásgyakorlatot érintik a következő kérdések.1294 Mi a teendő akkor, ha a 

katonai táborban nem tudják az imádságot teljesen elvégezni?129S Az asztalnál ülve, ha 

nincsen jelen pap vagy diakónus, szabad-e keresztet vetniük, és utána megkezdeni az 

étkezést?1296 Valóban olyan nagy bűn-e, mint ahogy a görögök állítják, ha a templomban 

valaki nem a mellén összekulcsolt kézzel imádkozik?1297 Tilos-e, szintén a görög tanítás 

szerint, felövezetlenül áldozáshoz járulni?1298 Szárazság idején szabad-e esőért imádkozni 

és böjtöt tartani?1299 Ténylegesen bűnnek számít-e, amint azt a görögök állítják, ha egy 

eunuch által levágott állat húsából esznek?1300 A nőknek befedett, vagy fedetlen fővel kell-

1285 Dujőev 1965. 138. 
1286 Dujíev 1965. 139. 
1287 Responso 106. 
1288 Responso 7. 
1289 Responso 9. 
1290 Responso 14-15. 
1291 Responso 15-16. 
1292 Responso 17. 
12?3 Responso 41. 
1294 Vö. Török 1984. 288. 
1295 Responso 38. 
1296 Responso 53. 
1297 Responso 54. 
1298 Responso 55. 
1299 Responso 56. 
1300 Responso 57. 
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e a templomban tartózkodniuk?1301 Egy laikusnak napjában hányszor kell imádkoznia?1302 

Mikor tilos áldozáshoz járulni? Áldozhat-e, akinek orrán vagy száján folyik a vér?1303 

Hány nappal a gyermek születése után léphet be egy asszony a templomba?1304 Meg kell-e 

tartani, vagy el kell űzni a nős papot?1305 A házasságtörésben bűnös papnak van-e joga 

áldoztatni, vagy sem?1306 Mi a teendő akkor, ha valakit imádkozás közben ér az ellenség 

támadásának híre, és már nincsen ideje az imádságot befejezni?1307 Hogyan kell eljárni 

azokkal, akik fellázadtak a kereszténység ellen, ám hajlandók önkéntesen vezekelni, amit 

viszont a görög papság megtiltott nekik?1308 Bűnnek számít-e, ha egy özvegyet arra 

kényszerítenek, hogy apáca legyen?1309 Szabad-e a pogányként elhunyt szülőkért 

imádkozni?1310 Vadászhat-e egy keresztény egy pogánnyal közösen, illetve ehet-e egy 

keresztény az ilyen módon közösen elejtett állat húsából?1311 El szabad-e temetni az 

öngyilkosokat, és szabad-e értük áldozatot bemutatni?1312 El lehet-e temetni a 

keresztényeket a templomban?1313 Haza kell-e szállítani azokat, akik a csatában estek el, ha 

ezt szülei és bajtársai meg akarják tenni?1314 Kiknek szabad alamizsnát adni?1315 Kell-e 

erőszakot alkalmazni azzal a pogánnyal szemben, aki vonakodik felvenni a 
LLTIC 1919 

kereszténységet? Mit kell tenni a birtokukban levő mohamedán könyvekkel? Milyen 

eljárást kell követni azokkal szemben, akiket olyan zsidók kereszteltek meg, akikről nem 

tudták megállapítani, hogy maguk keresztények-e?1318 Mit kell tenni azokkal, akik 

engedély nélkül prédikálnak?1319 

Több kérdés vonatkozik az egyházi ünnepekre és a böjti időszakokra.1320 Szabad-e 

a nagyböjtben is viselni a kereszt jelét,1321 és naponta áldozni?1322 Lehet-e szombaton és 

1301 Responsa 58. 
1302 Responso 61. 
1303 Responsa 65. 
1304 Responsa 68. 
1305 Responsa 70. 
1306 Responsa 71. 
1307 Responsa 74. 
1308 Responsa 78. 
im Responsa 87. 
1310 Responsa 88. 
1311 Responsa 91. 
13,2 Responsa 98. 
1313 Responsa 99. 
1314 Responsa 100. 
1315 Responsa 101. 
1316 Responsa 102. 
1317 Responsa 103. 
1318 Responsa 104. 
1319 Responsa 105. 
1320 DujCev 1965. 140. 
1321 Responsa 8. 
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vasárnap bármiféle munkát végezni,1323 mely apostolok, vértanúk, hitvallók és szüzek 

ünnepnapján kell a szolgai munkától tartózkodni?1324 Szabad-e a szentek ünnepnapjain és a 

nagyböjtben törvénykezni, és halálos ítéletet hozni?1325 Vasár- és ünnepnapokon, valamint 

a nagyböjtben szabad-e - természetesen csak akkor, ha a szükség megköveteli - utazni, 

illetve csatázni?1326 Szabad-e a nagyböjt idején vadászni,1327 játszani és szórakozni,1328 

valamint házasodni és lakomákat tartani?1329 Mi a teendő azzal, aki a nagyböjt idején 

feleségével közösült,1330 megengedett-e hogy vasárnap a házasfelek házastársi 

kötelességüknek tegyenek eleget?1331 Hány alkalommal szabad egy évben a keresztséget 

kiszolgáltatni?1332 Mely időszakokban kell a húsevéstől tartózkodni,1333 lehet-e a keresztelő 

napján húst enni, valamint hány napon át kell a keresztelés után lemondani a húsról,1334 

végül pedig szabad-e kora reggel étkezni?1335 

Nem kevésbé érdekesek azok a kérdések, amelyekből közvetve számos adalékot 

nyerhetünk az ősi bolgár vallás és hiedelemvilágról, valamint az életmódról és a 

jogrendről. A bolgárok dinamisztikus-manaisztikus hitvilágára,1336 vagyis az emberekben 

és állatokban lakozó - leggyakrabban a fejben lokalizált és a vér által hordozott -

személytelen és misztikus életerőbe vetett hitre következtethetünk az arra vonatkozó 

kérdésből, hogy a nem késsel levágott, hanem egyszerűen agyonütött állatokat meg 

szabad-e enni.1337 Nagy valószínűséggel ugyanezen képzetkörről vall azon kérdés is, hogy 

viselhetik-e továbbra is a vászonból font, turbánszerű - a görögök által különösképpen a 

templomban tiltottnak ítélt - fejfedőjüket,1338 valamint, hogy mivel helyettesítsék az eddig 

a csatákban zászlóként használt lófarkat,1339 lévén hogy a primitív népek felfogása manát 

tulajdonított bizonyos állatok farkának.1340 Hasonló elképzelésekből táplálkozhatott a 

1322 Responsa 9. 
1323 Responsa 10. 
1324 Responsa 11. 
1325 Responsa 12; 45. 
1326 Responsa 36; 46. 
1327 Responsa 44. 
1328 Responsa 47. 
1329 Responsa 48. 
1330 Responsa 50. 
1331 Responsa 63. 
1332 Responsa 69. 
1333 Responsa 4. 
1334 Responsa 69. 
1335 Responsa 60. 
1336 A manaisztikus hitvilághoz lásd Marót 1947.70. skk. 
1337 Responsa 91. 
1338 BeSevliev 1981.358. 
m9 Responsa 71. 
1340 BeSevliev 359. 
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gyógyító hatással felruházott, még a pogányság idején talált követ illető kérdés is.1341 

Tabunak számított a consulta szerint bizonyos állatok és madarak megevése,1342 szintén 

tabuisztikus képzetek miatt kérdezték meg a pápát, hogy a gyermek születését követően 

meddig nem mehetnek a nők templomba,1343 és meddig nem érintkezhetnek velük 

férjeik.1344 Azon kérdés, hogy a nők fedett vagy fedetlen fővel tartózkodhatnak-e a 

templomban,1345 a haj, különösen a hosszú haj számos példából ismert tabuisztikus 

voltából eredhetett.1346 A kereszténységet felvenni vonakodó és bálványoknak áldozó - az 

áldozat a Responsa tanúsága szerint bizonyos esetekben a termés zsengéje1347 volt1348 -

pogány alattvalók szankcionálása felől nemkülönben érdeklődött a követség a pápánál,1349 

illetve arról is, hogy a betegek a továbbiakban is viselhetnek-e a nyakukban bizonyos 

amuletteket, amelyeknek gyógyító hatást tulajdonítottak.1350 

A harcra és utazásra alkalmas és alkalmatlan napok képzetét, valamint az ezekhez 

kapcsolódó mágikus szertartásokat - varázsigéket és táncokat - illetően szintén feltettek a 

pápának néhány kérdést, nevezetesen, hogy ezen gyakorlat beilleszthető-e a keresztény 
I A f I 1 <J M 

hitre tért nép életébe, amelyekre természetesen nemleges feleletet kaptak. A pogány 

hitvilágban az öngyilkosok haláluk után általában ártó szellemekké válnak, s hogy 

meggátolják őket a visszatérésben, általában nem részesítették őket a bevett 

szertartásoknak megfelelő, illetve bizonyos esetekben semmilyen temetésben, nem véletlen 

tehát, hogy a kérdések között helyet kap az is, hogy el kell-e temetni az öngyilkosokat, 

valamint, hogy kell-e értük bármiféle sacrificiumoX bemutatni.1353 A természetes halállal 

elhunytakat illő tiszteletadással temették el síremléket emelve föléjük, a csatában elesettek 

tetemét pedig hazaszállították.1354 Az ősi vallást azonban nem sikerült a keresztény 

térítésnek azonnal felszámolni - a tényt, hogy számos helyen ellenállásba ütközött a 

misszió, egyértelműen jelzi a követség elküldése előtt röviddel lezajlott pogánylázadás, 

1341 Responso 62. Vö. Vámbéry 1879. 249. 
1342 Responsa 43. 
1343 Responsa 68. 
1344 Responsa 64. 
1345 Responsa 58. 
1346 Ennek kapcsán elegendő Sámson ószövetségi történetére és a római flamen Dialis életét szabályozó 
normákra asszociálni - az utóbbihoz bővebben lásd Brelich 1972.17-21; Nótári 2004c 157. skk. 
1347 Vö. Nielsson 1911. 71. A Responsa nem szól róla, egyebünnen azonban tudunk róla, hogy a bolgárok 
körében szokásban voltak az állat- illetve kivételesen az emberáldozatok is - vö. Besevliev 1981. 386. 
1348 Responsa 89. 
1349 Responsa 41. 
1350 Responsa 79. Vö. Bertholet 1926.315-317. 
1351 Responsa 34; 35. 
1352 BeSevliev 1981.382-384. 
1353 Responsa 98. Vö. Hirzel 1908. 75. 
1354 Responsa 100. 
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amelynek leverése során Borisz ötvenkét előkelőt végeztetett ki1355 amint erre a 

Responsábaa is olvashatunk utalást.1356 

A Responsa számos utalást tartalmaz a bolgárok kereszténység előtti életmódjára és 

szokásjogára, így például egyértelműen kiderül, hogy a poligámia bevett gyakorlat volt, 

máskülönben nem kérdezték volna meg a pápától, hogy egyidejűleg lehet-e egy férfinek 

két felesége.1357 Szokásban volt, hogy a házasságkötés előtt a vőlegény hozomány gyanánt 

arany- és ezüsttárgyakat, ökröket, lovakat és egyéb értékes javakat magába foglaló 

ajándékot adott a menyasszonynak.1358 Féije halála után az özvegy nem mehetett újra 

férjhez - s hogy ezt mindenképpen meggátolják, akár erőszakkal is arra kényszerítették, 

hogy apácaként élje le hátralevő életét1359 - , viszont feltehetően bevett gyakorlat volt, hogy 

a megözvegyült férfi ismét megnősült, hiszen a consulta között található egy e gyakorlat 

fenntarthatóságára irányuló kérdés is.1360 A vallási képzetekről hírt adó consulta sorában 

már említettük, hogy a bolgárok vászonból készült turbánszerű fejfedőt hordtak,1361 másik 

jellegzetes ruhadarabjuk a feltehetően leginkább nadrághoz hasonlító, férfiak és nők által 

egyaránt viselt femoralia volt.1362 A bolgár jogrend fejlődése döntő fordulatot vett a 

kereszténység felvételével,1363 ám a Responsa az ezt megelőző időszak szokásjogáról 

fontos információkat szolgáltat. A tulajdonostól megszökött rabszolgát, amennyiben 

elfogták, súlyos büntetéssel sújtották,1364 nemkülönben az urát megrágalmazó 

rabszolgát,1365 ám a szankció mibenlétéről nem árulnak el többet a források.1366 

Hasonlóképpen súlyos, ám számunkra ismeretlen büntetéssel szankcionálták, ha 

egy szabad ember elmenekült hazájából,1367 ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az 

ország határát szigorúan őrizték, a kötelességét elmulasztó, és akár szabad ember, akár 

pedig rabszolga számára a menekülést lehetővé tevő határőrt halállal büntették.1368 Halállal 

lakolt a rokongyilkos,1369 hasonlóképpen súlyos, feltehetően minősített halálbüntetéssel 

1355 Runciman 1930. 105. 
1356 Responsa 18. Thessaloniké vidékén még a X. században is éltek pogány bolgárok - vö. Beseviev 1971. 
37-41. 
1357 Responsa 51. 
1358 Responsa 49. 
1359 Responsa 87. 
1360 Responsa 3. 
1361 Responsa 66. 
1362 Responsa 59. Vö. Besevliev 1981. 396. 
1363 A bizánci jog behatásához lásd Földi-Hamza 2005. 122. 
1364 Responsa 21. 
1365 Responsa 97. 
1366 Vö.Begevliev 1981. 414. 
1367 Responsa 20. 
1368 Responsa 25. 
1369 Responsa 24; 26; 29. 
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sújtották azt, aki bajtársát megölte,1370 akit idegen asszonnyal házasságtörésen értek.1371 

Szankcionálták a gondatlanságból elkövetett emberölést,1372 a lopást1373 - ha egy lopással 

vagy rablással vádolt alattvaló nem volt hajlandó beismerni bűnét, a bíró fizikai erőszakkal 

is kikényszeríthette belőle a vallomást1374 - és az emberrablást,1375 büntették azt, aki mást 

kasztrált,1376 aki hamis vádat emelt,1377 és aki másnak halálos mérget adott.1378 Az elhagyás 

- esetlegesen eo ipso is beálló - büntetése fenyegette a férjükkel rosszul bánó, 

házasságtörő és férjüket megrágalmazó asszonyokat.1379 A lázadást halállal büntették, 

amely büntetés nem csupán az elkövetőket, hanem azok családját is sújtotta.1380 

Több, igen lényeges kérdés vonatkozik az egyházszervezetre is: rendelhető-e a 
1If i1 I 7 07 

bolgár egyház élére pátriárka, ki szenteli fel a pátriárkát, valójában hány pátriárka 

van,1383 és melyik pátriárka áll a római pápa után az egyházi hierarchiában a második 

helyen,1384 végül pedig igaz-e a görögök azon állítása, miszerint a krizmát kizárólag az ő 

hazájukban készítik, és onnan viszik el a világon mindenüvé?1385 Megkülönböztetett 

figyelmet érdemel a pátriárka rendelésére vonatkozó kérdés azon aspektusa, hogy ebben 

Borisz azon törekvése nyilvánult-e meg, hogy országa számára önálló pátriárkátus 

felállítását érje el,1386 vagy pedig pusztán informálódni kívánt-e az egyházi hierarchia 

felépítése felől.1387 Az előbbi alternatíva valószínűbbnek tűnik, hiszen a pátriárka 

rendelésével a bolgár egyházat az uralkodó teljességgel függetleníthette volna Bizánctól, és 

jóval kevésbé lett volna szigorú és szoros alávetettsége a római egyháznak.1388 A pápa 

azonban igen diplomatikusan kitért Borisz kérése elől, és a pátriárkái méltóság 

elnyerésének még a lehetőségét sem említve a bolgár egyház élére a jövőre nézve érsek 

1310 Responso 21. 
1371 Responso 28. 
1372 Responso 30. 
1373 Responso 31. 
1374 Responso 86. 
1375 Responso 32. 
1376 Responso 52. 
1377 Responso 84. 
1378 Responso 85. 
1379 Responso 96. 
1380 Responso 17. 
1381 Responso 72. 
1382 Responso Ti. 
1383 Responso 92. 
1384 Responso 93. 
1385 Responso 94. 
1386 Runciman 1930. 110. 
1387 DujCev 1965.142. 
1388 Hergenrother 1867. II. 650. 
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állítását helyezte kilátásba, természetesen csak arra az esetre, ha követeitől megfelelő 

jelentést kap a kereszténység bulgáriai állapotáról.1389 

Miklós pápa a levéllel és a térítési munkájával egyidejűleg foglalkozni kezdett az 

önálló bolgár egyházszervezet kialakításának kérdésével. (860-ban Phótios 

konstantinápolyi pátriárka - az öt pátriárka között bevett, addigi gyakorlatnak megfelelően 

- saját, némiképp vitatott választásának elismerését kérte Miklós pápától, aki 

hozzájárulásának megadását az Illyricumra és Thessalonikire, vagyis jóformán az egész, 

Bulgáriát is magába foglaló Balkánra vonatkozó pápai igények elismerésétől tette 

függővé.1390 Noha Phótios 862 márciusáig hajlandónak mutatkozott e követelésnek eleget 

tenni, a pápa egy 863-ban Rómában megtartott zsinaton megfosztotta méltóságától és 

excommunicatióval is megfenyegette - feltehetően nagyobb engedékenységet várt Phóios 

utódjától, Ignatiostól a Balkán kérdésében.1391) Miklós pápa a bolgár misszió tekintetében 

azon meggyőződésből indult ki, hogy a Balkán területe közvetlenül a pápa fennhatósága 

alá tartozik - nem ordinálta ugyan a Borisz által kért pátriárkát Bulgáriába, csupán egy, 

Bizánctól független érsekség felállítását helyezte kilátásba.1392 A Portói Formosus - a 

későbbi pápa (891-896) - és Populoniai Paulus vezetésével Bulgáriába útnak indított 

küldöttség kezdte meg a térítő munkát.1393 

Német Lajos, akit a bolgár követség Regensburgban felkeresett, szintén ígéretet 

tett, hogy misszionáriusokat küld Bulgáriába, ám az előkészületek elhúzódtak, s a frank 

küldöttség csak 867 tavaszán érkezett meg Ermenich passaui püspök vezetésével a 

Balkánra, ahol a római térítők már őket megelőzve téríteni, prédikálni és keresztelni 

kezdtek.1394 Ermenich reményeiben súlyosan csalódva bevárta Német Lajos engedélyét, és 

visszatért Passauba1395 - a bolgár misszió kapcsán megmutatkozó ellentét feltárta a 

pápaság és a Keleti-Frank Birodalom közötti feszültségeket.1396 Phótios azonban nem volt 

hajlandó eltűrni a hatalmi szférájába történt római beavatkozást, s ezért egy 867-es, 

Konstantinápolyi Zsinaton letétette I. Miklós pápát, amiről a pápa már - időközben 

bekövetkezett halála miatt - nem értesült.1397 Még ugyanabban az esztendőben azonban a 

basileus, III. Mihály meggyilkolása és Phótios letétele teljességgel megváltoztatta a 

1389 Obolensky 1999.116. 
1390 Dvomik 1948. 91. skk. 
1391 Dopsch 1987. 325. 
1392 Responsa Nicolai Papae I. ad Consulta Bulgarorum 72; 73. 
1393 Grotz 1970.101. skk. 
1394 Annales Fuldenses a. 866; 867; Löwe 1987.228. 
1395 Annales Fuldenses a. 867 
1396 Dopsch 1987. 326. 
1397 Dvomik 1948.91. skk. 
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politikai konstellációt, s I. Miklós pápa Bulgáriával kapcsolatos tervei halála után 

megvalósulni látszottak - a krízis annak kapcsán bontakozott ki, hogy Róma nem tartotta 

be Miklós pápának az önálló bolgár érsekség megalakítására tett ígéretét.1398 Borisz 

fejedelem azzal a kéréssel fordult II. Adorján pápához (867-872), hogy tegye meg 

Formosust Bulgária érsekévé, ám a pápa arra hivatkozva, hogy Formosust mint püspököt 

nem utalhatja egy másik egyházmegyébe, nem tett eleget ezen igénynek1399 - a tényleges 

ok nagy valószínűséggel a Formosus-ellenes klikk Rómában a pápára gyakorolt befolyása 

lehetett.1400 Hasonlóan járt Marinus diakónus is, akiből utóbb pápa lett (882-884), a 

bolgárok érsekévé történő kinevezése azonban II. Adorján ellenállása miatt meghiúsult; a 

pápa által érseknek ajánlott Sylvester diakónust pedig Borisz fejedelem utasította 

vissza.1401 A személyes ellentétek mellett minden bizonnyal nagy szerepet játszhatott a 

pápa vonakodásában, hogy meg akarta tartani Rómának a Balkán feletti közvetlen 

fennhatóságát, amit az érsekség felállítása nagyban korlátozott volna - a pápaság ezért nem 

arathatta le e vidéken végzett missziós politikájának gyümölcseit.1402 

A római egyházban csalódott Borisz fejedelem I. Basileioshoz (867-886) és 

Ignatios pátriárkához fordulva helyreállította kapcsolatait Bizánccal, amit a 869/70-es 

Konstantinápolyi Zsinat tett hivatalossá. A zsinat egyik utolsó ülésén - a római küldöttek 

kizárásával - Bulgáriát a Konstantinápolyi Pátriárkátus alá sorolták be,1403 s Ignatios 

hamarosan egy érseket és több püspököt ordinált a bolgárok számára.1404 Borisz 

kiutasította országából a római misszionáriusokat, s Bulgária - immáron önálló 

érsekségként - ellenállt VIII. János pápa (872-882) későbbi kísérleteinek, amelyekkel 

megpróbálta az országot Róma számára visszanyerni.1405 Bulgária a Borisz fejedelem alatt 

elkezdődött misszionálás - akárcsak a morvák körében térítést végző Metód sorsának 

alakulása - folymatában az egymással rivalizáló Róma és Bizánc, valamint a Keleti-Frank 

Birodalom nagyhatalmi politikájának szolgált játéktérül. A bolgároknak a bizánci 

hegemóniától való félelme, valamint I. Miklós pápa agilitása és Responsája miatt jobb 

esélyekkel induló római egyház azonban néhány év leforgása alatt elvesztette az e téren 

szerzett előnyét, mivel I. Basileios és Phótios utódja, Ignatios pátriárka hajlandó volt 

1398 Dopsch 1987. 326. 
1399 Kosztolnyik 1997. 215. 
1400 Grotz 1970.230. sk.; Dümmler 1887-1888. II. 192. sk. 
1401 Grotz 1970.209. sk. 
1402 Dopsch 1987. 327. 
1403 Szántó 1983. 300. skk. 
1404 Dvomik 1948.132. skk. 
1405 Dvornik 1948.210. skk.; Runciman 1930.120. sk.; Dopsch 1987. 328. 
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Bulgáriát önálló érsekség rangjára emelni, amit I. Miklós és II. Adóiján pápa mindvégig 

vonakodott megtenni.1406 

V. 3. Metód és a Salzburgi Érsekség konfliktusa 

V. 3. 1. Metód pannóniai missziója 

A frank uralkodó által elűzött Mojmir unokaöccse, Rasztiszláv (846-870) morva 

fejedelem az apja, Német Lajos ellen lázadó Karlmannhoz csatlakozva1407 nagyfokú 

függetlenségre tett szert,1408 először Rómától igyekezett országa számára térítőket szerezni, 

majd miután a pápánál nem járt sikerrel,1409 862-ben III. Mihály basileushoz fordult, hogy 

országa számára - ahol már számos egyéb, itáliai, görög és germán származású térítő 

működött - szláv nyelven tanító és térítő misszionáriusokat kérjen.1410 Rasztiszlávot 

természetesen nem csupán a szláv nyelvű liturgia vonzotta, politikai célja között szerepelt 

kapcsolatainak szorosabbra fűzése Bizánccal, ahonnan a frank befolyás ellensúlyozását 

várta,1411 s ezt annál nyugodtabban tehette, mivel Bizáncot saját országától földrajzilag 

Bulgária elválasztotta, tehát a politikai szövetség a geográfiai távolság miatt nem 

fenyegette a bizánci hegemónia veszélyével.1412 így ő is azt az utat követte, amelyet oly 

sok uralkodó: igyekezett a népét megtérítő országgal meglazítani kapcsolatait, hogy a 

térítés ne váljék a hódítás eszközévé.1413 A basileus (a frank királlyal és a bajor 

püspökökkel fennálló kapcsolatát nem beárnyékolandó) nem kívánt e területen - a morva 

fejedelem kívánságával szemben - önálló egyházmegyét létrehozni, s így a 

1406 Magyarország helyzetéhez Róma és Bizánc között lásd Makk 2001a 130. skk.; Makk 2001b 64. skk. 
1407 Annales Bertiniani a. 861 
1408 Ehhez bővebben lásd Hermann 1965. 125. skk. 
1409 Richter 1985. 283. 
1410 Vita Constantini-Cyrilli cum translatione Sancti Clementis 7. Philosopho autem reverso 
Constantinopolim, audiens Rastislaus, princeps Moravie, quod factum fuerat a Philosopho in provincia 
Gazarorum, ipse quoque genti sue consulens ad predictum imperatorem nuntios misit, insinuons hoc, quod 
populus suus ab ydolorum quidem cultura recesserat et christianam legem observare desiderabat, verum 
doctorem non talem habent, qui ad liquidum eos et ad perfectum legem ipsam edoceat; rogare se ut talem ad 
partes illas hominem dirigat, qui pleniter fidem et ordinem legis et viam veritatis populo illi ostendere valeat. 
Cuius precibus annuens imperátor, eundem supra nominatum Philosophum ad se venire rogavit eumque 
illuc, id est in terram Sclavorum, simul cum Methodio germano suo transmisit, copiosis valde de palatio suo 
datis expensis.-, Schellhorn 1964. 107; Dopsch 1987. 317; Richter 1985. 282; Nótári 2005d 37. skk. 
1411 Grivec 1960. 61 
1412 Dopsch 1987.318. 
1413 H. Tóth 2003. 96. 
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misszionáriusok élére nem püspököt vagy érseket, hanem a testvérpárt, Konstantint és 

Metódot állította.1414 

Methódios és Konstantinos - vagy ahogy a halála előtt néhány héttel felvett 

szerzetesi nevén ismerik: Kyrillos, vagyis Cirill1415 - Thessalonikiben született jómódú 

bizánci család gyermekeként, s társadalmi helyzetüknek megfelelően kiváló nevelésben 

részesültek, s lévén hogy szülő vidéküket jórészt az oda betelepült, szlávok lakták, 

anyanyelvük, a görög mellett kiválóan elsajátították a szláv nyelvet is. Az idősebb fivér, 

Metód utóbb magas kormányzati tisztséget töltött be, a fiatalabb Konstantin pedig 

tanulmányait folytatandó Konstantinápolyba ment,1416 ahol hamarosan a filozófia 

professzorának rangját szerezte meg,1417 s ezt követően számos nép - így például az avarok 

és a kazárok - között végzett missziós tevékenységet.1418 

Miután a fivérek (a Vita Methodii szerint) három éven,1419 (a Vita Constantini 

szerint) negyven hónapon, illetve (a Vita Constantini-Cyrilli cum translatione s. Clementis, 

vagyis az itáliai legenda szerint) négy és fél éven át1420 folytatták térítőmunkájukat, az idő 

elérkezettnek tűnt egy, a frankoktól független egyházi szervezet létrehozására; feltehető, 

hogy ezen törekvés nem annyira Konstantintól és Metódtól, hanem a fejedelemtől indult 

ki.1421 A fivérek megkíséreltek Konstantinápolyba visszatérni, hogy a szükséges lépéseket 

megtegyék.1422 Velence felé igyekezvén útjuk Chozil udvarába vezetett, ahol nagy 

tisztelettel fogadták őket, s a fejedelem a későbbiekben is minden bizonnyal - Rasztiszláv, 

majd unokaöccse és utódja, I. Szvatopluk (870-894) aktuálpolitikai érdekek által motivált 

pálfordulásaival ellentétben - őszinte meggyőződéssel vette pártfogásába a szláv liturgiát 

képviselő Metód ügyét (ő maga is megtanulta a glagolita írást),1423 amit azon tény is 

valószínűsíteni enged, hogy Konstantin halála után Chozil sürgette a pápánál, II. 

Adorjánnál Metód visszaküldését Pannóniába és érsekké történő kinevezését, míg a morva 

1414 Vita Constantini 14. 
1415 Vita Constantiti-Cyrilli cum translatione s. Clementis 10. Cum autem idem Philosophus, qui et 
Constantinus, diem transitus sui imminere sibi sensisset, ex concessione summi pontificis inposuit sibi nomen 
Cyrillus... 
1416 Vita Constantiti-Cyrilli cum translatione s. Clementis 1. Tempore igitur, quo Michael imperátor Nove 
Rome regebat impérium, fűit quidam vir nobili genere, civitate Thessalonica ortus, vocabulo Constantinus, 
qui ob mirabile ingenium, quo ab ineunte infantia mirabiliter claruit, veraci cognomine Philosophus est 
appellatus. Hie cum adolevisset atque a parentibus fuisset in urbem regiam ductus essetque insuper magna 
religione ac prudentia preditus, honorem quoque sacerdotii ibidem, ordinante Deo, est adeptus. 
1417 Konstantin és Metód életéhez bővebben lásd H. Tóth 2003. 10. skk.; Bernhard 1987. 24. 
1418 H. Tóth 2003. 36. skk. 
1419 Vita Methodii 5. 
1420 Vita Constantini-Cyrilli cum translatione s. Clementis 7. 
1421 Kosztolnyik 1997.216; Dittrich 1962. 96. skk. 
1422 Dopsch 1987.319; Löwe 1982. 631. skk. 
1423 H. Tóth 2003. 115. 
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fejedelem utóbb semmiféle segítséget nem nyújtott a szláv nyelvű térítőmunka 

újraélesztéséhez.1424 I. Miklós pápa - felismerve azon lehetőséget, amit a Bizáncból a 

morvákhoz küldött misszionáriusok tevékenysége nyitott Róma számára, nevezetesen hogy 

Pannóniát és Illyriát közvetlen pápai fennhatóság alá tudná vonni - az épp Velencében 

tartózkodó fivéreket (mint Chozil követeit142S) Rómába hívta,1426 ám mire azok 

megérkeztek, a pápa már több mint egy hónapja halott volt.1427 Utódja, II. Adóiján e 

politikát kívánva folytatni - miután a III. Mihály meggyilkolását és Phótios pátriárka 

letevését követően a hazatérés lehetősége bezárult a fivérek előtt, s 869. februárjának 14. 

napján Konstantin Rómában meghalt1428 - , Metódot először a moráviai és pannóniai 

szlávok megtérítésével megbízott pápai legátusnak, majd püspökké szentelve a hajdani 

Illyria fővárosa, Sirmium érsekévé ordinálta.1429 

V. 3. 2. Metód pere és a Conversio Bagoariorum et Carantanorum 

A bolgár misszió kudarcán okulva II. Adorján - feltehetően Anastasius 

Bibliothecarius befolyásának köszönhetően - engedményt tett a szláv nyelvű liturgia 

használatában;1430 s noha az ezen engedélyt tartalmazó, Metódot nagy tudású férfiúként 

jellemző, s az óbolgár nyelvű liturgikus könyvek gyalázóit kiközösítéssel fenyegető, 

Rasztiszlávhoz, I. Szvatoplukhoz és Chozilhez intézett levél eredetiségével kapcsolatban 

számos kérdés merült fel, a diplomáciai és egyházpolitikai körülmények a levél s a benne 

foglalt engedély hitelessége mellett szólnak.1431 Ha Konstantin és Metód eredeti tervüknek 

megfelelően visszatérhettek volna Bizáncba, s hírt vihettek volna a moráviai és pannóniai 

egyházszervezési eredményeikről, úgy Róma nagy valószínűséggel mindkét területről 

kénytelen lett volna végleg lemondani - a pápa feltehetően ezért tett engedményeket a 

1424 VitaMethodii 5; Dopsch 1987. 320. 
1425 Richter 1985. 286. 
1426 Szántó 1983. 288; Török 1984. 169; Schellhorn 1964. 113; Vita Constantiti-Cyrilli cum translatione s. 
Clementis 8. His omnibus auditis, papa gloriosissimus Nicolaus valde letus super his, que sibi ex hoc relata 
fuerant, redditus, mandavit et ad se illos litteris apostolicis venire invitavit. ... Mox igitur iter aggressi, 
duxerunt etiam secum aliquantulos de discipulis suis, quos dignos esse ad episcopatus honorem recipiendum 
censebant; sicque Romam post aliquot dies applicuerunt. 
1427 Vita Constantiti-Cyrilli cum translatione s. Clementis 9. Sed cum ante non multos dies supradictus papa 
Nicolaus transisset ad Dominum, secundus Adrianus, qui illi in pontificatu successerat... 
1428 Schellhom 1964. 113; Richter 1985.268; Szekffi 1996b 37; Szekfü 1999. 827. skk. 
1429 Bernhard 1987.25; Richter 1985.287. 
1430 Vita Methodii 8; H. Tóth 2003.131; Szekfü 1996b 38. skk. 
1431 Dopsch 1987.329. 
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misszionáriusoknak, s nevezte ki legátussá Chozil közbenjárására Metódot.1432 Kérdéses, 

hogy Chozil lépését a misszionáriusok személye és a szláv liturgia iránt érzett 

elkötelezettsége,1433 vagy pedig esetleges távlati politikai ambíciói motiválták,1434 

mindenesetre ő iniciálta Metód érsekké ordinálását a pápánál.143S Metód pannóniai érseki 

kinevezése Szent Andronikos székébe szólt,1436 ami mind Chozil hatalmi, mind pedig a 

pápaságnak a szlávokra irányuló céljainak megfelelt, Szent Andronikos székhelye azonban 

Sirmium, a hajdani Nyugat-Illyria egyházi és világi központja volt,1437 s ezzel II. Adóiján 

teljességgel I. Miklós szellemiségének megfelelően kinyilvánította, hogy Sirmiumot -

mivel az nagy valószínűséggel a bolgár hatalmi szférába tartozott1438 - az egész szláv 

terület metropóliájává kívánta tenni, vagyis Metód hatáskörét nem csupán Pannóniára és 

Moráviára, hanem Bulgáriára is ki akarta teijeszteni.1439 Sirmiumi székhelyét Metód 

természetesen nem foglalhatta el, működésének központja feltehetően Chozil székhelyén, 

Mosapurcban lehetett.1440 Metód ordinálásával a pápa kifejezte iurisdictiós igényét egész 

Illyriára, ami szöges ellentétben állott a Moráviában és Pannóniában évtizedeken át 

térítőmunkát végző Salzburgi Érsekség időközben megszerzett joghatóságával, s a 

salzburgi érsek e sérelemről a Mosapurcból elmenekülő Rihpald főesperes beszámolójából 
, 1 4 4 1 

tudomást is szerzett. 

870 elején, amikor Rasztiszláv és unokaöccse, I. Szvatopluk közötti viszály 

fellángolt, Szvatopluk kiadta Metódot ellenfeleinek - vitatott, hogy Metód fogságba 

vetésére nem Pannóniában,1442 hanem morva területen1443 került-e sor - , Bajorország 

püspökeinek, akik Német Lajos jelenlétében, Regensburgban perbe fogták, a per során 

figyelmen kívül hagyva érseki méltóságát, s azzal vádolták, hogy jogosulatlanul tanít a 

1432 Vita Methodii 8. Közel vero ad apostolicum mittens rogavit eum, ut sibi cederet Methodium beatum 
doctorem nostrum et dixit apostolicus: Non tibi tantum, sed omnibus partibus illis Slovenicis mitto illum 
magistrum a Deo et a sancto apostolo Petro, primo successore et clavigero regni coelestis. 
1433 Vita Constantini 15. 
1434 Pirchegger 1912. 307. skk. 
1435 Vita Methodii 8. 
1436 Vita Methodii 8. Excepit autem illum Közel cum magnó honore et iterum misit eum ad apostolicum et 
viginti viros honestos, ut illum ordinaret in episcopatum in Pannónia in sedem sancti Andronici apostoli e 
LXX, quod eitiam factum est. 
1437 Metód székhelye, Sirmium a mai Sremska Mitrovica. 
1438 Sirmium hovatartozása vitatott: tekintettel arra, hogy a Dráva és a Száva között feküdt, ami néhányak 
szerint a frankokkal vazallusi függőségben álló szláv fejedelmekhez, a communis opinio szerint azonban a 
nyugatról a Tisza által határolt Bulgáriához tartozott. 
1439 Dopsch 1987. 331. 
1440 H. Tóth 2003. 133. 
1441 H. Tóth 2003. 137. 
1442 Richter 1985. 287. 
1443 Grivec 1960. 91. skk. 
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Salzburgi Érsekséghez tartozó területen.1444 (A hatalmat magához ragadó Szvatopluk még 

ugyanebben az évben kiadta nagybátyját a frankoknak, akik fogságba vetették, ám 

hamarosan maga is frank fogságba került, s felségárulás miatt emeltek vádat ellene.1445 A 

frank uralom ellen Szlavomir felkelést szított, s ezt követően néhány hónapra uralomra 

jutott, majd Szvatopluk a frankokkal folytatott - némiképp homályos - tárgyalásokat 

követően visszakerült országa trónjára.1446) Metód a pápától nyert felhatalmazására 

hivatkozott, s ragaszkodott azon állásponthoz, hogy Pannónia és Morávia - az Illyricum 

részeként - közvetlenül a pápa iurisdictiója alá tartozik, s a bajor egyházi méltóságokat, 

elsősorban Passau püspökét és Salzburg érsekét azzal vádolta, hogy csupán becsvágytól és 

kapzsiságtól hajtva lépték túl területi illetékességüket.1447 A két szemben álló fél, a pápa és 

a salzburgi érsek, illetve püspökei jogigényét vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg: 

Salzburg és Passau sok évtizedes térítőmunkája révén kétségkívül morálisan megalapozott 

igényeket támaszthatott e területekre, ám ezt - a már említett okokból - nem hagyatták 

jóvá Rómával, s míg Nagy Károly idején elegendőnek bizonyult a király, illetve a császár 

engedélye, addig a VIII. század utolsó harmadában a keleti-frank uralkodó már rég nem 

rendelkezett a pápaság felett azon befolyással, amit e század elején a császár még 

magáénak mondhatott. Salzburg joggal hivatkozhatott Karantániára vonatkozó igényeit 

alátámasztandó Zakariás, II. István és I. Pál pápa igazolásaira,1448 Pannónia és Morávia 

tekintetében azonban a Nagy Károly adta privilégiumokat1449 a pápaság nem fogadta el, 

így az egész Illyricumra vonatkozó igényeit a pápa e joghézagot kihasználva 

érvényesíthette.1450 

Metód legkésőbb 870 őszén, Regensburgban, Német Lajos jelenlétében tartott 

perében Adalwin salzburgi érsek elnökölt igen visszafogottan, rajta kívül Anno freisingi és 

Ermenrich passaui püspök részvételéről, s az utóbbi esetében igen elszánt, majdnem a 

tettlegességig fajuló, Metód elleni kirohanásokról tudunk.1451 A tárgyalás során, a vita 

1444 Schellhora 1964. 111; vő. Vita Methodii 9. In nostro imperio doces. 
1445 Richter 1985. 287. 
1446 Annales Fuldenses 871. Interea Zuentibald, cum nullus erimina, quae ei obiecta fuerant, probare 
potuisset, a Karlmanno dimissus et muneribus regiis honoratus en regnum suum rediit, ducens secum 
Karlmanni exercitum quia Sclagamarum expugnaturus ... 
1447 Vita Methodii 9. Ego quoque, ai intellegerem, vestrum id esse, abseenderem, sed sancti Petri est; et in 
veritate, si vos propter ambitionem et appetitum antiquos fines praeter canones exceditis, prohibentes 
institutionem divinam. 
1448 Löwe 1987. 229. 
1449 Conversio 10. Karolus imperátor reiectis Hunnis episcopatus dignitatem Iuvavensis ecclesiae rectori 
commendavit. Arnoni videlicet arichiepiscopo et suis successoribus tenendi perpetualiter atque regendi 
perdonavit. 
1450 Dopsch 1987.332. sk. ^ 
1451 Löwe 1987.232. 
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hevében Metód a bizánci szellemi fölény teljes tudatában faragatlannak nevezte vádlóit,1452 

s a gúnyos hangvételen felháborodva Ermenrich kis híján lovaglóostorral támadt volna 

Metódra, ám ebben megakadályozták - amint ez a pápa Ad deflendam pravitatem kezdetű 

leveléből kiderül.1453 Noha Metód a pápa által ráruházott jogkörre hivatkozott, a 

Regensburgi Zsinaton kimondták méltóságától való megfosztását, s két és fél éven át zord 

körülmények között egy - a Vita Methodii szerint sváb1454 - kolostorban, hideg, fedetlen 

cellában fogságban tartották.1455 Anno freisingi püspök többször megakadályozta, hogy 

Metód a pápához forduljon az őt ért inzultusok miatt1456 - ennek alapján feltételezhetjük, 

hogy a kolostori fogság felett Anno gyakorolt felügyeletet1457 - , utóbb Metódnak sikerült a 

titkos követek és levelek útján érintkezésbe lépnie II. Adóiján pápával, aki azonban igen 

határozatlannak mutatkozott, s a jelek szerint sem a bajor püspökök és Német Lajos, sem 

pedig Metód leveleire nem reagált.1458 Adalwin érsek Róma felé mindvégig azt a látszatot 

igyekezett fenntartani, mintha az egész ügyhöz nem csupán köze nem volna, hanem arról 

nem is tudna.1459 A 872. december 14-én trónra lépő VIII. János pápa energikusan 

beavatkozott a vitába, s mind Német Lajoshoz intézett levelében,1460 mind pedig követe, az 

anconai püspök útján határozottan közölte az uralkodóval, a salzburgi érsekkel és 

püspökeivel, hogy a Szentszék Illyria felett szerzett jogai - Patrimonium Petri lévén - sem 

az elmúlt idő, sem pedig a terület megváltozása miatt nem szűntek meg, s hogy e jogok 

elévüléséhez legalább száz esztendő lett volna szükséges.1461 A pápa Audacia tua kezdetű 

epistolájában felszólította Anno freisingi püspököt, akit a Metód elleni eljárás 

1452 Vita Methodii 9. 
1453 Löwe 1987. 233; MMFH 3. 168. Cuius enim, ut non dicamus episcopi, secularis cuiusquam, immo 
tyranni seviciam temeritas tua non excessit vei bestialem feritatem non transcendit, fratrem et coepiscopum 
nostrum Methodium carceralibus penis ajficiens et sub divo diutius acérrima hiemis et nimborum immanitate 
castigans atque ab ecclesie sibi commisse regimine subtrahens et adeo in insaniam veniens, ut in 
episcoporum concilium tr actum equino flagello per cuter es, nisi prohibetur ab aliis? 
1454 Vita Methodii 9. 
1455 A kolostor lokalizálást illetően a szakirodalomban több nézet ütközik, ehhez lásd Dopsch 1987. 333; 
Löwe 1987. 234; Hauck 1954. II. 724; Ziegler 1953. 369. skk. 
1456 MMFH 3. 169. Nolumus tamen nunc exagitare, que gesseris, ne cogamur infideliter promulgare, quod 
convenit, verum Dei omnipotentis et beatorum principum apostolorum Petri et Pauli atque nostre 
mediocritatis auctoritate interim communione Christi ministeriorum et consacerdotum tuorum te privamus 
et, nisi cum presentí Paulo venerabili episcopo vél cum eodem sanctissimo Jratre nostro Methodio Romam 
cum ipso audiendus occurreris, non deerit iusta damnatio, ubi talis et tanta fuerit inventa presumptio, nec 
pondus apostolice sedis auctoritatis frustrabitur, ubi tarn gravis molis pravitatum immensitas conprobabitur. 
1457 Löwe 1987.236. 
1458 Schellhom 1964. 117.sk. 
1459 Kosztolnyik 1997. 217. 
1460 Jaffé II. 2970. 
1461 Jafféll. 2976. 
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felbujtójának, szerzőjének (instigator, auctor) nevez,1462 hogy jelenjék meg Rómában 

Metód elleni jogtalan eljárásuk kapcsán magát tisztázandó, s ugyanolyan időtartamra, amíg 

Metódot fogságban tartották, felfüggesztette püspöki jogainak gyakorlását.1463 Ad 

deflendam pravitatem kezdetű levelében a pápa Ermenrich passaui püspököt felháborodott 

hangon bírálta erőszakos fellépése miatt, s megparancsolta neki, hogy Rómában feleljen 

cselekményeiért, s addig is eltiltotta püspöki jogainak gyakorlásától és az eukarisztiától -

arra az esetre pedig, ha vonakodnék Rómába menni, excommunicatióval fenyegette 

meg.1464 A püspökök ellen felhozott vádak között szerepelt, hogy jogtalanul ültek törvényt 

egy érsek felett, akit meggátoltak abban, hogy a pápához fellebbezzen, s méltatlanul és 

megalázóan bántak vele.1465 Adalwinhoz intézett levelében a pápa az érseket arra 

utasította, hogy vezesse el Metódot Pannóniába, s gondoskodjék arról, hogy az ismét 

elfoglalhassa érseki székét - Adalwin lévén annak oka, hogy Metódot megfosztották érseki 

méltóságától, neki kell azt is keresztülvinnie, hogy visszakaphassa azt;1466 a végső döntést 

az ügyben a pápa fenntartotta magának.1467 Adalwin érsek talán még végrehajthatta e 

feladatát, mielőtt 873. május 14-én meghalt, Ermenrich 874. december 26-án, Anno pedig 

875-ben távozott az élők sorából, így tehát - a Vita Methodii szerint - Szent Péter ítéletét 

nem kerülhették el.1468 

A következőkben érdemes behatóbban szemügyre venni azon, a Conversio által 

rögzített vádpontokat, amelyeket a Regensburgi Zsinaton Metód ellen felhoztak -

természetesen nem állapítható meg, hogy a Conversio a per vádirataként, vagy pedig annak 

utólagos legitimációjaként keletkezett-e.1469 Herwig Wolfram 1979-es kiadásában a 

Conversio tizennegyedik fejezetének vonatkozó mondata alapján1470 871-et fogadta el a 

keletkezés évéül,1471 1995 -ős monográfiájában azonban módosította álláspontját, s a 

1462 MMFH 3. 169. sk. Insuper et, cum proprium sancti Petri hominem esse te diceres, adeo ut patrimonii in 
Germania siti curam gereres, istius fratri et coepiscopi quin potius et missi nostri, de quo nobis maior cura 
debebatur, vincula et insectiones non solum et fidelis minimé nunciasti, sed Romé, cum super eo 
interrogareris a nostris, te illum nosse mentiendo negasti, cum cunctarum afflictionum sibi a vestratibus 
illatarum ipse incentor, ipse instigator, immo ipseJueris auctor. 
1463 MMFH 3. 169. sk. De quibus omnibus, nisi adeo Juerit eiusdem venerandi episcopi condicio sana effecta, 
ut ipse possit omnem suam oblivioni propter Deum iniuriam tradere, Romám rationem redditurus 
indifferenter occurre; alioquin post mensem Septembrium tamdiu communicandi nullám habeas omnino 
licentiam, quamdiu non obediendo tuam erga nos ostenderis pertinaciam. 
1464 MMFH 3. 168. 
1465 Schellhom 1964. 120. 
1466 Jaffé II. 2975. 
1467 Löwe 1987. 236. sk. 
,4SS Vita Methodii 10. 
1469 Schellhom 1964.118; Nótári 2005b 
1470 Conversio 14. A tempore igitur, quo dato et praecepto domini Karoli imperatoris orientális Pannoniae 
populus a Iuvavensibus regi coepitpraesulibus usque inpraesens tempus sunt anni LXXV... 
'47' Wolfram 1979. 15. 141. 
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középkori számítási módot vette alapul, amely szerint a szövegben megjelölt esztendő is 

hozzászámítandó az eltelt évekhez, s ennek alapján a 870-es megírási év mellett állapodott 

meg;1472 kiadásában Fritz Losek is ezen állásponthoz csatlakozott.1473 

A szerző kilétére csupán a mű néhány utalásából kísérelhetünk meg 

következtetéseket levonni, ám teljes biztonsággal nem tudjuk azonosítani. Wolfram azt 

valószínűsíti, hogy az auctor maga Adalwin érsek lehetett, ám megfogalmazása felettébb 

óvatos.1474 Nagy valószínűséggel megállapítható ugyanakkor egy, az ötödik fejezetben 

olvasható első személyű fogalmazásból a szerző salzburgi, illetve bajor származása.1475 

Adalwin érsek szerzőségét a következők támaszthatják alá: egy további első személyű 

fogalmazás közvetlenül Adalwin megnevezését követi, elképzelhető tehát, hogy az író saját 

magát nevezte meg.1476 Hasonlóképpen megfontolás tárgyává tehető azon tény, hogy a 

Conversio szövegében csupán két személy epithetonjaként szerepel a piissimus jelző, ezek 

pedig Adalwin1477 és Német Lajos,1478 esetlegesen tehát a mű szerzője és címzettje.1479 

A Conversio a Metód elleni vádakat a következőkben fogalmazza meg: „ Usque 

dum quidam Graecus Methodius nomine noviter inventis Sclavinis litteris linguam Latinam 

doctrinamque Romanam atque litteras auctorales Latinas philosophice superducens 

vilescere fecit cuncto populo ex parte missas et evangelia ecclesiasticumque officium 

illorum, qui hoc Latiné celebraverunt. "148° „Hoc enim observatum fűit, usque dum nova 

orta est doctrina Methodii philosophi."1481 Az Excerptum de Karentanis egy rövid 

mondatban utal ugyanerre: „Hoc enim observatum fűit, usque dum nova orta est doctrina 

Methodii philosophi. "1482 A Conversióban Metódra vonatkoztatott philosophus appositio 

eredetileg Konstantin állandó epitheton ornansa volt,1483 s VIII. János (872-882) papa 

Industriae tuae kezdetű levelében is filozófusnak nevezi Konstantint (Constantino quodam 

1472 Wolfram 1995b 193. 
1473 LoSek 1997. 6. 
1474 Wolfram 1995b 197. 
1473 Conversio 5. ... orta seditione, quod carmula dicimus. Vö. Lex Baiuvariorum 2, 3. Si quis seditionem 
excitaverit contra ducem suum, quod Baiuvarii carmulum dicunt. 
1476 Conversio 9. ... et adhuc ipse Adalwinus archiepiscopus per semetipsum regere studet illám gentem in 
nomine Domini, sicut iam multis in illis regionibus claret locis. Conversio 10. Enumeratis itaque episcopis 
Iuvavensium conamur, prout veracius in chronicis imperatorum et regum Francorum et Bagoariorum 
scriptum repperimus, scire volentibus manifestare. 
1477 Conversio 9. ... anno nativitatis Domini DCCCXXI Adalrammus piissimus doctor sedem Iuvavensem 
suscepit regendam. 
1478 Conversio 12. Pervenit ergo ad notitiam Hludowici piissimi regis, quod Priwina benivolus fuit erga Dei 
servitium et suum. 
1479 LoSek 1997.6; LoSek 1996. 143. skk. 
1480 Conversio 12. 
1481 Conversio 14. 
1482 Conversio l/E 
1483 Wolfram 1979.138. 
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philosopho).xm Konstantin növekvő megbecsültségét jelzi, hogy Anastasius 

Bibliothecarius Gauderich püspökhöz írott levelében tantus et talis revera 

philosophusként, majd pedig mirabilis vere philosophusként és sapientissimus viVként 

emlegeti,1485 s Anastasius Bibliothecarius szóhasználatában Konstantin neve és a 

philosophus epitheton olyannyira egybefonódott, hogy ezen appositio nélkül nem is tesz 

róla említést1486 - így például a 875-ben Kopasz Károlyhoz intézett epistolájában ezen felül 

még magnus vz'rnek is nevezi,1487 valamint a 869-es Konstantinápolyi (nyolcadik 

egyetemes) Zsinat aktáinak fordításában pedig Constantinus philosophust magnae• 

sanctitatis vzVnek1488 minősíti.1489 Herwig Wolfram - noha Konstantin esetében nem vonja 

kétségbe a philosophus epitheton megtisztelő voltát - Metód neve mellett ezen appositiót 

becsületsértésnek, elmarasztaló, becsmérlő értelműnek minősíti.1490 Wolfram azon 

megállapítása, miszerint a Conversio Konstantin epithetonját ruházta át fivérére, Metódra, 

minden bizonnyal helytálló, az viszont, hogy ezen appositio - a szokványos keresztény 

latinitásnak megfelelően - negatív felhangot hordoz, már nem fogadható el ebben a 

formában, amint ezt Ludger Bernhard is kimutatta.1491 Természetesen a középkorban mind 

a latin, mind pedig a görög irodalomban kimutatható egy, a filozófiát - s általában azzal 

együtt az antik örökséget - elutasító irányzat, azonban ennél jóval dominánsabban volt 

jelen a filozófiát és az antikvitás irodalmát a kereszténységbe integrálni, recipiálni igyekvő 

vonulat, ami legjelentősebb auctoritasként még a patrisztika aranykorából Augustinust1492 

tudhatta maga mögött, aki a philosophus appositiót minden, valamely szellemi 

tevékenységben jártassággal bíró személy számára jogosnak ítélte.1493 

Az Excerptum de Karentanis szerint Metód nova doctrinát hozott be, a Conversio 

tizenkettedik caputja alapján a következő három pont kristályosodik ki, amelyek köré a 

Metóddal szembeni érvek megfogalmazódtak: először a lingua Latina, másodszor a 

doctrina Romana, harmadszor pedig a litterae auctorales Latinae kapcsán megmutatkozó 

1484 MGH EE VII. Nr. 255. 
1485 MGH EE VII. Nr. 15. 
1486 Anastasius Bibliothecarius és Konstantin kapcsolatáról lásd H. Tóth 2003. 126. 
1487 MGH EE VII. Nr. 13. 
1488 MGH EE VII. Nr. 5. 
1489 Vő. Bernhard 1987. 25. 
1490 Wolfram 1979.23; 138. 
1491 Bernhard 1987. 28. 
1492 Vö Aug. trin. 14, 2.... exemplo Pythagorae qui cum ausus non fiiisst sapientem profiteri, philosophum 
potius, id est amatorem sapientiae se esse respondit, a quo id nomen exortum ita deinceps posteris piacúit ut 
quantalibet de rebus ad sapientiam pertinentibus doctrina quisque vei sibi vei aliis videretur excellere non 
nisi philosophus vocaretur. 
1493 Brunhölzl 1975. 17; Rókay 2000b 11. skk. 
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- negatív - magatartása.1494 E három, a nyugati egyház és misszionáriusai által soha meg 

nem kérdőjelezett elemet Metód az egész nép számára értéktelen színben tüntette fel, 

nevezetesen philospohice superducens - amint láthattuk, a philosophus kitétel nem rejt 

magában becsmérlő felhangot, az antikvitás óta megmaradt tágabb értelemben a 

szakszerűen, szakavatotton ítélő, eljáró szellemi ember szinonimájának.1495 További 

magyarázatot igényel ugyanakkor a superducere verbum, amelynek mind alap-, mind 

pedig átvitt jelentésében1496 a befedni, bevonni, letakarni értelemből indulhatunk ki.1497 A 

bűnök megbocsátásának terminológiájában többször találkozhatni a be-, illetve eltakarni 

(abscondere,1498 tegeré,1499 operire1500) szinonimáival, ugyanakkor az elfedni, eltakarni 

jelentés akár a szó legszorosabb értelmében is előfordul, mint például Cassiodorusnak a 

118. és a 135. zsoltárhoz írott kommentárjában,1501 amelyben az Exodus vonatkozó 

jelenetére utal,1502 és Wipo Gesta Chuonradi II. imperatoris&ban, amelyben Aribert 

milánói püspök menekülését beszéli el.1503 Ezek alapján a Conversio philosophice 

superducere passzusát tanult okfejtéssel elfedni, illetve a műveltség örve alá rejteni 

fordítással adhatjuk vissza.1504 Metód filozofikus argumentációjára jó példát szolgáltathat 

fivérének, Konstantinnak Velencében ellenfeleivel, a latin püspökökkel, papokkal és 

szerzetesekkel folytatott vitája, akik magyarázatot követeltek tőle arra nézvést, hogy -

noha ezt előtte sem az apostolok, sem a pápák, sem pedig az egyházatyák nem tették -

miért és hogyan alkotott meg a szlávok számára önálló írást.1505 Számonkérésükre egyfelől 

- számos bibliai helyre utalva - racionális érvekkel felelt, nevezetesen hogy a Római, 

illetve Bizánci Birodalom határán túl, keleten igen sok olyan nép található, amelyek saját 

nyelvükön dicsőítik Istent és saját írásukat használják; másfelől pedig kimutatta, hogy az 

1494 Bernhard 1987. 30. 
1495 Curtius 1961.215. 
1496 Notker Balbulus, Gesta Caroli Magni imperatoris 1, 21. Suggerebant ei praefati patres, ut, quia 
diabolica se illusione deceptum cognosceret, acrioribus ieiuniis et contricione cordis elemosinarum largitate 
momentaneum illudpeccatum superducere, extenuare vei abluere niteretur. 
1497 Bernhard 1987. 35. 
1498 Ps. 31,1. Beatus cui... absconditum est peccatum 
1499 Ps. 31,1. Beati... quorum tecta suntpeccata (Psalterium Gallicanum) - vö. Biblia Sacra iuxta Vulgatam 
versionem I. 804. 
1500 Ps. 84,3. Remisisti iniquitatesplebis tuae, operuisti omniapeccata eorum. 
1501 Cassiodorus (PL 70. 884 B) Legimus sancti Moysi vultum ita a domino fuisse clarificatum, ut eum 
Israeliticus populus respicere non valeret; unde velamine superducto loquebatur ad eos. 
1502 Exod. 34,29. skk. 
1503 Quadam nocte quidam de familiaribus archiepiscopi collocavit se vice ipsius in lecto, quo ipse iacere 
solebat, et superducto coopertorio latuit, ut ita falleret custodes. (Trillmich 1961. 600. Idézi Bernhard 1987. 
36.) 
1304 Bernhard 1987. 36. 
1505 H. Tóth 2003.121. skk. 
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Isidorus Hispalensistől eredő triglosszia doktrínája1506 - akiket Pilátus követőinek, 

Pilatianinak nevez - szöges ellentétben áll magával a Szentírással is, hiszen ezzel a Jézust 

hamisan elítélő bíróval helyezik magukat egyazon bázisra.1507 A Vita Constantini 

természetesen a szent által feltalált írást isteni kinyilatkoztatás eredményeként értelmezi, az 

ezt ellenzők - a triglosszia, három-nyelv-tanítás híveinek - érveit az ördögtől származónak 

minősíti, a fivérek pápa általi fogadtatását pedig a lehető legbarátságosabb színekben 

ábrázolja:1508 a Rómába látogató fivérek (Konstantin Szent Kelemen pápa és vértanú 

ereklyéit is magával hozta)1509 céljait II. Adóiján pápa kedvezően ítélte meg, s engedélyt 

adott Metódnak, hogy missziós területén a miséket szláv nyelven celebrálja,1510 azzal a 

megkötéssel, hogy az evangéliumot és a hitvallást latinul kellett elmondania.1511 

V. 3. 3. Metód moráviai működése 

Miután VIII. János pápa elérte, hogy a Salzburgi Érsekség fogságából kiengedje 

Metódot, s visszahelyezte érseki méltóságába,1512 megtiltotta neki, hogy a liturgiát szláv 

nyelven tartsa.1513 E tilalom megszegése adott lehetőséget a bajor püspököknek, hogy 

Metód ellen Szvatopluk bizalmi klerikusa, Iohannes (de Venetiis)1514 útján ismételten 

feljelentést tegyenek Rómában az egyház által elfogadottakkal ellentétes, eretnek tanok 

teijesztésével megvádolva, mire VIII. János Praedicationis tuae kezdetű levelében 

magához hívatta legátusát,1515 miután levélben határozottan felhívta figyelmét arra, hogy a 

mise áldozati részét csak latin vagy görög nyelven mutathatja be, s kizárólag a prédikáció 

során használhatja a szláv nyelvet.1516 Metód a pápánál tett látogatásának eredményeként 

1506 H. Tóth 2003. 92. 
1507 Vita Constantini 15; 16. 
1508 Vita Constantini 14. 
1505 H. Tóth 2003. 124. 
1510 Schellhora 1964. 113.sk. 
1511 Kosztolnyik 1997. 216. 
1512 Vő. VIII. János pápának az Annóhoz (MMFH 3. 169. fratrem tuum, Methodium, Pannoniam 
archiepiscopum) és Szvatoplukhoz (MMFH 3. 191. Quia vero audivimus, quia Methodius vester 
archiepiscopus) írott leveleiben használt titulusokkal. 
1513 H. Tóth 2003. 147. 
1514 A pápánál feljelentést tevő Iohannes és a Szvatopluk köréhez tartozó Iohannes de Venetiis azonossága 
mellett foglal állást Grivec 1960.105. 
1315 MGH EE VII. Nr. 201. Audivimus, quod non ea, que sancta Romana ecclesia ab ispo apostolorum 
principe didicit et cottidie predicat, tu docendo doceas et ipsum populum in errorem mittas ... ad nos de 
presenti venire procures, ut ex ore tuo audiamus et veraciter cognoscamus doctrinam tuam. 
1516 MGH EE VII. Nr. 201. Audimus etiam, quod missas cantes in barbara, hoc est in Sclavina lingua, unde 
iam litteris nostris per Paulum episcopum Anconitanum tibi directis prohibuimus, ne in ea ligua sacra 
missarum sollemnia celebrares, sed vei in Latina vei in Graeca lingua, sicut ecclesia Dei toto terrarum orbe 
diffusa et in omnibus gentibus dilatata cantat. Praedicare vero aut sermonem in populo facere tibi licet, 
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elérte, hogy VIII. János engedélyt adott számára az egész szentmise szláv nyelven történő 

celebrálására.1517 I. Szvatopluk fejedelemhez intézett, Industríae tuae kezdetű levelében 

kifejti, hogy a Konstantin, a filozófus által feltalált írás semmiben nem áll ellentétben a 

Bibliával, hiszen az Urat minden nemzetnek és minden nyelvnek dicsőítenie kell, továbbá 

hogy Metód számára engedélyezi a szláv nyelvű misét;1518 a fejedelem számára 

természetesen latin nyelven tarthatta a liturgiát1519 - a szláv nyelv csak a latinul nem értő 

köznépnek volt szánva - , s ebből a célból a latin rítus szerint miséző, Wiching nevű 

püspököt is mellé adta.1520 E nyelvi kettősséget a Conversio vonatkozó mondatának ex 

parte kitétele is jelzi.1521 Metód tisztázta magát a pápa által összehívott testület előtt ázon 

vádak alól is, hogy a misét nem az evangélium, az apostoli tanítás és az atyák által 

hagyományozott módon celebrálná, s hogy a nikaiai-konstantinápolyi hitvallást nem 

megfelelően, a filioque kitétel - vagyis a latin egyház azon tanítása, miszerint a Szentlélek 

az Atyától és a Fiútól származik - nélkül imádkozná, amint ezt VIII. János Szvatopluknak 

írott levelében kifejtette.1522 

A filioque-viXa. dogmatikai háttere röviden a következőkben foglalható össze. 

Miután a 38l-es Konstantinápolyi Zsinat kimondta a Szentlélek egylényegűségét az 

Atyával és a Fiúval, tisztázni kellett a három isteni személy egymás közötti viszonyát, ami 

a második és a harmadik isteni személy származásának meghatározása során 

kristályosodhatott ki. E magyarázat felállítása során - kiváltképp, ám nem kizárólagosan -

a nyugati egyházatyák hajlottak arra, hogy a második és a harmadik személy lényegének 

összemosását elkerülendő a Szentlelket ne csupán az Atyától, hanem a Fiútól is 

származtassák.1523 E nézetet támasztotta alá Augustinus azon okfejtése is, miszerint 

quoniam psalmista omnes ammonet Dominum gentes laudare et apostolus: „Omnis", inquit, „lingua 
confiteatur, quia dominus Iesus in gloria est Deipatris. " 
1517 Bernhard 1987. 40. 
1518 MHG EE VII. Nr. 255. Litteras denique Sclaviniscas a Constantino quodam philosopho reppertas, 
quibus Deo laudes débité resonent, iure laudamus et in eadem lingua Christi domini nostri precoma et opera 
enarrentur, iubemus.; ... Nec sane fidei vel doctrine aliquid obstat sive missas in eadem Sclavinica lingua 
canere sive sacrum evangelium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et interpretatas 
legere aut alia horarum officia omnia psallere, quiniam, qui fecit très linguas principales, Hebream scilicet 
Grecam et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam. 
1519 Kosztolnyik 1997.219; Zagiba 1946/47.63. sk. 
1520 MHG EE VII. Nr. 255.... si tibi et iudicibus tuisplacet missas Latina lingua magis audire, precipimus, ut 
Latine missarum tibi sollemnia celebrentur. 
1521 Conversio 12. 
1522 MGH EE VII. Nr. 255.... Methodium venerabilem archiepiscopum vestrum interrogavimus corampositis 

fratribus nostris episcopis, si orthodoxe fidei symbolum ita crederet et inter sacra missarum sollempnia 
caneret, sicuti sanctam Romanam ecclesiam tenere... constat. Ille autem professas est se iuxta evangelicam 
et apostolicam doctrinam, sicuti sancta Romana ecclesia docet et a patribus traditum est, tenere et psallere. 
Nos autem ilium in omnibus ecclesiasticis doctrinis et utilitatibus orthodoxum et proficuum esse repperientes 
vobis iterum ad regendam commissam sibi ecclesiam Dei remisimus. 
1523 Bernhard 1987.43. 
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mindazon jelleg, ami nem az egyik isteni személynek a másik isteni személytől való 

különbözőségét juttatja kifejezésre, mindháromban közös.1524 Mindezek alapján mintegy 

természetes következményként vette fel a nyugati egyház az apostoli hitvallásba a 

Szentlélekre vonatkozóan a qui ex patre procedit megfogalmazás mellé a filioque kitételt, 

ami feltehetően először a 675-ös Bragai Zsinaton hangozhatott el, ugyanebben az évben az 

ariánus gótokkal az egységet helyreállító Toledói Zsinaton fogadták el, s végül Nagy 

Károly általi átvétele tette a latin nyelvű kereszténység számára mintegy kötelezővé. A 

latinok és a görögök közti vita hamarosan III. Leó pápa elé került, aki ugyan elfogadta a 

Szentlélek származását az Atyától és a Fiútól, ám nem tartotta helyénvalónak a hitvallás 

ilyetén módon történő átalakítását arra hivatkozva, hogy ezenkívül még számos olyan 

alapvető hittétel van, amit nem lehet a hitvallás szövegébe beemelni, s hogy e módosítás a 

nép hitvilágában értetlenséget és zavart szülne.1525 

Ezt követően az ellentét fél évszázadon át nyugodni látszott, majd Phótios pátriárka 

- elsősorban személyes politikai ambícióktól hajtva - ismét tematizálta a filioque-witit. (A 

basileus, III. Mihály 858-ban letette székéből Ignatios pátriárkát, s helyébe Phótiost ültette, 

aki az ennek kapcsán az egyházon belül kibontakozó konfliktus miatt I. Miklós pápa 

jóváhagyását kérte, ám a pápa erre nem volt hajlandó, s 863-ban jogellenesnek minősítette 

pátriárkává tételét, és megfosztotta e méltóságától. Erre Phótios a frank uralkodóhoz 

fordult, s I. Miklóst mint eretneket akarta letétetni a szerinte a hitvallásban csupán a 

nyugati-latin kereszténység kinövésének tekinthető, a bibliai tanítással ellentétes1526 

filioque kitételre hivatkozva,1527 s a 867-es ellenzsinaton a pátriárka kimondatta a pápa 

letételét és kiátkozását.1528) A bajor püspökök vádjai között szerepelt a Szentháromság 

lényegét illető eretnek tanítás, nevezetesen hogy az általa celebrált misékben Metód a 

hitvallásból kihagyta a Szentléleknek az Atyától és a Fiútól való származására vonatkozó 

utalást1529 - a Metód hirdette tanítás helyességét VIII. János Industriae tuae kezdetű 

levelében igazolta, azon tény pedig, hogy a misében elmondott hitvalláshoz Metód nem 

tette hozzá a filioque adalékot, a pápa számára sem lehetett botránykő, hiszen Rómában 

még évszázadokon át ezen kitétel nélkül imádkozták a misében a credót.1530 Felmerülhet a 

kérdés, hogy amennyiben Metód a filioque-tant egyértelműen tagadta, hogyan védhette 

1524 Aug. trin. 15,48. 
1525 Bernhard 1987.43. 
lS26Vö.Ioh. 15,26. 
1527 Ostrogorsky 2001.214. sk. 
1528 H.Tóth 2003. 119. 
1829 Vita Clementis 17; Vita Methodii 12. 
1530 Bemhard 1987.45. 
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meg hitének igaz voltát a pápa előtt. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a görög 

egyházatyák között is többen igyekeztek a második és a harmadik isteni személy viszonyát 

tisztázni, így például 360 táján Athanasios Serapiónhoz írott levelében kifejtette, hogy a 

Szentlelket olyan viszony fűzi a Fiúhoz, mint a Fiút az Atyához,1S31 s a latin qui a patre 

filioque procedit fordulattal szó szerint megegyező megfogalmazás olvasható Cyrillus 

Alexandrinus Thesaurus de Sancta et Consubstantiali Trinitate című munkájában.1532 

Metód tehát igehirdetése helyességének bizonyítása során teljességgel összhangban 

maradhatott a keleti görög egyház gondolkodásával is, s így a pápa ismételten elismerte 

még II. Adorján által megadott érseki rangját, s engedélyezte további működését a rábízott 

területen.1533 Figyelmet érdemel ugyanakkor, hogy Metód már nem Pannóniába, hanem a 

morvák közé tért vissza, s hogy nagy valószínűséggel Theotmar érsek (873-907) a 

későbbiekben elérte, hogy Pannóniában Róma felügyelete alatt Salzburg vezesse a 

térítést.1534 

Ezen események Metód és Szvatopluk között feszülő ellentétekre engednek 

következtetni, annál is inkább, mivel Szvatopluk többek között azon kéréssel fordult VIII. 

Jánoshoz, hogy országát közvetlenül a pápa védelme alá helyezhesse,1535 s e 

kívánságával, amit a pápa teljesített is, egyértelművé tette azon meggyőződését és 

orientációját, hogy - noha országában egy bizánci származású érsek látja el szláv nyelven a 
1 C17 

liturgiát - fejedelemsége Róma alá tartozik. Nagy valószínűséggel nem csupán 

Szvatopluk, hanem a 880-ban nyitrai püspökké kinevezett Wiching is megnehezítette 

Metód életét, aki mellett ugyanakkor a pápa sem állt ki minden következménnyel, amint ez 

VIII. János Metódhoz intézett, Pastoralis sollicitudinis kezdetű leveléből kiderül,1538 

1531 Athanasius, Epistola ad Serapionem (PG 26. 580.) 
1532 Cyrillus Alexandrinus, Thesaurus de Sancta et Consubstantiali Trinitate (PG 75. 585.) 
1533 MGH EE VII. Nr. 255. Nos autem ilium in omnibus ecclesiasticis doctrinis et utilitatibus orthodoxum et 
proficuum esse repperientes vobis iterum ad regendam commissam sibi ecclesiam Dei remisimus. 
1534 Kosztolnyik 1997. 218. 
1535 MGH EE VII. Nr. 255. Contemptis aliis seculi huius principibus beatum Petrum apostolid ordinis 
principem vicariumque illius habere patronum et in omnibus adiutorem ac defensorem pariter cum nobilibus 
viris fidelibus tuis et cum omnipopulo terre tue amore fidelissimo elegisti. 
1536 A közvetlen pápai védelem kérése nem egyedülálló, azzal már a langobárdok esetében is találkozhatni -
vö. Jamut 1982. 118.sk. 
1537 Richter 1985. 289. 
1538 MMFH 3. 211. sk. Verum auditis per tuas litteras variis casibus vei eventibus tuis, quanta conpassione 
tibi condoluerimus, ex hoc advertere poteris, in quo te coram nobis positum sancte Romane ecclesie 
doctrinam iuxta sanctorum patrum probabilem traditionem sequi debere monuimus et tam symbolum quam 
rectam jidem a te docendam et predicandam subdimus nostrisque apostolicis litteris glorioso principi 
Sphentopulcho, quas ei asseris fuisse delatas, hoc ipsum significavimus, et neque alie littere nostre ad eum 
directe sunt, neque episcopo illi palam vei secreto aliud faciendum iniunximus, et aliud a te peragendum 
decrevimus, quanto minus credendum est, ut sacramentum ab eodem episcopo exigeremus, quern saltern levi 
sermone super hoc negotio allocuti non Juimus. Ideo cesset ista dubietas ... Ceterum de aliis temptationibus, 
quas diverso modo perpessus es, noli tristari. 
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Wiching ugyanis - maga akarván elfoglalni a morva egyház érseki székét - a bajor klérus 

biztatására több, Metód elleni rágalomhadjáratot indított, miszerint a vitában a pápa 

titokban neki adott volna igazat, s ezt bizonyítandó nem riadt vissza attól sem, hogy ezt 

egy hamisított pápai levéllel próbálkozzék alátámasztani.1539 

A konfliktus oka nem annyira Metód személyében, mint inkább a szláv nyelvű 

liturgia vezéreszméje körül általa létrehozandó egyházszervezetre irányuló törekvésben 

keresendő, ami a latin nyelvet támogató egyháziak ellenkezésébe ütközött - ezt jelzi, hogy 

Metód 885. április 6-án bekövetkezett halála után a latin párt azonnal igen határozottan 

lépett fel. V. István pápától 885 őszén érkezett meg Szvatoplukhoz a Quia te zelo kezdetű, 

Wiching által a pápától Metód elleni vádaskodásokkal kicsikart levél,1540 amely a szláv 

nyelv liturgikus használatát erősen korlátozta,1541 s a morva egyház közvetlenül Róma alá 

tartozását megerősítette,1542 886-ban pedig elérték - a Metód által korábban kiközösített, 

ám a Quia te zelo kezdetű levélben a pápa által dicsérően említett1543 - Wiching érsekké 

történő kinevezését;1544 mindez nagyban hozzájárult Szvatopluk független hatalmának 

kiteljesítéséhez. Utódjául Metód nem bizánci híveinek valamelyikét, hanem a morva 

származású Gorazdot nevezte meg,1545 ám Metód halála után Szvatopluk részint 

kivégeztette, részint pedig kiűzte Moráviából a politikai orientációja számára 

kényelmetlenné váló tanítványokat,1546 akik közül többeket Bulgáriában fogadtak be, s 

adtak számukra lehetőséget Konstantin és Metód szellemi hagyatékának ápolására.1547 

V. 4. Salzburg joghatósági igényei Theotmar levelében 

Theotmart, Salzburg ötödik érsekét,1548 a 873. május 14-én elhunyt Adalwin utódját 

Német Lajos kívánságára1549 873. szeptember 13-án Regensburgban szentelték érsekké,1550 

1539 H. Tóth 2003. 150. 
1540 MMFH 3.217. skk. 
1541 H. Tóth 2003. 164. 
1542 Richter 1985. 290. 
1543 MMFH 3. 221. sk. In qua et Wichingum venerandum episcopum et carissimum confratrem ecclesiastica 
doctrina eruditum repperimus et ideo eum vobis ad regendam sibi commissam a Deo ecclesiam remisimus, 
quia Jidelissimum eum tibi et pro te satis sollicitum in omnibus agnovimus. 
'S44 Dittrich 1962. 272. skk. 
1545 VitaMethodii 17; Grivec 1960. 142. skk. 
1546 Kosztolnyik 1997.221. 
1547 Dopsch 1987. 335. A keleti és nyugati hatások sajátos találkozásáról a magyarországi viszonyokra 
vonatkozóan lásd Havas 2004. VII. skk. 
1548 Dopsch 1983b 191. skk.; LoSek 1997. 55. 
1549 Continualtio altéra annalium Iuvavensium maximorum a. 873 Adelwinus archepiscopus obiit die septimo 
kai. Septembr. eodem anno Diodmarus episcopatum accepit. 



192 

874-ben pedig már ő szentelte fel a Chozil építtette pettaui templomot.1551 Német Lajos 

876-ban bekövetkezett halálát követően Karlmann csak némi habozás után, 877-ben 

nevezte ki Theotmart főkancellárjává, ám kapcsolatuk mindvégig igen laza maradt, s 

Theotmar csak kevéssé vett részt a királyi udvar életében.1552 Még ugyanebben az 

esztendőben Karlmann közbenjárására megkapta VIII. János pápától a palliumot, s ennek 

kapcsán a pápa figyelmeztette az érseket azon feladataira, hogy egyfelől nap mint nap 

interveniáljon az uralkodónál a Szentszék érdekeinek védelmében, másfelől pedig ne 

mulassza el a pápai udvar bajorországi járandóságait évről évre pontosan megküldeni 

Rómába1553 - ezen utóbbi momentumot János pápa megemlíti a Karlmannhoz írt levelében 

is1554 - , ám ezen kívánságnak Theotmar, amint ez a 900-ban a pápához írott leveléből is 

kiderül, nem igyekezett eleget tenni.1555 Ezt követően ügyeinek intézésében meglehetősen 

öntörvényűnek mutatkozott, ugyanis sem 877 őszén nem vett részt Karlmann itáliai 

hadjáratában, sem a 879 tavaszán Rómába útnak indított követség tagjai között nem 

találhatjuk meg, noha a király ígéretet tett a pápának arra, hogy Theotmar is részt fog venni 

a tárgyalásokban, amit utóbb VIII. János egy, az érsekhez intézett levelében1556 

neheztelően felemlített.1557 

880-ban Theotmar végül ellátogatott Rómába, ám utazásának legfőbb célja Szent 

Vince ereklyéinek megszerzése volt.1558 Ifjabb Lajos és III. Károly uralkodása idején a 

salzburgi érsek az eddigieknél is inkább háttérbe vonult, III. Károly letétele után pedig a 

1550 Auctarium Garstense a. 873 Adilwino Salzburgensi archiepiscopo defuncto pridie Idus Maii, Dietmarus 
subrogatur, et Ydus Septembris Ratispone ordinatur. 
1551 Continualtio altera annalium Iuvavensium maximorum a. 874 Diotmarus archiepiscopus ecclesiam ad 
Petowa Chozivini comitis consecravit; Auctuarium Garstense a. 874 Dietmarus archiepiscopus ecclesiam ad 
Bettowe Gozwini comitis consecravit. 
1552 LoSek 1997. 55. A korabeli viszonyokhoz lásd Koszta 2000. 61. 
1553 Ehhez lásd a pápának 877-ben Theotmarhoz intézett levelét (MGH EE 7. 58. Nr. 65.) Idcirco tuam 
fratemitatem tanto paliéi decore studuimus decorare ...., et apud Karolomannum regem dilectum filium 
nostrum cotidianus inventor pro Romana ecclesia, hortamur, existas. Inter hec ea, que beatus Petrus 
apostolus apud Bagoariam terram iure proprietatis possidet, tue industrie sagacitatique committimus, 
quatenus amodo et deinceps annuos eorum reditus Romám sine mora transmittas. 

MGH EE 7. 58. Nr. 64. Palleum vero, vestra petitione inclinati, Theomaro (sic !) archiepiscopo 
consuetudinaliter dirigentes optamus, ut hoc decore interius fulgeat in oculis interni iudicis ... cuique, 
quaeso, committite ea, que apud Bagoariam beatus Petrus apostolus habet, uti nobis annualiter reditus eius 
Romám transmittal. 
1555 LoSek 1997. 56. 
1556 MGH EE 7. 211. Nr. 240. Sicut nobis dilectus ac spirituális filius noster Karolomannus gloriosus rex 
suis regiis direxit apicibus, ut vos ad nostram apostolicam venire debuissetis presentiam, vestrum cotidie 
prestolantes adventum miramur, cur tantum moremini. Nos enim almitatis et prudentie vestre favore repleti 
fratemitatem vestram pio cupimus iam contemplari intuitu. Unde his nostris apostolicis litteris vos monemus 
et exhortamur, ut libenti ad nos animo properare studeatis, quatenus una vobiscum ea, que sancte Dei 
ecclesie utilia sunt, prout necesse fuerit, pariter ordinäre valemus. 
1557 Wolfram 1995a 186; LoSek 1997. 57. 
1558 Auctarium Garstense a. 880 Dietmarus archiepiscopus Salzburgensis Romám venit, et sanctum 
Vincentium adduxit im pátriám. 
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király, Amulf ruházta fel ismét a főkancellárt tisztséggel, ám politikailag ebben az időben 

is nagyfokú passzivitás jellemezte, aktívabb szerepet csak a Salzburgi Érsekséget érintő 

ügyekben vállalt.1559 A 888 -as Mainzi Zsinaton részt vett, ám a 895-ös Triburi Zsinatról 

távol maradt; amikor azonban 899-ben Amulf Salzburg jogait semmibe véve Wichinget 

nevezte ki a passaui egyházmegye élére, Theotmar püspökeivel zsinatot hívott egybe, ami 

megállapította Wiching kinevezésének jogellenességét, és Richart szentelte passaui 

püspökké1560 - Wiching ügyére egyébként még 900-ban kelt, IX. János pápához intézett 

levelében is visszatért.1561 Amulf halála után, Gyermek Lajos alatt is tovább viselte a 

főkancellárt tisztséget, ám e funkciójában a korábbiaknál semmivel sem mutatott nagyobb 

agilitást.1562 Freisingi Udo és Sábeni Zakariás püspökökkel és Liutpold őrgróffal együtt 

907. július 4-én, a magyarok ellen vívott pozsonyi csatában lelte halálát,1563 július 21-én 

helyezték örök nyugalomra a salzburgi dómban, utódjaként az érseki székben Pilgrim 

követte.1564 

Theotmar pályáját áttekintve egyetérthetünk Herwig Wolframmal, aki szerint abból 

egy, az érsekség jogait és a régió érdekeit a nagypolitika szempontjai fölé helyező, azokat 

akár a királlyal és a pápával szemben is megvédeni kész férfi képe bontakozik ki.1565 A 

levél is ennek tükrében vizsgálandó: IX. János pápa II. Mojmir fejedelem kérésére egy 

bizonyos János érseket és két püspököt, Benedeket és Dánielt küldött a morvákhoz, hogy 

ott püspököket szenteljenek. Theotmar érsekségének jogait látta ezáltal sértve, és ezt egy, 

feltehetően 900 júliusában a Reichsbachi Zsinaton kelt, felháborodott, a morvákat erősen 

ostorozó, ám ironikus és a kánoni rendelkezéseket illetően kioktató felhangokat sem 

nélkülöző levélben hozta a pápa tudomására.1566 

Theotmar epistolájának, miként Hatto mainzi érsek1567 levelének vizsgálata során 

központi problémaként merül fel - tekintettel arra, hogy a textus Pilgrim hírhedt 

1559 Dopsch 1983b 192. sk. 
1560 Annales Fuldenses a. 899 Engilmarus Pataviensis episcopus obiit, in cuius locum Wihingus quidam 
Alamannus contra instituta patrum, prius Marahavensis ab apostolico destinatus episcopus, rege concedente 
successit. Sed non multo post a Deotmaro archiepiscopo ceterisque suffraganeis suis contra voluntatem regis 
canoniciali iudicio abiectus ac Rihharius ad eandem episcopus in id ipsum tempus ordinatus est. 
1561 Dopsch 1983b 194. sk.; Wolfram 1995a 186; LoSek 1997. 58. 
1562 Dopsch 1983b 195. 
1863 A pozsonyi csatához lásd Makk 1996. 11. E korszaknak a magyarokkal foglalkozó forrásaihoz vö. Makk 
1995. 25. skk. 
1864 Dopsch 1983b 197. sk.; Wolfram 1995a 166; LoSek 1997. 58. 
1868 Wolfram 1995a 186. sk. 
1866 LoSek 1997. 59. 
1867 891-913 
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hamisítványainak társaságában hagyományozódott1568 - az eredetiség kérdése. (Pilgrim 

hamisított pápai okleveleivel - amelyeket a szakirodalom három csoportba sorol: Pilgrims 

Lorchfälschungen, Passauer Fälschungen, Lorcher Fälschungen1569 - megkísérelte a Vita 

Sancti Severiniből kikövetkeztetett Lorchi Érsekség és a Passaui Püspökség közötti 

kontinuitást bizonyítani, hogy elélje egyházmegyéjének elszakadását a Salzburgi 

Érsekségtől, és fennhatóságot szerezhessen a moráviai és pannóniai területek felett.1570) A 

XX. századra a kézirati hagyomány1571 alapos feltárása és a források beható grammatikai 

és stiláris vizsgálata1572 alapján kialakult communis opinio doctorum szerint Theotmar 

levele eredetinek tekinthető, és ennek megfelelően használható fel a kutatás forrásaként 

is.1573 

A levél elején Theotmar emlékezteti a pápát arra, hogy elődeinek határozatai és az 

egyházatyák döntései mindig is perdöntő jelentőséggel bírtak a vitás kérdések 

eldöntésében,1574 most azonban - amit a levél írója ugyan képtelen elhinni, ám kénytelen 

nap mint nap hallani - valamiféle eltévelyedés indult ki a Szentszéktől.1575 Három 

püspököt küldött ugyanis a pápa - e kijelentését Theotmar az ut ipsi promulgaverunt 

kitétellel relativizálja és gyengíti - a morvák földjére, ami mindenestül semmibe veszi a 

kánoni előírásokat,1576 hiszen ott régóta a passaui püspök és a frank comites kezében volt 

az egyházi és a világi hatalom.1577 Hallatlan állításaikat tovább tetézendő a morvák azzal 

kérkednek, hogy ezt a pápánál jókora pénzösszeggel érték el1578 - a levél végén nem 

minden cinizmustól mentesen az érsek megjegyzi, hogy a Rómának küldeni tartozott pénzt 

ő maga még nem tudta eljuttatni;1579 s az egyházon belül szakadást előidéző püspökök 

1568 Beumann 1977. 143. ... in der kompromittierenden Gesellschaft der berüchtigten Fälschungen von 
Papsturkunden Pilgrims von Passau... 
1569 Spindler 1981. 290. 433. 537. 590. 
1570 Lhotsky 1963. 167. skk.; Boshof 1995. 37. skk.; Wolfram 1995. 114. skk.; LoSek 1997. 60. A pilgrimi 
hamisítványokhoz bővebben lásd Leidl 1972. 72. skk.; Erkens 1986. 195. skk. 
1571 Az egyes kéziratok leírását és sztemmáját lásd Losek 1997. 60. skk. 
1572 Boshof 1995. 54. skk. 
1573 Bresslau 1910. 20. sk.; Fuhrmann 1970. 62; Beumann 1977. 149. skk.; Wolfram 1995a 267. 326. sk.; 
Boshof 1995. 54. skk.; Lele 1995.185; LoSek 1997.71. sk. 
1574 138. 10. skk. Antecessorum vestrorum decretis et catholicorum patrum institutis plenissime instruimur in 
omnibus nostro sacerdotali ministerio obstantibus et adversantibus Romanum appellarepontificem ... 
1575 138. 14. skk. Nequaquam enim credimus, quod coacti cottidie audimus, ut de illa sancta et apostolica 
sede... profluxerit quippiam perversionis... 
1576 140. 2. skk. Sed venerum, ut ipsi promulgaverunt, de latere vestro tres episcopi... in terram Sclauorum ... 
que regibus nostris et populo nostro, nobis quoque cum habitatoribus suis subacta fuerat tarn in cultu 
Christiane religionis quam in tributo substantie secularis... 
1577 LoSek 1997. 82. 
1578 J42 3 skk. Nunc vero, quod nobis grave videtur et incredibile, in augmentum iniurie iactitant se 
magnitudinepecunie egisse vos eosdem prefatos episcopos ad se direcsisse... . .... 
1579 LoSek 1997. 82. 4; 

'. S \ 
V " 
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(saját állításuk szerint) a pápa nevében további püspököket szenteltek, ami mindenestül 

ellentmond a kánoni rendelkezéseknek.1580 

A zsinati rendelkezéseket pontosan idézi Theotmar, ám mind Leó, mind pedig 

Celesztin pápa dekrétumát némiképp kiforgatja eredeti értelméből. Leó pápa 
1 {81 

dekrétumából ugyanis kihagyja a nec a clericis sunt electi nec a plebibus expetiti 

kitételt,1582 s így e rendelkezés kizárólag a provinciales episcopi és a metropolitanus jogait 

látszik megerősíteni, hasonlóképpen Celesztin dekrétumának1583 szövegét is úgy módosítja, 

hogy abból csupán egy, közelebbről meg nem határozott locus - nem pedig ahogy az 

eredeti szövegben szerepel: usurpationis locus - más papot sértő adományozásának 

tilalma1584 olvasható ki.1585 A kánoni rendelkezéseknek Salzburg számára kedvező formára 

alakított felsorolása után egy, a konkrét szituációhoz első pillantásra egyáltalában nem 

illeszkedő, igen általános értelmű kijelentés következik: „Difficile est, ut bono peragantur 

exitu, que malo sunt inchoata principio. "im Ha azonban e gondolatot az egész epistola 

kontextusában vizsgáljuk, kiderülhet, hogy Theotmar mire célzott: a Salzburg számára 

sérelmes és a kánoni rendelkezésekkel ellentétes, tehát - amint a Nagy Szent Leó pápa 

dekrétumából származó citátum szerint1587 - discrimenX okozó lépések kezdeményezője 

Róma volt,1588 ezek elszenvedője tehát nem is annyira a passaui püspök, mint maga a 

salzburgi érsek, amint ezt az auctor néhány bekezdéssel később, szintén idézet formájában 

érzékelteti:1589 „Impletur enim in nobis, quod quidam sapiens ait: Iustus túlit crimen 

iniqui. "159° (E passzus alapjául a következő ószövetségi hely szolgált: iusti tulerunt spolia 

impiorum,1591 ám Theotmar - erősen szarkasztikusan és a pápa iránt igen csekély alázatról 

1580 142. 7 gkjf Est enim unus episcopatus in quinqué divisus. Intrantes autem predicti in nomnine vestro, ut 
ipsi dixerunt, episcopi ordinaverunt... 

Leo I. JK 544 (458/459) Migne PL 54. c. 1. Nulla ratio sinit, ut interepiscopos habeantur, qui nec a 
clericis sunt electi, nec a plebibus expetiti, nec a provincialibus episcopis cum metropolitani iudicio 
consecrati. 
1582 142. 19. skk. Nulla ratio sinit, ut inter episcopos habeantur, qui a provintialibus episcopis cum 
metropolitani iudicio non consecrantur. 
1583 Coelestin I. JK 369 (426) Migne PL 50. c. 4. Nec usurpationis locus alicui sacerdoti in alterius 
concedatur iniuriam. 
1584 J44 7 ng ancu¡ ¡ocus concedatur sacerdoti in alterius iniuriam. 
1585 Losek 1997. 80. sk. 
1586 154. 5. sk. 
1587 144. 3. skk.... non est hoc consulere populis, sed nocere, nec prestare regnum, sed augere discrimen. 
1588 138. 15. skk. de illa sancta et apostólica sede ... profluxerif, 140. 2. de latere vestro-, 140. 4. sk. vos 
eosdem... episcopos... direxisse-, 142. 6. qualia de illa apostólica sede numquam audivimus exisse 
1589 LoSek 1997. 83. 
1590 150. 8. sk. 
1591 Sap. 10,19. 
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tévén tanúbizonyságot - az aktuális helyzetnek megfelelően alakította át a citátumot,1592 

amely szerint nem ő és Salzburg kapják meg az istentelenek javait, hanem a morvák.1593) 

A szlávok hamis vádakkal illették őket a pápai követeknél - folytatja levelét az 

érsek - , és senki, tehát a pápa sem szegezte nekik ellen az igazságot.1594 A pápának tehát 

ügyelnie kell, nehogy a rosszabbik felet erősítse meg, s a jobbikat gyengítse;1595 annál is 

inkább, mert - s erre nyomatékosan felhívja a figyelmet - igen jelentős különbség van 

Lajos király és Mojmir ősei, ezek méltósága és működése között, természetesen az 

előbbiek javára, akiknek példáját Gyermek Lajos is követni kívánja, örvendvén annak, 

hogy a pápa kegyében áll.1596 Ezen utóbbi mondatokban a Theotmar által megütött hang 

jóval enyhébb és barátibb, amit az indokolt, hogy itt éppen nem Salzburg jogainak, hanem 

az ifjú király erényeinek hangsúlyozása volt a cél.1597 A szlávok által felhozott, a 

magyarokkal állítólagosán pogány rítus szerint megkötött szövetségre vonatkozó vádak 

tekintetében teljességgel a pápa bölcs elbírálására bízza az ügy és övéi ártatlanságának 

megítélését,1598 ám egészen más tónusban nyilatkozik a Salzburgi Érsekség jogainak a 

Róma által küldött püspököktől elszenvedett sérelmekről,1599 saját magát a gonosz bűnét 

elszenvedő igaz1600 szerepében láttatván.1601 A bekövetkezett pusztításról a pápa rendelte 

püspökök is beszámolhatnának, ha hajlandók erre;1602 ezért Theotmar arra kéri a pápát, 

hogy a hamis vádlók - akik oly sok gaztettük után számos javakat és jótéteményeket 

1592 Lo§ek 1997. 81. 
1593 Vô. 152. 12. sk. post tanta maleficia habent bénéficia... 
1394 144. 11. skk. Cum autem eisdem Sclavis locus familiaritatis apud legatos vestros dabatur, accusabant et 
dijfamabant nos in multis et verbis mendacibus instabant, quia nemo eis vera respondebat... 
1595 146. 9. skk. Quapropter oportet vos ab alto speculari..., nepeiorpars confortetur et melior infirmetur. 
1596 146. 11. skk. Progenitores namque serenissimi senioris nostri Hludowici, videlicet imperatores et reges, 
ex christianissima Francorum gente prodierunt, Maimarii vero Sclavi a paganis et ethnicis venerunt. ... In 
his omnibus iuvenculus rex noster nulli peredecessorum suorum secundus, nulli est inferior ... sanctae 
Romanae ecclesiae et vobis summo patri... adiutor optat esse fortissimus. ... Unde et pace viget et concordia 
gratulatur atque ad vestram paternitatem sicut patres sui se pertinere letatur. 
Ts97 Losek 1997. 83. 
1598 148. 15. skk.... si vobis coram posito ratio inter nois agitaretur, ante Deum ... et coram vobis ... eorum 

falsitas manifestaretur et nostra innocentia probaretur. 
1599 150. 5. sk.... pontifices vestros ad iniuriam nostram incitantes ... epistola quasi ab apostolica sede hec 
omnia improperabant ... 
1600 i5Q g ^ impletur enim in nobis, quod quidam sapiens ait: Iustus tulit crimen iniqui. 
1601 LoSek 1997. 83. 
1602 j52. 3. skk.... prout episcopi a vobis destinati, sifateri velint, enarrarepossunt, quantos dies transierunt 
et totam terram desolatam viderunt. 
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élveznek1603 - által előhozott rágalmaknak ne higgyen a pápa, hanem követek útján 

vizsgáltassa ki a történteket.1604 

Levelét az érsek himnikus megszólítással kezdődő verssel zárja, ami azonban nem 

nélkülöz minden ironikus momentumot, hiszen a pápa számára, aki méltó Péter nevére, azt 

az óhajtást fogalmazza meg, hogy bárcsak erényében is követné az apostolt,1605 majd 

mintegy cselekvésre sarkallván felszólítja - amint ezt már korábban a szintén némiképp 

átfogalmazott ószövetségi idézettel megtette -,1606 hogy legyen övéinek igaz őrzője.1607 

E rövid áttekintés alapján is világossá válik, hogy a Rómával nem túlságosan jó 

kapcsolatot ápoló salzburgi érsek ezen alapállása e kritikus helyzetben még markánsabban 

megmutatkozik: jól megszerkesztett és a politikai helyzet világos ismeretéről tanúskodó 

levelében Theotmar a pápát szinte kioktató hangnemben figyelmezteti a kánoni 

rendelkezésekre, érvelésében nagy szerepet juttat a különféle - általa érdekeinek 

megfelelően olykor módosított - idézeteknek, és a mesterien kezelt stiláris figuráknak.1608 

1603 152. 12. sk. Et post tanta maleficia hábent beneficia et sunt falsi accusatores, qui semper fuere 
christianorum persecutores. 
1604 152. 16. skk. Idcirco singuli omnesque ammonendoprecamur, ne ullo modo alicui falso de nobis aliquam 
suspitionem referenti creduli sitis, antequam opportunitas exigat, ut huius rei gratia missus de vestra 
celsitudine nobis aut a nostra parvitate directas appareat vobis. 
1605 156 J skk. Alme pater mundi, dignus prenomine Petri, / nomine quern sequeris, utinam virtute sequaris; 
/ sisque tuis famulis protector verus et ipsos / commendes Domino, celo quipresidet alto. 
1606 9 sk. quodfractum est, alligate, quod infirmum, consolidate, quod abiectum, reducite. 
1607 Losek 1997. 84. 
1608 Losek 1997. 85. 
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ZÁRÓKÖVETKEZTÉSEK 

A következőkben dolgozatunk főbb eredményeit kívánjuk összefoglalni -

hangsúlyozva, hogy az egyes fejezetek és alfejezetek végén már összegeztük az adott 

kérdéskörről tett megállapításaink lényegét. Az értekezés elején azt tűztük ki célul, hogy 

VIII. és IX. század salzburgi forrásainak tükrében megkíséreljük a kora középkori bajor 

történelem fordulópontjai kapcsán felmerülő kérdéseket megválaszolni, illetve ezen 

sorsfordító események lecsapódását kimutatni az említett textusokban. Nem tekintettük 

tehát feladatunknak, hogy minden lehetséges részletkérdésre megnyugtató és kimerítő 

választ találjunk - vagy hogy mindezen kérdéseket egyáltalán felvessük - , hiszen egyfelől 

az elsődlegesen vizsgált források keletkezésének megértéséhez és elemzéséhez erre számos 

esetben nem is volt szükség, másfelől pedig a korabeli események sem nyilvánultak meg, 

és tükröződtek feltétlenül az olykor erősen helyi (köztörténetileg jelentéktelen) 

történésekre és folyamatokra koncentráló szövegekben. 

A Severinus-kori kereszténység iuvavumi-salzburgi továbbélésének kérdését 

vizsgálva leszűrhettük, hogy bár nem zárható ki egy keresztény közösség léte, továbbélése 

Iuvavumban, amelyre Rupert 696-ban rátalálhatott - hiszen egyik forrás sem említi őt a 

kereszténység kizárólagos megteremtőjeként, hanem sokkal inkább a hit megerősítésében 

és terjesztésében játszott szerepére kerül a hangsúly - , ám ezen közösség semmiképpen 

sem lehetett azonos Severínus konventjével, hiszen az a provincia kiürítésekor elhagyta e 

vidéket. 

A hosszú évszázadokon át egymás mellett létező Iuvavum és Salzburg, Igonta és 

Salzach nevek, illetve az új névadás arra engednek következtetni, hogy egyfelől a bajorok 

feltehetően igen korán saját befolyásuk alá vonták a salzburgi (és reichenhalli) 

sókitermelést, másfelől pedig, hogy az uralomváltás nem mehetett végbe békésen, hiszen a 

hajdani Noricum ripense területét elfoglalók szándékosan nem kívántak a római uralommal 

kontinuitást vállalni. A forrásokban a sókitermelésre és a sófőzésre utaló kifejezések 

(galgo, puteum, putiatorium, patella) alapján minden kétséget kizáróan megállapítható 

egyrészt, hogy a sókitermelés és sófőzés módjában a korábbi technológiákat átvették - ezt 

mutatja a germán és latin szavak egymás mellett élése - , másrészt pedig, hogy Salzburg és 

vidéke - a VII. század közepén a frank területen kifejlesztett, majd fél évszázaddal később 

Bajorországba is eljutó technológiáknak köszönhetően - már Rupert és Theodo idejében 
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igen jelentős, III. Tasziló uralkodásának kezdetére pedig egyre fontosabbá váló szerepet 

játszott a környező területek sóellátásában, amiből az egyház oroszlánrészt vállalt. 

A Rupert és a Gesta Hrodberti kapcsán felmerülő négy kérdésre adható válaszaink 

röviden így foglalhatók össze. Rupert legkésőbb 696-ban jött püspöki székhelyéről, 

Wormsból Bajorországba. Jöttét már az Agilolfing-dinasztiával fennálló rokoni kapcsolatai 

is indokolttá tennék, ám bizonyos politikai motivációkat sem zárhatunk ki. Salzburgban 

telepedett le, ahol szervezett formát és új lendületet adott a már meglévő keresztény 

életnek és közösségnek; templomokat és szerzetesi közösségeket alapított, azonban a -

feltehetően már régebb óta létező - Szent Péter-kolostor alapítása nem az ő nevéhez 

köthető. Salzburgban nem hozott létre egyházmegyét, tehát sem salzburgi püspöknek, sem 

salzburgi apátnak nem tekinthető. Az élők sorából március 27-én, Wormsban távozott, 

ahová nem sokkal halála előtt visszatért. 715/16. május 15. után már feltehetően nem volt 

Salzburgban; halálának éve bizonytalan, biztonsággal legkorábban 715-re datálhatjuk, ám 

egy későbbi esztendőt is feltételezhetünk. 

A Breves Notitiae részeként hagyományozott Libellus Virgilii keletkezési 

körülményeinek vizsgálatából a következőket szűrhettük le. A bajor püspökségek 

rendszerét pápai legátusként 739-ben létrehozó Bonifác és az ír területről először a frank 

udvarba, majd Odilo herceghez érkező Virgil között feszülő konfliktus egyfelől a hitéleti 

gyakorlat - in concreto a hibás formulával megkereszteltek újrakeresztelése - kérdésében 

eltérő álláspontjukra, másfelől Virgil sokat vitatott antipodoi-tanára vezethető vissza, ám 

mindezen összeütközések mögött a két férfi személyiségéből és eltérő kulturális hátteréből 

következő alapvető eltérés húzódott meg. Az ún. antipodoi-tant Virgil nagy 

valószínűséggel visszavonhatta, hiszen Salzburg püspökévé ordinálták, ám az e kérdés 

körül kibontakozott ellentét indíthatta 768 táján az Aethicus Ister neve alatt megalkotott 

Cosmographia megírására - a szerzőség kérdésében elfogadtuk a Heinz Löwe által 

megfogalmazott koncepciót, s igyekeztünk azt további, egyháztörténeti és kánonjogi 

adalékokkal alátámasztani. A sajátosan ír vonások mellett a Cosmographiában végigvonul 

Virgil azon sajátos óvatossága, amellyel Aethicust, valamint az őt kontrolláló Hieronymust 

az eretnekségtől távol tartva, ám az egyházi tanítást nem érintő gondolatokat közölve 

engedi megnyilatkozni; a kettős álca révén ugyanakkor mind az aethicusi, mind a 

hieronymusi nézeteket idézőjelbe téve, ügyelvén arra, hogy tanításával ne teremtsen -

amivel korábban Bonifác vádolta - egy új világot. E sajátos, parodisztikus leírás előképei 

kapcsán nem zárhatjuk ki, hogy Virgil más tárgykörre alkalmazva és más hangvétellel 

ugyan, ám bizonyos tekintetben előképnek tekintette - esetlegesen folytatni kívánta - a 
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VII. századi gall Virgilius Maro munkásságát. Virgil a maga választotta irodalmi műfaj 

keretein belül, a maga teremtette alakok álarcában nem tett egyebet, mint folytatta 

Bonifáccal, illetve a Bonifác képviselte szellemiséggel évekkel-évtizedekkel korábban 

megkezdett harcát a világra nyitottabb kutatás, a szigorúan vett hittételeket meg nem 

kérdőjelező, ám az intellektuális lehetőségek határaiig elmenő vizsgálódás és gondolkodás 

szabadságáért. Küzdelme Bonifáccal a konkrét történeti szituációban szükségszerűen 

kudarcra volt ítélve, ám művét azzal a szándékkal alkotta meg, hogy utólagosan 

intellektuális elégtételt vegyen az őt ért sérelmekért egyfelől egy, a groteszkbe hajló világ 

megalkotásával, másfelől pedig e világ kortársaival történő elfogadtatásával, jelentős, 

fiktív auktoritásokat híva segítségül. 

Virgil püspökké szentelésének idejét meghatározandó teljes joggal feltételezhetjük, 

hogy a Conversio említette, két esztendeig tartó várakozási-halogatási időt 747-től 

számíthatjuk, s hogy az addig apátként tevékenykedő - s ezzel mind az ír, mind pedig a 

kolostori életnek nagy jelentőséget tulajdonító ruperti hagyományt folytató - Virgilt 749. 

június 15-én szentelték Salzburg püspökévé, s ezt követően vette át a nagy valószínűséggel 

csak általános püspöki ranggal bíró, ám a Salzburgi Püspökség irányításával de iure meg 

nem bízott Dobdagrecustól a püspöki teendők ellátását. A Libellus Virgiliíben elbeszélt 

esetek - a hercegi káplán (s ezáltal maga a herceg) és Virgil között a még Rupert idején 

alapított javadalmak feletti viták - és az ezekből levont következtetések több, az 

Agilolfing-dinasztia utolsó két tagjának uralkodása idején megmutatkozó tendenciát 

tesznek világossá. A bajor szokásjog szerint a kolostoralapításhoz uralkodói engedélyre 

volt szükség, ami egyúttal a hercegi védelmet is magában foglalta, s a hercegek szabadon 

rendelkeztek mind az általuk alapított, mind pedig a közreműködéssel létrejött kolostorok 

felett, vagyis a kolostorok teljességgel beépültek a bajor hűbéri rendszerbe. Éppen e 

gyakorlatot kívánta a bonifáci reform a kolostorok feletti püspöki joghatóság 

helyreállításával, illetve megteremtésével felszámolni, s e törekvés kikerülhetetlen 

konfliktust szült a bajor herceg, illetve a nemesség és a bajor megyéspüspökök között, ám 

ezen összeütközések mögött nem feltétlenül kell komolyabb, a herceg és a püspök között 

feszülő politikai ellentétet feltételeznünk, miként Odilo és Virgil esetében sem. Nem 

tekinthetjük ugyanakkor véletlennek, hogy a bajor püspökségeket csak Nagy Károly 

hatalomátvétele után, 798-ban fogták össze az érsekséggé emelt Salzburg irányítása alatt, 

hiszen az érsekség létrehozása a hercegek jogkörét, s püspökök és az apátok döntéseibe 

történő beavatkozás lehetőségét nagyban csorbította volna, megfosztotta volna a 

hercegeket azon joguktól, hogy a zsinatokon maguk elnököljenek. 
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A Notitia Arnonis megszületésének okaként - Wolframmal, Kolmerrel, Losekkel és 

Jahnnal egyetértve, ám érveiket további jogtörténeti adalékokkal kiegészítve - Nagy 

Károly Bajorország feletti hatalomátvételét adhattuk meg, amelyre III. Tasziló, az 

Agilolfing-dinasztia utolsó hercegének trónfosztása révén kerülhetett sor. A frank-bajor 

kapcsolatok terén a 780-as évekig nem beszélhetünk következetes Karoling-ellenességről 

az Agilolfíngek részéről, e viszonyokat az aktuális politikai konstelláció határozta meg, 

számos esetben az Agilolfing-dinasztia tagjai, így például Odilo és Tasziló is csak frank 

segítséggel foglalhatták el a bajor trónt, illetve szilárdíthatták meg hatalmukat. A 

Karoling-Agilolfing kapcsolatból természetesen nem hiányzott a rivalizálás, ám ez csak 

788-ban, III. Tasziló Nagy Károly általi trónfosztásakor vált végzetessé a bajor herceg 

számára. Vizsgálódásunk végén a források hiányos és tendenciózus volta miatt homályban 

maradt, hogy Taszilót valóban fraudator fiáéinak tekinthetjük-e, vagy pedig csak a frank 

források tendenciózus beállításának tudható-e be e negatív jellemzés - világosan 

megmutatkozott azonban, hogy milyen folyamatok vezettek e végeredményhez és e kép 

kialakulásához. A frank uralkodó nagyhatalmi politikájának nem volt feltétlenül szüksége 

katonai összeütközésre ahhoz, hogy miután ellenfeleivel és ellenségeivel leszámolt, a 

hajdani Merowing-uralom alatt álló területen önállóságát immáron egyedüliként megőrző 

Bajorországot is beolvassza birodalmába, elegendőnek mutatkozott ravasz diplomáciai 

eszközökkel elszigetelni a hercegséget, s a maga számára megnyerni a bajorok egy, a 

majdani perben őt támogató csoportját. A perben nem csupán hajdani vétkeit, nevezetesen 

a 763-ban elkövetett haríslizt, vagyis a királyi sereg önkényes elhagyását vetették Tasziló 

szemére, hiszen ez de iure nem lett volna elegendő a halálos ítélet kimondásához, hanem 

súlyos hűtlenséggel - számos, 757-ben és 781-ben tett hűségesküjének, illetve 787-es 

vazallusi esküjének megszegésével - , s az infidelitas legsúlyosabb megnyilvánulásának 

számító, az avarokkal kötött szövetséggel is vádolták. A halálos ítélet végrehajtása 

ugyanakkor nem hozta volna meg Károly számára a kívánt eredményt, hiszen Tasziló 

kivégzésével nem annektálhatta volna eo ipso Bajorországot; Tasziló - s vele együtt 

családtagjainak - kolostorba zárása viszont lehetővé tette a frank uralkodónak, hogy 

szabadon rendelkezzék az immáron uratlanná vált hercegséggel. 

A Tasziló elleni perben feltehetően vádlóként fellépő, s így a frank 

Machtergreijung nyertesének számító Arn Benedictus diakónussal íratta meg a Notitia 

ArnonisX. Lehetséges, hogy a Notitia ArnonisX már 788-ban lejegyezték, azonban egy 

valamivel későbbi idő sem zárható ki; a rotulusi szöveghagyomány címként a 790-es 

esztendőt (anno dcc Ixxxx) adja meg, s csak a XV. századi betoldások tették hozzá a 788-
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ra utaló bejegyzést (anno dcc Ixxxviii congestum), tehát az általunk ismert legkorábbi, a 

XII. századból származó datálás a 790-es évszámot engedi valószínűsíteni. Ezek alapján 

összefoglalva megállapítható, hogy 788 végén (eodem anno, quo ipse Baioariam regionem 

ad opus suum recepit) a Nagy Károly által követelt, és a Salzburg által készségesen 

prezentált, részint régebbi feljegyzésekre támaszkodó és ezekből merítő, részint új 

adalékokat tartalmazó kimutatás valamikor Bajorország frank okkupációja, vagyis 788 és -

amint a szöveghagyományból következtetni lehet - 790 között keletkezett. 

A Breves Notitiae keletkezése szorosan összefügg Salzburg 798-ban történő 

érsekséggé emelésével, s Nagy Károly bizalmasa, Am e jegyzékkel igyekezett primátusát 

bizonyítani a többi bajor püspök felé. Am annál is inkább kiérdemelte Nagy Károly 

bizalmát, mivel készségesen végrehajtotta utasításait a III. Leó pápa körül Rómában 

kibontakozott kényes helyzetben. Schieffer nemrégiben megfogalmazott érvelését számos 

ponton elfogadva, nézetünk szerint Nagy Károly emberei, Paschalis és Campulus által 

elsősorban azért szították e viszályt - s kísérelhették meg trónjáról letaszítani a pápát - , 

hogy utóbb a frank uralkodó a pápa megmentőjének szerepében léphessen fel, s hajtathassa 

végre a tekintélyére nézvést megtépázott, s politikailag kiszolgáltatott pápával saját 

császárrá koronázását. Am aktív szereplőként végigkísérhette ezen eseményeket, amint ezt 

az Alcuinnal folytatott levelezésből egyértelműen megállapíthattuk. 

Heinrich Wanderwitz 798 és 814 közé tette a Breves Notitiae keletkezését, azonban 

ezt az intervallumot szűkíthetjük azáltal, ha - amint ezt a történelmi körülmények 

figyelembevétele is indokolja - feltételezzük, hogy a Salzburgnak adott immunitás 

összefügg, s ezért időben is nagyjából egybeesik Salzburg érsekséggé tételével. 

Megállapítható, hogy az általa adományozott immunitásokat Nagy Károly túlnyomórészt 

787 és 800 között adta ki. Ezek alapján a Salzburgnak adományozott immunitás terminus 

post quemjeként 798-at, terminus ante quemjeként pedig 800-at határozhatjuk meg, tehát 

ismét a 798 és 800 közötti időszakot adhatjuk meg a Breves Notitiae keletkezési koraként. 

A Breves Notitiaet semmiképpen sem minősíthetjük a Notitia Arnonis későbbi 

átdolgozásának, mivel szerkesztésmódja önálló, nyelvileg - grammatikailag és stilárisan -

pedig jóval korrektebb megoldásokat mutat a Merowingok korának nyelvi hanyatlását 

sokkalta inkább magán viselő Notitia Arnonishoz képest. A Breves Notitiae helyenként 

erősen Karoling-párti ábrázolásmódja a kutatók körében - ha különböző mértékben is -

elismert és elfogadott. E tendenciát jelzi Pippin és anyja, Hiltrud előfordulása a szövegben, 

akiket a Notitia Arnonis egyáltalán nem említ, s akik mellett Tasziló herceget az elbeszélés 

egyfajta mellékszereplővé fokozza le. A Breves Notitiae mindössze öt alkalommal említi 
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Taszilót, szemben a Notitia Arnonis - a terjedelmét tekintve rövidebb forrás - kilenc 

locusával, grammatikailag pedig csupán egy alkalommal szerepel alanyként a textusban. 

Herwig Wolfram a Notitia Arnonisra az (eindeutig) prokarolingisch minősítést használja, 

Heinrich Wanderwitz viszont a Notitia Arnonis kapcsán a forrásnak az Agilolfingek iránt 

táplált egyértelmű rokonszenvéről szól, a bevezetés és a zárófejezet kivételével. 

Egyetérthetünk Fritz Losekkel abban, hogy amint a Notitia Arnonis, úgy a Breves Notitiae 

esetében sem jogos ilyen egyértelmű és lapidáris megállapítással élni: az egyes bajor 

hercegek megítélése személyenként változó, a feltétlenül pozitív Theodo- és Theodbert-

képet az Odilóról és Taszilóról festett, korántsem hízelgő portrék követik, amit a Libellus 

Virgiliiben vázolt konfliktus is alátámaszt. 

A társadalomszerkezet, valamint az okleveles és jogforrási anyagból megismerhető 

személyállapoti rendszer tekintetében a következőket állapíthattuk meg. A VIII. századi 

Bajorországban számos, a történész érdeklődésére méltán számot tartó társadalmi folyamat 

válik tettenérhetővé, illetve nyer jogi megfogalmazást: többek között a status libertatis 

részletes szabályozása és az önálló nemesi rend kialakulása. A szabadság fogalma a 

germán népjogokban - s így a Lex Baiuvariorumb&n is - eredetileg a rokoni/nemzetségi 

kötelék fogalmi körébe tartozhatott. A rokoni kötelék alatt ezen esetben természetesen nem 

stricto sensu vérrokoni köteléket kell értenünk, hanem sokkal inkább valamiféle 

összetartozási-szövetségi kapcsolatot, amelybe - a (rab)szolgákon kívül - a kíséret is 

beletartozhatott. A hercegi kíséretből és az ősi bajor genealógiákból kialakult a bajor 

nemesség - amelynek jogait a frank segítséggel Bajorország trónjára jutó Odilo herceg 

mintegy saját legitimációja díjaként megerősített - elérte, hogy Tasziló alatt a Dingolfingi 

Zsinaton e jogokat és azok garanciáit írásba foglalják. Ugyanekkor nyertek további jogokat 

az adalscalhae, akik a herceg szolgálatában állván a szolgai és a nemesi állapot sajátosan 

bajor ötvözetét jelenítették meg, majd váltak az önálló Bajor Hercegség megszűntével 

megnevezésüket tekintve szabad szolgákká, barscalhaevá, státuszukat tekintve pedig 

szabadokká. 

Herwig Wolfram 1979-es kiadásában a Conversio tizennegyedik fejezetének 

vonatkozó mondata alapján (A tempore igitur, quo dato et praecepto domini Karoli 

imperatoris orientális Pannoniae populus a Iuvavensibus regi coepit praesulibus usque in 

praesens tempus sunt anni LXXV...) 871-et fogadta el a keletkezés évéül, 1995-ös 

monográfiájában azonban módosította álláspontját, s a középkori számítási módot vette 

alapul, amely szerint a szövegben megjelölt esztendő is hozzászámítandó az eltelt évekhez, 
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s ennek alapján a 870-es megírási év mellett állapodott meg; kiadásában Fritz Losek is 

ezen állásponthoz csatlakozott, amit a magunk részéről is elfogadtunk. 

A szerző kilétére csupán a mű néhány utalásából kísérelhetünk meg 

következtetéseket levonni, ám teljes biztonsággal nem tudjuk azonosítani. Nagy 

valószínűséggel megállapítható ugyanakkor egy, az ötödik fejezetben olvasható első 

személyű fogalmazásból a szerző salzburgi, illetve bajor származása. Adalwin érsek 

szerzőségét a következők támaszthatják alá: egy további első személyű fogalmazás 

közvetlenül Adalwin megnevezését követi, elképzelhető tehát, hogy az író saját magát 

nevezte meg. Hasonlóképpen megfontolás tárgyává tehető azon tény, hogy a Conversio 

szövegében csupán két személy epithetonjaként szerepel a piissimus jelző, ezek pedig 

Adalwin és Német Lajos, esetlegesen tehát a mű szerzője és címzettje. Behatóbban 

vizsgáltuk azon, a Conversio által rögzített vádpontokat, amelyeket a Regensburgi 

Zsinaton Metód ellen felhoztak - természetesen nem állapítható meg, hogy a Conversio a 

per vádirataként, vagy pedig annak utólagos legitimációjaként keletkezett-e. A Metód 

elleni vádak három gyújtópont köré csoportosíthatók: először a lingua Latina, másodszor a 

doctrina Romana, harmadszor pedig a litterae auctorales Latinae kapcsán megmutatkozó 

elutasító magatartása. E három, a nyugati egyház és misszionáriusai által soha meg nem 

kérdőjelezett elemet Metód az egész nép számára értéktelen színben tüntette fel, 

nevezetesen philospohice superducens - e fordulat miősítését illetően nem fogadtuk el 

Wolfram azon nézetét, miszerint a philosophus appositio már önmagában dehonesztáló lett 

volna, e neutrális - a Metódról író Anastasius Bibliothecarius szóhasználatában pedig 

kifejezetten elismerő - kitétel csupán az okfejtés módját jelölte meg. 

E kérdések mellett a Conversio Bagoariorum et Carantanorum és az Epistola 

Theotmari kapcsán igyekeztünk e forrásoknak a Kárpát-medence történetével szervesen 

összefüggő aspektusaira koncentrálni. Metód pannóniai és moráviai működését és a 

Salzburgi Érsekségnek e területekre vonatkozó jogigényét megvilágítandó áttekintettük a 

Bajorországból kiinduló karantán és avar misszió állomásait, s megállapíthattuk, hogy 

annak megszervezésében a pápaság valóban nem vállalt aktív részt, ám bizonyos 

eredményeit és némely területek feletti joghatóságát Salzburg még a VIII. és IX. század 

fordulóján nem kívánta a tekintélye mélypontján levő pápasággal jóváhagyatni, a 870-es 

években pedig a pápaság már nem kényszerült elfogadni a pápai közreműködés nélkül 

adott, Nagy Károly-féle jóváhagyásokat. Magát a misszió módját jobban megvilágítandó 

kitekintést tettünk a 860-as évek bulgáriai eseményeire és az e területen Róma, Bizánc és a 
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Frank Birodalom között zajló vetélkedésre, aminek szerves folyományaként elemezhettük 

a pápaság - s a pápai legátus, Metód - és a bajor püspökök közötti hatalmi vitát. 

Az Epistola Theotmari elemzése során megállapíthattuk, hogy a Rómával nem 

túlságosan jó kapcsolatot ápoló salzburgi érsek Moráviát saját joghatósága alá tartozó 

területnek tekintő álláspontja e kritikus helyzetben markánsan megmutatkozott: jól 

megszerkesztett és a politikai helyzet világos ismeretéről tanúskodó levelében Theotmar a 

pápát szinte kioktató hangnemben figyelmeztette a kánoni rendelkezésekre, érvelésében 

nagy szerepet juttatva a különféle - általa érdekeinek megfelelően olykor módosított -

idézeteknek és a mesterien kezelt stiláris figuráknak. 

Dolgozatunkban mind tematikailag, mind módszertanilag számos területet 

érintettünk, valamint több ponton beható vizsgálatokat végeztünk. A disszertáció 

eredményei egyfelől köz- és egyháztörténeti, másfelől filológiai jellegűek, tartalmilag 

elsődlegesen részint a kora középkori Salzburghoz, illetve Bajorországhoz, részint pedig a 

Kárpát-medencéhez kapcsolódnak, ám számos esetben a bizantinológiai, a szlavisztika, a 

germanisztika, a középkori jog- és gazdaságtörténet területére is kitekintést tettünk. 

Munkánk célja - amint ezt már több ponton hangsúlyoztuk - az volt, hogy a VIII. 

és IX. századi salzburgi történeti források fényében megkíséreljük a kora középkori 

Bajorország sorsfordító eseményei kapcsán felmerülő részletkérdéseket behatóan - ám ipsa 

natura rei a teljesség és a véglegesség igénye nélkül - megvizsgálni, valamint vice versa, 

ezen események hatását a forrásokban kimutatni. Az e kutatásból leszűrhető eredmények -

reményeink szerint - több tudományterület számára nyújthatnak hasznosítható adalékokat, 

hiszen a már communis opinio doctorum által elfogadott tényeket is igyekeztünk egyéni 

látásmóddal megközelítve, saját kutatási kiindulópontunk szempontjából összegezve, újra-

és olykor értékelve továbbgondolni - az utánérzés epigonizmusának Skyllája és a 

mindenáron újat mondani akarás Kharybdise között haladva, iránytűként a hegeli 

Aufhebung elevare-conservare-tollere hármasságára függesztve pillantásunkat. 
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FÜGGELÉK 

Szent Rupert hitvalló cselekedetei1609 

(1) Childebertnek, a frankok királyának idején, éspedig uralkodásának második 

évében1610 Krisztus szent és jámbor hitvallója, Rupert Worms városában volt püspök, aki a 

frankok nemesi, királyi nemzetségéből származott, de hitére és kegyességére nézvést még 

nemesebb volt. (2) Ugyanis egész jóságának egyszerűségében okos férfiú volt, beszédében 

igaz, ítéletében igazságos, tanácsában bölcs, cselekvésében serény, a keresztényi szeretet 

tekintetében közismert, s általánosan tisztes erkölcseiről híres, így hát felette sokan tértek 

meg legszentebb tanításához, és vették fel tőle az örök üdvösség ígéretét.1611 (3) Amikor 

szent életének híre széltében-hosszában elteijedt,1612 egykor Bajorország hercegének, név 

szerint Theodónak is tudomására jutott, aki Isten fent nevezett emberét sűrű kérésekkel, 

ahogy tudta, sürgetően kérlelni kezdte követei útján, hogy e tartományt legszentebb 

tanításával meglátogatni kegyeskedjék. Ehhez az igazság hirdetője az isteni szeretettől 

hajtva hozzájárulását adta, előbb követeit küldvén, utóbb azonban, hogy Krisztus nyáját 

gyarapítsa, ő maga kegyeskedett eljönni. (4) Ezt hallván a fent nevezett herceget nagy 

öröm töltötte el, s kíséretével elébe menvén a szent férfiút és az evangélium tanítóját teljes 

tisztelettel és méltósággal - amint igen illendő volt - fogadta Regensburg városában. Akit 

(ti. a herceget) elkezdett az Úr embere keresztényi életvitelre buzdítani és a katolikus 

hitben oktatni, őt magát pedig, és e népből sok más nemes férfiút is Krisztus igaz hitére 

1609 ^ fordítás alapjául szolgáló textust lásd Gesta s. Hrodberti confessoris 157-172. A Gesta Hrodberti 
egyes részeinek fordítását lásd Szádeczky-Kardoss 1998. 225. 
1610 A műben említett uralkodó - amint ebben a szakirodalom több azonosítási kísérlet után megállapodott -
III. Childebert (694-711), uralkodásának második éve pedig 696. (Wattenbach 1850. 501-522; Rutzinger 
1898:411. sk.; Schmitt 1983. 96; Hermann 1996. 42; Wolfram 1979. 38. sk.; Wolfram 1995b 232; LoSek 
1997. 99.) 
1611 Erat enim vir in totius bonitatis simplicitate prudens et mansuetus, verax in sermone, iustus in iudicio, 
providus in consilio, strenuus in actu, conspicuus in caritate, in universa morum honestate praeclarus. Vö. 
Conversio 1. Erat enim vir simplex, pius et prudens, in sermone verax, iustus in iudicio, providus in consilio, 
strenuus in actu, conspicuus in caritate, in universa morum honestate praeclarus.; Passió Sebastiani 1,1. 
Erat enim vir totius prudentiae, in sermone verax, in iudicio iustus, in consilio providus, in commisso fldelis, 
in interventu strenuus, in bonitate conspicuus, in universa morum honestate praeclarus. 
1612 Cumque fama sanctae conversationis illius longe lateque crebresceret. Vö. Eugippius, Vita Sancti 
Severini 4, 8. crescebatque fama virtutum, quae longe lateque discurrens ... 9, 4. sanctae conversationis ... 
instructio; Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica 3, 13. rumorem sanctitatis illius ... longe lateque iam 
percrebruisse ferebat. 
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térített és megerősített a szent vallásban.1613 (5) A fent említett herceg a szent férfinak 

lehetőséget adott arra, hogy maga és kísérői számára e tartományban, ahol csak neki 

tetszik, alkalmas helyet válasszon ki Isten templomainak helyreállítására és egyéb, egyházi 

tevékenységhez tartozó építmények készítésére.1614 Az Úr fent említett embere elnyervén 

ezt a lehetőséget, a Duna medrén hajózva útra kelt, így pedig eljutván Lorch városába,1615 

az (örök) élet tanításának igéjét hirdetvén1616 sok, különböző kórtól elgyengült beteget 

gyógyított meg imájával Isten erejének köszönhetően.1617 (6) Majd újból útra kelve egy 

helyhez jutott el, amelyet Wallerseének hívnak, s ahol Szent Péter apostolfejedelem 

tiszteletére templomot épített és szentelt fel. A gyakorta megnevezett herceg először ott, 

azon a környéken juttatott neki magántulajdonából néhány birtokot. Később azonban Szent 

Rupert püspök tudomására jutott, hogy a Salzach folyó mellett létezik egy régi néven 

Iuvavumnak nevezett hely, ahol a rómaiak idejében szép építményeket emeltek, amelyek 

akkorra mind leomlottak és erdők fedték azokat. (7) Ezt hallván az Úr embere saját 

szemével kívánta látni, hogy mi igaz e dologból és Isten kegyelmével - hogy sok hívő 

lelket megnyerjen - kérlelni kezdte Theodo herceget: adja neki a rendelkezési jogot e hely 

felett, hadd irtassa ki onnan az erdőt, hadd tisztítsa meg így a terepet, s határozza meg ott 

az egyházi szolgálat hivatalos rendjét úgy, ahogy jónak látja.1618 Ebbe a herceg 

1613 Vö. Conversio 1. Ipsumque non multo post et multos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad 
veram Christi fidem convertit sacroque baptismale regeneravit et in sancta corroboravit religione. A 
Conversio mind az előkelők, mind pedig a közemberek megtérítéséről hírt ad (nobiles atque ignobiles - vö. 
Sail. Cat. 20.), ezzel szemben a korábbi források csupán a főemberekről ejtenek szót: Gesta Hrodberti 4. 
Ipsumque vero et multos alios illius gentis nobiles viros ad veram Christi fidem convertit et in sacra 
corroboravit religione.; Breves Notitiae 1, 1. ... depaganitate ad christianitatem conversus et ... baptizatus 
est cum proceribus suis Baioariis. 
1614 Praefatus itaque dux sancto viro concessit licentiam locum aptum eligendi sibi et suis sequacibus, 
ubicumque eiplaceret in illa provincia, ecclesias Dei restaurare et cetera ad opus ecclesiasticum habitacula 
perficere congruentia. Vö. Conversio 1. Praefatus itaque dux sancto viro concessit licentiam locum aptum 
eligendi sibi et suis, ubicumque ei piaceret in hac provincia ecclesias Dei construere et cetera ad opus 
ecclesiasticum habitacula perficere:, Breves Notitiae 1,2. Item Theodo dux dédit ei potestatem circuire 
regionem Bawariorum et eligere sibi locum ad episcopii sedem et ecclesias construendas et ipsos populos ad 
servitium dei erudiendos cum adiutorio dei et sui ipsius supplemento.; Beda Venerabilis, História 
ecclesiastica 1, 26. ... donec rege ad fidem converso maiorem praedicandi per omnia et ecclesias fabricandi 
vel restaurandi licentiam acciperent ...; Vita Amandi 1, 17. ... ubicumque eligeret, haberet licentiam 
praedicandi ...; Formulae Salicae Lindenbrogianae 9. ... ubicumque infra potestatem sancti illius sibi 
elegere voluerit, licentiam habeat eligendi... 
1615 Lauriacum (Lorch) Severinus idején már püspöki székhely volt. Vö. Eugippius, Vita Sancti Severini 30, 
1-2; Wolfram 1996. 18. skk. 
1616 y6 Arbeo, Vita Haimhrammi 3. ... seminando fidei semina carpebat iter 
1617 ... multosque infirmos variis languoribus oppressos orando per virtutem Domini sanavit. Vö. Matth. 4, 
24. ... variis languoribus ... comprehensos; Marc. 1, 34. ... curavit multos, qui vexabantur variis 
languoribus.; Eugippius, Vita Sancti Severini 45, 1. ... multi variis occupati languoribus et nonnulli ab 
spiritibus immundis oppressi ...; 46, 3. ... multi languoribus diversis qfflicti ... receperunt protinus 
sanitatem. 
1618... cepit Theodonem rogare ducem, ut illius loci ei potestatem tribueret ad extirpanda et purificanda loca 
et ecclesiasticum, prout ei libitum foret, ordinäre officium. Vö. Breves Notitiae 2, 2. Inveniens ibi multas 
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beleegyezett, és a területből két mérföld szélességű és hosszúságú birtokot adományozott 

neki, hogy azt tegyen vele, amit Isten szent egyháza számára hasznosnak ítél.1619 (8) Erre 
r 

az Ur embere elkezdte a helyet helyreállítani, először Istennek szép templomot épített, amit 

Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére szentelt fel, végül kolostort épített egyéb, az 

egyházi férfiak használatára szolgáló épületekkel együtt, mindezt annak rendje szerint. 

Ezután pedig papi hivatalt rendelvén meghagyta, hogy ugyanott minden nap megfelelő 

rendben celebrálják az istentiszteletet. Isten szent embere, Rupert - a(z egyházi) vagyont 

növelni vágyva - megvásárolt a fent nevezett hercegtől egy Piding nevű birtokot ezer 

arany és ezüst solidusért. És végül Isten segedelmével így kezdett a királyok és hercegek 

adományaiból és a hívő férfiak adományaiból a hely vagyona gyarapodni. (9) Ezt követően 

Isten szent papja, Rupert - mivel az evangéliumi igazság oktatásához kívánt néhány társat 

szerezni - visszatért saját hazájába. A legfőbb teremtő példáját követvén ismét visszajött 

tizenkét tanítvánnyal, és magával hozta az Erintrudis nevű krisztusi szüzet, akit Salzburg 

felső várában helyezett el, s ott szent apácák közösségét is egybegyűjtvén, azok 

együttélését pedig ésszerűen, amint a kánoni rend megköveteli, minden részletében 

meghatározta; ahol a világ megváltója, nevének dicsőségére sok jótéteményt szokott 

juttatni azoknak, akik hívek hozzá. (10) Eközben történt - utolsó napja közeledvén - , hogy 

a szent arkangyalok kezükkel eme szent lelket a mindenható Isten színe elé vitték. Egyes 

kiválasztott férfiak fiatal fiúkat láttak, akik szép ruhába voltak öltözve, mintha a mise 

ünnepére készülnének, és éneklő karokat hallottak, és így vált meg végül ama szent lélek a 

testtől Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának napján. Azután pedig legszentebb testét a 

szent közösség litániákkal és méltó dicséretekkel átadta a sírnak, amint igen illendő 

volt.1620 Ott sok csoda kezdett történni, és ragyogó jelek megjelenni, így hát sok beteg jött 

constructiones antiquas atque dilapsas cepit ibi hunc locum expurgare, ecclesiam construere aliaque 
aedificia erigere ad episcopi dignitatem pertinentia. 
1619 ... in longitudine et latitudine de territorio super duas leuvas possessiones - Vő. Isid. etym. 15, 16, 1. 
Mensuras viarum nos miliaria dicimus, Graeci stadia, Galli leugas.; 15, 16,3. ... leugafiniturpassibus mille 
quingentis 

620 Rupert halálának hónapját és napját meghatározni nem jelent különösebb problémát, mivel az egybeesik 
a patrisztika által állandó napra, március 27-ére helyezett resurrectio Domini ünnepével. (Wolfram 1975. 64. 
skk.; Wolfram 1995b 241. 245.) 
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és meggyógyultak, a vakok visszanyerték szemük világát, némák beszélni, süketek hallani, 

bénák járni kezdtek Urunk, Jézus Krisztus segítségével, az ő nevének dicsőségére és 

hitvallójának tiszteletére, akinek tisztelet és hatalom, dicséret és hálaadás legyen 
t 

mindörökkön örökké. Amen. 
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Arn feljegyzése1621 

(Bevezetés) Arról, ami Szent Péter, az egyház első pásztorának és a szent apostolok 

fejedelmének püspökségében, ami Salzburg városában, a Iobaocensisek (salzburgiak) 

körzetében az Igonta folyó mellett - amit más néven Salzachnak is neveznek - építtetett, 

ahol urunk, Rupert püspök és hitvalló társaival együtt nyugszik, ami ott adományoztatott, 

és amelynek élén az isteni irgalom és urunk, a legfelségesebb Károly király kegyelméből a 

tiszteletreméltó férfiú, Arn püspök áll. (7,1) Továbbá az apácakolostorról, ami Isten anyja, 

a mindenkor Szűz Mária tiszteletére ugyanezen püspökségben a felső várban építtetett, 

amit először urunk, Rupert püspök és hitvalló építtetett, s amit szintén Salzburgnak 

nevezett, amelynek élére unokahúgát, Krisztus szolgálóját, Erintrudist helyezte más 

leányokkal együtt, s aki e helyen nyugszik tiszteletben; és amit ott Theodbert herceg 

adományozott. 

(1.) Először pedig Theodo herceg urunknak, Rupertnek adományozta a fent 

nevezett várost, s azzal együtt a felső várat kijelölt határvidékekkel, minden hozzá 

kapcsolódó területtel és annak tartozékaival, s az ott fekvő rétekkel, erdőkkel, havasi 

legelőkkel, vizekkel és vízfolyásokkal, miként a fent nevezett településnek és várnak 

(adományozott) más helyeket és birtokokat is, amint ez alább írva látható.1622 (1, 2) 

Hasonlóképp ugyanezen herceg adományozta a Pidingnek nevezett falut, a Salzburggau 

körzetben a Saalach folyó mentén harminc - részint megművelt, részint megműveletlen -

telket, s mindazt, ami ezen telkekhez tartozik.1623 (1, 3) S egyúttal a már nevezett herceg 

adományozott ugyanezen faluban, a Reichenhallnak nevezett helyen húsz tűzhelyet és 

ugyanennyi serpenyőt, s a sókút egyharmadát adta át ugyanott, amit barbár nyelven 

kútágasnak1624 mondanak. (1, 4) S ezenkívül adományozott a nevezett herceg 

rómaiakat,162S s ezek nyolcvan adóköteles - részint megművelt, részint megműveletlen -

telkét, amelyek a fent nevezett Salzburggau körzetben különféle helyeken fekszenek.1626 

1621 A fordítás alapjául szolgáló szöveget lásd LoSek 1990b 80-97. A fordítás a szövegben előforduló 
földrajzi helyek azonosítása tekintetében nagyrészt a Fritz LoSek (1990b) által megadott változatot követi. 
1622 Vö. Breves Notitiae 2, 3. 
1623 Vö. Breves Notitiae 2,4. 
1624 quod barbarice dicitur galgo - fordításában LoSek (1990. 81.) tótágasként adja vissza: ... der in 
nichtlateinischer Sprache Galgen genannt wird. (Vö. Breves Notitiae 2, 5.) 
1623 Romani tributarii/tributales alatt a források a hajdani szabad római kisbirtokosoknak a közszabadok 
csoportjába tartozó leszármazottai értik. Vö. Rácz 1998. 105. 
1626 Vö. Breves Notitiae 2,6. 
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(1, 5) S egyúttal a már nevezett herceg adományozott Attergau körzetben, a Vöckla folyó 

mentén rómaiakat, s ezek öt adóköteles - részint megművelt, részint megműveletlen -

telkét.1627 (1, 6) Továbbá a fent nevezett herceg adományozott a fent megjelölt 

Salzburggau körzetben két havasi legelőt, amit Gauzónak és Ladusának hívnak, s ahol csak 

birkalegelők vannak.1628 (1, 7) Traungau körzetben pedig az említett herceg egy kis falut 

adományozott, amit Bachmanningnak hívnak, tíz - részint megművelt, részint 

megműveletlen - telekkel, s az e faluhoz tartozó erdővel, rétekkel és legelőkkel.1629 (1, 8) S 

a Donaugau körzetben, a Duna folyó mentén adományozott ugyanezen herceg két iugerum 

szőlőt a Regensburgnak nevezett város mellett.1630 

(2.) Amikor pedig utódjaként fia, Theodbert herceg követte őt, egy Itzling nevű kis 

falut adományozott a már említett Salzbuggau körzetben a Salzach folyó mellett húsz -

részint megművelt, részint megműveletlen - telket, minden tartozékával, ami e faluhoz 

tartozott.1631 (2, 2) Továbbá adományozott ugyanezen herceg egy helyen, amit Kuchlnek 

neveznek, a fent említett Salzburggau körzetben a Salzach folyó mellett három megművelt 

telket és ezekhez tartozó réteket és legelőket.1632 (2, 3) És ugyanezen herceg adományozott 

egy Seekirchen nevű falut ugyanazon körzetben a Wallersee tava mellett tíz - részint 

megművelt, részint megműveletlen - telket, erdőt és vízfolyásokat azon folyónál, amit 

Fischachnak hívnak, s mindazt, ami ezen faluhoz tartozik;1633 és egyúttal egy kis helyet, 

amit Thalgaunak hívnak, a fent nevezett Salzburggau körzetben, ahol erdő, rétek, illetve 

legelők vannak.1634 (2, 4) Ugyanígy adományozott a fent nevezett herceg a fent említett 

kerületben egy Tittmoningnak nevezett kis falut, ahol huszonnégy - részint megművelt, 

részint megműveletlen - telek van, erdők, mezők, rétek, legelők és malmok, s mindaz, ami 

e faluhoz tartozik.1635 (2, 5) Isengau körzetben pedig, az Isen folyónál ugyanezen herceg 

egy Erharting nevű falut adományozott tizenöt - részint megművelt, részint 

megműveletlen - telekkel, mezőkkel és rétekkel, és az e faluhoz tartozó erdőket és 

malmokat.1636 (2, 6) Ugyanezen körzetben pedig ugyanezen herceg adományozott egy 

másik, TülMing nevű falut tizenöt - részint megművelt, részint megműveletlen - telekkel, a 

1627 Vö. Breves Notitiae 2, 8. 
1628 Vö. Breves Notitiae 2, 7. 
1629 Vö. Breves Notitiae 2,9. 
1630 Vö. Breves Notitiae 2,10. 
1631 Vö. Breves Notitiae 5, 1. 
1632 Vö. Breves Notitiae 5, 2. 
1633 Notitia Arnonis 2, 3. Ipseque dia (Theodbertus!) tradidit... Vö. Breves Notitiae 1, 3-4. Hocfacto beate 
memorie Theodo (!) dux tradidit... 
1634 Vö. Breves Notitiae 5,1. 
1635 Vö. Breves Notitiae 5,3. 
1636 Vö. Breves Notitiae 5,4. 
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határos területekkel együtt, amelyek e faluhoz tartoznak.1637 (2, 7) Adományozott az 

említett herceg Obinggau körzetben egy Obing nevű falut, ahol húsz - részint megművelt, 

részint megműveletlen - telek van, részint adóköteles félszabadokkal, részint szolgákkal, 
1 itlö 

mezőkkel, rétekkel, erdőkkel és minden tartozékával együtt. 

(3.) Utóda és fia, Hucbert herceg adományozott Rottachgau körzetben egy 

Safferstetten nevű falut húsz - részint megművelt, részint megműveletlen - telekkel és 

ezek határvidékeivel és tartozékaival.1639 (3, 2) Salzburggau körzetben pedig adományozott 

ugyanezen herceg azon a helyen, amit Henndorfnak hívnak, három megművelt telket és 

egy megműveletlent és egy erdőrészt, ami a Fischach folyó mellett fekszik;1640 Mattiggau 

körzetben is adományozott az imént nevezett herceg azon a helyen, amit Uttingnak hívnak, 

négy megműveletlen, adóköteles telket.1641 

(4.) Utána Odilo herceg következett, aki Isengau körzetben adományozott egy 

Mettenheim nevű falut az Isen folyó mellett, s ezzel húsz - részint megművelt, részint 

megműveletlen - telket, minden határvidékével és tartozékával együtt.1642 (4, 2) 

Adományozott ugyanezen herceg Salzburggau körzetben egy helyet, amit Elsenwangnak 

neveznek, ahol rétek és erdő van, és egy tavat, amit Fuschlseének neveznek, s egyúttal 

Abersee tavát is, ahol legelők, rétek, erdő, halászat^ és vadászat(i jog) van; és ott1643 

néhány szerzetes is él saját munkájából.1644 

(5.) Őt pedig fia, Tasziló herceg követte utódjaként, aki Donaugau körzetben 

adományozott egy Altenbuch nevű falut harminckilenc - részint megművelt, részint 

megműveletlen - telekkel, s ezek minden tartozékával és határvidékével, ami ezen faluhoz 

tartozik,1645 s ugyanezen körzetben egy birtokot azon a helyen, amit Kruckenbergnek 

neveznek, ami a Duna folyam mellett fekszik, s amelyben most szőlőskertek vannak 

telepítve.1646 (5, 2) És ugyanezen herceg adományozott Vilsgau körzetben azon a helyen, 

amit Reithnak1647 hívnak, két megművelt telket. (5, 3) Ezen felül adományozott az imént 

nevezett herceg Salzburggau körzetben egy Gamp nevű kis falut és rómaiakat harminc -

1637 Vö. Breves Notitiae 5,4. 
1638 Vö. Breves Notitiae 5, 5. 
1639 Vö. Breves Notitiae 6, 1. 
1640 Vö. Breves Notitiae 6,2. 
1641 Vö. Breves Notitiae 7,4. 
1642 Vö. Breves Notitiae 7, 5-6. 
1643 Ti. Elsenwangban. 
1644 Vö. Breves Notitiae 7,7. 
1645 Vö. Breves Notitiae 11,1. 
1646 Vö. Breves Notitiae 2,10. 
1647 Reit(h) - a lehetséges helyek nagy száma miatt - nem lokalizálható pontosan. 
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részint megművelt, részint megműveletlen - adóköteles telekkel.1648 (5, 4) Ugyanígy 

adományozott maga a herceg Isengau körzetben, a hercegi birtokon, amit Buchnak 

neveznek, egy megművelt telket.1649 (5, 5) Továbbá adományozott az imént nevezett 

herceg Salzburggau körzetben, a Reichenhall nevű helyen egy teljes sókutat, amit 

közönségesen kútágasnak neveznek. (5, 6) Adományként adta pedig az imént említett 

herceg a fent nevezett Salzburggau körzetben azon a helyen, amit... hívnak,1650 szolgáját, 

Regnbert papot egész házával és birtokával és mindazzal, amije annak ezen a helyen volt. 

(5, 7) S maga a fent már említett herceg adományozta az Inn folyó partján Isengau 

körzetben azon szerzetesi lakot, amit Garsnak hívnak,1651 amit Boso pap épített a már 

megnevezett herceg engedélyével Szent Péter, az apostolok fejedelme tiszteletére. És maga 

Tasziló ajánlotta e papot az imént megnevezett kolostornak ugyanezen szerzetesi lakkal 

együtt ...1652 

(6.) Továbbá arról, amit szabad bajorok adományoztak Tasziló engedélyével a fent 

nevezett püspökségnek, amit a hercegi birtokból beneficiumként kaptak, és hasonlóképp 

azokról, akik nem bírtak önmaguk felett hatalommal.1653 (6, 2) A szabad (állású) Boso, aki 

pap is, és fivére, Iohannes Tasziló engedélyével Prinzgau körzetben a Zell am See és 

Saalfelden nevű helyeket adományozták, és más helyen, amit Walsnak neveznek, 

Salzburggau körzetben a Saalach folyó mellett, vagyis összesen tizenöt - részint 

adóköteles, részint jobbágy-, részint megművelt, részint megműveletlen - telket, amit, 

miként fentebb említettük, a hercegi birtokból beneficiumként kaptak, és ugyanezen 

adományozást e hely számára az imént nevezett herceg teljességgel és szilárdan 

megerősítette; és a fentebb említett Zell am See helyen egy lakot építettek, ahol szerzetesek 

élnek kezük munkájából.1654 (6, 3) Onno és fia, Sigiwolf és Sigibald bíró engedéllyel 

adományoztak két megműveletlen telket ugyanúgy a hercegi birtokból, mint fent, a már 

megnevezett Salzburggau körzetben azon a helyen, amit Walsnak neveznek.1655 (6, 4) 

Mazzo és Appo és Arbert, akiknek nem volt rendelkezési joguk, engedéllyel 

adományoztak Isengau körzetben az (in) Ampfing, (in) Weidenbach és (zu) Attenhausen 

nevű helyeket, vagyis összesen hét - részint megművelt, részint megműveletlen - telket. 

1648 Vö. Breves Notitiae 11,2. 
1649 Vö. Breves Notitiae 11,3. 
1630 A szöveg rekonstrukciója a lacuna miatt lehetetlen. 
1631 Ipseque dux iam scriptus tradidit cellám, que vocatur Garoz- a cella e kontextusban szerzetesi lakhelyet, 
a későbbiekben kiépítendő kolostori élet magját jelenti. 
1632 A lacuna miatt e helyen sem rekonstruálható a szöveg. 
1633 Vö. Breves Notitiae 14, tit. (Nomina et predia fidelium virorum nobilium et mediocrum.) 
1634 Vö. Breves Notitiae 14,1. 
1633 Vö. Breves Notitiae 14, 3. 
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(6, 5) Hrodkaer és Gotescalc és Eperachar engedéllyel adományoztak, mint fent, a fent 

nevezett Salzburggau körzetben az (in) Weng, (in) Seekirchen am Wallersee és (zu) Straß 

nevű helyeket, azaz összesen kilenc - részint megművelt, részint megműveletlen -

telket.1656 (6, 6) Grimbert gróf szintén hozzájárulással adományozott, mint fent, a már 

nevezett körzetben, egy kis faluban, amit Pabingnak neveznek, négy telket, szintén a 

hercegi birtokból.1657 (6, 7) Alexandra és fia, Iacob engedéllyel, miként fentebb, 

adományoztak hat - részint megművelt, részint megműveletlen - telket, amit a hercegi 

birtokból kaptak beneficiumként, mint fent, Attergau körzetben és azon a helyen is, amit 

St. Georgen im Attergaunak neveznek.1658 (6, 8) Gaerod engedéllyel adományozott, mint 

fent, Salzburggau körzetben azon a helyen, amit Tettenhausennek neveznek, három 

megműveletlen telket hasonlóképp, mint fent. (6, 9) Helmoinus engedéllyel adományozott, 

mint fent, Traungau körzetben azon a helyen, amit Grünbachnak neveznek, annyi 

földterületet, amennyije volt, ami most parlagon fekszik, ami hasonlóképpen történt, mint 

fent.1659 (6, 10) Dignolus engedéllyel adományozott, mint fent, a Salzburggau körzetben 

azon a helyen, amit Lieferingnek neveznek, három megműveletlen telket, ami 

hasonlóképpen történt, mint fent.1660 (6, 11) Egilulf engedéllyel adományozott öt 

megműveletlen telket, ami hasonlóképpen történt, mint fent, Mattinggau körzetben azon a 

helyen, amit Steinbachnak neveznek. (6, 12) A szabad (állású) Tisa Odilo herceg 

engedélyével adományozott Salzburggau körzetben a Muntigl nevű helyen a Salzach folyó 

mellett hét megművelt telket, ami hasonlóképpen történt, mint fent.1661 (6, 13) Iohannis 

szolga Tasziló engedélyével adományozott Salzburggau körzetben azon a helyen, amit 

Surheimnak neveznek, egy megművelt telket, ami - hasonlóképpen, mint fent - a hercegi 

birtokból származott. (6,14) A magát Istennek szentelő Ermlint engedéllyel adományozott, 

mint fent, Rottachgau körzetben azon a helyen, amit Malchingnak hívnak, az Inn folyó 

partján három megművelt telket, hasonlóképpen, mint fent. (6, 15) Bertcaoz, Gaermunt és 

Patto - Tasziló engedélyével - eladták a hercegi birtokból származó vagyonukat 

Salzburggau körzetben a Weildorf nevű faluban, vagyis huszonöt - részint megművelt, 

részint megműveletlen - telket.1662 (6, 16) Teoderic engedéllyel adományozott, mint fent, 

Isengau körzetben azon a helyen, amit Birnbachnak neveznek, két telket, hasonlóképpen, 

1656 Vö. Breves Notitiae 14, 5. 
1657 Vö. Breves Notitiae 14,4. 
1658 Vö. Breves Notitiae 14,42. 
1659 Vö. Breves Notitiae 14,44. 
1660 Vö. Breves Notitiae 14,9. 
1661 Vö. Breves Notitiae 12,2. 
1662 Vö. Breves Notitiae 14, 24. 
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mint fent, a hercegi birtokból. (6, 17) Hildolf engedéllyel adományozott, mint fent, a fent 

nevezett Isengau körzetben a Rott és (zu) Bergkirchen nevű helyeken tíz - részint 

megművelt, részint megműveletlen - telket, hasonlóan a hercegi birtokból. (6, 18) Walto 

engedéllyel adományozott fiának, Odalhardnak, mint fent, teljes örökségével Salzburggau 

körzetben azon a helyen, amit Tyrlbrunnnak neveznek, vagyis öt - részint megművelt, 

részint megműveletlen - telket, hasonlóképp, mint fent. (6, 19) Hrodbert engedéllyel 

adományozott, mint fent, Chiemgau körzetben azon a helyen, amit Seebrucknak neveznek, 

öt - részint megművelt, részint megműveletlen - telket, ami hasonlóképpen a hercegi 

birtokból származott. (6, 20) Willipato pap, aki szabad (állású) engedéllyel adományozott, 

mint fent, Sundergau körzetben azon a helyen, amit Audorfiiak neveznek, az Auerbach 

folyó mellett kilenc - részint megművelt, részint megműveletlen - telket, hasonlóképpen a 

hercegi birtokból, amely adományozást az imént említett herceg saját kezével teljességgel 

megerősítette. (6, 21) Heralant engedéllyel adományozott, mint fent, Augstgau körzetben 

öt - részint megművelt, részint megműveletlen - telket, hasonlóképpen, mint fent, a 

hercegi birtokból. (6, 22) Azt a szerzetesi lakot, amit Aunak neveznek, amit Baldun pap 

épített a hercegi beneficiumon és vele együtt Hrodbert pap, Tasziló herceg engedélyével, 

az Inn folyó partján Isengau körzetben, és ami ott a hercegi birtokból adományoztatott, 

vagyis abban a faluban, amit Garsnak neveznek, a már nevezett körzetben négy megművelt 

telket, és hasonlóképp azon falu felét, amit Aschaunak neveznek, hat telket, három 

megműveltet és három megműveletlent adományozott Tasziló Szent Péter, az apostolok 

fejedelme egyházának,1663 ami Salzburg városán belül építtetett. (6, 23) Az egyebek pedig, 

ami ott adományoztatott, nemes emberek nemzetségétől származtak, amikor viszont 

bizonyos emberek ezt jogtalanul a maguk számára meg akarták kaparintani, király urunk 

könyörületességében ismét gondoskodott arról, hogy a korábbi, a már megnevezett 

kolostornak tett adományozást követe által gondosan felülvizsgáltassa és érvényesítse. (6, 

24) Az a szerzetesi lak, amit z'Ottingnak neveznek, amit Gunthar gróf építtetett öröklött 

birtokán Chiemgau körzetben Szent István fővértanú tiszteletére,1664 és amit neki Tasziló 

herceg beneficiumként adott, vagyis tizenhárom - részint megművelt, részint 

megműveletlen - adóköteles telket ugyanezen hely mellett,1665 és egy kis falut, amit 

Holzhausennek neveznek, kilenc - részint megművelt, részint megműveletlen - telekkel 

1663 A de iure magának Szent Péternek tett adományok de facto természetesen a kolostort illették. 
1664 Vö. Breves Notitiae 13,1-7. 
1665 Vö. Breves Notitiae 13,10. 
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Salzburggau körzetben.1666 (6, 25) Hasonlóképp azon helyet, amit Isingnek hívnak, hét -

részint megművelt, részint megműveletlen - telekkel, a fent nevezett Chiemgau körzetben 

azon tó mellett, amit Chiemseének hívnak. A már említett herceg megadta neki az 

adományozásra az engedélyt magára az imént említett helyre; a fent említett gróf 

(adományozta) a már nevezett herceg engedélyével Szent Péter, az apostolok fejedelme 

templomának, a már megnevezett salzburgi kolostornak. Ezen jogtalanul elvett szerzetesi 

lakot pedig király urunk (égi) jutalmát gyarapítandó ismét visszaadatta, és minden 

ellentmondás nélkül átadta. Ezen templomok vannak Salzburggau és Chiemgau 

körzetekben.1667 (6, 26) Továbbá a püspöki templomokról, amelyek a beneficiumhoz 

tartoznak, és adóköteles félszabadokkal és szolgákkal és ezek földterületeivel vannak 

kiegészítve. Seekirchen am Wallerseében a templom egy telekkel. Eugendorfban a 

templom egy telekkel. Fischachban a templom egy telekkel. Antheringben a templom egy 

földterülettel. (Michael-)Beuernben a templom három telekkel. St. Georgenben a 

templomot. Echingben a templom két telekkel. Vigaunban csak a templom. Grödingben a 

templom földterülettel. Anifban hasonlóképpen. Lieferingben a templom hasonlóképpen. 

Walsban a templom két telekkel. Marzollban a templom földterülettel. A sóbányánál, amit 

Reichenhallnak neveznek, a templom két telekkel. Tenglingben a templom földterülettel. 

Kirchheimban hasonlóképpen. Pallingban a templom három telekkel. Schildingben a 

templom egy telekkel. Brünningben hasonlóképpen. Tyrlachingban a templom három 

megműveletlen telekkel. Oberbuchban a templom földterülettel. (Kirch-)Weidachban a 

templom egy kis faluval, és mindazzal, ami e faluhoz tartozik, ezt Ragenbert adományozta 

hat telekkel. Tacherringben a fele annak, ami e templomhoz tartozik, beneficium, vagyis 

hat telek. Erlstáttben a templom földterülettel. (6, 27) Azon körzetben, amit „A völgyek 

között"-nek1668 neveznek:1669 Radfeldben a templom földterülettel. Brixleggben 

hasonlóképpen. Kundlben a templom három megműveletlen telekkel. Brixen im Thalében 

a templom földterülettel. Bichlwangban hasonlóképpen. Kufsteinben a templom 

földterülettel és azon szerzetesi lakkal, ahol testvéreink kezükkel dolgoznak. Ebbsben két 

templom földterülettel. Eriben hasonlóképpen. NuBdorfban a templom földterülettel. 

RoJJholzenben hasonlóképpen. Altenbeuernben hasonlóképpen. Rohrdorfban a templom 

két megműveletlen telekkel. Lauterbachban csak a templom. Höhenmoosban a templom 

földterülettel. Riederingben a templom három telekkel. Simsben a templom két telekkel. 

1666 Vö. Breves Notitiae 13, 8. 
1667 Vö. Breves Notitiae 13,9. 
1668 Inter Valles - az idézőjelbe tett nevek azonosítása nem lehetséges, illetve erősen vitatható. 
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(6, 28) Továbbá Isengau körzetben: Flossingban a templom egy telekkel. Zeitlarnban a 

templom egy telekkel. Türkenben a templom hasonlóképpen. Tiefstadtban két templom 

három telekkel. A Rott folyócskánál négy templom hat telekkel. Johannsbuchbachban a 

templom három telekkel. Továbbá Buchbachban a templom két telekkel. Lohkirchenben a 

templom két telekkel. Weilkirchenben a templom három telekkel. Holzenben egy templom 

három telekkel. Továbbá Holzenben a templom négy telekkel. Bergkirchenben a templom 

három telekkel. Burgkirchenben a templom öt telekkel. Stefanskirchenben a templom 

három telekkel. Kirchisenben a templom földterülettel. Továbbá Buchbachban a templom 

három telekkel. Loinbruckban a templom három telekkel. Ornaunál három templom hét 

telekkel. Pozchurdorfban1670 a templom egy telekkel. Reichertsheimban az adóköteles 

félszabadok területéből a templom egy telekkel. A Rottnál, ahol a Bina a Rottba torkollik, 

a templom hat telekkel. 

(7.) Továbbá az apácakolostorról, ami Isten anyja, a mindenkor Szűz Mária 

tiszteletére ugyanezen püspökségben a felső várban építtetett, amit először urunk, Rupert 

püspök és hitvalló építtetett, s amit szintén Salzburgnak nevezett, amelynek élére 

unokahúgát, Krisztus szolgálóját, Erintrudist helyezte más leányokkal együtt, s aki e 

helyen nyugszik tiszteletben; és amit ott Theodbert herceg adományozott, alább 

hozzáfűzzük.1671 (7, 2) Adományozott először Theodbert herceg Salzburggau körzetben 

egy Ainring nevű falut harminc - részint megművelt, részint megműveletlen - telekkel és 

katonákkal, és ami ezen faluhoz tartozott, malmokkal a folyón, amit Saalachnak hívnak,1672 

és szintén ...1673 (7, 3) És adományozott ott az említett herceg az imént megnevezett 

körzetben egy kis helyet, amit Fischachnak hívnak, öt - részint megművelt, részint 

megműveletlen - telket és malmokat a Fischach folyón.1674 (7, 4) Adományozott 

ugyanezen herceg ugyanazon Salzburggau körzetben azon a helyen, amit Thalgaunak 

neveznek, ahol csupán egyetlen templom van, réteket és erdőt és a halászatai jog) felét 

abból a tóból, amit Mondseének hívnak.1675 (7, 5) Adományt tett ugyanezen herceg a fent 

megnevezett körzetben azon a helyen, amit Kuchlnek neveznek, a Salzach folyónál, ahol 

csak rétek és erdő van.1676 (7, 6) Adományozott ezen herceg ezen körzetben azon a helyen, 

amit Reichenhallnak hívnak, a só forralásához kilenc tűzhelyet, három használatban levőt 

1669 E templomok lokalizálásához vö. Bachmann 1973. 242. skk. 
1670 Petzgersdorf (?) vagy „Kirchdorf" (?). 
1671 Vö. B reves Notitiae 4,1. 
1672 Vö. Breves Notitiae 4, 2. 
1673 A lacuna miatt a szöveg nem rekonstruálható. 
1674 Vö. Breves Notitiae 4, 5. 
1675 Vö. Breves Notitiae 4,4. 
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és hat használaton kívülit; és elrendelte, hogy minden ember, aki Reichenhallban lakik, 

adót fizessen, amit barbár nyelven adalporónak neveznek, miként azok is, akik Nonnban és 

Gmainban laknak, akként azok is, akik magában Reichenhallban laknak, május hónap 

közepétől Szent Márton ünnepéig adjanak le minden hét péntekén egy véka sót, négy 

lakost kivéve.1677 (7, 7) És ugyanezen herceg adományozott Salzburggau körzetben a 

Salzach folyó mellett egy falut, amit Tittmoningnak hívnak, és ott hatvan - részint 

megművelt, részint megműveletlen - telket, részint katonákkal és adóköteles 

félszabadokkal minden hozzá tartozó és körötte fekvő területtel és minden vidékkel, ami 

ugyanezen faluhoz tartozik, és a malmokkal, amelyek e helyen találhatók.1678 (7, 8) 

Hasonlóképpen adományozott ugyanezen herceg a fent említett körzetben száztizenhat 

adóköteles rómait részint megművelt, részint megműveletlen (telkekkel) különböző 

helyeken,1679 és a vadászat(7 jog)oi azon erdőben, ami a gaisbergi havasi legelőktől azon 

hidakig, amelyeket ma Lammestegennek hívnak, terül el,1680 és ugyanezen körzetben négy 

havasi legelőt, amelyeket így hívnak: Gilsche Alm és Gugilan-Alm, Alpiglalm és 
1 i(fi 1 1 iCfi*) 

Laogang, és az Abersee tó halászat^/ jog)énak harmadát. (7, 9) Hasonlóképpen 

adományozott a fent említett herceg Chiemgau körzetben egy falut, amit Wagingnak 

neveznek, negyven - részint megművelt, részint megműveletlen - telekkel, malmokkal és 

minden tartozékukkal.1683 (7, 10) És ugyanezen Chiemgau körzetben adományozott a már 

nevezett herceg egy Kammer nevű falut tizennégy - részint megművelt, részint 

megműveletlen - telekkel, részint szolgákkal, részint szabadokkal, vizekkel és 

vízfolyásokkal és malmokkal, minden birtokkal és ezek minden tartozékával.1684 (7, 11) 

Ezen felül adományozott ezen herceg ugyanezen körzetben a Traun folyó mellett 

rómaiakat és azok nyolcvan - részint megművelt, részint megműveletlen - adóköteles 

telkét mindazzal, ami ezen telkekhez hozzátartozik.1685 (7, 12) Attergau körzetben is 

adományozott a fent nevezett herceg rómaiakat és azok három adóköteles telkét.1686 (7, 13) 

Ezenkívül pedig adományozott ezen herceg Traungau körzetben húsz adókötelest azok 

1676 Vö. Breves Notitiae 4,4. 
1677 Vö. Breves Notitiae 4, 5-6. 
1678 Vö. Breves Notitiae 4, 8. 
1679 Vö. Breves Notitiae 4, 3. 
1680 Vö. Breves Notitiae 4, 10. 
1681 Az elnevezések meglehetősen bizonytalanok. (LoSek 1990b 93.) 
1682 Vö. Breves Notitiae 4,4. 
1683 Vö. Breves Notitiae 4, 7. 
1684 Vö. Breves Notitiae 4,7. . 
1685 Vö. Breves Notitiae 4, 7. 
1686 Vö. Breves Notitiae 4, 9. 
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telkén. (7, 14) Mattiggau körzetben pedig adományozott az imént nevezett herceg négy 

adókötelest ugyanennyi - részint megművelt, részint megműveletlen - telkével együtt, 

különböző helyeken.1688 

(8.) A Szent Miksa szerzetesi lak kapcsán pedig úgy történt, hogy kezdettől fogva 

építették. Elment két fivér arra helyre, amit Pongaunak neveznek, az egyikük neve 

Tonazanus, a másikuk neve Urso, vadászatra és hogy aranyat keressenek, és sok fényt 

láttak sok éjen át és sok más jelet, és eljöttek urunkhoz, Rupert püspökhöz és elmondták 

neki, hogy ők maguk mit láttak ott. És ő maga elment velük és ott ugyanazt látta.1689 (8, 2) 

Akkor pedig elment urunk, Rupert Theodo herceghez, és elmondta neki e csodajeleket, 

kérvén, hogy adjon neki engedélyt, hogy ott egy szerzetesi lakot építhessen, és így Theodo 

herceg megadta neki az engedélyt.1690 (8, 3) És eljött urunk, Rupert ismét ugyanoda 

embereivel és a fent nevezett fivérekkel, és elkezdett ott erdőt irtani és a helyet 

megtisztítani és egy kápolnát építeni.1691 Miután pedig a kápolna elkészült, ismét eljött 

Theodo herceghez és megkérte, hogy jöjjön el vele oda.1692 (8, 4) Amikor pedig eljöttek 

oda, urunk, Rupert felszentelte ezen kápolnát, és Theodo herceg Szent Péter salzburgi 

kolostorának adományozta ugyanezen helyet és minden oldalon három mérföldet, és 

maguk az imént nevezett fivérek engedéllyel és Theodo herceg hozzájárulásával 

adományul adták ott minden vagyonukat, amijük csak volt,1693 és utódaikat tanulni és a 

tonzúrát felvenni a salzburgi kolostornak ajánlották, az egyikük neve Vurmhari, a másikuk 

neve Cissimo;1694 és urunk, Rupert elküldte oda szerzeteseit, hogy az isteni szolgálatot 

teljesítsék és ezen szerzetesi lakot megépítsék.1695 (8 , 5) Amikor pedig Vurmhari és 

Cissimo a betűket megtanulták, elkezdték kérni Rupert urat, hogy azon birtok felét, amit 

szüleik ott adományoztak, nekik haszonélvezetre halálukig átengedje, és urunk, Rupert így 

is tett, ám megparancsolta, hogy a másik fele a salzburgi Szent Péternek1696 szolgáljon.1697 

(8, 6) Ezek pedig megszerezték azon másik felet utódaik számára azok haláláig, és ettől 

fogva ez a salzburgi kolostor javadalmában volt Odilo herceg koráig. Akkor pedig Urso, 

1687 Vö. Breves Notitiae 4,9. 
1688 V ö B r e v e s N 0 t i t i a e 4 t 9 . 

1689 Vö. Breves Notitiae 3, 1-5. Ehhez bővebben lásd Koller 1977. 10. 
1690 Vö. Breves Notitiae 3, 6. 
1691 Vö. Breves Notitiae 3, 7-8. 
1692 Notitia Arnonis 8, 3. Facto autem oratorio venit iterum ad Theodonem (!) ducem et rogavit eum secum 
ibidem venire. Vö. Breves Notitiae 3, 9. Facta autem ibi ecclesia sanctus Rudbertus conlocavit ibidem 
Theodbertum (!) ducem et nuntiavit ei ipsam causam per ordinem ... 
1693 Vö. Breves Notitiae 3,9-10. 
1694 Vö. Breves Notitiae 3, 11. 
1693 Vö. Breves Notitiae 3,10. 
1696 A de iure Szent Péternek tett adományokat természetesen a kolostornak szánták. 
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Odilo káplánja kérte, hogy adja neki ezen birtokot mindenestül beneficiumként, és Odilo 

így is tett, és erőszakkal elvette azt a salzburgi kolostortól.1698 (8, 7) Elkezdte pedig Virgil 

apát ezen dolgot Odilótól követelni, és Odilo ki akarta azt cserélni azzal, amije Laufenben 

volt, és ebbe Virgil semmiképpen sem egyezett bele, és így Odilo kitartott amellett, hogy 

jogtalanul megtartsa azt, amit a salzburgi kolostortól vett el.1699 (8, 8) Ezen feljegyzést 

pedig én, Arn, legkegyesebb urunk és királyunk, Károly hozzájárulásával és engedélyével 

ugyanabban az évben, amikor ő a bajor területet saját hatalma alá vette, nagyon öreg és 

megbízható férfiaktól a leggondosabban megtudakoltam, szerzetesektől és laikusoktól, és 

az (utókor) emlékezetének megírattam. Ezek a szerzetesek nevei: Vitális, Amandinus 

pap, Latinus pap, Cuffulus, Zissimo, Dignolus, Benedictus diakónus, Sindo diakónus, Euo 

pap, Baldo pap, Lezzo, Kaerheri, Reginperth pap, Mateminus, Arnhelm, Tazzo, Emico, 

Germanus. Ezek a laikusok nevei, akik eskütétellel tanúsították, hogy elődeiktől ezt így 

hallották, amit fentebb írva van: Immino gróf, Eimo gróf, Kerrad bíró, Sigipald bíró, 

Eparo, Iubianus, Eigiolf, Helmuin, Ambrao, Amalger, Liuphram, Iuvian, Ato, Kislolf.1700 

És én, Benedictus diakónus diktáltam, és írattam meg ezen feljegyzést.1701 

1697 Vö. Breves Notitiae 3, 12. 
1698 Vö. Breves Notitiae 8,1-6. 
1699 Vö. Breves Notitiae 3, 13-14; 8, 6-11. 
1700 A kora középkori oklevelek tanúlistáihoz lásd Fichtenau 1979. 301. skk. 
1701 Vö. Breves Notitiae 8,12-15. 
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Rövid feljegyzések1702 

(Előszó) Az Úr nevében. Itt rövid feljegyzések foglaltatnak össze az egyház avagy 

a püspöki székhely létrehozásáról azon a helyen, amelyet Iuvavónak mondanak, amit 

köznyelven Salzburgnak mondanak, a Iuarus folyó mellett,1703 avagy az adományokról, 

amelyeket ugyanott istenfélő, keresztény emberek adtak lelki üdvükért Istennek és Szent 

Péternek és Isten szolgáinak, akik ugyanazon a helyen Krisztusnak híven szolgálnak az ő 

javukra. 

(1.) Először pedig Theodo, a bajorok hercege, mivel a mindenható Isten kegyelme 

sarkallta, és a Szent Rupert püspök1704 hirdette az igét, a pogányságról a kereszténységre 

tért, és ugyanezen püspök keresztelte meg bajor előkelőivel együtt. (1,2) Továbbá Theodo 

herceg felhatalmazást adott neki, hogy bejáija Bajorország területét, és kiválasszon 

magának egy helyet püspöki székhelyül és templomok építésére, s hogy magukat az 

embereket Isten szolgálatára nevelje Isten segítségével és az ő támogatásával. (1, 3) A fent 

említett Szent Rupert tehát sok helyet bejárva végül eljutott Salzburggau körzetbe a 

Wallersee nevű tó mellé, ahol a Fischach eredt ugyanezen tóból; ott letelepedett és épített 

egy templomot, amit Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére szentelt fel. (1, 4) Ezt 

követően a boldog emlékezetű Theodo herceg e templomnak adományozta ugyanezen 

helyet a körülötte fekvő vidékkel, vizekkel és vízfolyásokkal, erdőkkel, rétekkel, 

1702 A fordítás alapjául LoSek szövegkiadása (1990. 102-140.) szolgált; a földrajzi nevek azonosítása és 
modem megfelelőjük visszaadása során szintén LoSek interpretációját követtük. 
1703 A Breves Notitiae e szöveghelyén a két név mintegy egymást magyarázza, ugyanis egy, a Iuarus folyó 
mellett fekvő, Iuvavo nevü helyről szól, amit közönségesen (népnyelven) Salzburgnak hívnak. A Notitia 
Arnonis bevezetője Salzburg városáról beszél, amely a iuvavumiak körzetében, az Igonta folyó mellett van, 
amit más néven Salzachnak neveznek; e megfogalmazás tehát nem csupán a város, hanem a folyó esetében él 
a két név egymást magyarázó lehetőségével. A Notitia Arnonis in pago Iobaocensium megfogalmazása -
amely párhuzamba állítható a Breves Notitiae egyetlen alkalommal használt in pagum Iuvavensem 
fordulatával - fokozott figyelmet érdemel, mivel a későbbiekben mindkét feljegyzés germán nevén, a 
Salzburggau különféle alakjaival és compositumaival élve emlegeti. Ennek kapcsán kell említést tenni Willi 
Mayerthaler azon etimológiai okfejtéséről, miszerint a pago Iuvavensis jelzős szerkezetbe a Iuvavensis 
adiectivum helyébe a kétségkívül ősibb, a Salzach kelta-latin folyónevét, az Iu(v)arnst behelyettesítve a 
*Pagoivaro, vagyis Salzburggau, illetve Salzachgau szó képezhette a bajorok népnevének etimonját. 
(Mayerthaler 1984. 7. skk.) 
1704 Az elbeszélés kezdetén (több kézirat iniciáléval jelzi) egy mondatban jelennek meg az adott (I. A a) rész 
főszereplői, Theodo és Rupert. A következő mondatokban is alanyként, cselekvőként kerülnek említésre, 
majd lezárásként (Breves Notitiae 2, 11.) ismét egyazon mondatban nevezi meg őket, és foglalja össze 
ténykedésüket a forrás. 
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legelőkkel és malmokkal és halastavakkal, a majort s a házat a többi épületekkel, telkes 

szolgákat négy telken és más telkes adófizetőket tíz telken.1705 

(2.) Nem sok idő után e püspök meglátván, hogy ezen hely nem alkalmas püspöki 

székhelyül, elkezdett egy, e feladatra alkalmasabb helyet keresni. Magának a hercegnek az 

egyetértésével és akaratával eljutott a Iuarus folyóhoz, amit más névvel Salzachnak 

neveznek, egy Iuvavo nevű helyre. (2, 2) Ott sok régi és leomlott építményt találván 

elkezdte ezen helyet megtisztítani, és templomot építeni és más épületeket emelni, amelyek 

a püspöki méltósághoz tartoznak. (2, 3) Nem sokkal ezután eljött oda a már említett 

Theodo herceg, és urunknak, Szent Rupert püspöknek adta ezen helyet püspöki székhelyül 

az ott fekvő, vele határos helyekkel, és a felső várat a hegyekkel azon folyó mindkét 

oldalán, és ezek déli részén, a mező közepén álló bükkfáig, amit köznyelven 

haganpuchának neveznek, a vizekkel, amelyek arrafelé folynak, és lelkének örök üdvéért 

megerősítette e helyet a püspökség méltóságára és székhelyéül minden körülötte fekvő 

(területtel) együtt mindörökre.1706 (2, 4) Adományozott továbbá abban a faluban, amit 

Maxglannak neveznek, telkes adófizetőket tizennégy telken. Később pedig urunk, Szent 

Rupert püspök saját vagyonából aranyban és ezüstben ezer solidust adott Theodo 

hercegnek, és megvette tőle azon falut, amit Pidingnek neveznek,1707 az ott telekkel bíró 

szolgákkal harminc telkükön, egy majort és házat minden egyéb épülettel és az ahhoz 

tartozó földbirtokkal, rétekkel, legelőkkel, erdőkkel és hegyekkel, malmokkal és 

vízfolyásokkal, és minden odatartozó, határos területtel, és a herceg és a nép előtt1708 is 

megerősítette, hogy (mindez) mindörökre ezen (püspöki) székhez tartozik.1709 (2, 5) S 

hasonlóképpen ugyanezen püspöki széknek adományozott ugyanezen Theodo herceg azon 

a helyen, amit Reichenhallnak neveznek, húsz (sófőző) tűzhelyet serpenyőkkel és 

szolgálattevőkkel és azon kút egyharmad részét, ahonnan a sót nyerik, és azon adó 

egytizedét, amit ott hercegi adóként beszednek, és a sóból járó egytizedet.1710 (2, 6) 

Ugyanezen püspöki széknek adott továbbá Theodo herceg a rómaiak közül nyolcvan 

adófizető embert telkükkel különféle helyeken.1711 (2, 7) Kuchlben ugyanezen herceg 

1705 Vö. Notitia Arnonis 2, 3. 
1706 Vö. Notitia Arnonis 1,1. 
1707 Az egyetlen adásvételt, amelyre a Gesta Hrodberti is kitér, Piding megvásárlását (Gesta Hrodberti 8.) a 
Breves Notitiaében is megtalálhatjuk. 
1708 Az ad ipsam sedem deservire vulgariter ac publice confirmavit szövegrészt Fritz LoSek (1990. 105.) 
Heinrich Fichtenaura és Herbert Hauptra hivatkozva a bestätigte, daß es... zu ebendiesem Bischofssitz gehöre 
vor dem Herzog und dem Volk fordítással adja vissza. 
1709 Vö. Notitia Arnonis 1,2. 
1710 Vö. Notitia Arnonis 1, 3. 
1711 Vö. Notitia Arnonis 1,4. 
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ugyanezen (püspöki) széknek adott három telket és egy nagy erdőt az odatartozó rétekkel 

és legelőkkel, és két hegyi legelőt, amelyeknek Gauzo és Luduso a neve, 

marhalegeltetésre.1712 (2, 8) Az Attergaunak nevezett körzetben öt, a Vöckla mellett 

telekkel bíró, adóköteles rómait adott, egy házat és majort a földbirtokkal együtt és minden 

más dologgal, ami odatartozik.1713 (2, 9) És adott ugyanezen Theodo herceg a már 

megnevezett (püspöki) széknek a Traungau körzetben azon a helyen, amit 

Bachmanningnak neveznek, egy majort és házat egyéb tartozékaival, földekkel, erdőkkel, 

rétekkel és vizekkel és tíz - részint szolgai, részint szabad - telkes gazdát telkükkel 

együtt.1714 (2, 10) A Donaugau körzetben pedig maga a folyam mellett azon a helyen, amit 

Kruckenbergnek neveznek, két szőlőskertet vincelléreikkel együtt.1715 (2, 11) Tehát 

mindazt, amit fent leírtunk, ugyanazon Theodo herceg adta könyörületességében 

ugyanazon a helyen Szent Rupert püspöknek, és mindörökké azon püspöki székhez 

tartozóként megerősítette. 

(3.) Eközben pedig történt, hogy két férfi ment felfelé a Salzach mentén a vadonba 

vadászni és aranyat keresni, egyikük Szent Rupert püspök Tonazan nevű szolgája volt, a 

másikukat pedig, magának a hercegnek a szolgáját Ledinek hívták.1716 Eljutván egy helyre, 

amit most Pongaunak hívnak, ott maradtak és dolgoztak néhány napot, és három éjjel 

ugyanúgy, mintegy két fényt láttak égni, és orrukkal erős, csodásan édes illatot éreztek 

szétáradni. Ezen igen csodálkozván elmentek, s ezt hírül vitték urunknak, Rupert 

püspöknek. (3, 2) Ő, miután ezt meghallotta, hamarosan ugyanezekkel az emberekkel 

elküldte egy Deoning nevű papját; adott neki egy kis fakeresztet, amit ő maga szentelt 

meg, s megparancsolta nekik, hogy gondosan vizsgálják meg ezt az ügyet, hogy úgy igaz-

e, ahogy ezen fent nevezett emberek mondották. (3, 3) Ezek ugyanúgy elmentek oda, és 

ugyanezen pap még azon éjjel látta a fényeket égni, és csodálatos édességű, erős illatot 

érzett szétáradni, és ezt ott három éjjel ugyanúgy találta. (3, 4) Akkor pedig Szent Rupert 

megbízásának megfelelően megáldotta ott magát a keresztet, és egy kis építményt emelt 

felette. (3, 5) Elmenvén pedig Szent Ruperthez elbeszélte neki, hogy úgy igaz, ahogy neki 

korábban elmondották.1717 (3, 6) Szent Rupert pedig akkor elküldte ugyanezen Deoning 

1712 Vö. Notitia Arnonis 1, 6. 
1713 Vö. Notitia Arnonis 1, 5. 
1714 Vö. Notitia Arnonis 1, 7. 
1715 Vö. Notitia Arnonis 1, 8; 5, 1. 
1716 Mielőtt a szöveg ismét a cella Maximiliani kapcsán tevékenykedőkhöz, Theodóhoz és Ruperthez 
visszatérne (Breves Notitiae 3, 2. 6. 7.), megemlíti a történések két alanyát, a püspök és a herceg két 
szolgáját. Az interea vero kezdéssel - itt az I. A b-rész bevezetése, amit több kéziratban iniciálé és glossa 
marginalis jelez - a későbbiekben még találkozhatni (Breves Notitiae 3,8. interea vero\ 8,5. postea vero). 
1717 Vö. Notitia Arnonis 8,1. 
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papot Theodo herceghez, hogy mindezt annak rendje szerint elmondja neki, és megkérje 

magát a herceget, hogy Szent Rupertnek adjon engedélyt, hogy ott templomot és Isten 

szolgáinak lakhelyet építsen, s így Theodo herceg megadta neki az engedélyt.1718 (3, 7) 

Eljött oda urunk, Rupert püspök, és elkezdte ott embereivel az erdőt kiirtani, és magát a 

helyet megtisztítani, és egy kis templomot és egyéb lakhelyeket építeni.1719 (3, 8) Eközben 

azonban Theodo herceg megbetegedett, és átadta fiának, Theodbert hercegnek Bajorország 

hercegségét és Rupert püspök és tanítványainak ügyét,1720 hogy azt híven támogassa, s neki 

a kereszténységben szívesen engedelmeskedjék, és őt minden, Istenért (végzett) 

munkájában gondosan támogassa, s őt azon a helyen - saját érdemeit gazdagítandó - híven 

mindenben segítse.1721 (3, 9) Miután pedig ott elkészült a templom, Szent Rupert elhívta 

oda Theodbert herceget, és elbeszélte neki az ügyet annak rendje szerint, és így megkapván 

tőle az engedélyt magát a templomot Szent Miksa tiszteletére szentelte fel, és magát a 

helyet Pongaunak nevezte el.1722 (3, 10) Akkor pedig Theodbert herceg adott ugyanott saját 

erdejéből három mérföldnyit körben minden irányban. Miután ez megtörtént, átadott 

ugyanott minden birtokot, amije Ledinek és fivérének, Ursónak Oberalm faluban volt, és 

urunk, Rupert püspök elküldte oda szerzeteseit és más klerikusokat, hogy ott Istennek 

teljesítsenek szolgálatot szakadatlanul éjjel és nappal Isten dicséretére és dicsőségére.1723 

(3, 11) Ledi és fivére, Urso is urunknak, Rupert püspöknek (és) Salzburg (püspöki) 

székhelyének ajánlották Wernhar és Dulcissimus nevű utódaikat, hogy az írást és Isten 

szolgálatát megtanulják.1724 (3, 12) Ezek, miután felnevelték és kitaníttatták őket, elkezdték 

magát Rupert urat gonosz szándékkal, amit ő nem észlelt, kérlelni, hogy azon vagyon felét, 

amely elődeiké volt Oberalm faluban, s amit Theodbert herceg a pongaui Szent Miksa 

szerzetesi laknak átadott, adja nekik beneficiumként. És urunk, Rupert püspök így tett azt 

remélve, hogy székéhez hűségesek akarnak maradni.1725 (3, 13) Ezek pedig, miután e 

felerészt beneficiumként megkapták, és hosszú időn át birtokolták, elkezdték újra ezen 

szék vezetőitől saját utódaik számára megnyerni. (3, 14) Amikor ez történt, hosszú időn át 

1718 Vö. Notitia Arnonis 8, 2. 
1719 A Breves Notitiae a cella Maximiliani alapításáról szóló passzusának - a Libellus Virgilii egy részének 
(Breves Notitiae 3, 7-8.) - előképe nagy valószínűséggel a Gesta Hrodberti vonatkozó paragrafusa (Gesta 
Hrodberti 7-8.) lehetett. (LoSek 1990b 29.) 
1720 A szöveg nem jelzi új rész kezdetét, s ennek megfelelően az iniciálé is hiányzik - noha Theodbert herceg 
új szereplőként lép a színre - , hiszen a Libellus Virgilii (1/1= Breves Notitiae 3, 1-7; 1/2 = Breves Notitiae 3, 
8-16.) folytatódik az elbeszélésben. 
1721 Vö. Notitia Arnonis 8, 3. 
1722 Vö. Notitia Arnonis 8, 3. 
1723 Vö. Notitia Arnonis 8,4. 
1724 Vö. Notitia Arnonis 8,4. 
1725 Vö. Notitia Arnonis 8, 5. 
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beneficiumként birtokolták e széktől, noha ott alattomos szándékkal szolgáltak.1726 (3, 15) 

Eközben történt, hogy azon testvéreket, akiket a salzburgi szék Pongauba rendelt, a 

szomszédos szlávok onnan elűzték, és így hosszú időn át maradt ezen szerzetesi lak 

lerombolva a fenyegető szlávok, e kegyetlen pogányok miatt. (3, 16) Mivel tehát igen 

nehéz mindazt egyformán feljegyezni, amit urunk, Rupert püspök a kereszténység e korai 

idejében ezen vidéken véghezvitt, mégis szükségesnek véltük a fontosabbakat nem 

elhallgatni. 

(4.) Ugyanezen szent főpap pedig elkezdett urunk, Theodbert herceg 

hozzájárulásával és akaratával a gyakran említett salzburgi város felső várában templomot 

és kolostort építeni a szent szüzeknek lakhelyül, Isten és Szűz Mária, az Úr anyja 

szolgálatára.1727 És miután a templom elkészült, az Úrnak szentelte ugyanazon Szűz Mária, 

Istenszülő tiszteletére, és ott urunk, Theodbert herceg engedélyével és akaratával 

elhelyezte Krisztus szolgálóját, Istennek szentelt, Erintrudis nevű rokonát más, Istennek 

ajánlott nőkkel Isten és a Szent és örökkön Szűz Mária, Krisztus szülőanyja szolgálatára. 

(4, 2) És maga a herceg jámbor szándéktól vezérelve a mindenható Isten akarata szerint 

Isten szolgálóinak ellátására, s apjának és saját magának lelki üdvére adományozta azon 

falut, amit Ainringnak hívnak, az ott telekkel bíró szolgákkal és harminc más, 

fegyverforgató emberrel és mindennel, amivel azok a Saalach folyó mellett bírtak, hogy 

Isten szüzeinek kolostoráé legyen.1728 (4, 3) És ugyanott adományozott maga Theodbert 

herceg a Salzach mellett adófizető férfiakkal egy falut, amit Glasnak hívnak, és egy 

másikat, Morzgot. És adományozott ugyanazon a helyen adófizető rómaiakat és különböző 

helyeken száztizenhat telepest.1729 (4, 4) Adományozott Thalgauban is egy templomot és 

réteket és erdőket, és a halászatai' jog) egyharmadát a Mondseében és hasonlóképpen az 

Aberseében a halászatai' jog) egyharmadát.1730 Kuchlben hat telepest és réteket és erdőket 

és négy hegyi legelőt.1731 (4, 5) Adományozott pedig ugyanazon Theodbert herceg az 

apácakolostornak Fischachban hat telket és malmot és réteket és erdőt; és átadott ugyanott 

Reichenhallban kilenc (sófőző) tűzhelyet az odatartozó szolgákkal együtt.1732 (4, 6) És 

odaadott továbbá ott ugyanazon kolostornak mindenkit, aki Reichenhallban lakik és 

1726 Vö. Notitia Arnonis 8, 6. 
1727 Az új, I. B b-rész kezdetét a kéziratok nagy része iniciáléval jelzi. Ismét az első mondatban megjelenik a 
két főszereplő, Rupert és Theodbert; a forrás Nonnberg történetét a kronológiai szerkezeten belül helyezi el, 
ami a Notitia Arnonisban kiemelt helyet kap. 
1728 Vö. Notitia Arnonis 7, 2. 
1729 Vö. Notitia Arnonis 7, 8. 
1730 Vö. Notitia Arnonis 7,4. 8. 
1731 Vö. Notitia Arnonis 7, 5. 8. 
1732 Vö. Notitia Arnonis 7, 3. 
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Gmainban és Nonnban, hogy adót fizessenek, hogy közülük mindenki május hónap 

kezdetétől egészen Szent Márton ünnepéig, minden héten pénteken egy véka sót adjon, 

kivéve négy telkes gazdát.1733 (4, 7) Adományozott továbbá ott egy falut, amit Wagingnak 

neveznek, negyven telekkel és mindazt, ami e faluhoz tartozik, és ugyanabban a körzetben 

egy másik falut, amit (zu) Kammemek neveznek, tizennégy telkes gazdával és minden 

tartozékokkal.1734 A Traun folyó mellett is, ugyanabban a Traunwalchen körzetben adott 

nyolcvan adófizetőt, akiket rómaiaknak neveznek.1735 (4, 8) És ugyanott adott 

Tittmoningban, a Salzach folyó mellett egy házat és majort minden tartozékával és hatvan 

telket, s (azokon) szolgákat és adófizetőket és fegyverforgató embereket. (4, 9) Ugyanis 

Attergauban is adott négy adófizetőt telkükkel együtt.1737 Adott Mattiggauban négy 

adófizetőt telkükkel együtt.1738 Traungau körzetben is adott tizenöt adófizetőt telkükkel 
1710 * 

együtt. (4, 10) Es adott ugyanezen Theodbert herceg ugyanezen apácakolostornak 

vadászatai jog)ot az erdőben és azon hegy havasi legelőjén, amit Gaisbergnek neveznek, 

egészen Lammerstegenig, és mindezt megerősítette ugyanott mindörökre.1740 

(5.) Ugyanis ugyanezen salzburgi püspöki széknek adományozta ugyanazon 

Theodbert herceg1741 az Itzling nevű falut húsz telkes gazdával és minden tartozékkal, ami 

e faluhoz tartozott a Salzach folyó mellett.1742 És adományozta a Thalgau (nevű) helyet, 

réteket és legelőket és erdőt.1743 (5, 2) Valamint adományozott Kuchlnél réteket és 

legelőket, s erdőt és havasi legelőket, s három telkes gazdát az egyéb, odatartozó 

vagyonnal.1744 (5, 3) S adományozott ugyanazon Salzburggau körzetben egy falut, amit 

Tittmoningnak hívnak, huszonnégy telekkel, és Tettelhamban egy templomot az odatartozó 

földbirtokkal, vizekkel és legelőkkel és malmokkal és erdővel.1745 (5, 4) Isengauban is 

adományozott ugyanazon széknek ugyanazon herceg egy falut, amit Erhartingnak hívnak, 

tizenöt telekkel az Isen folyó mellett és réteket és egyéb földbirtokot és erdőt mindazzal, 

1733 Vö. Notitia Arnonis 7, 6. 
1734 Vö. Notitia Arnonis 7, 10. 
1735 Vö. Notitia Arnonis 7,11. 
1736 Vö. Notitia Arnonis 7, 7. 
1737 Vö. Notitia Arnonis 7, 12. 
1738 Vö. Notitia Arnonis 7, 14. 
1739 Vö. Notitia Arnonis 7,13. 
1740 Vö. Notitia Arnonis 7, 8. 
1741 A Szent Péter-kolostorra vonatkozó új (I. B c) részt a kézirati hagyomány a szokásos módon (iniciálé, 
glossa marginalis) jelzi, és ismét a 
'742 Vö. Notitia Arnonis 2, 1. 
1743 Vö. Notitia Arnonis 2, 3. 
1744 Vö. Notitia Arnonis 2, 2. 
1745 Vö. Notitia Arnonis 2,4. 

kezdömondatban megjelenik a cselekvés alanya, Theodbert herceg. 
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ami odatartozik.1746 És adott egy helyet, amit (zu) Burg(kirchen)nek hívnak, és (zu) 

Teisinget a TüBling nevű falu mellett, és tizenhat telket minden tartozékával együtt.1747 (5, 

5) És adományozott ugyanezen széknek maga Theodbert herceg Sundergauban egy Obing 

nevű falut, házat és majort földbirtokkal és erdőt, húsz telkes gazdát, és mindezt ott 

mindörökre és törvény szerint is megerősítette.1748 

(6.) És ugyanezen szándékkal Hucbert herceg, Theodbert herceg fia és örököse is 

adományozott1749 Rottachgauban egy Safferstetten nevű falut kertekkel és földbirtokkal és 

erdővel és húsz telekkel minden tartozékukkal együtt a salzburgi püspöki széknek, lelke 

örök üdvéért.1750 (6, 2) És adott ugyanott egy faluban, amit Eugendorfhak hívnak, kilenc 

telket telepesekkel együtt, adóköteleseket és egy jó erdőt a Fischachnak nevezett folyó 

mellett.1751 

(7.) A vadászatsz' jog)xó\, aminek ezen székhez kell tartoznia. Keletről és délről a 

közút mentén, ami Thalgauba visz, majd tovább Elsenwangba, majd a tóhoz, amit 

Fuschlseének hívnak, majd tovább Dietelbachhoz, és onnan azon tó közepéig, amit 

Aberseének hívnak, majd tovább Zinkenbachhoz a tó ezen déli részétől minden erdő 

teljességgel e salzburgi székhez tartozzék. Továbbá azon folyótól, amit Salzachnak hívnak, 

s azon sziklától, ami Szent Márton templomával szemközt fekszik, ami a salzburgi várban 

található, senkinek se szabadjon e püspöki szék engedélye nélkül halászatai jog)ot 

gyakorolni, sem hódokat fogni, sem semmiféle vadászatot folytatni, kivéve egyetlen 

hercegi halásznak. (7, 2) Továbbá azon helytől, amit Schrambachnak hívnak, minden erdő 

Isten ezen szent egyházához tartozzék a fent nevezett folyó mindkét partján felfelé (addig), 

ahol a Schwarzbach ered, majd tovább addig a helyig, amit Burgnak hívnak, és hogy 

(mindez) ezen széké legyen, hatalommal bíró férfiak határozták meg.1752 (7, 3) 

Mandelhelm, egy nemesember egyéb vagyonával Isten ezen egyházának (adományozta) 

vadászat^' jog)inak részét azon folyó mellett, amit Almbachnak hívnak; s ez legyen közös 

1746 Vö. Notitia Arnonis 2, 5. 
1747 Vö. Notitia Arnonis 2,6. 
1748 Vö. Notitia Arnonis 2, 7. 
1749 A Hucbert hercegről szóló - igen rövid - rész kezdetét (I. C) a kéziratok glossa marginalisszal jelzik, a 
szöveg rövidsége talán arra vezethető vissza, hogy nem említ az egyházi részről vele kapcsolatban álló 
püspököt. 
1750 Vö. Notitia Arnonis 3, 1. 
1751 Vö. Notitia Arnonis 3,2. 
1752 7, 1-2. - A szerkezeti felosztásban I. C b-ként jelzett, a vadászati jogról és az erdőhasználatról szóló 
betoldás. 
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örököseivel.1753 (7, 4) A fent nevezett Hucbert herceg Mattinggau körzetben adott négy 

adófizető telkes gazdát az Utting nevű helyen.1754 (7, 5) Ezen időkben volt Odilo herceg, 

akit ellenségei elűztek Bajorországból, Pippin királlyal sok napot a frank területen.1755 (7, 

6) Miután onnan visszatért és átvette hercegségét, a salzburgi széknek adományozott egy 

falut, amit Mettenheimnak hívnak, és húsz telkes szolgát földbirtokkal és erdővel és 

malmokkal és minden tartozékával.1756 (7, 7) Az ugyanezen helyhez kapcsolódó vadonban 

adott egy helyet, amit Elsenwangnak neveznek, és a Fuschlseét és az Aberseét és e 

helyeken a vadászatai) és a halászatai y'ogjot.1757 

(8.) Odilo herceg külországi tartózkodása idején volt vele egy bizonyos pap, Ursus 

nevű káplánja, aki a fent nevezett emberek Albina nemzetségéből volt való,1758 akiket 

Theodbert herceg Istennek és Szent Miksának adományozott Pongauban, amikor urunk, 

Rupert püspök ott a templomot felszentelte.1759 (8, 2) És mivel a szlávok, e felette 

kegyetlen pogányok miatt ugyanezen szerzetesi lak sokszor leromboltatott, ugyanezen 

Ursus pap elment Odilo herceghez és megkérte, hogy adja neki beneficiumként azt, amit 

Theodbert herceg, amint fent elmondtuk, Szent Miksának és urunknak, Rupert püspöknek 

adott székhelyül. (8, 3) És Odilo herceg nem tudta, hogy urunk, Rupert hogyan kezdte 

először ugyanezen helyet Pongauban felépíteni, és ott templomot emelt és szentelt Theodo 

és fia, Theodbert hercegek hozzájárulásával. Ám azt sem tudta, hogy Theodbert herceg 

ezen embereket ugyanott átadta, és ezen szerzetesi lakot minden adományával együtt 

megerősítette Szent Rupert püspök számára püspöki székhelyének, Salzburgnak. (8, 4) És 

Odilo herceg, amint itt fent elmondtuk, Ursus papjának adta ezt Oberalmban és magát a 

szerzetesi lakot beneficiumként. (8, 5) Miután pedig az idegenből származó Virgil Odilo 

hercegtől megkapván átvette e salzburgi szék vezetését és a püspökséget, megtudván e fent 

elmondott ügyet, elment Odilo herceghez és elmondta neki az egész ügyet kezdetétől fogva 

annak rendje szerint, és megkérte, hogy jogszerű ítélettel adja azt vissza Szent Péter 

számára ezen széknek. (8, 6) Ám Odilo nem akarta ezen Ursus papját megszomorítani, sem 

1753 Mandelhelm az első vir nobilis, akinek adományát a hercegi adományok után a Breves Notiíiae a 
kronológiai részben (I. C c) feltünteti; ugyanő még egy helyen (14, 6.) - ott már fivérével együtt -
megjelenik majd a szövegben. 
1754 Vö. Notitia Arnonis 3, 2. 
1755 Az újabb rész (I. D) kezdetén megjelenik az elbeszélés új szereplőjeként színpadra lépő Odilo herceg, ám 
ugyanakkor érintöleg említést tesz a forrás a későbbiekben megnövekedett jelentőségű domnus Pippinus 
rexről is. 
1756 Vö. Notitia Arnonis 4, 1. 
1757 Vö. Notitia Arnonis 4, 2. 
1758 Vö. Koller 1995. 293. skk. 
1759 A Libellus Virgilii II. kapcsolása a korábbi (3, 1. skk.; 3, 8. skk.) szöveghelyekhez már-már művészien, 
nevezetesen Theodbertus dux és Rudbertus episcopus említésével jön létre. 
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pedig elvenni tőle azon beneficiumot; akkor azonban Virgil püspök elkezdte onnan a felét 

követelni Szent Rupert Tonazanus nevű szolgája miatt, aki azt először Latinus (nevű) 

szomszédjával találta.1760 (8, 7) Ezt pedig Odilo herceg nem akarta visszaadni, hanem el 

akarta cserélni Virgil püspökkel arra, amije Laufenben volt. (8, 8) Ám Virgil ezt 

mindenestül visszautasította, és azt mondta a papnak: „Mennél többet dolgozol te ott, és 

mennél többet adsz oda a tiédből, annál többje lesz Szent Péternek és Szent Rupertnek; ha 

ugyanis te ezt tőlük jogtalanul elveszed, amint most tetted, romlásodra, nem pedig javadra 

fognak eljönni azon napok, amikor ez jó és istenhivő emberek akarata és hatalma által oda 

visszaadatik." (8, 9) Azon felet azonban, amit a püspök követelt, Odilo herceg nem tudta 

tőle megtagadni. Később Virgil püspök megparancsolta, hogy ott neki templomot1761 

építsenek, és mindannak a felét, amit azon templom kapott, minden lehetséges alkalommal 

Szent Rupert számára követelte, és utasította papjait, hogy folyamatosan ott lakjanak, akik 

erre ügyeltek, és ebből felette gyakran nagy viszály adódott. (8, 10) Ugyanezen Ursus pap 

pedig Odilo herceg segítségével ott egy másik templomot épített, amivel Szent Pétertől s a 

salzburgi fennhatóságtól akarta e felet elvonni, és egy hatáskör nélküli, Liuti nevű 

püspököt hívott oda, aki a viszály e templomát felszentelte. (8, 11) Ezt megtudván Virgil 

püspök e templomot kiközösítette, és Discordiának (Viszálynak) nevezte, és minden 

papnak megtiltotta, hogy ott misét vagy más istentiszteletet tartson. És így kiközösítés alatt 

maradt, amíg Virgil püspök élt.1762 (8, 12) Mindezt Virgil püspök igen öreg és szavahihető 

férfiaktól gondosan megtudakoltatta, és írásban az utókor emlékezetére 

hagyományozta.1763 (8, 13) Azonban ezek közül néhányan, akik ezeket neki elmondták, 

Szent Rupert püspök tanítványai voltak, és tanítványainak növendékei, köztük volt 

Isinhard nemesember és az öreg, szent Chuniald pap növendéke és Matemus; Dignolus is, 

a szent Gisilar tanítványa és növendéke, és Vitális, Centio és Maurentius, Szent Rupert és 

Iohannes szerzetesei; (8, 14) és mások is, akik ezt az öregektől hallották, mindezt úgy 

mesélték el, ahogy hallották, köztük Dulcissimus pap, fivére, Othmar pap, Madelhoch pap, 

Madelgozzus, Theodo herceg kancellárjának a fia, Koffolus pap, Amandus pap, fivére, 

Latinus pap, Ebo pap, Paldo pap, Reinbert pap, Heimo pap, továbbá Vitális pap, Salemon 

pap [tizenkét (pap)]\ Benedictus diakónus, Sidonius diakónus, Iohannes szubdiakónus, 

1760 Vö. Notitia Arnonis 8, 6. 
1761 Az ibi suam domum edificare szerkezetet LoSek (1990. 115.) a dort fúr ihn ein Gotteshaus zu errichten 
fordítással adja vissza; a magyar fordításban is a templom szerepel a ház helyett, mivel a következő mondat 
újabb, Ursus és Odilo által iniciált templomépíttetése csak ezáltal válik érthetővé. 
"62 Vö. Notitia Arnonis 8, 7. 
1763 A tanúk jegyzékének kiemelkedő fontosságát a kéziratokban iniciálé és glossa marginalis (De lite Virgilii 
et cuiusdam Ursipresbiteri...) jelzi. 
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Wolfhard szubdiakónus, Arnhalm szerzetes, Germanus szerzetes, Tazzo szerzetes, Emicho 

szerzetes és ezen laikusok: (8, 15) Ugo gróf, Immin gróf, Heimo gróf, Gerhard bíró, 

Sigibald bíró, Anno, Eber, Rudhoh, Salaho, Iohannes, Egilolf, egy másik Iohannes, Sturm, 

Helmo, Embrich, Wich, Amalger, Iubian, Iovinianus, Liupram, Atto, Kislolf, Rudker, 

Wolfker, egy másik Rudhoh, egy másik Anno. Ezek mind nemes és szavahihető férfiak 

voltak.1764 

(9.) Ezek, amiket Odilo herceg Szent Miksának adott.1765 A fent említett Odilo 

herceg is elkezdett isteni szeretettől sarkallva templomokat építeni és gyarapítani, és Isten 

szolgáit megbecsülni, és a Szent Miksa szerzetesi lakot, amit Szent Rupert püspök először 

Theodo herceg engedélyével emelt, és amit ugyanezen herceg a salzburgi széknek 

adományozott, elkezdte Odilo herceg megbecsülni és Isten iránti szeretetből gyarapítani; 

ugyanott pedig klerikusokat és Isten szolgáit gyűjtette össze lelkének üdvéért. (9, 2) 

Adományozott pedig ugyanott Isten szolgálatára egy falut, amit Stammhamnak neveznek, 

az Inn folyónál Isengauban, Istennek és Szent Miksának, és Pongauban harminc telkes 

gazdát erdővel és a vadászat (jogával) és minden tartozékával. (9, 3) És ugyanazon 

stammhami templom felszereléséhez hozzáadta Waldmann szolgát feleségével és 

gyermekeikkel és minden birtokukkal, Othpaldot is ugyanúgy mindennel, amije volt, és 

Bondanát, egy asszonyt hat gyermekkel. (9, 4) Egyes majorokban még egy bizonyos részt 

csatolt Szent Miksa fent nevezett adományához: Chiemgauban Irmhar szolgát telkével és 

más birtokával együtt; Ostermiethingben egy szolgát, Salzburgban egyet, Mattiggauban 

egyet, Attergauban egyet, Alkovenben egyet. Adományozott Kuchlben is egy házat, annak 

kertjével és földbirtokkal és kilenc telkes gazdát telkükkel és más tartozékaikkal; Adnetben 

pedig egy templomot majorral és húsz telkes gazdát tartozékaikkal. (9, 5) Adományozta a 

(zu) Laufen nevű falut is, házat és majort földbirtokával és tizenöt telkes gazdát malmokkal 

és egyéb tartozékaikkal. (9, 6) Reichenhallban pedig ugyanott Lantot adta fivéreivel és 

négy (sófőző) tűzhelyet serpenyőkkel és Vitálist minden birtokával együtt; az Eiching nevű 

faluban hat telket minden birtokukkal; Liefering faluban tíz telket telepeseikkel, egy házat 

és majort tartozékaival. (9, 7) Powangban két fivért adott, akiknek Ditnant és Wolfker a 

nevük, minden birtokukkal. (9, 8) Ugyanezen Odilo herceg ugyanezen Szent Miksa 

szerzetesi laknak adta pedig a Salzach folyónál fel- és lefelé, e folyó mindkét partján az 

erdőt vadászatra és az állatok legelőjéül, havasi legelőket és erdőt attól a helytől, amit 

1764 Vö. Notitia Arnonis 8, 8. 
1765 A Maximilianszellének tett adományokról szóló 9. és 10. fejezeteket (I. D c-d) a Hec sünt, que dedit 
Ottilo dux sancto Maximiliani glossa marginalis vezeti be. 
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Strubnak neveznek, és Burgig és azokig a havasi legelőkig, ahol a Schwarzbach ered, és 

így nyugatra és északra, keletre és délre Stegenwachtig. És ezt és minden fent mondottat 

saját érdeméül és lelkének örök üdvéért megerősítette Odilo herceg az Istent ott 

szolgálóknak mindörökre. 

(10.) Ugyanezen herceg idejében Gotschalch, egy nemesember Istennek és Szent 

Miksának adta minden tulajdonát, amije csak volt a „Kupulbach" nevű helyen, s amit 

javaikból más nemesemberek is gyarapítottak. (10, 2) Gerhalm, egy nemesember ugyanott 

tulajdonából Istennek és Szent Miksának a Hörsching nevű helyen adott két telket és egy 

szőlőskertet. Gunpolt nemesember ugyanott tulajdonából Echingben két telket adott; 

Adalunch nemesember ugyanott tulajdonából Pidingben öt telket. (10, 3) Tato nemesember 

tulajdonát, amije Mehringben volt, Istennek és Szent Miksának adta. (10, 4) Reinbert és 

Gerbert és Reinhalm ugyanott, a „Stile" nevű helyen adták ugyanezt és kilenc telkes gazdát 

„Kupulbach" mellett. (10, 5) Santulus nemesember ugyanott, ami tulajdona Walsban és 

Vigaunban volt, Istennek és Szent Miksának adta. Irmhart nemesember adta ugyanott 

tulajdonát Höglben. Tepizzo pap (és) nemesember adta ugyanott tulajdonát 

Trautersdorfban. Eddig Szent Miksa javai. 

(11.) És ismét a salzburgi székhez. Urunk, Pippin király Hiltrud nevű nőtestvére, 

Tasziló herceg anyja ugyanazon király hozzájárulásával féije, Odilo herceg halála után1766 

mindannyiuk jutalmául Isten és szentjei színe előtt a salzburgi széknek a Donaugau 

körzetben egy falut adott, amit (zu) Altenbruchnak neveznek, harminckilenc telkes 

gazdával és minden tartozékával, ezt pedig Meinhard gróf, az igen nemes férfiú eszközölte 

ki Isten előtti örök érdeméül és lelkének üdvéért.1767 (11, 2) Tasziló herceg is anyjával, 

Hiltruddal együtt urunk, Pippin király engedélyével Istennek és a salzburgi székhelyű 

Szent Péternek1768 adtak1769 lelkük üdvéért egy Gamp nevű falut harminc telkes gazdával 

és ezek telkeivel és minden vagyonukkal a Salzachnál.1770 (11, 3) És Altöttingnél, Buchban 

1766 A Breves Notitiae már korábban (7, 5.) említette Pippinus re:cet, aki mellesleg a Notitia Arnonis 
szövegében nem fordul elő; a szerző e helyen egyértelműen hangot ad Karoling-párti meggyőződésének, 
ugyanis az adományokat Pippin és nőtestvére, Hiltrud teszik, Tasziló herceg csupán mintegy mellékalakként 
jelenik meg, amit a genitivusos szerkesztés is jelez. 
1767 Vö. Notitia Arnonis 5,1. 
1768 A Breves Notitiae számos szöveghelye (dederunt deo et sancto Petro ad Iuvavensem sedem) a Szent 
Péter-kolostornak tett adományra utal, ami a korabeli felfogás szerint de iure Szent Péter tulajdonát képezte. 
1769 A Breves Notitiae egyetlen szöveghelye, ahol Tasziló mint grammatikai alany fordul elő (nevét a Breves 
Notitiae csak ötször említi, szemben a Notitia Arnonis kilenc locusával), azonban mintha az állítmány 
plurálisával (dederunt) a szerző azt akarta volna érzékeitemi, hogy az adományozást nem hajtotta - hajthatta 
- végre egyedül. 
1770 Vö. Notitia Arnonis 5,3. 
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is adtak egy telket minden vagyonával.1771 És hasonlóképpen ugyanott, Reichenhallban 

azon sókútnak adták azt, amit kútágasnak neveznek.1772 Idáig vannak feljegyezve 

Bajorország hercegeinek adományai, amelyeket a salzburgi széknek adtak.1773 

(12.) Innentől feljegyeztetnek a nemesemberek tulajdonukból (tett) adományai, 

amiket lelkük üdvéért Istennek és Szent Péternek adtak. Milo, egy nemesember, Odilo 

herceg idejében Istennek és a salzburgi székhelyű Szent Péternek adta tulajdonát lelke 

üdvéért, a helyet és más birtokokat NuBdorfban tizenhárom telkes gazdával és minden 

tartozékaikkal Salzburggauban annál a folyócskánál, amit Gniglerbachnak neveznek. (12, 

2) Tisa, egy nemesasszony Theodbert herceg idejében a Muntiglnak nevezett helyen a 

Salzachnál Istennek és a salzburgi székhelyű Szent Péternek adta tulajdonát hat telekkel és 

egyéb vagyonával.1774 (12, 3) Ogo nemesember Odilo herceg idejében tulajdonából a 

Maxglannak nevezett helyen házát és majoiját adta más tartozékával a Glan folyócskánál 

és négy telkes szolgát telkükkel együtt. 

(13.) A szerzetesi lakról Ottingnál.1775 A szerzetesi lakot, amit Ottingnak neveznek, 

urunk, Pippin király és unokaöccse, Tasziló herceg idejében egy bizonyos Gunther gróf 

építtette Chiembauban saját örökségén és egy templomot is Isten iránti szeretetből és lelke 

üdvéért Istennek és az ő szentjeinek szolgálatára. (13, 2) És odahívta Virgil püspököt 

abban az évben, amikor az püspöki hivatalába lépett, és azt mondta neki, hogy 

szerzeteseket akar ott összegyűjteni és ezeknek apátot rendelni és a saját tulajdonából 

nekik ott annyit átadni, hogy ételük és ruhájuk legyen, és amit ugyanott rokonaival együtt 

jogszerűen gyarapítani tudna, azt igen készségesen Isten és az ő szentjeinek szolgálatára 

tenné. (13, 3) És akkor Virgil püspök azt tudakolta tőle, hogy mit akar, kinek a 

fennhatósága alá tartozzanak azon apát és a szerzetesek, akiket ott összegyűjtött, és az 

először nem akarta neki megmondani. Es a püspök ezt mondta neki: „Sem templomot, sem 

kolostort, sem apátot nem szentelek ott, hacsak nem tudom a kánonok szerint, hogy melyik 

hely alá kell tartoznia azok vezetésének és fennhatóságának. "1776 És el akart menni onnan. 

(13,4) Utóbb ugyanezen Gunther gróf isteni szeretettől sarkallva felismerte, hogy a püspök 

1771 Vö. Notitia Arnonis 5,4. 
1772 ... ad illum puteum hoc, quod dicitur galgo - Notitia Arnonis 5, 5. ... quod vulgariter dicitur galgo. A 
galgo (Galgen) elnevezéshez és a hozzá kapcsolódó fogalmakhoz lásd Koller 1983a 127. skk. 
" " Vö. Notitia Arnonis 5, 5. 
1774 Vö. Notitia Arnonis 6,12. 
1775 A Libellus Virgilii III. (I. E c) elbeszélésében Tasziló ismételten csak mint mellékszereplő tűnik fel, a 
ténylegesen cselekvő személyek Virgilius episcopus és Guntherius comes. A Notitia Arnonis azonos tartalmú 
szöveghelyével (Notitia Arnonis 6,24-25.) - amelyben kétszer is Tasziló herceg lép fel aktív szereplőként -
összevetve megállapítható a Breves Notitiae erős Karoling-elkötelezettsége. 
1776 Ehhez lásd bővebben Forstner 1995.473. sk. 
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a kánoni rendelkezések szerint akar eljárni: és megígérte, hogy azt, amit ott megépíttetett, 

kolostorrá akarja termi, és hogy minden tulajdonával azon templomot, ha felszentelné, 

teljességgel és mindenben a kánonoknak megfelelően a salzburgi püspöki széknek és 

annak fennhatóságának akarja adni, és innentől fogva mindenben úgy cselekedni, ahogy 

Virgil neki meghagyja. (13, 5) És akkor végül Virgil püspök beleegyezett, és felszentelte 

magát a bazilikát Szent István tiszteletére és azt az egész helyet. (13, 6) Miután ez 

megtörtént, Gunthar az oltárterítőn át Virgil püspöknek adományozta magát a templomot 

mindazzal együtt, amit ugyanott korábban ajándékként adott át. (13, 7) A kolostort pedig 

mindenestül a püspök kezébe ajánlotta, hogy a kánonok szerint irányítsa, amint 

egyházmegyéje többi templomát, hogy az a székkel mindig egybe legyen (kapcsolva); 

valamint hatalmat adott a püspöknek, hogy e közösséget irányítsa, és ugyanoda apátot 

rendeljen, és székhelyéről szerzeteseket vagy kanonokokat helyezzen oda.1777 (13, 8) 

Akkor pedig ugyanott tulajdonából egy falut adományozott, amit Holzhausennek 

neveznek, hét telekkel és minden vagyonnal, ami ezen faluhoz tartozik.1778 (13 , 9) És adott 

egy másik, Ising nevű falut Chiemsee tava mellett hét telekkel együtt.1779 (13, 10) Később 

azonban Tasziló herceg tanácsára és egyetértésével urunktól, Pippin királytól (engedélyt 

kért), aki saját birtokáról adófizető férfiakat, tizennégy telkes gazdát juttatott neki ott 
1 7B0 

támogatásul; és így is tett. (13, 11) Eközben azonban ő maga és felesége, Hadeburch 

ugyanott mindketten együtt adományozták ugyanezen Hadeburch örökségét Augstgauban 

Türkenfeldnél, és ami tulajdona neki (ti. Hadeburchnak) azon körzetben volt, vagy amit ők 

maguk ketten később vagy ott vagy máshol saját pénzükön szerezhetnek, mindazt ugyanott 

adományul adták. (13, 12) A telkek és a hű férfiak nevei ezek voltak:1781 Lambert 

adománya Echingben; Edward adománya Lauterbachban egy templom és az egyházi 

vagyon fele; Herifrid adománya Lamprechtshausenben; Engilfrid adománya Asten 

vidékén; továbbá Engilfrid és felesége, Adala adománya egy telepes Feuchtennél; 

Selpkerus adománya minden vagyon(q)ból Echingben; Altfrid adománya egy telepes 

Echingben; Matholuus adománya „Matholueshusin"-ben mindabból, amije ott volt; négy 

jobbágy közül Eching mellett; Rihpold adománya mindenből Echingben; Ilbungus 

adománya neufahmi birtokából, és egy telepes teljes vagyona Echingben. (13, 13) Ezentúl 

1777 Vő. Notitia Arnonis 6,24-25. 
1778 Vö. Notitia Arnonis 6,24. 
1779 Vö. Notitia Arnonis 6, 25. 
1780 Vö. Notitia Arnonis 6,24. 
1781 Nominaprediorum etfidelium virorum fuerunt hec... - szinte szó szerint megfelel a 14. fejezet bevezető 
mondatának (Nomina etpredia fidelium virorum nobilium et mediocrum). 
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a (michael-)beuerni templomról tárgyalást tartottak Lajos király1782 színe előtt. Továbbá 

Wenilo (Michael-)Beuernben két szolgát adományozott minden vagyonukkal. Ismét 

tárgyalást tartottak Arn és Wenilo ezen templomáról Richolf és Gerold, Károly király 

küldötteinek színe előtt.1783 

(14.) A nemes és közrendű hű férfiak nevei és telkei.1784 Busó pap és fivére, 

Iohannes Istennek és a salzburgi székhelyen Szent Péternek és Szent Rupertnek 

adományoztak lelkük üdvéért mindent, ami tulajdonuk abban a faluban volt, amit 

népnyelven Walsnak neveznek, és Zell am Seében, amit most Pinzgaunak neveznek és 

Saalfeldenben a Saalach folyónál, összességében tizenöt telket minden tartozékaikkal.1785 

(14, 2) Ruther gróf és Gerbolt hatalommal bíró nemesemberek a fent nevezett széknek 

adományozták minden tulajdonukat, amijük Pinzgauban és Neufahrnben volt, két telket. 

(14, 3) Sigibold bíró és fivére, Anno, és fia, Sigiwolf adományozták ott minden 

tulajdonukat, amijük Walsban volt, és két telket.1786 (14, 4) Grimbert gróf Pippin király 

engedélyével, aki igen jó barátságban volt vele, és Tasziló herceg engedélyével a fent 

nevezett széknek adott lelki üdvéért abban a faluban, amit Pabingnak neveznek, egy házat 

és majort földbirtokkal és erdővel és négy telket. És mást is, ami ott e székhez tartozik, 

hatalommal bíró nemesemberek adományoztak tulajdonukból lelkük üdvéért.1787 (14, 5) 

Rudker és Otaker, Gotschalch és Eberger nemesemberek tulajdonukból adományozták, 

amijük Wengben a Wallersee mellett volt, és Strafiban kilenc telket minden 
178fi 

tartozékával.1'08 (14, 6) Madelhelm és Kazzilo fivérek és nemesemberek tulajdonukból 

ugyanazon széknek bizonyos dolgokat adományoztak Seekirchen (am Wallerseé)ben és a 

Sur folyócska mellett. (14, 7) Lantfrit nemesember ugyanazon széknek adományozta saját 

magát és tulajdonát, amije csak a Wallersee mellett, a „Summo lacu" nevű helyen volt. 

Isinhart nemesember fiát, Woilchnhardot és e tónál levő tulajdonát adományozta. (14, 8) 

Egino nemesember tulajdonát adta ugyanott a Henndorf nevű faluban és (Michael-

)Beuernben, amije e helyeken volt. Adalhoh és Pato, fivérek és Alo, valamint Richhart 

nemesemberek tulajdonukból, amijük Henndorfban volt, adtak ugyanezen széknek; a 

többit pedig gyermekeikre hagyták. (14, 9) Dignolus, egy nemesember vagyonát 

1782 Ti. Jámbor Lajos 
1783 Gerold halála (799. szeptember 1.) egyértelmű terminus ante quem a Breves Notitiae e fejezetében 
foglaltak datálása szempontjából. 
1784 Vö. Notitia Arnonis 6, 1. A Breves Notitiae második részének kezdete, amelyben - szemben az első rész 
kronológiai felépítésével - a topográfiai rendezőelv dominál. 
1785 Vö. Notitia Arnonis 6, 2; Koller 1977. 10. skk. 
1786 Vö. Notitia Arnonis 6, 3. 
1787 Vö. Notitia Arnonis 6, 6. 
1788 Vö. Notitia Arnonis 6,4. 
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adományozta ugyanott, abban a faluban, amit Lieferingnek neveznek, vagyis három telket 

minden egyéb tartozékaikkal.1789 (14, 10) Egy bizonyos Severinus hatnapi munkát 

adományozott. Angelus pap (és) nemesember a Vigaun nevű helyen levő tulajdonát 

ugyanezen széknek adta. (14, 11) Adelfrit nemesember saját magát és fiát adományozta 

ugyanazon salzburgi széknek és mindazt, amije abban a faluban volt, amit Köstendoríhak 

neveznek. (14, 12) Morich nemesember tulajdonát adta ugyanott a Wallerseénél. Embrich 

nemesember tulajdonát ugyanezen széknek Höralfing faluban. Hilperht nemesember 

tulajdonát adta ugyanott Höralfingben. Wigo adománya szintén Höralfingben. Iacob 

nemesember örökségének harmadrészét adományozta Höralfingben. (14, 13) Kari és 

Immin fivérek, Sigiberht, Sumperht és Toto, valamint Liepwart örökségük egy részét 

szintén ezen széknek adták Lebenauban és Heiningben. (14, 14) Weildorfhál bizonyos 

dolgokat adtak nemesemberek, bizonyosakat pedig Virgil püspök szerzett meg hatalommal 

bíró nemesembereknél meghatározott összegért. Sigibert adott ugyanott hetvennapi 

munkát, és harminc szekérre való rétet.1790 (14, 15) Dulcissimus papnak adta Adalunch, 

egy nemesember saját örökségét Leobendorfban meghatározott összegért, lelki üdvéért, és 

ugyanezen Dulcissimus pap ezt Istennek és a salzburgi székhelyű Szent Péternek 

adományozta saját és amannak lelki üdvéért. (14, 16) Maio és Wich nemesemberek 

Saaldorfban adták tulajdonukat. Továbbá Wich nemesember ugyanezen széknek adta 

örökségét Pidingben. Richhart nemesember ugyanott Pidingben adta tulajdonát. (14, 17) 

Gotbreht nemesember tulajdonából Pidingben egy telket, Attergauban két telket adott. (14, 

18) Pato nemesember tulajdonából bizonyos részt adott Pabingban. Ato és felesége, 

Gotwar Istennek és Szent Péternek adták, amijük Berndorfban volt. És továbbá fiukért, 

Meisteniusért részüket adták Heiningben. (14, 19) Helmger, Erchenger, Rudker, Alfrit, 

Wolfkoz, Liuperht, Gumbolt, egy másik Alfrit nemesemberek tulajdonuk részeit adták 

Ringhamban ugyanezen széknek. (14, 20) Rudhoh nemesember fiáért, Gerhohért részét 

adta Walsban. Egilolf nemesember örökségének harmadrészét adta, amije Reichenhallban 

és Müllnben volt, és mindent, amije Saalfeldenben volt. (14, 21) Mazzo nemesember 

Liefering faluban adta tulajdonát. Iohannes pap adományozta, ami tulajdona Walsban volt. 

Eber nemesember lelki üdvéért adta a fent nevezett széknek mindazt, amije Walsban volt. 

Engilhart minden vagyonát adta Fischachban. Vitális és Germanus malmokat adtak, 

Helmbolt pap (és) nemesember tulajdonát adta ugyanott Walsban. Anno nemesember saját 

magát adományozta e széknek, és mindenét, amije Walsban volt. Adalswint nemesasszony 

1789 Vö. Notitia Arnonis 6, 10. 
1790 Vagyis olyan rétet, amelyről harminc szekérre való szénát lehet lekaszálni. 
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ugyanott tulajdonát adta Walsban. Eberwalch nemesember tulajdonának egyharmadát adta 

ugyanazon (a helyen). (14, 22) Ezzil vagyonát adományozta WeiBbachban. Kemmil 

ugyanazon (a helyen) öt mezőt adott. Rudo nemesember WeiBbachban és Reichenhallban 

adta minden tulajdonát. (14, 23) Rudhoh két telket és egy malmot adott WeiBbachban. 

Dávid és anyja, nemesemberek vagyonukat adták Reichenhallban és Pinzgauban. Wilpurch 

és Sprata nemesasszonyok tulajdonukat adták Reichenhallban és Gmainban. (14, 24) Pato 

és felesége, Rosmut nemesek tulajdonukat adták, amijük Weildorfban csak volt; Germunt 

javait adta Weildorfban.1791 (14, 25) Machalm nemesember saját magát és minden 

tulajdonát adta Offenwangban. Gunther nemesember minden tulajdonát adta 

Leobendorfban. (14, 26) Gerhart nemesember vagyonát adta Heiningben. Reginbolt nemes 

vagyonának a felét adta, amije Laufenben volt. Lampodingi Reginolt saját magát és 

vagyonát adta ugyanabban a faluban. (14, 27) Gotschalch nemesember minden tulajdonát 

adta Pidinghben és Höglben. Waninch nemes saját részét adta Höglben. Adalfrit mindenét 

adta halála után Höglben. Ekko nemes örökségének harmadrészét adta, amije Höglben 

volt. Adalhart nemesember tulajdonából adott Höglben. Gutlint és Engildrut 

nemesasszonyok tulajdonukat adták Höglben. (14, 28) Helmo saját részét adta Pidingben. 

Rudunch nemesember saját tulajdonrészét adta Ottmaning faluban, és Adalhart ugyanott 

adta mindenét. (14, 29) Gerhart, bíró és nemesember minden tulajdonának harmadrészét 

adta, amije Teisendorfban volt. Engilhoh nemesember két telket adott tulajdonából 

Teisendorfban. Diethoh tulajdonának egy részét adományozta Teisendorfban. Helmo és 

Otaker nemesemberek tulajdonuk egy részét adták Teisendorfban. Kazzilo nemesember két 

telket adott Teisendorfban és hat jobbágyot. Tietwar mindenét adta Teisendorfban. Rapot 

és Pebo tulajdonuk részeit adták Teisendorf mellett. Willihelm nemes tulajdonát adta 

Teisendorfban, kivéve a réteket. Otker mindenét adta, és bizonyos dolgokat pénzért (adott 

el) Teisendorfban. Geberhoh nemesember saját tulajdonából harminc iugerumot adott és 

réteket Teisendorfban. (14, 30) Leidrat nemesember részesedését adta, és amije volt 

Teisendorfban és két telkes szolgát Möglingben. Reinhart adományozta, ami tulajdona 

csak volt. Wichart nemesember saját magát adományozta, és amije csak volt Aschauban, 

Teisendorf mellett. (14, 31) Dorfwin klerikus és nemesember adománya Traunsteinban1792 

és Teisendorfban. Engilperth nemes egész tulajdonát adta, amije Surbergben volt. 

Gumperht nemes tulajdonának egy részét adta Teisenbergben. Meinperht nemesember 

egész tulajdonát adta Teisenbergben. Radhoh mindenét adta Teisenbergben. Ruthoh 

1791 Vö. Notitia Arnonis 6, 15. 
1792 Ad Trun - azonosítása kérdéses, Traun (?). 
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nemesember teljes részesedését adta Teisenbergben. Chunberht nemesember minden 

vagyonát adta Teisenbergben. (14, 32) Rudperht tulajdonának harmadrészét adta 

Wimmernben. Fivére, Lantfrit tulajdonának egy részét adta Wimmernben. (14, 33) 

[Legyen ismeretes, hogy Arn érsek Teisenberg két részét Gotberttől szerezte meg.] (14, 34) 

Adalfrit nemesember saját részét adta Höglben. Engilbolt saját részét adta Höglben. Virgil 

püspök vette meg Swikerusnál ezt a várat Laufenben. Pernhart tulajdonának harmadrészét 

adta Laufenben. Lyra, egy bizonyos asszony fiáért Westergauban adományozott egy telket 

és tizenhárom jobbágyot Laufenben. (14, 35) Bizonyos Germunt ajándékozott 

„Ezzinsdorf'-ban.1793 Wolchard apát és Gumbolt ajándékozott Atheringben és Bergben a 

Wallersee mellett. (14, 36) Még más férfiak ajándékai név szerint a következők voltak: 

Engilbert és Hatto ajándéka Antheringben. Baldric ajándéka teljes tulajdonáról 

Antheringben. Eberhard ajándéka ugyanezen Anthering faluban. Ruthoh és Rathart 

tulajdonukat adták Antheringben. Erchinhart egy telepest adott Antheringben. (14, 37) 

Sigirad adománya a Patting nevű faluban és felesége, Babana adománya. Eberolf és 

hitvese, Schafthilda ajándéka Offenwangban. Kozwiba ajándéka Arnoldingban. (14, 38) 

Sigibert ajándéka Weildorfban. Albricus diakónus és fivére, Uro ajándéka Punschernben. 

(14, 39) Lantwar gróf és leánya, Diemut ajándéka Heiningben és Arnold 

örökhaszonbérlete. Liupert ajándéka NuBdorfban a hegy mellett, amit Haunsbergnek 

hívnak. (14, 40) Engilbert, egy hatalommal bíró ember egész tulajdonát adta Berndorfban. 

Továbbá Gotawar nemesasszony férjéért, Atóért és saját magáért hozományát adta 

mindazzal, amit neki ugyanazon Ato tulajdonul adott Berndorfban. Liuther szabad ember 

teljes vagyonának felét adta Berndorfban. Egy bizonyos férfiú, Diethalm követelte 

Welsben Ato feleségének és Ato lányának tett ajándékát, de Arn püspök előbb követelte. 

Továbbá Ihho, Ato fivére ugyanezt követelte magának, de Arn püspök megcáfolta. 

Továbbá ugyanezen dologról ugyanezen Ihhóval Arn püspök azon szomszédokkal együtt, 

akiknek körülötte birtokuk volt, vagyis Gumpolddal, Liuperttel és Herberttel tárgyalást 

tartott az erdőről és a földbirtokról, Ato Berndorfban tett adományáról. (14, 41) Ugyanazon 

Ihho, Wichhalm és Socco, valamint Ampho vagyonukat adományozták „Nandiheswanch"-

ban.1794 Gotperht, Norperht, Alwich vagyonukat adományozták Spanswagban, és Tepizzo 

hasonlóképpen cselekedett tulajdonával ugyanebben a faluban. (14, 42) A fivérek, Adalho 

és Pato nemesemberek fivérükért, Rudbertért két telket adományoztak Attergauban, azok 

minden birtokával. Egy bizonyos Anno vagyonát adta ugyanott. Ismét Pato és felesége, 

1793 Enzersdorf vagy Ettendorf 
1794 Talán Nadelswang am Wallersee - vő. Koller 1977.13. sk. 
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Rosmut mindenüket adományul adták, amijük Attergauban volt, és egy házat és majort 

földbirtokkal és öt telket minden tartozékával és egy hatodikat Henndorfban. Iacob és 

anyja, Alexandra hatalommal bíró emberek adományul adták mindazt, ami tulajdonuk 

Attergauban volt, és Iacob adományul adta saját magát is. Gerwalch nemesember 

adományul adta, ami földje Attergauban volt. Ditrich és Pildrut adományoztak egy házat és 

majort, s egy szőlőskertet gyümölcsössel és egy kis birtokkal Attersee tava mellett.1795 (14, 

43) Machel és fivére, Wenil nemes férfiak adományul adtak mindent, ami tulajdonuk azon 

a helyen volt, amit Bachmanningnak hívnak. (14, 44) A nemes Helmo tulajdonának 

bizonyos részét adományozta Grünbachban lelke üdvéért, mást pedig (meghatározott) 

összegért eladott Virgil püspöknek. Hiltigoz huszonhét rétet adott Virgil püspöknek. 

Heilrat nemesasszony átadott mindent, amit hozományként kapott Grünbachban. Egy 

bizonyos Frideperht eladta ott részesedését Virgil püspöknek Grünbachban.1796 (14, 45) 

Gozpolt nemesember és fivére, Turo teljes tulajdonukat adták, amijük Kirchanschöringben 

volt. Perthgoz nemesember ott két telket adományozott. Batahilt, Perhtkozus felesége 

adományul adott ott mindent, amit hozományként kapott, és egyéb jobbágyait is. Richhart 

klerikus (és) nemesember örökségét adományozta Kirchanschöringben. (14, 46) Ekkihart 

klerikus tulajdonát adta egy „Silungestorf'-nak1797 nevezett helyen. Waltrut nemesasszony 

adományul adta azon vételt, amit nemesemberektől szerzett azon a helyen, amit 

Frohnholzennek neveznek. (14, 47) Ebo nemesember minden tulajdonát Echingben és fiát 

és saját magát adományozta. Olpolt nemesember egész tulajdonát adta Willenbergben. (14, 

48) Folchoh nemesember adományul adta mindazt, ami tulajdona (Michael-)Beuernben 

volt. Ilbunch hatalommal bíró férfiú minden tulajdonát adta Echingben. Uto szabad ember 

saját magát adományozta és mindent, amije Holzhausenben volt. Sitii szabad ember saját 

magát adományozta és mindent, amije Holzhausenben volt. (14, 49) Iohannes nemesember 

tulajdonából Reichenhallban adott hat vessző homokos birtokot [amely vesszőben 

huszonhat és fél láb van], azaz e birtok keleti részén és a folyó mentén négy [ugyanolyan 

mértékű]1798 vesszőt; és Gmainban is odaadta, ami tulajdon illette. Ennek fia, Wichker 

ugyanazon Gmainban és Reichenhallban teljes részesedését adta halála után. Hugó klerikus 

hasonlóképpen Gmainban és Reichenhallban egész tulajdonát adta. Gotesdrut, Egilolf 

özvegye halála után Reichenhallban adott egy házat és majort és egy iugerum földbirtokot 

1795 Vö. Notitia Arnonis 6,7. 
1796 Vö. Notitia Arnonis 6,9. 
1797 Sillersdorf (?) vagy Salling 
1798 Loäek (1990. 76.) szerint mindkét explikativ értelmű, zárójellel jelzett rész (que virga habebat pedes 
XXVI et dimidium ... eiusdem mensure) utólagos betoldás eredménye. 
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és hat jobbágyot. (14, 50) Marzolli Snelwach egy erdőt adott azon templom mellett. Ionas, 

egy hatalommal bíró ember, ami tulajdona csak volt, adta abban a faluban, amit Nonn-nak 

hívnak, halála után. A fent nevezett Gotesdruda egy utódja adott Reichenhallban apjáért, 

Egilolfért - az ifjabb neve Wentilperht volt - három iugerumot és egy (sófőzö) tűzhelyet és 

hét jobbágyot lelke üdvéért. Gozberht nemesember adott a Wallerseénél tulajdonából két 

telket és egy telket Wagingban. (14, 51) Otlant mindenét odaadta, ami tulajdona 

Henndorfban volt. Egy bizonyos Saxónak vérdíjat kellett fizetnie Salzburgnak; Milónál 

egy telepest vett Henndorfban, és ugyanott odaadta. Egy bizonyos Adalot ott tulajdonát 

adta. Alarich és Adalrich saját földbirtokukat adták és egy jó erdőt Henndorfban. Gunthart 

ott negyven iugerumot adott. Richhart ott földbirtokát adta és egy telket, és amije volt 

Neufahrnban. (14, 52) Erhart tulajdonának harmadrészét adta Seekirchen am 

Wallerseében. Reginolt diakónus önmagáért és fivéreiért, Rabanusért és Wintramért 

tulajdonát adta, amije Seekirchen am Wallerseében volt. (14, 53) Heimo tulajdonát adta, 

amije Irrsdorfban volt. Adalbert gróf adománya Lauterben volt, és Reimbert gróf 

adománya saját magáért és fivéréért, Norpertért és az erről szóló megállapodás. (14, 54) A 

fischachi rómaiak tulajdonuknak akarták azon erdőt a Fischach mellett, ám Am érsek az 

ugyanazon kerületből való nemesemberek kétszeres tanúskodása által a salzburgi 

(székhelyű) Szent Péternek szerezte meg. (14, 55) Tárgyalást és vizsgálatot tartottak Ilbung 

kovácsról, hogy őt Socco hogyan szerezte meg szolgájául; és egy másik tárgyalást 

Wichelm fivérének vérdíjáról; s egy harmadik tárgyalást, hogy Sollo hogyan adta 

földbirtokát Salzburgnak Wichelm lelki üdvéért. 

(15.) Adományok Traungauban. Graman gróf Adalhardnál, Helyseus fiánál szerezte 

tulajdonát Ansfeldenben Traungauban méltányos áron, és ezt Salzburgnak adományozta 

lelke üdvéért halála után. És ezt azután Kozperht elcserélte Am püspöknél, és tulajdonát 

adta érte a Traun folyónál. (15, 2) Ritant nemesember Traungauban a Grünbach folyó 

mellett adományozta földbirtokrészét és egy erdőt birtokostársaival együtt a salzburgi 

széknek. (15, 3) Hermann nemesember adott három iugerumot és öt iugerum erdőt 

hosszában és széltében tizenkét vesszőt „Ufgau"-nál Bachmanningban. (15, 4) Am érsek 

Bachmanningban elcserélt egy földbirtokot és egy erdőt, amely három fivértől, azaz 

Reimbotótól, Kozbotótól és Putulungustól (származott), és odaadta nekik, ami Szent Péteré 

volt Eginolv és Lampach adományából. (15, 5) Ratperht nemesember Grünbachban saját 

magáért és hitveséért hat iugerumot adott. (15, 6) Helmger adott Schwanenstadtból egy 

szolgát feleségével és három gyermekével és mindennel, amije ugyanazon szolgának volt. 

Albrich Schwanenstadtban harminchárom iugerum földet adott. (15, 7) Mahtolt 
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nemesember Bachmanningban Hadebert szolgát adta feleségével és gyermekeivel -

Heribertet kivéve - mindennel, amije ugyanazon szolgának volt. 

(16.) Feljegyzés a telkekről Kirchheimban. Dávid pap (és) nemesember 

Salzburgnak adott mindent, amije Kirchheimban volt. Asfrid nemesember minden 

vagyonát adta, amije Kirchheimban volt. Graman nemesember tulajdonát adta, amije 

Kirchheimban volt. Adalfrit nemesember azt adta, amije Kirchheimnál volt. (16, 2) 

Pazzerih nemesember anyjáért harminc iugerum földet és ugyanannyi rétet Kirchheimban 

és amije neki (ti. az anyjának) ott volt; ugyanezen Pazzerich vagyonának harmadrészét 

adta halála után Kirchheimban. (16, 3) Minden mást azonban Arn püspöknek adott 

csereként, amije fivérének, Hadebertnek Kirchheimban volt; ezen cserét az egyéb 

oklevelek tartalmazzák. Pillunc Arn püspöknek adta, amije Kirchheimban volt. Eicho 

csereként Arn püspöknek adott mindent, amije Kirchheimban volt. 

(17.) Pietlinghez. Gundilbreht saját magát adományozta és mindent, amije Pietlingben volt. 

Patahilt egy telepest adott Pietlingben. Asfrid két telket adott minden birtokkal együtt 

Pietlingben. Gerher egy telket adott minden birtokkal együtt Pietlingben. (17, 2) Graman öt 

családot adott mindennel, amijük azon a helyen volt. Frumolt egész földbirtokát adta, ami 

saját házához tartozik Pietlingben. (17, 3) Uto és Petto hetven iugerumot adott Pietlingben. 

Ebermunt két telepest adott három jobbággyal ugyanazon Pietling faluban. Gotschalch 

házának felét adta és mindent, ami ahhoz tartozik, és három telket ezek egész birtokával 

Pietlinban. 

(18.) Tachertinghez. Egila nemesasszony hozományát adta, amit Etih gróf és (az 

asszony) férje neki adott, Tachertingben minden ottani birtokával együtt. (18, 2) Gisilperht 

nemesember mindenét odaadta, amije Tacheringben volt. Hiltrat mindenét odaadta, amije 

Tachertingnél, Hochholzen mellett volt. Machtolf klerikus fivéréért, Rihhlofért harminc 

iugerumot adott és két jobbágyot Tachertingben. Engilschalch Feichtenben kilenc 

iugerumot adott. (18, 3) Oetinch Tacherting mellett, Rutzmoosban két telepest adott. A 

fivérek, Graman és Walperht egy jó erdőt adtak Tacherting mellett. Watto és Adalunch egy 

telket adtak minden birtokával Tachertingben. (18, 4) Richholf mindenét átadta 

Tachertingben, ám veje, Dávid abból elvette a felét. Altunch pap átadta vagyonát 

Tachertingben. Uto földbirtokának negyedrészét adta és egy telkes szolgát minden 

birtokával Tachertingben. Feichtenben ezen vagyonról eladás jött létre. Egilolf saját házát 

adta minden tartozékával és kilencven iugerum megművelhető földet Tachertingben. 

Engilfrid és Grimbert és Oscicus örökhaszonbérlete, amijük Tachertingből volt. Christina 

minden tulajdonát adta Tachertingben. Egy csere jött létre Grimberttel, aki Möglingben és 
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„Matfrideshusen"-nél1799 adott. (18, 5) Megilo pap és fivére, Ediram tulajdonukat adták, 

amijük Feichtenben, Tacherting mellett volt. A határok megerősítésére került sor azon 

adományról, amit Wenilo vadász követelt, ám ezt szavahihető férfiak által hajtották végre 

és lejegyzés készült róla. (18,6) Meingoz tulajdonát adta Tachertingben. Chunrat mindenét 

átadta, ami tulajdona Tachertingben volt. Into minden tulajdonát átadta Tinningben, ami 

Tacherting mellett van. (18, 7) Heimo klerikus és fivére, Williperht minden tulajdonukat 

átadták, amijük Garchingban volt. (18, 8) Feljegyzés, hogy Am érsek hogyan szerezte meg 

Eginilf adományát fiától, Willihelmtől, valamint Etich grófét Atantól, azaz Szent János 

templomát minden vagyonával és Kienberget Tachertingnél. (18, 9) Liutswint tulajdonát 

adta Pallingban. Engilhart pap saját magát adományozta és templomát mindennel, amije 

Tacherting és Mögling mellett volt. 

(19.) Holzhausenről és Törringről és a körülöttük fekvő helyekről. Lupolt szabad 

ember tulajdonának felét adta Holzhausenben. Madelhelm pap vagyonát adta Weidachban. 

A fivérek Noe és Chunrich tulajdonuk harmadrészét adták, amijük Holzhausenben volt. 

(19, 2) Sitii saját magát adományozta mindennel, amije Holzhausenben volt. (19, 3) Am 

püspök elcserélte Williberttel, amije (annak) Holzhausenben volt, és egy másik 

Holzhausenben adott neki más, azonos értékű dolgot. Hasonlóképpen elcserélte Fridiantus 

pappal, amije annak Törring mellett, Bicheln/Pilling1800 mellett volt, és nekiadta, amije 

Reinbert papé volt. (19, 4) És továbbá Am püspök elcserélte Norberttel és Irmharddal, 

amijük Holzhausenben a „Diessenbach"1801 mellett volt, és egy másik Holzhausenben adott 

nekik más, azonos értékű dolgot. (19, 5) Patih részesedését adta, amije Törringben volt. 

Welmut egész tulajdonát adta, amije Törringben volt. (19, 6) Albert és fia, Herde 

adományozták, ami tulajdonuk volt azon a helyen, amit Rohringhamnak hívnak. Wisigart 

odaadta, amit neki tulajdonából Ogo adott Heigermoosban, és elcserélte Goteberttel 

Freutsmoosban. (19, 7) Gerloh tulajdonát adta Tittmoningban. Gothalm tulajdonát adta 

Tettelhamban. Ellinhart és anyja minden tulajdonukat átadták (Kirch-)Weidachban. 

(20.) Teintinghez. Ottó odaadta, ami tulajdona volt Teintingben. Meil tulajdonát 

adta Teintingben. Wolfkoz tulajdonát adta, ami az övé volt Teintingben. (20, 2) Adalbert 

ott egy telket adott. Richart klerikus tulajdonát adta Teintingben. Brünningi Othmar 

tulajdonát adományozta. 

1799 Matzing? 
1800 Iuxta Pechilingen - az azonosítás bizonytalan. 
1801 Super Diezzen - a super praepositio a folyóval történö azonosítás mellett szól, de a Traunstein melletti 
Diesenbach falucskával való identifikáció sem zárható ki. 
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(21.) Raitenhaslachról és Halsbachról. Gozbert saját magát adta és mindent, amije 

Raitenhaslachnál volt. Chunrat adományozta, ami tulajdona volt Raitenhaslachban. Egy 

bizonyos asszony adományozta, ami tulajdona volt Raitenhaslachban. (21, 2) Gundih ott 

tulajdonát adta át, és cserébe más, hasonló értékűt kapott Holzhamban haláláig. (21, 3) 

Asperht hasonlóképpen adta ott tulajdonát. Asfid és Lantrich, valamint Antrich adták ott 

tulajdonukat. Gumbold örökhaszonbérlete „Chomindorf'-ban.1802 Wolfthe tulajdonát 

adományozta Raitenhaslachban. Chunrih halála után adta, amije Halsbachban volt. (21,4) 

Isinper pap egész tulajdonát adta Halsbachban. Ellinper pap tulajdonát adta Halsbachban. 

(21, 5) Cecília Hilta nevű leányáért földbirtokának felét adta, amit „sellant"-nak neveznek, 

és három telket Haiming mellett az ott, Niedergottsauban telekkel bíró szolgákkal együtt. 

(22.) A telkek adományozóiról Mehringben. Graman saját magáért és anyjáért és 

nőtestvéréért közös tulajdonukat adta Mehring faluban. Maza, Graman felesége és ennek 

nőtestvére megerősítették annak fent írott adományát Mehringben. (22, 2) Welmut 

tulajdonát adta Mehringben. Gerbolt saját magát és tulajdonát adományozta Mehringben. 

Amolt és Heitto tulajdonukat adományozta Mehringben. 

(23.) Továbbá mások. Arn püspök cserét hajtott végre Rihhóval, és nekiadta, amit 

rokona, Graman adományozott, és tőle kapott Raitenhaslach mellett azon a helyen, amit 

(zu) Höreshamnak neveznek. (23, 2) Williher gróf minden tulajdonát Salzburgnak adta 

Halsbachban. (23, 3) Cserét hajtottak végre Adilbert gróffal, és ugyanezen gróf Arn 

püspöknek adta Zeilamban, amit Heribert nemesembertől szerzett, és (Raiten-)Haslachban 

kapott tőle egy templomot és egy telket más javakkal együtt. (23, 4) Theodan pap cserét 

hajtott végre Uto nemesemberrel, és ugyanezen Utónak adta Zeilamban, ami 

használhatatlan volt, (ám) ezen templom számára ott megfelelő. (23, 5) Am püspök cserét 

hajtott végre Adalo nemesemberrel, és megkapta tőle Halsbachban, ami ott annak 

tulajdona volt, és azonos értékűt adott neki a Buch nevű helyen. 

(24.) Továbbá Traunsteinhoz.1803 Gebehart tulajdonának teljességét adta 

Traunsteinban. Chumi minden tulajdonát adta ott. Ato mindent odaadott, ami tulajdonába 

tartozott Traunsteinban. Alawart részesedését adta Traunsteinban; azóta Weideher 

beneficiumai azon rétek. (24, 2) Am püspök cserét hajtott végre Wolfvlizzel és 

Traunsteinban, saját tulajdona mellett adott át neki és NuBdorfban, ugyanazon kerületben, 

azon templomnál szerzett tőle. Weifher tulajdonát adta Vachendorfban. (24, 3) Wasgrim 

tulajdonának felét adta Thannban halála után. (24, 4) Cserét hajtottak végre Pillunggal és 

1802 Az azonosítás Gendorf, Kimelsdorf és Köndorf között ingadozik. 
1803 Item ad Trun - azonosítása bizonytalan. 
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fivérével, Williberttel Überseében, és ezek Amerangban szereztek. Weidemann 

Überseében adott és Kalspergben szerzett. 
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A bajorok és karantánok megtérése1804 

[Egyes kivonatok kezdődnek az apostoli férfiú, Szent Rupert életéből, nevezetesen 

hogy miként jött Bajorországba.1805] 

(1) Childebert, a frankok királyának idején, éspedig uralkodásának második évében 

Rupert, Krisztus tiszteletreméltó hitvallója Worms városában volt püspök. Frank királyi 

nemzetségből származott; és mint a katolikus hit, az evangéliumi tanítás és minden jó 

legnemesebb tanítója, megbecsülésnek örvendett. Ugyanis egyszerű férfiú volt, istenfélő és 

okos, beszédében igaz, ítéletében igazságos, tanácsában bölcs, cselekvésében serény, a 

(keresztényi) szeretet tekintetében közismert, s általánosan tisztes erkölcseiről híres.1806 így 

számtalan ember tért meg legszentebb tanításához, és vette fel tőle az örök üdvösség jelét. 

Amikor szent életének híre széltében-hosszában elteijedt,1807 Bajorország egy hercegének, 

név szerint Theodónak is tudomására jutott, aki Isten fent nevezett emberét sűrű 

kérésekkel, ahogy tudta, sürgetően kérlelni kezdte küldöttjei útján, hogy látogatása által e 

tartományt is világosítsa meg a szent tanítással. Ehhez az igazság hirdetője az isteni 

szeretettől sarkallva hozzájárulását adta. Előbb követeit küldte, utóbb azonban, hogy 

Krisztus nyáját gyarapítsa, maga kegyeskedett eljönni. Ezt hallván a fent nevezett herceget 

nagy öröm töltötte el, s övéivel elébe menvén a szent férfiút és az evangélium doktorát 

teljes tisztelettel és méltósággal fogadta Regensburg városában. A herceget elkezdte az Úr 

embere keresztényi életvitelre buzdítani, és a katolikus hitben oktatni; nem sokkal később 

őt magát is, meg e népből más - nemes és közrendű - férfiakat is Krisztus igaz hitére 

térített, új életre keltette őket a szent keresztségben, és megerősítette őket a szent 

vallásban.1808 így hát a fent említett herceg a szent férfiúnak engedélyt adott arra, hogy 

1804 A fordítás alapjául szolgáló szöveget - és az idézett szöveghelyekhez bővebben - lásd LoSek 1997. 90-
136. A fordításba néhány apróbb (elsősorban a nevek írásmódját érintő) változtatással beépítettük a 
Conversio Szádeczky-Kardoss Samu által lefordított részeit - vő. Szádeczky-Kardoss 1998. 225. 266. 267. 
286. 293. 304. 
1805 A Gesta Hrodberti és a Conversio viszonyához lásd Lhotsky 1963. 147; Beumann 1972. 166; Jahn 1990. 
218. skk.; Koller 1994. 275; LoSek 1990b 19; Wolfram 1979. 63; Wolfram 1995b 226. 
1806 Erat enim vir simlex, pius et prudens, in sermone verax, iustus in iudicio, providus in consilio, strenuus 
in actu, conspicuus in caritate, in universa morum honestate praeclarus. Vő. Gesta Hrodberti 2; Passió 
Sebastiani 1,1. 
1807 Cumque fama sanctae conversationis illius longe lateque crebresceret. Vő. Gesta Hrodberti 3; 
Eugippius, Vita Sancti Severini 4, 8; 9,4; Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica 3, 13. 
1808 Ipsumque non multo post et mullos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram Christi 

fidem convertit sanctoque baptismate regeneravit et in sancta corroboravit religione. A Conversio mind az 
előkelők, mind pedig a közemberek megtérítéséről hírt ad (<nobiles atque ignobiles - vő. Sali. Cat. 20.), ezzel 
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maga és övéi számára abban a tartományban, ahol csak neki tetszik, alkalmas helyet 

válasszon ki Isten templomainak építésére és egyéb, egyházi tevékenységet szolgáló 

építmények készítésére.1809 Akkor az Úr fent említett embere elnyervén ezt az engedélyt, a 

Duna medrén hajózva útra kelt, s egészen Alsó-Pannónia határáig hintette az (igazhívő) 

élet magjait.1810 Aztán visszafordulva Lorch1811 városához érkezett, és ott sok, különböző 

kórtól elgyöngült beteget gyógyított meg imájával Isten erejének köszönhetően.1812 Majd 

újból útra kelve egy hely(iég)hez jutott el, amelyet Wallerseének hívnak, s ahol Szent 

Péter apostolfejedelem tiszteletére templomot épített és szentelt fel. Ezért a fent említett 

herceg tehát először ott, azon a környéken juttatott neki magántulajdonából néhány 

birtokot. Később azonban Szent Rupert püspök tudomására jutott, hogy a Salzach folyó 

mellett létezik egy régi nevén Iuvavumnak nevezett hely, ahol a régi időkben sok, 

csodálatos mívű épület volt, amelyek azonban akkorra majdnem teljesen leomlottak, és 

erdők fedték ezeket. Ezt hallván az Úr embere saját szemével kívánta látni, hogy mi igaz e 

dologból és Isten kegyelmével - hogy (sok) hívő lelket megnyerjen - kérlelni kezdte 

Theodo herceget: adja neki a rendelkezési jogot e hely felett, hadd irtassa ki onnan az 

erdőt, hadd tisztítsa meg a terepet, s határozza meg ott az egyházi szolgálat hivatalos 

rendjét úgy, ahogy jónak látja.1813 Ebbe a herceg beleegyezett, s két mérföld szélességű és 

hosszúságú területet1814 adományozott neki (saját) birtokából, hogy azt tegye vele, amit a 

szent egyház számára hasznosnak ítél. Ekkor az Úr embere elkezdte e helyet felújítani. 

Először Istennek szép templomot építvén, amit Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére 

szentelt fel, majd kolostort emelt egyéb, a klerikusoknak szánt épületekkel együtt, mindezt 

annak rendje szerint. Ezután pedig papi hivatalt rendelvén meghagyta, hogy ugyanott 

mindennap megfelelő rendben celebrálják az istentiszteletet. 

szemben más források csupán a főemberekről ejtenek szót: Gesta Hrodberti 4; Breves Notitiae 1, 1. ... de 
paganitate ad christianitatem conversus et... baptizatus est cum proceribus suis Baioariis. 
1809 praefatus itaque dux sancto viro concessit licentiam locum aptum eligendi sibi et suis, ubicumque ei 
piaceret in hac provincia ecclesias Dei construere et cetera ad opus ecclesiasticum habitacula perficere. Vö. 
Gesta Hrodberti 5; Breves Notitiae 1, 2; Beda Venerabiiis, História ecclesiastica 1, 26; Vita Amandi 1, 17; 
Formuláé Salicae Lindenbrogianae 9. 
1810 yg Arbeo, Yiia Haimhrammi 3. 
1811 Lauriacum (Lorch) Severinus idején már püspöki székhely volt. Vö. Eugippius, Vita Sancti Severini 30, 
1-2; Wolfram 1996. 18. skk. 
1812 multosque ibi infirmos variis languoribus oppressos orando per virtutem Domini sanavit. Vö. Matth. 4, 
24; Marc. 1, 34; Eugippius, Vita Sancti Severini 45,1; 46, 3. 
1813 cepit Theodonem rogare ducem, ut istius loci potestatem ei tribueret ad extirpanda et purificanda loca et 
ecclesiasticum, prout ei libitum foret, ordinäre officium. Vö. Breves Notitiae 2, 2. 
1814... in longitudine et latitudine de territorio super duas leuvaspossessiones - vö. Isid. etym. 15, 16, 1; 15, 
16,3. 
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Ezt követően a nevezett tanító, Rupert - mivel az evangéliumi igazság oktatásához 

kívánt néhány társat szerezni - visszatért saját hazájába.1815 Majd ismét visszajött tizenkét 

tanítvánnyal, és magával hozta az Erintrudis nevű krisztusi szüzet, akit Salzburg felső 

várában helyezett el, s ott apácaközösséget gyűjtött egybe, s ezek életvitelét ésszerűen, 

amint a kánoni rend1816 megköveteli, minden részletében meghatározta. Ő maga 

szakadatlanul járta az ország egész területét, megerősítvén a keresztények lelkét, arra 

intvén őket, hogy a hitben állhatatosan tartsanak ki, s amit szóval tanított, azt 

csodatettekkel teljesítette be.1817 Miután templomokat épített és szentelt, s az alsóbb és, 

felsőbb rendű egyházi hivatalok ellátásához szükséges beiktatásokat elvégezte, 

meghatározta saját utódját. Maga pedig már jó előre tudván hazahivatásának napját, miután 

(lélekben) megerősítette tanítványait, visszatért saját székhelyére;1818 s ott testvérei 

jelenlétében, miután ellátta őket isteni intéssel, imádság közben békésen kiadta lelkét, 

nevezetesen Urunk Jézus Krisztus feltámadásának napján. Sírjánál számtalan, csodás 

gyógyulás jut osztályul mindazoknak, akik hívő lélekkel könyörögnek, egészen a mai 

napig, ez történik azáltal, aki Istenünk, él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. 

(2) [Következik ugyanazon salzburgi szék püspökeinek, illetve apátjainak 

felsorolása,1819 amelyet az evangélium doktora, Rupert Wormsból Bajorországba 

érkezésének évétől hazahívása napjáig kormányzott. Az Úr születésének 693. évében.1820] 

Tehát Szent Rupert püspök elhalálozása után az egész nép számára kedves férfiú, a 

kiváló tanító és Isten szavának magvetője, Vitális püspök vette át a salzburgi szék 

irányítását.1821 Az ő eltávozása után Anzogolus lett az apát. Az ő sírbatétele után az előbb 

nevezett szék Savolus apátra szállott. Őt életpályájának befejezése után Ezius apát 

követte. Miután ő is elköltözött a világból, e tekintélyes szék ismét egy püspöktől, 

1815 Ez 714 táján történhetett, lévén hogy ekkortájt időlegesen lehanyatlott a Karoling-befolyás, ugyanis 708-
ban meghalt Pippin fia, Drogo, a 709/712-es alemann hadjáratok sikertelenek maradtak, 714-ben meghalt 
Grimoald, Pippin második fia, ugyanezen év végén pedig maga az uralkodó is. 
1816 A Conversio több alkalommal hivatkozik a canonicus ordóxa (5. 8.), hasonlóképpen a Breves Notitiae is 
(13,3.). 
1 17 quod verbis docuit, operibus adimplevit mirificis - vő. Eugippius, Vita Sancti Severíni 1,1. 
1818 Ez alatt minden valószínűség szerint Worms értendő, ugyanis onnan vitték át a szent relikviáit 774-ben 
Salzburgba. 
1819 A Liber confraternitatum a következő felsorolást adja: Hrodperthus episcopus et abbas, Anzogolus 
abbas, Vitális episcopus et abbas, Sauolus abbas, Izzio abbas, Flobrigis episcopus et abbas, Iohannes 
episcopus et abbas, VUirgilius episcopus et abbas; De ordine conprovincialium pontificum: Hrodbertus 
episcopus, Vitális episcopus, Flobargisus episcopus, Iohannes episcopus, Virgilius episcopus. 

Ezen mondat utólag lett a szövegbe toldva, erre vezethető vissza az ellentét Childebert uralkodásának 
második éve és a 693-as évszám között - vő. Szádeczky-Kardoss 1998.225. 
1821 A De ordine conprovincialium pontificum is Vitálist említi Rupert utódjaként, ezzel szemben a Liber 
confraternitatum Anzogolust helyezi Vitális elé, akit mint episcopus et abbast jelöl. 
1822 Anzogolus, Savolus és Ezius (a Liber confraternitatumban mint Izzio) nem említtetnek a De ordine 
conprovincialium pontificumban, hiszen csupán apátok voltak. 
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Flobargisustól nyert ragyogást. Utána János töltötte be az előbb említett székben a pásztori 

hivatalt.1823 

így hát akkoriban - tudniillik Odilo bajor herceg idejében, aki Pippin1824 frank 

király alattvalója volt1825 - egy bölcs és igen művelt, Virgil nevű férfiú jött Írország 

szigetéről a fent említett királyhoz frank földre egy Quierzynek nevezett helyre. Aki (a 

király) őt Isten iránti szeretetből majdnem két évig magánál tartotta, s megtapasztalván 

nagy műveltségét, a fent említett Odilo herceghez küldte, és rábízta a salzburgi 
1877 " I676 

püspökséget. O felszentelését szinte két esztendőn át halogatta, s magánál tartotta 

saját püspökét, Dobdagrecust, aki hazájából követte őt, hogy a püspöki hivatalt ellássa. 

Később azonban Virgil engedett a nép és tartomány püspökei követelésének, s elfogadta a 

felszentelést és a tartomány püspökei által püspökké szenteltetett, éspedig az Úr születése 

utáni 767. év június 15-én.1829 

(3) Eddig feljegyeztetett, hogyan lettek a bajorok kereszténnyé, és összeíratott a 

salzburgi szék püspökeinek és apátjainak listája. Most hozzá kell tenni, hogy a szlávok, 

akiket karanténoknak neveznek, s ezek szomszédai,1830 hogyan nyertek tanítást a szent 

hitben, és lettek kereszténnyé, s hogyan űzték ki a hunok a rómaiakat, a gótokat és a 

gepidákat Alsó-Pannóniából,1831 s birtokolták azt, mígnem a frankok és a bajorok a 

1823 János (a Liber confraternitatumb&n mint Iohannes episcopus et abbas) hivatala 739 és 746 vagy 747 közé 
esik. 
1824 III. Pippin (741/51-768) 
1825 III. Pippin és fivére, I. Karlmann 743-ban Lerchfeldnél győzték le az Agilolfing Odilót, sógorukat, aki 
titokban vette feleségül Hiltrudot. 
1826 A felsorolt püspökök és apátok közül csak az elsőként említett Rupertnek, a bajorok megtérítöjének, és a 
sort lezáró Virgilnek, a karanténok apostolának, akinek térítő munkájáról az ötödik fejezet számol be, az 
életéről tudunk meg bővebbet, a többiek mintegy puszta átvezetést képeznek a két kivételes férfiú között. 
Ugyanakkor a Conversio hallgat a Bonifatius által 739-ben végrehajtott bajor egyházmegyei rendezésről. 
1827 Virgil 745 végén vagy 746 elején ment Quierzyből Salzburgba. 
1828 A püspökké szentelés hosszas elmaradása jórészt a Bonifatius és Virgil közötti ellentétekre vezethető 
vissza, ugyanis Virgil Pippin által Salzburgba történt kinevezése és az Odilo által ehhez nyújtott támogatás a 
regensburgi központ, illetőleg Bonifatius megkérdezése nélkül történt, amit soha nem tudott Virgilnek 
megbocsátani. Az ellenségeskedés Bonifatiusnak a frízek között 755. június 2-án elszenvedett vértanúságával 
ért véget. (Vö. Ó Néill 1985. 76. skk.) Wolfram valószínűsíti, hogy Virgil felszentelésére - aki eddig jogilag 
nem egészen szabályszerűen, ám a világi hatalom támogatását élvezve irányította a salzburgi egyházmegyét -
is csak ezt követően kerülhetett sor. (Wolfram 1979. 69.) 
1829 Virgil felszentelését LoSek 749. június 15-re datálja (LoSek 1997. 10136.). A felszentelés dátumát illető 
vitához és a 767-es évhez kapcsolódó hagyomány kialakulásához lásd Wolfram 1995b 258. skk.; Wolfram 
1971. 297. skk. 
1830 A karanténok lakta területnek salzburgi iurisdictio alá tartozása soha nem volt kétséges, a vita tárgyát a 
karanténok szomszédságában fekvő Pannónia Inferior jelentette, ugyanis a pápai hatalom meg volt győződve 
arról, hogy jogigénye még a római korra nyúlik vissza, éppen ezért - patrimonium Petri lévén - nem évülhet 
el, a salzburgi vezetés ezzel szemben úgy vélte, hogy a Pannónia feletti uralom gyakorlásának 
megváltoztával a joghatóság is az új urakat illeti. 
1831 A kiűzött rómaiaknak a gótokkal és a gepidákkal való együttes említése utalni kíván a kontinuitás 
hiányára. 
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karanténokkal együtt1832 állandó háborúkban szorongatván legyőzték őket.1833 Azokat 

pedig, akik (az igaz) hitnek engedelmeskedtek, és elnyerték a keresztséget, a királyok 

adófizetőivé tették, és a földet, amelyen ott maradván laknak, a királynak fizetett adó 

fejében birtokolják egészen a mai napig.1834 

(4) Most a karanténokról kell összefoglalóan beszámolni. A dicsőséges frank király, 

Dagobert idejében élt egy Samo nevű szláv a karanténok között, és a nép fejedelme 

volt.1835 Ő Dagobert király odaérkező kereskedőit megölette és a királyi pénzt elrabolta.1836 

Amikor ezt Dagobert király megtudta, elküldte seregét, és azon kárt, amelyet Samo okozott 

neki, megbosszultatta.1837 így jártak el, akiket ő (a király) küldött, és a király alattvalóivá 

tették azokat (a karantánokat).m& Nem sokkal később a hunok kezdték ugyanazon 

1832 A Bawari cum Quarantanis kitétel azt akarja jelezni, hogy a karanténok is részt vettek Avaria 
elfoglalásában, s így az ott lakó népek hozzájuk is tartoznak, amiből egyértelműen következik, hogy a 
salzburgi joghatóság a karanténokkal együtt azok szomszédaira is kiterjed. 
1833 A Conversio hetedik fejezete az avarok elleni háború elbeszélése során már nem említi a karanténok 
részvételét az avarok legyőzésében, holott a források mind Nagy Károly 79l-es őszi hadjáratának (Annales 
Alamannici a. 790), mind pedig a Ring 795-ben történt kifosztása során Erich friauli hercegnek Vojnomirral 
való együttműködésének (Annales regni Francorum a. 796) leírása során világosan szólnak a szláv 
szerepvállalásról. (A forrásokhoz bővebben lásd Szádeczky-Kardoss 1998.280.286.) 
1834 Eos autem, qui obediebant fidei et baptismum sunt consecuti, tributarii fecerunt regum et terram, quam 
possident residui, adhuc pro tributo retinent regis usque in hodiernum diem. E mondat kulcsfontosságú 
bizonyíték az avar népesség létére a IX. század második felének Pannóniájában. (Vő. Olajos 2001. 162. skk.) 
Az avar kaganátus felszámolását (ehhez bővebben lásd Szádeczky-Kardoss 1998. 270. skk.) követően 
hosszabb idő eltelte után is több forrás említi az avarok jelenlétét a Kárpát-medencében, így pl. Regino 
(ehhez lásd Szádeczky-Kardoss 1993. 227. skk.; Kristó 1998. 89. skk.) és Constantinus Porphyrogenitus, DAI 
30, 67-71. (ehhez lásd Szádeczky-Kardoss 1999. 168.). Sajátos módon Pohl nem említi a Conversio e helyét 
monográfiája Wohin verschwanden die Awaren? című fejezetében (Pohl 1988. 323. skk.), ezzel szemben 
átveszi a Wolfram által is idézett ószláv közmondást: Sie verschwanden wie der Obor, der weder Sippen 
noch Nachkommenschaft hat. (Wolfram 1979. 73; Pohl 1988. 323.) 
1835 Temporibus gloriosi regis Francorum Dagoberti Samo nomine quidam Sclavus manens in Quarantanis 

fűit dia gentis illius. Vő. Fredegar, Chronicae 4, 48. Anno XXXX regni Clothariae homo nomen Samo 
natione Francos de pago Senonago plures secum negutiantes adcivit, exercendum negucium in Sclavos 
coinomento Winedos perrexit. 
1836 Qui venientes negotiatores Dagoberti regis interficere iussit et regia expoliavit pecunia. Vő. Gesta 
Dagoberti 27. Eo igitur anno Sclavi cognomento Winido, quorum regnum Samo tenebat, negotiatores 
Francorum cum plurima multitudine interficiunt et rebus expoliant.; Fredegar, Chronicae 4, 68. Eo anno 
Sclavi coinomento Winidi in regno Samone neguciantes Francorum cum plure multetudine interfecissent et 
rebus expoliassint, haec fűit inicium scandali inter Dagobertum et Samonem regem Sclavinorum. 
1837 Quod cum comperit Dagobertus rex, misit exercitum suum et damnum, quos ei idem Samo fecit, vindicare 
iussit. Vő. Gesta Dagoberti 27. Cumque haec Dagoberto regi nuntiata fuissent, ilico iubet de universo regno 
Austrasiorum contra Samonem et Winidos movere exercitum.-, Fredegar, Chronicae 4, 68. Cum haec 
Dagoberto nunciassit, Dagobertus superveter iubet de universum regnum Austasiorum contra Samonem et 
Winidis movere exercitum. 
1838 Az idézett szöveghelyekből is világosan kitűnik, hogy a Fredegar által Samóról ránk hagyományozott 
történet alapvetően más összefüggésekben mutatja az eseményeket, mint a Conversio. Fredegar szerint Samo 
623/24-ben mint fegyverkereskedő, és talán mint I. Dagobert király (623-639) megbízottja ment a szlávok 
közé, hogy azokat önállósodási törekvéseikben támogassa. A Konstantinápoly 626-es sikertelen ostroma által 
megingott első avar kaganátus összeomlását (ehhez a forrásokat lásd Szádeczky-Kardoss 1998. 171. skk.) 
kihasználva Samo egy általa létrehozott közép-európai szláv állam uralkodójává vált. Ezen államot akarta I. 
Dagobert felszámolni, amely próbálkozásai során kudarcot szenvedett, s így Samo országa csak annak 658 
körül bekövetkezett halálával szűnt meg. A Conversio szerint azonban Samo karantán származású dux gentis 
volt, I. Dagobert seregei pedig sikerrel verték le a szláv lázadókat. A történet ezen változatának megírásához 
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karantánokat ellenséges megmozdulásokkal súlyosan szorongatni. Akkoriban egy Boruth 

nevű (ember) volt a vezérük,1839 ő a bajoroknak hírül adatta, hogy a hunok serege ellenük 

fog vonulni, s azokat kérte, hogy jöjjenek megsegítésükre. S ők jöttek is sietve, kiverték a 

hunokat, biztosították a karantánokat, és a királyok szolgálatának1840 rendelték alá őket, s 

hasonlóképpen szomszédaikat is.1841 Azután túszokat vittek magukkal Bajorországba. Ezek 

között volt Boruth Cacatius nevű fia is, akinek esetében apja azt kérte, hogy keresztény 

módon neveljék és tegyék kereszténnyé, miként ez meg is történt. Fivére fiának, 

Cheitmarnak esetében ugyanezt kívánta.1842 Boruth halála után pedig a frankok parancsára 

a bajorok hazaküldték a már kereszténnyé tett Cacatiust a szlávok kérésére, akik őt 

fejedelmükké tették. Ám ő ez után a harmadik évben meghalt. Ismét visszaadatott tehát 

azon népeknek saját kérésükre, s urunk, Pippin király engedélyével a keresztényé lett 

Cheitmar. Lupo pap pedig, aki a salzburgi szék által Chimsee tava Auvának nevű szigetén 
t 

ordináltatott, már pappá szentelt Maioranus nevű unokaöcsét adta Cheitmar mellé. Es 

mivel ugyanazon Lupo pap keresztapja is volt, kitanította, hogy a keresztényi 

kötelességteljesítése során a salzburgi kolostornak alázatos lélekkel vesse magát alá. A 

szóban forgó népek elfogadván Cheitmart, neki adták a fejedelemséget.1843 Ő magánál 

a Conversio szerzője nem Fredegar Krónikáját, hanem az abból merítő Gesta Dagoberti I. regis Francorum 
című munkát használta fel, és alkotta meg a maga verzióját azáltal, hogy az ott a szlávok fejedelmeként 
szereplő Samót magát is szláwá tette, a frankok és a langobárdok által közösen megtámadott szláv államot 
pedig Karantániával azonosította. 

Fuitque tunc dux eorum Boruth nomine ... Az adott területen uralomra szert tevő gens általában első, a 
forrásokban történő megnevezése előtt legalább egy generációval meg szokta volt ragadni a hatalmat, 
valószínűsíthető tehát, hogy gens Boruth alapítója nem maga Boruth volt, ami legkésőbb a VII-VIII. század 
fordulójától enged egy karantán fejedelemség létére következtetni. Boruth titulusa itt is dia gentis, hiszen a 
cuning, illetve rex gentis címeket már a Merowingok is saját maguk számára foglalták le. (Schlesinger 1963. 
53. skk.) Ugyanakkor gyakorlatilag a dux gentis is királyként uralkodott, elegendő itt arra gondolni, hogy 
maguk a Karolingok is duces gentisként kezdték történelmi pályafutásukat. A tributumot fizető 
fejedelemségek ellenőrzésére a Karolingok királyi megbízottakat (missi dominici) rendeltek ki, akik hosszú 
távon comitesként leváltották, és a hatalomból kiszorították a dux gentist. (Az eljárás a Római Birodalom 
szövetségesei, a foederati fölé rendelt helytartóknak a helyi arisztokráciát leváltó, romanizáló, az irányítást 
központosító szerepével hozható párhuzamba. Ehhez lásd Földi-Hamza 2005. 50. sk.) Ez következett be 
később a karanténok esetében is, amiről a Conversio tizedik fejezete szól. 
1840 A servitus regum kifejezés használatával a karanténok (és a servitium regis fordulattal Samo) esetében a 
Conversio a VIII. század második felére kijegecesedett frank hűbéri rendszerre utal, amellyel a Karolingok 
biztosítani kívánták magukat az uralkodóval és az uralkodó comeseivel szemben ellenállást gyakorolni 
kívánó, immáron vazallussá tett duces gentis ellen. 
1841 Boruth az avarok ellen hívta segítségül a bajorokat - valószínűleg 741/42-ben - , s az avarok felett aratott 
győzelem megalapozta a bajorok karantánok feletti uralmát. Vö. Schellhom 1964. 104; Szádeczky-Kardoss 
1998. 266. sk.; Wolfram 1979. 73. skk.; Dopsch 1976. 27. skk. 
1842 Valamivel 743 előtt Boruth karantán fejedelem kénytelen volt fiát, Cacatiust és unokaöccsét, Cheitmart 
túszul átadni, akiket Lupo salzburgi pap keresztény nevelésben részesített.1842 Vö. Kahl 1980. 44. 
1843 Boruth halála után a bajorok a frankok parancsára hazaküldték a szlávok által kért Cacatiust, akik őt 
fejedelmükké tették, Cheitmar esetében Pippin adott engedélyt a hazatérésre, mire a karantánok átadták neki 
a fejedelemséget. Az események lefolyása alapvetően azonos, ám Cacatius esetében a hazatérés frank 
parancsra, Cheitmar esetében pedig Pippin király engedélyével történik. E különbség, ami III. Pippin 75l-es 
királlyá koronázásával függhet össze, támpontot nyújthat a fejedelmek uralkodásának datálásához. Ezek 
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tartotta a salzburgi kolostorban pappá szentelt Maioranus papot. Ez pedig szintén arra 

intette Cheitmart, hogy Isten szolgálata során azon kolostor felé hajtsa meg fejét. Ő így tett 

és megígérte, hogy az ottani széknek fog szolgálni. így is tett, s minden egyes esztendőben 

teljesítette szolgálatát, mindig onnan kapta a tanítást és a keresztényi kötelességteljesítésre 

szóló utasítást, amíg csak élt. 

(5) Bizonyos idő elteltével a karanténok fent nevezett fejedelme1844 arra kérte Virgil 

püspököt, hogy látogassa meg a nemzetének keresztény népét1845 és erősítse meg őket 

szilárdan a hitben.1846 Ezt ő akkoriban semmiképpen nem volt képes teljesíteni, ám maga 

helyett Modestus nevű püspökét1847 küldte, hogy tanítsa a népet és vele együtt papjait, 

Wattot, Reginbertet, Cozhart és Latinust, és Ekihard diakónust más klerikusokkal együtt, 

megadván neki (Modestusnak) a jogot, hogy templomokat szenteljen, a kánoni 

előírásoknak megfelelően papokat ordináljon, és megtiltván neki, hogy a maga számára 

bármely kiváltságot bitoroljon, ami a szent atyák dekrétumainak ellentmondana. Ők a 

karanténokhoz érvén ott egy templomot szenteltek Szűz Máriának1848 és egy másikat 

Liburnia várában,1849 egyet „ad Undrimas"1850 és továbbiakat sok más helyen. Modestus ott 

is maradt élete végéig. Tehát ama püspök halála után ugyanaz a Cheitmar herceg azt 

szerint Boruth kb. 740 és 750 között, Cacatius kb. 750-től 752-ig, Cheitmar pedig 752-től 769-ig (ezen utóbbi 
évszám már az ötödik fejezetből következtethető ki) gyakorolta a fejedelmi hatalmat. Wolfram 1979. 86. sk.; 
Dopsch 1987. 307. 
1844 Azaz Cheitmar. 
1845 A populus gyakorta a gens keresztény részét jelenti. Vö. Einhardus, Vita Karoli magni 7. A 
teminológiához az irodalmat bővebben lásd Wolfram 1995b 280; LoSek 1990a 147-152. 
1846 Virgil püspök Modestus episcopus chorit bízta meg a misszió vezetésével, majd Modestus 763-ban 
bekövetkezett halála után számos pogánylázadás ellenére Virgil sikeresen továbbvitte a karanténok közti 
térítés feladatát, amit jelentősen megkönnyített III. Tasziló herceg 772-ben a karantánok felett aratott, azok 
ellenállását végképp megtörő katonai győzelme. (Annales Iuvavenses maximi a. 772; Wolfram 1968. 165. 
sk.) A pápaság aktív közreműködését ugyan nem említi a Conversio, ám nagy valószínűséggel Salzburg 
maga mögött tudhatta Róma tacitus consensusát missziós területének kiterjesztésében. Utóbb, amikor Ursus 
aquileiai pátriárka Aquileia Karantániára vonatkozó jogait kívánta felújítani, Am salzburgi érsek Zakariás, II. 
István és I. Pál pápa privilégiumaira hivatkozott, amelyek Karantániát Salzburghoz csatolták, 811-ben Nagy 
Károly döntőbíróként a Karantániát keresztülszelö Drávát határozta meg a két egyházmegye határaként. A 
VIII. századi - karantánok között - Salzburg végezte misszióban a pápaság nem vállalt jóformán semmilyen 
aktív szerepet, ám e szituáció a IX. századra jelentősen megváltozott. 
1847 Modestus és az őt követő vándorpüspökök (chorepiscopi) az ordo chori episcoporum Carantanae 
regionishoz tartoztak (ugyanakkor megjegyzendő, hogy e rendet csak egy 1004-ből származó Liber 
confraternitatum kezdi rendszeresen számontartani, szemben a kezdettől fogva pontosan feljegyzett salzburgi 
püspökök, érsekek és apátok rendjével). Az chorepiscopus intézménye (amint a görög eredetű elnevezés is 
mutatja) keletről származik, azonban a deurbanizáció kezdetével a nyugati kereszténységbe is átvétetett, az 
első chorepiscopus működése a dalmát Salona környékére lokalizálható a VII. században.' 
1848 Maria Saal, a templomot a XI. századig az oklevelek ecclesia Sanctae Mariae ad Carantanamkéat 
említik, és a civitas Carantanához tartozónak mondják. 
1849 A Liburnia civitas (a civitasaak a várral való azonosításához - aminek a Conversio szóhasználata is 
megfelel, nevezetesen hogy a civitas vagy várat, vagy egy római kori város romjait jelenti, vö. Worms, 
Regensburg, Lorch. Ehhez lásd Köbler 1967. 307. skk.; Köbler 1973. 60.) Teurnia/Tiburniával, Noricum 
fővárosával hozható kapcsolatba, ugyanis az ecclesia Tibumiensis még 591-ben is püspöki székhely volt. 
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kívánta, hogy Virgil püspök jöjjön el hozzá, ha lehetséges. Ezt ő elutasította, miután 

lázadás tört ki, amit mi carmulának1851 nevezünk. Egy tanácskozást követően (Virgil) 

Latinus papot küldte oda,1852 ám nem sokkal ezután egy másik lázadás tört ki, mire maga 

Latinus pap is eljött onnan. A carmula elülte után Virgil püspök ismét elküldte oda 

Madalhoh papot és őutána Warman papot.1853 Miután pedig Cheitmar meghalt, és lázadás 

tört ki,1854 néhány évig egyetlen pap sem volt ott, mígnem Waltunc hercegük1855 ismét 

követséget küldött Virgil püspökhöz, és kérte, hogy papokat küldjön oda.1856 Ő ekkor 

Heimo papot, Reginbald papot és Maioranus diakónust küldte hozzájuk más klerikusokkal 

együtt.1857 Nem sokkal később ismét elküldte oda ugyanazon Heimo, Dupliterus és 

Maioranus papot és velük együtt más klerikusokat. Továbbá elküldte hozzájuk Gozhar 

papot, Maioranust és Echenbertet, majd Reginbald és Reginhar papot. Végül pedig 

Maioranus és Augustinus papot. Mindez Virgil püspök alatt történt.1858 

(6) [Hasonlóképpen összefoglalást kell adni az avarokról is.1859] 

A régi időkben ugyanis a rómaiak uralkodtak a Dunától délre Alsó-Pannónia1860 tájain és 

körülötte a szomszédos területeken, s ott maguk a saját védelmükre várakat és 

1SS0 Lokalizálása erősen vitatott, felettébb valószínű azonban, hogy valahol a Mura völgyében (Pölshals, 
Aichfeld/Murboden, Fohnsdorf) helyezhető el. 
1851 A carmula feltehetően szláv jövevényszó, a lázadást Modestus halálának évére, 763-ra datálhatjuk. A 
carmula kifejezés használata enged némi következtetést levonni a szerző származására is. Az első 
személyben megfogalmazott quod carmula dicimus kitételből az auctor bajor voltára lehet következtetni. Vö. 
Lex Baiuvariorum 2, 3. Si quis seditionem excitaverit contra ducem suum, quod Baiuvarii carmulum dicunt. 
1852 Latinus a carmula leverése után valószínűleg 763 és 765 között tevékenykedett a karanténok között, 
egészen az újabb lázadás kitöréséig. 
1853 Madalhoh és Warman ottani működése 765-től Cheitmar halálának évéig, 769-ig tartott. 
1854 Cheitmar halála után a pogányság igen erős támadásba lendült - nem kizárt, hogy ezt a keresztény 
Boruth-ház feltételezett kihalása még erősítette - , amit csak III. Tasziló vert le 772-ben, akinek győzelmét a 
korabeli források Nagy Károly szászok felett aratott győzelméhez, magát a herceget pedig Nagy 
Konstantinhoz hasonlították. (Wolfram 1968. 157. skk.) 
1855 772-784. Waltunchoz bővebben lásd Wolfram 1995b 283. 
1856 Szádeczky-Kardoss 1998. 267. 
1857 A Conversio tanúsága szerint tehát 772-től Virgil haláláig (784) Salzburg hat alkalommal küldött 
misszionáriusokat a karanténokhoz. 
1858 A karantén misszió időrendje Wolfram alapján (1979.96.) így foglalható össze: 1. Maioranus presbyter -
752 táján. 2. Modestus episcopus chori, Watto, Reginbertus, Cozharius, Latinus presbyteri, Ekihardus 
diaconus: legkésőbb 757-től kb. 763-ig. 3. Modestus halála, első pogánylázadás, ennek leverése, Latinus 
presbyter - kb. 763-tól 765-ig. 4. Második pogánylázadás és ennek leverése, Madalhohus presbyter, 
Warmannus presbyter - kb. 765-től 769-ig. 5. Cheitmar halála, esetlegesen a Boruth-ház kihalása, harmadik 
pogánylázadás, a salzburgi papság jelenlétének teljes hiánya - 769-től 772-ig. 6. A lázadás leverése, 
Waltunc felveszi a kapcsolatot Salzburggal, ahonnan hat missziós hullám érkezik - 772-től 784-ig. a) 
Heimo, Reginbaldus presbyteri, Maioranus diaconus b) Heimo, Maioranus, Dupliterus presbyteri c) 
Gozharius, Maioranus, Erchenbertus presbyteri d) Reginbaldus, Reginharius presbyteri e) Maioranus, 
Augustinus presbyteri f) Reginbaldus, Guntharius presbyteri. 
1839 Item anazephaleos de Avaris. Az anazephaleos a Conversio filológiailag talán legfeltűnőbb kifejezése. 
Wolfram a görög anakephalaiós adverbium latinizált alakjának tartja, ezzel szemben LoSek meggyőzően 
bizonyítja a források alapján, hogy az anakephalaiós Wolfram által megjelölt alakja anakephalaitikós volna. 
(LoSek 1985. 262. skk.; LoSek 1997. 49.) Szerinte a görög anakephalaiósis egy substantivumával van 
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erődítményeket emeltek és sok más építményt, amint azt máig láthatni. Még a gótokat és a 

gepidákat is uralmuk alá hajtották.1861 Ám az Úr születése utáni 377. évet követően és 

utóbb a Dunától északra fekvő pusztaságok lakói, a hunok1862 elhagyták szállásaikat, s 

átkelvén a Dunán kiűzték a rómaiakat, a gótokat és a gepidákat.1863 A gepidák közül 

azonban egyesek máig is ott élnek.1864 Aztán pedig, miután a hunokat onnan kiűzték, a 

szlávok jöttek és kezdték a Duna azon vidékein lévő különböző területeket benépesíteni. 

Most azonban arról kell beszámolnunk, hogyan történt onnan a hunok kiűzése, hogyan 

kezdtek a szlávok betelepülni, s hogyan csatlakozott Pannónia azon része a salzburgi 

egyházmegyéhez.1865 

Károly császár tehát az Úr születésének 796. esztendejében Erich grófot, s vele igen 

nagy létszámú seregét arra utasította, hogy űzzék el a hunokat.1866 Ezek szinte semmi 

ellenállást nem tanúsítottak, és az említett gróf közbejöttével Károly császár fennhatósága 

alá helyezkedtek.1867 Ugyanabban az évben elküldötte Károly fiát, Pippint nagy 

hadsereggel Huniába.1868 Ő elment egészen az ottaniaknak ama híres hely(ség)éhez, 

amelynek az elnevezése Rinch (Ring). Ott összes fejedelmeik ismét hódoltak ez 

dolgunk, amelynek használata során egyes auctorok az -osisról a jóval egyszerűbb -os/-us declinatióra tértek 
át. 
1860 ^ Pannónia inferior szóhasználattal a Conversio csak a római (Diocletianus előtti) Pannónia Superior-
Pannonia Inferior elnevezéspárt éleszti fel, aminek kapcsán azonban nem szabad azoknak pontos, Hadrianus 
által meghúzott határára gondolni. 
1861 Qui etiam Gothos et Gepidos suae ditioni subdiderunt. Vő. Conversio 3. quomodo Huni Romanos et 
Gothos atque Gepidos de inferiori Pannónia expulerunt.; Losek 1985. 264. 
1862 Az avaroknak a hunokkal való azonosítása lehetőséget szolgáltat a szerzőnek arra, hogy Pannónia 
történetét 377-től 803-ig áttekintse. 
1863 Sed post annos nativitatis Domini CCCLXXVII et amplius Huni ex sedibus suis in aquilonari parte 
Danubii in desertis locis habitantes, transfretantes Danubium expulerunt Romanos et Gothos et Gepidos. Vő. 
Oros. hist. 7, 33, 9. Tertio decimo ... anno imperii Valentis gens Hunorum, diu inaccessis seclusa montibus, 
exarsit in Gothos eosque ... ab antiquis sedibus expulit. 
1864 De Gepidis autem quidam adhuc ibi resident. Vő. Paulus Diaconus, História Langobardorum 1, 27. ... 
usque hodie, Hunnis eorum pátriám possidentibus, duro imperio subiecti gemunt. A gepida 
maradványnépességhez lásd Lakatos 1973. 115. skk. (Wolfram is megkülönböztetett elismeréssel 
ausgezeichnete Zusammenstellungn.sk nevezi Lakatos Pál munkáját. Vő. Wolfram 1979. 10520.); Kahl 1980. 
45. 
1865 Qualiter ... illa pars Pannoniae ad diocesim Iuvavensem conversa est, edicendum putamus. Az első 
személyben való fogalmazás annyiban lehet árulkodó a szerző kilétét illetően, hogy itt jelenik meg először 
expressis verbis a mű megírásának célja, nevezetesen a Salzburgi Érsekség jogigénye a pannóniai területekre. 
18 Igitur Carolus imperátor anno nativitatis Domini DCCXCVI Aericum comitem destinavit et cum eo 
inmensam multitudinem Hunos exterminare. Vő. Annales Maximiniani a. 796 Aericus comis thesaurum 
magnum ... regi adduxit. Huni se dicioni domini Caroli regis subdiderunt. 
1867 Szádeczky-Kardoss 1998. 286. 304. Nagy Károly az itt elbeszélt események idején természetesen még 
nem nevezhető császárnak, anakronisztikus az avarországi expedíció datálása is, ez már 795-ben lezajlott, 
nem pedig 796-ban, amint a Conversio említi. 
1868 Tj Avarországba - vő. Annales Laureshamenses a. 796 In ipsa aestate transmisit rex Carolus Pippinum 

filium suum cum suis, quos in Italia secum habebat, et Paioarios cum aliqua parte Alamaniae in finibus 
Avarorum. 
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alkalommal Pippinnek.1869 Az utóbbi amonnan visszatért. S addig, míg apja, Károly 

császár személyesen meg nem jelenik, Arnra, a salzburgiak püspökére bízta Alsó-

Pannóniának a Balaton tava körüli részét a Rába nevű folyó túloldalán egészen a Dráva 

folyóig és a Drávának a Dunába torkollásáig, ameddig a hatalmában állott; rábízta azzal, 

hogy a nép körében, amely a hunokból és a szlávokból azokon a részeken fennmaradt, a 

keresztény hitoktatásról és az egyházi szolgálat ellátásáról gondoskodjék. Utóbb a 803-as 

esztendőben Károly császár Bajorországba jött, s október hónapban Salzburgba 

érkezett;1870 ott számos hívének jelenlétében fiának előbb elmondott engedélyezését 
1871 

megismételve megerősítette és örök időkre megváltoztathatatlannak nyilvánította. 
1877 

(7) Hasonlóképpen Arn püspök, Virgil utódja a salzburgi székben látta el 

pásztori hivatalának teendőit, mindenhol papokat szentelvén és a szláv területre küldvén, 

nevezetesen a karantán vidékekre és Alsó-Pannóniába az ottani fejedelmekhez és 

grófokhoz, amint korábban Virgil tette. Közülük egyet Ingónak hívtak,1873 s okossága miatt 

1869 Qui perveniens usque ad celebrem eorum locum, qui dicitur Rinch, ubi iterum omnes eorum principes se 
reddiderunt Pippino. Vö. Annales Laureshamenses a. 796 (Pippinus) transito Danuvio cum exercitu suo 
pervenit ad locum, ubi reges Avarorum cum principibus suis sedere consueti erant, quem et in nostra lingua 
Hringe nominant.\ Annales Maximiniani a. 796 Dominus Pippinus rex ad locum celebre Hunorum, qui hrinc 
vocatur, pervenit et ibi ordinavit secundum iussionem domini Caroli patris sui.\ Annales Iuvavenses maximi 
a. 796 Huni se reddiderunt Pippino jilio Karoli. 
1870 posimodum erg0 anno DCCCIII Karolus imperátor Bagoariam intravit et in mense Octobrio Salzburc 
venit ... Vö. Annales Iuvavenses maximi a. 803 Karolus imperátor Bavoriam venit.; Annales Iuvavenses 
maiores a. 803 Carolus imperátor in Bagoaria mense augusto, in Iuvavense civitate mense Octobr.\ Annales 
Emmerammi maiores a. 803 Carolus ad Salzburc monasterium juit 
1871 A missziós feladatokat megtárgyalandó 796-ban Pippin táborában, a Duna mentén gyűlést tartottak, 
amelyen többek között n. Paulinus aquilieai pátriárka és Am salzburgi püspök is részt vett. (Vö. Szádeczky-
Kardoss 1998. 291-292; Wolfram 1987. 261; Veszprémy 2004. 67. skk.; Wolfram 1995b 291.) Nem kapunk 
világos információt arról, hogy milyen módon osztották fel a Dunai Zsinaton a meghódított avar területeket a 
térítő feladatot ellátni hivatott egyházmegyék között. A Conversio feltehetően egy korabeli oklevélre 
támaszkodik, amely a 796-ban Pippin által megtett és 803-ban Nagy Károly által megerősített - Aquileia, 
Passau és Salzburg közti - hármas felosztásról tudósít. Nem olvashatunk ugyanakkor egyértelmű 
rendelkezést az Enns és a Rába közötti területnek a Passaui Püspökség alá tartozásáról, noha ezt a Conversio 
szövege valószínűsíteni engedné, ugyanis a Salzburgi Érsekségnek a Rábától és a Bécsi-erdőtől nyugatra, sőt 
a Dunától északra kiterjedő tevékenykedéséről és birtokairól értesülhetünk. 
1872 Amt 785. június 11-én szentelték püspökké. 
1873 Ingónak történeti személyként való identifikálására számos hipotézis született, így például megpróbálták 
az Erich friauli herceggel a Ring ellen 795-ben támadást intéző Vojnimirral (Annales regni Francorum a. 
796), illetve a Rhytmus de Pippini regis victoria Avaricában szereplő Unguimerivel (az Unguimeri 
személyéről szóló vitához lásd Szádeczky-Kardoss 1998. 293.) azonosítani. Wolfram (1979. 97.) a 
következőképpen húzza ki a kérdés méregfogát: a Conversio szövegének (Simili modo etiam Arn episcopus 
successor Virgilii sedis Iuvavensis deinceps curam gessit pastoralem, undique ordinans prsebyteros et 
mittens in Sclaviniam, in partes Quarantanas atque inferioris Pannoniae, illis ducibus atque comitibus, sicut 
pridem Virgilius fecit. Quorum unus Ingó vocabatur, multum carus populis et amabilis propter suam 
prudentiam.) relatív mondatfüzését félreértve tette meg a hagyomány Ingót karantán fejedelemmé, ugyanis a 
quorum unus kitételt meglehetősen sematikusan az előző mondat végéhez közelebb álló illis ducibus atque 
comitibus dativushoz, nem pedig a mind nyelvileg, mind logikailag megfelelő presbyteros accusativushoz 
kapcsolták. Ingó mint fejedelem tehát csak egy értelmezési-fordítási hibának köszönheti létét. Ezt az érvelést 
látszik alátámasztani az Excerptum de Karentanis is, amely a papokat és a diakónusokat kivéve minden, a 
Conversióban a karanténokkal kapcsolatban előforduló nevet felsorol ugyan, ám egy Ingó nevű fejedelemről 
vagy grófról semmit sem mond. Ezzel szemben a Liber conjraternitatis említ Arn püspök idejéből egy Ingó 
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igen szeretett és kedves volt a nép körében. Az egész nép annyira engedelmes volt iránta, 

hogy senki nem merte figyelmen kívül hagyni a tanácsát, még ha csak egy üres pergament 

kapott is tőle betűk nélkül.1874 Csodálatosan is cselekedett. Az igazhitű szolgákat magával 

hívta az asztalhoz, hitetlen uraikat pedig az ajtó elé ültette le, mint a kutyákat, kenyeret és 

húst, meg piszkos korsókat borral tévén eléjük, hogy úgy étkezzenek. A szolgák elé pedig 

aranyozott kelyheket tétetett. Erre az előkelők az ajtó előtt azt kérdezték: „Miért viselkedsz 

velünk így?" Mire ő: „Nem vagytok méltók, hogy tisztátalan testetekkel együtt étkezzetek 

azokkal, akik a szent forrásból újjászülettek, hanem egyetek a ház ajtaja előtt, mint a 
t J?7Í 

kutyák. Ezt követően a szent hitben tanítást nyervén egymással versengve siettek 

megkeresztelkedni.1876 így növekedett egyre a keresztény vallás. 

(8) Ez idő tájt történt, hogy az Úr születésének 798. évében Arn már érsekként, 

miután Leó pápától megkapta a palliumot, Rómából hazatérőben átkelt a Pó folyón, és 

Károly egy követe elébe jött a császár levelével,1877 amely azzal bízta meg, hogy rögvest 

menjen a szlávok területére,1878 és derítse fel a nép akaratát, s hirdesse ott Isten igéjét.1879 

Ám minthogy ezt nem tudta megtenni, amíg nem adta át a küldetésére kapott választ, 

gyorsan a császárhoz sietett és közölte vele, amivel őt általa urunk, Leó pápa megbízta. 

Miután eleget tett küldetésének, maga a császár utasította Arn érseket, hogy menjen el a 

szlávok területére, és viselje gondját az egész vidéknek,1880 s lássa el püspök módjára az 

egyházi feladatot, és erősítse meg a népet igehirdetésével a keresztény hitben. Ő az 

utasításnak megfelelően így is tett: amint megérkezett, templomokat szentelt, papokat 

presbytert, ami annál is inkább valószínűvé teszi az itt szereplő Ingó klerikus voltát, mivel ebből az időből 
nem tudunk a Conversio és a Liber conjraternitatum által megnevezett Ingón kívül senkiről, aki 
Bajorországban ezt a nevet viselte volna. 
1874 Bővebben lásd Kos 1954. 97. skk. 
1875 A parabola bibliai hangvétele félreérthetetlenül kitetszik mind tartalmilag, mind nyelvileg (vő. Matth. 22, 
1-14; 15, 26; 2. Tim. 2, 20; Apoc. 22, 15.), ugyanakkor nem egyedülálló a középkori forrásokban sem, 
hasonló jellegű történetet hagyományoznak a Szvatopluk udvarában tartózkodó pogány Borivoj 
fejedelemmel kapcsolatban. Bővebben lásd Jaksch 1926.44. sk. 
18 6 Hoc facto fide sanda instructi certatim cucurrerunt baptizari. Vö. Aug. civ. 21, 27. ... multi currunt 
baptizari. 
187 Arn a levelet körülbelül 798 májusának közepén kapta meg. 
1878 A partes Sclavorum alatt nem csupán Karantánia értendő, hanem az újonnan megszerzett avar területek 
is. Vö. Alcuinus, ep. 146. (Ehhez lásd Szádeczky-Kardoss 1998. 298.). 
1879 A római nemesség részéről III. Leó pápával (795-816) szemben megnyilvánuló ellenállást leküzdendő, a 
Szent Pál-kolostor építése, valamint Salzburg érsekséggé emelése felől tárgyalandó Nagy Károly 797 végén 
tizenkét követet küldött, akik között ott találjuk Arnt, Paulinus aquilieai pátriárkát és Fardulfot, St. Denis 
apátját. (Wolfram 1995b 290.) E követségben elért eredményeinek jutalmául 798. április 20-án Ara III. Leó 
pápától megkapta a palliumot, majd Rómából hazatérőben az uralkodó azon parancsa érte utol, hogy a 
meghódított területekre menvén ott térítő tevékenységet folytasson, mielőtt azonban ezt megtette volna, még 
találkozott Nagy Károllyal, akinek átadta Leó pápa üzenetét. (Schmidinger 1985.92. skk.) 
1880 Providere omnem illám regionem - utalás arra, hogy Ariinak az egyházi feladatokról való gondoskodás 
mellett missus dominicuskéat az újonnan meghódított területet fel is kellett térképeznie, hogy annak 
integrálása zavartalanul történhessék. 
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nevezett ki, s igét hirdetvén, tanította a népet.1881 Onnan visszatérvén hírül adta a 

császárnak, hogy felettébb hasznos volna, ha valaki ott teljesítene küzdelmes szolgálatot. 

Erre megkérdezte a császár, hogy rendelkezik-e olyan egyházi férfiúval, aki ott Isten 

hasznára tudna tevékenykedni. Ő azt mondta, hogy van olyan embere, aki Istennek 

tetszene és a népnek pásztora lehetne. Erre a császár parancsára Theoderichet Arn 

salzburgi érsek püspökké szentelte.1882 Theoderichet maga Arn és Gerold gróf vezették a 

szlávok földjére1883 és átadták a fejedelmek1884 kezébe,1885 rábízván mint püspökre a 

karantánok területét és a szomszédos területeket a Dráva folyótól nyugatra egészen addig, 

ahol a Dráva a Dunába ömlik, hogy a népet hatalommal és igehirdetésével irányítsa, s 

tanítsa meg az evangéliumi tanítással Istennek szolgálni, s hogy a felépített templomokat 

felszentelje, felszenteléssel rendeljen papokat, s az egész egyházi hivatalt alakítsa ki e 

területen úgy, ahogy a kánoni rend megköveteli;1886 elismervén a salzburgi vezetők uralmát 

és a nekik való alárendeltséget. Ő így is járt el, amíg élt.1887 

(9) Arn érseknek e világból - az Úr születése után 821. évben bekövetkezett -
1 BOB 1BBÚ 

távozásának napja'"8 után Adalram, az igen jámbor tanító vette át a salzburgi érsekség 

irányítását.1890 Egyéb jó cselekedetek mellett Theoderich püspök életpályájának 

befejezése1891 után, amint Arn érsek korábban Theoderich püspökre bízta a szlávokat, úgy 

1881 Az Arn ténykedéséről szóló leírás meglehetősen sematikus, ugyanis csak igen rövid időt töltött a 
megtérítendő területen. 
1882 Mivel a missziós munka kevéssé felelt meg Arn egyéniségének, így e feladat közvetlen elvégzését - a 
salzburgi hagyományt követve, hiszen már Virgil is Modestinusra ruházta e teendők elvégzését - egy 
missziós püspökre, Theoderichre bízta. (Wolfram 1979. 109-111; Wolfram 1987. 261; Wavra 1991. 190.) 
1883 Teljesen világosan mutatja azon tény, hogy Theoderich episcopus chorit maga Arn érsek és Gerold, Nagy 
Károly sógora vezette a meghódított területre, hogy Arn a missziós megbízást nem a pápától, hanem a 
királytól kapta. 
1884 A principes megjelölés alatt feltehetően mind a karantán előkelők, mind pedig a meghódított Avaria 
nemessége is értendő. 
1885 Ez 799 tavasza és ugyanazon év szeptember 1-je (Gerold halála) között történhetett. 
1886 A canonicus ordóm hivatkozás a salzburgi igények jogszerűségét kívánja alátámasztani - annak ellenére, 
hogy Arn érseknek nem volt pápai megbízatása a misszió megszervezésére Pannónia Inferior területén. 
1887 Theoderich püspököt a 799 júniusát követően Arn érsek és Gerold gróf vezették el működésének 
területére, Karantániába és a meghódított Avariába. Salzburg központi szerepe a misszió során logikusnak 
tűnik: ezen egyházmegye rendelkezett a legnagyobb tapasztalatokkal a frissen meghódított, pogányok lakta 
területek keresztény hitre térítésében. Szintén Salzburg rendelkezett a legjobb financiális lehetőségekkel a 
bajor egyházmegyék közül, ezeken felül pedig Nagy Károly már korábban megbizonyosodhatott Arn 
szervezői képességeiről, s bízvást adhatott neki szabad kezet a misszió kivitelezésében. Vö. Wolfram 1995b 
293; Wavra 1991. 199. 
1888 821. január 24. - ezt követően szűk fél esztendeig a Salzburgi Érsekség irányítása de facto Ammillo apát 
kezében volt. 
1889 Adalram piissimus doctorként való megnevezése utalhat a mű szerzőjére, ugyanis a másik személy, aki a 
piissimus jelzőt kiérdemli, Német Lajos, tehát elképzelhető, hogy piissimiként a Conversio írója és címzettje 
szerepelnek. 
1890 Adalram 821. december l-jén követte Arnt az érseki székben. 
1891 Theoderich 799-től egészen 821-ben bekövetkezett haláláig látta el feladatát. 
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ő maga Ottót rendelte oda püspöknek.1892 Maga Adalram ugyanis a Krisztus születése utáni 

824. évben kapta meg Jenő pápától a palliumot,1893 s tizenöt éven át igazgatta a reá bízott 

nyájat. S miután őt az isteni kegyelem magához szólította és kiszabadította a test 

bilincseiből,1894 a fent említett (érseki) szék hivatalát a tiszteletre méltó pásztor, Liupram 

kapta meg. Őt a 836. évben Gergely pápa tisztelte meg a palliummal.1895 Miután 

számtalan, Istennek tetsző cselekedetet vitt véghez, megtért az égi lakhelyre a Krisztus 

születése utáni 859. évben.1896 Utódját, akit maga nevelt, a tiszteletreméltó Adalwin 

püspököt Miklós pápa tüntette ki a palliummal,1897 s mindmáig fényeskedik az isteni 

rendelés által reá bízott nyájat teljes gondossággal igazgatván. Az ő korukban - tudniillik 

Liupram és Adalwin érsek idején - Oswald püspök ugyanúgy igazgatta a szlávok népét, 

miként tették ezt már a korábbi időkben is a salzburgi püspököknek alárendelt, már említett 

püspökök. S mindmáig maga Adalwin érsek is személyesen igyekszik ama népet Isten 

nevében igazgatni, amint ez már azon a területen sok helyen világosan megmutatkozik.1898 

(10) Ily módon felsorolván a salzburgi püspököket, megkísérelünk azok számára, 

akik tudásra vágynak, tájékoztatást nyújtani róluk úgy, ahogy az igazságot a császárok, és a 

frank meg a bajor királyok1899 krónikáiban írva találtuk.1900 Miután tehát Károly császár a 

hunokat kiűzvén a püspöki méltóságot a salzburgi egyház vezetőjére, nevezetesen Ara 

érsekre és örököseire ruházta, hogy azt mindörökre megtartsák és gyakorolják,1901 szláv és 

bajor népek kezdték el a területet benépesíteni és sokasodni ott, ahonnan a hunok 

1892 Ottó 821 és 836 között tevékenykedett a karanténok között. 
1893 Adalram 824. november 13-án kapta meg II. Jenő pápától a palliumot. 
1894 Adalram halála 836. január 4-én következett be. 
1895 A pallium átadására nem 836-ban, hanem 837. május 31-én került sor. 
1896 Liupram 859. október 14-én halt meg. 
1897 Adalwinnak I. Miklós pápa 860 májusában küldte el a palliumot. 
1898 Oswald halála, illetve letétele után Adalwin maga látta el az episcopus chori Carantanae regionis 
feladatait is, így kívánván elejét venni a Karantániában tevékenykedő püspökség Oswald alatt világosan 
megnyilvánuló önállósodási törekvéseinek. Az Adalwin és Oswald között felmerülő konfliktusokról a 
Conversio természetesen hallgat. (Oswald közvetlenül Rómához fordult ugyanis, kérvén, hogy területén 
Róma püspöki székhelyet állítson fel.) 
1899 Német Lajost 830 és 833 között nevezték a bajorok királyának. (Wolfram 1973.105.) 
1900 Enumeratis itaque episcopis Iuvavensium conamur, prout veracias in chronicis imperatorum et regum 
Francorum et Bagoariorum scriptum repperimus, scire volentibus manifestare. Az első személyben történő 
fogalmazás, miként a hatodik fejezetben, itt is árulkodó, ugyanis rögtön az Adalwint említő mondatot követi, 
ami valószínűvé teheti azon következtetést, hogy a szerző az előző mondatban saját magát nevezte meg. 
1901 Karolus imperátor reiectis Hunnis episcopatus dignitatem Iuvavensis ecclesiae rectori commendavit. 
Arnoni videlicet arichiepiscopo et suis successoribus tenendi perpetualiter atque regendi perdonavit. Néhány 
szokványos közhelytől eltekintve a Conversio nem taglalja bővebben a Salzburgi Érsekség térítő 
tevékenységét, amiből arra lehet következtetni, hogy nem ért el, illetve nem is akart különösebb 
eredményeket felmutatni az avar misszió területén. Ha ugyanis nem erről lett volna szó, úgy a Conversio 
szerzője bizonyosan nem mulasztotta volna el az alkalmat, hogy a salzburgi jogigényeket ezekkel 
alátámassza. (Wavra 1991.192.) 
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kiűzettek. Akkor a császár elsőnek Goteramot nevezte ki határvidék (or) grófjává,1902 

másodiknak Werinhart, harmadiknak Albricot, negyediknek Gotafridet,1903 ötödiknek 

Geroldot.1904 Miközben azonban az előbb említett (oV) grófok igazgatták a keleti 

országrészt, éltek azon, a már említett érsekséghez tartozó területen egyéb főurak is.1905 

Ezek a császár szolgálatát illetően a fent nevezett (őr)grófoknak voltak alávetve, ezek neve 

Priwizlauga, Cemicas, Ztoimar és Etgar.1906 Ezen főurak után pedig a bajorok kezdték az 

előbb említett területet mint a királyok adományát grófságként birtokolni,1907 név szerint 

Helmwin, Albgar és Pabo.1908 Ezek megtörténte után Ratbod1909 vette át a határ védelmét. 

Az ő idejében egy bizonyos Priwina,1910 akit Mojmir1911 a Dunától északra élő morvák 

fejedelme elűzött, eljött Ratbodhoz. Ratbod rögvest bemutatta urunknak és királyunknak, 

Lajosnak,1912 Priwina a király parancsára a hitben oktatást nyert és Szent Márton 

templomában egy Traismauer nevű helyen, tehát egy, a Salzburgi Érsekséghez tartozó 

majorban megkereszteltetett. Utóbb Ratbodra bízatott, akinél egy időt el is töltött. 

Időközben azonban kettejük között egyenetlenség támadt. Ettől tartván Priwina övéivel a 

bolgárok területére menekült1913 és vele együtt fia, Chozil is. Nem sokkal később a 

bolgároktól Ratimar herceg1914 területére távozott. Abban az időben Lajos bajor király 

Ratbodot nagy sereggel elküldte, hogy űzze el Ratimar fejedelmet.1915 Ő nem bízván 

abban, hogy meg tudja magát védelmezni, övéivel együtt - akik megmenekültek a 

mészárlás elől - menekülésre fogta a dolgot. A fent említett Priwina megállott, és övéivel 

együtt átkelt a Száva folyón, ahol Salacho gróf befogadta és kibékítette Ratboddal. 

1902 Mitterauer 1963. 61. skk. 
1903 Mitterauer 1963.72. skk. 
1904 Az öt említett gróf 799-től 832/33-ig igazgatta a plaga orientalist. Gerold utódjaként Goteram 802-ig, 
amikor az avarok ellen vívott harcban elesett, Werinhar nevét egy 805-böl, s egy 806-ból származó oklevél 
említi, Albric neve szintén freisingi oklevelekben jelenik meg, Gotafridet egy 823-as regensburgi forrás 
említi, Gerold pedig 826 és 832 között látta el a plaga orientális praefecturáját. 
1905 Vö. Pirchegger 1912. 276. sk. 
1906 Az Etgar kivételével szláv nevet viselő karantán fejedelmek nem azonosíthatók teljes biztonsággal, 
feltehetően a negyedik és az ötödik fejezetben felsorolt fejedelmek sorába tartoznak. 
1907 A karantán fejedelmeket az uralomban 828-ban váltották fel a frank, illetve bajor grófok. 
1908 A három gróf, akik közül csak Pabo nevével találkozhatni 845 és 860 között a Conversión kívül, 
feltehetően az itt megadott sorrendben igazgatták a karantán területeket. 
1909 Ratbod 832/3-ban követte Geroldot a plaga orientális irányításában. 
1910 Priwina személyéhez bővebben lásd Wolfram 1995b 311. skk. 
19111. Mojmir (kb. 830-846) 
1912 Priwina bemutatására valószínűleg 833-ban került sor Regensburgban. 
1913 A bolgár terület alatt itt a Sirmium (ma Sremska Mitrovica) és a mai Belgrád, azaz a hajdani Pannónia 
Sirmiensis értendő. 
1914 Ratimar Siscia fejedelme volt (838-ig, Ratbod támadásáig), Priwina ekkor ismét Ratbod területére, s 
ezzel frank fennhatóság alatt álló vidékre lépett. 
1913 Illoque tempore Hludowicus rex Bagoariorum misit Ratbodum cum exercitu multo ad exterminandum 
Ratimarum ducem. Vö. Annales Iuvavenses maximi a. 838 Exercitus Baiowariorum contra Ratymarum ...; 
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(11) Időközben pedig alkalom adódván, előbb említett hűséges embereinek1916 

kérésére a király Alsó-Pannóniának a Zala nevű folyó körüli részét Priwinának hűbérül 

adta.1917 Ekkor kezdett ő ott lakni, és a Zala folyó mocsaras erdejében erődítményt építeni, 

mindenünnen népeket gyűjteni és terjeszkedni azon területen. [Az ő számára egykor 

Adalram érsek a Duna túloldalán, saját birtokán egy Nyitra nevű helyen templomot 

szentelt fel.1918] Majd miután az előbb említett erődítményt megépítette, azon belül először 

egy templomot emelt, amit Liupram érsek, amikor azon a területen egyházi 

felhatalmazással rendelkezvén papi szolgálatot teljesített, a várba jővén Szűz Mária 

tiszteletére felszentelt a 850. évben. Jelen voltak: Chozil, Unzat, Chotemir, Liutemir, 

Zcurben, Siliz, Wlkina, Witemir, Trebiz, Brisnuz, Zuemin, Zeska, Crimisin, Goimer, 

Zistilo, Amalrih, Altwart, Wellehelm, Frideperth, Scrot, Gunther, egy másik Gunther, 

Arfrid, Nidrih, Isanpero, Rato, Deotrih, egy másik Deotrih, Madalperht, Engilhast, 

Waltker, Deotpald.1919 Ezek látták és hallották a Liupram és Priwina közti megállapodást 

azon a napon, amelyen a templom felszenteltetett, azaz január 24-én. Akkor Priwina 

Dominicus1920 nevű papját Liupram érsek kezébe és hatalmába adta át, s Liupram e papnak 

megadta a jogot arra, hogy az ő egyházmegyéjében misét mondjon, reá bízván a 

templomot és népről való gondoskodást, amint a papi rendtartás megköveteli. Innen 

visszatérvén az érsek és vele együtt Chozil, Sandratus papnak szentelték fel a 

templomát,1921 amelyhez Chozil a fent említett férfiak jelenlétében birtokot, erdőt és 

réteket adott, s azok határát körüljáratva kijelölte. Ezután Chozil megajándékozta Emperht 

pap templomát is, amit az említett főpap szentelt fel. Ajándékul szolgált az, amit Engild és 

két fia meg Ermperht pap birtokolt, és magát a határt az előbb nevezett férfiakkal együtt 

körüljárva jelölte ki. Miután két vagy három év eltelt, Liupram Salapiuginben Szent Rupert 

tiszteletére templomot szentelt.1922 Ezt Priwina minden tartozékával Istennek, Szent 

Auctarium Garstense a. 838 exercitus Baioariorum contra Ratimarum colligitur. Ehhez bővebben lásd 
Wolfram 1995b 314. 
1916 A hűséges emberek alatt itt feltehetően elsősorban Ratbod és Salacho értendők. 
1917 Ratbod 838-as büntető hadjárata és Priwina hübérének 847-ben október 12-én allodiummá történt 
átminősítése között híjával vagyunk ugyan a pontos dátumoknak, valószínűsíthető azonban, hogy Priwina 
840 körül kapta meg hűbérét. 
1918 Ezen mondat utólag lett a szövegbe betoldva, ami egyértelműen magyarázza, miért nem illik tartalmilag a 
kontextusba. A Pannóniában folytatott misszió során felszentelt templomok vonatkozásában a consecratio és 
dedicatio kifejezések használatához a pontos kimutatást lásd Tóth 1999. 37. 
1919 A Liupram és Priwina között 850. január 24-én létrejött complacitatióhoz és annak tanúihoz bővebben 
lásd Hessler 1978.49. skk. 
1920 Dominicus a regensburgi egyházmegyéből származott és hozzávetőlegesen 844-től tartozott Priwina alá. 
1921 Az itt említett templomok igen nehezen lokalizálhatok, ehhez bővebben lásd Bogyay 1960. 52-70. A két 
következő templomot feltehetően Mosapurc közelében, s nem sokkal 850. január 24-e után szentelhették fel, 
hiszen ez in praesentia praefatorum virorum történt. 
1922 A zalabéri (Salapiugin) templomot 852/53-ban szentelték fel. 
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Péternek és Szent Rupertnek ajándékozta, hogy Isten salzburgi embereinek örökös 

haszonélvezetét szolgálja. Ezt követően pedig Priwina kérésére Liupram érsek Salzburgból 

építőmestereket, festőket, kovácsokat és asztalosokat küldött. Ezek Priwina várán belül egy 

tiszteletreméltó templomot emeltek, amit maga Liupram építtetett, és rendelkezett arról, 

hogy ott egyházi tevékenységet végezzenek. Ebben a templomban nyugszik Adorján mártír 

eltemetve.1923 Hasonlóképpen van ebben a városban egy Keresztelő Szent Jánosnak 

szentelt templom, és a városon kívül Dudleipinben,1924 Ussitinben,1925 Businizában,1926 

Pettauban,1927 Stepilipercben,1928 Lindolveschirichunban,1929 Keisiben,1930 

Wiedhereschirichunban, Isangrimeschirichunban, Beatuseschirichunban és Pécsett1931 

Liupram idejében szenteltek templomokat; s Otachareschirichunban és 

Paldmunteschirichunban1932 és más helyeken is, ahol Priwina és népei akarták. Mindezek 

Priwina idejében épültek, és a salzburgi főpapok szentelték fel azokat. 

(12) A legkegyesebb1933 Lajos királynak is tudomására jutott, hogy Priwina kész jó 

szándékkal szolgálni Istennek és neki, a királynak. Miután pedig hűséges emberei gyakorta 

ezt tanácsolták, teljes tulajdonába adta mindazt, amit korábban hűbérként birtokolt, kivéve 

persze azon birtokokat, amelyeknek a salzburgi egyház püspökségéhez, azaz Szent Péter 

apostolfejedelemhez, valamint Szent Ruperthez tartoznak,1934 ahol a (szent) teste 

nyugszik,1935 s amelynek az akkori (jelen) időben köztudottan a tiszteletreméltó Liupram 

1923 Ehhez bővebben lásd Tóth 1999.14. skk.; 22. skk. 
1924 Feltehetően a Straß, illetve a Mura vidékén feküdt. 
1925 Nagy valószínűséggel Wisitindorf an der Lafnitz. 
1926 Azonosítása bizonytalan. 
1927 Vő. Bogyay 1960. 54. 
1928 Azonosítása bizonytalan. 
1929 A név a templomhoz kapcsolódik (-chirichun, azaz Kirchen). 
1930 Feltehetően (Balaton)kenese. 
1931 Ad Quinque Basilicas - érdekes latin-görög hibrid alak. (Vö. Bogyay 1960. 54.) 
1932 Az utóbbi nevek szintén a templomhoz (-chirichun) kapcsolódnak. 
1933 Lajosnak mint piissimus rexnek említése esetlegesen utalhat a mü címzettjére, ugyanis a másik személy, 
aki neve mellett a piissimus jelző áll, Adalwin, tehát nem zárható ki, hogy a szerző a címzettet és saját magát 
tisztelte meg e jelzővel. 
1934 Conversio 12. Pervenit ergo ad notitiam Hludowici piissimi regis, quod Priwina benivolus fűit erga Dei 
servitium et suum. Quibusdam suis fidelibus sepius ammonentibus concessit üli in proprium totum, quod 
prius habuit in beneficium exceptis Ulis rebus, que ad episcopatum Iuvavensis ecclesiepertinere videtur.. .-
Német Lajos 847-ben további területeket adományozott Priwinának, így felsö-pannóniai, legalább a mai 
Pécsig terjedő birtokának központja Mosapurc (Mocsárvár) lett, s így Priwina fejedelemségében a következő 
néhány évben a salzburgi térítők a helyi nemesség közreműködésével több mint harminc templomot 
szenteltek fel. Míg a karantán misszió során Salzburg helyi jogait vándorpüspökök útján gyakorolta, addig az 
érsekek gyakorta maguk látogattak el Pannóniába, hogy templomokat szenteljenek, és minden templomhoz 
hozzá tartozó papot ordináljanak. A pannóniai misszió 867-ig a Karolingokhoz kötődött: Pippin és Károly 
Salzburgra bízták e területet, Német Lajos pedig számos javadalmat adományozott a Salzburgi Érsekségnek 
mint hatalma támaszának és számos politikai feladat kivitelezőjének a karantániai és pannóniai missziós 
területen. Vö. Bogyay 1960. 56. skk.; Dopsch 1987. 315; Wolfram 1995b 321. skk. 
1935 ... et beatissimum Hrodbertum, ubi ipse corpore requiescit. Vö. Notitia Amonis, Praef ... ubi et dominus 
Hrodbertus episcopus atque confessor corpore requiescit. 



519 

állott vezetőként az élén - amint köztudott.1936 Ily módon rendezte el urunk és királyunk 

azon birtokokat, amelyeket akkoriban maga a püspök szerzett azon a helyen, és amelyeket 

a későbbiekben Isten segítségével növelni lehet, hogy bármely emberi ellenkezés és bírói 

ítélet nélkül a fent említett szentek székhelyének birtokában mindörökre csorbítatlanul 

megmaradjanak. A következők voltak jelen: Liupram érsek, Erchanbert püspök,1937 

Erchanfrid püspök,1938 Hartwig püspök,1939 Karlmann, Lajos,1940 Ernst,1941 Ratpot, 

Werinheri, Pabo, Fritilo, Tacholf, Deotrih, Waninc, Gerolt, Liutolt, Deotheri, Wolffegi, 

Iezi, Egilolf, Puopo, Adalperht, Megingoz, egy másik Adalperht, Odalrih, Pernger, 

Mangolt. Ez a regensburgi udvarban történt, az Úr 848. évében, a tizenegyedik indictio 

idején október 12-én. Amíg aztán ő (Priwina) élt,1942 nem csökkentette az egyházi vagyont, 

s nem vont el semmit a fent nevezett szék hatalmából, hanem az érsek tanácsának 

megfelelően, ahogy csak tudta, növelni igyekezett azt, hiszen az érsek Isten szolgálatának 

előmozdítására Dominicus pap halála után először Swamagal papot és hírneves tanítót1943 

küldette oda diakónusokkal és klerikusokkal együtt. Utána pedig Liupram Altfrid papot,1944 

a tudományok mesterét küldte oda, akit Adalwin, Liupram utódja esperessé nevezett ki, reá 

bízván az egyház kulcsait és - őutána - az egész nép lelki vezetését. Hasonlóképpen 

Altfrid halála után esperessé nevezte ki Rihpaldot. Ő sokáig időzött ott,1945 s hatalmát 

gyakorolván ellátta kötelességét, amint érseke engedélyezte, egészen addig, míg egy 

bizonyos Metód nevű görög az újonnan feltalált szláv írással a latin nyelvet, a római 

tanítást és a hiteles latin iratokat filozófus módra háttérbe szorította, s részint a misézést, s 

azok evangéliumhirdetését és egyházi szolgálatát, akik mindezt latinul látták el, az egész 

1936 ... ubi ipse corpore requiescit, ubi tunc ad praesens rectur venerabilis Liuphrammus archiepiscopus 
praeesse dinoscitur. A Conversio keletkezésekor Adalwin érsek (859-873) volt a dominus. Az idézett 
ajándékozó okirat kiállítása idején még Liupram volt az érsek (836-859), ő állott az egyházmegye élén. A 
Conversio írója szó szerint vette át az okmányból az in praesens fordulatot, de jelezni akarta, hogy ez a jelen 
idő nem saját korabeli, hanem akkori tunc jelen. 
1937 Feisingi püspök (835-854) 
1938 Regensburgi püspök (847-863) 
1939 Passaui püspök (840-866) 
1940 Német Lajos fiai 
1941 Bajorország királyi helytartója 
1942 Priwina halála 860/6l-ben következett be. 
1943 Swamagal a 850-es évek elején lépett Dominicus örökébe, halála legkésőbb 859 nyarára datálható. A 
praeclarus doctor megnevezés némiképp ellentétet képez Metód appositiójával, a philosophusszal 
1944 Altfrid még Liupram életében, azaz 859. október 14-e előtt Swamagal örökébe lépett. 
1945 Kérdéses, hogy a qui multum tempus ibi demoratus est kitétel ténylegesen Rihpald hivatali idejének 
hosszát jelöli-e, avagy a szerző már előre éreztetni akarja az ellentétet a tartós salzburgi hatás és Metód 
tanainak hirtelen feltűnése között. 
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nép számára megvetetté tette.1946 Ezt ő (Rihpald) nem tudván elviselni, visszatért a 

salzburgi székhelyre. 

(13) A 864.1947 évben tehát a tiszteletre méltó salzburgi érsek, Adalwin Krisztus 

születését Chozil várában ünnepelte, amit újabban Mosapurcnak hívnak, s amit (Chozil) 

apja, Priwina halála után,1948 akit a morvák megöltek,1949 megörökölt. Azon a napon 

Adalwin ott végezte az egyházi szolgálatot, és a következő napon egy templomot szentelt 

Wittimar birtokán1950 Szent István első mártír tiszteletére. Január l-jén templomot szentelt 

Ortahuban1951 Szent Mihály arkangyal tiszteletére Chozil birtokán. Továbbá ugyanabban 

az évben január 13-án Weridében egy templomot szentelt fel Szent Pál apostol tiszteletére. 

Továbbá ugyanabban az évben január 14-én Spizzunban1952 Szent Margaréta szűz 

tiszteletére egy templomot szentelt fel. Termperchben Szent Lőrinc tiszteletére1953 

felszentelt egy templomot. Ugyanabban az évben Fizkerében1954 templomot szentelt. És 

minden egyes templomnak saját papot adott. A következő időben ismét e vidékre jött 

bérmálni meg igét hirdetni, s ekkor történt, hogy egy helyre érkezett, amit Cellának 

neveznek, éspedig Unzato1955 birtokára, ahol egy templom állott készen a felszentelésre. E 

templomot Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére szentelte fel, és oda saját papot 

1946 Usque dum quidam Graecus Methodius nomine noviter inventis Sclavinis litteris linguam Latinam 
doctrinamque Romanam atque litteras auctorales Latinas philosophice superducens vilescere fecit cuncto 
populo ex parte missas et evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui hoc Latiné celebraverunt. Vö. 
Conversio 14. Hoc enim observatum fűit, usque dum nova orta est doctrina Methodii philosophi. Az 
Excerptum de Karentanis egy rövid mondatban utal ugyanerre: Hoc enim observatum fűit, usque dum nova 
orta est doctrina Methodii philosophi. (Conversio l/E) A Conversióban Metódra vonatkoztatott philosophus 
appositio eredetileg Konstantin állandó epitheton ornansa volt. Herwig Wolfram - Metód neve mellett ezen 
appositiót becsületsértésnek, elmarasztaló, becsmérlő értelműnek minősíti. Azon megállapítás, miszerint a 
Conversio Konstantin epithetonját ruházta át fivérére, Metódra, minden bizonnyal helytálló, az viszont, hogy 
ezen appositio negatív felhangot hordoz, már nem fogadható el ebben a formában, amint ezt Ludger 
Bernhard is kimutatta. Az Excerptum de Karentanis szerint Metód nova doctrinát hozott be, a Conversio 
tizenkettedik caputja alapján a következő három pont kristályosodik ki, amelyek köré a Metóddal szembeni 
érvek megfogalmazódtak: először a lingua Latina, másodszor a doctrina Romana, harmadszor pedig a 
litterae auctorales Latinae kapcsán megmutatkozó - negatív - magatartása. II. Adóiján már Konstantin és 
Metód római látogatása során engedélyt adott Metódnak, hogy missziós területén a miséket szláv nyelven 
tartsa, azzal a megkötéssel, hogy az evangéliumot és a hitvallást latinul kellett elmondania. Vö. Wolfram 
1979. 23; 138.; Bernhard 1987. 28. skk.; Schellhorn 1964. 113. sk.; Kosztolnyik 1997. 216. 
1947 Anno igitur DCCCLXV... - Adalwin 864 karácsonyán időzött Mosapurcban, a Conversio szövege által 
hagyományozott 865-ös dátum az évkezdet december 25-től történő számításával függ össze. 

Halála 860. február 20-a (Priwina Regensburgban tett látogatása) és 861. március 2l-e (Chozilnak első 
alkalommal comes de Sclavisként történő említése) közé datálható. 
1949 Német Lajos odaadó híveként a plaga orientalisban Priwina feltehetően a Karlmann által - Rasztiszláv 
morva fejedelemmel szövetségben - apja ellen 857/8 óta folytatott harcok során halt meg. 
1950 A templom feltehetően a mai Fenékpuszta területére lokalizálható. 
1951 Valószínűleg Veszprém vidékén - bővebben lásd Bogyay 1960. 58. sk. 
1932 Weride és Spizzun azonosítása bizonytalan. (Weride ezen esetben Wörthtel való téves identifikációjához 
lásd Bogyay 1960.60.) 
1933 Szent Lőrincnek mint a templom patrónusának említése talán a római kontinuitásra utal. 
1934 Esetleges utalás arra, hogy a település igen gazdag volt halban. 
1933 Nem zárható ki, hogy Unzato Priwina második fia volt. 
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rendelt. Ztradachban a templomot pedig Szent István tiszteletére szentelte fel. 

[Hasonlóképpen Weridében is van egy tisztes, Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére 

szentelt templom.] Utóbb még három templomot szentelt fel, egyet Quartinahában1956 

Szent János evangélista tiszteletére, egy másikat Muzziliheschirichumban1957 és egy 

harmadikat pedig Abláncban,1958 s ezekhez saját papot is rendelt. 

(14) Azon időtől kezdve tehát, amikor urunk, Károly császár engedélyével és 

parancsára a salzburgi főpapok Kelet-Pannónia népét kormányozni kezdték, a jelenkorig 

hetvenöt év telt el, és azon a területen egyetlen odaérkező püspöknek sem volt egyházi 

hatalma salzburgi vezetőkön kívül, és egyetlen, máshonnan jövő pap sem merészelte 

három hónapnál tovább ott gyakorolni hivatását, amíg elbocsátó levelét be nem mutatta a 

püspöknek. Ezt a szabályt betartották ott mindaddig, amíg Metód filozófus új tana fel nem 

ütötte a fejét.1959 

[Kivonat a karanténokról.1960] l/E A karanténoknak először Modestus püspök 

hirdette az igét, akit Szent Virgil1961 küldött és szentelt fel Pippin frank király idején. Utána 

Theoderich püspököt küldte és szentelte fel Arn érsek Károly császár jelenlétében. Utána 

Ottó püspököt szentelte fel Adalram érsek. Utána Oswald püspök, Liupram és Adalwin 

érsek idején. Ennek az Oswaldnak írt Miklós pápa két kánoni levelet, amelyek a 

dekrétumgyűjteményben találhatók.1962 Utána eltelt némi idő, míg Isztria és Dalmácia 

vidékéről1963 egy bizonyos Metód nevű szláv érkezett oda, aki feltalálta a szláv írást, és 

szláv nyelven celebrálta az istentiszteletet, és megvetetté tette a latin nyelvűt. Végül 

elmenekülvén a karanténok vidékéről1964 Morvaországba ment és ott is van eltemetve.1965 

1956 Egy 860-ból származó oklevél Keisivel és Termperhckel együtt említi Quartinahát, aminek alapján 
feltehetően a Balaton környékén helyezhető el. (Vö. Bogyay 1960. 58. skk.; 61. sk.) 
1957 A név szintén a templomhoz (-chirichun) kötődik. 
1958 Vö. Bogyay 1960. 57. sk. 
1959 Metód kapcsán Chozil neve semmilyen összefüggésben nem kerül említésre, a Conversio azt sugallja, 
mintha a fejedelem egyáltalán nem avatkozott volna be a Salzburgi Egyházmegye és Metód közötti 
viszályba. 
1960 Az Excerptum de Karentanis a XII. és XIII. század fordulóján keletkezett. Alapvetően a karanténokkal 
kapcsolatban álló főbb világi és egyházi vezetők nevét tartalmazza, ezek felsorolását a szerző a Conversio 
vonatkozó mondataiból, illetve mondatrészeiből állította össze. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy 
meglehetősen nagy teret szentelt Metód történetének, amelyet saját szavaival adott elő. 
1961 A Beatus Virgilius megnevezés talán adalékot nyújt az Excerptum datálásához, ugyanis Virgil sírjának 
1181-ben történt felfedezését 1233-ban Virgil szentté avatása követte. A beatus epitheton tehát leginkább e 
két időpont közé illik. (Ebből az időből származik a Vita Virgilii is, amely Virgilt beatusnak, olykor pedig 
már sanctusnák nevezi - ehhez bővebben lásd Lhotsky 1963. 158.) 
1962 A szerző a XII. század negyvenes éveiből származó Decretum Gratianim hivatkozik. 
1963 Feltehetően a szláv nyelv istentiszteletnek évszázadokon át tartó dalmáciai elteijedtsége indította arra az 
Excerptum szerzőjét, hogy Isztria és Dalmácia vidékét adja meg Metód származási helyéül. 
1964 A megállapítás akkor helytálló, ha Karantániának a Sirmiumi Érsekséghez tartozását Pannóniával 
azonosítjuk. 
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2/E Dagobert frank király idején Samo fejedelem állott a karanténok élén, utána 

Boruth, utána Cacatius, s utána Cheitmar, és utána Waltunc. Hasonlóképpen Károly és 

örökösei idején Priwizlauga, Cemicas, Ztoimar, Etgar.1966 

3/E Bajorországnak keleti részén a hunok kiűzése után Károly császár és utódai 

ezen őrgrófokat nevezték ki: Geroldot, másodiknak Goteramot, harmadiknak Werinhart, 

negyediknek Albricot, ötödiknek Gotafridet, Geroldot, s ezek után Helmwint, Albar és 

Pabo főurakat; és a karanténok fent nevezett fejedelmei e grófok és főurak alatt állottak. 

1965 Új adalék a Conversióhoz képest, amely Metód 885. április 6-án bekövetkező haláláról természetesen 
még nem tudhatott. 
1966 A karantán fejedelmek sorában nem található meg a Conversio hetedik fejezetében említett Ingó, ami -
az egyéb okok mellett - Ingónak egyházi személyként való azonosítását támasztja alá. (Az Excerptumban a 
tulajdonnevek írása némiképp eltér a Conversio írásmódjától.) 
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Theotmar érsek1967 levele1968 

Nem egyetlen város, hanem az egész világ főpapjának és egyetemes pápájának,1969 

urunknak, Jánosnak,1970 a Római Szék dicsőséges vezetőjének Atyaságotok legalázatosabb 

fiai, Theotmar a salzburgi egyház érseke, Waldo a freisingi, Erchenbald az eichstátti, 

Zakariás a sábeni, Tuto a regensburgi, Richar a passaui egyház püspöke,1971 valamint 

Noricum - amit Bajorországnak is neveznek - teljes klérusa és keresztény népe kíván 

Üdvözítőnkben szerencsés gyarapodást, a katolikus béke növekedését és az örök országot. 

Elődeitek dekrétumai és a katolikus atyák tanításai teljességgel arra indítanak 

bennünket, hogy minden, papi szolgálatunkat gátló és azzal ellentétes ügyben a római 

főpaphoz forduljunk, hogy azt, ami az egységre és a tanítás megőrzésére vonatkozik, 

semmiféle egyenetlenség ne háborítsa, hanem a legnagyobb előrelátással ő maga döntse el. 

Semmiképpen sem hisszük ugyanis, amit nap mint nap hallgatni kényszerülünk, hogy attól 

a Szent és Apostoli Széktől, amely számunkra a püspöki méltóság anyja és a keresztény 

vallás forrása, bármiféle eltévelyedés is származott volna, hanem a tanítás és az egyházi 

rend tekintélye. Azonban - amint ők maguk állították - általatok küldetve jött három 

püspök,1972 nevezetesen János érsek, Benedek és Dániel püspök a szlávok - akiket 

morváknak neveznek -földjére,1973 amely terület lakosaival együtt királyainknak, 

1967 A mérvadó kéziratokban címként az Epistola Theotmari episcopi (vagyis Theotmar püspök levele) 
szerepel - különféle kiegészítésekkel (vö. Losek 138.) - , noha a levél keletkezése idején Salzburg már több 
mint száz esztendeje, 798 óta érsekség volt. 
1968 A fordítás alapjául szolgáló szöveget lásd LoSek 1997.138-156. 
1969 Summo pontijici et universali pape non unius urbis, sed tocius orbis - a megszólítás a Theotmar-levélben 
egyebütt is megfigyelhető párhuzamos szerkesztés szép példája, amit a szerző még egy homoioteleutonnal is 
megerősít. A non unius urbis, sed tocius orbis kitétel mind a summo pontifici, mind az universali pape jelzős 
szerkezethez kapcsolható, amit így apo koinou szerkezetként értelmezhetünk. 
1970 A levél címzettjének általában IX. János pápát (898-900) tekintik, Boshof (1995. 62. skk.) azonban 
feltételezi, hogy - tekintettel arra, hogy IX. János már 900 májusában meghalt, a levél pedig nagy 
valószínűséggel 900 júliusában, a Reichbachi Zsinaton íródott - Theotmar mint fiktív címzetthez, VIII. János 
pápához (872-882) intézhette az epistolát, lévén hogy Vin. Jánost már mint a Metóddal folytatott vita 
résztvevőjét és Wiching püspök felszentelőjét ismerhette. Ennek ellentmond, hogy Theotmar maga említi 
VIII. János pápát IX. János elődei között (144. 8. antecessor vester ... Wichingum consecravit episcopum). 
Boshof ezen érve kevéssé tűnik meggyőzőnek, kiváltképp ha figyelembe vesszük, hogy a magyarok betörései 
- amint ez a levélből is kiderül - éppen ebben az időszakban vágták el az Itália és Salzburg közti kapcsolatot, 
vagyis Theotmar minden bizonnyal még nem értesülhetett IX. János pápa haláláról. (LoSek 1997. 139.) 
1 A püspököket a levél hivatali működésük megkezdésének sorrendjében sorolja fel: Freisingi 
Uualdo/Waldo (884-906), Eichstátti Erchanbald (888-912), Sábeni Zakariás (893-907), Regensburgi Tuto 
(893-930), Passaui Richar (899-902) - vö. Wagner 1955. 12. 
1972 Az említett püspökök létezésének történeti hitelét kétségbe vonja Boshof (1995. 63.), ezzel szemben 
valósnak fogadja el Dopsch (1983.194.) és Boba (1987. 59. skk.). 
1973 A Salzburgi Érsekség és a morvák kapcsolatához bővebben lásd Dopsch 1985/86. 5-28. 
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népünknek és nekünk vettetett alá mind a keresztény vallás gyakorlása, mind a világi 

adózás tekintetében, mivel először mi tanítottuk őket, és váltak pogányokból 

keresztényekké.1974 És ezért Passau város püspöke - akinek egyházmegyéjébe azon terület 

lakosai kereszténnyé válásuktól kezdve tartoznak - amikor akarta, és szükséges volt, 

elment oda anélkül, hogy bárki is akadályozta volna ebben, és gyakorta zsinati gyűlést 

tartott saját embereivel és az ott lakókkal, és mindent, amit el kellett végeznie, hatalommal 

felruházva elvégzett, és senki sem állt neki ellen szemtől szemben. És grófjaink is, akik e 

terület határvidékén éltek,1975 folytattak ott világi törvénykezést, s amit ki kellett 

igazítaniuk, kiigazították,1976 adókat szedtek be, és senki nem állt nekik ellen1977 egészen 

addig, míg az ördög meg nem keményítette az ő szívüket,1978 és elkezdték a 

kereszténységet megvetni, minden igazságosságot elutasítani, háborút szítani, és igen 

szívósan ellenállni - olyannyira, hogy a püspök és az igehirdetők semmilyen úton nem 

jutottak el hozzájuk, és saját kedvükre azt tettek, amit akartak. Most pedig - ami nekünk 

sérelmesnek és hihetetlennek tűnik - a jogtalanságot növelendő azzal kérkednek, hogy 

nagy pénzösszeggel elérték, hogy Ti az említett püspököket hozzájuk küldjétek, és hogy 

ugyanazon Passaui Püspökségben olyan rendelkezéseket tegyetek, amilyeneket sohasem 

hallottunk azon Apostoli Széktől kiindulni, s amelyeket a kánoni dekrétumok1979 sem 

hagynak jóvá, hogy egy egyház ilyen megosztást szenvedjen. Ugyanis egy püspökség öt 

püspökségre osztódott. Nevezetesen amikor az említett püspökök a Ti nevetekben - amint 

ők maguk mondották - oda behatoltak, egy és ugyanazon püspökségben egy érseket 

szenteltek - mintha más valaki püspökségén belül egy érsekség létezhetne - és három, neki 

alárendelt megyéspüspököt az érsek tudta és azon püspök beleegyezése nélkül, akinek az 

1974 Az epistolában többször megnyilvánuló, Theotmar által kedvelt stíluselemként használt párhuzamos 
szerkesztés kiváló példája - ... in terram Sclavorum, qui Maraui dicuntur, que regibus nostris et populo 
nostro, nobis quoque cum habitantibus suis subacta fuerat tam in cultu chistiane religionis quam in tributo 
substantie secularis, quia exinde primum imbuti et ex paganis chistiani sunt facti. Az ex paganis christiani 
sunt facti szerkezethez - hasonló megfogalmazással a bajorokról - lásd Conversio 3. Actenus praenotatum 
est, qualiter Bawari facti sunt christiani. 
1975 et nostri comites illi terre confines - a terminológiai egyezéshez lásd Conversio 10. Tunc primus ab 
imperatore constitutus est confinii comes Goterammus ... 
19 et que corrigenda sunt correxerunt - a hasonló megfogalmazáshoz lásd Dilpoma Arnulfi (MGH D. 32.) 
Et siforsan de Marauorum regno aliquis causa iustitiae supervenerit, si tale ... Heimo vei advocatus eius 
corrigere fnejquiverit. (Vö. Boshof 1995. 55.) 
1977 E mondatban szintén igen jól nyomon követhető a párhuzamos szerkesztés: etiam et nostri comites illi 
terre confines placita secularia illic continuaverunt et, que corrigenda sunt, correxerunt, tributa tulerunt, et 
nulli eis restiterunt... 
1978 Az újszövetségi reminiszcenciához (usque dum incrassante corda eorum diabolo) lásd Matth. 13, 15; 
Act. 28, 27. incrassatum est enim corpopuli huius y^TcZ f --
1979 A kánoni rendelkezésekre a Conversio (1. 8. canonicus ordo, 5. canonum diffinitio) is többször u t a ' v 
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egyházmegyéjében voltak, noha az Afrikai Zsinat huszadik fejezete1980 úgy rendelkezik, 

„hogy azon közösségek, amelyeknek sohasem voltak püspökei, és (más) püspökök alá 

tartozó egyházmegyékben vannak, csak azon püspök akaratából, aki alá tartoztak, 

kaphatnak saját vezetőket, vagyis püspököket"; és továbbá ugyanazon zsinat hatvanötödik 

fejezete1981 (úgy rendelkezik), „hogy azon közösségek, amelyeknek sohasem voltak saját 

püspökei, csak az adott tartomány, és annak vezetőjének egyhangú határozata és azon 

püspök hozzájárulásával, akinek az egyházmegyéjéhez e közösség tartozott, kaphatnak 

püspököket". Leó pápa dekrétumainak tizenötödik fejezetében1982 ez áll írva: „Semmilyen 

rendelkezés nem engedi meg, hogy a püspökök közé számítsanak olyanokat, akiket nem a 

tartomány püspökei szenteltek fel a metropolita döntése alapján." Továbbá a 

negyvenkilencedik fejezet1983 (úgy rendelkezik), „hogy amennyiben a messze 

legméltatlanabbaknak és papi érdem nélkül beiktatottaknak adatnék a pásztori méltóság és 

az egyház kormányzása, úgy ez a népnek nem javára, hanem kárára van, s nem az 

irányítást biztosítja, hanem a veszedelmet növeli". És ugyanazon fejezetben kevéssel utóbb 

kimondta: „Nehezen ér jó véget, ami rossz kezdettel indult." És elődötök, Celesztin pápa 

dekrétumának tizenhetedik fejezetében1984 az áll, „hogy egyetlen papnak se juttassanak 

tisztséget úgy, hogy az más jogát sérti". 

Elődötök Szvatopluk fejedelem kívánságára Wichinget püspökké szentelte,1985 és 

semmiképpen sem az ősi Passaui Püspökségbe küldte, hanem egy újonnan megtért néphez, 

amelyet maga a fejedelem háborúban igázott le, és érte el, hogy pogányokból 

keresztényekké legyenek.1986 Amikor azonban e szlávoknak lehetőségük nyílott 

1980 Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta c. 53. (CC 149. 189.) Epigonius episscopus dixit: multis 
conciliis hoc statutum a coetu sacerdotali est, ut plebes, quae in dioecesibus ab episcopis retinentur, quae 
episcopos numquam habuerunt, nonnisi cum voluntate eius episcopi a quo tenentur, proprios accipiant 
rectores, is est episcopos. 
1981 Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta 98. (CC 149. 216.) Piacúit et illud, ut plebes, quae nunquam 
habuerunt proprios episcopos, nisi ex concilio plenario unuscuiusque provinciáé, et primatis atque consensu 
eius, ad cuius diocesim eadem ecclesia pertinebat, decretum fuerit, minimé accipiant. 
1982 Leo I. JK 544 (458/459) 1. Nulla ratio sinit, ut inter episcopos habeantur, qui nec a clericis sunt electi, 
nec a plebibus expetiti, nec a provincialibus episcopis cum metropolitani iudicio consecrati. 
1983 Leo I. JK 410 (446) 1. Ut indignis quibusdam et longe extra sacerdotale meritum constitutis pastorale 

fastigium et gubernatio ecclesiae dederetur. Non est hoc consulere populis, sed nocere, nec praestare 
regimen, sed augere discimen... difficile est, ut bonoperagatur exitu, quae malo sunt incochataprincipio. 
1984 Coelestin I. JK 369 (426) 4. Nec usurpationis locus alicui sacerdoti in alterius concedatur iniuriam. 
1985 VIII. János (872-882) I. Szvatopluk (870-894) kívánságára 880-ban szentelte püspökké Wichinget: 
Presbyterum nomine Wichinus, quern nobis direxisti, electum episcopum consecravimus sancte ecclesie 
Nitrensis, quern suo archiepiscopo in omnibus obedientem, sicuti sancti canones docent, esse iubemus et 
volumus. (MGH EE 7. 223.) Ehhez lásd Kristó 2000. 9. A pápa által említett érsekről, Metódról a levél 
hallgat, amint ellenfelét, Wichinget is csak itt említi. 
1986 Theotmar meglehetősen tendenciózus állítása, nevezetesen hogy csak Szvatopluk idejében tértek volna a 
morvák a keresztény hitre, nem igazolható, azonban így készíti elő a néhány mondattal később felvázolandó, 
Mojmir és IV. Lajos között fennálló éles kontrasztot. 
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követeiteknél a bizalmasságra, sokféleképpen megvádoltak és megrágalmaztak bennünket, 

és hazug szavakkal azt állították, mondván - mivel senki nem szegezte nekik válaszul az 

igazságot - , hogy nekünk a frankokkal és az alemannokkal viszályunk és ellentétünk lett 

volna, noha e vád hamissága kiderül abból, hogy azok velünk a legjobb barátságban 

vannak, és szeretetben együttműködnek; s még azzal is megvádoltak, hogy velük 

magukkal békétlenségben volnánk. Bevalljuk, hogy így van, de nem a mi hibánkból, 

hanem az ő elvetemültségük miatt; amikor ugyanis számukra értéktelenné kezdett válni a 

kereszténység,1987 és ezenfelül megtagadták a kötelező adó fizetését király urainknak1988 és 

azok hercegeinek, és háborús ellenállásba fogtak, és népünket támadni kezdték; viszály 
1080 * 

támadt köztük. Es mivel (a mieink) fegyverrel megvédték magukat tőlük, és leigázták 

őket, s ezért saját joguknál fogva kellett és kell őket adófizetőként tartaniuk, és lettek -

akár akarják, akár nem - uralmunknak alávetve. Ezért kell nektek magasságotokban 

körültekintően eljárni, és mindenek előtt az igazgatás mérsékletét megtartanotok, nehogy a 

rosszabbik fél erősíttessék, s a jobbik gyengíttessék meg.1990 Legfelségesebb Lajos 

urunk1991 ősei ugyanis, a császárok és királyok a frankok legkeresztényibb nemzetségéből 

származtak, Mojmir szlávjai pedig pogányoktól és hitetlenektől erednek.1992 Azok császári 

hatalmukkal a Római Birodalmat felemelték, emezek megkárosították; azok megerősítették 

a keresztény uralmat, emezek meggyengítették; azok az egész világban tekintélynek 

örvendtek, emezek rejtekeikben és váraikban bujkáltak;1993 azok segítségével ragyogott az 

Apostoli Szék, emezek üldöztetésétől szenvedett a kereszténység.1994 Mindezekben ifjú 

1987 quando christianitas illis cepit vilescere - vö. Conversio c. 12. (Methodius) vilescere fecit cuncto populo 
... missas et ewangelia. 
1988 senioribus nostris regibus - vö. Conversio 12. domnus senior noster rex 
1989 Feltehetően az I. Szvatopluk fiai, II. Mojmir és II. Szvatopluk között felmerült viszályra értendő: Annales 
Fuldenses a. 898 Inter duos fratres gentis Marahensium, Moymirum videlicet ac Zentobolchum, eorumque 
populum dissensio atque discordia gravissima exorta est... Tunc vero rex imperátor ista sciens marchiones 
suos... Bawarios suosprimates transmisit. 
1990 A ne peiorpars confortetur et melior infirmetur ellentét mind tartalmilag, mind pedig stilárisan előkészíti 
a következő két mondatban megfogalmazandó kontrasztot. 
1991 IV. Lajos trónra lépése (900. február 4.) a levél keletkezése szempontjából terminus post quemnek 
tekintendő. 
1992 Theotmar beállítása itt meglehetősen tendenciózus, hiszen a morvák már 830 táján felvették a 
kereszténységet, tehát a levélben említett morvák közvetlen elődei semmiképpen sem tekinthetők 
pogányoknak. (Vö. Kristó 2000. 9.) 
993 LoSek (1997. 148.) két szöveghelyet említ, amelyek a morva fejedelem várára, erődítményére 

vonatkoznak: Annales Fuldenses a. 869 Rastizi munitio\ a. 871 urbs antiqua Rastizi 
1994 Az e két mondaton végigvonuló éles kontraszt létrehozásához ismét a párhuzamos szerkesztés eszközével 
él (érdemes felfigyelni az isti pronomen eredeti, pejoratív használatára is): Progenitores namque serenissimi 
senioris nostri Hludowici, videlicet imperatores et reges, ex christianissima Francorum gente prodierunt, 
Moimarii vero Sclavi a paganis et ethnicis venerunt. Ilii potentia imperiali Romanam rem publicam 
sublimaverunt, isti damnaverunt; illi christianum regnum confortaverunt, isti infirmaverunt; illi toto mundo 
spectabiles apparuerunt, isti latibulis et urbibus occultatijuerunt; illorum consilio apostolica sedes pollebat, 
istorum persecutione christianitas dolebat. 
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királyunk1995 egyetlen őse mögött sem marad el, egyiküknek sem marad alatta, hanem az 

Istentől neki juttatott erénynek megfelelően kíván birodalmának összes fejedelmeivel 

együtt a Római Anyaszentegyháznak és Nektek, a Legfőbb Atyának legerősebb segítője 

lenni. Ugyanis azt akarja, hogy minden, isteni rendelésre ráruházott hatalom egyedül Isten 

szolgálatában segítse, és ezen munkálkodik. Ezért békében él, és örvend az 

egyetértésnek,1996 és annak ujjong, hogy - miként atyái is - Atyaságod kegyében áll. 

Amivel bennünket az említett szlávok vádoltak, hogy a magyarokkal megsértettük a 

keresztény hitet, kutyára vagy farkasra és más, felette gyalázatos és pogány dologra tettünk 

esküt és kötöttünk békét, és pénzt adtunk nekik, hogy Itáliába betörjenek1997 - ha színetek 

előtt folyna köztünk a tárgyalás az elétek terjesztett ügyünkről, úgy Isten színe előtt, aki 

mindent tud, még mielőtt megtörténnék,1998 ha a Ti színetek előtt, akik apostoli helytartói 

vagytok, az ő hamisságuk bebizonyosodnék, és a mi ártatlanságunk beigazolódnék. 

Mivel1999 pedig tőlünk távol lévő keresztényeinket állandóan fenyegették, és szerfeletti 

üldöztetéssel gyötörték, értéktelen pénzt ajándékoztunk nekik, és csak len vászonból 

készült ruháinkat,2000 hogy vadságukat valamelyest lecsillapítsuk, s hogy üldöztetésüktől 

nyugalmat nyerhessünk. Ugyanis ilyen vádakkal, amint fent írtuk, érveltek ellenünk szívük 

gonoszsága szerint, és főpapjaitokat olyannyira felingerelték jogaink megsértésére, hogy 

egy hozzánk intézett - mintegy az Apostoli Széktől származó - levélben mindezt 

szemünkre lobbantották, és különféle jogtalanságokkal rágalmaztak meg, és többek között 

méltónak ítéltek bennünket arra, hogy az Isten kardja lesújtson ránk. Betelik rajtunk hát, 

amit valamely bölcs mondott: az igaz vette magára a gonosz bűnét.2001 Ugyanis azt a bűnt, 

amit mi tévedésből és egyetlen alkalommal elkövettünk, ők maguk sok éven át2002 

1995 A iuvenculus rex Gyermek Lajosra utal, aki alatt szintén Theotmar töltötte be a főkancellári tisztséget 
anélkül, hogy különösképpen aktív szerepet vállalt volna a kormányzati ügyintézésben. (LoSek 1997. 58.) 
1996 Az e bekezdést lezáró és az új bekezdéshez mintegy átmenetet képező mondatban Theotmar 
hangsúlyozza az általuk szorgalmazott pax és concordia fontosságát, mintegy a discordia már említett és a 
fidem catholicam violasse - rögtön a következő mondatban - említendő, ellenük felhozott vádjának 
ellentéteként. 
1997 A magyarok kalandozása Itáliában 899 februárjában-márciusában kezdődött, és onnan csak egy évvel 
később, 900 tavaszán vonultak ki. (Kristó 1980.208. skk.) 
1998 Az ószövetségi reminiszcenciához lásd Sap. 8, 8. signa et monstra scit, antequam fiant; Eccles. 23, 29. 
Deo antequam crearentur, omnia sunt agnita; Dan. 13,42. Deus aeterne..., qui nostri omnia antequam fiant. 
1999 A következő négy, explikatív értelmű mondat kezdete (Quia enim ...; Talia namque ...; Impletur enim ...; 
Ispi enim...) egyértelműen jelzi a szerző apologetikus szándékát e bekezdésben. 

A vászonhoz mint fizetőeszközhöz lásd Helmoldus, Chronica Slavorum 38. ... apud Ranos non habetur 
moneta,... sed quicquid in foro mercari volueris, panno lineo comparabis. 
2001 Iustus túlit crimen iniqui - az ószövetségi idézet (Sap. 10, 19.) igencsak tendenciózus és ironikus 
felhasználásához lásd a bevezetőben leírtakat. 
2002 Theotmar a multis annis kitétellel feltehetően a 862-es és 88 l-es év eseményeire utal, amikor a magyarok 
a morvákkal szövetségben támadták meg Bajorországot és a frankokat. (LoSek 1997.151.) 
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folyamatosan elkövették.2003 Ők maguk fogadták be a magyarok nem csekély tömegét, és 

azok szokása szerint saját álkeresztényeik fejét teljesen kopaszra nyírták,2004 és a mi 

keresztényeinkre őket rászabadították,2005 s ők maguk is odajöttek, és egyeseket fogságba 

hurcoltak, másokat megöltek, megint másokat börtönök mélyén éhséggel és szomjúsággal 

veszejtettek el, számtalan embert pedig számkivetésbe küldtek, és nemes férfiakat és 

tisztes asszonyokat szolgaságba kényszerítettek; Isten templomait felgyújtották, és minden 

épületet (úgy) elpusztítottak, hogy egész Pannóniában, legnagyobb tartományunkban 

egyetlen templom sem található, amint azt az általatok rendelt püspökök is - ha be akarnák 

vallani - elbeszélhetik, hány napon át mentek, s az egész területet elhagyatottnak látták.2006 

Amikor pedig tudomásunkra jutott, hogy a magyarok betörtek Itáliába, igen 

kívántunk ugyanezen szlávokkal békét kötni2007 - Isten rá a közös tanúnk - , megfogadván 

nekik a Mindenható Istenre, hogy minden, ellenünk és a mieink ellen elkövetett 

gonoszságukat megbocsátjuk, és mindazt visszaadjuk, amiről bizonyos, hogy a mieink 

tőlük vették el, amennyiben nyugalomban lehetünk tőlük, és annyi időt adnak, amíg 

Langobardiába vonulhatunk, és Szent Péter vagyonát megvédhetjük, és a keresztény népet 

isteni segítséggel megszabadíthatjuk; ám ezt sem kaphattuk meg tőlük. És ily sok gaztett 

után birtokolják a jótéteményeket, és hamis vádlóként lépnek fel, akik mindig is üldözték a 

keresztényeket.2008 Ha az egész világon bárki azt merészelné állítani, hogy mi letértünk a 

helyes útról, és az igazsággal szembehelyezkedtünk, álljon elétek, és tapasztalni fogjátok, 

hogy csak rútul rászedett (Benneteket), mi pedig e dologtól mindenestül tiszták vagyunk. 

2003 Ipsi enim crimen, quod nobis falso semel factum imposuerunt, multis annis peregerunt. E ponton mind 
Horváth János (Ők ugyanis azt a bűnt, amelyet hamisan ránk fogtak, hogy egyszer elkövettünk, sok éven át 
elkövették. Horváth 2002b 209.), mind pedig Lele József fordítása (Ők ugyanis azt a bűnt, amit hamisan ránk 
fogtak, hogy egyszer elkövettük, sok éven át elkövették. (1995. 186.) nyelvi okokból megkérdőjelezhető. 
Ugyanis a nobis falso semel imposuerunt szórend miatt a falso adverbium csak a semel factumxa vonatkozhat, 
nem pedig az imposuerunfta, vagyis Theotmar beismeri az általuk elkövetett bűnt, ám hangsúlyozza, hogy 
azt csak egyetlen egyszer követték el, míg a morvák sok éven át. Azonban nem a 899-es esztendő 
eseményeire utal, hiszen tagadja, hogy a magyarokat pénzzel igyekeztek volna rábírni arra, hogy betöijenek 
Itáliába, valószínűleg Arnulf 892-ben viselt dolgaira céloz - vö. Annales Fuldenses a. 892 Rex equidem 
assumptis secum Francis, Baioariis, Alamannis mense Iulio Maraviam venit; ibi per IIII epdomadas cum 
tanta multitudine, Ungaris eciam ibidem ad se cum expeditione venientibus, omnem illám regionem incendio 
devastandam versabatur. (Wolfram 1995b 326; LoSek 1997. 151.) 
2004 Vö. Regino, Chronica a. 889 capillum usque ad cutem ferro caedunt 
2005 Ti. a magyarokat. Theotmar itt a magyarok és a morvák közös, a frankok ellen irányuló 894-es 
támadására utal. (Lele 1995.186.) 
2C06 yg Annales Fuldenses a. 894 Avari, qui dicuntur Ungari ... multa miserabilia perpetravere. Nam 
homines et vetulas matronas penitus occidendo, iuvenculas tantum ut iumenta pro libidine exercenda secum 
trahentes totam Pannoniam usque ad internetionem deleverunt. 
2007 A békekötésre csak a következő évben került sor - vö. Annales Fuldenses a. 901 Generale placitum 
Radaspona civitate habitum est. Ibi inter alias missi Marahavorum pacem optantes pervenerunt; quod mox 
... complacuit et iuramento firmatum est. 
:c°8 Et post tanta maleficia habent beneficia et sunt falsi accusatores, qui semper fuere christianorum 
persecutores. A homoioteleutonnal hangsúlyossá tett párhuzamos szerkesztésmód excellens példája. 
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Ezért egyenként és mindannyian sürgetően könyörgünk, hogy semmiképpen se higgyetek 

könnyen bárkinek is, aki álnokul bármivel is meggyanúsít bennünket,2009 mielőtt a 

körülmények megkövetelnék, hogy valaki ezen ügyben akár Magasságotoktól küldetve 

előttünk, akár szerénységünktől küldetve előttetek megjelennék. Közös siralom és 

általános fájdalom gyötri (mindazokat), akik Germániát és Noricumot lakják, mert az 

egyház egységét szakadás osztja meg.2010 Ugyanis, amint már mondottuk, egy püspökség 

öt püspökségre osztódott. Ezért ha a gonosz csele valamit elért a szlávok elvetemültsége 

által, hárítsa el azt az igazságosság. Ti pedig, akiket a Magasságbeli erénnyel ruházott és 

apostoli hatalommal vértezett fel, - amint a próféta mondja2011 - kötözzétek egybe az 

eltöröttet, erősítsétek meg a gyengét, hozzátok vissza a kivetettet, hogy a nép ismét 

sértetlen hitben örvendezhessék, s az Anyaszentegyház békés alázatban ujjonghasson. 

Theotmar méltatlan érsek és az apostoli javak legbuzgóbb kezelője. 

A pénzt, amivel Nektek jog szerint tartozom, a pogányok ádáz dúlása miatt sem én 

magam nem vihettem el, sem másokkal nem tudtam elküldeni; de mivel Isten kegyelméből 

Itália felszabadult,2012 amilyen gyorsan csak tehetem, elküldöm Nektek. Szerénységünk azt 

kérik, hogy Magasságotok mindenre, amit e levél által közöltünk, válaszolni méltóztassék. 

Mindenség kegyes atyja, ki méltó péteri névre, 

kit nevedben követsz, bárcsak erényben követnéd; 

híven védd tieid, s őket Istennek ajánljad, 

2009 Idcirco singuli omnesque ammonendo precamur, ne ullo modo alicuifalso de nobis aliquam suspitionem 
referenti creduli sitis ... - Már a megfogalmazás többszörösen (ullo modo - alicui - aliquam suspitionem -
creduli) gyengíteni igyekszik a vádakat. 
2010 quod unitas ecclesie dividitur scissura - vö. (142. 7. sk.)... ut tantum scisma unapateretur ecclesia. Est 
enim unus episcopatus in quinque divisus. 
2011 Quod fractum est, alligate; quod infirmum, consolidate; quod abiectum, reducite. Theotmar némiképp 
átalakítva idézi az ószövetségi szöveghelyet (Ezech. 34, 4.): Quod infirmum fűit, non consolidastis et quod 
aegrotum, non sanavistis, quodfractum est non alligastis et quod abiectum est; non reduxistis. 
201 Utalás a magyarok 900 júniusának végén Itáliában elszenvedett hadi vereségére. (Losek 1997. 87.) 
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néki, ki kormányoz ülvén a mennyei trónon.2013 

2013 Alme páter mundi, dignus prenomine Petri, / nomine quem sequeris, utinam virtute sequaris; / sisque tuis 
famulis protector verus et ipsos / commendes Domino, celo quipresidet alto. 
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